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In deze inleiding op de parafrase van het evangelie van Jezus Christus
naar de beschrijving van Lucas moeten verschillende dingen ter sprake
komen. Een enkele opmerking moet worden gernaakt over den schrijver
Lucas, de plaats, waar en den tijd, wanneer hij schreef, en den geadresseerde, den welbekeaden TheOphilus. Belangrijker evenwel dan deze
Bingen is de vraag, wat Lucas heeft bedoeld met zijn beschrijving, de
vraag dus naar den inhoud en den samenhang. In nauw verband daarmee,
en met de regelen, die in het algemeen Belden voor een goede Schriftverklaring, moet voorts gehandeld worden over de wijze van Schriftverklaring, die in dit deel der Parafrase van de Heilige Schrift is gevolgd.
Terwijl dan deze inleiding kan besloten worden met een korte indeeling
van den inhoud van dit evangelie.
§ 1. Schrijver. Tijd en plaats. Geadresseerde.
Heel oud is reeds de overlevering, dat Lucas de schrijver is van dit
evangelieverhaal. Wel wordt nergens in Bit evangelie zijn naam genoemd, maar de traditie is bijna eenstemmig in het toeschrijven van
dit Bijbelboek aan hem. Zoo oud is zelfs die overlevering, dat de eersten,
die er over spraken, den schrijver zelf waarschijnlijk nog hebben gekend. Zoodat er praetisch heel geen reden is om aan het auteursehap
van Lucas te twijfelen. Hetgeen dan feitelijk ook bijna nimmer is gedaan.
Uitgaande nu van deze traditie kunnen we verder uit de Schrift nog
iets van den schrijver van dit evangelie-verhaal te weten komen. Het zijn
evenwel slechts enkele gegevens. Het blijkt dat Lucas, waarschijnlijk
Griek van geboorte, nit het heidendom tot het evangelie van Jezus
Christus is gekomen. Misschien is Antiochie zijn geboortestad, maar
ook dat is niet zeker. Meer zekerheid is er over zijn beroep: hij was
dokter, in welke kwaliteit hij later voor Paulus op diens zendingsreizen van groote beteekenis is geweest. Hij was een bekwaam man, ook
in taal en stiji, al heeft hij, om den eenvoud van het evangelic, niet
in bijzonder litterair of sierlijk Grieksch geschreven, maar in eenvoudige,
heldere taal, op het eerste lezen begrijpelijk.
Omtrent den tijd van het ontstaan van deze beschrijving van het
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evangelie valt heel weinig to zeggen. Men meende wel, dat de beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem er toe zou dwingen te denken,
dat Lucas zijn verhaal pas na het jaar 70 zou hebben te boek gesteld;
maar dat is uitteraard niet noodig. Hij schreef niet zijn eigen woord,
maar de profetie van Jezus Christus, Die over Jeruzalem als stad van
God Zijn oordeel sprak. Wel krijgen we den indruk, dat Lucas nog met
Maria heeft gesproken en uit Naar mond de bijzonderheden heeft opgeteekend van den eersten tijd. En dan zou als de tijd van het ontstaan
het jaar 70 of dienomtrent wel in aanmerking komen. Maar erg belangrijk is het niet. Ook is het niet erg belangrijk to weten, waar Lucas
zijn boek geschreven heeft. Men noemt Antiochie, Griekenland en Rome.
Maar er valt niets met zekerheid over to zeggen.
Zoo welbekend als de naam is van den geadresseerde, zoo weinig weten
wij verder van dozen TheOphilus af. Uit de aanspraak en den naam blijkt
wel, dat hij een Griek van edele geboorte moet zijn geweest, maar in welke
relatie Lucas tot hem stond is niet bekend. We krijgen den indruk,
dat deze hooggeplaatste Griek wel is genegen tot het geloof in Jezus
Christus, maar dat hij nog aarzelend staat. Nu wil Lucas voor dezen
„afgetobden intellectueel" (F. W. Grosheide), die weet dat in het heidendom Been troost to vinden is, het evangelie van Jezus Christus als den
barmhartigen Hoogepriester teekenen, bij Wien ook voor de heidenen
de troost des 'evens is te vinden.
§ 2. Doel en inhoud van dit evangelic.
Belangrijker dan het voorgaande is, de vraag te beantwoorden naar
het doel en den inhoud van dit evangelie-verhaal, in onderscheiding van
de drie andere, van Mattheiis, Marcus en Johannes. Want uitdrukkelijk
doet Lucas weten, dat hij niet zoomaar is gaan schrijven en ook niet
eenvoudig in een chronologischen samenhang, zoodat alle gebeurtenissen
naar tijdsorde zijn verhaald, maar hij zegt in ziju inleidend woord aan
The6philus, dat hij alles heeft beschreven „in een bepaalde volgorde",
nadat hij „alles van den aanvang af nauwkeurig heeft nagegaan". Het
blijkt ook meer dan eens, dat Lucas gebeurtenissen verhaalt op plaatsen
en bij gelegenheden, waarbij ze zeker niet zijn geschied, zooals we uit
de andere evangelien weten, en zooals Lucas zelf ons sours ook al doet
weten (Luc. 4 : 23). Het gaat hem dus niet om een historische beschrijving
van Jezus' leven en werken op aarde, maar hij zet het spreken en werken
van den Heere in een bepaald verband, opdat hij daardoor een bepaalde
gedachte naar voren brengen kan. Het komt me voor, dat F. W. Grosheide
gelijk heeft, als hij het evangelie-verhaal van Lucas aldus typeert: „Lucas
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richt zich tot den intellektueel, die afgetobd naar waarheid dorst, al
ontbreekt het hem aan nets, en wijst hem op den barmhartigen Hoogepriester". Naast Mattheiis, die vooral het profetische en Marcus, die
meer het koninklijke in Jezus' woord en werk beschrijft, geeft Lucas
ons het priesterlijk evangelie van Jezus Christus. Steeds staat de priesterlijke Zelfofferande van Jezus Christus op den achtergrond en Lucas
heeft zijn evangelie-verhaal zoo gecomponeerd, dat hoe verder Jezus
Christus in Zijn Zelfopenbaring is voortgeschreden, hoe meer het verzoenend offer aan het kruis noodzakelijk blijkt. Het is dan ook opvallend, dat Lucas zijn verhaal begint en eindigt met het priesterschap
en met den tempel. Wil men dit evangelie-verhaal verstaan, dan moet
men niet gaan vragen naar den chronologischen samenhang der gebeurtenissen, maar naar den zin, die het geheel beheerscht: de Zelfopenbaring
van Jezus Christus als den Messias Gods, bijzonder in Zijn priesterlijk
lijden. Heel mooi heeft S. Greijdanus het gezegd met deze woorden:
„Lucas teekent den Heere naar Zijne Zelfopenbaring in woord en daad
als den Messias of Christus Gods. En om die teekening is het hem in
zijn geheele boek te doen. Daarom plaatst hij in zijn verhaal van 's Heeren
openbare prediking en wonderwerking Zijn optreden te Nazareth vooraan,
hoewel dat in later tijd viel. Want toen sprak de Heere Zelf nit, dat Hij
de van ouds door God beloofde was.... En deze Zelfverklaring des
Heeren, dat Hij de Messias Cods is, Wilde Lucas bij zijne teekening
van den Heere als Zich in woord en daad openbarende als dien Messias
Gods, laten vooropgaan, om vervolgens die al voller Zelfopenbaring in
hare heerlijkheid te schetsen" (Korte Verklaring, p. 10, 11). Men kan
dit oordeel van S. Greijdanus in al zijn publicaties over Lucas terugvinden. De exegese van het evangelie naar de beschrijving van Lucas
zal met dien onderlingen samenhang van het geheel en de deelen en
met de bijzondere bedoeling van Lucas' werk terdege dus moeten rekenen.
§ 3. Wijze van behandelen.
Ik mag dan ook nog wel even afzonderlijk aandacht vragen voor de
wijze van behandelen, die bij deze parafrase van het evan gelie van Jezus
Christus naar de beschrijving van Lucas is gevolgd. Want gaat men
er van uit, dat Lucas in het hoofddeel van zijn evangelie-verhaal, de
hoofdstukken 4-21, ons heeft willen geven de Zelfopenbaring van
Jezus Christus als den Messias Gods, dan zal dat nit de exegese en ook
dus uit de parafrase van ieder onderdeel moeten blijken. Dan kan men
niet zulks trachten te verstaan bij min of meer „gemakkelijke" stukken
slechts, maar zal men ook de „moeilijker" gedeelten naar dien regel

moeten uitleggen. Dat is in deze parafrase dan ook geschied, al wil ik
niet ontkennen, dat het een zware opgave is, waarvoor men zich dan
ziet gesteld. Toch is het merkwaardig, dat reeds in 1918 door F. W.
Grosheide een dringend pleit voor deze exegese is gevoerd, maar dat
er nog zoo weinig gevoig aan is gegeven. Omdat dit pleit slechts weinig
weerklank heeft gevonden en voorts, omdat het precies weergeeft,
welke beginselen mij bij de parafrase van dit bijbelboek hebben geleid,
schrijf ik het woord van F. IV. Grosheide even af. „Is het Nieuwe Testament een eenheid, dan heeft elk der deelen een eigen bedoeling ten
aanzien van de taak van het geheel. Beoogt het geheel het leven en
werken van Christus to prediken aan de gemeente Gods, dan duet elk
gedeelte daaraan mee op een eigen wijze.... lk bedoel allerminst te
zeggen, dat ge maar de eerste de beste vijf woorden uit het Nieuwe
Testament hebt te nemen en dan verplicht zijt daarvan aan te toonen,
hoe ze passen in het geheel. Waar het hier om gaat, zijn de kleine eenheden, de onderdeelen, de min of meer afgeronde gedeelten. Bij eel"
wonder, e'en gelijkenis, een perikoop uit een brief is mogelijk en noodig
te handelen, als ik aangaf. Ms God in Zijn openbaring dat wonder
opneemt, wat wil Hij ons dan met dat wonder leeren tot Zijn eer en tot
onze zaligheid? Hoe hangt dat wonder met andere wonderen samen, hoe
is het er van onderscheiden, welke eigen taak heeft het te voibrengen?
Wat leert ons het wonder omtrent Christus' Middelaarschap, van welke
zijde doet het ons Hem zien en welke vruchten vloeien voor ons uit dit
Zijn werk? Door deze vragen te stellen, geloof ik u voldoende te hebben
verduidelijkt, waarom het hier gaat."
„Mijn vijfde gevoig" — zoo gaat deze auteur verder „hangt met
het zoojuist besprokene ten nauwste saam. Immers het is dit: vindt het
Nieuwe Testament zijn eenheid in Christus, dan mag en moet elke
plaats Christocentrisch worden verklaard. Ik acht dat een zaak van zeer
groote beteekenis, niet het minst voor de exegese, zooals ze is deel der
voorbereiding tot de prediking des Woords. Er wordt nog zooveel,
vergunt me de woorden, gedraaid en geknoeid. Men hoort preeken,
waarin de naam van Christus niet wordt genoemd, dan aan het einde
in een toepasselijk slot. Een andere prediker acht zich bczwaard van
meet af het werk van Christus in het rniddelpunt te zetten, omdat
hij eigenlijk meent, dat de tekst er niet van spreekt. Weer een ander
zou tegen zijn geweten handelen, als hij van Christus zweeg en wil
toch den tekst niet verkiaren in een zin, lien hij zeker niet heeft. Een vierde,
minder schroomvallig, maakt er maar wat van, en gaat of op den klank
af Of begeeft zich op de paden der allegorisehe of mysticistische exegese.
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Hier moet ons den leg wijzen het stellige besef, dat het Nieuwe Testament zijn eenheid vindt in Christus. Dan zullen we verder komen.
Want schijnt sours een bepaalde tekst van Christus te zwijgen, dan is die
toch zeker weer opgenomen in een perikoop, die als geheel duidelijk
op Hem wijst, heeft hij voor 't minst een eigen plaats in het Nieuwe
Testament, waarvan Christus het middelpunt is. En dan moet die eene
tekst genomen in zijn verband en op die wijze Christocentrisch verklaard"
We Eenheid der Nieuwtestamentische Godsopenbaring, p. 33, 34).
Wanneer dit nu reeds geldt voor ieder tekstwoord uit het Nieuwe
Testament, hoeveel te meer moet het dan niet onze exegese beheerschen,
wanneer we ons bezig houden met de Zelfopenbaring van Jezus Christus.
Dat behoeft dan niet verdedigd te worden met woorden als „heilshistorisch" of „openbaringshistorisch" of lets dergelijks; het is gewoon
een eisch van gehoorzaamheid aan Schriftgetrouwe exegese. Die gehoorzaamheid — waarbij de Geest vaak strijden moet tegen het vleesch —
heeft dan ook de wijze van uitleggen in dit deel der Parafrase der
Heilige Schrift beheerscht.
§ 4. Indeeling.
In overeenstemming met het voorgaande meen ik nu het evangelic
naar de beschrijving van Lucas het best als volgt te kunnen indeelen:
1. Opschrift — Het priesterlijke evangelie van Jezus Christus (1 : 14).
2. Inleiding — Jezus Christus in Zijn komen tot de Zijnen (1 : 5-3 : 38).
3. Deel I — Jezus Christus in Zijn openbaring aan de Zijnen,
a. aan de Zijnen in het algemeen (4 : 1-9 : 50),
h. aan Jeruzalem ill het bijzonder (9 : 51-21 : 38).
4. Deel II — Jezus Christus in Zijn lijden voor de Zijnen (22:1-24:53).

HET PRIESTERLIJK EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS.
1 : 1-4,
1 : 1 Hoogedele TheOphilus! 1 ) Velen hebben reeds getracht
een doorloopend verhaal op te stellen over de woorden en
werken van den Heere Jezus, die onder ons vaststaand en
2 gemeengoed zijn geworden, in overeenstemming met de
overlevering van hen, die van het begin af aan ooggetuigen
der wonderen en dienaren van het verkondigde evangeliewoord zijn geweest.
3 Nu heb ook ik het plan opgevat, nadat ik alles van den,
aanvang af nauwkeurig heb nagegaan, om deze gebeurtenissen in een bepaalde volgorde voor u te boek te stellen.

Ik wil daarbij vooral die volgorde van gebeurtenissen geven,
waardoor ge bijzonder het priesterlijk karakter ziet van
Jezus' woord en werk. Immers hebt gij, die uit het verlichte
heidendom tot Jezus Christus zijt gekomen, juist dat priesterlijk-vertroostende meer dan het andere van noode. In
4 dien troost zult ge dan ook de zekerheid erkennen van
de gedachten aangaande Jezus Christus, waarin gij onderwezen zijt.
JEZUS CHRISTUS IN ZIJN KOMEN TOT DE ZIJNEN. 1 : 5-3 : 38
De dienst van het priesterschap bij de komst van Jezus
Christus. 1 : 5-25.
1 :5 Er was in de dagen van Herodes den Groote, die
koning over het geheele Joodsche land was van 37-4 voor
Christus, in Judea een priester, die Zacharias heette, wat
beteekent: de Heere gedenkt. Deze priester behoorde tot
de z. g. afdeeling van t'Abia, de achtste van de 24 afdeelingen, waarin David de priesterschap had verdeeld en die
1) Zie over dezen TheOphilus de inleiding.
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-1 : 10

ieder gedurende een week achtereen den tempeldienst te
Jeruzalem vervulden. Wat iedere priester gedurende die
week in den tempel had te verrichten, werd elken morgen
onderling door het lot geregeld. Deze priester was gehuwd
met een priesterdochter, een van de vrouwelijke nakomelingen van Aaron; zij heette Elisabeth, hetgeen beteekent:
de God van den eed. Hun huwelijk werd dus wel heel
sterk door de priesterlijke afkomst en den priesterdienst
beheerscht.
6 Zij vreesden beiden den Heere en wilden leven naar de
wet van God; dat toonden ze, door naar alle geboden en
eischen des Heeren onberispelijk te wandelen. Hier was
dus het priesterlijk leven op zijn hoogtepunt; beide, man
en vrouw, van priesterlijke afkomst en heel hun leven
gebonden aan den priesterlijken dienst der verzoening.
Zouden zij een zoon ontvangen, dan zou ook deze voor dien
priesterdienst der verzoening zijn voorbestemd.
7 Maar ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was; hun hoop op kinderen was nu ook verstorven,
want zij waren beide op hoogen leeftijd gekomen.
8 In de laatste jaren van Herodes nu geschiedde het eens.
toen de afdeeling van Abia, waarvan ook Zacharias deel
uitmaakte, den tempeldienst te Jeruzalem had te ver9 vullen, dat dien dag door het lot aan Zacharias was te
beurt gevallen om in het heilige des tempels binnen te
gaan en daar den Heere het reukoffer te brengen. Dat was
een zeer bijzondere gebeurtenis in het leven van iederen
priester. Want omdat dit offer slechts eenmaal per dag
werd gebracht en er zeer veel priesters waren, viel het
brengen van dit offer slechts weinigen te beurt. De regel
was dan ook, dat een priester, die eenmaal het reukoffer
had mogen brengen, zich bij de volgende lotingen terugtrok. In het brengen van het reukoffer, waarmede hij het
gebed van het yolk des Heeren voor het oor des Heeren
bracht, beleefde hij dus het hoogtepunt van zijn priesterlijken dienst.
10 Onderwijl de priester in het heilige het reukofferaltaar
bediende, was de geheele volksmenigte buiten in den
voorhof biddende: „de God der barmhartigheid kome in
Zijn heiligdom en neme met welgevallen het offer van Zijn
yolk aan", en wachtte op den priesterlijken zegen.
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Lucas 1 : 11—

11 Op het oogenblik, dat zijn priesterlijke dienst het
hoogtepunt heeft bereikt, nu de priester Zacharias, wiens
vrouw ook nit het huffs van Aaron was, het reukaltaar
mocht bedienen, verschijnt hem Gabriel, een engel des
Heeren, en staat aan de rechterzijde van het altaar.
Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving
12
hem.
13 Maar de engel zeide tot hem: Houd op met bevreesd
te zijn, Zacharias, want uw gebed is door den Heere verhoord. Ge hebt om een zoon gebeden, om een priester der
verzoening? En ge hebt thans met het gansche yolk gebeden om de vervulling van den priesterdienst der verzoening? Welnu, Zacharias, dat gebed is door den Heere
verhoord. De groote Hoogepriester zal komen, Die voor
eeuwig de verzoening der zonden zal aanbrengen. Daarmee
zal de priesterdienst der verzoening volkomen zijn vervuld.
En om dat te openbaren, zal Elisabeth, uw vrouw, u een zoon
baren. Maar ge moogt hem niet den naam Zacharias geven,

naar zijn vader, alsof uw priesterlijke dienst in hem zou
warden voortgezet. Ge moet hem den naam Johannes
geven, dat beteekent: de Heere is genadig. De verzoening
komt niet meer over u door den offerdienst, maar uit
14 Touter genade. Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en
15 velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij
zal B een priester der verzoening meer zijn, maar een priester der toewijding. Daarom zal hij ook groot zijn voor den
Heere; wijn en sterken drank zal hij niet drinken. Ook zal
hij met den Heiligen Geest vervuld worden, reeds vanaf
16 het oogenblik, dat hij ontvangen is. Velen van de kinderen
Israels, het yolk des Heeren, zal hij molten bekeeren tot den
17 Heere hun God. En hij zal voor het aangezicht van den
Heere uitgaan op dezelfde wijze en met dezelfde kracht als
Elia: hij zal de harten der vrome vaderen weer brengen
tot de goddelooze kinderen van thans, omdat er verzoening
komt; en de ongeh-;+orzamen tot de gezindheid van hen, die
de wet des Heeren wilien onderhouden, omdat er verzoening
komt en een leven nit dankbaarheid naar de wet Gods.
Dit is zijn taak: hij moet op grond der verzoening den.
Heere een yolk bereiden, dat aan Hem is toegewijd. Daarom moet uw zoon een nazireer zijn, een toegewijde aan den
Heere. Het priesterschap der verzoening is niet meer voor
12
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de priesters van Aaron; uw zoon Johannes, naar of komst
een priester bij uitnemendheid, mag in den tempel niet
meer dienen. De priesterdienst der waarachtige verzoening is nu voor Jezus Christus, den Zoon van God, den
priester naar de ordening van Melchizedek. Uw zoon,
Zacharias, ontvangt den priesterdienst der toewijding op
grond van de verzoening van Jezus Christus. Daarom moet
hij Johannes heeten: de Heere is genadig. Dat te zeggen
is zijn dienst.
18 Maar Zacharias heeft van die genade nog geen weet en
kan dus ook het wander der genade niet gelooven. Daarom
zegt hij tot den engel: Waaraan zal ik dat weten? Want ik
ben oud en ook mijn vrouw is op hoogen leeftijd gekomen.
19 Daarop antwoordde hem de engel: Ik ben Gabriel, die
voor Gods aangezicht sta. Mijn komen alleen al is voor u
reeds de zekerheid, dat de Heere genadig is en uw gebed
heeft verhoord. Nu ben ik bovendien nog uitgezonden om
20 tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En zie,
gij zult zwijgen en van deze genade niet kunnen spreken tot
den dag toe, waarop de Heere Zijn genade heeft geopenbaard
en deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden, dat is de
boodschap des Heeren, niet geloofd hebt, welke op bun
tijd in vervulling zullen gaan.
Intusschen stond het yolk op Zacharias te wachten en
21
de menschen verwonderden zich, dat hij zoolang in den
22 tempel vertoefde. Maar toen hij eindelijk naar buiten
kwam, kon hij niet tot hen spreken en, daar hij niet gewond
was of anderszins getroffen, begrepen zij, dat hij in den tempel een verschijning had gezien. Zoo moest Zacharias door te
wenken hun zijn gedachten bekend maken, maar hij bleef
23 stom. En toen de dagen van zijn dienst vervuld waren,
vertrok hij naar zijn hums.
24 Daarna werd Elisabeth zijn vrouw zwanger en zij
onttrok zich gedurende vijf maanden aan alien omgang
om zich met Zacharias te verheugen in de genade des
25 Heeren. Toen kon ze zeggen: Dit heeft de Heere aan mij
gedaan, nu Hij in Zijn genade op mij heeft nedergezien,
om daardoor mijn smaad onder de menschen weg te
nemen. Zoo mocht ze toch dienstbaar zijn aan de komst
van Jezus Christus.
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Lucas 1 : 26—

De dienst van het leven bij de komst van Jezus Christus.
I : 26-38.
1 : 26 Zes maanden later werd de engel Gabriel door God
gezonden naar een stad in Galilea, het noordelijk deel van
Palestina, naar Nazareth, een niet kleine stad op het
knooppunt van twee internationale handelswegen. Hij moest
27 gaan naar een meisje, een maagd, dat verloofd was met
een man, die Jozef heette, welke uit het huis van David
was. Het meisje heette Maria.
28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij
tot haar: Wees gegroet, gij, die genade ontvangen hebt, de
Heere is met u.1)
29 Het meisje ontroerde bij dat woord en overlegde bij
zichzelve, wat de beteekenis van dien groet wel kon zijn.
Wat beduidde het, dat zij genade had ontvangen?
30 Opnieuw sprak de engel tot haar: Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. Hij heeft
uw leven verzoend door den Verlosser, Die komt. Want
31 zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij
moet uw eigen zoon den naam Jezus, dat is Verlosser geven.
Uw kind zal dus uw Verlosser zijn; de Zoon draagt hier
32 Zijn eigen moeder. Deze zal groot zijn en ook Zoon van den
Allerhoogste genaamd worden en de Heere God zal Hem
33 den troon van Zijn vader David geven. Hij zal koning zijn
over het huis van Jacob tot in eeuwigheid en Zijn koninkrijk zal geen einde hebben.
Daarop antwoordde Maria aan den engel: Hoe zal dat
34
dan gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb?
35 Daarop gaf de engel haar dit antwoord: De Heilige
Geest zal over u komen en de verlossende kracht van den
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom dan ook zal
het Heilige, dat geboren wordt, Zoon van God genaamd
36 worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is ook zwanger
van een zoon, hoewel ze reeds oud is en dit is reeds de
37 zeide maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want
geen woord van Gods kant zal machteloos zijn in het
geschieden.
1)
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Het overige van dezen tekst in de Statenvertaling behoort niet tot het
oorspronkelijke, maar is een latere toevoeging.
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38

Toen zeide Maria — in welk antwoord zij haar geheele
leven stelde in dienst van den komenden Christus Zie,
ik wil de dienstmaagd des Heeren zijn; laat aan mij
geschieden naar uw woord.
Daarna ging de engel van haar heen.
De erkenning der genade in de komst van Jews. Christus.
1 : 39-56.

1 : 39

Kort daarop maakte Maria zich gereed en reisde met
haast naar het bergland Judea, het zuidelijk gedeelte van
40 Palestina, naar een stad Juda. Daar ging zij het huis van
Zacharias binnen en groette Elisabeth.
41
Toen Elisabeth den groet van Maria hoorde gebeurde
het, dat haar kindje opsprong in haar schoot en Elisabeth
42 werd vervuld met den Heiligen Geest. Met luider stem
riep ze daarop uit: Gezegend zijt gij, Maria, onder de
43 vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan
toch heb ik dit to danken, dat de moeder mijns Heeren
44 tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet mij
in de ooren klonk, sprong het kindje van vreugde op in
45 mijn schoot. Zalig is zij, die het woord des Heeren geloofd
heeft, want wat vanwege den Heere tot haar is gezegd, zal
volbracht worden.
46
Toen zong Maria haar lofzang, waarin zij zeide:
47
Mijn ziel maakt den Heere groot en mijn geest heeft
48 zich verblijd over God mijn Verlosser, omdat Hij heeft
omgezien naar den zondigen, lagers staat Zijner dienstmaagd.
Want zie, van nu aan zullen alle geslachten der
49 menschen mij als een verloste prijzen, omdat de Machtige
groote dingen aan mij heeft gedaan.
50
Heilig is Zijn naam en Zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht voor wie Hem vreezen.
51 Hij heeft een krachtig werk ter verlossing gedaan door
Zijn arm en Hij heeft hoogmoedigen in de zondige overlegging hunner harten verstrooid.
52
Machtigen heeft Hij van de tronen gestooten en
53 eenvoudigen verhoogd; hongerigen naar Zijn genade heeft
Hij met goederen vervuld en hen, die rijk waren bij zichzelve, heeft Hij ledig weggezonden.
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Hij heeft zich het lot van Israel, Zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan de barmhartigheid voor
55 Abraham en zijn geloovig zaad in eeuwigheid, gelijk Hij
indertijd tot onze vaderen heeft gesproken1).
56 En Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth
en keerde tegen den tijd dat Johannes zou geboren worden
terug naar haar huis.
54

De onderwerping a im de . genade bij de geboone van
Johannes. 1 : 57-80.
1 :57

Toen voor Elisabeth de tijd gekomen was, dat zij
buren zou, bracht zij een noon ter wereld.
58 Haar buren en verwanten hoorden, dat de Heere Zijn
barmhartigheid aan haar had grootgemaakt en zij verheugden zich met haar.
59 Het geschiedde nu, toen de achtste dag was aangebroken, dat zij bijeen kwamen om het kindje naar de wet
van Dozes te besnijden en het een naam te geven. Zij
wilden het, naar den naam van zijn vader, Zacharias
noemen.
60
Maar zijn moeder zeide: Neen, hij moet Johannes
genoemd worden.
61
Zij wierpen haar tegen: Er is toch niemand in uw
familie, die dien naam draagt?
62
Daarop beduidden zij zijn vader, dat hij beslissen zou,
hoe het kind zou heeten.
63 Deze vroeg om een schrijftafeltje, want hij kon nog
steeds niet spreken, en schreef deze woorden: Johannes is
zijn naam. Daarmede had hij zich dus volkomen onderworpen aan de genade Gods, die als een wonder in zijn leven was
64 gekomen. En zij verwonderden zich alien. Maar direct
na deze onderwerping werd de mond van Zacharias geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak, God lovende.
65
En over alien, die in hun omgeving woonden, kwam
vrees en in het geheele bergland van Judea werd voort66 durend veel over deze dingen gesproken. En alien, die het
hoorden, prentten het in hun geheugen en zeiden: Wat

1)
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moet dit kind wel niet worden? Want de hand des Heeren
was met hem.
67 In die dagen werd zijn vader Zacharias vervuld met
den Heiligen Geest en zoo verkondigde hij het evangelie
Gods tot verlossing van het leven in zijn lofzang:
Te prijzen is de Heere, de God van Israel, want Hij
68
heeft omgezien naar Zijn yolk en heeft het verlossing
69 gebracht en heeft ons als hoorn des behouds een machtigen
Verlosser geschonken in het huis van David, Zijn knecht,
70 gelijk Hij gesproken heeft door den mond van Zijn heilige
71 profeten van oude tijden af, om ons te redden van onze
72 vijanden en uit de hand van alien, die ons haters; om
barmhartigheid te betoonen aan onze vaderen, ondanks
hun zonden, en te gedenken aan Zijn heilig verbond van
73 loutere genade, aan den eed, dien Hij zwoer aan Abraham,
74 onzen vader, dat Hij ons geven zou uit de hand der vijanden
verlost te zijn en, zonder vrees voor hen, Hem te dienen
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Zijn aangezicht te
Jeruzalem op de groote feesten in den tempel, al onze
dagen. Die belofte wordt in de geboorte van Jezus Christus
volkomen vervuld.
76
En gij, kind, zult een profeet van dien Allerhoogste
heeten; want gij zult uitgaan voor bet aangezicht des
77 Heeren om Zijn wegen te bereiden, om aan Zijn yolk
kennis te geven van het heil, dat bestaat in de vergeving
78 der zonden, welke rust op de innerlijke barmhartigheid
van onzen God. Met deze barmhartigheid zal Jezus Christus,
als de opgegane Zon der gerechtigheid naar ons omzien,
79 om hen te beschijnen, die dooir hun zohde zitten in
de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te
richten op den weg des vredes door het bloed der verzoening.
80 De jongen nu groeide op en werd ook gesterkt naar
den geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot zijn
dertigste levensjaar, tot op den dag, dat hij zich aan Israel
vertoonde.
De komst van Jezus Christus in het vleesch. 2 : 1-7.
2 :1 En het geschiedde in de dagen der geboorte van
Johannes den Dooper, dat er een bevel uitging vanwege
keizer Augustus, die over het Romeinsche rijk regeerde
17
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van 31 viiOr tot 14 na Christus, dat het geheele rijk moest
worsen beschreven op lijsten, opdat men een overzicht
zou hebben van het aantal onderdanen en hun bezit.
2 Deze beschrijving had voor het eetst plaats toen
Publius Sulpicius Quirinius de eerste maal het bewind
over Syrie voerde.
3 En de bewoners van Syrie en Palestina gingen alien
op reis, voor zoover ze niet reeds in hun eigen stad verbleven,
om zich te laten inschrijven, een ieder naar zijn eigen stad.
In die dagen heette „eigen stad" de plaats, waar men
voor minstens 12 maanden had gewoond.
4 Ook Jozef, de verloofde van Maria, trok op van Galilea,
uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David,
die Bethlehem heet, omdat hij uit het huffs en geslacht
5 van David was, om zich te laten inschrijven. Het blijkt dus,
dat Jozef nog niet lang uit Bethlehem was vertrokken. Hij
nam Maria, zijn verloofde, mee, omdat zij zwanger was.
6 Zoo deed de Heere de omstandigheden geboren worsen,
waaronder Zijn Zoon zou worsen geboren. Want in den
tijd, dat ze daar in Bethlehem waren, werden ook de dagen
7 vervuld, dat Maria baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem
neder in een voederkribbe, omdat zelfs voor hen, die uit
Bethlehem afkomstig waren en nog zoo kort pas daar
vandaan, geen plaats was, niet bij hun familie en ook niet
in het publieke gastverblijf.

De vernederde Christus in Efratha's kerkdienst. 2 : 8-14.
2 : 8 En er waren herders in die landstreek, die zich ophielden in het open veld en des nachts de wacht hielden
over hun kudde.
9
Daar plotseling stond een engel des Heeren bij hen
en de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen.
Daarover waren ze verbaasd en verschrikt. Want de
heerlijkheid Gods was de heerlijkheid van Zijn genade.
Was die er ook voor hen? Zij waren toch rechteloozen
ander het yolk en golden voor de rechtbank niet eens als
waardige getuigen! Daarom vreesden ze met groote vreeze.
Maar de engel zeide tot hen: Houdt op met vreezen,
10
want zie, ik breng u het evangelic van groote blijdschap,
18
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die niet alleen u, verachten, maar het geheele yolk zal
11 ten deel valien: Geboren voor u is heden de Redder,
namelijk de door God beloofde Messias, de Gezalfde, de
Were, in de stad van David, den grooten koning. Door Zijn
vernedering en lijden is er redding voor u.
12 Want dit zij u het teeken en zegel op mijn woord:
Gij zult het Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende
in een kribbe. Zijn armoede- en lijden is uw verlossing.
13 En terstond was er bij den engel een groote hemelsehe
legermacht, die God loofde. Dat was de armoede van den
Kerstnacht, then de knechten Gods den kinderen des
Heeren moesten vOUrzingen het lied van de heerlijkheid
Gods. Maar als een voorspel van de komende verlossing
klonk het op de aarde:
14
Eere en heerlijkheid aan God in den hooge!
Vrede op aarde voor menschen, in wie de Heere een
welbehagen heeft, omdat hun zonden door Zijn Zoon zijn
verzoend.

De vernederde Christus brengt Zijn yolk tot den lof des
Heeren. 2 : 15-20.
2 : 15 Toen de engelen van hen weggevaren waren naar den
hemel, zeiden de herders tot elkander: Laten wij dan naar
Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons
door den Heere is bekend gemaakt.
16 En zij gingen met spoed en, waarschijnlijk na eenig
zoeken, vonden zij inderdaad Maria en Jozef en het Kind,
liggende in de kribbe.
17 En toen zij Het gezien hadden, maakten zij bekend
hetgeen tot hen gesproken was over dit Kind. Daarin
toonden zij, dat zij in hun geloofsbeproeving waren staande
gebleven en van de aanschouwing tot de aanbidding waren
opgeklommen.
18
En alien, die er van hoorden, verwonderden zich over
19 hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria
bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.
20 Zoo keerden de herders terug naar hun kudde, God
lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord
van den engel en gezien in de kribbe, zooals het hun
gezegd was.
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Jezus Christus stelt Zich onder de wet. 2 : 21-24.
2 :21 En toen acht dageil vervuld waren, zoodat zij Hem
moesten besnijden l ), ontving Hij ook den naam Jezus, die
door den engel genoemd was, eer Hij in den moederschoot
was ontvangen.
22 Toen nu de dagen hunner reiniging naar de wet van
Mozes vervuld waren, namelijk op den veertigsten dag2),
brachten Jozef en Maria Hem naar Jeruzalem om Hem den
23 Heere voor te stellen, gelijk geschreven staat in de wet
des Heeren: Al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heeten voor den Heere 3 ), omdat de Heere
de eerstgeborenen van Israel in Egypte heeft gespaard.
24 Ook moesten zij een offer brengen, zooals in de wet
des Heeren was gezegd: een paar tortelduiven of twee
jonge duiven, als een reinigingsoffer voor de armsten4).
Zoo is Jezus Christus geworden onder de wet des
doods, om hen, die onder de wet waren, vrij te koopen,
opdat de Zijnen het recht van zonen zouden krijgen en geen
slaven blijven5).
Jezus betoont Zich den Christus in den lof van Simeon en
Anna. 2 : 25-39.
2 : 25 En zie, er was een man te Jeruzalem, die Simeon
heette — wat beteekent: verhooring — en deze man was
nauwgezet in het onderhouden van de wet des Heeren.
Daarom verwachtte hij ook de vertroosting van Israel door
de verlossing van den beloofden Messias. Hij zag in het
Woord en in de wet des Heeren die verlossing beloofd,
want de Heilige Geest was op hem.
26 Zoo was hem dan ook door den Heiligen Geest een
godsspraak gegeven, dat hij den beloofden Messias Gods
zou zien, voordat hij stierf.
En hij kwam door den Geest, dat is de Geest van
27
1)
2)
3)
4)
5)
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Christus l ) in den tempel. Eigenlijk is het dus zoo, dat de
Christus Zelf hem daar brengt.
Toen nu de ouders het Kind Jezus binnen brachten,
om met Hem te doen overeenkomstig de voorschriften der
28 wet, nam dit kind van God het Kind des Heeren in zijn
armen. En hij, die geen ambtsdrager was en geen aanstelling
had tot profeet, wordt toch door den Geest van Christus
begenadigd om hier te profeteeren en den lof des Heeren
te zingen.
Hij zeide dan: Nu moogt Gij, Heere, Uw dienstknecht
29
laten heengaan in vrede, zooals Gij door Uwen Geest
30 tot mij gesproken hebt, want mijn oogen hebben nu Uw
heil gezien, nu ik Uw Kind Jezus, den Verlosser, heb
31 mogen aanschouwen. Een heil, dat Gij bereid hebt en
33 prediken wilt aan alle volkeren, als een licht, waardoor de
duisternis, die op de heidenen rust, zal opklaren en de
heerlijkheid van Uw yolk Israel weer zal gaan stralen.
Zoo wordt de ambtelooze Simeon door den Geest van
Christus in dienst genomen, om Jezus als den Christus,
den Gezalfde in Zijn roeping bekend te maken.
33 Zijn vader en Zijn moeder stonden dan ook verwonderd over hetgeen door Simeon van Jezus werd gezegd.
Maar ook over hen mag Simeon het Woord des Heeren
34 spreken. Hij zegende hen in den naam des Heeren en
zeide tot Maria, Zijne moeder: Zie, dit Kind is door God
gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel. Tot
een val van hen, die meenen, dat ze in eigen kracht kunnen
staan; tot een opstanding van hen, die berouw hebben
over hun zonden en om vergeving vragen. Ook doet de
Heere Hem een teeken zijn, waardoor God Zich in het
35 menschenleven openbaren wil, en waardoor ook alle menschen zich voor God moeten openbaren. Daarom zal dit
teeken dan ook wedersproken worden, omdat men in den
Christus niet God ontmoeten wil. Ook door uw eigen ziel
zal een zwaard gaan!
36 Nu woonde ook in Jeruzalem een zekere Anna, een
profetes, een dochter van Phanuel — waarschijnlijk een
eerenaam van hen, die in het godsdienstig leven van Jeru1 ) Rom. 8 : 9.
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zalem vooraan stonden — nit den stam Aser, welke stam
al spoedig gebroken had met den dienst des Heeren en
met de eenheid van het yolk Godsi). Het was dus wel een
wonder, dat nit dezen stam een zoo vroom huisgezin en
nog bovendien een profetes was voortgekomeni . Deze Anna
was op hoogen leeftijd gekomen. Zij was zeven jaar gehuwd
37 geweest en nu was zij weduwe, waarschijnlijk reeds ongeveer vier en tachtig jaar lang. Onafgebroken diende zij
God in den tempel, met vasten en bidden, van den morgen
tot den avond. Als profetes waren haar oogen verlieht en
zag zij in al de ceremonien van den tempeldienst de komst
van Jezus Christus voorspeld.
38 En zij kwam op datzelfde oogenblik, dat Simeon, de
ambtelooze, zijn profetisehen lofzang zong, daarbij staan,
en zij, de profetes, ontving niet eigen woorden om te proleteeren, maar ze nam de woorden van Simeon over en
zong daarmee op haar beurt den lof des Heeren. De Geest
des Heeren nam hen beide in Zijn dienst, den ambtelooze
en de profetes en samen zongen ze van Jezus den Christus,
den volkomen Ambtsdrager. Toen was ook de breuk van
Aser met het yolk des Heeren geheeld en sprak Anna over
Jezus Christus tot alien, die voor Jeruzalem verlossing verwaehtten.
39 Nadat Jozef en Maria alles hadden volbracht, wat
volgens de wet des Heeren te doen was, keerden zij terug
(naar Bethlehem, moesten vandaar ruim een jaar later
vluchten voor Herodes naar Egypte en keerden uit Egypte
terug) naar Galilea, waar ze wonen gingen in Nazareth.
Jezus Christus openbaart Zich als den
2 : 40-52.

Z 0071 van

God.

Het Kind groeide op en werd krachtig, en werd steeds
meer vervuld met wijsheid; de genade Gods was op Hem.
41 Zijn ouders nu reisden elk jaar naar Jeruzalem voor
het Paaschfeest, ondanks het kit, dat keizer Arehelaiis
eens drieduizend feestgangers had vermoord. Wel schreef

2 : 40

1) Vgl. over Aser o.a.: Richt. 1 : 31; 5 : 17; 1
2) Vgl. daarvoor 2 Kron. 30 : 11.
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de wet voor, dat de mannen minstens driemaal per jaar
naar den tempel te Jeruzalem zouden komen om voor het
aangezicht des Heeren te verschijnen l), maar hlijkbaar
was dit tot eenmaal teruggebracht.
42 Toen Jezus twaalf jaar was geworden en daarmee
„noon der wet", die ook onderricht in de Schriften moest
ontvangen, en zij, zooals dit bij het feest gebruikelijk was,
43 naar Jeruzalem waren gegaan, voleindigden ze daar de
zeven feestdagen.
Maar op den achtsten dag bleef het Kind Jezus bij
hun terugreis achter, maar Zijn ouders hadden er geen erg in.
44
Daar zij vermoedden, dat Hij bijbet reisgezelschap was,
gingen zij eên dagreis ver en zochten Hem then onder de
45 verwanten en bekenden. Maar toen ze Hem niet vonden,
keerden zij terug naar Jeruzalem, onderweg Hem zoekende.
46 Pas na drie dagen vonden zij Hem in den tempel, waar
Hij te midden der leeraren zat, bezig met naar hen te hooren
en hun vragen te stellen, naar het gewone leer-onderricht
47 van die dagen. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd
over Zijn combinatie-vermogen en Zijn antwoorden.
48 Toen Zijn ouders Hem zagen, ontstelden zij en Zijn
moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Ge ons dit
aangedaan? Zie, Uw vader en ik zoeken U met smart!
49 En Hij zeide tot hen: Waarom hebt gij naar Mij ge-

zbcht? Wist gij niet, dat 1k hier moest zijn in het huffs van
Mijn Vader?
50
En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
51
Hij dan ging met hen terug en kwam te Nazareth en
was hun om Zijns Vaders wil onderdanig.
En Zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar
hart.
52 Jezus nu nam toe in wijsheid en grootte en, naarmate
de vervulling van Zijn werk naderde, ook in genade bij
God en de menschen.
De prediking van Johannes den Dooper als het protest des
Heeren tegen den ternpet. 3 : 1-14.
3:1

1)

In het vijftiende jaar van de regeering van keizer

Ex. 23 : 14-17.
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Tiberias, die reeds vanaf 12 na Christus mederegent van
Augustus was geweest, dus in het jaar 27 na Christus, toen
Pontius Pilatus landvoogd over Judea was, en Herodes
vorst over Galilea, zijn broeder Philippus over Iturea en
het land Trachonitis (welke streken ten Noorden van Palestina lagen), en Lysinias vorst over Abilene (dat tusschen
2 Trachonitis en Iturea in lag), onder het eene hoogepriesterschap van Annas en Kajifas, kwam de Heere met Zijn
Woord niet in den tempel bij de Schriftgeleerden, maar
tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. De
aanvang van het werk van Jezus Christus werd dus gedateerd naar de regeering van een Romeinschen keizer en
allerlei niet-Joodsche vorsten; zoover was het met het
koningschap van David gekomen. Voorts bleek het hoogepriesterschap, dat naar de wet Gods voor het leven door
een nakomeling van Aaron mocht worden bekleed, door
twee personen te worden waargenomen, waarin het geestelijk verval van Israel ook duidelijk werd gedemonstreerd.
3 En Johannes kwam in den geheelen omtrek van den
Jordaan en predikte den eisch der bekeering tot vergeving
der zonden, opdat men zich zou laten doopen en zich als het
4 ware de zonden zou laten afwasschen. Zoo staat het in het
boek der woorden van Jesaja, den profeet des Heeren:
De stem van een die roept in de woestijn: Bereidt de
weg van den Heer, Die komt; maakt recht Zijn paden.
Alle bergkloof moet gevuld, alle berg en heuvel moet
5
geslecht worden; het verkeerde en zondige moet recht
6 worden en het onverschillige en ruwe vlak, en alle
vleesch zal het heil van God, namelijk Jezus Christus,
zienl).
7 Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich
door hem te laten doopen en zoo het oordeel Gods te ontgaan: Adderengebroed, wie heeft u op de idee gebracht
om den komenden toorn op deze wijze te ontgaan? Ge
8 moet u bekeeren en vruchten voortbrengen, die aan de
bekeering beantwoorden. En denkt niet bij uzelven: Wij
hebben. Abraham tot een varier, welke vleeschelijke afstamming ons vrijwaart voor den toorn des Heeren. Want ik
zeg u, dat God bij machte is zelfs uit deze steenen Abraham

1) Jes. 40 : 3-5.
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kinderen te verwekken. De Heere maakt toch steeds een
nieuw begin?
9 Reeds ligt de bij1 aan den wortel der boomen. Tot
het oordeel is reeds besloten. Eike boom dan, die geen
goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het
vuur geworpen.
10
De scharen, die tot Johannes kwamen, vroegen hem
steeds weer: Maar wat moeten wij dan doen?
11 Daarop antwoordde hij: Wie een dubbel stel kleederen
heeft, deele merle aan wie geen kleeding heeft en wie spijze
heeft, doe evenzoo. Dat is de wet der liefde, zooals de
Heere die geboden heeft. Het gaat niet om den buitenkant,
maar om het hart!
12 Er kwamen ook tollenaars, die in dienst van het
Romeinsche gezag de invoerrechten hieven en vaak meer
vroegen dan verschuldigd was, en zij zeiden tot hem,
wanneer zij kwamen om zich te laten doopen: Rabbi, wat
moeten wij doen?
Johannes gaf hun dit bescheid: Vordert niet meer dan
13
u voorgeschreven is; dat is voor u de betrachting van de
wet der liefde.
14
En ook de huursoldaten, gevreesd om hun plunderzucht, vroegen hem: En wat moeten wij doen?
Tot hen zeide Johannes: Plundert niemand uit en
perst niets of en weest tevreden met uw soldij. Het evangelie
van Jezus Christus is geen revolutie maar reformatie van
het leven.
De herant kondigt den Koning aan. 3 : 15-20.
Toen nu het yolk in afwachting was en alien bij zichzelf overlegden of Johannes misschien niet zelf de beloofde
16 Messias was, zeide Johannes, in antwoord op hun overleggingen, tot alien: Ik doop u siechts met water, wat in
zichzelf geen beteekenis heeft. Straks komt Hij, Die oneindig sterker is dan ik; zelfs het minste slavenwerk, als het
losmaken van Zijn schoenriem, ben ik niet waardig voor
Hem te doen. Met Hem komt het eigenlijke: Hij zal u
doopen met den Heiligen Geest en met vuur. Hij is de

3 : 15

Eigenaar van uw leven, Die de vrucht bij u zoeken zal.
17 Zooals een landbouwer het kaf Scheidt van het graan, zoo
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is ook de wan in Zijn hand om Zijn dorschvloer, dat is de
gansche menschheid, to zuiveren. Het graan zal Hij in Zijn
schuur bijeen brengen, maar het kaf zal Hij in het onuitblusschelijk helsche vuur verbranden.
18 Zoo trad Johannes de Dooper met vele vermaningen op
als boeteprofeet en riep het yolk tot bekeering. In al die
vermaningen verkondigde hij evenwel het evangelie der
genade voor hen, die zich bekeerden van hun zonden.
19 Toen echter Herodes Antipas, de viervorst 1), door hem
berispt werd, omdat hij samenieefde met Herodias, de
vrouw van zijn broeder, en om alle wandaden, die Herodes
20 voorts had bedreven, heeft deze dit nog bij al dat andere
gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis sloot en later
liet onthoofden. Zoo nam de Heere den hernia weg, opdat
de Koning komen kon.
De zalving van den Priester near de ordening van Melchizedek. 3 : 21, 22.

Terwijl al het yolk gecloopt werd, geschiedde het, dat,
toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich
22 opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een
duif op Hem nederdaalde en dat er een stem kwam nit den
hemel van God den Vader, Die zeide: Gij (en op dat
woordje valt de volle nadruk), Gij zijt Mijn geliefde Zoon;
in U. heb Ik Mijn welbehagen.
Zoo werd Jezus Christus tot Zijn priesterambt gezalfd,
door den Heiligen Geest bekwaamd en door den Vader
aangewezen.

3 : 21

Jezus Christus geopenbaard als de tiveede Adam.

3 : 23-38.
3 : 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij Zijn openbare ambtsbediening aanvaardde, ongeveer dertig jaar oud. Hij was, naar
men meende, een zoon van Jozef, maar in werkelijkheid

was Hij een (klein) zoon van Eli, den vader van Maria.
Lucas geeft ons dus niet, als Mattheiis, de geslachtslijst
1)
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24 van Jozef, maar van Maria. Deze Eli nu was de zoon van
Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den
25 zoon van Jannai, den zoon van Jozef, den zoon van
Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Nahum, den
26 zoon van Esli, den zoon van Naggai, den zoon van Maath,
den zoon van Mattathias, den zoon van Semein, den zoon
27 van Josech, den zoon van Joda, den zoon van Joanan, den
zoon van Resa, don zoon van Zerubabel, den zoon van Seal28 thiel, den zoon van Neri, den zoon van Melchi, den zoon
van Addi, den zoon van Kosam, den zoom van Elmadan,
29 den zoon van Er, den zoon van Josua, den zoon van Eliezer,
den zoon van brim, den zoon van Mathat, den zoon
30 Levi, den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon
31 van Jozef, den zoom van Jonan, den zoon van Eljakim, den
zoon van Melea, den zoon van Menna, den zoom van Mattatha, den zoom van Nathan, den zoon van David, den zoon
32 van Tsai, den zoon van Obed, den zoon van Boaz, den zoon
33 van Salina, den zoom van Nahasson, den zoon van Abinadab,
den zoom van Admin, den zoon van Arni, den zoon van
34 Hesron, den zoon van Perez, den zoon van Juda, den
zoon van Jakob, den zoon van Izaak, den zoon van
35 Abraham, den zoon van Thera, den zoon van Nahor,
den zoon van Seruch, den zoon van Rehu, den zoom
van Peleg, den zoon van Heber, den zoon van Sala,
36 den zoon van Kainan, den zoon van Arpachsad, den
zoon van Sem, den zoon van Noach, den zoon van Lamech,
37 den zoon van Mathusalem, den zoon van Henoch, den zoon
van Jered, den zoom van Mahalaleel, den zoom van Kenan,
38 den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoom van
Adam, den zoom van God. Zoo staat in doze geslachtslijst
Jezus Christus, de Zoom van God, als tweede Adam tegenover den eersten Adam, den zoon van God, om diens geschonden werk te verzoenen en te volbrengen.
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DEEL I: JEZUS CHRISTUS IN ZIJN OPENBARING AAN DE
ZIJNEN. 4 : 1-21 : 38.
A. AAN DE ZIJNEN IN HET ALGEMEEN. 4 : 1-9 : 50.
De verzoeking van Jezus Christus als den tweed en Adam.
4 : 1-13.
Terstond na Zijn doop keerde Jezus, vol van den
Heiligen Geest terug van den Jordaan en werd door den
2 Geest rondgeleid in de woestijn, waar Hij gedurende veertig
dagen verzocht werd door den duivel. Het getal veertig
beteekent in de Schrift vaak de voorbereiding voor eery
belangrijke beslissing of gebeurtenis. Zoo werd ook Jezus
Christus hier voorbereid op de groote verzoeking van den
duivel. Duivel heet de satan hier, omdat hij hier optreedt
als aanklager van den Christus om de zonde van Zijn yolk.
Ook moest Hij worden verzocht, en niet verleid als de eerste
Adam, die nog zonder zonde was en tot de zonde moest
worden overgehaald. Jezus Christus stond in een zondige
wereld en moest &kin gehoorzaamheid betoonen aan God.
Zoo was de verzoeking voor den tweeden Adam zwaarder
dan de verleiding voor den eersten.
Gedurende die veertig voorbereidingsdagen at de Reiland niets, en toen zij voorbij waren, werd Hij dan ook
hongerig.
3 Toen zeide de duivel tot Hem: Indien Gij Gods Zoon
zijt, dan hebt Ge toch ook de bevoegdheid Uw macht
ten eigen bate aan to wenden; zeg dan tot dezen steen, dat
hij brood worde. Zoo had eens de eerste Adam gedaan, en
de spijze losgemaakt van het Woord van God.
4 Maar Jezus antwoordde den duivel: Er staat geschreven1) : Diet van brood alleên zal de inensch leven. Ook
dat brood moet hem door God gegeven worden. en van
Zijn Woord afhankelijk zijn. Zoo weerstond de tweede

4:1

1)
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Adam den verzoeker, waar de eerste Adam aan den verleider was gehoorzaam geworden.
5 Daarna voerde de duivel Hem op een hoogte en toonde
Hem al de koninkrijken der wereld in een oogenblik tijds.
Al deze koninkrijken waren aan Jezus Christus door den
Vader beloofd en Hij zou ze als mensch ontvangen, wanneer
Hij Zich aan den Vader gehoorzaam betoonde. Hoe hunkerde de Heere naar dat oogenblik! Nu zeide de duivel
tot Hem: U zal ik al eleze macht geven en hun heerlijkheid,
want zij is mij in handen gegeven en 1k geef haar wien ik
7 wil. Indien Gij mij dan hulde bewijst, zal deze macht
geheel van U zijn.
Daar staat de tweede Adam voor de keuze, evenals
eertijds de eerste Adam in het paradijs. De Vader beloofde
Hem de koninkrijken der wereld, mits Hij zou gaan den
(langen) weg van het lijden. De satan spiegelt ze Hem
voor, zoo Hij wil gaan den (korten) weg der aanbidding
van den duivel.
8 Maar Jezus antwoordde den duivel: In de Schrift
staat l ) : Gij zult den Heere, uwen God, hulde bewijzen en.
Hem alleen dienen. Zoo kiest Jezus Christus, in gebondenheid aan het Woord, als tweede Adam den omweg van het
lijden, waar de eerste Adam, los van het Woord, den korten
weg van gehoorzaamheid aan den satan verkoos. Maar de
korte weg bleek eindeloos lang, en de omweg bleek de
kortste en rechte weg te zijn.
9 Tenslotte leidde de duivel Jezus Christus naar Jeruzalem en stelde Hem boven op den rand van den tempel,
zoodat Hij de steilte der berghelling voor Zich zag. Toen
zeide de duivel tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp
10 Uzelve van hier naar beneden; er staat toch geschreven:
Aan Zijn engelen zal de Heere opdracht geven om U te
11 bewaren, en: Op de handen zullen zij U dragen, opdat
Gij Uw voet niet aan een steen stoot 2 ). Het is duidelijk, dat
de duivel ook hier evenals in het paradijs het Woord van God
verdraait en uit het verband rukt. Hoe speculeert hij op
de gevoelens van Jezus' hart, Die hunkert naar betoon van
Vaderliefde in deze zondige wereld. Zoo is de verzoeking
1) Deut. 6 : 13; 10 : 20.
2) Psalm 91 : 11, 12.
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van den tweeden Adam sterker dan de verleiding van den
eersten Adam, die nog deelde in de gemeenschap des
Vaders.
12 Toch weerstond Jezus Christus ook deze verzoeking
en antwoordde den duivel: De Heere heeft gezegd in Zijn
Woord: Gij zult den Heere uwen God niet verzoekeni-).
De Heere toont Zijn liefde op Zijn tijd en op Zijn wijze
en dat is thans voor Mij niet zoo als gij het wilt. Met dit
antwoord heeft de tweede Adam bewezen, in gebondenheid
aan het Woord Gods, krachtig te zijn am de verzoeking
te wederstaan en zoo Zijn ambtswerk te kunnen vervullen.
Zoo kan Hij de zonde van den eersten Adam verzoenen en
diens door God hem opgelegde taak volbrengen.
13 Teen de duivel hiermede alle soort verzoeking had
ten einde gebracht, week hij van Hem tot een bestemden
tijd, te weten den tijd van Zijn lijden en sterven.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den beloofden
Messias door het Woord. 4 : 14-30.
4 : 14 Na de verzoeking in de woestijn keerde Jezus in de
kracht des Geestes voor korten tijd terug naar Galilea om
daar Zijn publieke ambtswerk te aanvaarden. Vandaar
ging Hij naar Jeruzalem, waar Hij ongeveer acht maanden
15 bleef 2 ) en kwam terug naar Galilea, waar Hij Zich yestigde te Kapernaiim. En de roep over Hem ging uit door
den geheelen omtrek. Hij leerde in hun synagogen en
werd door alien geprezen.
16 Na verloop van tijd kwam Hij van Kapernaiim naar
Nazareth, waar Hij opgevoed was. Lucas verhaalt hier deze
gebeurtenis, die volgens Matthews en Marcus en ook volgens
Lucas 4 : 23 veel later plaats greep, om den vollen nadruk
te leggen op de zelfopenbaring van Jezus Christus als den
beloofden Messias, zooals die in Zijn prediking te Nazareth
tot uiting kwam.
Volgens Zijn gewoonte ging Jezus op den sabbatdag
naar de synagoge, en op het bepaalde oogenblik stand Hij op
am voor te lezen uit de Schrift. Meerderen konden van
1) Dent. 6 : 16.
2) Ygi. Joh. 2 : 13-4 : 3.
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dit recht gebruik maken. Eerst werd uit „de wet", de vijf
boeken van Mozes, gelezen, daarna nit „de profeten". Uit
het door Jezus gelezen Schriftgedeelte blijkt dus, dat Hij
las ni de wetsprediking.
17 Hem werd het bock van den profeet Jesaja ter hand
gesteld en toen Hij de boekrol had geopend, vond Hij
aan de beurt van lezing de plaats, waar geschreven is:
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom dat Hij Mij
gezalfd heeft en daarmede de opdracht gegeven om aan
armen het evangelic te brengen, Hij heeft Mij gezonden
19 om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan
blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in
vrijheid, in het kort: om te verkondigen het aangename
jaar des Heerenl).
20 Daarna deed Hij het bock dicht, gaf het aan den dienaar
terug en ging zitten, omdat het leer-onderricht in de
synagoge zittend geschiedde. En de oogen van alien in de
synagoge waren op Hem gericht.
21 Met vollen nadruk zeide Hij toen tot hen: Op dit
oogenblik, met dat Ik tot u spreek en gij Mijn woorden
hoort, is dit Schriftwoord in vervulling gegaan. 1k ben de
Gezalfde, de beloofde Messias en Mijn komen en prediken
beteekent uw verlossing. Niet uw eigen werk, zooals dat in
de wet is voorgeschreven, maar Mijn priesterlijk offer)
is de rijkdom van het evangelic.
Dat was het thema van Jezus' prediking in de synagoge
van Nazareth, waarin Hij de onmacht van het natuurlijke
leven toonde en predikte de kracht der genade! Zoo verkondigde Hij hun het Woord en Zichzelf als den Messias
van dat Woord.
22 En alien moesten Zijn spreken wel als juist erkennen,
maar verwonderden zich over de woorden van genfide, die
van Zijn lippen kwamen, en zij zeiden: Is dit niet de zoon
van Jozef? Deze gewone jongen mag toch zoo niet spreken?
Wanneer Hij zoo spreekt, moet Hij dat waar maken door
een wonder!
23
In antwoord op deze overleggingen zeide Jezus then
tot hen: Ongetwijfeld zult ge in uw hart deze spreuk tot
1) Jes. 61 : 1, 2; 58 : 6.
2) Jes. 61 : 10 spreekt over dat priesterlijk werk der verzoening.
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Mij zeggen: Dokter, genees U zelf! Doe alle wonderen,
waarvan wij gehoord hebben, dat zij in Kapernaiim geschied zijn, ook hier in Uw vaderstad!
24 Maar Hij zeide: Ge weet toch, dat ge niet roemen moet
op vleeschelijke waarden, maar alleen in de genadige verkiezing des Heeren door Zijn Woord? Daarom zeg 1k u:
geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Dan toch moet
het vleescb onderworpen zijn aan het Woord van God, en
wie is er, die dat wil?
25 In waarheid zeg Ik u: er waren vele weduwen in
Israel. in de dagen van Elia,, toen de hemel drie jaren en
zes maanden gesloten bleef en er groote hongersnood was
over het geheele land, waarvan alleen maar het Woord des
26 Heeren kon verlossen, maar tot geen van die weduwen
werd Elia, de drager van het Woord des Heeren gezonden,
doch wel naar het heidensche Sarepta, dat bij Sidon ligt,
tot een vrouw, die ook weduwe was. Toen zocht de Heere,
tot beschaming van Zijn yolk, een onderhouding van Zijn
Woord bij hen, die dat Woord en de genade aanvankelijk
verachtten.
27 Ook waren er vele melaatschen in Israel ten tijde van
Elisa, den profeet des Heeren, en geen van hen werd van
zijn ziekte gereinigd, maar wel Naaman de Syrier. In hem,
den heiden, moest worden getoond aan het yolk des Heeren,
dat ook het natuurlijke leven volkomen afhankelijk moest
zijn van het Woord der genade.
28 Toen ze dit hoorden, werden alien, die in de synagoge
waren, met toorn vervuld. Want die onderwerping aan het
Woord der genade wilden ze niet.
29 Daarom stonden ze op en wierpen Hem de stad uit
en voerden Hem tot aan den rand van den berg, waarop
Nazareth was gebouwd, om Hem van de steilte neer te
storten.
30
Maar IIij openbaarde Zijn majesteit aan hen en ging
midden tusschen hen door en vertrok.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den beloofden
Messias door Zijn wonderen. 4 : 31-44.
4 : 31
Ook kwam Hij te Kapernaiim, een stad in Galilea, waar
32 Hij woonde en Hij leerde hen geregeld op den sabbat. En
32
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zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn woord was met
gezag.
33 Op zekeren sabbat was er in de synagoge iemand met
een boozers, onreinen geest. Dit was dus een van den duivel
bezetene. Bezetenheid is geen krankzinnigheid, maar een
beheerscht worden door den duivel, die zulk een mensch
als willoos werktuig gebruikt ono daarin zijn macht tegenover Jezus Christus te betoonen. Bezetenheid kwam dan
ook alleen maar voor in verband met de openbaring van
de verlossing door Jezus Christus.
34 En de duivel schreeuwde met luider stem: Ha, wat
hebben wij met elkander te maken, Jezus van Nazareth?
Komt Gij ons nu reeds ombrengen? 1k weet wel, wie Gij
zijt: de Heilige Gods, de Messias!
35 Maar Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg en vaar van
hem uit! Want onder geen voorwaarde wilde Jezus Christus,
dat Zijn Messiasschap door de duivelen zou worden bekend
gemaakt, als waren ze Zijn bondgenooten. Zijn yolk moest
Hem leeren kennen uit Zijn Woord en Zijn wonderen.
In antwoord daarop wierp de booze geest den bezetene
in het midden van de synagoge neer, pogende hem kwaad
te doen en zoo het werk van Christus of te breken. Maar
hij moest van hem uitvaren, zonder hem ook maar eenigs
zins kwaad te doen.
36 Toen kwam er verbazing over alien, die daarbij waren
en zij spraken er over onder elkaar en zeiden: Wat voer
spreken is dit, dat Hij doet? Want Hij legt met gezag en
macht aan de onreine geesten Zijn bevelen op en zij varen
uit. Zoo wees Jezus Christus hen dus heen naar Zijn
Messiasschap, want het uitwerpen der duivelen was in de
Schrift geprofeteerd als een der teekenen van de Messiaan37 sche eeuw. Door deze wonderen ging er dan ook een roep
van Hem uit naar alle plaatsen in den omtrek.
38 Daarna stood Hij op en ging van de synagoge naar
het huis van Simon Petrus, die eerst in Bethsaida woonde,
maar nu blijkbaar naar Kapernaiim was verhuisd, waar
zijn schoonmoeder bij hem inwoonde.
De schoonmoeder van Simon nu had zeer zware koorts
en de huisgenooten riepen de hulp van Jezus voor haar in.
Ook bier wilde Jezus Christus door Zijn wonderen
39 Zich als den beloofden Messias openbaren. Hij boog Zich
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over haar heen en bestrafte de koorts. Zoo toonde Hij,
dat ook de ziekte gevolg is van de zonde, die bestraft moet
worden. En Hij, Die de zonde zou verzoenen, kon dus ook
de ziekte genezen. De koorts verliet haar dan ook en onmiddellijk stond zij op en bediende haar gasten.
40 Toen de zon ondergegaan was en de sabbat dus voorbij,
brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan verschillende kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handers op en genes hen. Zoo nam Hij
de zonden en ziekten van hen weg, daarmee die zonden
op Zich ladende en Zich bereid verklarend daarvoor te
sterven ter verzoening.
41 Van velen voeren ook booze geesten uit, roepende en
zeggende: Gij zijt de Zoon van God. Maar Hij bestrafte
ook hen en liet hun niet toe uit te spreken, dat zij wisten,
dat Hij de Messias was. Want hun hulp wilde Hij niet.
Men moest Hem leeren kennen uit het Woord!
42 Den volgenden morgen in de vroegte vertrok Hij
alleen en ging naar een eenzame plaats om te bidden.
Hij moest Zijn Vader kracht vragen om getrouw te zijn
in Zijn roeping, de zonden van Zijn yolk op Zich
te nemen en hun het evangelic der verlossing te prediken.
De inwoners van Kapernaiim zochten Hem en toen zij
Hem hadden gevonden, trachtten zij Hem tegen te houden,
opdat Hij niet van hen zou heengaan.
43 Maar Hij, Die den Vader gebeden had om kracht, kon
nu tot hen zeggen: Ook aan de andere steden moet Ik het
Koninkrijk Gods als het evangelie der verlossing verkondigen, want daartoe ben Ik door den Vader uitgezonden.
En in gehoorzaamheid bracht Hij dat Woord van God
44
in de synagogen van het Joodsche land.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Onderhouder
van het leven. 5 : 1-11.
Al heeft Lucas niet uitdrukkelijk gesproken over de
roeping der discipelen, uit Matthews 4 en Johannes 1
blijkt, dat hun aanvankelijke roeping reeds eerder geschiedde. Lucas verhaalt thans, hoe Jezus Christus Zich
openbaart als Onderhouder van het leven, opdat de ge34

-5:8
roepen discipelen nu alles zullen achterlaten en Hem voorgoed volgen.
Eens geschiedde het te Kapernaiim (de precieze tijd
5:1
is ons niet bekend), dat de schare steeds meer op Jezus
Christus aandrong, terwijl Hij hen leerde en zij aandachtig
naar Hem luisterden. Het dringen werd echter zoo groot,
dat Hij tegen het water van het meer Gennesareth, waaraan
Kapernaiim lag, aanstond.
2 Aan den oever zag Hij toen twee visschersschepen liggen,
die 's morgens waren binnengekomen; de visschers waren
er uit gegaan en spoelden de netten.
3 Hij ging in een van die schepen, en wel van Zijn
discipel Simon, en vroeg hem een eindje de zee op te
gaan.
Toen zette Hij Zich neder en leerde de scharen vanuit
het schip. De menschen zaten in verschillende groepen
(Lucas spreekt van scharen), en waarschijnlijk werd het
woord van Jezus door Zijn helpers aan de verschillende
groepen verder doorgegeven.
4 Nadat Hij opgehouden had met Zijn onderricht, zeide
Hij tot Simon: Ga nu naar diep water en zet dan uw netten
uit om te visschen.
5 Maar Simon antwoordde den Heere: Meester, den
geheelen nacht door hebben wij hard gewerkt en niets
gevangen; zou het ons dan nu, bij daglicht nog wel, wel
gelukken? Maar omdat Gij het zegt, zal ik de netten nitzetten.
6 En toen zij dit gedaan hadden, beschikte Jezus Christus
over de visschen der zee, waardoor de discipelen een groote
hoeveelheid vingen, zoodat hun netten begonnen te scheuren.
7 Daarom wenkten zij hun makkers in het andere schip,
dat nog aan den oever lag, om hen te komen helpen. Jezus
Christus wilde, dat ook zij getuige zouden zijn van Zijn
macht.
Dezen kwamen en zij vulden beide schepen, zoodat ze
nog ternauwernood bleven drijven.
8 Toen Simon Petrus dit zag, ontdekte hij de majesteit
Gods in dit gebeuren. Jezus Christus was dus maar niet een
rabbi, zooals anderen, maar Hij was God Zelf. Toen knielde
hij voor Jezus neer en zeide: Ga nit van mij, lleere, want
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ik ben een zondig mensch! Hoe kon de Heilige gemeen9 schap hebben met hem, den onheilige? Want verbazing
had hem en alien die bij hem waren aangegrepen over de
10 vangst der visschen, welke zij gevangen hadden. Niet alleen
Simon Petrus, maar ook Jacobus en Johannes, de zonen
van Zebedeiis, die de compagnons van Simon waren.
Maar Jezus zeide tot Simon en in hem tot al Zijn
discipelen: Weest niet bevreesd, van nu aan zult gij menschen vangen, opdat zij waarachtig leven. Uw natuurlijk
leven is verzorgd; 1k ben de Onderhouder daarvan. Nu
vraag 1k: volgt Mij voorgoed, bij Mij zijt ge veilig, 1k ga
vooraan. En gij moogt menschen brengen tot het geloof in
Mij, tot het eeuwige leven.
11 Toen trokken zij de schepen op het land en nadat zij
uit de opbrengst van deze vangst alles hadden bezorgd,
verlieten zij familie en bedrijf en volgden Jezus.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den beloofden
Messias aan de priesters des Heeren. 5 : 12-16.
5 : 12 Eens geschiedde het, toen Jezus in een stad was, dat
daar plotseling een man voor Hem stond, zwaar melaatsch,
en geheel bedekt met zweren. Deze man mocht in de stad
niet komen, maar zijn geval was blijkbaar hopeloos; hij
zag geen anderen uitweg meer dan in de stad binnen te
dringen en te wachten op een oogenblik, dat hij zich voor
Jezus werpen kon. Zoo werd hij door den Heere beschikt,
opdat Jezus Christus in hem Zich openbaren kon als den
beloofden Messias.
Toen hij dan ook Jezus zag, viel hij op zijn aangezicht
en smeekte Hem met deze woorden: Heere, indien Gij
wilt, Gij zijt in staat mij te reinigen van mijn melaatschheld.
De Heere Jezus zag den man voor Zich liggen, een
13 hopeloos geval naar den mensch gesproken, maar Hij
strekte Zijn hand naar hem uit, raakte hem aan en zeide:
1k wil u gezond makers, word rein. Daarmede nam Jezus
Christus de onreinheid ook van dezen zondaar op Zich,
zooals de Schrift van Hem had geprofeteerd, om zoo den
weg tot het geloof in Hem als den Messias Gods te banen.
Terstond was de man dan ook van zijn melaatschheid
genezen.
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14 Toen gebood Jezus hem dit aan niemand te zeggen,
omdat Hij deze genezing allereerst als een appel op de
priesters bedoelde. Ga heen naar den tempel, zeide Hij,
en toon u als genezen aan den priester en breng het offer
van uw reiniging, zooals Mozes in de wet heeft voorgeschreyen. Zeg daarmee aan den priester, dat ge genezen zijt en
laat hij zich overtuigen. Dan moet hij wel erkennen, dat 1k
de beloofde Messias ben.
15 Ondanks het verbod van spreken ging evenwel het
gerucht over Hem steeds verder rond en vele scharen
stroomden samen om wat te hooren en zich te laten genezen van hun ziekten. Maar de overgave aan het Woord
16 der genade kenden ze niet. Daarom trok Jezus Zich terug
in de Woeste en eenzame plaatsen om te bidden; zoo vroeg
Hij kracht om gehoorzaam te blijven in het dragen van de
zonden en het prediken van de verlossing van het leven
door Zijn gehoorzaamheid.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn bevoegdheid
om de zonden te vergeven. 5 : 17-26.
5 : 17 En het geschiedde op een Bier dagen, terwijl Hij te
Kapernaiim in Zijn eigen huis l) bezig was te onderwijzen,
dat er onder de luisteraars ook Farizeen en Wetgeleerden
zaten, die gekomen waren van Galllea en Judea en zelfs
uit Jeruzalem. Ze waren gekomen, om dezen leeraar te
keuren op Zijn zuiverheid en wilden weten, of Zijn leer
wel in overeenstemming was met de wet van Mozes en den
uitleg daarvan. Daarover konden zij, naar hun meening,
goed oordeelen, want de Wetgeleerden (of Schriftgeleerden) waren mannen, die bijzondere studie hadden gemaakt
van de „Wet" of de vijf boeken van Mozes en uit de daarin
vervatte geboden des Heeren allerlei verboden hadden
afgeleid; Farizeen waren menschen, die deze wetsvoorschriften zeer nauwkeurig in practijk brachten en meenden
daarmede het eeuwige leven te kunnen verdienen. Zoo
stonden zij alien tegenover Jezus Christus en de verlossing
door genade alleen. Daarover wilden ze nu wel nader
weten en daarom waren ze gekomen om te luisteren naar
1)

Zie Marc. 2 : 1-12.

37

Lucas 5 : 18—

Zijn leer. Ook was er de kracht des Heeren, zoodat Hij kon
genezen.
18 En zie, terwijl Hij binnen bezig was de scharen te
leeren, kwamen daar een viertal manners aan met een
verlamde op een bed, een soort matje, en zij probeerden
door de scharen heen hem binnen te dragen om hem voor
Jezus neer te leggen, opdat Deze hem zou genezen.
19 Maar toen zij Been kans zagen hem binnen te dragen,
omdat de schare ook den toegang tot het huis had ingenomen, gingen zij het platte dak op, braken een aantal tegels
van het dak weg, joist boven de plaats, waar zij vermoedden
dat Jezus zat, en lieten hun zieken vriend op zijn bed door
het gat in het midden der kamer neer, vlak voor Jezus.
Deze ziet den man wick Zich en ziet ook boven Zich
de vier vrienden, die hem hebben neergelaten en zoo
gaarne wilden, dat hij genezen werd. Ze wisten, dat Jezus
dat kon bewerken, want ze geloofden in Hem.
20 Dat weet Jezus Christus en daarvoor dankt Hij nu
Zijn Vader. Want nu ontvangt Hij van Zijn Vader de
gelegenheid om Zichzelf opnieuw te openbaren aan de
scharen, maar ook aan de Schriftgeleerden en Farizeen.
Zij, die verstrikt zijn in hun eigen gemaakte wetsbepalingen,
en niet meer zien, dat ze alleen maar vrij kunnen worden
van den vloek der wet door de vergeving van hun zonden,
door de verzOening van den Zoon van God.
Zoo ziet Jezus dezen mensch voor Zich liggen: een
zondaar, een ellendige, Hem van den Vader gegeven, opdat
Hij aan hem de bevoegdheid om de zonden te vergeven
kan openbaren.
Daarom zeide Hij tot den man, die voor Hem lag:
Mensch, kind van den hemelschen Vader, uw zonden zijn
u vergeven! Zoo openbaart Zich Jezus Christus als den Zoon
van God in Zijn bevoegdheid om de zonden te vergeven.
Dat mag Hij doers, want Hij heeft die bevoegdheid gekregen
om Zijn offer, dat Hij brengen gaat. Iedereen kan nu
weten, dat Hij de Verlosser, de Messias is.
En met dit woord bereikt de Heere Jezus precies wat
21 Hij bedoelt. Niet den jongeman, maar de Schriftgeleerden
en Farizeen bracht Hij met Zijn woorden in verwarring.
Ze hebben gehoord wat Hij zeide, en ze vragen zich verwonderd en geergerd af: Wat zegt Hij? Zooiets mag een
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mensch toch niet zeggen? Vergeving van zonden schenken
komt toch God alleen toe? Wie is deze mensch, die zulke
godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan
God alleen?
Maar Jezus doorzag hun overleggingen en gaf daarop
22
23 dit antwoord: Overlegt ge soma in uw harten, dat het gemakkelijker is te zeggen: uwe zonden zijn u vergeven, dan
24 te zeggen: sta op en wandel? Laat 1k het u dan duidelijk
zeggen: Ilc ben de Zoon van God en de Zoon des menschen,
van Wien Daniel heeft gesproken en aan Wien idle bevoegdheid op de aarde is gegeven. Ook bevoegdheid om
zonden te vergeven, omdat 1k als Zoon des menschen voor
die zonde zal betalen. Dus heb Ik ook de kracht om
zieken te genezen. Wilt ge het bewijs van Mijn bevoegdheid?
Toen zeide Hij tot den verlamde: 1k zeg u, sta op, neem
25 uw bed op en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond hij
voor hun oogen op, nam hetgeen, waarop hij had gelegen,
mede en ging naar huis, God verheerlijkende.
26 Ontzetting greep alien aan en zij verheerlijkten eveneens God en werden met ontzag en vrees vervuld. Ze zeiden:
wij hebben heden dingen gezien, die we niet voor mogelijk
zonden hebben gehouden! Inderdaad, ze hadden den Zoon
des menschen gezien, God in het vleesch verschenen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Geneesheer
van het leven. 5 : 27-32.
5: 27 Na deze gebeurtenis ging Jezus de stad Kapernaiim
uit en kwam dus voorbij het tolkantoor. Want Kapernaiim
was een grensplaats aan den internationalen handelsweg
van Syrie naar Egypte, zoodat op in- en uitgevoerde goederen rechten werden geheven.
De tollenaren, die hier werkten, waren niet in dienst
van de Romeinsche bezettende macht, maar in dienst van
Herodes Antipas, den vorst over Galilea. Wel hadden ze
gebroken met het Joodsche yolk en ook met den godsdienst
der vaderen.
Dit is duidelijk, als we hooren, wie daar bij het tolkantoor zat. Jezus zag daar Levi zitten.
Levi is zijn Joodsche naam, die „samenbinding"
beteekent. Maar hij heeft ook een anderen naam: Matthews,
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en zijn vader heet Alfeiis. Deze beide namen zijn vergriekscht, waardoor de breuk met het geloof der vaderen
duidelijk wordt. Bovendien blijkt uit het evangelie naar
Mattheiis, dat deze schrijver heel goed op de hoogte is met
heel het Oude Testament. Het ligt dus voor de hand te
veronderstellen, dat deze Levi, na van jongsaf in de leer
der vaderen te zijn onderwezen, op lateren leeftijd, oncler
invloed van het Hellenisme, zich daarvan heeft afgekeerd,
met zijn yolk en den God van zijn yolk gebroken heeft en
zich — misschien om zich financieel onafhankelijk te
maken gesteld heeft in dienst van Herodes Antipas. De
breuk met God en Zijn dienst, dat is de ziekte van zijn leven.
Hem ziet Jezus voor het tolhuis zitten en... . Levi
kende Hem reeds. Dan spreekt Jezus Christus tot hem: Volg
Mij! Ondanks zijn zonde van verbondsbreuk. Dat kan dus!
Ook die zonde zal Jezus verzoenen.
En Levi hoorde naar Jezus Christus, liet alles achter —
28
als hulp-beambte was dat mogelijk — en volgde Hem.
29 Later richtte Levi een grooten maaltijd voor Jezus aan
in zijn huffs, en er was een groote menigte tollenaars en
anderen, die met hen aan tafel waren. De band met hen
was gebleven; dat was dus blijkbaar de ziekte en de zonde
niet, waarvan Jezus Christus wilde genezen. Het breken met
God was de zonde van Levi, en nu hij niet bij den Heere
Imam, Dwain de Heere door Zijn Zoon tot hem. Zoo moest
Jezus Christus gemeenschap hebben met deze zondaren.
30 De Farizeen en de Schriftgeleerden van hun richting
morden evenwel tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom
eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? Zij zijn
toch onrein en houden de reinheidswetten niet? Met hen
moogt ge toch geen gemeenschap hebben!
31 Jezus hoorde deze verwijten en antwoordde: Zij, die
gezond zijn, hebben geen dokter noodig, maar zij, die ziek
zijn, laten hem komen. Welnu, deze tollenaren en zondaren
hebben Mij genoodigd en zeggen dus, dat zij ziek zijn.
En dat is ook zoo. Daarom ben Ik tot hen gegaan, omdat Ik
32 de Geneesheer van hun zondige leven ben. Want Ik ben
niet op de aarde gekomen om hen te roepen, die meenen
dat ze geen zonde doen, maar juist hen, die zich zondaar
willen weten. Hen roep Ik tot het breken met de zonde,
tot vernieuwing van het leven.
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De zelfopenbaring van Jezus Christus als het volstrekt
nieuwe in het Leven. 5 : 33-39.
5 : 33 Er waren eens menschen, die tot Jezus zeiden: De
discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen hun gebeden en eveneens die der Farizeen, maar die van U eten
en drinken. Moeten zij de voorschriften niet houden?
34 Jezus zeide tot hen: Kunt gij sours de bruiloftsgasten
laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Dit vasten
is toch niet van den Heere ingesteld, maar door de menschen? Het wil duidelijk maken, dat de blijdschap der vervulling nog niet is gekomen, maar dat men er naar haakt.
Maar voor Mijn discipelen is die blijdschap er wel en daarom behoeven zij niet meer te vasten. Het oude is voor hen
35 voorbijgegaan; het is alles nieuw geworden. Maar er zullen
andere dagen komen: de bruidegom zal van hen weggenomen worden, eerst door Zijn sterven, daarna door Zijn
hemelvaart; dan zullen zij hunkeren naar Zijn wederkomst
en naar de volkomen vervulling van al Zijn beloften. Dan
is dat him vasten.
36 In dit verband sprak Hij ook tot de menschen een
gelijkenis, om door een beeld hun denken tot hooger,
geestelijke dingen op te voeren, en Hij zeide: Niemand
scheurt een lap van een nieuw kleedingstuk af, om dien op
een oud kleedingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen
het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook
niet passen bij het oude. En dan heeft hij niets. Oud past
37 niet bij nieuw, noch omgekeerd. Zoo ook doet niemand
jongen wijn in oude lederen zakken, die reeds zijn uitgezet,
en geen rek meer hebben; anders zal de jonge wijn door
gisting de oude zakken doen scheuren en wegloopen, en
ook zijn dan de zakken nog verloren; dan heeft men dus
38 ook niets meer; jongen wijn moet men in nieuwe zakken
doen. Oud past niet bij nieuw, noch omgekeerd! Zoo nu
predik Ik u ook iets nieuws: de vervulling van al Gods beloften in Mij, den beloofden Messias. En nu is het algemeen39 menschelijk, dat niemand, die ouden wijn gedronken heeft,
direct maar nieuwen wil, want hij zegt: de oude is goed en
de nieuwe is scherp. Zoo zou het ook algemeen-menscheiijk
zijn te zeggen: wij willen het nieuwe van U niet, maar
houden ons aan de oude inzettingen, want die zijn goed.
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Maar daarmede komt ge van Mij niet af. Het is wel algemeen-menschelijk die houding, maar Ik sta juist niet voor
u als het algemeen-menschelijke, maar als de Zoon van God,
het volstrekt nieuwe in deze wereld. Bij Mijn komen moet
die algemeen-menschelijke wet wijken voor de absolute
wet van onderwerping aan het Woord des Heeren.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Heere van
den rustdag. 6 : 1-11.
6 : 1 Op den tweeden sabbat na het eerste Paaschfeest geschiedcle het, dat Jezus door korenvelden liep en Zijn discipelen plukten aren, wreven ze tusschen de handen en
aten de korrels op. Uitdrukkelijk was in de wet des Heeren
dit als geoorloofd toegestaan1).
2 Maar sommigen van de Farizeen zeiden: Waarom doet
gij, wat ge op sabbat niet moogt doen? Volgens hun wetsuitlegging was het arenplukken een deel van het oogstwerk, en
aangezien men op sabbat niets mocht doen, mocht men
ook dit „werk" niet doen en deden de discipelen dus
volgens hen ongeoorloofde dingen. Zoo beknotte men het
leven.
3 In antwoord op den aanval op Zijn discipelen, zeide
Jezus tot de Farizeen: Meent ge dan werkelijk, dat Mijn
Vader daarvoor den rustdag heeft ingezet om het leven te
benauwen? Waarachtige rust is, dat het leven weer is in
de gemeenschap met God en zich zoo kan ontplooien.
Daarvoor heeft de Heere dan ook Zijn wet gegeven. Niet
om het leven te benauwen, maar om het te dienen. Hebt
ge dan in de Schrift ook niet gelezen 2 ) , wat David eens
gedaan heeft, toen hij vervolgd werd door Saul, die hem
naar het leven stored? Toen David honger had en de mannen,
4 die met hem waren, evenzeer? Toen is hij naar het heiligdom des Heeren te Nob gegaan en heeft daar de toonbrooden gekregen, die juist dien sabbat vernieuwd waren
en die voor de priesters bestemd waren, als voedsel voor
zich en zijn manschappen. Naar de letterlijke bepaling van
de wet mocht dat niet, zegt ge? 1k zeg u, dat zelfs de
1) Deut. 23 : 25.
2) 1 Sam. 21 : MO.
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letterlijke bepaling van de wet dat toestond, omdat de wet
nooit bedoelt het leven of te breken, maar het leven te
dienen. Als het dus David en de zijnen ging om de zaak
des Heeren en zij leef den uit Zijn gemeenschap, dan was
hun dit eten geoorloofd, ja plicht. Zoo is het met den
rustdag ook. De waarachtige rust is er in de gemeenschap
met God door de vergeving der zonden. Kent ge Mij als
den Verlosser van uw leven, dan pas en dan alleen hebt ge
5 de waarachtige rust gevonden. Daarom is de Zoon des
menschen, Die de zonden verzoent en de rust zal aanbrengen, ook Heere van den sabbat.
6 Op een anderen sabbat geschiedde het, dat Hij in de
synagoge ging en leerde. En daar was iemand, wiens
rechterhand niet met zijn lichaam was medegegropid,
zoodat die hand er nu verschrompeld bijhing.
7 De Schriftgeleerden en de Farizeen, die mede aanwezig waren, letten op Hem, of Hij op den sabbat ook
zou genezen, om dan een klacht tegen Hem te hebben.
Want op sabbat genezen was toch totaal overbodig!
8 Maar Jezus kende hun overleggingen en wist waarom
het hun was te doen. Het ging hun niet om den man met
de verschrompelde hand, maar om de vraag of ze kans
kregen den Heere Jezus te dooden. Ook Wilde Jezus hun
zeggen, dat de sabbat niet een dag van gebondenheid en
droefheid was, maar een dag van vrijheid en vreugde om
de verlossing van het leven. En — die verlossing gaf Hij!
Daarom zeide Hij tot den man, wiens hand verschrompeld.
was: Sta op en ga in het midden van de synagoge staan,
opdat men u goed kan zien.
Hij stond op en deed, wat de Heere hem gebood.
9 Toen sprak Jezus tot de Farizeen en Schriftgeleerden:
1k leg u deze vraag voor: wat is geoorloofd op den sabbat,
goed doen of kwaad doen, een leven redden of een leven
vernielen? Zoo vangt Hij de Farizeen in hun eigen overleggingen, want zij zijn in hun gedachten bezig om op
deten sabbat het leven van Jezus te vermoorden.
10 Toen zag Hij alle aanwezigen in de synagoge rondom
Zich aan en zeide tot den man in het midden: Strek uw
hand uit! En met dat Hij dit zeide, gaf Hij ook den man
de kracht om het te doen.
Die man aanvaardde dat woord van Jezus in geloof
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en strekte zijn hand uit. Toen bleek ze gezond te zijn,
net als vroeger.
Ziet ge wel, wil Jezus zeggen, dat de sabbat een verlossingsdag is? Ik heb het levee verlost door de zonde te
overwinnen en straks te verzoenen aan het kruis. Daarom
heeft Mijn Vader den sabbat gegeven. Ge hebt alleen maar
recht op den sabbat, als ge gelooft in Mij.
11 En zij werden, toen ze dit hoorden, volslagen zinneloos van woede en spraken er met elkander over wat zij
Jezus doen zouden, om zich van Hem te ontdoen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Hoofd van het
geestelijk Israel. 6 : 12-16.
6 : 12 Voorts geschiedde het in die dagen, dat Hij alleen
naar het gebergte ging om te bidden en Hij bracht den
nacht door in het gebed tot God. In dat gebed moest
Hij Zich voorbereiden op het verkiezen van Zijn apostelen,
die Zijn werk zouden voortzetten, Zich voorbereiden ook
op de keuze van Judas, die Hem verraden zou.
En toen het dag geworden was, riep Hij de groote
13
schare van Zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf nit,
14 die Hij ook tot apostelen benoemde. Het waren: Simon,
dien Hij ook Petrus (dat is: rotsman) noemde; en Andreas,
zijn broeder; en Jacobus en Johannes; Philippus en Bar15 tholomeiis l ) ; Matthews en Thomas; Jacobus, den zoon van
16 Alfas en Simon, bijgenaamd den Zeloot2 ) ; Judas, den
zoon van Jacobus 3 ) en Judas Iscariot 4 ), die de verrader is
geworden.
Het woord „apostel" beteekent: een gezondene met
absolute opdracht, in wien de Zender Zelf komt. In dit
apostolisch ambt liggen de latere ambten der kerk besloten, zoodat ons p ier de grondslag wordt verhaald van
het kerkelijk instituut. Dat Jezus Christus twaalf apostelen
verkoos hing samen met de twaalf stammen van Israel.
Zooals het natuurlijk Israel uit de twaalf zonen van Jacob
1) Dezelfde als Nathanael, Joh. 1 : 45 v.
2) Simon Kananites (Matth. 10 : 4) en de Zeloot zijn dezelfden; Kananites en
Zeloot beteekent: ijveraar.
3) Dit is Thaddeus van Matth. 10 : 3.
4) Iscariot beteekent: van Cariot.
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was geboren, moest het geestelijk Israel uit de prediking
der twaalf apostelen herboren worden. In hen deed Jezus
Christus Zelf dus een greep naar het leven van het yolk
des Heeren.
De grondwet van het Koninkrijk Gods, dat gekomen is en
komt. 6 : 17-49.
6 : 17 Daarna daalde Hij met hen gedeeltelijk den berg of
en bleef staan op een vlakke plaats op de helling van den
berg, en daar was een groote schare van Zijn discipelen
en een groote menigte yolk uit het geheele Joodsche land,
ook uit Jeruzalem en vanuit het heidensche Tyrus en Sidon,
welke steden ten Noorden van Galilea aan de zee liggen.
18 Die gansche schare yolk was gekomen om Hem te hooren
en genezen te worden van hun ziekten. En die gekweld
werden door onreine geesten, werden genezen. Speciaal
brengt Lucas deze bijzonderheden naar voren, opdat de
komst van het Koninkrijk Gods duidelijk zal zijn, waarvan
Jezus Christus straks de grondwet afkondigen zal. Daarom
19 voegt hij er ook aan toe, dat de geheele schare Hem trachtte
aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging, zoodat Hij
alien genas.
20 Nadat Jezus Christus was gaan zitten, zag Hij Zijn
discipelen aan en sprak tot hen (en over hen heen eveneens tot de schare rondom) :
Zalig zijt gij, bedelaars, die weet, dat de volheid des
levens nog niet gekomen is, want het Koninkrijk der
hemelen is het uwe. Gij weet, dat het Koninkrijk Gods op
aarde was, maar door de zonde is verloren gegaan. Nu
hunkert ge er naar als bedelaars en kent uw eigen armoede
om uwe zonden. Uw rijkdom is het Koninkrijk Gods, dat
met Mij gekomen is en straks in voile heerlijkheid zal
komen.
21 Zalig zijt gij, wanneer ge hunkert naar levensverzadiging, omdat ge weet dat ze er nog niet is; Ik zeg u:
straks zult ge verzadigd worden door Mijn overwinning.
Zalig zijt gij, die nu hardop klaagt, omdat de macht der
zonde nog niet is verbroken; Ik zeg u dat ge lachen zult,
omdat Ik den duivel heb overwonnen en overwinnen zal.
22
Zalig zijt gij, wanneer de menschen van deze wereld
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u haten en wanneer zij u uitstooten en smaden, omdat gij
van die andere wereld wilt zijn, de wereld van het Koninkrijk Gods; zalig zijt gij, wanneer men uw naam van kind
des Heeren als slecht verwerpt, omdat ge dien naam gekregen hebt door de overwinning van den Zoon des menschen en Hij de Koning is van uw leven.
23 Verblijdt u, wanneer dat geschiedt en springt op van
vreugde. Want dan is het duidelijk, dat het volkomene in
deze wereld er nog niet is. Ge weet, dat het er eens is gewest, maar door uw zonde is verloren gegaan. Maar nu ben
1k gekomen, om door Mijn offer u de koninklijke eere weer
uit genade te schenken. Zie, uw loon is groot in den hemel.
Evenals gij zijn immers ook de profeten mishandeld door de
vaderen van hen, die thans u verdrukken? En is het Woord
der profeten niet ondanks dat vervuld in Mijn kQmst?
Maar wee u, gij rijken, die meent, dat het op aarde
24
nog wel uit te houden is, want gij hebt uw vertroosting
25 reeds in deze wereld. Wee u, die nu overvloed hebt, want
eens zult ge hongeren, wanneer ge tot de ontdekking komt,
dat het eigenlijke van dit leven toch niet in deze wereld
wordt gevonden.
Wee u, die nu lacht en meent dat er in deze wereld
nog heel wat te waardeeren valt. Want dan zult ge weenen
en smart hebben, wanneer ge zult zien, dat de waarachtige
vreugde van het leven slechts is de vreugde in God door
Jezus Christus.
26 Wee u, wanneer alle menschen goed van u spreken
en meenen, dat ze met u nog wel kunnen omgaan; immers,
op dezelfde wijze hebben hunne vaderen met de valsche
profeten gehandeld. Maar deze profeten waren valsch
en verkondigden niet het Woord des Heeren, het Woord
van Zijn genade alleen. Er kan om Christus' wil geen gemeenschap zijn, met deze wereld-in-zonde. Het Koninkrijk
Gods (dat is: dat alle ding den mensch is onderworpent,
maar dat de mensch zelf in Christus geheel aan God is
onderworpen), dat Koninkrijk is in Christus wel gekomen,
maar het moet nog komen in volkomenheid. Het is er nog
niet. Straks komt het volkomen met de wederkomst van
Jezus Christus. Dan is het „nog niet"-om-onze-zonden volkomen weggedaan en is God alles en in alien. Dat is het
g6 roote loon in den hemel.
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De wet van het Koninkrijk Gods staat dan ook in volkomen tegenstelling tot de wet van de koninkrijken dezer
wereld. Gaat deze laatste uit van de zelfhandhaving van
den mensch om der zonde wil, de wet van het Koninkrijk
Gods gaat uit van de vergeving van den naaste om der
27 verzoening van Christus' wil. Daarom zeg Ik u, die naar
Mij luistert en Mijn Woord als de wet van uw leven erkent:
Hebt uw vijanden lief, doet wel aan hen, die u haten;
28 zegent hen, die u vervloeken; bidt, voor wie u smadelijk
behandelen. In bun boosheid toch wordt hun zonde openbaar en dit, dat ze kinderen dezer wereld zijn en niet van
het Koninkrijk Gods. Betoont gij u kinderen des Koninkrijks,
29 opdat zij gered mogen worden, evenals gij. Slaat dan ook
iemand u op uw wang, keert hem ook de andere toe; neemt
iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.
30 Vraagt iemand iets van u, geeft het hem; neemt iemand het.
31 uwe, vraagt het niet terug. Gelijk gij wilt, dat u de menschen doen, doet gij hun evenzoo. Ge moet niet leven uit
de wet der zelfhandhaving, maar uit de wet der lief de.
Dat is de wet van het Koninkrijk Gods, omdat God in Mij
u liefheeft en gij om Mijnentwil Zijn kinderen wezen
32 moogt. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat
hebt gij voor? Immers, ook de kinderen-der-wereld hebben
33 lief, die hen liefhebben. Want indien gij goed doet aan
wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de kinderen-der34 wereld doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie
gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt ge voor? Leeft ge
dan niet uit de wet der wereld? Ook de kinderen-derwereld leenen aan de kinderen-der-wereld om evenveel
terug te ontvangen. Dat is de wet der zelfhandhaving. Maar
35 uw wet zij een andere. Hebt uwe vijanden lief en doet
him goed en leent zonder op vergelding te hopen. Dan zal
uw loon groot zijn: gij zult kinderen van den Allerhoogste
zijn en niet kinderen der wereld. Want ook Hij is goed
jegens de ondankbaren en boozen, omdat Hij het gansche
leven aanziet om de verzoening van Zijn Zoon Jezus
Christus.
Weest dan ook barmhartig jegens alien, gelijk uw
36
Vader barmhartig is. Hij kan het om de verzoening door
37 Mijn offer. Oordeelt dan ook niet, maar leeft uit die verzoening; dan zult ook gij niet worden geoordeeld. Houdt niet
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vast aan iemands schuld jegens u; dan alleen zal ook de
Vader u de schuld vergeven. Wanneer ge van Mij zijt, dan
38 zijt ge veilig. Geeft uit Mijn rijkdom en dan zal u uit dienzelf den rijkdom gegeven worden: een onbedriegelijke, vast
aangedrukte en geschudde, ja zelfs een overloopende maat
van Mijn genade zal in uw schoot geworpen worden. Want
met de maat, waarmede gij de menschen meet, zal u door
den Vader wedergemeten worden. Wie niet geven wil uit
de genade van Christus, hem zal die genade ook niet geschonken worden. Immers, het Koninkrijk Gods is reeds
gekomen en het komt!
39 In dit verband sprak Jezus tot Zijn discipelen een
gelijkenis en zeide: Hoe staat het in het natuurlijke leven,
kan daar een blinde een blinde leiden? Wanneer dat geschiedt, dan zullen ze toch beiden in een put vallen? En
hoe wilt ge het dan in het geestelijk leven? Wilt ge zelf
daar blind blijven voor uw zonden en de onmacht van uw
leven, en straks de andere blinden leiden? Zult ge dan
niet beiden verloren gaan? Neen, gij meet kennen de
totale verloochening van uw eigen leven en het alleen
willen leven naar de wet van het Koninkrijk Gods. Dat
meet Ik ook en Ik zal het betoonen in het offer van Mijn
40 leven, straks voor de Mijnen. Een discipel staat niet boven
zijn meester en dus ook gij niet. Maar wie volleerd zal zijn
in de zelfverloochening van zijn leven om Christus' wil, die
zal zijn als de Meester en deelen in de volheid der genade
Gods. Ge zult volkomen moeten breken met uw zonden,
anders kunt ge Mijn discipel niet zijn.
41 Hoe zoudt ge den splinter in uws breeders oog kimnen
zien, terwijl ge den balk in uw eigen oog niet zoudt hebben
opgemerkt? Ge kunt dan heelemail niet zien en uw breeder
42 terecht brengen. Zoudt ge tot uw breeder kunnen zeggen:
Breeder, laat mij den splinter, die in uw oog is, wegdoen,
terwijl ge nog een balk in uw eigen oog hebt? Hoe kunt ge
de boodschap van zonde en genade brengen in Mijn naam,
indien ge niet eerst totaal gebroken hebt met uw zonde en
leeft van genade alleen? Huichelaar, doe eerst den balk weg
uit uw oog. Breek met uw zonde en met de wereld. Leef
alleen uit de wet van het Koninkrijk Gods, dat is de wet
van genade en verzoening. Dan pas zult ge scherp kunnen
zien om den splinter in uws breeders oog weg to doen. Ge
48
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moet willen leven van genade alleen.
43 Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht
voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht
voortbrengt. Het is het een of het ander. Ge zijt van de
wereld en haar koninkrijk, Of ge zijt van den Heere en
44 Zijn Koninkrijk. Want elke boom wordt aan zijn eigen
vruchten gekend. Van een doornstruik leest men geen
vijgen en van een braamstruik oogst men geen druif. Zoo
45 is het met de menschen eveneens. De goede mensch, dat
is hij, die leven wil van' genade alleen, brengt uit den
goeden schat des harten het goede voort. Die genade en
de wet van het Koninkrijk Gods moeten hem beheerschen
van binnen en van buiten. En de slechte mensch, dat is hij,
die zich niet buigen wil voor de wet van het Koninkrijk
Gods en niet leven wil van genade, die brengt uit den
boozen schat van zijn hart het slechte voort. ook zijn
leven wordt door zijn beginsel beheerscht. Want waar het
hart vol van is, daarvan spreekt de mond, en niet omgekeerd. Het komt dus aan op uw hart. Staat ge recht voor
46 God en wilt ge leven van genade alleen? Wat miemt ge Mij
Heere Heere, alsof ge u zelve aan Mij onderwerpt, en doet
niet, wat Ik u zeg? Geheel uw levensopzet moet veranderen
en gegrond zijn in de verzoening door Mijn bloed.
Ik zal u laten zien waar hij op lijkt, die tot Mij komt
47
en niet alleen Mijn woorden hoort, maar ze ook doet. Die
48 maakt een geheel nieuwen opzet van zijn leven. Hij lijkt
op een man, die bij het bouwen van een huis diep gegraven
heeft en het fundament op een rots heeft gelegd. Die rots
was dus feitelijk de grond van zijn huis. Toen dan ook
de watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon die stroom het huis niet aan het wankelen
brengen, omdat het goed gebouwd was. Het stond op de
rots! 1k zeg u: een ieder, die zijn leven op Mij bouwt en
op Mijn Woord, hij zal niet wankelen in der eeuwigheid.
Maar het vraagt een nieuwen opzet van uw leven.
49 Maar hij, die . wel naar Mijn Woord luistert, maar er
niet naar doet, lijkt op iemand, die een huis bouwt zoomaar
op den grond, zonder fundament. Toen de stroom tegen
dat huis aansloeg, stortte het natuurlijk terstond in en
heel het huis werd een groote bouwval. Want het stolid
49
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zoomaar op de aarde en had geen fundament. Dit is dan
ook de grondwet van het Koninkrijk Gods: ge moogt
met uw leven en uw levensopzet niet meer rusten in deze
wereld, maar slechts in het Woord der genade en der verzoening door Jezus Christus.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn cringer tot
de persoonlijke keuze des geloofs. 7 : 1-10.
: I Nadat de Heere Jezus Zijn gansche rede duidelijk
hoorbaar voor de discipelen en het yolk had uitgesproken,
ging Hij met Zijn discipelen weer Kapernaiim binnen,
waar Hij toen nog woonde.
In Kapernaiim woonde ook een officier, in dienst van
den in Galilea regeerenden Herodes Antipas.
Een slaaf nu van dezen officier, dien hij op hoogen
2
prijs stelde, was zeer ernstig ziek en lag op sterven.
3 Toen de officier hoorde, dat Jezus weer in de stad was,
zond hij eenige van de voormannen der Joden tot Hem met
het verzoek zijn slaaf in het leven te behouden.
4 Deze „oudsten" vragen zelfs meer en verzoeken den
Heere Jezus persoonlijk te komen. Ze drongen sterk bij
Hem aan, want — zeiden zij — hij is het waard, dat Gij
5 dit voor hem doet. Want hij is ons als Joden zeer genegen;
zelfs heeft hij onze synagoge gebouwd.
Uit deze mededeeling blijkt, dat deze officier zijn hart
heeft verpand aan de Edoms-politiek, die door de Herodessen, als nakomelingen van Ezau, gevoerd werd: zooveel
mogelijk het yolk der Joden in uitwendige religieuze zaken
tegemoet te komen, maar nooit het hart geven aan den
Heere, den God van Israel. Daarom bouwde Herodes den
tempel te Jeruzalem en deze officier de synagoge van
Kapernaiim. Maar tevens blijkt uit deze mededeeling, dat
de oudsten der Joden deze houding goedkeurden en er
zich bij neerlegden.
6 De Heere Jezus doorzag echter de situatie en ging
met de oudsten mee. Want Hij wilde, door Zelf te komen,
den officier, _die meende wel genezing te kunnen vragen,
zonder den Genezer te erkennen, brengen tot de zeer persoonlijke geloofskeuze.
Maar toen Hij niet zoo ver meer van het huffs van den
50
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officier was en Hij hem dus reeds practisch dwong te kiezen.
zond deze eenige vrienden tot Hem om te zeggen: Heere,
doe gees moeite om Zelf te komen, want ik ben ondanks
al mijn werken toch niet waard, dat Gij onder mijn dak
7 komt; daarom heb ik ook mijzelve niet waardig geacht
tot U te komen. Spreek slechts een woord en mijn knecht
moet herstellen. Al mijn werken maken mij niet waardig.
Op grond daarvan mag ik dus over Uw geneeskracht niet
beschikken. Maar ik erken, dat Gij over mij te beschikken
8 hebt door de macht van Uw woord. Want ook ik ben een
mensch, die een ondergeschikte plaats inneem, terwijl ik
toch anderzijds soldaten tinder mij heb. En 1k zeg tot den
een: ga heen, en hij gaat heen; en tot den ander: kom, en
hij komt; en tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Ook
mijn gezag ligt in het woord. Heere, ik erken nu Uw
gezag over mij door het woord, dat Ge spreekt!
9 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over
hem en Zich keerende tot de schare, die Hem volgde,
sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israel heb Ik een zoo groot
geloof niet gevonden! Want anders zoudt ook gij Mij
gelooven om Mijn Woord en zoo voor Mij kiezen.
10 En toen de vrienden van den officier, die naar Jezus
gezonden waren, terugkwamen in het huis, vonden zij den
slaaf gezond.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in het volstrekte
betvijs van de Messiaansche eeuw. 7 : 11-17.
7 : 11 Kort daarna geschiedde het, dat de Heere Jezus
reisde naar het kleine stadje Nan, een paar uur loopen
ten Zuiden van Kapernaiim gelegen. Zijn discipelen gingen
mee en ook een groote schare.
12 Toen Hij nu dichtbij de stadspoort was gekomen, werd
juist een doode uitgedragen, de eenige zoon zijner moeder,
die reeds weduwe was; en veel menschen uit de stad
gingen met haar ter begrafenis.
De Heere Jezus zag den stoet naderen en Hij zag ook
13 de weduwe in haar smart. Met diepe ontferming werd Hij
over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet meer!
Want Hij wilde bier, in deze diepe smart, omdat hier alle
levensmogelijkheden waren afgesneden, de waarachtige
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verlossing van het leven toonen en Zichzelf als den beloof den Messias openbaren. Want de Messias zou toch
dooden opwekken? Dat zou het grootste wonder zijn, dat
was beloofd. Geschiedde dat, dan was de Messiaansche eeuw
gekomen!
14 Dan loopt Hij toe op de open kist, waarin de jongen
ligt en raakt haar aan. De dragers, begrijpend, dat er iets
gebeuren gaat, staan stil.
En Jezus sprak tot den dooden jongen: Jongeling, Ilc
zeg u, sta op! Dat sprak de Vorst des levees, Die betalen
zou voor de zonden van Zijn yolk en daardoor ook den
dood zou overwinnen. Dat wil Hij bier reeds toonen!
Toen ging de doode overeind zitten en begon te spre15
ken.
En Jezus gaf hem aan zijn moeder. Hij had het leven
in zijn heerlijkheid hersteld.
16 Een angstige verbazing greep de toeschouwers aan
en zij verheerlijkten God door te zeggen: Een groot profeet
is onder ons opgestaan! En ook: God heeft in gunst mar
Zijn yolk omgezien.
17 En het gerucht, dat Hij zelfs een doode had opgewekt,
verbreidde zich in het gansche Joodsche land en in den
geheelen omtrek.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de komst van
de nieuwe bedeeling. 7 : 18-35.
7 : 18 De discipelen van Johannes den Dooper hoorden deze
geruchten ook en hielden Johannes in zijn gevangenschap
op de hoogte van alles, wat de Heere Jezus deed.
19 Op zekeren dag riep Johannes een tweetal van zijn
discipelen bij zich en zond hen naar den Heere om te
vragen: Zijt Gij nu Degene, Die door God beloofd is in
Zijn Woord en komen zou, of hebben wij nog een Ander te
verwachten? Johannes twijfelde dus niet aan de komst van
den beloofden Messias, maar vroeg zich af, of deze Jezus
nu die beloofde Messias was. Want de woorden en het
werk van dezen Jezus schenen zoo heel anders, dan Johannes de Dooper aan den Jordaan had gepredikt. Hem
was toch opgedragen te spreken van het oordeel, dat
onherroepelijk komen zou bij de komst van het Koninkrijk
52
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Gods, maar waar bleef dat oordeel nu? De prediking en
wonderen van dezen Jezus leken wel enkel genade te zijn!
Was deze Jezus dus de beloofde Messias of niet?
20 Toen de mannen bij den Heere Jezus gekomen waren,
zeiden zij dan ook tot Hem: Johannes de Dooper heeft ons
tot U gezonden om te vragen: Zijt Gij het, Die komen zou,
of hebben wij een Ander te verwachten?
En op dat oogenblik lagen de bewijzen voor de gegrond21 heid van Johannes' vraag als voor het grijpen: Jezus genas er
juist weer velen van ziekten en plagen en booze geesten,
en aan vele blinden schonk Hij het gezicht. Maar van
het oordeel was weer niets te merken. Hoe kon deze Jezus
nu de Messias zijn? Dan moest met Hem het oordeel toch
zijn gekomen? Zoo stond het in het Woord; zoo had
Johannes het moeten verkondigen.
Maar als de discipelen van Johannes hun vraag hebben
22 overgebracht, geeft de Heere Jezus hun dit antwoord:
gaat heen en boodschapt Johannes, wat gij hier van Mij
gezien en gehoord hebt. En herinnert u wat Jesaja heeft
gesproken over den tijd van den Messiasi). Nu, dat gaat
thans in vervulling. Blinden zien weer — het doode leven
in de huiskamer wordt aangeraakt! Lammen wandelen —
de verlossing komt op straat! Melaatschen worden gereinigd — het onreine leven komt weer in den tempel! Dooven
hooren — de afzondering in het leven wordt doorbroken!
Dooden worden opgewekt — zoo schijnt het gansche leven
verlost! Maar het hoogste is: aan arme zondaren wordt
het evangelie van louter genade verkondigd — zoo komt
dit zondige, aardsche leven weer in gemecaschap met God!
Dat is de rijkdom van de Messiaansche eeuw, waarvan
Jesaja heeft geprofeteerd. Maar in dien rijkdom ligt tegelijk de groote verantwoordelijkheid voor ieder, die Mijn
Woord hoort en Mijn wonderen ziet. Heel Mijn evangelieprediking en de wonderen, die 1k doe, hebben in zich tege23 lijk den zegen en den vloek. Gered alleen is hij, die aan Mij
geen aanstoot neemt. Die ontvangt den zegen der verlossing.
Maar hij, die aan Mij wel aanstoot neemt, die blijft in zijn
oordeel. Het oordeel is er dus wel, maar anders dan Johannes denkt. Het is nu geestelijk in het Woord. Want met
1) Vgl. Jes. 29 : 18; 35 : 5 ; 42 : 7; 61 :1.
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den Messias is gekomen de bedeeling van het nieuwe verbond. Het oude is verouderd en nabij de verdwijning.
Zoo blijkt dus Jezus juist uit wat Hij zegt en doet, de
ware Messias te zijn.
24 Dat wil Jezus ook aan de scharen zeggen. Toen de
boden van Johannes vertrokken waren, began Hij daarom
dan ook de beteekenis van Johannes den Dooper aan de
scharen duidelijk te maken. Hij deed het vragenderwijs:
Toen ge naar Johannes gingt in de woestijn, toen hebt ge toch
niet een Het gezien, dat door iedere windvlaag heen en weer
25 bewogen worth? Ge wist, wat ge aan Johannes hadt! Maar
ge zocht toch ook niet een mensch, in weelderige kleederen
gekleed? Ge wist, dat ge in dezen standvastigen man een
boeteprediker ontmoettet van groote kracht en soberheid.
Zij, die schitterend gekleed gaan en overdadig leven, zijn
26 niet in de woestijn, maar in de paleizen. Maar wat was
dan het eigenlijke, dat ge in hem hebt ontmoet? Een
gewoon profeet? In waarheid zeg 1k u: zelfs meer dan een
27 gewoon profeet. Johannes is het van wien in de profetie
van Maleachi staat geschreven: Zie, Ik zend Mijn bode
voor Uw aangezicht uit, die Uw weg voor U heen bereiden
zall). Johannes is dus de voorlooper van den Messias. Dat
is zijn heel bijzondere taak. Daarom is hij grooter dan
28 alle voorgaande profeten. Daarom zeg Ik u: under hen,
die uit vrouwen geboren zijn, is niemand grooter dan
Johannes. Want hij is de heraut van Jezus Christus, den
Koning in het Koninkrijk Gods. En die eer is slechts
voor een mensch op de aarde weggelegd geweest. Maar
zelfs de kleinste binnen het Koninkrijk Gods, die zich
dus onderworpen heeft aan den gekomen Koning Jezus
Christus, is grooter dan hij. Want deze mensch heeft
mogen ervaren, dat de genade nu ook werkelijk gekomen
is. Johannes leefde nog in de oude bedeeling en stond
slechts op den drempel van de nieuwe. Maar met Jezus
Christus is de nieuwe bedeeling gekomen, de bedeeling
van louter genade.
29 Toen al het yolk dit hoorde en ook de tollenaars, op wie
het oordeel des Heeren bijzonder rustte am hun zonde van
verachting van het verbond, hebben zij eenerzijds wel het
1)
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rechtvaardig oordeel Gods over hun zonde erkend, maar
tevens de genade des Heeren aangegrepen, want ze waren
met den doop van Johannes gedoopt, den doop der bekeering tot vergeving der zonden. En die vergeving van
zonden was nu in Jezus Christus gekomen, ook voor hen.
30 Maar de Farizeen en de Wetgeleerden verwierpen
voor zichzelf den raad Gods tot hun verlossing. Ze behoef den huns inziens niet verlost te worden. Daarom wilden
zij indertijd ook niet door Johannes gedoopt worden. Nu
bleek hun verharding en daarin hun volkomen oordeel.
31 Wanneer de Heere Jezus zoo de reactie der Farizeen
en Wetgeleerden ziet, die zich van geen zonde bewust
willen zijn, dan vraagt Hij: Waarmede zal 1k dit soort
32 menschen vergelijken en waar lijken ze op? Ze lijken op
kinderen, die op straat spelen en waarvan de eene groep
de anderen toeroept: jullie willen ook nooit wat! Wij
hebben voor jullie op de fluit gespeeld en je hebt niet
gedanst; daarna hebben we klaagliederen gezongen en je
hebt niet geweend. Trouwerijtje spelen was niet goed; maar
begrafenisje-spelen wilde je ook niet.
Gij, Farizeen eh Wetgeleerden, wilt niets en zoekt
33 immer een uitvlucht. Het is alles altijd spel voor U. Want
Johannes de Dooper is gekomen zonder brood te eten of
wijn te drinken, dus als boete-profeet, en gij zegt: hij is
niet een normaal mensch; zijn woord heeft dus voor ons
34 geen waarde. Nu is de Zoon des menschen gekomen, de
Mensch, Wien God de koninklijke heerlijkheid heeft toegezegd en daarom eet Hij en drinkt Hij wel, en nu zegt ge:
Hij is een vraatzuchtig mensch en een drinker, een vriend
van tollenaars en zondaars, dus van de zonde; Zijn woord
heeft dus voor ons ook geen waarde. Wat wilt ge toch?
35 Maar denkt er aan: de wijsheid Gods tot verlossing van het
menschenleven, zooals die thans in Mijn Woord openbaar
wordt, wordt door al Zijn waarachtige kinderen als juist
geprezen. Doet gij dat niet, dan zijt ge dus geen waarachtig
kind van God.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de vervulling
van het Oude Verbond in het Nieuwe. 7 : 36-50.
In dit verband vertelt ons Lucas nu een gebeurtenis,
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waarvan niet bekend is, wanneer en waar ze precies geschiedde. Door haar ons in dit verband te vertellen, is ze
het voorbeeld, waaruit we zien, hoe werkelijk het oude
verbond verouderd is en vervuld in het nieuwe.
7 : 36 Een der Farizeen noodigde eens den Heere Jezus
dringend uit om bij hem te komen eten; na aanvankelijk
weigeren kwam Jezus dan in het huis van den Farizeer
en lag aan tafel aan.
Toen kwam daar een vrouw voorbij dat huis, die
37
in die stad als zondares bekend stond, en zij zag vanaf
de straat de open eetzaal binnen en bemerkte, dat Jezus
aan tafel aanlag in het huis van den Farizeer. Zij kende
den Heere Jezus door de prediking van het evangelic en
geloofde in Hem als den Verlosser van haar zondig leven.
Om haar band aan Hem en haar genegenheid te toonen
ging zij — de Oostersche gastvrijheid liet niet toe haar dat
te weigeren — de eetzaal binnen met een albasten kruik
38 met mirre, een welriekende zalf-olie, en zij ging achter den
Heere Jezus staan om Zijn voeten te zalven. Maar met dat
ze dit wil doen, barst ze in tranen uit en knielt aan de
voeten van Jezus, zoodat haar tranen op Zijn voeten druppen. Daarna maakt ze :— wat een Oostersche vrouw in
gezelschap anders nimmer zou doen — haar haarwrong los,
om met haar hoofdhaar Zijn voeten of te drogen. Dan
kust ze deze herhaaldelijk en zalft ze met de mirre. Zoo
toonde zij haar gemeenschap met den Heiland en Deze
liet haar begaan en toonde zoo Zijn gemeenschap met haar.
39 Toen de Farizeer, die Hem genoodigd had, dat zag,
zei hij bij zichzelf: Ms Deze een profeet was, dan zou Hij
wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt, n.l.
dat ze een zondares is. En met een zondares heeft een
profeet toch geen gemeenschap? Want een profeet van
God is heilig, zooals wij, het yolk des Heeren heilig zijn.
En daarom mag er geen gemeenschap zijn met een zondige
vrouw. Die is onheilig en voorgoed verloren.
40 De Heere Jezus kent deze gedachten van Zijn gastheer
en in antwoord daarop zegt Hij: Simon, Ik heb u iets te
zeggen.
Simon antwoordde: Meester, zeg het.
41
Ik zal u eens een verhaal vertellen, zegt de Heere
Jezus. Een schuldeischer had twee schuldenaars. De een
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had van hem vijfhonderd schellingen geleend, de ander
42 vigtig1 ). Toen zij het niet konden terugbetalen, schonk hij
het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben?
Simon antwoordt aarzelend: Ik onderstel hij, Wien
43
hij het meeste heeft geschonken.
De Heere J ezus zei tot hem: Uw meening is juist. Bemerkt ge nu wel, Simon, dat er vergeving mogelijk is, vergeving zelfs voor groote schuldenaars, vergeving ze.tis voor deze
vrouw? En weet ge wel, dat God ook over Israel gesproken
heeft als over een overspelige vrouw, die haar Man heeft,
verlaten? Het staat in lizechiel 16, Simon! En de Heere
heeft gezegd, dat er zelfs voor die trouwbreuk vergeving
mogelijk is, maar dan door een nieuw verbond, een verbond van genade en schuldvergeving. Maar dat wilt gij
niet, Simon, en geen der Farizeen. Ge wilt als yolk van
God niet met een overspelige vrouw vergeleken worden.
En daarom mag Ezechiel 16 in uw synagoge niet worden
voorgelezen. Maar weet ge wel, dat ge daarmede uw eigen
zonde vasthoudt en Mij en Mijn genade verwerpt? Ge wilt
niet zien hoe het oude verbond vervuld is in het nieuwe.
44 En Zich tot de vrouw wendende zeide Hij tot Simon:
Ziet ge deze vrouw, deze zondares? Zoo is gansch Israel,
het gansche yolk van God. Het heeft met den Heere gebroken en wil met Hem niet in gemeenschap leven. Dat
wilt ook gij niet, Simon. Ik ben in uw huis gekomen;
water voor Mijn voeten hebt gij, als gastheer, Mij niet
gegeven, maar zij heeft met tranen Mijn voeten nat ge45 maakt en ze met haar hoofdhaar afgedroogd. Een kus
hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat zij binnen46 gekomen is, niet opgehouden Mijn voeten te kussen. Met
olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met
mirre Mijn voeten gezalfd. In het kort: gij hebt met Mij
geen gemeenschap willen hebben, gij hadt Mij en Mijn
genade niet noodig. Maar zij wel. Zij zocht Mijn gemeenschap en daarin de verzoening van haar zonden. En door
haar aanraking te verdragen, deel Ik in haar onheiligheid
en schuld. Maar die zal Ik verzoenen, opdat zij genade
ontvangt.
I)

Een schelling was een goed dagloon in den oogsttijd.
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Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven,
al waren zij vele. Dat heeft de Heere toch aan gansch
Israel, Zijn overspelige vrouw, beloofd? En dus geldt die
belofte ook voor haar. Dat heeft ze geloovig aanvaard en
nit groote dankbaarheid daarvoor Mij veel liefde betoond.
Maar wien, omdat hij meent het niet noodig te hebben,
weinig vergeven wordt, die betoont ook weinig liefde.
48 En Hij zeide tot de vrouw: Uwe zonden zijn u vergeven. De Heere heeft toch het nieuwe verbond, de bedeeling van louter genade beloofd voor Zijn overspelig ea
trouweloos yolk? Welnu, die genade is er thans, want Ik
ben gekomen ter verzoening van de zonden.
49 En die met Hem aan tafel waren, zeiden met verontwaardiging bij zichzelf: Wie is Deze, dat Hij zelfs de
zonden vergeeft?
50 Hij trok Zich echter van dat gepraat niets aan, en
zeide tot de vrouw: Gij hebt het Woord der verzoening
gehoord. De Heere heeft het geprofeteerd in Ezechiel 16.
En 1k heb het u verkondigd. Gij hebt dat Woord geloovig
aanvaard en uw zonden beleden, maar ook die genade
gezien. Uw geloof in het Woord der verzoening heeft u
behouden. Ga heen in vrede. Want het oude verbond is
vervuld in het nieuwe en eeuwige verbond, het verbond
der genade en der verzoening.

47

De zelfopenbaring van Jezus Christus als Koning in het
Koninkrijk Gods., 8 : 1-25.
8 : 1 Vanaf dien tijd geschiedde het, dat Jezus van stad tot
stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het Koninkrijk Gods als het evangelie der verlossing, en sedert dien
tijd trokken de twaalven met Hem mede. Nu begirt dus,
als het ware, de veldtocht van den Koning van het Koninkrijk Gods, want nu vertoont Jezus Christus Zich ook geregeld met de twaalven l ). Nadat Hij door Zijn prediking
eerst gepoogd heeft geheel het yolk te winnen, maar die
poging mislukt is, laat Hij nu in Zijn twaalven zien dat er
een nieuw, een geestelijk Israel meet komen, en daartoe
1)
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nu predikt Hij met de twaalven het Koninkrijk Gods als het
eenige evangelie der verlossing. Dat Koninkrijk eischt den
geheelen mensch op met al zijn krachten en bezittingen;
vandaar dat deze kring van predikers moest onderhouden
worden door anderen. Daarom gingen ook met Jezus en de
2 twaalven mee eenige vrouwen, die genezen waren van booze
geesten en van ziekten: Maria, bijgenaamd Magdalenal),
die geheel in de macht van den satan was geweest, maar
3 die daarvan door Jezus was verlost; en Johanna, de vrouw
van Chuzas, den rentmeester van Herodes 2 ) ; en Suzanna3)
en nog vele anderen, die Hem dienden met hetgeen zij
bezaten.
4 Toen er eens veel yolk samenstroomde en uit elke
stad menschen tot Jezus kwamen, sprak Hij tot de schare
door een gelijkenis. Een gelijkenis is een verhaal nit het
aardsche leven, waardoor de' Heere Jezus een geestelijke
zaak wil duidelijk maken, maar alleen voor hen, die willen
nadenken over het verhaal, om er den geestelijken zin van
uit te vinden. Tot op dat oogenblik had Jezus nog niet
in gelijkenissen gesproken, maar nu begint Hij er mee.
Daaruit blijkt, dat Hij nu een splitsing in het yolk wil
hebben: menschen, die Hem waarachtig willen verstaan,
zullen over Zijn Woord moeten nadenken. Voor de anderen
blijft Zijn Woord verborgen.
5 Hij vertelt dan dit verhaal: De zaaier ging uit om zijn
zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel van het
zaad langs den weg en het werd door de voorbijgangers
6 vertrapt; even later kwamen de vogels en aten het op. Een
ander deel viel op rotsachtigen bodem, zoodat het maar een
klein beetje aarde had, waarin het wortel schieten kon.
Toen het dan ook opkwam, verdorde het spoedig, omdat
7 het geen vocht genoeg had. Weer een ander deel viel midden
tusschen de dorens en de dorens groeiden tegelijk met
8 het zaad op en verstikten het. Maar er viel ook een deel
op goeden grond en toen dat opgekomen was bracht het
honderdvoudige vrucht voort.
1 ) Magdalena beteekent: afkomstig nit Magdala, een plaatsje bij Tiberias.
) Men meent, dat deze Chuzas de hofbeambte uit Job. 4 : 46 v. is, maar
zonder vasten grond.
3 ) Van haar is verder niets bekend.
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En nadat Hij dit verhaal verteld had, riep Hij: Wie
ooren heeft om het Woord van God te hooren, laat hij toch
naar deze boodschap des Heeren hooren. Men moet er
moeite voor doen, maar Ik verkondig u het Koninkrijk
Gods. Zoo liet Hij het yolk niet in het onzekere over Zijn
boodschap.
Eenigen tijd daarna, toen de scharen waren afgetrokken
9 en de discipelen met den Heere alleen waren, vroegen dezen
Hem naar de beteekenis van de gelijkenis. Zij hadden zich
het woord van Jezus aangetrokken en nagedacht over den
zin van Zijn woord, maar dien niet kunnen vinden. Nu
vroegen zij het den Heere Zelf.
10 En Hij zeide tot hen: U is het door Mijn Vader toegestaan de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te
kennen, omdat gij begeerig zijt naar het evangelie der
verlossing. Maar de schare wil iets hooren en iets zien,
zonder dat ze het evangelic wil. Daarom worden aan Naar
de geheimenissen van het Koninkrijk Gods in den vorm
van gelijkenissen verkondigd. Dan hooren ze iets, zooals ze
dat gaarne willen, maar ze begrijpen er niets van, en ze
zien iets, maar het eigenlijke zien ze niet. Ze moeten mi
weten, dat Ik de Messias ben en dat Mijn Woord het Woord
des Heeren is. En als ze het werkelijk willen hooren, dan
moeten ze er over willen nadenken. Willen ze dat niet, dan
toonen ze daarmede, dat ze het evangelic niet willen hooren
en zich niet willen bekeeren.
Daarom zal. 1k u de gelijkenis verklaren: Het zaad,
11
dat gezaaid wordt, is het Woord Gods, dat Ik uitdraag.
12 Dat er zaad langs den weg valt, beteekent, dat er menschen
zijn, die het Woord Gods hebben gehoord, maar even
later komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart
weg, omdat ze maar niet in dat Woord zouden gelooven
13 en dus behouden worden. Er valt ook zaad op rotsachtigen
grond; dat ziet op menschen, die, zoodra zij het Woord
Gods hooren, het met blijdschap aannemen, maar het heeft
geen diepgang bij hen en geen houvast. Ze gelooven, maar
voor een tijd: in een tijd van beproeving worden ze af14 vallig. Wat in de dorens viel, komt overeen met menschen,
die het Woord van God gehoord hebben, maar die nog
midden in de wereld staan met al Naar zorgen en drukte;
ze hebben eigenlijk geen tijd voor den godsdienst en al
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hun aardsche bezigheden verstikken het Woord des Heeren,
dat toch ook in hun hart was gezaaid. Van hen is geen
15 vrucht te verwachten. Maar er valt ook zaad in goeden
grond. Daar moogt ge de menschen onder verstaan, die
met een goed en vroom hart het Woord hooren en het ook
vasthouden. Die menschen dragen in hun volhardend luisteren naar dat Woord dan ook rijke vrucht. Natuurlijk, dat
gaat maar niet zoo. Ze moeten volhardend vasthouden.
Maar dan is die vrucht ook tastbaar en zichtbaar.
16 Niemand toch steekt een lamp aan en zet er dan een
of ander voorwerp over heen of zet haar onder een bed,
zoodat het licht niet uitstralen kan, maar men zet een lamp
op een standaard, opdat zij, die het vertrek binnentreden,
licht hebben. Zoo is het nu ook met de vrucht van het
geloof in het Woord. Ala ge in het Woord van God gelooft
en het evangelie der verlossing aanvaardt, dan moet die
vrucht gezien worden. Maar die wordt dan ook gezien.
Dat is de vreugde van het geloof in het Woord des Heeren.
Daardoor draagt ge honderdvoudig vrucht in uw leven en
zijt voor anderen ook tot zegen. Dat wordt zeker openbaar.
17 Want er is niets verborgen — ook de kracht van het
geloof niet — dat niet aan het licht zal komen en theta
is er geheim in den bodem van uw hart, dat niet bekend
zal worden en aan het licht zal komen. Vertrouwt maar
op het Woord des Heeren en gelooft het evangelie, dan
zult ge zeker in uw eigen levee die vruchten zien. Maar ge
18 moet gelooven. Ziet dan toe, hoe gij naar Mijn Woord
hoort. Gaat er niet achteloos aan voorbij, maar hoort er
in de boodschap des Heeren, het evangelie van genade. In
dat Woord en in dat Woord alleen hebt ge de verlossing
van uw leven. Wie die verlossing heeft door het geloof in
Mijn Woord, aan hem zal die verlossing ook waarachtig
gegeven worden. Maar wie haar niet heeft, omdat hij aan
Mijn Woord achteloos is voorbijgegaan, al meent hij ook
nog zoo dat zijn leven veilig is, zelfs wat hij meent te hebben zal van hem worden afgenomen; eens zal hij weten,
dat hij voor eeuwig is verloren.
Juist op dat oogenblik kwamen Zijn moeder en broe19
dere) maar ze konden Hem niet bereiken vanwege de
1) Er is geen enkele reden om onder het woord „broeders", hier en elders in
de Schrift gebruikt, „neven" van Jezus te verstaan.
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20 schare, die rondom het huis stond. Toen lieten ze Hem
zeggen: Uw moeder en Uw broeders staan buiten en willen
U graag even zien.
Maar Jezus breidde Zijn handen uit over Zijn discipelen, die rondom Hem stonden en Hem vroegen naar de
21 geheimen van het . Koninkrijk Gods, en Hij zeide: Mijn
moeder en broeders staan niet buiten, maar hier binnen.
Zij, die het Woord. Gods hooren en doen, die Mij erkennen
als den Messias en als den Zoon van God, die zijn Mijn
moeder en Mijn broeders. Want wij zijn kinderen van een.
Vader.
22 En op een Bier dagen, dat Hij het Koninkrijk Gods
als evangelie verkondigde, geschiedde het, dat Hij in een
schip ging met Zijn discipelen en tot hen zeide: Laten wij
oversteken naar de andere zijde van het meer van Gennesarethl).
En zij staken van wal.
Terwijl zij naar den overkant voeren, viel Jezus in
23
slaap..
Plotseling sloeg er een stormvlaag neer op het meer,
zooals wel vaker geschiedde, omdat het meer aan alle kanten door rotsen was omgeven. Een storm op het meer van
Gennesareth kon dan ook heel gevaarlijk zijn. Ook ditmaal
was het zoo erg, dat ze water inkregen en werkelijk in
nood verkeerden.
24 Toen kwamen de discipelen naar den Heere Jezus toe,
maakten Hem wakker en schreeuwden: Meester, meester,
wij vergaan!
Jezus werd wakker op hun geroep, stond op en bestrafte
den wind en de hooge golven. Toen bedaarde de wind en
de golven verdwenen, en het werd stil. Daar stond toch
de Koning in het Koninkrijk Gods, aan Wien alle machten
onderworpen waren? Zoo had de Heere het toch in Zijn
Woord beloofd? Aan Hem, Die Zich volkomen aan den
Vader onderwierp, was toch ook geheel de schepping onderworpen?
Daarom zeide Jezus tot Zijn discipelen: Waar was uw
25
geloof? 1k heb het u toch gezegd en 1k predik toch steeds
i)
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het Koninkrijk Gods als het evangelic der verlossing?
Welnu, dan geldt die verlossing toch ook hier?
Toen werden ze bevreesd en zeiden met verbazing tot
elkaar: Wie is Hij toch, dat Hij ook aan winden en aan
het water bevelen geeft, en dat zij Hem gehoorzaam zijn?
Ze zagen nog steeds niet, dat aan Hem als Koning in het
Koninkrijk Gods, als den tweeden Adam, alle machten der
schepping waren gegeven. Dat heeft Hij door Zijn gehoorzaamheid verdiend. Zoo was bij dien Koning hun levee
altijd veilig.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Overwinnaar van
den satan. 8 : 26-39.
8 : 26 Over het meer van Gennesareth voeren zij nu naar het
land der Gerasenen 1), dat tegenover Galilea ligt. Het merkwaardige van dezen tocht op dit oogenblik ligt hierin,
dat Jezus Christus thane „het beloofde land" verlaat en
naar een heidensch gebied gaat. Terwijl Hij toch eveneens
heeft gezegd dat Hij allereerst was uitgezonden tot de
verloren schapen van het huis Israeli. Het blijkt evenwel, dat Hij genezen gaat een man, die geheel en al
door den duivel was bezeten. Jezus Christus gaat dus den
duivel bevechten, niet alleen maar in Kanaan, het land
van het yolk des Heeren, maar Hij overwint den satan ook
op diens eigen terrein, in het land der heidenen.
27 Toen Hij aan den overkant was gekomen en aan land
gegaan, kwam direct de strijd met den satan op Hem af.
Want Hem kwam een man tegemoet, die geheel en al door
booze geesten was bezeten en wiens waanzin daardoor zoo
groot was, dat hij sinds langen tijd geen bovenkleeding
meer droeg; ook woonde hij niet -in een huis, maar in de
grafspelonken, die in rotssteenen waren uitgehouwen.
28 Toen deze man den Heere Jezus zag, stiet de duivel, die
in hem woonde, een kreet uit; de man viel voor Jezus neer
en de duivel schreeuwde: Wat hebt Gij hier in dit land
toch met mij te maken, Jezus, Zoon van den Allerhoogsten
1)

In overeenstemming met de nieuwe vertaling van het N.B.G. lees ook ik
hier Gerasenen, al zou ik aan Gergasenen den voorkeur geven boven
Gerasenen. Maar deze lezingskwestie is niet afdoende te beslissen.
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God? Ik smeek U: Kwel mij niet. Zoo bleek terstond de
macht van Jezus Christus over den satan, ook in het heidensche land.
En Jezus Christus openbaarde die macht, waarin Hij
Zichzelf bekend maakte als den Overwinnaar van den satan
29 over de geheele aarde, door den onreinen geest bevel te
geven, den man los te laten en nit hem weg te gaan. Zoo
bleek wel heel duidelijk de verlossende macht van Jezus
Christus, want juist in dezen man had de booze geest zijn
geweldige macht getoond. Menigmaal toch had hij den man
met geweld meegesleurd, en, om den man te bewaken, werd
de ongelukkige aan handers en voeten geboeid, maar zoo
sterk was de kracht van den duivel, dat de man de boeien
verbrak en door den boozen geest naar onbewoonde streken
werd gedreven.
30 Openlijk laat Jezus Christus den satan dan ook zeggen
hoe machtig hij in dezen man wel is, als Hij hem vraagt:
Hoe is uw naam?
Toen antwoordde de satan: Legioen i), want zeer vele
booze geesten waren in dezen man gevaren.
31 En zij, zich bewust van de macht die Jezus Christus
over hen had ook op hun eigen terrein, smeekten Hem, dat
Hij hun nog niet zou gelasten voor eeuwig in den afgrond
32 van de helsche pijn te varen. Maar zij vroegen Hem dringend te mogen varen in een kudde zwijnen, die daar vlak
bij op het gebergte werd gehoed.
En Jezus stond het hun toe, misschien omdat een zwijn
een onrein dier was en de duivelen zouden moeten erkennen
geen recht te hebben op den mensch, hoogstens, met de
toestemming des Heeren, op het onreine dier.
33 Toen voeren de geesten uit dien man en ze voeren
in de zwijnen; deze werden wild, liepen dooreen, jachtten
naar den rand van het gebergte en de gansche kudde
stormde van de steilte of het meer in en stikte.
34 Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was met den
bezeten man en met de kudde, vluchtten zij weg van die
plaats en gingen het vertellen in de stad en op de landhoeven.
Terstond liepen de menschen van die streek uit om te
35
1)
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zien wat er nu eigenlijk gebeurd was en zij kwamen bij
Jezus. Zoo heeft Jezus Christus hen gedwongen om zich
rekenschap van Hem te geven.
Daar vonden zij den mensch, van wien de booze geesten
uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, geheel
gekleed en wel bij zijn verstand.
Toen werden de menschen bevreesd. Want in hun denken paste dit niet en ze wisten er geen weg mee. Deze
streek l ) n.l. werd bewoond door menschen, wier denken
sterk werd beheerscht door het Hellenisme 2 ). Ze zochten
wel de verlossing van het leven, maar slechts door eigen
kracht. En nu was hier de .andere kracht geopenbaard, de
kracht der verlossing door Jezus Christus. Dit hadden ze dus
niet meer in de hand. En daarom konden ze en wilden ze
den Heere Jezus niet bij zich houden. Dat verdroeg hun
denken en hun levensopzet niet. Liever moest hun levensopzet worden gehandhaafd, dan dat ze zouden erkennen
de verlossing door de macht van Jezus Christus. Dit werd
36 nog erger, toen de bewakers der kudde, die alles wat
er gebeurd was gezien hadden, hun vertelden, hoe de
bezetene genezen was.
37 Daarom vroeg de geheele bevolking van de streek der
Gerasenen, of Jezus van hen wilde weggaan. Want zij
waren door deze gebeurtenis met groote vrees voor deze
bovenmenschelijke kracht bevangen. Opnieuw werd hier
het lijden van Jezus Christus verzwaard, nu bleek hoe de
menschen liever hun eigen leven en levensopzet vasthielden„
dan de verlossing te aanvaarden door de macht van Jezus
Christus.
Maar in de genezing van den bezetene had Hij toch
ook in het heidensche land de overwinning op den satan
volkomen geopenbaard. Daarom ging Hij in het schip en
keerde terug.
En de man, van wien de booze geesten waren uitge38
varen, vroeg Hem dringend, of hij bij Hem mocht blijven,
1) de z.g. Decapolis, de „tien steden", zie Matth. 4 : 25; 5 :20; Marc. 7 : 31.
2) Het Hellenisme is de beinvloeding van niet-Grieksche landen door een
Grieksche cultuur en denkwereld, die als ethicistisch kan worden gekenmerkt, d.w.z. dat in plaats van het geloof een moraaltheorie de voornaamste rol in het leven speelt. In die denkwereld past de idee der zelfverlossing van den mensch.
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39 Maar Jezus stuurde hem weg en zeide: Keer terug naar
uw huis en verhaal alles wat God aan u heeft gedaan.
Maak het den menschen duidelijk, dat niet de mensch zelf
het leven kan verlossen, maar dat alleen God het kan
door Mij, Zijn Zoon. Dat is de boodschap, die juist zij
moeten hooren, omdat ze nog geheel gevangen zitten in
de gedachte van de zelfverlossing van den mensch.
De man gehoorzaamde aan den Heere Jezus, ging de
geheele stad door en verkondigde alles wat Jezus hem
gedaan had. Daarmee betuigde hij dus, dat Jezus voor hem
de Zoon van God was, Die Zich aan hem had geopenbaard
als de overwinnaar van den satan en zoo als de waarachtige
Verlosser van het leven.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Drager van den
vloeJ der zonde. 8 : 40-56.
8 : 40 Nadat Jezus met Zijn discipelen uit het land der Gerasenen, waar Hij den satan op diens eigen terrein zijn prooi
ontnomen had, was teruggekeerd, kwam Hij weer in Kapernaiim, waar Hij woonde. En een heele schare wachtte Hem
op, want zij zagen alien naar Hem uit.
41 En terwijl zij Hem omringden.... daar kwam onverwacht een man met name Jairus naar den Heere Jezus toe.
De inwoners van Kapernaiim kenden hem allen, want hij
was een van de oversten der synagoge, die dus den dienst
in de synagoge had te leiden.
Natuurlijk was de schare verwonderd, dat deze Jairus
bij den Heere Jezus kwam. Want was in Kapernaiim niet
de genezing geschied van den man, die door het dak was
neergelaten? En hadden toen de officieele leidslieden van
het Joodsche yolk zich niet tegen Jezus Christus verklaard? 1 ) Waren ze niet fel verontwaardigd geweest, toen
Hij gezegd had zelfs de zonden te kunnen vergeven? En
was in Kapernaiim niet het conflict geweest in de synagoge
tusschen den Heere Jezus en de leidslieden over de genezing op den sabbat, en waren deze toen niet zoo woedend
geworden dat ze samen overlegden hoe ze zich van Hem
zouden kunnen ontdoen? 2 ) En kwam nu een van deze
1) Vgl. Luc. 5 : 17-26 en parall. plaatsen.
2) Vgl. Luc. 6 : 6-11 en parall. plaatsen.
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menschen naar Jezus toe? Dan moest er toch wel heel jets
bijzonders aan de hand zijn.
En inderdaad, dat was er ook. Want Jairus viel neer
voor de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis
42 te komen, omdat zijn eenig dochtertje van ongeveer twaalf
jaar oud, op sterven lag.
Dat moet Jairus een zelfoverwinnin.g hebben gekost,
om nu naar Jezus toe te gaan. Maar de flood drong hem.
Want zijn dochtertje dreigde te sterven op zoo jongen
leeftijd — en dat was het ergste — dan zou ze om haar
zonden verloren gaan! Want wie kon haar, een nog niet
twaalfjarige, de zonden vergeven? Haar schuld werd op
Bien leeftijd hair niet toegerekend, maar haar ouders. En
hoe konden zij nu voor haar schuld betalen? Nu kwam destraf, nu kwam de dood en nu moest zij verloren gaan, tenzij
haar zonden werden vergeven. En daarvoor kwam Jairus
naar den Heere Jezus toe. Want dat had Jezus duidelijk
gezegd, dat Hij de zonden kon vergeven! Hij had het zelfs
bewezen, toen Hij bovendien den verlamden man had
beter gemaakt in Zijn huis te Kapernaiim. Daar had J airus
bij gezeten. Toen had hij het niet geloofd. Maar nu, nu
zijn dochtertje dreigde te sterven, nu kon alleen Jezus
Maar redding brengen.
Zoo vraagt hij den Heere niet om genezing, maar om
vergeving van zonden, opdat zijn dochtertje eeuwig mag
leven. ZOO gelooft hij nu in Jezus Christus als in een
profeet, die zonden kan vergeven.
En daarom gaat de Heere Jezus met hem mee, maar
Hij zal Jairus toonen, dat Hij meer kan dan zonden vergeven. Hij kan de zonden verzoenen, doordat Hij den vloek
daarvan op Zich zal nemen. Zoo kan Hij meer dan Welke
profeet ook. En dat zal J airus straks moeten erkennen.
Daartoe gaat Jezus met hem mee.
Maar terwijl Hij met hem mee ging, verdrongen de
scharen zich om Hem, nu zij de vraag van Jairus hadden
gehoord en begrepen, dat er weer jets ging gebeuren.
43 En midden in dat gedrang liep een vrouw, die al
twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen had geleden en ondanks allerlei dokters en medicijnen geen genezing had
gevonden.
b
Zij durfde niet openlijk tot den Heere Jezus te naderen,
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omdat deze ziekte haar onrein maakte. Daarom maakte zij
van het gedrang gebruik en trachtte de kwast van Zijn
opperkleed aan te raken, omdat ze geloofde, dat Jezus
44 Christus haar genezen kon. En Hem van achteren naderende, raakte zij de kwast van Zijn opperkleed aan en
terstond werd zij genezen.
Maar Jezus mocht haar niet in het verborgene laten,
omdat Hij deze vrouw en haar ziekte noodig had om Jairus
45 iets te leeren. En daarom zeide Jezus, terwijl Hij rond.om
Zich zag: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt?
En terwijl alien het ontkenden, zeide Petrus: Meester,
dat is toch begrijpelijk; de scharen omringen en verdringen
U. Er zullen heel wat zijn die U hebben aangeraakt!
46 Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij met opzet aangeraakt om genezing te ontvangen; want Ik heb kracht
van Mij voelen uitgaan.
47 Toen bemerkte de vrouw wel, dat zij niet onopgemerkt kon blijven en zij kwam haar voren en vie! bevende
voor Hem neder en vertelde Hem, ten aanhoore van het
geheele yolk, waarom zij Hem had aangeraakt en dat zij
terstond beter was geworden.
48 Daarop zeide Jezus tot haar: Dochter, uw geloof heeft
u behouden. Ge hebt geloof d, dat Ik de schuld en smet
der zonde op Mij nemen zal. Zoo heeft God het ook in
Zijn Woord beloofd. Dat Woord hebt gij geloofd en daarom
hebt gij Mij aangeraakt. Ge zijt genezen. Ga been in vrede.
Gedurende dit oponthoud stond Jairus als het ware
te trappelen van ongeduld. Maar de Heere Jezus heeft hem
iets willen leeren door het gebeuren met deze vrouw. Hebt
ge wel gemerkt, Jairus, — zoo wil Hij zeggen — dat deze
vrouw even lang ziek is geweest, als uw dochtertje oud is?
Maar zij heeft al die twaalf jaren gezucht onder de schuld
en smet van haar zonde en onreinheid. Ze heeft daar al
haar geld voor uitgegeven, omdat ze van die onreinheid
afwilde. En eindelijk is zij genezen, omdat ze in Gods
Woord ,geloofd heeft en Mij als Verlosser heeft aangegrepen.
Maar gij, Jairus? Zoolang uw dochtertje leefde, hebt gij u
nooit bezorgd gemaakt om haar zonden. Maar nu, nu ze
dreigt te sterven en om haar zonden dreigt verloren te
gaan, nu komt ge pas bij Mij. En dan nog vraagt ge alleen
maar vergeving van zonden, zooals een profeet die in den
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naam des Heeren geven kan. Maar 1k ben meer dan een
profeet en Ik kan meer dan alleen de zonden vergeven. 1k
kan ook de zonden verzoenen en neem den vloek der
zonden op Mij. Dat hebt ge thans aan deze vrouw mogen
zien, wier onreinheid Ik heb weggenomen, zoodat zij gored
is en genezen.
49 Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huispersoneel van Jairus met de boodschap: Uw dochtertje is
gestorven, val den rabbi niet meer lastig. Het is nu toch te
laat. Ge vroegt om vergeving der zonden, voordat zij was
gestorven. Maar nu zij gestorven is, kan ook deze rabbi
niet meer helpen.
50 Jezus hoorde het en zeide tot Jairus: Vrees niet, alsof
geen hulp meer baten zou, maar zet door in uw geloof. Ge
hebt Mij nu gezien in Mijn macht. Ge vroegt alleen vergeving van zonden als profeet. 1k heb u nu getoond, dat
1k meer ben dan profeet; 1k ben ook priester, Die den
vloek der zonden op Mij neem. Zet dus door in uw geloof
en uw kind zal behouden worden.
51 Toen Hij aan het sterfhuis was gekomen, liet Hij
niemand met Zich naar binnen gaan van Zijn discipelen
dan Petrus, Johannes en Jacobus, omdat Hij thans iets
moest gaan openbaren van Zijn priesterlijk lijden, dat pas
na Zijn dood mocht worden bekendgemaakt i), en voorts
den vader en de moeder van het meisje.
52 Toen Hij het huis binnenkwam, vond Hij het geheel
vol met klaagvrouwen, die over het meisje weenden en
weeklaagden, omdat het gestorven was. Maar Hij zeide tot
haar: Weent niet; zij is toch niet gestorven. Dat is men,
wanneer men in zijn zonden sterft; dan is redding onmogelijk. Maar zij slaapt, opdat zij weder kan opstaan.
Want 1k ben gekomen om haar vloek en schuld op Mij te
nemen.
53 Maar zij lachten Hem uit om deze woorden, omdat zij
moisten, dat zij gestorven was. Zij meenden, dat de vloek
des doods onoverwinbaar was. Daarom dreef Hij hen uit.
54 Maar Jezus ging met Zijn drie discipelen en den vader
en de moeder de sterfkamer binnen en Hij vatte de hand
van het gestorven meisje. Daarmee raakte Hij een onreine
1)

Zoo ook in Luc. 9 : 28-36; Matth. 26 : 36-46 en parall. plaatsen.
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aan en kreeg zoodoende deel aan die onreinheid. Maar
dat was juist Zijn bedoeling l) Hij Wilde aan Jairus leeren,
dat Hij meer was dan een profeet, een rabbi, die de zonden
in den naam des Heeren kon vergeven. Hij was geheel
eenig in Zijn openbaring: Hij nam den vloek der zonden
ook op Zich, Hij zou de zonden verzoenen aan het kruis.
Daarom greep Hij het meisje bij de hand; Hij nam haar
vloek en schuld op Zich, en toen kon Hij ook zeggen: Kind,
sta op!
Op dat woord keerde haar geest in haar terug en zij
55
stond onmiddellijk op.
Daarop beval Hij haar ouders, dat zij haar te eten
zouden geven, opdat zij weer geheel herstellen zou.
56 Haar ouders waren zeer ontsteld over wat zij hadden
meegemaakt, maar Hij verbood hun om tot iemand hierover to spreken. Hier toch was gebleken, dat Hij den vloek
zou moeten dragen in Zijn priesterlijk lijden. En dat priesterlijke werk mocht later pas worden bekend gemaakt.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de bediening van
Zijn Woord. 9 : 1-9.
Eens riep Jezus Christus de twaalven samen en gal
hun macht en bevoegdheid over alle booze geesten en om
2 ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om te verkondigen, dat het Koninkrijk Gods gekomen was en om, als teeken
daarvan, genezingen te doen.
Het merkwaardige van dezen tocht, in tegenstelling met
dien van Lucas 10, is dit, dat de discipelen moeten gaan prediken in plaats van den Heere Jezus Zelf. Waar zij komen
met het Woord, daar komt de Heere Jezus niet, of niet meer.
Dat wil niet zeggen, dat Jezus Christus in die plaatsen niet
komt. Maar Hij komt er door en in Zijn Woord. Daaraan
hebben de menschen genoeg. In de ambtelijke bediening
van Zijn Woord komt Hij Zelf tot Zijn yolk. Zoo moeten
Zijn discipelen het evangelie van het Koninkrijk Gods
verkondigen, het Koninkrijk, dat verlossing van het leven
beteekent. Daarom mogen de discipelen ook het aardsche

9:1

1)
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De zelfopenbaring van Jezus Christus bij de opwekking van den jongeling te
Nain (Luc. 7 : 11-17) en van Lazarus te Bethanie (Joh. 11 : 1-44) was
een geheel andere; vandaar dat Hij die dooden dan ook niet aanraakte.
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leven genezen en van booze geesten verlossen.
Maar heel dat evangelie is een boodschap van louter genade. Daarom mogen de dragers van dat Woord ook niets
3 medenemen op hun tocht. In verband daarmede zeide
Jezus hun dan ook: Neemt niets mee voor onderweg, geen
staf of reiszak, geen brood of zilvergeld en hebt ook niet
een dubbel stel ondergoed bij u. Uit heel uw verschijning
moet blijken, dat ge van genade durft to leven, zooals ook
uw boodschap wezen moet. Zoo gaat Jezus Christus in Zijn
twaalftal discipelen een greep doen naar het leven van
Zijn yolk. Dat blijkt bijzonder ook uit dit aantal discipelen.
Want 12 is 3 X 4, waarin 3 het getal van God is en 4 het
getal van het natuurlijk leven. In Zijn twaalftal wil Jezus
Christus dus het natuurlijk leven weer met God verbinden,
en daartoe predikt Hij Zijn Woord. Dat is het Woord der
verzoening, waarin Hij Zelf tot de Zijnen komt, opdat door
Hem God weer aan het leven verbonden zij.
4 Daarom zegt Hij ook tot Zijn discipelen: Komt gij
ergens in een huis, waar men u gastvrij ontvangt, blijft dan
voorloopig daar. Want met u heeft men Mijn Woord en dus
Mij Zelf ontvangen. En nadat gij daar tenvolle de boodschap van het evangelie hebt gebracht, reist pas dan van5 daar verder. Maar zijn er, die u niet willen ontvangen, beseft dan goed wat daar geschiedt. Daar verzet men zich niet
slechts tegen u, maar tegen uw woord, dat is tegen Mij. Daar
wil men van de genade Gods niet weten. Gaat dan weg uit
die stad en schudt zelfs het stof of van uw voeten. Dat zal
dan in het rechtsgeding tusschen hen en den Heere tegen
hen getuigen. Want zij hebben in u en uw woord Mij en
Mijn genade verworpen. En dat zal hun oordeel zijn.
6 Daarop gingen de discipelen heen en trokken de dorpen Tangs, overal het evangelie predikende en, als teeken
en zegel op hun prediking van het Woord der verlossing,
ook genezingen doende. In dat Woord was Jezus Christus Zelf aanwezig, Die op deze wijze, en toen en nu, Zijn
yolk roept tot bekeering.
7 Herodes Antipas, de viervorst i), hoorde alles wat er gebeurd was en waarvan Galilea vol was en hij wilt niet wat
hij er van moest denken, omdat door sommigen gezegd
1)

Zie de aant. bij Luc. 3 : 19.
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werd, dat Johannes de Dooper van de dooden was opge8 staan, door sommigen, dat Elia was verschenen i ) en door
weer anderen, dat een der oude profeten was opgestaan.
9 Maar Herodes zeide: Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Wie zou dan toch deze mensch zijn, van wien ik
zulke dingen hoor? En hij trachtte Hem te zien te krijgen.
Maar Jezus Christus was niet te zien. Hij openbaarde
Zich in Zijn Woord. Daarin lag Zijn legitimatie. Als Herodes Hem niet wilde zien, maar naar Hem wilde luisteren in
Zijn Woord, dan zou hij Jezus ontmoeten. Maar als hij, zooals thans, het Woord van Jezus Christus verwerpt, dan zal
het zien, van Hem ook later 2 ) hem toch niet baten. Want
Jezus Christus openbaart Zich slechts in de bediening van
Zijn Woord.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als het Brood des
Levens. 9 : 10-17.
9 : 10

Toen de apostelen teruggekeerd waren van hun tocht,
verhaalden zij Hem alles wat zij verricht hadden.
Nu wist heel Galilea van de macht van Jezus Christus,
zooals Hij die door Zijn discipelen had laten bekend maken.
Maar nu was ook de verzoeking des te grooter geworden.
Want in Galilea smeulde het vuur van Joodschen nationalen
trots en steeds weer poogde men vanuit dat deel van Palestina een opstand tegen de Romeinsche macht op touw te
zetten. Nu was het Koninkrijk Gods gepredikt en nu waren
overal wonderen gedaan. Nu wist het yolk, dat de verlossing
aanstaande was.
En daarom nam de Heere Jezus de discipelen met
Zich mee en trok Zich met hen alleen terug naar de stad
Bethsiida, die ligt aan het meer van Gennesareth.
Daar wil Hij in de eenzaamheid Zijn discipelen reader onderwijzen aangaande het Koninkrijk Gods en hun het
Woord des Heeren beter doen verstaan. Ze moeten weten,
dat het Koninkrijk Gods niet een aardsch koninkrijk is,
maar de heerschappij van den mensch over alle machten
der aarde, mits die mensch zelve maar onderworpen is aan

1) Immers, zoo stond het in Maleachi 4 : 5.
2) Zie Lue. 23 :8-12.
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God in den hemel, ook in de straf der zonde. En wie is
dat meer dan Jezus Christus, Die gehoorzaam zou zijn tot
den dood, en de geloovigen in Hem? Dat moeten de discipelen weten, opdat ze later de verzoeking zullen kunnen
weerstaan.
Maar na eenigen tijd bemerkte de schare, dat Hij met
11
Zijn discipelen in Bethsiida was en kwam daar ook naar toe.
Opnieuw ontving de Heere hen en hen, die genezing
van hun ziekte van noode hadden, omdat die ziekte een
verhindering was het evangelie te verstaan, maakte Hij,
gezond.
12
Gedurende die prediking begon het avond te worden
en het liep zoo tegen een uur of vijf.
De twaalven kwamen tot den Heere Jezus en zeiden
tot Hem: Zend de schare weg, opdat zij naar de dorpen en
landhoeven in den omtrek gaan om onderdak en eten,
want de plaats waar we bier zijn is tamelijk onbewoond en
biedt aan zoovelen geen onderdak.
13 Maar Jezus zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Natuurlijk wilde Jezus hen daarmee op de proef stellen. Het
was immers duidelijk, dat de discipelen nooit uit zichzelf
de schare eten konden geven. En dat hadden ze dan ook
direct moeten zien en zeggen. Maar ze hadden tevens
moeten laten bemerken, dat het onderricht van Jezus Christus aangaande het Koninkrijk Gods hun ook iets anders
had laten zien. En wel dit, dat, wat zij niet konden, Jezus
wel zou kunnen. Zou Hij, Die de macht had zonden te vergeven en van ziekte te genezen, niet de macht hebben deze
schare brood te geven?
Maar de discipelen zien het niet. Ze gaan met aardschen
maatstaf te werk en zien de kracht der genade van Jezus
Christus voorbij. Daarom zeggen ze: Wij hebben niet meer
dan vijf brooden en twee visschen1), of we zouden moeten
heengaan om voor al dit yolk voedsel te koopen. Maar dat
14 is toch ook een onmogelijkheid. Want er waren ongeveer
vijfduizend man.
Opnieuw ontvangt Jezus Christus nu de gelegenheid
van Zijn Vader om Zich in Zijn heerlijkheid te openbaren,
1 )V1g. Joh. 6 : 9 is er een jongetje, die deze brooden en visschen heeft. Die
bijzonderheid vermeldt Lucas niet.
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en nu mag Hij laten zien, dat Hij, de Koning in het Koninkrijk Gods, tevens het Brood des Levens is. Hij weet wel,
dat er velen alleen het natuurlijk eten zullen zien. Maar
Hij weet ook, dat voor anderen het wonder der genade
opnieuw zal opengaan en dat zal hun redding zijn.
Daarom zeide Hij tot Zijn discipelen: Laat hen gaan
zitten in groepen van ongeveer vijftig.
Zij deden het en lieten hen alien nederzitten op het gras.
15
16 Toen nam Jezus Christus de vijf brooden en de twee
visschen en Hij zag op naar den hemel om Zijn Vader te
danken voor de kracht der genade, die gem geschonken
was. Daarna sprak Hij den zegen uit en bracht zoo dit
brood en deze visch in gemeenschap met God en in Zijn
dienst.
Toen werden ze onder Zijn handen vermenigvuldigd,
omdat ze dienstbaar waren aan de genade des Heeren en
zoo aan de verlossing van het leven. Met dat weinige brood
kon Hij aan alien de verlossing van het leven toonen door
Zijn kracht.
Hij gaf de spijze aan de discipelen, om ze aan de
schare voor te zetten.
En die vijfduizend menschen aten en werden alien
17
verzadigd, zoodat er zelfs nog overbleef.
Het overschot werd door de discipelen opgeraapt: het
waren twaalf manden met brokken.
Opnieuw had Jezus Christus ' Zich aan Zijn discipelen
en aan de schare in Zijn macht ter verlossing van het leven
geopenbaard, nu als het Brood des Levens.
De eerste zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn lijden
als de Zoon des menschen. 9 : 18-27.
De reactie van het yolk op deze wonderbare spijziging
was zooals Jezus had gevreesd: ze wilden Hem met geweld
nemen en Koning makenl).
Nu was het dubbel noodig, dat de discipelen wisten,
Wie Hij was en welke de weg van Zijn leven wezen zou,
waarlangs Hij de koninklijke heerlijkheid zou verkrijgen.
Daarom plaatst Lucas in dit verband de belijdenis van
1) Zie Joh. 6 : 15.
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Petrus en de eerste lijdensaankondiging, die volgens de
andere evangelisten iets later moet worden gesteld.
9 : 18 Weer was Jezus Christus naar een eenzame plaats gegaan om te bidden. Hij moest in dubbele mate de kracht
des Vaders vragen, om aan Hem gehoorzaam te blijven en
niet te vallen in de verzoeking van de schare, die Hem
langs een verkeerden weg Zijn heerlijkheid wilde doen
bereiken. _Aileen de weg der gehoorzaamheid aan den
Vader is voor Hem de juiste weg en voor Zijn y olk de weg
der verlossing.
Opnieuw komen Zijn discipelen bij Hem en nu vraagt
Hij hun, om straks hen te kunnen onderwijzen: Wie zeggen
de scharen, dat 1k ben?
19 Zij antwoordden Hem en zeiden: Sommigen: Johannes
de Dooper; anderen: Elia; weer anderen: een der oude
profeten, die is opgestaan.
Toen vroeg Hij hun regelrecht: Maar gij, wie zegt gij,
20
dat Ik ben?
Toen antwoordde Petrus voor hen gezamenlijk: Gij
zijt de Messias, de van God gezalfde Koning!
21 En Hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun, dat
zij dit zoo aan niemand zeggen zouden. Want de schare
moest dit niet hooren uit den mond van de discipelen,
maar ze moesten in den Christus gelooven om Zijn Woord.
En voorts, dat Koningschap zou wel heel antlers zijn, dan
zij verwachtten. Ze wisten van de heerlijkheid van den
Menschenzoon, van wien Daniel had geprofeteerd l ), en
naar die heerlijkheid werd reikhalzend uitgezien.
Maar Jezus wil hun nu duidelijk waken, dat die heerlijkheid van den Zoon des menschen wel zal komen, maar
22 slechts ni den weg van het lijden. Daarom zegt Hij hun: De
Zoon des menschen, aan Wien koninklijke heerlijkheid is
beloofd, zal wel die heerlijkheid verkrijgen, maar Hij moet
veel lijden en verworpen worden door de leidslieden van
het yolk, door de ouderlingen, de overpriesters en Schriftgeleerden; het gansche yolk moet Hem verwerpen en Hem
dooden. Maar ten derde dage zal Hij worden opgewekt2).
1) Zie Daniel 7 : 13 v.v.
2) Wellicht is het bier de beste plaats om even in te gaan op de vraag, wat
moet worden verstaan onder de uitdrukking „Zoon des menschen", die
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23 Daarom moest Hij nu wel tot al Zijn discipelen zeggen:
Indien iemand achter Mij aan wil komen om langs dezen
weg de toegezegde heerlijkheid te verkrijgen, die moet
zichzelf en al zijn vermeende hoogheid verloochenen om
dagelijks zijn kruis op zich te nemen, zich voor den Heere
zondaar te weten, die nergens recht op heeft, maar leven
24 wil van genade alleen en die daarom Mij volgt. Want een
ieder, die zijn leven zal willen vasthouden, omdat hij er de
zonde niet in erkennen wil, die zal het uiteindelijk verliezen; maar ieder, die van zijn leven erkent, dat het verloren
tot driemaal toe ook met het lijden van Jezus Christus in verband wordt
gebracht, zie ook Luc. 9 : 44 en 18 : 31-34.
Bijna alle exegeten zijn het er over eens, dat Jezus met het gebruik van
dezen naam teruggrijpt naar de profetie van Daniel 7 : 43, waar sprake is
van den menschenzoon, aan Wien de koninklijke heerschappij wordt overgegeven. De moeilijkheid komt echter, wanneer we er op letten, dat ditzelfde, n.l. de overdracht van de koninklijke heerschappij, ook wordt gezegd van de „heiligen der hooge plaatsen", (vers 18, 22 en 27), waarmede
het (geloovige) yolk des Heeren wordt aangeduid. We zijn dus niet klaar,
wanneer we zeggen, dat met Zoon des menschen Jezus Christus Zichzelf
aanduidt, als den Mensch, aan Wien de koninklijke macht gegeven wordt,
want daarmede zouden we niet in aanmerking nemen, dat hetzelfde gezegd
wordt van het yolk des Heeren. Bovendien zou dan in de aankondigingen
van het lijden nooit het evangelie worden verkondigd, n.l. dat Jezus
Christus voor Ons zou lijden en sterven. In Daniel 7 is het dus zoo, dat
„menschenzoon" en „heiligen der hooge plaatsen" worden gelijkgesteld;
beide ontvangen ze de koninklijke heerschappij. Wanneer we nu in Psalm
8 : 5 en 80 : 18 lezen, dat de Heere Zijn geloovige kinderen ook „menschenzoon" noemt, dan trek ik achtereenvolgens deze conclusies:
a. menschenzoon (of zoon des menschen) beteekent in de Schrift in de
cerste plaats het yolk Gods, zooals het de koninklijke heerschappij ontvangen zal;
b. die koninklijke heerschappij heeft het verbeurd om de zonde;
e. voor die zonde kan het zelf niet betalen;
d. nu komt Jezus Christus en zegt: Ik ben DE Zoon des menschen, aan
Wien de koninklijke macht gegeven worden zal en door Wien ook de
kinderen Gods Naar krijgen zullen, maar dat geschiedt alleen door Mijn
lijden heen. En bovendien wordt dat lijden veroorzaakt door hen, die
machtig willen zijn om in eigen bevoegdheid te heerschen (de leidslieden),
maar die macht slechts mogen bezitten om Gods wil, uit genade. Wanneer
we zoo deze uitdrukking verstaan, dan is er evangelie in dezen tekst en
in de andere twee lijdensaankondigingen (zie daar), want dan zegt Jezus
Christus tot de Zijnen: de koninklijke heerlijkheid i s voor u weggelegd,
wanneer ge slechts gelooft in Mij; want Ik zal als DE Zoon des menschen
uwe zonden verzoenen en zoo uw leven recht geven op de heerlijkheid,
die den mensch is beloofd.
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is om der zonde wil, die zal het behouden. Want Ik schenk
25 hem in de vergeving der zonden het eeuwige leven. Want
wat baat het een mensch, als hij de geheele wereld wint en
dus alle koninklijke heerschappij bezit, maar tenslotte nog
zichzelf verliest of door vermeende hoogheid zichzelve
schade toebrengt? En dat doet hij, die niet wil leven van
genade alleen. Daarom moet ge achter Mij willen gaan
26 en door Mijn lijden worden gered. Want een ieder, die
zich voor Mij en voor Mijn Woord zal schamen en den weg
der genade niet wil gaan, voor dien zal de Zoon des menschen zich schamen, wanneer Hij naar het woord van Daniel
komt in Zijn heerlijkheid en in die van den Vader en de
engelen. Die heerlijkheid zal Hij dan geven aan hen, die
27 in Hem geloofden. Maar voor de anderen is zij niet. Ik
zeg u in waarheid: er zijn er onder degenen die hier staan
sommigen, die niet eerder sterven zullen dan nadat zij het
Koninkrijk Gods in zijn kracht zullen hebben gezien. En die
kracht openbaarde zich vooral in de hemelvaart van
Jezus' Christus, toen Hij als Koning Zijn heerlijkheid
binnenging.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de vernedering
van het lijden. 9 : 28-36.
9 : 28 En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze eerste
lijaensaankondiging, dat Jezus tegen den nacht met Zich
medenam Petrus, Johannes en Jacobus en met hen in het
gebergte ging om daar te bidden. Ook nu weer neemt Hij
deze drie discipelen met Zich mede, omdat opnieuw Zijn
priesterlijk werk zal worden geopenbaard, welks verkondiging pas na Zijn dood zou mogen geschieden.
29 En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed verzonken
was en tot Zijn Vader riep om kracht, dat het aanzien van
Zijn gelaat anders werd en Zijn kleeding werd stralend wit.
Natuurlijk is dit geen verheerlijking voor Jezus Christus
geweest, maar vernedering. Want er staat niet, dat Hij de
heerlijkheid uitstraalde, die Hij bij den Vader had, maar
dat Hij tijdelijk er mee werd bekleed. De heerlijkheid,
waarop Hij recht had als Zoon van God, werd Hem tijdelijk
door den Vader verleend, om haar straks weer of te moeten
staan.
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En plotseling stonden bij Hem twee mannen, die met
Hem spraken, Mozes en Elia. Het zien van hen is voor
31 Jezus Christus ook heel groot lijden geweest, omdat zij in
heerlijkheid verschenen en bij Hem stonden. Hij, de Zoon
van God, kreeg tijdelijk deze heerlijkheid, hofewel Hij haar
eeuwig bezat; maar zij, zondige menschenkinderen, verschenen in de heerlijkheid, waarop ze naar hun werk geen
recht hadden, maar die ze uit genade reeds hezaten.
En dat lijden werd nog erger, toen zij Hem spraken
over Zijn uitgang, dien Hij zou volbrengen te Jeruzalem.
Daarin zeiden zij Hem, hoe Hij moest verzoenen en voltooien het werk, dat zij niet hadden kunnen doen. Mozes
had wel Israel uit de zonde (Egypte) kunnen voeren, maar
toch keerde het yolk van God naar de zonde steeds terug.
Zijn werk was dus niet volkomen. En Elia had wel de zonde
uit Israel willen trekken, maar ook daarin was hij niet geslaagd. Hun beider werk riep om een Ander, Die beider
werk verzoenen en voltooien zou. Zoo wezen ze Hem op
de noodzakelijkheid van Zijn priesterlijk lijden en daarin
van Zijn vernedering. Hij moest in de machteloosheid van
het leven Zijn kracht ter verlossing openbaren.
32 Petrus en die met hem waren, waren door slaap overmand en toen zij ontwaakten, zagen zij Zijn heerlijkheid en
de twee mannen, die bij Hem stonden.
33 En terwijl deze twee mannen langzaam van Hem weggingen, zeide Petrus: Meester, het is goed, dat wij hier zijn;
laat ons drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een
en voor Elia een. Hij kende blijkbaar door de verlichting
des Geestes ook deze twee.
Maar hij wist niet wat hij zeide, omdat hij deze ontmoeting en deze heerlijkheid wilde bewaren, terwijl ze
juist waren om weer te worden weggedaan, opdat de Heere
tot Zijn lijden komen zou.
34 En terwijl hij dan ook nog sprak, kwam er al een wolk
en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd, toen deze
drie de wolk ingingen, omdat ze meenden nu alleen te
blijven.
35 Maar er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze
is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, hoort naar Hem en naar
Zijn Woord.
36
En nadat die stem geklonken had, beyond Jezus Zich
30
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alleen. Hij alleen was door den Heere uitverkoren om door
de diepte van het lijden heen de machteloosheid van het
leven in den strijd tegen de zonde te overwinnen door Zijn
kracht der genade.
Op bevel van Jezus zwegen de drie discipelen over het
gebeurde en in die dagen verhaalden zij aan niemand iets
van wat ze hadden gezien. Pas later, na de hemelvaart van
Jezus Christus en Zijn volkomen overwinning, hebben ze
dit gebeuren verteld.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de machteloosheid
van het leven. 9 : 37-43a.
Toen Jezus met Zijn discipelen den volgenden dag van
het gebergte afdaalde, kwam Hem een groote schare tege38 moet. En uit die schare kwam daar plotseling een man
naar Hem toe, die riep: Meester, ik smeek U naar mijn
39 zoon om te zien, want hij is mijn eenige en zie, een booze
geest grijpt hem aan, zoodat hij plotseling schreeuwt; ook
doet hij hem stuiptrekken, zoodat het schuim hem op den
mond staat en als de geest hem mishandelt, dan last hij
40 den armen jongen nauwelijks los. Ook heb ik al Uw discipelen gesmeekt dien geest uit te werpen en zij hebben het
niet gekund. Ze moesten hun eigen machteloosheid erkennen en ook het machtelooze van den mensch, als hij van
booze geesten is bezeten.
41 In antwoord op de bittere klacht van den vader zeide
Jezus tot Zijn discipelen: 0 ongeloovig en verkeerd geslacht! Waarom gelooft ge toch niet in Mijn Woord, dat
in Mijn kracht ook duivelen zijn uit te werpen? Ge hebt
het zelf toch ook gekund, toen ge wel geloofdet in Mijn
Woord! Waarom dan nu toch niet? Waarom keert ge
uzelve altijd weer van den Heere of en ziet ge op u zelf?
Dan moet ge toch de machteloosheid van uw leven erkennen! Slechts in de erkenning van Mijn kracht kunt gij den
duivel overwinnen. Hoelang zal Ik nog bij u zijn om dit te
zeggen? Hoe lang moet Ik dit ongeloof nog dragen?
En Zich tot den vader wendend, zeide Hij: Breng uw
zoon hier.
En nog terwijl de jongen naar Hem toekwam, greep
42

9 : 37
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de geest hem aan en wierp hem op den grond, waar hij
hem deed stuiptrekken.
Maar Jezus openbaarde weer Zijn kracht in de machte.
loosheid van het menschenleven en bestrafte den onreinen
geest, zoodat hij dezen jongen moest loslaten. Zoo genas
Hij den knaap en gaf hem terug aan zijn vader.
En alien stonden verslagen over de majestueuze groot43a
heid Gods.
De tweede zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn lijden
als de Zoon des menschen. 9 : 43b-50.
9 : 43b Terwijl alien zich verworiderden over alles wat Hij
deed en daardoor de verzoeking voor de discipelen weer
des te grooter werd, alsof ook zij zich mochten verheugen
in komende aardsche glorie en heerlijkheid, zeide Hij tot
44 hen: Geeft goede acht op wat Ik nu tot u zeg: de Zoon
des menschen zal overgeleverd worden in de handen der
menschen. Dan zal Hij, de Machtige, ook Zelve machteioos
wezen. Want alleen langs dien weg van den ondergang zal
Hij Zijn heerlijkheid bereiken.
45 Maar zij begrepen' de beteekenis van dit woord niet
en het bleef voor hen verborgen, zoodat zij niet verstonden,
wat Hij daarmede bedoelde. En zij durfden Hem ook niet
naar de beteekenis vragen, omdat ze wel begrepen, dat
Hij daarmede doelde op Zijn sterven. Maar meer verstonden ze dan ook niet.
46 Dit was evenwel genoeg voor hen, om zich bezig te
houden met de vraag, wie van hen de meeste zou zijn als
eens hun Meester was gestorven, en wie Hem dan zou
opvolgen.
47
Maar Jezus kende de overlegging van hun hart en Hij
48 nam een kind, plaatste dat bij Zich en zeide tot hen: Een
ieder, die dit kind ontvangt in Mijn naam, ontvangt Mij.
Want het leven heeft geen waarde in zichzelf, noch is
iemand groot daarin. Het leven is een geschenk van Gods
genade. Dat blijkt heel duidelijk in het kinderleven. Dat
blijke ook in uw leven. Dit is de zonde juist, dat het leven
zich handhaaft in hoogmoed. En daarom moet de Zoon
des menschen ondergaan in vernedering. Maar als ge dus
om Mijnentwil een kind ontvangt als geschenk van genade,
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dan ontvangt ge daarin Mij, Die de genade heeft verdiende
En wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft,
Mijn Vader, Die over u barmhartig is. Want wie onder u
alien de minste is en van genade leven wil, die is groot bij
den Heere. De kracht en grootheid van het leven is de
kracht en grootheid van Mijn genade.
49 Johannes meende, dat hij het nu begrepen had en zei
dan ook: Meester, wij hebben iemand gezien, die in Uw
naam booze geesten uitwerpt en wij hebben het hem willen
beletten, omdat hij U niet met ons volgt.
50 Maar Jezus zeide tot hem: Ge hebt het weer verkeerd
begrepen, Johannes. Het gaat niet om letterlijk volgen, maar
om het onderworpen zijn aan de genade. De kracht der genade gaat door in deze wereld. Het werkt alles op de eindoverwinning aan. Belet daarom dien mensch niet te doen,
wat hij deed. Want wie u niet tegenwerkt, die werkt toch met
u mee? Het gaat maar om de overwinning van de kracht der
genade. En om de vraag, of gij zelve daaraan onderworpen
zijt.
B. AAN JERUZALEM IN HET BIJZONDER. 9 : 51-21 : 38
De zelfopenbaring van Jezus Christus in de absoluutheid
van Zijn Koninkrijk. 9 : 51-62.
Nadat de Heere Jezus langen tijd reeds had gepredikt
en wonderers gedaan, kwam nu het einde naderbij van Zijn
leven en werken op aarde, hetgeen beteekende Zijn sterven
te Jeruzaleml). Daartoe had de Vader Hem gezonden,
daartoe had de Zoon Zich reeds van den aanvang of bereid
verklaard, daartoe hadden Mozes en Elia Hem nog aange.
spoord. Daaraan hing de verlossing van het leven.
9 : 51 Toen dan ook de dagen van Zijn hemelvaart door
lijden en dood heen in vervulling gingen, maakte Hij het
plan om naar Jeruzalem te gaan. Dit beteekent niet alleen,
dat Hij nu gedurende korter of langer tijd naar Jeruzalem
zou reizen, om tenslotte daar te sterven, maar ook, dat Hij
1)

We mo lten den tijd van Jezus' optreden stellen op ongeveer 3 jaar; het
oogenblik in dezen tekst genoemd, valt ongeveer een half jaar voor het einde.
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van nu of aan Zijn bijzondere zorg zal geven aan Jeruzalem,
opdat het welbewust het evangelic der genade zal verwerpen.
52 Op Zijn reis daarheen wil Hij door Samaria gaan i ) en
daarom zond Hij boden voor Zich uit, die heengingen en
in een Samaritaansch dorp kwamen, om alles voor Hem
gereed te maken.
53 Maar de Samaritanen wilden Hem en Zijn discipelen
niet ontvangen, omdat Hij het plan had naar Jeruzalem te
reizen en dit den Samaritanen uitteraard niet beviel. Juist
op godsdienstig terrein immers was er de groote tegenstelling tusschen hen en de Joden en beide partijen verzetten
zich tegen elkaar in nationalen trots.
54 Toen de discipelen Jacobus en Johannes dit bemerkten,
voelden ze zich door deze Samaritanen gekrenkt in hun
nationale gevoelens en wilden zich wreken. Ze zagen niet,
dat het hies- een verwerpen van het Woord der genade
betrof en een verwerpen van het Koninkrijk der genade,
maar ze voelden zich zelve gekrenkt in hun trots. Daarom
vroegen zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur
van den hemel zal nederdalen om hen te verteren? 2 ) Zoo
weinig beheerschte hen de geest van het Koninkrijk Gods.
55 Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen 2 ). Zij
moesten weten, dat ook hun nationale trots moest onderworpen zijn aan de absoluutheid van het Koninkrijk der genade.
En zij gingen naar een ander dorp.
56
57 En terwijl ze op weg waren, zeide een Schriftgeleerde3)
tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat. De man
bedoelde in zijn functie nu bij Jezus te wilden blijven.
Maar Jezus zeide tot hem: Weet wat ge doet! Het
58
1) Samaria is het middengedeelte van Palestina, bewoond door de Samaritanen, een gemengde bevolking van bij de ballingschap achtergebleven
Joden en door de Assyriers geimporteerde heidenen. Hun godsdienst was
sterk aan diem der Joden georienteerd, maar voorts Hellenistisch (zie
aant. 2 op Luc. 8 : 35) beinvloed. Aanvankelijk hadden ze den Joodschen
eeredienst overgenomen, maar later is een aparte eeredienst ontstaan op
den berg Gerizim, waar een tempel werd gebouwd, die omstreeks 128 Wier
at% is verwoest (zie ook Joh. 4 : 20).
2) Het overige van dezen tekst in de Statenvertaling behoort niet tot het oorspronkelijke, maar is een latere toevoeging.
3) Dat het een Schriftgeleerde was, blijkt uit Matth. 8 : 19.
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Koninkrijk Gods eischt u geheel op. Ge kunt daarin uw
positie niet behouden! Vossen hebben holen en vogelen
des hemels hebben nesten, maar de Zoon des menschen
heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Durft ge
het absolute offer van het leven en uw positie aan? Dat is
de wet van het Koninkrijk Gods!
59 Tot een ander, die blijkbaar reeds langer tot den
discipelkring behoorde, zeide Hij Zelf: Volg Mij nu voorgoed!
Maar deze zeide: Sta mij eerst toe heen te gaan en mijn
vader te begraven. De man vond dat blijkbaar gelijkwaardig
aan den eisch om Jezus voor goed te volgen en begreep
zoodoende niets van den geest van het Koninkrijk Gods. Die
geest is absoluut en geheel apart; het Koninkrijk eischt
heel den mensch, ook in zijn begrafenis-werk.
60 En daarom zeide de Heere tot hem: Laat de geestelijk
dooden, die geen waarde hebben voor het Koninkrijk Gods,
hun dooden begraven. Maar ga gij heen en verkondig de
levende kracht van het Koninkrijk der hemelen.
61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Heere, maar
laat mij eerst of Scheid nemen van mijn huisgenooten.
Zoo wil de man het offer brengen, om over te gaan in den
dienst van het Koninkrijk. Alsof niet juist zijn familie en
gansch zijn leven pas binnen het Koninkrijk hun waarde
krijgen. Hij behoeft niets achter te laten, maar moet het
meenemen in den dienst van het Koninkrijk Gods. Dat
Koninkrijk is immers absoluut en beheerscht geheel zijn
leven.
0 Daarom zeide Jezus tot hem: Niemand, die de hand

aan den ploeg slaat en vooruit wil, maar tegelijk achterom
ziet naar wat hij achterlaat, is geschikt voor het Koninkrijk
Gods. Dat Koninkrijk eischt gansch uw leven op. Ge neemt
daarin alles mee en alles krijgt daarin zijn waarde. Want
het Koninkrijk is absoluut, omdat het is een Koninkrijk
van genade.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn komen ten
zegen en ten vloek. 10 : 1-24.
10 : 1

Eenigen tijd na het in het vorige hoofdstuk verhaalde,
wees de Heere opnieuw een aantal discipelen aan, ditmaal
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zeventig, en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit
naar alle steden en plaatsen, waar Hij Zelf van plan was te
komen. Door twee bijzonderheden was deze uitzending dus
onderscheiden van de vorige in Lucas 9. Ditmaal zendt
Jezus niet de twaalven, maar zeventig discipelen; en voorts
zendt Hij hen niet in plaats van Zelf te komen, maar Hij
zendt hen, twee aan twee (naar den regel, dat in den mond
van twee getuigen alle woord zal vaststaan), naar de plaatsen, waar Hij Zelf komen zal. Hij zendt hen dus vooruit;
straks komt Hij Zelf. Deze twee bijzonderheden houden
met elkaar verband. Want het getal zeventig heeft in Israel
een beteekenis, die nauw met de rechtspraak samenhangt.
Mozes heeft op aanraden van zijn schoonvader Rehuel
zeventig oudsten aangesteld, opdat zij de rechtspraak zouden behartigen onder het yolk en alleen de moeilijke
zaken aan Mozes ter beslissing zouden voorleggen l ). Na de
ballingschap was in Israel het Sanhedrin, bestaande nit
zeventig leden, met als een en zeventigsten den Hoogepriester, aan Welk college de rechtspraak was toevertrouwd
en waarin de Hoogepriester het eindoordeel formuleerde
en uitsprak. Zoo nu zendt Jezus Christus Zijn zeventig
discipelen vooruit om te zeggen, dat Hij straks Zelf ten
oordeel komt: ten zegen of ten vloek. Hij is de Hoogepriester, Die het eindoordeel zal uitspreken. Maar Hij is tevens
de barmhartige Hoogepriester, Die verzoening aanbrengt
voor hen, die zich veroordeeld weten. Want het getal zeventig is voor Israel van nog grooter beteekenis. Het is 7 X 10,
waarin 7 het getal is van den heiligen God en 10 het getal
van de volheid der zondige schepping. Zoo brengt dus
Jezus Christus in Zijn zeventig discipelen den heiligen
God in verbinding met het onheilige yolk des Heeren. Maar
in den toorn des Heeren over het onheilige yolk, biedt Hij
Zichzelven aan als den barmhartigen Hoogepriester. Die
barmhartigheid moet worden gepredikt, omdat anders het
yolk in den toorn des Heeren zal vergaan. De Heere mug
immers toornen en dus oogsten, want Hij heeft lang genoeg
de zonde van Zijn yolk verdragen.
Daarom zegt Jezus Christus tot Zijn discipelen: Het
2
oogsten voor den Heere is al veel; er zijn reeds velen
1)
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rijp voor het volkomen oordeel. Maar de arbeiders, die
Zijn barmhartigheid prediken, zijn weinigen. Bidt daarom
den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders uitzende in den
oogst van Zijn yolk, opdat zij van Zijn barmhartigheid
mogen spreken in Jezus Christus, den Hoogepriester, Die
komt ten zegen en ten vloek. Daar staat het yolk des Heeren
wel dwars tegenover, maar toch is die barmhartigheid
3 zijn eenig behoud. Gaat heen, zie Ik zend u als weerlooze
lammeren midden onder de wolven. Uw eenige kracht is
4 de kracht der genade. Toont dat ook in uw uiterlijk. Draag
geen beurs of reiszak of sandalen en hebt geen gemeenschap
met iemand onderweg, waarom gij hem zoudt groeten. Weet,
5 dat ge Mijn voorloopers zijt: Ik kom ten oordeel achterna.
Als gij een huis binnentreedt, zegt dan eerst: Vrede zij dezen
huize. Dat moet men verstaan als een toebidden van den
6 vrede des Heeren door de genade van Zijn Zoon. En indien
damn iemand is, die deel heeft aan dezen vrede en die Mij
en Mijn genade erkent, dan mag uw vrede op hem rusten en
moogt ge hem verkondigen de genade en barmhartigheid
des Heeren. Maar wanneer niemand van dien vrede weten
wil, dan mag hij ook niet aan iemand worden gegeven.
7 Blijft in het huis, waar men van genade wil weten, eet en
drinkt, wat men u geeft, want hij die werkt, mag loon naar
zijn werken ontvangen. Gaat niet van het eene huis naar
het andere, maar betoont de onderlinge gemeenschap door
8 de genade des Heeren. En als gij in een stad komt waar men
u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, omdat zich daarin
openbaart de onderwerping aan Mij en Mijn genade. Dat
moogt ge niet door uw reinheidsvoorschriften doorbreken.
9 Geneest de zieken in die stad en zegt aan de menschen,
dat ze daarin het bewijs hebben, dat het Koninkrijk Gods
dichtbij hen gekomen is. Zelf kom Ik na u, en dan is het
ook ten voile tot hen gekomen. Gij moet Mijn wegbereiders
10 zijn. Maar als gij in een stad komt, waar men u niet
ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt ten
11 aanhoore van een ieder: Ook bet stof van uw stad, dat
aan onze voeten kleeft, wisschen wij of tot een getuigenis
tegen u. Doch weet dit: het Koninkrijk Gods is ook nabij
u gekomen. Straks komt de Hoogepriester, Die het eindoordeel spreken zal; het zal zegen zijn of vloek. Maar in
12 dat rechtsgeding zal dit stof tegen u getuigen. Ik zeg u, dat
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het voor Sodom in den grooten dag des oordeels, wanneer
in vollen zin het eindoordeel wordt uitgesproken, verdragelijker zal zijn dan die stad. Want Sodom heeft zOOveel
genade niet versmaad.1)
13 Wee U, Chorazin, wee U Bethsilda 2 ), want indien in
Tyrus en Sidon, die trotsche en goddelooze steden 3 ), die
krachten der genade waren geschied, welke in u geschied
zijn, reeds lang zouden ze zich in diep berouw hebben be14 keerd. Doch het zal Tyrus en Sidon dragelijker zijn in den
dag van het groote oordeel dan u, omdat gij, meer dan zij,
van Mijn genade hebt gezien, maar u nochtans niet hebt
15 bekeerd. En gij Kapernaiim, meent ge dat gij u zelf tot de
hemelen zult opvoeren door eigen kracht en heerlijkheid?
Omdat gij de genade Gods versmaad hebt 4 ), zult ge door
Zijn kracht en heerlijkheid tot in het doodenrijk neergestooten worden. Want ge hebt Mijn genade in het Woord
Mijner genade versmaad.
16 Daarom kan Jezus Christus ook tot Zijn discipelen
zeggen: Wie naar u en naar uw woord hoort, hoort naar
Mij, want Ik heb u gezonden en ge spreekt Mijn Woord
in Mijn naam. Maar wie u dan ook verwerpt, die verwerpt
Mij, Die u gezonden heb. En wie Mij verwerpt, verwerpt
Hem, Die Mij gezonden heeft, opdat Hij in Mij Zijn harmhartigheid zou betoonen. Met die bevoegdheid zond Hij
ook ditmaal Zijn discipelen heen.
17 Na hun tocht keerden de zeventig discipelen met groote
blijdschap terug en opgetogen vertelden ze: Heere, ook
de booze geesten onderwerpen zich aan ons, wanneer wij
het hun in Uwen naam gebieden.
18 En Hij zeide tot hen: Inderdaad, maar dat is niet
uw grootheid, maar de Mijne. Ik zag, toen Ik in de woestijn
den satan wederstond, hem als een bliksem uit den hemel
19 vallen. Toen was in beginsel de overwinning behaald. Daardoor heb Ik u macht gegeven one op slangen en schorpioenen
1) Hier geeft Lucas het eerste voorbeeld van de gewoonte de oordeelen Gods
en het groote eindoordeel profetisch als 't ware in een lijn to zien, zooals
ook vaak in het Oude Testament geschiedt.
2) Steden bij het meer van Gennesareth.
3) Zie Jesaja 23 en Ezechiel 26-28.
4) Ondanks het felt, dat Jezus Christus in Kapernaiim heeft gewoond en veel
gewerkt, heeft deze stad Hem niet willen erkennen.
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te treden, d.i. de listige en vergiftige machten van den
booze te wederstaan, en de geheele legermacht van den
satanischen vijand te overwinnen. omdat ge van Mij en
Mijn genade zijt, zal niets u eenig kwaad doen. Maar dat
is nog het hoogste niet. Het hoogste is niet dat alle ding
aan u is onderworpen. Dat was toch indertijd met Adam
in het paradijs evenzeer het geval? En toch is hij gevallen
20 en was zijn naam niet in de hemelen geschreven. Verheugt
u daarom hierover niet, dat de satan uit den hemel is
gevallen en zich aan u moest onderwerpen, maar verheugt
u hierover, dat uw namen door de reddende genade des
Heeren in de hemelen staan opgeteekend en gij daaruit
nimmer meer uitvallen kunt. Dat is uw volkOmen verlossiiig. Meer dan Adam hebt gij.
21 Juist in die ure verblijdde Jezus Zich door den Heiligen
Geest, omdat Zijn discipelen door die bewarende kracht
voor eeuwig veilig waren en Hij zeide: 1k dank U, Vader,
Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor
menschen, die wijs zijn bij zichzelve en zeer verstandig
meenen te zijn, hebt verborgen, doch aan hen, die zich
kinderen weten en afhankelijk willen zijn van U en Uw
genade, hebt geopenbaard. Dat ze Mij mogen kennen en Mijn
verlossing van hun leven, opdat ze voor eeuwig zijn gered.
Ja, Vader, want op deze wijze alleen hebt Gij een welbehagen in de verlossing van het leven. Gij hebt die verlos22 sing gebonden aan Mijn tending en aan Mijn werk. Daarom
zijn Mij alle dingen overgegeven door Mijn Vader. Heel
het leven hangt aan Mij, de zegen en de vloek daarin.
Niemand weet, wie de Zoon is in Zijn werk ter verzoening
dan de Vader en niemand weet, wie de Vader is in Zijn
barmhartigheid voor Zijn yolk van de Zoon. Alleen hij
kan het verstaan, dien de Zoon het wil openbaren. Zoo is
dan gansch het leven afhankelijk van Mijn Woord en Mijn
g6 enade.
23 En Zich afzonderlijk tot de discipelen wendende, zeide
Hij: Zalig zijn de oogen (dat zijn de menschen), die zien,
wat gij moogt zien, n.l. de overwinnende kracht der genade,
24 die nu werkelijk gekomen is. Want 1k zeg u, dat vele
profeten, die de genade hebben geprofeteerd in 's Heeren
naam, en vele koningen, die in de kracht dier genade reeds
hebben geregeerd, hebben willen zien met eigen oogen,
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hetgeen gij nu ziet, en hooren, hetgeen gij nu hoort, maar
zij hebben het niet gehoord. Want toen was het Koninkrijk
Gods nog niet gekomen. Maar nu is het met Mij gekomen,
en Ik kom, ten zegen of ten vloek.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in het herstel der
gemeenschap. 10 : 25-37.
10 : 25 Terwijl Jezus Christus aldus met Zijn discipelen stored
te spreken, zie, daar kwam plotseling een Wetgeleerde naar
voren met de bedoeling Jezus er toe te brengen het Woord
van God tegen te spreken, waar het handelde over het verkrijgen van het eeuwige leven.
Jezus Christus had zoojuist gesproken van de verlossing
van het leven en ook dat deze verbonden was aan Hem en
aan Zijn werk. Maar streed dat niet met het Woord van
God? Bond dat het eeuwige leven niet aan het onderhouden
van de wet des Heeren? Daarom vraagt de Wetgeleerde
Hem: Wat moet men doen om het eeuwige leven te
beerven?
En Jezus zeide tot hem: Weet gij dat niet? Wat staat
26
er in de wet van Mozes, die gij toch zeker wel kent? Hoe
leest ge daarin?
27 Daarop antwoordde de Wetgeleerde: Gij zult den Heere
uwen God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel
uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. Dit was hem zeer bekend, omdat deze aanhaling uit
het Oude Testament deel uitmaakte van het gebed, dat de
Israelieten tweemaal daags moesten bidden l ). En hij voegt
er nog aan toe: en uwen naaste als uzelve 2 ). Deze combinatie werd waarschijnlijk vaker door de Joden gemaakt,
zooals ook blijkt uit het gesprek, dat Jezus met de Farizeen
heeft gehad op het tempelplein, waar deze zelfde cornbinatie van teksten voorkomt3 ). Deze hoof dsom der wet
is dus niet door Jezus Christus gemaakt, maar was blijkbaar
gemeengoed onder Israel. Het geschilpunt kwam pas, als
men vroeg naar de waarde van deze hoof dsom.
1) Het z.g. Sj'ma' naar het Hebreeuwsche woord ,,floor!" uit Dent. 6 : 4.
2) Lev. 19 : 18.
3) Matth. 22 : 34-40 en Marc. 12 : 28-31.
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28 Jezus zegt dan ook tot den Wetgeleerde: Gij hebt
juist geantwoord; de wet vraagt de gemeenschap der
liefde met God en met den naaste; geef die en ge zult het
eeuwige leven hebben. Dit zegt de Heere Jezus niet, om
hem te doers denken, dat hij werkelijk de wet van God zou
kunnen onderhouden, maar om hem op de vraag te brengen, of hij werkelijk uit die gemeenschap leven kan.
29 Dat voelt de Wetgeleerde blijkbaar ook en daarom
vraagt hij: Maar wie is mijn naaste? Ik wil en kan die
gemeenschap der liefde op zichzelf wel betrachten, maar
weet niet aan wien. De liefde tot God, die ken ik. Maar
de liefde tot den naaste kan ik niet steeds geven, want (en
daarmede wilde hij zichzelf vrij pleiten van schuld in
dezen) : wie is mijn naaste? Zoo scheidde hij het eerste en
het tweede gebod en meende, dat dit het probleem was:
wie zijn naaste was.
Maar Jezus wil hem nu gaan duidelijk maken, dat
daar de vraag niet ligt, maar ergens anders. De vraag ligt
hier, of het mogelijk is den naaste lief te hebben los van
God. De vraag is dus: bepaal ik wie mijn naaste is, of
is er iemand anders, die dat doet? Is de wet der naastenliefde niet ook de wet der liefde tot God, en maakt Hij
ons die naastenliefde niet mogelijk, doordat Hij Zelf ons
eerst heeft liefgehad in Christus, Dien wij verworpen hebben?
Wat God samengevoegd heeft, mag deze Wetgeleerde niet
scheiden. Want dan veracht hij wezenlijk de liefde Gods.
30 Om hem duidelijk te maken, dat niet hijzelf bepaalt.
wie zijn naaste is, maar dat zulks bepaald wordt door dengene, die hem liefde bewijst, vertelt de Heere Jezus hem:
Eens reisde iemand langs den weg van Jeruzalem mar
Jericho en vi gil in handen van struikroovers, die hem beroof den en sloegen, waarna ze weggingen en hem halfdood
lieten liggen aan den kant van den weg. Zooiets kon gemak31 kelijk gebeuren aan dezen weg, omdat hij eenzaam was. Nu
gebeurde bet, dat een-priester langs dezen weg trok. Ook dat
was begrijpelijk, omdat in Jericho veel priesters woonden,
zoodat dezen, nadat ze hun dienst te Jeruzalem handen verricht, langs dezen weg naar huis terug gingen. Maar deze
priester, van wien men zou verwachten dat hij de liefde der
gemeenschap keude, omdat hij dagelijks diende in het heilig89
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dom en daar de gemeenschap met God moest oefenen voor
het yolk des Heeren, deze priester zag den man wel liggen,
maar helpen deed hij hem niet; hij ging met een omweg
32 aan hem voorbij. Gelukkig kwam daar even later een leviet
voorbij, die door zijn dagelijkschen tempeldienst ook wel de
gemeenschap kende met den Heere en Zijn yolk. Maar ook
deze leviet zag den man liggen en ging met een omweg
33 aan hem voorbij. Maar een Samaritaani), die op reis was,
kwam eveneens in zijn nabijheid en, toen hij hem zag, kreeg
34 hij diep medelijden met hem. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op, naar de gewoonte van dien tijd. Daarna zette hij hem op zijn eigen
rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem zelf
35 verzorgde. Den volgenden dag gaf hij den , waard twee
schellingen2 ), een voor zijn nachtverblijf en een voor dat
van den gewonde, en zeide tot den waard: Zorg gij nu
verder voor hem en mocht ge meer kosten hebben, dan zal
ik ze u vergoeden op mijn terugreis.
36 Nu vraag 1k u zegt Jezus — wie van deze drie is
de naaste geweest van den man, die in handen der struikroovers gevallen is? De priester, de leviet of de Samaritaan?
37 Daarop antwoordde de Wetgeleerde: Die hem barmhartigheid bewezen heeft! Dat moest hij wel antwoorden,
want de zaak lag wel heel duidelijk. Maar daarmede had
hij tevens zijn eigen vraag verloochend en heel zijn probleem als onjuist doen zien. Want wat heeft Jezus Christus
hem nu aangetoond? Dat niet de mensch zijn eigen naaste
kiest, onafhankelijk van zijn lief de tot God, zooals de
priester en de leviet meenden te mogen doen. Maar dat
de vraag, wie mijn naaste is, bepaald wordt door die
andere vraag: wie heeft aan mij barmhartigheid bewezen?
Het aanvaarden van den naaste vraagt dus altijd zelfverloochening. Zoo openbaart Zich Jezus Christus hier aan
dezen Wetgeleerde. Want moest Hij niet Zichzelve dagelijks
verloochenen om barmhartigheid te bewijzen aan hen, die
Hem niet wilden erkennen? En openbaarde Hij Zich zoo
niet als den naaste van hen, tot wier redding Hij gekomen

=)

90

Zie over de Sarnaritanen aant. 1 op Luc. 9 : 52.
Zie aant. 1 op Luc. 7 : 41.

-10 : 39

was? En moesten zij dan daarom Hem niet liefhebben,
omdat de Wet hun zoo gebood? Hoe wilde deze Wetgeleerde toch den Heere liefhebben en zijn naaste, als hij zich
niet wilde buigen voor Jezus Christus, in Wien de Vader
hem Zijn lief de toonde? De Vader had toch Jezus Christus
allereerst als naaste bij hem geplaatst, omdat de Vader in
Zijn Zoon ook hem Zijn barmhartigheid bewezen. had?
Pas in Jezus Christus en Zijn barmhartigheid was er herstel
der gemeenschap te vinden. En daarom moest de Wetgeleerde om Christus' wil barmhartigheid bewijzen.
Dit is dan ook het antwoord van den Heere Jezus tot
dien man: Ga heen, doe gij dan dienovereenkomstig. Aanvaard in Mij de barmhartigheid des Heeren en hebt Mij
en den Vader lief, zooals Ik zoojuist heb gezegd. Dan zult
ge ook weten, wie uw andere naasten zijn. Dat zijn zij die
in Mij gelooven. Want slechts door Mij is er herstel der
gemeenschap in het leven.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Ontdekker
van den levensnood. 10 : 38-42.
10 : 38 Op Zijn groote reis naar Jeruzalem kwam Jezus Christus eens met Zijn discipelen in het dorpje Bethanie, aan
den voet van den Olijfberg, niet ver van Jeruzalem verwijderd.
Daar ontving een vrouw, Martha geheeten, Hem en de
Zijnen in haar Buis. Zij was blijkbaar het hoofd van het
kleine gezinnetje, dat bestond uit twee zusters en een broer.
39 Want deze Martha had een zuster Maria en een broer,
die Lazarus heettel).
Terwijl de twee vrouwen alles gaan klaar makers voor
den maaltijd, die straks wordt opgediend, begint Jezus
Christus Zijn discipelen te onderwijzen. Hij zit daar als
profeet en verkondigt het Woord der genade.
Eerst luisteren de beide zusters met een half oor naar
het onderwijs. Maar dan krijgt het Woord des Heeren
zoo'n beslag op Maria, dat ze alle drukte van den maaltijd
en de zorg er voor vergeet, en dat ze zitten gaat aan de
1 ) z; e

ook Job. 11.44.
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voeten van Jezus om naar Zijn onderricht te luisteren. Nu
weet ze, dat het aankomt op het Woord.
40 Martha is heel anders. Ze hoort ook wel, dat haar
gast uit het Woord des Heeren spreekt. En onbeleefd wil
ze niet wezen. Daarom luistert ze ook nog wel zoo nu en
dan. Ze zit ala 't ware op het puntje van haar stoel en kan
net even een paar oogenblikken luisteren, maar moet dan
vlug weer naar de keuken. Want daar is het eigenlijke van
haar leven. Zoo hoort ze wel het Woord en het onderricht
des Heeren, maar het heeft geen beslag op haar. Ze draaft
den heelen tijd maar heen en weer. Ze meent het leven te
dienen, maar ze is bezig het of te breken. Want in haar
vele beslommeringen veracht ze feitelijk het Woord des
Heeren. En toch kan ze niet klaar komen, zoodat de houding van haar zuster haar met ergernis vervult.
Dan onderbreekt ze zelfs het spreken van Jezus —
haar maaltijd ging toch boven het Woord der genade!
Daarvoor is straks nog tijd genoeg! — en ze zegt: Heere,
hindert het U niet, dat mijn zuster mij alleen laat dienen?
Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen! Luisteren kan ze
altijd nog wel.
Wat moet dit woord van Martha den Heere pijn hebben gedaan en Zijn lijden verzwaard. Hoe werd hierin Zijn
Woord veracht en Zijn offer versmaad, dat Hij ook voor
Martha's zonden brengen gaat. Maar hoe betoont Hij
hier Zich den barmhartigen Hoogepriester, Die Zichzelven
offeren gaat en daarom Martha genade kan verkondigen,
ook in haar smaad.
41 Martha, Martha, zegt Hij, gij maakt u bezorgd en
druk over vele dingen tegelijk; daarom draaft ge zoo heen
en weer. Ge hoort Mijn Woord, maar gaat er toch weer aan
voorbij, omdat ge meent dat elders even belangrijke dingen
42 zijn. Maar, Martha, een ding is noodig l) : het luisteren
naar het Woord van God, omdat daarin uw eigenlijke
levensnood gepredikt wordt, maar ook de redding van uw
leven. Ge beklaagt u over Maria en beroemt u op u zelf?
Doe dat niet. Want Maria heeft het goede deel gekozen
1)
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en is gevangen onder het Woord der genade. Dat is haar
levensredding, welke, omdat ze van den Heere is, van haar
niet zal worden weggenomen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als de zekerheid der
liefde Gods. 11 : 1-13.
11 : 1 Eens geschiedde het, terwijl de Heere Jezus ergens
langdurig in gebed met God verkeerde, dat een van Zijn
discipelen, nadat Hij van het gebed was opgestaan, tot
Hem zeide: Heere, leer Gij ons bidden, zooals ook Johannes het aan zijn discipelen geleerd heeft. Uit deze vraag
bleek niet alleen, dat de discipelen behoefte hadden aan
leiding bij hun gebed, maar ook, dat zij deze leiding van
den Heere Jezus verwachtten. Zij wisten zich een met Hem
en daarom kon ook Zijn gebed het hunne zijn. In hun
bidden zonden ze dan mogen steunen op Hem en Zijn
gebed. Zoo wil Jezus hun dan ook het bidden leeren.
Levend uit de gemeenschap met Hem mochten , ze zich
overgeven aan de gemeenschap met den Vader. Wanneer
ze maar vertrouwden op hun Heiland, dan zou de verhooring van hun bidden zeker zijn. Dan was hun gebed
alreede verhoord in het komen van den Zoon van God!
Want Hij is toch de zekerheid van de liefde Gods?
2 Daarom leerde Hij Zijn discipelen op deze wijze
bidden: Wanneer gij bidt, zegt dan: Vader i), Uw naam
moet aan ons worden geheiligd; wij moeten geheel van U
zijn. Uw Koninkrijk moet in ons komen; wij moeten ons
3 geheel aan U onderwerpenl). Geef ons elken dag ons
dagelijksch brood, opdat ons gansche leven zich steeds van
4 U afhankelijk wete. Vergeef ons onze zonden, wat wij U
kunnen vragen, omdat we zelf, levend uit de verzoening
van Christus, een ieder vergeven, die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in de verzoeking van den satan i. ). — Dat
moet de inhoud zijn van al onze gebeden, omdat we dan
uitgaan van de zekerheid der liefde Gods in Jezus Christus.
Van die zekerheid gaat Jezus Christus Zijn discipelen
1)
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5 ook verder onderwijzen, als Hij zegt: Er was eens een
vriend, die midden in den nacht bij een van zijn vrienden
kwam en tot hem zei: Vriend, leen mij even drie brooden,
6 want een kennis van me is op reis onderweg bij mij aan7 gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou het
dan gebeuren, dat hij, die in zijn huis is en aan wien dit
wordt gevraagd, zou antwoorden: Val mij niet lastig midden
in den nacht; ik heb mijn woonvertrek al lang voor slaapvertrek in orde gebracht en de kinderen liggen ook reeds
8 te slapen; ik kan niet opstaan om ze u te geven? Ik zeg u —
zegt de Heere Jezus — al zou hij niet opstaan en de brooden
geven uit vriendschap, om de haast onbeschaamde vasthoudendheid van zijn vriend zou hij toch opstaan en hem
geven, zooveel als deze noodig heeft. Zoo is het onder menschen. De zekerheid der verhooring ligt niet altijd in de
vriendschap zelf, maar in het mensch-zijn wel. Nu, zoo is het
met den Heere eveneens. De zekerheid der liefde Gods,
waarom Hij u verhoort, ligt heusch niet altijd in uw liefde
voor den Heere. Integendeel. Maar ze ligt vast in het feit,
dat Ik, uw Meester, ben de Zoon van God en ook de Zoon
des menschen, door Wien de Vader gemeenschap met u
heeft.
9 Daarom zeg Ik u: Bidt, in de erkentenis, dat a die
gemeenschap ontbreekt, en ze zal u om Mijnentwil gegeven
worden. Zoekt, in de zekerheid, dat ge de liefde Gods
verloren hebt, en om Mijnentwil zult gij haar vinden. Klopt
in het besef, dat het Koninkrijk Gods voor u gesloten is, en
door het geloof in Mij zal het u worden opengedaan. Ik
ben toch immers de Zoon van God, en door het geloof
in Mij zijt gij toch eveneens Zijn kinderen? En daarin ligt
10 dan ook de zekerheid der liefde Gods! Want een ieder, die
als kind bidt, ontvangt van den Vader; die om het verlorene zoekt, vindt het bij den Vader en die klopt, om te
mogen binnengaan, dien zal door den Vader worden open11 gedaan. Is er soms een varier onder u, die, als zijn zoon
hem om een visch vraagt, den jongen voor een visch een
12 slang zal geven, al lijkt dat beest- er op? Of als hij om
een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven, die gevaarlijk
13 is en steekt? Indien dan gij, die toch door de zonde slecht
zijt, toch nog inzicht genoeg hebt om uw kinderen goede
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gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader uit den
hemel den Heiligen Geest geven aan hen, die Hem bidden?
Die Geest toch moet het geheele levee beheerschen en in
dien Geest der gemeenschap, Dien ge om Mijnentwil ontvangt, hebt ge zekerheid van de lief de Gods voor eeuwig.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Heere des
Heiligen Geestes. 11 : 14-28.
11 : 14 Eens was Jezus Christus gedurende langen tijd bezig
een boozen geest uit te werpen. Het was een uitermate
moeilijk geval, omdat de booze geest den man, waarin hij
woonde, niet alleen stom, maar ook doof en blind s ) had
gemaakt. Daardoor waren alle toegangswegen tot 's mans
bewustzijn afgesloten en werd hij geheel door den satan
beheerscht. Daarom was Jezus ook langen tijd met den
ongelukkige bezig. Maar ook in dezen strijd met den
satan werd Hij Overwinnaar, want het geschiedde, toen
de booze geest was uitgevaren, dat de man weer sprak en
hooren kon en zien!
Met spanning had de schare dit gevolgd, omdat ze
wel begreep, dat hier lets heel. belangrijks geschiedde. En
toen dan ook de macht van Jezus Christus was gebleken,
vroegen de omstanders zich af: Zou dit nu niet de Zoon
van David zijn? Nu kwam het dus op de keuze aan!
15 Maar nauwelijks hebben de leidslieden van het yolk
dit onderling vragen gehoord, of ze zeggen tot de scharen:
Natuurlijk, booze geesten uitdrijven kan Hij wel; maar
Hij drijft ze uit door Beelzebul. den overste der duivelen
zelf 2 ). Hij is een duivelskind en niet de Zoon van David:
een kind der hel en niet des hemels.
Daarover raakt de schare in de war. Wie moeten ze
16 nu gelooven? En daarom gingen er een paar, die niet overtuigd waren door het woord der Farizeen, naar Jezus toe en
drongen er sterk bij Hem op aan, dat Hij een teeken zou
1) Vergelijk voor deze gebeurtenis Matth. 12 :22-37, waarin ook heel
duidelijk gesproken wordt over de gave en kracht van den Heiligen Geest.
2) Het is niet zeker wat deze naam beteekent. Het kan zijn „Neer van de mest"
of ook „Neer van het huis"; waarschijnlijk het laatste, hetgeen ook goed
past bij wat Jezus in vs 24 v.v. zegt.
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doen uit den hemel, om Zijn hemelsche afkomst op de
proef te stellen.
17 Maar de Heere Jezus kende hun gedachten en wist,
dat zij niet overtuigd waren door Zijn Woord en door den
Geest des Heeren en daarom wilde Hij hun ook geen
teeken geven. Maar Hij toonde de dwaasheid van hun
meening aan, dat Hij door den duivel booze geesten zou
uitwerpen en daarom zeide Hij: leder koninkrijk, dat
tegen zichzelf verdeeld is, gaat toch ten onder en als
gevolg daarvan valt ook het eene huisgezin het andere aan,
18 zoodat straks alles is verwoest. Indien ook de satan tegen
zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen stand
houden? En dat bedoelt ge toch, wanneer ge zegt, dat Ik
door Beelzebul de booze geesten uitwerp. Dan verwoest de
19 satan toch zijn eigen rijk? Maar voorts: indien Ik door
Beelzebul de booze geesten uitwerp, er zijn toch ook partijgenooten van u, die met allerlei bezweringen het eveneens
probeeren? Door wie doen zij dat dan? Ook door Beelzebul?
Als gij hen dan uw „zonen" noemt, dan zijt ge zelf niet
slechts duivelskinderen, maar duivels zelf! Daarom zullen
die „zonen" van u rechters over u zijn en over uw woord.
20 Neen, Ik zeg het naar waarheid: niet door Beelzebul den
duivel l ), maar door den vinger Gods werp Ik de booze
geesten uit ? ) . Gods macht openbaart zich in deze wonderen.
Niet de booze geesten, maar Zijn Heilige Geest neemt door
Mijn wonderen bezit van deze wereld. Daaruit blijkt de
overrompelende kracht van het Koninkrijk Gods. Die neemt
de gansche wereld in. En het blijkt voorts, dat de Heilige
21 Geest sterker is dan de geesten van den satan. Zoolang een
sterk, goed gewapend man zijn eigen hof bewaakt, is zijn
22 bezit in veiligheid. Maar wanneer iemand, die sterker is
dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn geheele wapenrusting, waarop hij vertrouwde en verdeelt
ook bovendien nog de buit. Zoo gaat het ook met het
koninkrijk van den satan in zijn strijd tegen het Koninkrijk
Gods. Er zijn op deze aarde maar twee groote partijen,
1) Hiermede neemt Jezus wel hun aanduiding van den satan over zonder
daarmede te erkennen, dat zij gelijk hebben.
2) Waarschijnlijk zinspeelt Jezus hier op Ex. 8 : 19. Het is dezelfde Heere,
Die nog tot verlossing werkt.
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die samen slag leveren: Jezus Christus met de kracht des
Heiligen Geestes en de satan met de kracht der booze
geesten. De Heilige Geest is de kracht der verlossing en
des 'evens; de booze geesten trachten het leven of te
breken en te dooden. Nu moet een ieder kiezen; neutraal
23 zijn kan men niet. Wie niet met Mij is, die is handlanger
van den duivel en is tegen Mij. En wie niet met Mij bijeen
brengt als vrucht voor het eeuwige leven, die verstrooit
tot den eeuwigen dood. Want kiest men niet voor Mij, dan
24 kiest de satan u wel voor zichzelf. Want zoodra de onreine
geest van iemand is uitgevaren, gaat de geest naar dorre,
eenzame plaatsen om rust te vinden. Maar natuurlijk vindt
hij die niet, omdat hij strijden moet tegen den Geest
des Heeren. En als hij die rust dan ook niet vindt, zegt hij:
Ik zal terugkeeren naar den mensch, van wien ik ben
uitgevaren om door hem opnieuw tot den strijd in te gaan.
25 Dan komt hij terug en vindt het hart van dien mensch
keurig schoon, geveegd en op orde. Maar het is leeg. Het
26 is niet ingenomen door den Geest van Christus. Dan trekt
de booze geest been en neemt met zich zeven andere geesten, nog boozer dan hij. Nu heeft hij immers een kans om
dezen geheelen mensch in te nemen. En ze komen binnen
en wonen daar en het wordt natuurlijk met dien mensch
in het einde erger dan in het begin. Doordat hij zijn hart
niet opende voor den Geest des Heeren en koos voor Jezus
Christus, daardoor werd hij nu een prooi van den satan.
En.... nu voorgoed!
27 Toen Hij zoo over de heerlijkheid van het leven des
Geestes sprak, verhief een vrouw uit de schare haar stem
en zeide tot Hem: Zalig de schoot, die U heeft gedragen
en de borsten, die Gij hebt gezogen. Want deze vrouw heeft
zeker deel aan de volheid des Geestes, waarvan Ge spreekt.
28 Maar Hij zeide: Het is nog veel heerlijker! Niet alleen
zij is zalig, maar alien die het Woord Gods hooren, het
bewaren in hun hart en er naar leven. Want met dat Woord
is ook de volheid des Geestes in hun leven gekomen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als de volheid van
het Woord Gods. 11 : 29-36.
11 : 29

Toen de scharen nu van alle kanten op Hem aandron-
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gen en het wel heel duidelijk was, dat het hun niet om Zijn
Woord, maar om Zijn wonderers was te doen, zeide Hij met
grooten nadruk: deze generatie menschen, die door God
zoo begenadigd zijn, nu Hij de vervulling van Zijn belofte
gegeven heeft in Zijn Zoon, is toch wel een boos en zondig
geslacht. Het heeft aan Mij en aan het Woord van God nog
niet genoeg, maar vraagt bovendien nog een teeken ter
legitimatie van Mij en van Mijn Woord. Maar het zal geen
ander teeken ontvangen, dan het teeken van Jona, den
30 profeet. Want ook Jona is een teeken geweest voor de
menschen van Nineve. Want de Heere had hem eerst met
Zijn Woord naar Nineve gezonden om daar de menschen
op te roepen tot bekeering l ). Maar Jona heeft dat niet
gewild. Hij vluchtte met het Woord en meende zoo de
opdracht Gods te kunnen saboteeren. Langs wonderlijken
weg heeft God hem toch in Nineve gebracht. Want hij was
drager van het Woord des Heeren. Om dat Woord heeft
God hem bewaard in de ingewanden van den visch en om
dat Woord heeft God hem weer naar Nineve gezonden. De
Ninevieten moesten weten, dat in Jona het Woord des
Heeren tot hen was gekomen en dat Jona daarom was gespaard. Gelijk nu Jona den Ninevieten tot een teeken werd
gesteld, zoo zal ook de Zoon des menschen het zijn voor
dit geslacht. Al gaat Hij Zelf dan ook drie dagen in den
schoot der aarde, zooals Jona in de ingewanden van het
zeemonster, omdat Hij op het Woord van God vertrouwt en
Drager is van dat Woord, daarom zal Hij behouden blijven.
Want de volheid van het Woord van God woont in Hem.
Zooals bij Jona gaat het ook bij Hem om het Woord des
31 Heeren. Daarom zal ook de koningin van het Zuiden in
het eindoordeel optreden met de menschen van deze generatie en zij zal hen veroordeelen''). Want zij is gekomen
van het uiterste eind der aarde om de wijsheid van Salomo
te hooren, waarvan zij erkende, dat hij ze van den Heere
had ontvangen en zoo heeft zij zich onderworpen aan het
Woord des Heeren 3 ). Maar dit geslacht verwerpt Mijn
1) Zie Jona 1-4.
2) Zie 1 Kon. 10 : 1-13.
3) Zij kwam „aangaande den Naam des HEEREN", 1 Kon. 10 : 1.
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Woord, en zie, meer dan Salomo is hier. Want in Mij woont
de volheid van het Woord van God.
32 De mannen van Nineve zullen ook opstaan in den dag
der dagen met de mannen van deze generatie en hen veroordeelen, want de Ninevieten hebben zich bekeerd op de
prediking van Jona, omdat zij in zijn woord het Woord
des Heeren hebben gehoord en gehoorzaamd. Maar dit
geslacht verwerpt het Woord van God, zooals dat thans in
Mij tot hen gekomen is. En dat is nog veel erger. Want, zie,
meer dan Jona is hier. In Mij toch woont de volheid van het
Woord van God. Zoo heeft de Heere Zich in Mij aan u
geopenbaard en zoo spreek Ik Zijn Woord. Dat is een helder
33 licht in deze wereld, dat heusch niet verborgen is. Niemand
steekt toch ook een lamp aan en zet die in den kelder of
onder de korenmaat, maar op een kandelaar, opdat wie
het huis binnentreden, het licht kunnen zien. Nu, dat heeft
de Heere ook gedaan met het licht van Zijn Woord. Dat
heeft Hij in deze wereld in Mij ontstoken en het straalt
naar alle kanten uit. Maar ge moet dat licht ook willen
zien en opvangen, anders gaat ge nog verloren in uw
34 duisternis. De lamp van uw lichaam is uw oog; door uw
oog toch straalt het licht naar binnen en daardoor kunt
ge alles onderscheiden. Indien dan uw oog helder is, is
ook uw heele lichaam verlicht; dan kunnen hand en voet
hun dienst verrichten. Maar wanneer uw oog ziek is of
slecht, dan wandelt heel uw lichaam in de duisternis. Dan
35 hebt ge aan uw hand en voeten niets. Zie dan toe, dat het
licht van het Woord des Heeren, dat in Mij volop straalt,
voor u geen duisternis blijve, doordat ge het niet wilt zien.
36 Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister
wezen wil, dan moet het ook heelemaal verlicht zijn. Dat
moet dan ook duidelijk blijken, evenals wanneer de lamp
11 met Naar schijnsel verlicht. Dan moet ge dus wel naar
Mij en naar Mijn Woord luisteren en dat doers. Want Ik
ben de volheid van het Woord van God.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Sleutel der
openbaring Gods. 11 : 37-54.
11 : 37

Toen Hij met spreken eindigde, noodigde een Farizeer
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Hem uit am bij hem een eenvoudigen maaltijd') te komen
gebruiken. Blijkbaar was het dezen Farizeer niet te doen
om aan Jezus eenige vriendelijkheid te bewijzen (anders
had hij wel beter voor Hem gezorgd), maar wilde hij het
doen van Jezus gadeslaan, om daarover te kunnen oordeelen.
Jezus kwam binnen in zijn huis en zonder zich verder
om iets te bekommeren — waarmede Hij natuurlijk een
bedoeling had — nam Hij plaats.
Al spoedig kwam de reactie op Zijn doen bij den
38 Farizeer, want deze verwonderde zich, toen hij zag, dat
Jezus Zich voor het eten niet eerst gewasschen had.
39 Toen de Heere Jezus deze verwondering zag, zeide Hij
tot hem: Verwondert ge u hierover? Maar hoe staat het
dan met u zelf? Wat beteekenen die reinigingswetten toch
voor u? De buitenzijde van den beker en den schotel
reinigt gij, maar van binnen zijn ze vol van uw roof en
slechtheid! Of wilt ge zeggen, dat ge eerlijk aan uw goede40 ren gekomen zijt? 2). Dwazen, heeft Hij, Die de buitenzijde
heeft gemaakt, ook niet de binnenzijde gemaakt? En als
ge de buitenzijde reinigt, moet ge dat dan ook niet met den
inhoud doen? En is het zoo ook niet in uw geestelijk leven?
Ook daarin komt het aan op uw hart! Maar heel de dienst
van God is voor u werk aan den buitenkant geworden,
41 zonder dat ge er de innerlijke waarde van kent. Want zoodra
gij den geroofden inhoud als een aalmoes geven wilt, en het
vertoon wordt voor den buitenkant, dan kan het er weer
mee door; dan is ook het geroofde u weer rein. Zoo wordt
ge door het Woord van God 66k nooit aan uwe zonden
ontdekt; want ge hebt den sleutel van dat Woord weggenomen. Het stelt u niet meer voor den Heere.
42 Wee u, Farizeen, gij geeft wel tienden aan den Heere
van het pepermuntkruid en de ruit, waarmede ge uw
bloembedden afzet en bovendien van alle tuingroenten,
hoewel de Heere het alleen maar vraagt van veld- en
boomvruchten, en daarmede wilt ge zeggen, dat alles van
den Heere is. Maar ge gaat voorbij aan het oordeel en de
1) Met dezen maaltijd wordt onze „koffiemaaltijd" bedoeld.
2) Vgl. Luc. 20 : 47.
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lief de Gods, die in datzelfde Woord en in diezelfde wet
van God gepredikt worden. Ge verstaat van dat Woord en
van die wet des Heeren niets meer, omdat ge meent, dat de
Heere die vruchten en tienden hebben wil. Maar Hij beveelt u die te geven, omdat Hij daarmee zeggen wil, dat
heel uw leven van Hem is en dat Hij uw hart wil hebben,
dus ook den binnenkant. En als ge zoo het Woord des
Heeren en Zijn wet zoudt hooren, dan zoudt ge wel de
ellende van uw leven gaan verstaan, omdat ge nooit uw hart
den Heere nog gegeven hebt. Maar zoo leest ge het Woord
des Heeren niet, omdat ge er den sleutel uit hebt weggenomen; ge hoort daarin niet meer Zijn oordeel en genade.
Zeker, ge moet de tienden geven, zooals de Heere dat van
u vraagt. Maar ge moet dan ook het gansche zondige leven
geven aan Hem, den Heilige, Die er de Eigenaar van is.
Dat kan door de verzoening van uw zonden, waartoe 1k
ben gekomen. Men moet het eene doen en het andere niet
nalaten. Gelooft daarom in Mij.
43 Wee u, Farizeen, want gij zijt gesteld op de eereplaats in de synagogen en op het eerbiedig gegroet worden
op de markten, als voorgangers des yolks, aan wie het
44 yolk een voorbeeld nemen moet. Wee u, want de buitenkant is mooier dan de binnenzijde; ge zijt als de onzichtbare graven: de menschen, die er over heen loopen, weten
het niet en daardoor worden zij onwetend onrein. Zoo
is het met hen, die zich aan u toevertrouwen en u navolgen.
Ze weten het niet, maar ze zijn toch onrein. En ze vinden
geen vergeving voor hun zonden, want den sleutel der
openbaring Gods hebt gij ook voor hen weggenomen. Zij
gaan met u verloren.
45 Toen sprong een van de Wetgeleerden op, die theoretisch al die geboden keurig had uiteengezet, waaraan de
Farizeen zich in de practijk zoo nauwgezet hielden, en
hij zeide tot Hem: Meester, door dit te zeggen beleedigt gij
ook ons! Want wij hebben al deze geboden geformuleerd
en uit de wet des Heeren afgeleid.
46 Daarop antwoordde de Heere Jezus: Wee ook u, gij
Wetgeleerden, omdat gij den menschen daarmede ondragelijke lasten oplegt en zelf raakt gij die lasten niet met
een vinger aan om hen te helpen dr,agen. Men struikelt en
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valt onder uw geboden en verboden en weet van geen verlossing, omdat ook gij den sleutel van de wet des Heeren
hebt weggenomen. Die sleutel toch ben Ik, Die alle lasten
van den mensch op Mij zal nemen. De sleutel van het
47 Woord van God is Zijn genade door Mijn verzoening. Wee
u, want gij richt schitterende grafteekens op voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen in verzet tegen het
48 Woord der genade gedood. Wanneer gij dus deze graven
versiert en er niet over weent, dan betuigt ge daarmee, dat
ge instemt met de daden uwer vaderen. Want zij hebben
gedood en gij sanctionneert dat door er grafteekens bij op
te richten. Ook gij verzet u dus tegen het Woord der genade.
49 Daarom heeft de wijsheid Gods gesproken: 1k zal tot hen
profeten en apostelen zenden met Mijn Woord, opdat de
mensch kan toonen wie hij is en wat hij wil. Van die
profeten en apostelen des Heeren, die spreken van het
Woord der genade en der verzoening door Mijn bloed,
zullen de menschen sommigen dooden en vervolgen, waardoor het duidelijk is, dat men zich tegen God en Zijn
50 genade verzet. Dan kan van dit geslacht worden afgeeischt
het bloed van alle getuigen des Heeren, dat vergoten is
51 vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van
Abel, die door Kan werd vermoord, tot aan het bloed van
Zacharia, die omgebracht werd tusschen het altaar en
het tempelhuis i ). Want in dat alles openbaarde zich tenslotte e.en leidend beginsel: het verzet tegen den Heere en
Zijn genade, zooals die was geopenbaard in Zijn. Woord.
Ja, Ik zeg u, het zal worden afgeeischt van dit geslacht:
deze generatie zal de straf voor dat verzet dragen2).
52 Wee u, Wetgeleerden, gij, die meent den zin der
Schrift te hebben ontsloten in uw geboden en verboden,
ge hebt van lien zin der Schrift niets verstaan, want ge
hebt den sleutel tot de kennis van Gods Woord weggenomen: ge weet niet van genade en van verzoening. Zelven
zijt ge niet binnengegaan in het heiligdom der verzoening,
1) Zie 2 Kron. 24 : 20-22. Dat deze gebeurtenis als eindpunt op dezen
bloedweg wordt genomen, hangt hiermede samen, dat 2 Kronieken het
laatste boek is van het Hebreeuwsche Oude Testament.
2) Hiermede doelt Jezus Christus op den val van Jeruzalem in het jaar 70
en den ondergang van het Joodsche yolk.
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maar ge hebt u tegen de genade verzet, en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt ge tegengehouden. Daarom verzet
gij u ook tegen Mij, want 1k ben de sleutel der openbaring
Gods: door Mij leert ge het Woord van God verstaan.
53 En toen Hij uit het huis van den Farizeer vertrokken
was, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen Hem heftig
aan te vallen en Hem uit te vragen over vele dingen,
54 op Hem loerende, om Hem te vangen in iets, dat Hij Zich
zou laten ontvallen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den getrouwen en
waarachtigen Getuige Gods. 12 : 1-59.
12 :1 Toen intusschen duizenden menschen waren bijeengekomen, zoodat zij elkander op de teenen trapten om
maar dicht bij Hem te zijn en Zijn wonderen te zien, gaf
Jezus met grooten ernst Zijn discipelen het volgende
onderricht: Wacht u in de eerste plaats voor den zuurdeesem, dat is de huichelarij, der Farizeen. Wanneer ge
waarachtige kinderen van het Koninkrijk Gods wilt zijn,
dan moogt gij geen huichelaars wezen. Want al lijkt het
Koninkrijk Gods nog klein en onbeteekenend en al valt
2 het nog heelemaal niet op, er is niets bedekt, of het zal
eens geopenbaard worden; ook al is het Koninkrijk thans
nog verborgen, eens zal het bekend worden in volle heer3 lijkheid en kracht. Daarom, al wat gij in het duister hebt
gesproken, zal in het voile Licht worden gehoord en wat
gij iemand, om wat voor reden ook, in het oor gefluisterd
hebt in de binnenkamers, dat zal eens van de daken
(waarop men in het Oosten ook leer-onderricht gaf)
gepredikt worden. Wel is het Koninkrijk Gods nog een
kleine kracht in deze wereld en acht men ook uw spreken
niets, maar eens zal het uitbreken in groote sterkte en
zal het midden in het leven staan. Want het is het Woord
van God, dat Ik u predik. Daarom, weest geen huichelaars
gelijk de Farizeen, die niet gelooven aan de kracht van
het Woord en de wet des Heeren, want eens worden al uw
werken en woorden openbaar. Dat is de kracht van het
Koninkrijk, en daarom ook de kracht van uw leven. 1k ben
de getrouwe en waarachtige Getuige Gods, Die het uitdrukkelijk zeg.
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Daarom zeg Ik u, mijn vrienden, wordt niet bang
voor hen, die om hun haat tegen het Koninkrijk Gods
wel uw lichaam kunnen dooden in bloedige vervolgingen,
maar daarna niets meer kunnen doen. Hun macht is zeer
beperkt, al zeggen zij wel, dat ze machtig zijn. Want zij
kennen de kracht van het Koninkrijk des Heeren niet.
5 Neen, Ik zal u zeggen, voor Wien ge bevreesd moet zijn.
Wordt bang voor Hem, Die, nadat Hij u den lichamelijken
dood heeft laten sterven, ook nog macht heeft u voor
eeuwig te veroordeelen en in de hel te werpen. Voorwaar,
Ik zeg u, kent de vreeze voor Hem. En zoekt daarvoor uw
redding. Hoort daarom het evangelie des Koninkrijks, dat
er verlossing is door de genade van den Zoon van God nit
dat oordeel des Heeren. Deelt in de macht van dat Koninkrijk, als in de macht van de verlossing van uw leven. Dan
pas zijt ge veilig. Neemt daarom Mijn Woord aan: Ik ben
de getrouwe en waarachtige Getuige Gods.
6 Worden niet vijf musschen voor een paar centen
verkocht, en niet een van hen is vergeten voor God! Hij
heeft ze toch alle gemaakt en ze blijven het werk en het
eigendom van Hem, ook al dienen ze den mensch tot
7 spijze? Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld
en des Heeren eigendom en werk. Dat is de macht van den
Heere, aan Wien gij u toevertrouwen moogt door de
verzoening van uw zonden om het offer van Zijn Zoon.
Weest dan niet bang, al zijt ge nog zoo gering in aantal
en al gebruikt de vijand u om zijn bloeddorst te bevredigen:
gij gaat als mensch, gij gaat als kind van God velen
8 musschen te boven! 1k zeg u: Een ieder, die Mij als den
Verlosser van zijn leven belijden zal voor de menschen,
dien zal ook de Zoon des menschen 1) belijden voor de
engelen Gods. Want Hij is de getrouwe en waarachtige
Getuige Gods, Die in het rechtsgeding tusschen God en
Zijn menschenkinderen de Zijnen nooit verlaten zal, maar
voor hen pleiten zal, wijzend op het offer van Zijn leven.
9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de menschen en niet
wil zeggen, dat 1k zijn Verlosser ben en dat hij leeft door
Mijn kracht, die zal verleochend worden voor de engelen

1 ) Zie hiervoor de aanteekening op Lucas 9 : 22.
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Gods, wanneer zij uitgaan in den oordeelsdag om den
oogst der menschen in te halen. Want Ik ben de getrouwe
en waarachtige Getuige Gods: op Mijn Woord zal het
oordeel over u komen. Bekeert u dus tot Mij en tot Mijn
Woord, opdat uw leven gered worde. Zoolang 1k u het
evangelie predik, is er verlossing voor uw leven. Want
10 een ieder, die een woord zal spreken tegen den Zoon des
menschen, meenende, dat Hij de Verlosser niet is, die zonde
zal en kan hem vergeven worden, wanneer hij Naar belijdt
en berouw toont. Maar wie, tegen de werking des Heiligen
Geestes in, den Zoon van God lastert en Zijn verlossend,
Goddelijk werk toeschrijft aan den satan, het zal en kan
hem niet vergeven. worden. Want hij aanbidt den Heere
niet en vriigt Hem niet om verlossing; maar hij aanbidt
den satan en schrijft den duivel het verlossingswerk des
Heeren toe. Slechts hij, die erkent, dat de Zoon des menschen ook de Zoon van God is, die heeft de kracht des
11 Geestes in zijn leven. Wanneer uw vijanden u dan ook
brengen voor de synagogen om te spreken en voor de overheden en machthebbers, om u te verantwoorden, maakt u
niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.
12 Want de Heilige Geest zal u op het eigen oogenblik leeren,
wat gij zeggen moet. Het gaat toch om de getuigenis van
Mijn Naam en Hij is de Geest van Mij en van Mijn Woord.
En in welk rechtsgeding ter wereld ook: 1k ben 'de getrouwe en waarachtige Getuige en gij staat en spreekt
door Mij.
13 Toen zeide iemand uit de schare tot Hem: Meester,
ik heb een moeilijk geval met mijn broer in verband met
het verdeelen van de erfenis van mijn vader. Wilt gij nu ook
in dit rechtsgeding mij helpen en mijn broeder zeggen, dat
hij met mij de erfenis deele?
14 Maar Jezus zeide tot hem: Mensch, wie heeft Mij tot
een aardsch rechter of regelaar van aardsche goederen
aangesteld? Meent ge nu werkelijk, dat het daarom gaat in
deze wereld en dat dat het rechtsgeding is tusschen God
en Zijn menschenkinderen? Meent ge werkelijk, dat de
Vader daarvoor Mij naar deze aarde heeft gezonden, om
dat voor u te doen? Dat aardsche goed is heusch het belangrijkste van het leven niet; ge kunt er zelfs uw leven
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niet mee rekken, laat staan het er voor krijgen. De levensvraag is deze: hoe sta ik tegenover Hem, Die mij mijn
leven heeft geschonken en het eens weer van mij afvragen
zal? Sta ik verzoend voor Hem door Jezus Christus, Zijn
Zoon?
15 Daarom zeide Hij tot de scharen: Ziet toch toe, dat
gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed van aardsche goederen heeft, behoort zijn leven niet
tot zijn bezit. De Heere blijft daarvan de Eigenaar en hoe
staat gij tegenover Hem?
16 In dat verband sprak Hij tot hen een gelijkenis om hen
te stellen voor den Eigenaar van het leven, opdat Hij Zich
ook zoo openbaren zou als de waarachtige en getrouwe
Getuige Gods. Hij zeide: Het land van een rijk man had
17 veel opgebracht. En hij ging te rade bij zichzelf en overlegde: Wat moet ik met al mijn vruchten doen, want ik
heb niet eens ruimte genoeg om al mijn vruchten te bergen.
18 Toen zeide hij: Dit zal ik doen, de bestaande schuren
zal ik afbreken en daarvoor in de plaats grootere bouwen
en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.
19 Dan zal ik tot mezelf zeggen: Menschenkind, ge hebt nu
vele goederen liggen, genoeg voor vele jaren; houd nu
maar rust, eet en drink onbezorgd en wees vroolijk. Want
20 uw leven is veilig in uw bezit. Maar God zeide tot hem:
Gij dwaas, vannacht wordt uw leven van u afgeeischt, en
wat gij nu gereed gemaakt hebt in uw groote schuren, voor
wien zal dat nu zijn? Ge hebt met uw bezit uw leven niet
kunnen veilig stellen. Ge kunt zelfs uw bezit niet veilig
stellen. Want het was u geen werkelijkheid, dat God de
Eigenaar van uw leven was en dus van uw bezit. Ge leekt
21 wel rijk, maar waart zeer arm en ongelukkig. — ZOO vergaat
het ieder, die voor zichzelf schatten vergadert en niet
rijk is in God. Hij alleen heeft recht op uw leven en Hij
eischt het van u op. Maar in dat rechtsgeding ben Ik de
getrouwe en waarachtige Getuige, om Wiens offer de Heere
u barmhartig is en nu reeds voor u zorgen kan.
22 Hij zeide dan ook tot Zijn discipelen: Daarom zeg 1k u:
Weest niet bezorgd zelfs over uw leven, en heelemaal niet
over de vraag wat gij zult eten; ook over uw lichaam
moet ge niet bezorgd zijn, maar zeker niet over de vraag,
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23 waarmede ge u zult kleeden. Want leven is meer dan
voedsel en het lichaam is meer dan kleeding. En als nu
leven en lichaam reeds in Gods Vaderhand zijn, dan zeker
24 toch ook uw voedsel en uw kleeding? Let op de raven en
andere vrije vogels der natuur, die niet bijzonder door
den mensch worden verzorgd: zij zaaien niet en zij maaien
niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch
voedt God ze. Nu zijt gij kinderen van God, aan wie de
Vader Zijn uitdrukkelijke belofte heeft gegeven om Mijnentwil. Gaat gij dan die vogelen niet te boven? Het Woord
van God is toch zeker? Ik ben, ook in Mijn komen op aarde,
25 de getrouwe en waarachtige Getuige Gods! Wie van u kan
met bezorgd te zijn een el tot zijne levenslengte toe doen?
26 De Heere bepaalt toch den tijdsduur van uw leven? Indien
gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult ge u bezorgd
27 maken om het overige? Let op de wilde veldbloemen, de
irissen en gladiolen, die in hun heerlijkheid overal
pronken. Zij spinnen noch weven, maar Ik zeg u, dat zelfs
Salomo in al zijn heerlijkheid niet zulk een heerlijkheid
ontvangen heeft. Want hij droeg menschenheerlijkheid,
waarmede hij werd bekleed, maar de veldbloemen dragen
de heerlijkheid der natuur, die God hun heeft verleend.
28 Indien nu God het gras en de veldbloemen daar doorheen,
wat er heden is en morgen in den bakoven geworpen
wordt om er het vuur mee aan te maken, zoo bekleedt,
hoeveel te meer u, kleingeloovigen? Ge moogt toch niet
klein van God denken, Die u Zijn Woord en belofte heeft
gegeven? En Ik ben in Mijn komen op aarde de getrouwe
29 en waarachtige Getuige van Zijn Woord. En gij, zoekt
niet wat gij eten of drinken zult, en weest niet verontrust
over deze dingen, alsof daarin de waarde van het leven
30 liggen zou, want naar al deze dingen gaat het zoeken van
de volken der wereld uit. Meent ge, dat bet om aardsch
voedsel gaat? Het gaat om het Brood uit den hemel, het
Woord van God! Meent ge, dat het om de kleeding voor
uw lichaam gaat? Het gaat om het kleed der gerechtigheid van Jezus Christus! Is het de onrust voor uw stoffelijk
leven, die u drijft? Weest ontrust over uw geestelijken
hood en hoort daartoe het evangelic Gods. Uw Vader weet
toch, dat ge ook die stoffelijke dingen behoeft, zelfs al
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zou Hij ze u niet geven. Het gaat heusch niet aan Hem
31 voorbij. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk4 dat Hij weer
Koning over uw leven zij door uw gehoorzaamheid aan
Hem. En gaat dat niet in eigen kracht: hier is de verlossing van uw leven, in Mij, den getrouwen en waarachtigen
Getuige Gods, om Wiens Woord uw leven eens vrijgesproken wordt in het oordeel, dat over u komt. En ge zult
bemerken, dat met dat Koninkrijk en die genade in uw
leven, ook al dat andere u geschonken is. Dan maakt ge
u geen zorgen meer om aardsche nooddruft. Ge weet, dat
ge het hoogste hebt: de verlossing van uw leven in Jezus
Christus en in die verlossing hebt ge eigenlijk al dat andere
er bij gekregen. Want al zoudt ge dan geen eten en geen
drinken hebben en geen kleeding om aan te trekken, ge
hebt de genade Gods en dat is het eeuwige leven.
32 Weest dan ook niet bevreesd, al zijt ge nu nog maar
een klein kuddeke. Want het heeft den Vader behaagd u
het Koninkrijk te geven. Eens zult ge in Mijn naam
heerschen mogen over de 'gansche aarde. Om Mijn offer
en om het geloof in Mijn Woord heeft de Vader een welbehagen in u. Want Ik ben de getrouwe en waarachtige
33 Getuige Gods. Verkoopt dan ook van uw aardsche bezittingen
om aalmoezen te kunnen geven, en zoo de barmhartigheid
te toonen van den Geest des Heeren, die u drijft. Maakt
uzelven op die wijze beurzen, die niet oud worden, omdat
ze dragen de schat van het eeuwige leven, een schat, die
nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bijkomt en
34 geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook
uw hart zijn. En is uw schat in den hemel, dan is daar
uw hart. Dat is het eeuwige leven, hetwelk Ik u verkondig
dat komt.
35 Verwacht dat leven in zijn heerlijkheid en laten
daarom uwe lendenen omgord zijn, zoodat ge uw opperkleed
hebt opgenomen, opdat ge uw Heer tegemoet kunt gaan,
en uw feestlampen moeten branders. Ge moet gespannen
zijn op de komst van uw Heer, omdat Zijn komst voor u
36 de voile vreugde van het leven beteekent. Weest als de
slaven, die op hum beer wachten, wanneer hij van de
bruiloft wederkeert, om hem, als hij terugkomt en klopt
om in zijn huis gelaten te worden, terstond te kunnen
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opendoen. Zoo is het ook, wanneer Ik weer als Heer terug37 kom naar deze aarde. Zalig die slavers, welke de Heer bij
Zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, 1k zeg u, dan zal
de heerlijkheid voor hen aanbreken. Dan zal het duidelijk
zijn, dat zij van genade alleen mogen leven. Die Heer
zal Zich omgorden en hen aan Zijn tafel noodigen en bij
38 hen komen om hen te bedienen. En wanneer Zijn komst
wordt vertraagd en Hij in de tweede of derde nachtwake
komt1), zalig zijn zij, wanneer Hij ze toch wakende aan39 treft om Hem te ontvangen. Maar weet dit, als de heer des
huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen om in
zijn huis in te breken, terwiji zijn dienstknechten sliepen,
hij zou zijn huis niet hebben laten openhakken, zoodat de
inbrekers konden binnenkomen. Zoo nu doet de Heere
des hemels evenmin. Ook Hij komt onverwacht terug, om
40 het werk van den satan of te breken. Weest dan ook gij
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt
de Zoon des menschen.
41 Toen vroeg Petrus: Heere, zegt Gij met het oog op
ons alleen deze gelijkenis of geldt dit waarschuwingswoord
voor alien?
42 En de Heere Jezus zeide: Ik heb u alien gesteld voor
den eisch van Mijn Woord en gij alien moet geloovig bezig
zijn met Mijn Woord. Het gaat om de vraag, of gij getrouw
zijt in uw dienst en Mij verwacht in uw werk. Dit is de
vraag, niet of ge dienstknecht zijt — dat zijt ge alien —
maar: wie is de trOuwe, de verstandige rentmeester, dien
de Heer over Zijn bedienden zal stellen, om hun op tijd
hun. deel te geven. Het gaat maar om de vraag, of gij in
uw werk bezig zijt in Mijn dienst en uitdeelt uit de schat43 ten van Mijn genade. Zalig die slaaf, welken zijn Meester
bij Zijn komst alz6f5 zal bezig vinden, dat hij uitdeelt
44 de schatten der genade van zijn Heer. Waarlijk Ik zeg u,
dat Hij hem in de eeuwige heerlijkheid over al Zijn bezit
45 zal stellen. Maar als gij, als slaaf van uw Heer, zoudt
zeggen: Mijn Heer blijft lang uit, en ge zoudt beginnen de

1)

Het is niet precies te zeggen, hoe laat deze nachtwaken vallen. Wordt de
Romeinsche indeeling gebruikt, dan is het 9-12 en 12-3 uur; volgens de
Joodsche indeeling is het 10-2 en 2-6 uur.
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slaven en slavinnen te slaan en niet meer het evangelie der
genade te prediken, maar u te misgaan en niet meer bezig
te zijn in den dienst des Heeren, wanneer ge uw eigen
leventje zoudt leven, eten, drinken tot dronkens worden toe,
wanneer ge u in zelfgenoegzaamheid afsluit van den nood
der wereld en niet meer rentmeester zijt in den dienst des
46 Heeren, dim zal de Heer van dien slaaf komen op een dag,
dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hem niet
bekend was en Hij zal hem middendoor houwen en voor
eeuwig vernietigen en hem in het lot der trouweloozen
doers deelen. Dan zal in het groote rechtsgeding het volkomen oordeel worden uitgesproken. Hoort, want Ik ben de
getrouwe en waarachtige Getuige Gods. Ge hoort van Mij
47 het Woord des Heeren, dat niet liegt. Die slaaf nu, die,
zooals gij, den wil van zijn Heer kent en geen toebereidselen getroffen heeft of niet gedaan heeft naar den wil van
zijn Heer, zal vele slagen ontvangen. Want hij is schuldiger
dan de anderen, die het niet uitdrukkelijk hebben gehoord.
48 Wie echter dien wil niet heeft gekend, zooals die door Mij
gepredikt wordt en eveneens dingen heeft gedaan, die slagen
verdienen, hij zal ook die slagen krijgen van zijn Heer, maar
hij zal er weinige ontvangen. Want van een ieder, aan wien
veel gegeven is van het Woord der genade, zal ook veel
gehoorzaamheid aan dat Woord geeischt worden. En aan
wien veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer gevraagd worden. Want de belofte en de eisch des Heeren
zijn een. Hij geeft, wat Hij vraagt, en Hij vraagt, wat Hij
schenkt. Dat is geopenbaard in Mij, den getrouwen en
waarachtigen Getuige Gods. Hij schenkt in Mij de verlossing
van uw leven, maar eischt dan ook, dat gij in Mij gelooven
zult en op het Woord van God vertrouwen. En al wie niet
in Mij gelooft, dien verkondigt de Heere het eeuwige oor49 deel. Om vuur op aarde te werpen, ben Ik in de wereld
gekomen, vuur, dat tweeerlei werking heeft, dat reinigt en
verteert. Door Mij en door Mijn evangelie zal de groote
schifting in het menschenleven gaan beginners. Want daardoor wordt het vuur des Geestes uitgestort, dat iedereen in
brand zet. Wat zou Ik gaarne willen, dat het reeds ontstoken
ware en dat de groote schifting reeds begon door de kracht
van den Heiligen Geest, Die louterend en oordeelend op
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50 deze aarde werken zal. Maar Ik moet eerst nog met den
doop van het lijden gedoopt worden, want anders is er
geen genade mogelijk, en hoe word 1k aan allen kant
geperst, totdat die zware opdracht des Vaders is volbracht.
Maar daarna zal ook werkelijk de Heilige Geest, het vuur
des Heeren, komen en zal de kracht des Geestes schiftend
51 werken op aarde. Meent gij, dat Ik op aarde ben gekomen om vrede to brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. Doordat 1k het Woord des Heeren spreek en
heb gesproken en straks een ieder mensch zal zetten voor
de keuze des geloofs, daardoor zal er verdeMdheid komen
in het menschenleven. Dan zullen alle natuurlijke banden
doorbroken worden, omdat er dan nieuwe banden worden
gelegd, banden des geloofs in het Woord van God, Wiens
getrouwe en waarachtige Getuige 1k ben, banden, die
52 voortduren tot in het eeuwige leven. Want van nu aan,
dat het Woord en de Geest van God als een zwaard door
het leven der menschheid gaat, zullen vijf in een huis
53 verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen
verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder
tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder
tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Want niet de band van vleesch en bloed zal
voortaan meer de waarachtige band zijn; maar de band
des geloofs in het Woord des Heeren. leder zal moeten
kiezen voor of tegen dat Woord, dat is voor of tegen Mij,
den getrouwen en waarachtigen Getuige van dat Woord.
54 Nadat de Heere Jezus zoo Zijn discipelen op den
grooten ernst van het leven had gewezen en op hun groote
verantwoordelijkheid, omdat zij dagelijks met Hem, den
Zoon van God, mochten verkeeren, richtte Hij Zich nu
ook uitdrukkelijk tot de scharen en zeide: Wanneer gij een
wolk aan den hemel ziet opkomen in het Westen, zegt ge
dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. Ge ziet het aan55 komen en neemt uw maatregelen daarvoor. En wanneer
ge bemerkt, dat er een Zuidenwind waait, zegt ge: Er zal
wel hitte komen, en ook dat gebeurt. Ook daarvoor neemt
ge dan uw maatregelen. De teekenen der natuur doorziet
ge wel. Waarom? Omdat ge weet, dat daarvan de welvaart
56 van uw leven afhankelijk is. Huichelaars, ge zegt dat ook
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het Woord van God u lief is en dat ge geestelijk leven wilt?
Het uiterlijk en de teekenen van aarde en hemel weet ge
te onderkennen, maar waarom onderkent ge dezen tijd dan
niet? Geeft God geen teekenen genoeg, dat Zijn Koninkrijk
gekomen is en dat ,Zijn vuur van leven en van dood, van
oordeel en genade reeds ontstoken is? De Heere komt
en is gekomen in Zijn recht over uw leven, en wie zal u
redden van Zijn wrekenden toorn, dan Hij, Die de getrouwe
en waarachtige Getuige is en om Wiens offer God, in Zijn
rechtsgeding met u, Zijn barmhartigheid bewijzen kan?
57
Waarom oordeelt gij niet uit uw doen en laten, of ge
recht staat voor dien God en zoo niet, waarom vraagt ge dan
58 niet om Zijn barmhartigheid? Want als gij met uw tegenpartij naar de aardsche rechters gaat, geeft u dan onderweg
toch moeite van hem of te komen. Probeert ge dat niet, dan
zult ge straks voor een wrekenden rechter staan en de
rechter zal u den gerechtsdienaar overgeven en deze zal u
59 in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult voorzeker uit
de gevangenis niet uitkomen, voordat ge ook den laatsten
duit betaald hebt. Zoo, zeg Ik, zal God ook eenmaal oordeelen, indien gij niet bijtijds u hebt verzoend door te
gelooven in het Woord der genade. Want als gij eenmaal
zelf zoudt moeten betalen, ge zoudt van uw helsche straf
nooit worden verlost, omdat het rechtsgeding tusschen God
en u gaat over eeuwige waarden. Het beslist over den
eeuwigen dood en het eeuwige leven. Slechts het geloof in
Mij brengt u verlossing van het oordeel Gods. Want in het
komend rechtsgeding ben 1k de waarachtige en getrouwe
Getuige. Om het geloof in Mij zal God u oordeelen; dan
zal Hij zegenen om Zijn genade, zoo gij in Mij gelooft, maar
ook verderven om uw eigen vloek, zoo gij in ongeloof Mij
en Mijn Woord verworpen hebt.
De zelfopenbaring van Jezus Christus, Die het ultimatum
stelt. 13 : 1-9.
13 :1 Juist in dien tijd, dat Jezus zoo heel nadrukkelijk
predikte, dat men moest kiezen voor Hem en de genade
Gods, kwamen eenige menschen uit Jeruzalem tot Hem
met het bericht, dat een aantal Galileers te Jeruzalem in
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den voorhof van den tempel aan het offeren waren en dat
Pilatus, de stadhouder, deze Galileers door zijn soldaten
ter plaatse had laten neerslaan, zoodat hun bloed met het
offerbloed was gemengd. Waarschijnlijk hadden deze Galileers een opstandige beweging voorbereid, die ze meenden
vanuit het tempelgebouw het gemakkelijkst ten uitvoer
to kunnen brengen. En de boodschappers uit Jeruzalem
voegden aan hun bericht de onuitgesproken vraag toe: zijn
deze Galileers nu niet groote zondaren geweest: op het
tempelplein gestorven, terwijl het heiligend bloed van de
offerdieren bezoedeld werd door hun onheilig bloed! Hun
zonde moet toch wel heel groot zijn geweest, dat God hen
zoo deed sterven en verloren gaan!
2 Maar Jezus antwoordde dezen menschen van Jeruzalem
en zeide: Meent gij, dat deze Galileers grooter zondaars
waren dan alle andere Galileers, omdat zij dit lot hebben
ondergaan? Meent ge, dat het oordeel Gods nog steeds
komt met uiterlijk gelaat en dat gij u dus verheffen kunt
boven deze menschen, omdat zooiets u niet is overkomen?
3 Neen, zeg 1k u, zoo liggen de zaken niet. Het oordeel Gods
is nu gekomen in Zijn Woord, hetwelk 1k u verkondig. En
niet het sterven op het tempelplein is het verschrikkelijkste,
maar het verachten van dat Woord en daardoor geestelijk
verloren gaan. Daarom zeg 1k u: als gij u niet bekeert en
luistert naar het Woord der genade, zult gij alien evenzoo
omkomen. Want 1k zal u de zaak nog sterker aanbinden.
Gij sprak over Galileers en zijt er van overtuigd, dat deze
menschen op zichzelf al grooter zondaren zijn dan de
4 menschen van Jeruzalem. Maar nu vraag Ik u dit: meent
ge, dat de achttien menschen, op wie God den toren van
Siloam') deed vallen grooter zondaren waren dan al de
_andere menschen, die in Jeruzalem wonen? Daar greep de
Heere Zelf dus in, en dat nog wel bij menschen van Jeruza5 lem! Neen, zeg 1k u, uw schuld is dit, dat gij het Woord
van God, het evangelic der genade veracht en voor die
1)

De bronvijver Siloam ten Z.O. van Jeruzalem werd tevens gebruikt voor
de watervoorziening der stad. Waarschijnlijk doelt Jezus hier op een
bouwongeval aan de Siloam-waterleiding, door Pilatus gefinancierd met
geld uit den tempelschat. Over de gebeurtenissen uit vs. 1 en 4 weten we
nit de ongewijde bronnen verder niets.

113

Lucas 13 : 6—

schuld wil God u straffen. Als gij u niet bekeert, zult gij
alien evenzoo omkomen. Dat is het oordeel van het Woord
van God, dat thans u nog gepredikt wordt, maar welks
prediking eens een einde nemen zall).
6 In dit verband sprak Jezus dan ook een gelijkenis, om
daarmee de gedachten van Zijn hoorders vanuit het natuurlijke leven op te voeren tot het geestelijke en hen voor het
ultimatum te stellen. Hij zeide dan: Iemand bezat een
vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant. Dat was in
Israel jets bijzonders, omdat de Heere verboden had den
wijngaard met tweeerlei vrucht te bezaaien, tenzij de opbrengst voor den Heere was2). Met den bezitter wordt de
Heere in den hemel bedoeld en met den wijngaard Zijn
yolk Israel3). De vijgeboom in den wijngaard is de stad
Jeruzalem, die in het yolk des Heeren een eigen plaats
Wilde innemen en dat in zekeren zin ook mocht, mits al
haar vruchten voor den Heere waren. Dat zij wordt vergeleken met een vijgeboom, beteekent bovendien nog dit,
dat zij veel vruchten dragen moest, omdat een vijgeboom
bijna het geheele jaar vruchten kon dragen. Maar de
Eigenaar kwam om vrucht aan den vijgeboom te zoeken,
en Hij vond er geene. Jeruzalem had steeds het Woord
van Zijn genade veracht en had zich niet bekeerd.
7 Daarom zeide Hij tot den wijngaardenier, met wien de
Heere Jezus wordt bedoeld: Zie, het is nu al drie jaar, dat
Ik vrucht aan dezen vijgeboom kom zoeken, en Ik vind ze
niet. Terwijl Ik er uitdrukkelijk recht op heb. Hak dien
boom om! Waarom zou hij den grond nutteloos beslaan?
8 Maar Jezus Christus antwoordde Zijn Vader: Heer, laat
hem nog dit jaar staan. Ik zal nu al Mijn aandacht aan
Jeruzalem wijden. Ik zal eerst nog eens om den boom heengraven en er mest bijbrengen. Ik zal Jeruzalem nog eens
met vollen nadruk het evangelic verkondigen en in de

1) Het is niet zeker of Jezus hier doelt op den ondergang van Jeruzalem in
het jaar 70 na Chr., of dit alleen geestelijk verstaat.
2) Deut. 22 : 9 (in een betere vertaling) : Gij moogt in uw wijngaard niet
tweearlei (gewas) planten; anders is het geheel aan het heiligdom toegevallen, het zaad, dat ge gezaaid hebt en de opbrengst van den wijngaard.
3) Dus niet de aarde, maar het y olk Israel, vgl, Jes. 5 : 1-7; Jer. 12 :10 en
voorts Luc. 20 : 9-19 en parall. pl.
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stad Mijn wonderen verrichten. Het gaat nu op Jeruzalem
9 aan. En als zij zich dan in het komende jaar bekeert en
vruchten draagt voor U, dan is het goed. Maar als zij zelfs
dan zich niet bekeert, ondanks de verdubbelde prediking
van Uw evangelie en de teekenen, die Ik zal verrichten, dan
moet Gij haar verderven, dan moet de boom maar worden
omgehakt. Zoo stelt Jezus Christus Zijn yolk het ultimatum, maar verkondigt daarin Zijn genade en barmhartigheid, of het oordeel.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Verlosser
binnen het Verbond der genade. 13 : 10-21.
Eens was Hij bezig in een der synagogen van een niet
13 : 10
H genoemde plaats in Palestina onderricht te geven. En tijdens
Zijn spreken komt daar onverwacht een vrouw binnenstrompelen, die reeds achttien jaar door een boozen geest bevangen was, die haar zoo had verkromd, dat zij zich haast
niet kon oprichten. Maar zij was op dezen sabbat naar de
synagoge gekomen, omdat zij wist dat Jezus daar was.
12 Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot
haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. Zij had er
niet eens nog om gevraagd, was alleen nog maar naar
Jezus toegekomen! Maar Jezus toonde in het huis van
Zijn Vader het wonder der genade, waardoor Hij het leven
verlossen mocht. Ze behoefde Hem niet eens te vragen,
het leven in vertrouwen op de genade alleen was reeds
13 genoeg. Daarom legde Hij de handen op haar, nam zoo
de kracht van den boozen geest op Zich en terstond richtte
zij zich op en verheerlijkte God om Zijn genade en verlossing van haar leven.
14 De overste van de synagoge nam het evenwel zeer
kwalijk, dat Jezus op den sabbat genas. Dat was geen
wonder van genade, maar dat was werk. En werken mocht
op sabbat niet. Daarom bitste hij tegen de schare: Zes
dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Wilt ge
genezen worden, komt dan en niet op den sabbatdag.
15 Maar de Heere antwoordde hem en zeide: Huichelaars, wat doet gij dan op den sabbat? Maakt ieder van u
niet op den sabbat zijn os of zijn ezel van de voederbak
los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Is daarmee
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dan de sabbat niet de dag der vrijheid geworden? Zoo
heeft de Heere hem toch gegeven binnen het verbond van
Zijn genade? Genezen is niet een werk, maar is een wonder
van genade, dat God om Mijnentwil aan het leven heeft
geschonken. Daarin komt juist de vrijheid van het leven
16 uit. En moest dan deze vrouw, die toch een dochter van
Abraham is en deelgenoote is van het verbond der genade,
maar die beheerscht werd door den satan, welke haar
reeds achttien jaar gebonden had, niet juist op dezen dag
worden vrijgemaakt van dezen band? Ge verstaat niet meer
wat genade is en wat vrijheid is, omdat ge het Woord van
God niet meer verstaat en evenmin Zijn wet. Dit is de
vreugde van Zijn verbond, dat Hij daarin. het 'even vrijmaakt van den band der zonde en het zet in de vreugde
der genade. En om die vreugde is de sabbat ingesteld.
17 En toen Hij dit zeide, schaamden zich Zijn tegenstanders, maar de geheele schare verheugde zich over al de
heerlijke dingen, die door Hem geschiedden.
Opdat men echter zou verstaan, dat het Koninkrijk
Gods niet plotseling zou komen als een kracht van buiten
of en onverwacht het leven zou omzetten, maar zich slechts
langzaam aan ontwikkelen zou van binnen uit en zoo zijn
18 kracht en grootheid zou ontvangen, zeide Hij: Waaraan is
het Koninkrijk Gods gelijk en waarmede zal Ik het verge19 lijken? Het lijkt op een mosterdzaad, het kleinste onder de
toenmaals bekende gekweekte zaden, dat iemand nam en
in zijn tuin zaaide. En het groeide langzaam maar voortdurend, zoodat het tenslotte een grout struikgewas werd,
waarin de vogelen des hemels konden nestelen. Zoo komt
het Koninkrijk van God wel als een gave der genade,
maar het ontwikkelt zich organisch binnen het verbond
der genade. En zoo moeten wij het dan ook verwachten,
den groei er van niet verhaastende.
Want wederom sprak Hij: Waarmede zal Ik nu het
20
Koninkrijk Gods vergelijken, vooral nu in verband met de
21 deelgenooten van dat Koninkrijk? Het is gelijk aan een
vrouw, die een stukje zuurdeeg nam en dat in drie maten
meell) deed en toen rustig afwachtte, totdat het geheel
1)
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doorzuurd was. Zoo moet ge ook het Koninkrijk Gods
verwachten: vertrouwend, omdat het een gave van Gods
genade is en daardoor zeker werkt, maar naar Gods tijd.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn doorbreken
van den schijn. 13 : 22-35.
13 : 22 En Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende
het evangelie van het Koninkrijk Gods en reizende naar
Jeruzalem.
23 Op dien tocht zeide eens iemand tot Hem: Heere,
zijn het weinigen, die behouden worden? Is het eigenlijk
wel de moeite waard, dat de mensch zijn best zou doers?
Maar Jezus keurt den man geen antwoord waardig,
omdat Hij weet dat achter dezen vromen schijn geen ware
begeerte schuilt naar het Woord der verlossing en daarom
spreekt Hij over het hoofd van den vrager been tot de
24 schare: Houdt u niet bezig met dergelijke vragen en
verliest u niet in zoogenaamd vrome bespiegelingen over
de uitverkiezing enzoovoort, maar strijdt vandaag om in
te gaan door de enge poort, eng, opdat ge kwijt zoudt
raken alles wat ge van uzelven meenemen wilt. Want Ik
zeg u, als gij het uitstelt om welke vrome reden ook: velen
zullen eens trachten nog binnen te komen, dock dan zullen
ze dit niet meer kunnen, want dan is het te laat. Maakt nii
ernst met de keuze en strijdt nu in de kracht der genade
om het Koninkrijk Gods binnen te gaan, want als ge het nu
niet doet, zoodra het te laat is zult ge het tevergeefs
25 probeeren. Want van het oogenblik af, dat de Heer des
huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, zult gij
buiten staan en aan de deur kloppen, roepende: Heere,
doe ons open! Maar Hij zal antwoorden en u zeggen:
26 Ik weet niet, waar ge vandaan komt. Dan zult ge heel
nadrukkelijk zeggen: Kent Ge ons niet? In Uw gemeenschap
hebben wij gegeven en gedronken en in ooze straten hebt
Ge geleerd. Ge waart met uw Woord dagelijks bij ons!
27 En Hij zal opnieuw tot u zeggen: Ik weet niet, waar
ge vandaan komt; gaat thans weg van Mij, gij, die achter uw
vromen schijn uw hart Mij niet gegeven hebt, Gij zijt
werkers van de zonde, omdat ge Mijn Woord en Mijn
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genade hebt veracht. Dat zal dan ook uw oordeel zijn.
28 Dan zal daar het geween zijn en het geknars der tanden
van radelooze spijt en woede, wanneer gij, als het ware,
Abraham en Izaak en Jacob en al de profeten, die gij verworpen hebt, binnen het Koninkrijk Gods zult zien, maar uzelve, die u steeds binnen dat Koninkrijk gerekend hadt,
buiten geworpen. Want het komt niet aan op den vromen
schijn, maar op de waarachtigheid van het hart, dat zich
onderwerpen moet aan het Woord der genade, of geoordeeld
29 is. En de kinderen des Heeren, die deelen in Zijn genade
en het eeuwige leven, zullen komen van Oost en West en
Noord en Zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods.
Uw uitwendige vroomheid doet u het Koninkrijk niet
binnen gaan en evenmin uw naam van „volk van God".
Het komt niet aan op den vromen schijn, maar op het
Godvreezende hart. Ge zult thans moeten kiezen voor den
30 Heere en Zijn genade; straks is het wellicht te laat. Want
denkt er aan: er zijn laatst geroepenen, die toch de eersten
zullen zijn in het ingaan in het Koninkrijk Gods. En er zijn
eerst geroepenen, die de laatsten zullen zijn, die binnenkomen. Als ze tenminste niet te laat zijn!
31 Juist in dien tijd, dat Jezus aandrong op de persoonlijke keuze en den schijn van vroomheid doorbrak met
Zijn Woord van genade en van oordeel, kwamen eenige
Farizeen en zeiden tot Hem: Meester, wij komen u
waarschuwen. Ga uit dit gebied en vertrek van hier, want
we hebben gehoord, dat Herodes u wil dooden.
Maar Jezus doorziet ook bier den vromen schijn en
breekt dien met Zijn Woord stuk. Hij begrijpt, dat deze
Farizeen samenspannen met Herodes, en dat en hij en zij
Hem uit dit gebied willen weg hebben. Daarom heeft Hij
voor beiden een boodschap, die hun alien en het evangelic
32 en het oordeel predikt. Daarom zeide Hij tot hen: Gaat
been en zegt tot Herodes, dien sluwen vos, die tracht zich
van Mij te ontdoen en bang is voor Mijn tegenwoordigheid
in zijn gebied: Zie, Ik werp booze geesten uit. Dat is Mijn
werk. Zijt gij daarvoor soms bang en hebt ge liever den
duivel dan de verlossing van het leven? En Ik volbreng
genezingen, heden en morgen. Kunt ge dat soms niet verdragen? Hebt ge liever den ondergang van het leven in
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den dood, dan het herstel van het leven? Dan zijt ge wei
naar uw aard in uw wensch openbaar! Maar Ik zeg u: op
den derden dag voltooi Ik Mijn werk, of (en zoo moogt ge
het ook verstaan) : op den derden dag word Ik voltooidi).
Wilt ge Mij weg hebben? Goed, maar na drie dagen is dan
ook het einde van Mijn werk gekomen en dus ook het eind
der mogelijkheid van uw verlossing. Of verstaat ge Mijn
Woord aldus: op den derden dag word Ik voor Mijn yolk
gedood? Dan hoort ge daarin, Herodes, opnieuw het aanbod
van het evangelie, ook voor u! — Zoo doorbreekt hier Jezus
den schijn van het leven, dat zich ontdoen wil van Hem,
als Hij te machtig wordt.
33 Maar daarna richt Hij zich tot de Farizeen en zegt:
Ook u doorzie 1k wel in uw vromen schijn. Ook gij wilt
Mij gaarne uit dit gebied van Herodes weg hebben om
Mij te krijgen in Judea en Jeruzalem, waar ge Mij vangen
kunt en met Mij doen naar uw plannen. Stelt u gerust:
God wil, dat Ik heden en morgen reis en den volgenden
dag. Ik kom dus heusch wel op de plaats, waar gij Mij
hebben wilt, maar weest gewaarschuwd: het is Gods wil
met Mij. Want het komt niet te pas, dat een profeet sterft
buiten Jeruzalem, de heilige stad. Zoo kom ook 1k dus naar
Jeruzalem, zooals ook gij dat gaarne wilt. Maar wilt ge
dan ook goed verstaan, dat Ik een profeet ben, een drager
van het Woord van God. En nu God Zelf Mij naar Jeruzalem doet gaan, nu komt de Jioogste Profeet tot u, Die u
nog eens het evangelie der verlossing zal verkondigen. Maar
ge weet dan nu ook precies, aan Wien ge u vergrijpt,
wanneer ge Mij zult vangen en zult dooden. Breekt met den
vromen schijn en geeft uzelf gevangen aan het Woord van
genade en verlossing van den Heere.
34 Zoo roept dan Jezus uit: Jeruzalem, Jeruzalem, heilige
stad2), gij die bekend staat als profeten-doodster en steenigt,
die de Heere tot u zond met Zijn evangelic, hoe dikwijls
heb ook Ik, als Profeet van Gods genade, uw kinderen
1) Deze uitspraak van Jezus kan n.l. op tweeerlei wijze worden vertaald,
waardoor Jezus als het ware een raadselspreuk aan Herodes opgeeft,
waarin het evangelic is verborgen, mits men geloovig wil verstaan.
2) De Grieksche vorm, hier voor Jeruzalem gebruikt, duidt speciaal op het
heilige van de stad.
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willen vergaderen onder het Woord van Gods barmhartigheid, gelijk een hen hare kuikens onder haar vleugels,
maar gij hebt niet gewild. Gij hebt u beroemd op uw heiligen
35 naam en uw heiligen tempel. Zie, uw huis van God, waarop
ge u beroemt en waarin ge uw offers brengt, waardoor ge
u verdienstelijk meent voor den Heere, dat wordt aan u
overgelaten. Verlustig u dan maar in dien vromen schijn.
Dat zal uw oordeel wezen. Er is voor u ook slechts behoud,
wanneer ge u over geeft aan het evangelie der genade. Nog
eenmaal komt dat in uw leven. Want Ik zeg u: gij zult
Mij niet meer zien, tot het oogenblik komt, dat ge jubelt:
Gezegend Hij, Die komt in den naam des Heeren !1)
Maar dan komt het er op aan, hoe gij dat roept. In verwachting van aardsche heerlijkheid, dat is in ongeloof? Dan zal
die roep u tot een oordeel zijn! Of in een jubel om de
genade, die u in Mij is toegezegd door het Woord des
Heeren? Dan is uw roepen u ten zegen!
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Ge yer der volmaakte sabbatsvreugde. 14 : 1-24.
14 : 1

Eens geschiedde het, dat Jezus in het huis van een
der hoofden van de Farizeen op sabbat brood ging eten.
Zeer waarschijnlijk wordt met deze uitdrukking een
groote maaltijd bedoeld en dit krijgt dan nog meer beteekenis, omdat men gewoon was op sabbat heel feestelijk to eten. De Joodsche wijze van sabbatvieren was
wel met allerlei geboden en bepalingen omtuind, maar
het eigenlijke moest toch zijn het feestelijk vieren van
dien dag, vooral door goede maaltijden. Er waren dan
ook niet twee, zooals op gewone dagen, maar drie maaltijden. En het was een streng gebod, dat op dezen dag
niet mocht worden gevast. Het gaat dus in deze gebeurtenis niet om wat er op sabbat in een synagoge
gebeurt2 ) , maar om de sabbatsviering thuis bij een Farizeer. Die heeft blijkens het vervolg een groote schare
genoodigden gevraagd en ook den Heere Jezus, en Deze

1) Vgl. Lucas 19 : 37, 38.
2) Dat was wel de plaats der handeling in Lucas 6 : 6-11 en Lucas 13 : 10-17.
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is in huis gekomen om het groote sabbatsmaal mee te
gebruiken. Maar de gastheer en de gasten nemen nauwkeurig acht op Hem om te zien, of Hij Zich wel aan alle
wetsvoorschriften houdt, die gelden bij het sabbatsmaal.
Dit is voor hen de groote sabbatsvreugde: het rijkelijk
eten en drinken met de menschen van hun stand.
Maar plotseling geschiedt er iets, dat heel hun opzet
dreigt in de war te sturen. Zooals in het Oosten gemak2 kelijk gebeuren kon: daar ineens staat een waterzuchtig
mensch vlak voor Jezus. Dat was heel erg, want waterzucht gold bij de Joden als straf op ontucht. En met een
ontuchtige kon men toth geen gemeenschap hebben en
zeker op den sabbat niet.
3 Toen wendde Jezus Zich tot de Wetgeleerden en
de Farizeen en vroeg hun: Is het geoorloofd op den
sabbat gezond te maken of niet? Of behoort dat soms
niet tot de sabbatsvreugde? Hoe kunt ge ware vreugde
met elkander genieten, als ge op sabbat met dezen ongelukkige geen gemeenschap hebben wilt? Mag Ik hem dus
genezen?
4
Daarop gaven zij Hem geen antwoord, maar het werd
wel heel stil in het vertrek.
Toen vatte Jezus dien man bij de hand en toonde
dus gemeenschap met hem te willen hebben. Zijn zonden
nam Hij weer op Zich, opdat Hij dezen man waarachtige
sabbatsvreugde kon bereiden: de rust bij den Heere en
de gemeenschap met Hem. En Hij genas hem en liet hem
gaan. We weten verder niets van dezen man, maar zien
hier Jezus, Die Zich openbaart als de Ge yer der volmaakte sabbatsvreugde in het huis van dezen Farizeer,
die meende, dat hij reeds die volmaakte vreugde in zijn
maaltijd had.
5 En daarom sprak Jezus tot de gasten: Als iets of
iemand van uw eigendom, een zoon of een koe op sabbat
in een put valt, wie van u zal hem er dan niet terstond
uithalen, ook op sabbat? En zou Ik dan dezen mensch
niet mogen genezen, met wien gij geen gemeenschap
hebben wilt, en zeker niet op sabbat. Maar ge kent de
ware gemeenschap niet, omdat ge niet de volmaakte
sabbatsvreugde kent. De volmaakte sabbatsvreugde is de
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gemeenschap met God door Mij, Zijn Zoon, en zoo de
gemeenschap met elkander. Dat is de verlossing van het
leven!
En ze waren niet in staat iets daartegen in te bren6
gen.
Maar Jezus had wel opgemerkt, hoe zij, ook al waren
ze van een stand, toch niet kenden de ware gemeenschap,
omdat de een zichzelf hooger achtte dan den ander en
daarom ook voor zichzelf de hoogste plaats aan den
7 maaltijd uitzochti). In verband daarmede sprak Hij tot
de gasten een gelijkenis om hun daarmede te zeggen,
dat wanneer zij zulks reeds deden in het dagelijksch
leven, zij in het geestelijk leven geheel verkeerd zouden
8 uitkomen. Daarom zeide Hij: Wanneer gij door iemand
op een bruiloft uitgenoodigd zijt, ga dan niet op de
hoogste plaats zitten. Ge moet niet zelf uw eigen waarde
bepalen. Dat is het werk van den gastheer, die u noodt.
Misschien is er iemand genoodigd, die voornamer is
9 dan gij. Dat bepaalt de gastheer. En dan zou deze, die

u beiden heeft genoodigd, bij u komen en tot u zeggen:
Maak plaats voor dien anderen gast en dan zoudt ge tot
uw schande de laatste plaats moeten innemen. Gij, Farizeen, toont in heel uw optreden hier, dat gij geen kinderen van het Koninkrijk zijt. Want dan zoudt ge niet zelf
uw plaats kiezen, maar ge zoudt de minste willen zijn en
Mij als uw Meester erkennen. Want de Gastheer heeft
het recht de plaatsen aan te wijzen en Hij bereidt daarin
de hoogste vreugde. Maar als ge die eer voor uzelve
opeischt, dan wordt de maaltijd u tot een schande en de
10 ware vreugde ontvangt ge niet. Daarom, wanneer ge genoodigd zijt, zet u dan, als ge er peen gaat, op de laatste
plaats. Dan zal misschien hij, die u genoodigd heeft,
wanneer hij binnenkomt •zeggen: Vriend, kom meer naar
voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover alien, die
met u aanliggen. Zoo roep ook Ik u tot het Koninkrijk
Gods, maar gij wilt daarin uw eigen waarde behouden.

1 ) Meastal la den er drie personen tegelijk aan een tafeltje aan, waarvan de
middelste plaats de eereplaats was; in een groot gezelschap waren er
dus meerdere eereplaatsen.
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Dat echter geeft de ware vreugde nooit. Die is er pas
in de onderwerping aan den Gastheer, Die u noodigt.
11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en die zichzelf tegenover den Heere vernedert en
zijn zonde belijdt, die zal door den Heere verhoogd worden.
12 Voorts zeide Hij tot den Farizeer, die Hem genoodigd had: Wanneer gij, zooals thans, een middag- of
avondmaaltijd aanricht, om zoo de ware sabbatsvreugde
te genieten, vraagt dan niet in de eerste plaats uw vrienden, broeders, verwanten of rijke buren; die zouden immers op hun beurt u ook kunnen uitnoodigen en gij
zoudt terugbetaling ontvangen. Dan gaat het u om uzelf
en niet om den ander. Dan wordt ge niet beheerscht
door de Wet des Heeren, maar stelt ge uzelf de wet. Zoo
hebt ge dan ook Mij gevraagd bij u te komen eten. Ook
daarin hebt ge over Mij willen heerschen, en Mij niet in
13 Mijn heerlijkheid erkend. Maar wanneer ge een gastmaal
aanricht, noodigt dan bedelaars, misvormden, lammen en
blinden. Dat zijn menschen, die er eigenlijk in Israel
niet molten zijn. Wanneer ge luistert naar de wet en het
Woord des Heeren, dan zult ge aan deze menschen wel
doen, omdat in hen de trouwbreuk van het yolk des
14 Heeren kenbaar wordt. Wanneer ge aan hen weldoet en
zoo het Woord van God vervult, dan zult ge zalig zijn,
omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Dan moogt
ge kennen de vreugde der gehoorzaamheid aan het
Woord van God en dat zal u worden terugbetaald bij de
opstanding der rechtvaardigen. Want zij, die de gehoorzaamheid kennen aan het Woord des Heeren en daarom
ook aan Mij, den Profeet van God, zullen eens de voile
sabbatsvreugde ontvangen.
15 Toen iemand van de dischgenooten dat hoorde,
zeide hij tot Jezus: Zalig is dan hij, die op die wijze
eens brood zal eten in het Koninkrijk Gods, dat dan
komt. Dan zal hij werkelijk de voile heerlijkheid genieten.
Maar Jezus Wilde dien mensch duidelijk maken, dat
dit niet slechts een toekomstige vreugde was, maar dat
die vreugde nu reeds kon worden gesmaakt, mits men
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het Woord des Heeren maar hoorde en niet naar eigen
16 denken te werk ging. En daarom vertelde Hij: Iemand
richtte eens een grooten maaltijd aan en had reeds vooraf
velen genoodigd. Zoo heeft ook God gedaan, toen Hij
Zijn profeten zond tot Zijn yolk om te vertellen van de
17 genade, die zou komen met Zijn Zoon. En to ;en het uur
van den maaltijd zond de gastheer zijn slaaf nit om tot
de genoodigden te zeggen: Komt nu, want de maaltijd
is nu gereed, het uur is nu gekomen! Zoo doet ook de
hemelsche Vader, Die uitdrukkelijk laat zeggen, dat het
Koninkrijk nu reeds gekomen is. Zijn evangelic is over18 duidelijk. Maar de genoodigden begonnen zich alien opeens te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: 1k
heb juist een akker gekocht en ik moet dien noodzakelijk
gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor verontschul19 digd. Een ander zeide: Ik heb vijf span ossen gekocht
en ga die keuren; ook ik kan dus niet komen; ik
20 verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een
ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan
ik niet komen. En zoo weigerden ze alien, toen het oogenblik van den maaltijd was gekomen. Zoo is het nu ook
met het yolk des Heeren. Nu de vervulling van het
Woord gekomen is, nu wil niemand het aannemen, maar
iedereen heeft een excuus. Maar weet, wat die heer toen
21 heeft gedaan. Want de slaaf kwam terug en berichtte
zijn heer deze dingen. Toen werd de gastheer toornig en
zei tot den slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der
stad in en breng de bedelaars en de misvormden en de
blinden en de lammen hier. Dan is nu voor hen, die waren
uitgestooten uit het yolk, de vreugde van mijn maaltijd
22 en mijn feest. Weer kwam de slaaf en zeide: Heer, wat
ge hebt opgedragen is geschied, maar er zijn nog plaat23 sen open. Toen zeide de heer tot den slaaf: Nu is de
vreugde zelfs voor hen, die voorgoed verloren schenen.
Ga de wegen en de paden op en dwing, wie ge tegenkomt ont binnen te komen en mijn vreugde te genieten,
24 want mijn huis moet vol worden! — Want Ik zeg u:
Niemand van die menschen welke genoodigd waren, zal
van Mijn maaltijd proeven. Wanneer Mijn yolk niet komen wil, nu, nu het Woord des Heeren tot hen uitgaat en
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hun wordt gezegd, dat de vervulling van dat Woord gekomen is, clan zullen anderen komen in de plaats van
hen en zij zullen Mijn genade ontvangen en de voile
sabbatsvreugde genieten.
De zelfopenbaring vein Jezus Christus als den Levende
uit den dood. 14 : 25-35.
14 : 25 Gedurende Zijn tocht naar Jeruzalem reisden vele
scharen met Hem mede en waren dagelijks bij Hem om
Zijn Woord te hooren. en Zijn wonderen te zien. Maar
Jezus weet, dat dit het ware volgen niet is. Het ware
volgen beteekent, dat men afsterft van dit leven in zonde
en zich geheel aan de genade van God om Christus' wil
wil overgeven. Daarom keerde Jezus Zich om en zeide
26 tot de velen, die hem volgden: Indien iemand tot Mij
komt om Mij te volgen en niet haat zijn vader en moeder
en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs
inzonderheid zijn eigen leven, die kan Mijn discipel, Mijn
leerling niet zijn. Want dit aardsche leven en deze aardsche familiebanden binden u aan de zonde, die met dit
aardsche is verbonden. Die zonde kan alleen overwonnen
worden door den dood. En daarom moet ge haten alles,
wat met dit leven in verband staat. Anders kunt ge niet
bij Mij behooren, want ook Ik haat het en daarom moet
Ik sterven, om het te behouden. De vloek van het leven.
27 moet verzoend worden in den dood. Daarom: wie niet
zijn kruis draagt, om den vloek van dit leven te erkennen
en te willen boeten in den dood, wie niet gansch dit
leven wil verloochenen en daarvan of stand doen en achter Mij komt, Die de Levende ben uit en door den dood,
die kan Mijn discipel niet zijn. Weet wat het is, wanneer
ge Mij volgt. Het beteekent het volkomen oordeel over
uw leven van vandaag, maar tegelijk beteekent het de
redding van uw leven uit de zonde en den dood. Wilt ge
dat leven bereiken?
28 Want wie van u, die een wachttoren wil bouwen om
zijn bezit veilig te stellen, zet zich niet eerst neder OM
de kosten van den bouw te berekenen, of hij het werk zal
kunnen volbrengen? Ge moet het geheel overzien. Zoo
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predik Ik u ook het geheel van het nieuwe leven, waarin
ge veilig zijt, maar Ik predik het u dan ook geheel. Er is
leven voor u, maar door den dood van uw zondig leven
heen. Er is dus nog torenbouw mogelijk, maar dan moet
de toren ook af komen. Niet slechts een fundeering, maar
29 ook de geheele opbouw in het geloof in Mij. Anders
zouden alle toeschouwers, wanneer de bouwer de fundeering gemaakt had, maar het werk niet kon voltooien,
30 met leedvermaak hem bespotten en zeggen: Die man
begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien! Niet
slechts de fundeering dus, maar ook de opbouw van uw
leven in het geloof in Mij. 1k ben uw nieuwe leven, geheel
en al. In Mijn genade komt de nieuwbouw van uw leven
af. Al kunt ge niet, dan kunt ge toch door Mijn genade.
31 Of welke koning, die tegen een anderen koning wil
optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich
niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is
met tienduizend man te onmoeten hem, die met twintigduizend tegen hem optrekt? Dan moet hij toch erkennen
32 de mindere te zijn? En dan zendt hij, als de ander nog
ver af is, een gezantschap en vraagt om vredesvoorwaarden. Ge moet aan het eind van uw leven toch zien den
Koning, tegen Wien ge de mindere zijt? En ge moet
toch weten van den vrede, die er is en van het leven
uit Bien dood? Ge moet weten, dat Ik er ben en u met
Mijn genade sterk maak, ook waar ge de mindere zijt.
33 Maar dat is dan ook Mijn genade alleen. Daarom zal dus
niemand van u, als hij niet of stand doet van al wat hij van
zichzelf heeft, Mijn discipel kunnen zijn. Want wie mij
volgen wil, moet kunnen volgen door den dood tot in
het eeuwige leven. En dat kan alleen maar door Mijn
genade en verzoening.
34
Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout
zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk gemaakt
35 worden? Noch voor het land, noch voor den mesthoop
is het geschikt: men werpt het weg. Wie ooren heeft,
om hierin het evangelic te hooren, die hoore! Hij versta,
dat het onmogelijk is, dat het zout zijn kracht verliest,
maar dat het zout zijn kracht in zichzelve heeft. Zoo nu
is het - met het Woord van God en Zijn welbehagen. Dat
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verliest zijn kracht nooit, maar heeft dan ook alleen
maar kracht door zichzelf. Het kan door u niet krachtig
of smakelijk worden gemaakt! Hebt ge dat Woord en
die genade, dan is het voor eeuwig goed. Maar ge hebt
dat eeuwige leven dan ook alleen maar door dat Woord van
God en Zijn genade, dat spreekt van verzoening door
den dood. Hebt ge dat Woord en die genade niet, dan
hebt ge evenmin het leven, maar men werpt u weg. Dan zijt ge
nergens meer toe geschikt, zelfs niet voor vruchtbaar maken
van de wereld. De Heere werpt u in het eeuwig vuur. Dat
is uw eeuwig oordeel.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Fundament
van het Verbond der Genade. 15 : 1-32.
15 : 1 Gedurende den tijd van Jezus' omwandeling op
aarde was het gewoon, dat al de tollenaars en zij
die als publieke zondaars bekend stonden, naar Hem toe
2 kwamen, om naar Zijn Woord te luisteren. De officieele
leidslieden van het yolk, de Farizeen en de Wetgeleerden,
vonden dat niet goed en morden er tegen. Want deze
menschen hadden toch de gemeenschap met het yolk
verbroken? Ze toonden openlijk niet meer te willen hooren bij het yolk van God1 ). En dan kon toch het Woord
van God voor hen niet zijn? Of, als deze rabbi wel tot
hen sprak, dan bracht Hij niet het Woord des Heeren.
Daarom zeiden ze: Deze rabbi ontvangt zondaren, die
met het yolk des Heeren hebben gebroken en eet met
hen. Zoo heeft Hij dus gemeenschap met de zondaren.
Hij kan dus nooit een profeet des Heeren zijn. Wanneer
men toch met God en met Zijn dienst gebroken heeft,
dan kan men toch niet meer het Wootd des Heeren
hooren? Dat is toch voor Zijn yolk alleen?
3
In antwoord op hun overleggingen sprak Jezus toen
4 deze gelijkenis: Wie van u, die honderd schapen heeft en
er een van verliest, laat niet de negen en negentig in de
woestijn achter om het verloren schaap te zoeken, totdat

1)

Vgl. Luc. 3 : 12 en 5 : 27.
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hij het vindt? Dat verloren schaap is toch ook van hem
en juist omdat dat schaap verloren is, gaat de herder het
zoeken. Wel heeft dat schaap de kudde den rug toegekeerd en meende zelf den weg te weten. Maar daarom
hoorde het nog wel bij de kudde. Aileen, het was verloren
en daarom moest het worden opgezocht. De band der
liefde van den herder bleef. Zoo is het ook met de kinderen des Heeren. Ze kunnen wel wegloopen en van hun
kant den band met den Heere doorsnijden. Maar daarmee
is de liefde des Vaders niet opgehouden. Want de band
met Zijn kinderen rust niet in hun liefde tot Hem, maar
in Zijn eigendomsrecht op Zijn kinderen, aan wie Hij
Zijn genade geeft om Christus' wil, Die hen kocht. Deze
is het Fundament van het verbond der genade, dat de
Heere nooit verbreekt. Daarom gaat de liefde des Heeren
5 uit naar het verlorene. En als de herder het verloren
schaap vindt? Dan tilt hij het met blijdschap op zijn
6 schouders en thuis gekomen, roept hij zijn vrienden en
buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want
ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Zoo
gaat de zoekende liefde Gods uit juist naar hen, die
Zijn verbond verbroken hebben en met Zijn dienst afgerekend. Want voor den Heere is de band nimmer verbroken, omdat hij vastligt in het verzoenend werk van
Mij, Zijn Zoon, het Fundament van het verbond der
genade, waarin ook uw leven begrepen is. Daarom moet
Ik juist spreken met hen, die verloren dreigen te gaan,
7 opdat ze nog behouden worden. Want 1k zeg u, dat er alzoo
meer blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar,
die zich bekeert, dan over negen en negentig, die zichzelf
rechtvaardig achten en meenen geen bekeering van
noode te hebben. Er is dus nog bekeering mogelijk, omdat de liefde Gods er is om Mij, het Fundament van het
verbond der genade.
8 Om dat verbond blijft de Heere altijd Eigenaar van
het leven en gaat Hij steeds in liefde er naar uit. Want
welke vrouw, die tien schellingen heeft l) , waarvan ze
leven moet en er een verliest, steekt niet een lamp aan en
1)
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veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?
Die eene schelling is haar al die moeite waard, omdat
ze hem noodig heeft. Hij hoort er bij, bij haar bezit. Zoo
is het ook met den hemelschen Vader. Niet een van Zijn
kinderen, die Hij begrepen heeft in het verbond der
genade, mag verloren blijven. Daarnaar gaat al Zijn zorg
uit, hoever ze ook zijn weggedwaald. Dat kan, omdat Hij
barmhartig wezen kan, ondanks hun zonden, om Mij, het
Fundament van het verbond der genade en der verzoe9 ping. En als die vrouw dan ook den schelling heeft gevonden, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en
zegt: Verblijdt u met mij, want ik heb den schelling
gevonden, dien ik verloren had. Zoo groote waarde heeft
hij voor die vrouw. Nu, zoo groote waarde heeft ook
ieder kind des Heeren voor zijn Vader, juist als het
10 kind dreigt verloren to gaan. Want Ik zeg u: evenals in
het hart der vrouw is er ook blijdschap bij de engelen
Gods over een zondaar, die zich bekeert en den weg naar
het Vaderhuis hervonden heeft. Die weg blijft steeds
open door Mijn verzoening.
Het blijkt, nu Lucas ons niet spreekt van eenige
reactie bij de Farizeen, dat zij ook deze gelijkenissen
hebben verstaan. Maar blijkens het volgende hebben ze
in hun hart zich afgevraagd: waarom vertelt Ge deze
dingen nu aan ons? Vertelt ze hun, die werkelijk verloren zijn. Maar wij, wij zijn toch niet verloren?
In antwoord op die overleggingen vertelt de Heere
11 nu de volgende gelijkenis. Hij zeide: Een vader had eens
12 twee zonen. De jongste van hen vroeg aan zijn vader:
Vader, geef mij het deel van het vaderlijk vermogen,
waarop ik recht heb. Die jongen dacht, dat het dan zijn
eigendom werd, en dat hij er mee doen kon wat hij
wilde. De vader vond het goed en verdeelde het bezit
13 onder zijn twee jongens. Een paar dagen daarna maakte
de jongste alles to gelde en ging op reis naar een ver
land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van
overdaad. Hij was toch niemand rekenschap verschuldigd en mocht met zijn geld toch doen wat hij wilde?
14 Maar toen hij er alles had doorgebracht, kwam er een
zware hongersnood over dat land, waardoor de prijzen
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15 stegen, zoodat de jongeman gebrek begon te lijden. Ten
einde raad trok hij er op uit en drong zich op aan een
der burgers van dat land, die hem tenslotte maar naar
het veld zond om daar de varkens te hoeden. Dat was dus
16 nu met recht een verloren zoon. Want hij begeerde zelfs
zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten,
doch van niemand kreeg hij daartoe het recht.
Het is alsof de Farizeen staan te knikken bij dit
verhaal. Dit is nu wel met recht een verloren zoon. En
nog wel door zijn eigen schuld. Hij heeft wel heel veel
slechte dingen gedaan. Maar zoo zijn zij niet.
De Heere Jezus doet net, alsof Hij niets ziet en
gaat rustig door met Zijn verhaal.
17 Eindelijk — zoo vertelt Hij — kwam de jongen tot
inkeer. Hij gaat begrijpen, wat hij heeft gedaan. Hij ziet
in, dat hij zonde deed. De honger en ellende hebben hem
de oogen geopend. En hij zegt: Hoeveel daglooners zelfs
van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga
18 van honger. 1k zal opstaan en naar mijn vader gaan en
tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd, gezondigd
19 tegen God en tegen u. Nu ben ik niet meer waard uw
zoon te heeten. Maak mij maar als een van uw daglooners.
Het is alsof de Heere Jezus zegt: hoort e het goed?
Terugkeer is dus mogelijk. De band met vader is nooit
voorgoed verbroken. Het kind, hoezeer het ook gezondigd had, mag weer naar vader terug! En wil het goed
worden, dan moet het weer naar vader terug.
20 De jongen deed dan ook, zooals hij have gezegd. Hij
keerde naar zijn vader terug. En teen Hi neg ver lf was,
zag zijn vader hem reeds, omdat hij hunkerend naar hem
had uitgezien. En de vader werd met ontferming over
zijn verloren kind bewogen. De vaderliefde won het van
de pijn, die dit kind hem had aangedaan. Die vaderliefde
blijft er steeds, omdat ze rust op een onverwoestbaar
fundament. En daarom liep hij hem tegemoet, viel hem
21 om den hals en kustte hem innig. Toen zei de jongen
tot zijn vader: Vader, ik heb gezondigd, gezondigd tegen
God en tegen u, ik ben niet meer waard uw zoon te
22 heeten. Verder kwam hij niet. Want de vader zeide tot
zijn slaven: Brengt vlug het mooiste kleed en trekt het
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hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen
23 aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het,
24 en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier
was dood en is weer levend geworden, hij was verloren
en is weer gevonden. Toen begonnen zij feest te vieren.
De jongste zoon, de zondaar, was weer thuis. Hij had
gezien, dat hij gezondigd had. Dat wilde hij den vader
zeggen. Toen stond het vaderhuis weer voor hem open.
Toen was alles weer voor hem. Omdat het van zijn vader
was, aan wien hij zich nu weer verbonden wist.
De oudste zoon van dezen vader was op het land bezig.
25
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij, hoe dichter hij het
26 huis naderde, muziek en dans. Daarop riep hij een van de
knechts tot zich en vroeg hem, wat er toch thuis te doen
27 was. En deze zei tot hem: Hebt ge het nog niet gehoord?
Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft ter eere
van hem het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem
28 gezond en wel terug heeft. Toen werd die oudste zoon
boos en wilde niet naar binnen gaan. Daarop kwam zijn
vader naar buiten en drong zeer ernstig bij hem aan om
29 ook binnen te komen en mee feest te vieren. Maar hij
antwoordde zijn vader: Zie, zoovele jaren ben ik al in
uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar
mij bebt ge nooit een geitebokje gegeven om met mijne
vrienden feest te vieren. Daarop had ik toch zeker wel
30 recht. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw
geld heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor
hem het gemeste kalf laten slachten. Zoo sprak de oudste
zoon en liet toen zien, dat hij niet eens een zoon was,
maar een knecht. Hij had nog nooit iets van de liefde
des vaders verstaan, maar gemeend, dat hij in zijn dienst
was. Zoo verstond hij ook niets van de vreugde van
den vader, omdat hij op zijn eigen vreugde bedacht was.
Hij was dus werkelijk verloren voor het vaderhuis en
31 voor het vaderhart. Daarom zeide de vader tot hem:
Kind, ge denkt toch niet, dat ge een knecht zijt, in mijn
dienst? Gij zijt toch als kind altijd bij mij in mijn huis
en in mijn hart. Ge zijt toch een deel van mijn leven?
32 Al het mijne is het uwe! Wij moesten feestvieren en
vroolijk zijn, want uw broeder hier is tot die liefde weer131
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gekeerd. Hij heeft gezien, dat ze onverwoestbaar was.
Hij was dood voor het vaderhart, maar is weer levend
geworden, omdat hij de vaderliefde heeft gezien. Hij was
verloren, maar is teruggevonden als mijn kind. Verstaat ge
niet, hoe heerlijk dit voor mij, den vader is? Houdt ge
zoo weinig van mij, dat ge u daarin niet verheugt? Dan
zijn dus bei mijn kinderen verloren zonen. Maar een is
teruggekeerd en is behouden. De ander weet het niet en
blijft dus verloren. Kind, kom ook binnen en geniet
eveneens van de liefde des vaders. Die liefde rust niet in
uw werk, maar hierin dat gij beide mijn kinderen zijt.
Daarom is die liefde onverwoestbaar. Zoo is het met de
liefde van den hemelschen Vader eveneens. Die rust niet
in het werk van Zijn kinderen, want zij alien zijn om
hun zonden verloren. Maar die liefde ligt vast in het
verbond` der genade, waarvan Jezus Christus het onverwrikbaar en onverwoestbaar Fundament is.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als het Fundament
der eeuwige gemeenschap, welke uit dit aardsche Leven
moet worden gebouwd. 16 : 1-31.
De Heere Jezus had dus duidelijk gezegd, dat God
in het verbond der genade steeds eigendomsrecht op den
mensch behoudt, omdat dit verbond rust op het fundament der verzoening van Jezus Christus. Maar dat houdt
tevens in, dat heel dit aardsche leven een voorbereiding
moet zijn voor het toekomende en dat wij om Christus' wil
aan die eeuwige gemeenschap moeten bouwen met de
schatten dezer aarde.
16 : 1 In dat verband nu zeide Jezus ook tot Zijn discipeleni) : Er was eens een rijk mensch, die een rentmeester had, die het beheer had over al de goederen
van zijn heer. Maar deze rentmeester werd bij zijn heer
2 beschuldigd, dat hij diens bezittingen verkwistte. En nadat de heer zijn rentmeester bij zich had geroepen, zeide
hij tot hem: Wat boor ik nu van u? Verantwoord u
1)
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over uw beheer van mijn goederen, want om uw beleid
3 kunt gij niet langer rentmeester zijn. Toen de rentmeester
deze mededeeling had gehoord, zeide hij bij zichzelf:
Wat moet ik nu gaan doen? Want mijn heer ontneemt
mij dit rentmeesterschap. Spitten kan ik niet, voor
4 bedelen schaam ik mij. 1k weet, wat ik zal doen, omdat
mijn vrienden mij, wanneer ik straks uit mijn rentmees5 terschap ontslagen ben, in .hun huis zullen opnemen. En
hij ontbood de schuldenaars van zijn heer een voor een
bij zich. Tot den eerste zei hij: Hoeveel zijt gij mijn heer
6 schuldig? De man antwoordde: Honderd vaten olie. De
rentmeester zei tot hem: Hier hebt ge uw schuldbekentenis, ga viug zitten en schrijf vijftig in plaats van hon7 derd. Daarna zeide hij tot den tweede: En hoeveel zijt
gij schuldig? Deze antwoordde hem: Honderd zak tarwe.
Ook tot hem zeide de rentmeester: Hier hebt gij uw
schuldbekentenis, zet tachtig in plaats van honderd.
8 En de heer prees (lien rentmeester om zijn schranderheid, omdat hij met overleg gehandeld had. Want daaruit
bleek, dat de kinderen dezer wereld, die meenen dat het
met deze bedeeling afgeloopen is en dat ze daarom doen kunnen met al het aardsche goed wat ze willen, met heel wat
meer overleg te werk gaan dan de kinderen des lichts, dat zijn
zij, die kenneri het licht der genade. Dezen toch weten,
dat er na dezen tijd een andeie komt, waarvoor dit leven
slechts een voorbereiding is en aan welks gemeenschap
ze nu reeds bouwen moeten. Maar dat doen ze veelal
niet. Ze meenen wel te bouwen, maar niet aan die
eeuwige gemeenschap, waarvan Jezus Christus het Fundament is. Ze zijn met hun aardsche leven niet in Zijn
dienst. Maar ook dat aardsche goed moet dienstbaar zijn
aan den bouw der eeuwige gemeenschap, want ook dat
9 aardsche goed is van Mij, zegt Jezus Christus. Ik, Die in
feite de Eigenaar ben, zeg dan oc,k am u, de rentmeesters (en Ik mag het als Eigenaar zeggen) : Maakt
u op deze aarde voor die eeuwige gemeenschap vrienden
uit uw stoffelijke goederen. Stelt ze in Mijn dienst en
bouwt om Mijnentwil een nieuwe, eeuwige gemeenschap
er mee op. Heiligt deze zondige aarde met haar schatten,
door ze te stellen in Mijn dienst. Opdat, wanneer deze
133

Lucas 16 : 10—

stoffelijke wereld in deze gedaante u eens ontvalt, ge
door haar vrienden hebt gemaakt, die eeuwig blijven
en die u dan ook ontvangen zullen in de eeuwige woonplaatsen. Dit aardsche leven staat niet los van het
eeuwige, maar is er een voorbereiding van. Zoo zult
ge dus ook in dit aardsche leven moeten rusten op Mij,
het Fundament der eeuwige gemeenschap, waaraan ge
nu reeds om Mijnentwil moet bouwen. Daaraan zal het
duidelijk zijn of ge werkelijk leven wilt uit Mij en
10 Mijn genade. Want wie in zeer weinig van deze aarde
getroruw is, is ook in het vele getrouw, waarover hij
straks in de eeuwigheid zal worden gezet. En wie in het
weinige, dat hij op aarde heeft, al onrechtvaardig is en
het als zijn eigendom beschouwt, het onttrekkende aan
Mij, den Eigenaar, is ook in het vele onrechtvaardig.
11 Indien gij dus al niet getrouw geweest zijt ten aanzien
van de stoffelijke goederen dezer aarde, die zoo sterk in
dienst staan van de zonde en als ge deze goederen niet
gesteld hebt in den dienst der eeuwige gemeenschap,
wie zal u dan het ware goed toevertrouwen, wanneer ge
eens in die eeuwige gemeenschap zoudt moeten heer12 schen over alle goederen des Heeren? En indien gij niet
getrouw zijt geweest ten aanzien van het goed, dat u
to leen werd gegeven op de aarde, wie zal u dan het
goed des Heeren in eigendom geven, straks in het
eeuwige leven? Zoo moet dus dit aardsche leven een voorbereiding zijn voor het eeuwige en ge moet de aardsche
goederen nu reeds stellen in den dienst van Mij, het Fundament der eeuwige gemeenschap, waaraan ge thans reeds
13 bouwen moet. Geen slaaf toch kan twee heeren dienen, want
hij zal of den eenen haten en den anderen liefhebben,
Of zich aan den eenen hechten en den anderen minachten.
Gij kunt niet met uw hart aan God gehecht zijn en met uw
aardsche leven aan den hartstocht van het bezit. Want ook
dit aardsche goed is van den Heere en moet dienstbaar zijn
aan Hem. Dat kan slechts, als ge ziet, dat Ik, de Verlosser
van het leven, ook ben het Fundament van de eeuwige
gemeenschap, die gij om Mijnentwil reeds bouwen moogt
uit uw aardsche goed.
14
Dit alles hoorden ook de Farizeen, die geldzuchtig
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waren en zij hoonden Hem openlijk door woord en gebaarl).
15 Toen zeide Hij tot hen: Gij zijt menschen, die voor de
menschen wilt doorgaan als lieden zonder schuld en zoo
bouwt gij Kier uw gemeenschap. Die bouwt ge op uw goede
werken, waarmee ge meent eens het eeuwige leven binnen
te gaan. Hoog zien de menschen tegen u en tegen uw heilig
bouwwerk op. Maar wat hoog is bij de menschen, is een
gruwel voor God. Want het staat niet op het eenige Fundament der ware, eeuwige gemeenschap. En daarom zal het
worden afgebroken.
16 De oude bedeeling, zooals ze werd verkondigd door de
wet en de profeten, loopt tot Johannes den Dooper 2 ). Sinds
dien tijd wordt het Koninkrijk Gods als evangelie gepredikt
tot redding voor hen, die berouw hebben over hun zonden,
zich bekeeren en van genade willen leven. En met geweld
dringt een ieder zich daarin. Maar meent niet, dat daarmede
de wet zou zijn afgeschaft. Er is wel een wonder van genade
gekomen, maar die genade is er alleen, omdat Ik de wet heb
vervuld. En nu van tweeen een: de vloek der wet zal u of
blijvend veroordeelen, wanneer ge van Mijn genade niet wilt
weten; Of hij zal u uitdrijven naar Mij, Die den vloek der
wet verzoenen zal in Mijn bloed. Dat is dan ook het eenige
Fundament der eeuwige gemeenschap. Uw goede werken
kunnen dat fundament nooit zijn, want ze zijn alle door de
17 wet vervloekt. En gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet des Heeren ook maar het
kleinste beetje zou vervallen 3 ). Slechts in Mijn werk is
gansch de wet vervuld en daarom is er ook alleen om
Mijnentwil genade en eeuwig leven. Ge meent wel, dat ge de
wet van God onderhouden kunt, doordat ge haar met uw
bepalingen hebt ontkracht en zoo niet van genade behoeft
18 te leven. Maar 1k zeg u: ieder, die zijn vrouw wegzendt en
een andere vrouw trouwt, doet overspel, ook al hebt gij
nog zooveel geldige redenen daarvoor aangegeven 4 ). En
1) Er staat eigenlijk: ze trokken hun neus voor Hem op.
2) Zie daarvoor Lucas 7 : 18-35.
3) Tittel, eigenlijk haakje, duidt het kleinste lettergedeelte aan van het Hebreeuwsche alfabeth.
4) De oude Synagoge n.1. had een heele reeks „gronden voor echtscheiding"
opgesteld; vandaar het „om allerlei oorzaak" in Matth. 19 : 3.
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wie een vrouw trouwt, die door haar man is weggezonden,
die doet ook overspel. De wet des Heeren blijft onverzwakt
het heele leven beheerschen. Maar dan zeker ook in het
huwelijk, waarin het menschenleven wordt gebouwd. Wanneer ge daaraan al met uw bepalingen gaat knoeien, dan
blijkt het duidelijk, dat ge niet den ganschen levensbouw
wilt stellen in den dienst van God. Altijd en overal komt ge
voor de wet van God te staan. Er is maar een mogelijkheid
om aan die wet des Heeren te voldoen: gebonden te zijn
aan de genade van Jezus Christus, Die den vloek der wet
heeft weggenomen door de verzoening in Zijn bloed. Aileen
door het geloof in Hem is de ware levensbouw weer mogelijk, omdat Hij het Fundament is der eeuwige gemeenschap,
die op deze aarde reeds moet worden gebouwd. Om dien
levensbouw gaat het op de aarde, want heel dit aardsche
leven op zichzelf heeft geen waarde en gaat eens voorbij.
Het heeft pas waarde, zoo daarin gebouwd wordt op het
Fundament Jezus Christus en het aardsche leven gesteld
wordt in Zijn dienst.
19 ' Er was eens een man, die rijk was aan aardsch goed1).
Hij kleedde zich in purper en linnen en leefde iederen dag
20 vroolijk en hield schitterende maaltijden. En een bedelaar,
Lazarus 2 ) genaamd, was bij het poortgebouw van het huffs
21 van den rijke neergelegd en begeerde verzadigd te worden
met wat er van de tafel van den rijke afviel. En of hij dit
nu kreeg of niet, het feit, dat deze bedelaar daar lag, was
reeds een aanklacht tegen den rijken man. Want niet dat
hij rijk was, was zijn schande, maar dat hij in Israel een
bedelaar liet liggen, terwijl God gezegd had, dat er in Israel
geen bedelaar mocht zijn 3 ). Het bleek dus, dat deze man
met den dienst des Heeren had gebroken en het verbond
met God verachtte. Hij leefde zijn eigen leven met zijn eigen
geld en goed. Hij bouwde niet aan de ware gemeenschap
door zijn aardsche leven te stellen in den dienst des Heeren.
Daarom moest ook de bedelaar aan het poortgebouw zijn
gemeenschap en hulp missen. Integendeel, de onreine straathonden kwamen en belikten gretig zijn bloedige zweren, de
1) Weer wordt niet gezegd, dat dit verhaal een gelijkenis is; zie bij vers 1.
2) Deze naam beteekent: Mijn God is hulp. In het Oude Testament: Eliezer.
3) Deut. 15 : 4.
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pijnlijke plekken schrijnend met hun ruwe tong. Zoo was
22 de tegenstelling op aarde wel heel erg. Maar de bedelaar
stierf en hij, die op aarde niets ontvangen had, maar in zijn
naam betrouwde, dat de Heere Zich over hem zou ontfermen, hij kreeg, waarop hij vertrouwen mocht om de belofte
Gods: de engelen droegen hem in het hemelsche vaderhuis,
waar hij aan den eeuwigen maaltijd mocht aanliggen op de
eereplaats naast Abraham, den vader der geloovigen. Zoo
ontving hij de eeuwige gemeenschap, omdat hij had ver23 trouwd op het Woord der genade. De rijke man stierf
ook, en werd met groote plechtigheid en praal begraven. Maar daarmee was het dan ook uit voor deze aarde.
Want met het einde van het aardsche leven, was ook
het einde van zijn gemeenschap gekomen. Want toen hij
in het doodenrijk zijn oogen opsloeg, verkeerde hij in
de pijn, maar had daarin geen vertroosting, want hij zag
Abraham van verre, onbereikbaar, en Lazarus, den bedelaar,
24 op de eereplaats bij hem aan den maaltijd. Toen riep hij en
zeide: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus
naar me toe, opdat hij slechts den top van zijn vinger in het
water doope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in
25 deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u dat gij
het goede in uw leven hebt ontvangen als het u toekomend
deel en Lazarus het kwade; nu echter wordt hij bier vertroost, doch gij lijdt pijn. Want hij heeft uit zijn aardsche
leven, door het geloof in het Woord van God, gebouwd aan
deze eeuwige gemeenschap, doch gij hebt dat Woord van
genade veracht en voor uzelf geleefd. Daarom is er thans
voor u geen gemeenschap meer, want die van de aarde is nu
26 voorbij, die is niet eeuwig. Er is dan ook tusschen u en ons
een groote kloof aangebracht, opdat degenen, die van bier
naar u zouden willen overgaan niet kunnen, noch omge27 keerd. Toen zeide de rijke tot Abraham: Ik vraag u dan,
28 vader, dat gij hem zendt naar het huis van mijn vader. Want
ik heb vijf broers. Laat hij hun zeggen, wat hun wacht en
hen roepen tot bekeering, opdat ook zij niet komen in deze
29 plaats der pijniging. Maar Abraham antwoordde hem: Zij
hebben het Woord van God, zooals Mozes en de profeten1)
1)

Onder „Mozes en de profeten" wordt het Oude Testament verstaan; „Mozes"
is de vijf boeken van Mozes en het overige der geschriften heet „de profeten"
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hun dat verkondigd hebben. Dat Woord van God komt met
30 gezag tot hen, en daarom moeten zij daarnaar hooren. Maar
de rijke man zeide: Neen, vader Abraham, maar wanneer
iemand van de dooden naar hen toegaat, dan zullen zij
31 zich zeker bekeeren. Doch Abraham zeide: Indien zij niet
hooren naar het Woord van God en dat geen beslag op hen
heeft, wanneer zij zich niet willen onderwerpen aan de
wet des Heeren, dan zullen zij ook niet gehoorzaam zijn,
indien iemand uit de dooden opstaat en hun verschijnt.
Want nooit kan of mag het wonder de wet vervangen.
Slechts door den vloek der wet kunnen en mogen zij naar
het wonder der genade worden heengedreven. Ze moeten
gehoorzaam zijn aan het Woord des Heeren en dan zullen
zij komen tot Jezus Christus, Die in dat Woord is beloofd
als de Verlosser van het leven. Hij heeft den vloek der wet
weggenomen, opdat Hij met haar zegen ons vervullen zou.
Zoo is Hij het eenige Fundament der eeuwige gemeenschap.
waaraan de mensch op deze aarde door het geloof in Hem
reeds bouwen mag.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Absolute in
belofte en eisch. 17 : 1-10.
17 : 1 Nadat Jezus Christus Zijn discipelen had geleerd, dat
het noodig was uit dit aardsche leven te bouwen aan de
eeuwige gemeenschap en daartoe alle aardsche gaven te
gebruiken, zeide Hij tot hen: Er zullen vast en zeker verleidingen komen, die u met alle kracht zullen probeeren af
te houden van den bouw aan de eeuwige gemeenschap.
Want die bouw is eigenlijk een strijd tusschen het Koninkrijk Gods en het koninkrijk van den satan. Daarin zal de
satan trachten door allerlei menschen en allerlei dingen u
af te trekken, van wat 1k u heb gezegd, om zoo den bouw
der eeuwige gemeenschap te verstoren. Maar wee den
mensch, die zich in dienst stelt van den satan en u tracht
te verleiden, hoe dan ook. Het lijkt wel, dat hij thans nog
leeft zonder schuld, maar eens zal blijken, dat het voile
2 oordeel over hem is losgebroken. Het was beter voor hem,
als op dit oogenblik reeds een molensteen om zijn hals was
gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij nog ver138

der de kans had, om een van Mijn geloovigen te verleiden
tot de zonde. Want hij, die u verleidt, staat in den dienst van
satan en hoe meer hij verleidt, des te zwaarder wordt zijn
oordeel. Maar heel dit aardsche leven moet dienstbaar zijn
aan den bouw van het Koninkrijk Gods. Ik eisch u geheel
3 op. Ziet daarom toe op u zelven. Geen oogenblik moogt ge u
laten afhouden van den bouw van dat Koninkrijk, hoe
moeilijk het u ook valt. Indien dan ook een broeder tegen u
zondigt, onderhoud hem daarover en bestraf hem: en als hij
4 berouw heeft en toont, vergeef hem dan. Zelfs indien hij
zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal bij u
terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult ge hem vergeven. De
wet van het Koninkrijk Gods eischt u geheel op. Zelf leeft
ge ook uit het absolute van de belofte Gods, Die om Mijnentwil u Zijn genade schenkt. Zonder Mij zoudt ge niet kunnen
bestaan! Zoo is ook de eisch om te vergeven absoluut in uw
leven, opdat ge geheel van Mij zult zijn.
5 Toen de apostelen, die straks de leiding zouden hebben
onder het yolk Gods en daartoe bepaaldelijk geroepen
waren, dit hoorden, durf den ze hun taak haast niet aan.
Wie zou dat ooit kunnen volbrengen en hoe zouden zij
dan daarin nog kunnen voorgaan ook! Daarom zeiden zij
tot hun Heere: Geef ons meer geloof! Doe er nog wat bij,
Heere, want we gevoelen dat het nog zoo gering is, te weinig
om dezen absoluten eisch te volbrengen!
6 Maar de Heere zeide tot hen: Meent ge werkelijk, dat
het gaat om de hoeveelheid van het geloof, of ge veel hebt
of weinig? Geloof meet men niet met de el of weegt men
niet per pond. Want het geloof is in zichzelve niets. Het
geloof heeft zijn waarde door zijn inhoud. Het gaat om de
vraag, in Wien ge gelooft. Gelooft ge in Mij, den Heere, dan
gelooft ge in Hem, Die wel de Absolute is in den eisch, maar
tegelijk de Absolute in de belofte. Dan durft ge de onmogelijkheid van het leven aan, omdat ge eens het
groote wonder hebt gezien, dat de Heere u barmhartig is.
Wie weet van de onbegrensdheid der lief de Gods, die Hij
in Mij aan u bewees, en wie rust door het geloof in dien
God en Heere, die rust in den Absolute, Die wel alles
eischen moet, maar ook alles heeft gegeven. Indien ge dus
maar een geloof hebt, waarvan ge denkt, dat het zoo klein
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is als een mosterdzaad i ), dan zoudt ge om 'a Heeren wil, in
Wien ge rust, kunnen zeggen tot dezen moerbeiboom, die
zoo heel breed met zijn wortels in den grond staat: Word
ontworteld en in de zee (niet gegooid), maar geplant, zoodat
hij daar ging groeien; en hij zou u gehoorzamen. In het
geloof kunt ge het onmogelijke aan, omdat ge door het
geloof rust in Hem, Die de Absolute is in Zijn eisch, maar
ook in Zijn belofte van vergeving der zonden en eeuwig
leven.
7 Wanneer toch iemands slaaf, die voor hem ploegt of
het vee hoedt 's avonds van het land thuis komt, dan zal
toch zijn heer niet zeggen: Ga direct maar aan tafel zitten
en rust uit van uw werk en eet? Zijn werk is toch niet afge8 loopen? Zal zijn heer niet tegen hem zeggen: Maak mijn
maaltijd gereed, wasch en verkleed u, en bedien mij tot ik
klaar ben met eten en drinken en daarna kunt gij eten en
drinken? De eisch van den heer is toch absoluut? Maar er
is ook de belofte, dat de slaaf mag eten en drinken op zijn
9 tijd. Maar zal de heer voorts zijn slaaf bedanken, omdat
hij gehoorzaam deed wat hem bevolen was? Neen zeker
niet. Maar in het volbrengen van den absoluten eisch ontvangt de slaaf de vervulling van de absolute belofte, dat
zijn heer voor hem zal zorgen. Hij behoort hem geheel en
10 al toe. Zoo moet ook gij, nadat ge alles gedaan hebt, wat u
bevolen is in het Koninkrijk Gods, zeggen: Wij zijn slaven,
die niet meer gedaan hebben dan onzen plicht; wij hebben
slechts gedaan, wat wij moesten doen. Maar in het volbrengen van dien absoluten eisch deelt ge in de vreugde van de
absolute belofte, omdat ge geloovig rust in Hem, in Wien
belofte en eisch een zijn, maar dan ook absoluut.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Wortel van
den olijiboom Israel. 17 : 11-19.
En het geschiedde gedurende Zijn rein naar Jeruzalem 2 ) ,
dat Hij door het grensgebied van Samaria en Galilea trok
12 in de richting van den Jordaan 3 ). Toen Hij een zeker dorm

17 : 11

1) Zie Luc 13 : 19.
2) Zie Luc. 9 : 51.
3) Dus niet : dwars door Samaria en Galilea.
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wilde binnengaan, kwamen Hem tien melaatsche mannen
tegemoet, die zich buiten het dorp en de gemeenschap
moesten ophouden, en ze bleven, zooals de wet van Mozes
dat voorschreefl), op een afstand staan. Uit het vervolg
van deze geschiedenis blijkt, dat dit een gemengd gezelschap was: negen Joden en een Samaritaan, wat in dit
grensgebied verklaarbaar was, terwiji ze bovendien door
hun melaatschheid toch alien onrein waren. Tevens blijkt
dat deze mannen de wet van Mozes kennen en zich er aan
13 onderwerpen willen: ze biijven op een afstand staan. Maar
ze verhieven hun stem en riepen: J ezus, Meester, heb
medelijden met ons! Wat ze daarmede precies verwachtten
is niet te zeggen, al was het hun zeer waarschijnlijk wet
direct om genezing te doen.
Nu deze menschen hebben blijk gegeven, dat zij de
wet van Mozes kennen en onderhouden, wil Jezus hen ook
door die wet brengen tot de kennis van hun waarachtige
14 ellende. Daarom ziet Hij hen aan en zegt tot hen: Onderwerpt u dan verder aan de wet, gaat heen, vertoont u aan
de priesters! De wet van Mozes schreef n.l. voor, dat slechts
hij van melaatschheid was genezen, die door den priester
als door den mond des Heeren, was gereinigd en genezen ver.
klaard2).
En op het oogenblik, dat zij zich omkeerden en heengingen naar den tempel, begon hun genezing.
Maar alleen de priester zou werkelijk hen rein verklaren kunnen.
Zoo liepen daar tien menschen, alien genezen van hun
melaatschheid en alien op weg naar den tempel. Allen hadden zich geloovig overgegeven aan het Woord van Jezus
Christus en alien onderwierpen zich gehoorzaam aan de
wet van God. Hier zijn dus natuurlijke takken en wilde takken van den olijfboom Israel, waarvan Jezus Christus de
Wortel is3).
Maar dat Hij de Wortel is, zonder Welken men niet
leven kan, en dat er natuurlijke en wilde takken zijn, dat

1) Lev. 13 : 45 v.v.
'2 ) Lev. 14 : 1 v.v.
3) Deze beeldspraak is ontleend aan Rom. 11 : 11-24.
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wil Hij nu gaan openbaren. Want in de onderwerping aan
de wet des Heeren moesten deze menschen hun ellende leeren kennen. Wat toch was het geval? Als ze straks met zijn
tienen bij den tempel zouden komen, dan zou er groote
moeilijkheid ontstaan. Want een van hen, de Samaritaan,
zou niet in den tempel mogen verschijnen en zou zich niet
door den priester mogen laten keuren. Want er was een
steen in den tempelmuur gemetseld, waarop stond dat geen
vreemdeling de omheinde tempelruimte mocht betreden op
straffe van den dood 1). Waarbij men onder vreemdeling verstond, ieder, die niet van Abrahams zaad was ). voor den
Samaritaan was dus geen toegang tot den tempel en dus
was er voor hem geen wettige genezing ook. Ziet ge wel,
wil Jezus zeggen, hoe groot de ellende van het leven is als
gij u moet houden aan de wet? Dan is er voor dezen
Samaritaan geen genezing mogelijk. Maar voorts is dan
ook de genezing der anderen niet de ware verlossing van
het leven, want dan is die genezing tot het natuurlijke leven
beperkt. Zoo openbaart zich hier de vloek der wet. Maar
er is ook de belofte Gods 3), dat Hij den vreemdeling” een
plaats en naam zal geven in Zijn huis, welke nooit daaruit
zal worden weggedaan.
En wat geschiedt er nu? Een van de tien melaatschen
15
keerde naar Jezus terug, toen hij zag, dat hij genezen was,
16 met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich
op zijn aangezicht voor de voeten van Jezus, om Hem te
danken. Dair moest hij zijn met den dank voor zijn
genezing, omdat er in den tempel geen plaats was voor
hem. Hij was een wilde tak, niet uit den natuurlijken olijfboom Israel. Want hij was een Samaritaan.
Als Jezus hem alleen ziet, dan schreit Zijn hart van
pijn, omdat Hij opnieuw moet ontdekken, dat het oude
Israel niet zijn ellende wil zien uit de wet en niet erkennen

1) Deze steen bestaat nog en wordt thans bewaard in het (Nieuwe Keizerlijke)
museum te Constantinopel.
2) Het woord op dezen Steen voor vreemdeling gebruikt, beteekent letterlijk:
van andere geboorte (sc. dan uit Abraham).
3) In Jesaja 56 :3 v.v.
4) In de Septuaginta (de Grieksche vertaling van het Oude Testament) staat
in Jes. 56 : 3 v.v. voor vreemde hetzelfde woord als op den tempeisteen.
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wil, dat Hij de Wortel is van den olijfboom Israel. Is er nu
niemand van de negen opgeschrikt, toen bleek, dat de Samaritaan niet ingaan mocht in den tempel? Begreep toen
niemand van de negen, dat de tempel nooit het einde wezen
kon en dat er slechts bij Jezus Christus redding was? Of
hielden ze vast aan hun natuurlijke afstamming, alsof die
17 recht gaf op de genade des Heeren? En Hij vraagt: Zijn
niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen?
18 Waren er dan geen anderen om terug te keeren en in Mij
God te erkennen als den Verlosser van hun levee, dan
deze vreemdeling? En dan gebruikt Jezus hier l) hetzelfde
woord, dat ook op den tempelsteen staat, welk woord in
het gewone Grieksch niet voorkomt, maar dat door de
Joden is gemaakt om goed aan te duiden, dat menschen,
die van Abrahams zaad niet zijn, ook niet behooren bij
het yolk van God. Hier doorbreekt Jezus Christus dien
valschen waan en zegt, dat wel Israel een olijfboom is,
maar dat er natuurlijke takken en geente takken zijn,
en dat Hij van beide de Wortel is, uit Wien de takken de
levenssappen moeten optrekken. Doen ze dat niet, dan worden natuurlijke en geente takken dor; ze worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zoo openbaart Jezus Christus
hier opnieuw den zegen en den vloek. Den zegen voor
alle takken, natuurlijke en geente, die in Hem gelooven;
den vloek voor alle takken, natuurlijke en geente, die Hem
in ongeloof verwerpen. Want Hij alleen is de Wortel van
den olijfboom Israel en heeft de afzondering van het natuurlijke yolk verbroken, opdat het een waarachtig geestelijk
Israel zou zijn.
19 Daarom zeide Hij tot den Samaritaan, den vreemdeling, voor wien geen plaats was naar de wet van Mozes,
maar voor wien wel de belofte van Jesaja gold: Sta op, ga
been, uw geloof heeft u behouden. Ik neem den vloek der
wet op Mij, opdat Ik ook den vreemdeling naar het Woord
des Heeren met Mijn zegen kan vervullen, opdat ook zijn
plaats in het huis des Heeren zal vast zijn. Ik ben de Wortel
van den olijfboom Israel, waarvan de natuurlijke en de
1)

Luc. 17 : 18 is de eenige plaats in het Nieuwe Testament, waar dit woord
voorkomt.
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geente takken alleen maar leven kunnen door het geloof
in Mij.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn komen
als Koning der gerechtigheid bij de volheid der zonde.
17 : 20-37.
17 : 20 Eens vroegen de Farizeen Hem, wanneer nu het
Koninkrijk Gods in zijn volheid zou komen. Ze hoorden
Jezus steeds spreken over den absoluten eisch en de absolute belofte, maar wanneer zou dat nu werkelijkheid zijn.
In antwoord op die vraag zeide de Heere Jezus: Het
Koninkrijk Gods komt niet zoo, dat ge het aan uiterlijke
omstandigheden kunt waarnemen en ook kunt ge die komst
21 niet berekenen. Evenmin zal men kunnen zeggen: zie, hier
is het, of daar. Het Koninkrijk Gods is een geestelijke
kracht, die geheel deze wereld inneemt en wel openbaar
zal worden in zijn volheid, maar pas wanneer de strijd
met de zonde voltooid is. Thans is het nog klein, want zie,
het Koninkrijk Gods is midden onder u. Daarmede wijst
Jezus Christus Zichzelf aan als den drager van dat Koninkrijk, maar tevens zegt Hij daarmede, dat het in zijn omyang nog maar zeer beperkt is. Pas als de wereld rijp is
tot het oordeel, dan komt de Koning der gerechtigheid in
de volheid van Zijn koninklijke macht.
22 In verband daarmede zeide Hij dan ook tot Zijn
discipelen: Er zullen voor uw geloof zware dagen komen,
waarin ge zoudt denken, dat het Koninkrijk Gods geheel
verdwenen was, dagen waarin ge begeeren zult een der
gloriedagen van den Menschenzoon to zien, aan Wien de
Heere de koninklijke heerlijkheid zal geven 1). Maar in die
groote beproeving zult ge die heerlijkheid niet zien. Pas
als de volheid der zonde er is, dan komt de Koning der
gerechtigheid in Zijn oordeel. In die moeilijke dagen,
23 waarin ge naar verlossing smacht, .zal men tot u zeggen:
Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen en
loopt het niet na. Want als de Koning der gerechtigheid
komt, dan is er geen twijfel aan. Dan zal Hij overal tegelijk
1)
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24 verschijnen. Want gelijk de bliksem flitst en van den eenen
kant van den hemel tot den anderen licht, zoo zal ook de
Zoon des menschen zijn op den dag van Zijn wederkomst
ten oordeel. Dan zal de geheele aarde tegelijk Hem zien.
Want dan is de tijd van het oordeel over de gansche
menschheid gekomen, omdat de volheid der zonde er is.
25 Maar voordat die dag komt, waarin de Zoon des menschen
Zijn koninklijke heerschappij zal uitoefenen en door ieder
als Rechter zal worden erkend, moet Hij eerst veel lijden
en verworpen worden door deze generatie van menschen.
Toch zal daarmee de maat der zonde niet vol zijn. Weer
zal de zondemacht groeien in een volkomen afval van
den Heere en in een leven naar eigen inzicht en wellust.
26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zoo
zal het ook zijn in de dagen van de wederkomst van den
27 Zoon des menschen: men at en dronk, men huwde en werd
ten huwelijk genomen en stoorde zich niet aan de dreiging
van het komend oordeel, zooals Noach dat had geprofeteerd
door het Woord van God. Men leefde voort naar eigen inzicht, tot op den dag, waarop Noach in de ark ging en de
zondvloed kwam en alien verdelgde, omdat zij zich niet
28 onderworpen hadden aan het Woord der genade. Het zal
weer hetzelfde zijn als in de dagen van Lot: men at en
dronk, men kocht en verkocht, men plantte en bouwde en
deed alsof dit aardsche leven einddoel aller dingen was,
zich niet storende aan het Woord en de wet des Heeren.
29 Maar op den dag, dat Lot uit Sodom ging, gehoorzamende
aan het Woord des Heeren, regende het vuur en zwavel
van den hemel en verdelgde alien. Toen kwam de gerech30 tigheid Gods in de volheid der zonde. Op dezelfde wijze
zal het gaan op den dag, waarop de Zoon des menschen in
Zijn koninklijke heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dan
zal Hij komen als de Koning der gerechtigheid in de
volheid der zonde en dan zal het oordeel volkomen zijn.
Weer zal het onverwacht zijn als in Noachs dagen en den
tijd van Lot, hoewel, en toen en nu, het Woord van God
31 heeft gesproken. Wie op dien dag op het dak van zijn
huis is, terwijl nog het huisraad in zijn huis is, ga niet
naar beneden om het to halen. Het leven hangt toch aan
dat huisraad niet en ge moet den Heere der gerechtigheid
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ontvangen. als Hij komt 1). Wie op het land is, keere niet
terug naar wat hij achterliet! Het gaat toch om de komst
van Jezus Christus, en het gebonden zijn aan uw aardsche
32 goed en niet aan Hem in Zijn komst, is zonde. Denkt toch
aan de vrouw van Lot, die ook haar aardsche bezittingen
niet los kon laten en daardoor gebonden bleef aan het
33 leven der zonde. Zij werd een zoutpilaar2). Wie zijn aardsche leven zal trachten te behouden, die zal het in dien
dag verliezen, want geheel deze aarde zal worden omgekeerd. Maar wie het verliezen zal aan den Koning der
gerechtigheid, die zal het vernieuwen en mogen indragen
in de heerlijkheid, die komt, omdat het leven van Jezus
34 Christus is, den Heere der heerlijkheid. 1k zeg u: in dien
nacht zullen er twee in een bed zijn; de een zal aangenomen worden, omdat die den Zoon des menschen heeft verwacht; de ander zal achtergelaten worden, omdat die den
35 Zoon des menschen heeft veracht. Twee vrouwen zullen
samen bezig zijn te malen; de eene zal aangenomen worden,
omdat ze geloovig haar arbeid verricht, dien stellende in
den dienst van den Koning der gerechtigheid; de ander
zal achtergelaten worden, omdat ze haar aardsche leven
niet heeft onderworpen aan dien Koning der gerechtigheid en haar leven in het oordeel niet kan bestaan3).
Toen de discipelen dat alles hoorden, vroegen zij Hem:
37
Waar zal dat alles gebeuren, Heere?
Daarop antwoordde Hij hun: Waar doode lichamen
zijn, daar zullen overal de roofgieren zich verzamelen om
het aas te verslinden. Wanneer het gansche leven rijp is
voor het gericht, dan treft ook overal het oordeel Gods.
Wanneer er dus de volheid der zonde is, dan komt de Koning
der gerechtigheid, opdat in de volheid der zonde ook
geopenbaard worde de volheid der genade, Gods. Er is dus
rijpin,g voor de hel en voor den hemel hier op aarde, tot
welken oogst de Koning der gerechtigheid eens komen zal.
1) In deze beelden blijkt, dat Jezus ook doelt op den val van Jeruzalem in
70 na Chr., maar daarin en daarachter voornamelijk op den dag van het
groote oordeel: den dag der wederkomst van Jezus Christus.
2) Gen. 19 : 26.
3) Vers 36 komt in de meeste handschriften niet voor en zal dan ook wel
een invoegsel zijn naar Matth. 24 : 40; vandaar, dat ik het uit de parafrase
weglaat.
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De zelfopenbaring van Jezus Christus als de zekerheid
van het recht der Zijnen. 18 : 1-8.
18 : 1 Nadat de Heere Jezus had gesproken. over Zijn wederkomst en Zijn discipelen had gezegd, dat het verlangen
daarnaar sterk zou zijn, zoo zelfs, dat ze zouden meenen,
dat de Heere niet zou komen, sprak Hij tot hen een gelijkenis met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden
en daarin niet verslappen. De oefening der gemeenschap
met den Heere, die rustte in het verzoende recht door
Jezus Christus, zou hen sterken in den strijd tegen de
zonde en de machten der wereld. Daarom vertelde Hij:
2 Er was in een stad een rechter, die zich om God niet
bekommerde en zich evenmin aan een mensch stoorde.
Hij leefde geheel voor zichzelf en bepaalde zelf wat recht
3 was. Nu was er ook een weduwe in die stad, die telkens bij
hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn
tegenpartij. Ze was blijkbaar benadeeld en vroeg nu om
genoegdoening. De rechter was dus wel verplicht haar
4 die te geven. Maar een tijdlang Wilde hij niet, omdat hij zich
niet bekommerde om het recht, maar steeds naar eigen
inzicht handelde. Een tijd later sprak hij echter bij zichzelf: Al bekommer ik me niet om God en al stoor ik mij
5 niet aan een mensch, toch zal ik, omdat deze weduwe het
me moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Het zou anders
nog kunnen gebeuren, dat ze komt en mij in mijn gezicht
slaat. Het ging den man dus niet om het recht, maar om
de rust en veiligheid van zijn leven.
6 Toen zeide de Heere Jezus: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Hij, die niet eens zich bekommert
om het recht, moet toch tenslotte om zijns levens wil wel
recht doen! Hoeveel te meer dan God, Die wel Zich aan
het recht gebonden heeft en toen gij aan dat recht niet
kondt voldoen, Zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat Die
7 voor u zou betalen! Zou deze God dan Zijn uitverkorenen
geen recht verschaffen, wanneer zij dag en nacht tot Hem
roepen? Zoo zeker als Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft,
zoo zeker is uw recht bij Hem, omdat het rust in de
betaling door Zijn Zoon. Zou God u laten wachten? Hij
heeft u toch reeds recht gedaan, nu Hij Zijn Zoon u heeft
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8 gegeven? Daarom zeg Ik u: Hij zal Zijn kinderen spoedig
recht verschaffen, omdat Hij eens Zijn Zoon gegeven heeft.
In Hem ligt de zekerheid van het recht der Zijnen. Als
ge Mij in geloof ontvangt en zoo aan Mij en aan den
Vader zijt gebonden, dan kunt ge rusten in het recht en
in de gemeenschap met den Heere. Ge moogt dan ook in
dat geloof niet vertragen, maar moet altijd aan Mij verbonden zijn. Maar zal de Zoon des menschen, nu Hij
eenmaal gekomen is en God in Hem het recht der Zijnen
heeft geopenbaard, dat geloof op aarde vinden? Zalig is hij,
die gelooft.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den grond van
de rechtvaardiging der Zijnen. 18 : 9-14.
18 : 9 In verband hiermede sprak Hij met het oog op hen,
die van zichzelf wel meenden, dat ze rechtvaardig waren
en geen schuld hadden bij den Heere, maar die anderen
verachtten, omdat ze dachten, dat zij wel schuldig stonden
10 bij God, ook deze gelijkenis: Twee menschen gingen op
naar den tempel om te bidden. De een was een Farizeer,
die meende door wetsonderhouding het eeuwige leven te
verdienen en daarom ook geen schuld bij God te hebben;
11 de ander was een tollenaar i ). De Farizeer stond rechtop
in den voorhof, was zich van geen schuld bewust, zocht den
grond van zijn rechtvaardiging bij zichzelf en bad dan
ook, weer tot zichzelf dan tot den Heere zijn God: 0, God
ik dank u, dat ik niet ben als de andere menschen, roovers,
onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar!
Zoo heeft hij eerst gezegd, wat hij niet was en daarmee
zich vrijgepleit van schuld voor God. Nu gaat hij zeggen,
12 wat hij wel heeft gedaan, en somt zijn goede werken op: Ik
vast tweemaal per week (terwijl God slechts eenmaal per
jaar had bevolen 2 )) ; ik geef tienden van al mijn inkomsten (terwijl de Heere slechts de tienden vroeg van bepaalde
gewassen 3 ). Zoo plaveide hij met zijn „onschuld" en zijn
1) Zie over tollenaars Luc. 3 : 12 en 5 :27.
2) N.1. op den Grooten Verzoendag, Lev. 16 : 29.
3) N.1. van koren, olie en most, Lev. 27 : 30; Num. 18 : 21; Deut. 2 : 6v.;
14 : 22-27. Vgl. ook Luc. 11 : 42.
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„goede werken" den grond van zijn rechtvaardiging voor
God.
13 Maar de tollenaar, die met den dienst des Heeren had
gebroken en wist, hoe niet zijn dagelijksch werk, maar zijn
breken met God en zijn handelen naar eigen inzicht zijn
zonde was, de tollenaar stood achteraf en durfde zelfs
zijn oogen niet opheffen naar den hemel. Maar hij sloeg
zich van schaamte en berouw op de borst en zeide: 0, God,
wees mij, zondaar, genadig! Hij beleed zijn schuld en
pleitte niet op goede werken. Hij vroeg de schuldvergevende
gunst van God en pleitte op het werk van Jezus Christus.
Dat volbrachte werk van Jezus Christus was de grond
voor zijn rechtvaardiging bij God.
14 Daarom zeide de Heere Jezus: Ik zeg u, dat de tollenaar, in tegenstelling met den Farizeer, gerechtvaardigd
naar huffs ging. Want de grond van zijn rechtvaardiging bij
God was niet zijn eigen onschuld en zijn eigen werk, maar
de genade Gods, zooals Hij die bewijst om der wille van
Zijn Zoon. Want een ieder, die zichzelf voor God verhoogt
en niet wil staan op den grond der genade, die zal vernederd worden in de diepten van het verderf. Maar wie
zichzelve vernedert, omdat hij weet, dat hij schuldig staat
voor God, zoowel door zijn zonde als door zijn niet volbrachte werk, en dat hij leven moet van louter genade,
die zal verhoogd worden. Want hij weet zich het eigendom
van Jezus Christus en Die is de zekere grond van de
rechtvaardiging der Zijnen voor den Heere.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn onderricht
aangaande de wording van het Koninkrijk Gods. 18 : 15-17.
Nog steeds waren de discipelen bevangen in de gedachte
van het aardsche koningschap van Jezus Christus. Ze
wisten, dat het nu op Jeruzalem aanging, maar ze verbonden dat nog steeds aan de komst van het aardsche
koninkrijk. Wel zouden ze waarschijnlijk voor dat koninkrijk moeten vechten, maar het zou nu toch spoedig komen.
Zoo trekken ze met hun Meester mee.
Maar op die rein naar Jeruzalem geschiedt er weer
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jets, waardoor Jezus Christus Zichzelf opnieuw aan Zijn
discipelen kan openbaren.
18 : 15 Er kwamen moeders aan met zuigelingen op haar arm
en ze brachten hun kinderen naar Jezus toe met de vraag,
of Hij hen wilde aanraken en voor hen wilde bidden?).
Wat ook de bedoeling van de moeders mag zijn geweest, de discipelen vonden dit verzoek groote dwaasheid
en konden dit oponthoud op den tocht naar Jeruzalem niet
toestaan. Toen zij dit dan ook zagen, bestraften zij de
moeders. Het Koninkrijk, dat komen ging, kwam toch
niet door kleine kinderen? Wat hadden die daarmee van
noode? Dat Koninkrijk vroeg om sterke mannen, die
alles er voor konden en wilden inzetten. Het ging nu op
Jeruzalem aan!
Maar Jezus wil Zijn discipelen anders leeren en hun
zeggen, dat het Koninkrijk niet komt door de kracht en
het geweld der menschen, zelfs niet der discipelen. Het
Koninkrijk van God komt als een gave der genade uit
deze natuur, uit de schepping zelve op. De schepping is
niet voorgoed verloren, maar moet door de genade worden
geheiligd. Daarom is het Koninkrijk Gods van kinderen.
In de geboorte van kinderen toch blijkt de kracht van Gods
genade, omdat er zonder de reddende genade geen kind
geboren zou kunnen worden. En in de uitbreiding van
het menschengeslacht breidt zich tevens het Koninkrijk
Gods op aarde uit, als een geestelijke kracht, die de men16 schen overwint en de zondemacht verbreekt. Daarom riep
de Heere Jezus de moeders tot Zich en zeide: Laat de
kleine kinderen, de zuigelingen, tot Mij komen en houdt
ze niet tegen. Want van hen is het Koninkrijk Gods. Waren
zij er niet, het Koninkrijk zou op aarde nimmer komen.
De Vader heeft het gansche leven aangegrepen in Zijn
genade en uit dit leven groeit het Koninkrijk des hemels
op. Daarom heeft Christus ook het vleesch en bloed der
maagd Maria aangenomen en is als Kind geboren. Het
Koninkrijk van God is niet iets nieuws, dat vreemd is aan
de natuur. Maar het komt op uit het natuurlijke leven,
1)
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het heiligende door de kracht der genade. Daarom is ieder
kind reeds een wonder van genade, omdat om der zonde
wil de moederschoot verstorven wezen moest, maar door
Gods genade de mogelijkheid van baren is geschonken.
17 Met vollen nadruk zeg 1k u zegt Jezus dan Wie het
Koninkrijk Gods dan ook niet ontvangt, zooals hij een
kindje ontvangt, namelijk als een geschenk van Gods genade en niet door eigen kracht, hij zal in dat Koninkrijk
niet binnen gaan.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als de absolute
waardebepaling voor het Koninkrijk Gods. 18 : 18-30.
18 : 18 Niet Jangen tijd daarna 1 ) vroeg een hooggeplaatst
man e ) aan Jezus: Goede Meester, wat moet ik doen, om
het eeuwige leven te beerven? Voor dezen man beteekent
dat, dat hij een aantal leefregels moet hebben, welke hij
houden kan, opdat hij door de opeenstapeling van zijn
goede werken het eeuwige 'even kan ontvangen. Toch
beseft hij blijkbaar, dat het nog steeds niet voldoende is,
wat hij deed en daarom vraagt hij aan een nieuwen rabbi
ook weer nieuwe leefregels en erkent Hem daarin als een
goeden Meester, die hem het goede leeren kan.
19 Maar Jezus zeide tot hem: Wat noemt ge Mij goed?
Meent ge, dat 1k u iets nieuws, jets goeds kan geven?
Meent ge dat het Koninkrijk Gods jets anders is dan wat
God van oude tijden of reeds heeft geopenbaard? Er is
slechts een goed en dat is God. Wanneer ge dus Mij goed
noemt, dan erkent ge God in Mij. Maar dan weet ge ook
20 wat ge moet doen om het eeuwige leven te ontvangen. Ge
kent de geboden des Heeren: Gij zult niet echtbreken; gij
zult niet doodslaan; gij zult niet stelen; gij zult geen valsch
getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. De Heere
Jezus spreekt hier dus van de tweede tafel der wet, waarvan de Joden zelve wisten, dat de hoofdsom daarvan was:
gij zult uw naaste liefhebben als uzelve 3 ). Zoo plaatst de
1 ) Zoowel Matthews (19 : 16 v.) als Marcus (10 : 17 v.) en Lucas plaatsen dit
gebeuren direct achter de zegening der kinderen.
.,Jongeling" is men tot It- 40 jaar in het Oosten.
3) Zie Luc. 10 : 27 met de aanteekening daarbij.
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Heere dus den rijken man voor den eisch der wet om te
zien, of hij den zin der wet verstaat.
21 Maar de jongeman antwoordde: Dat alles heb ik van
jongsaf in acht genomen. Hij telde op, hoe hij de geboden
Gods steeds had gehouden, maar hij begreep, dat toch die
optelsom niet deugde. Alleen begreep hij niet, waarom ze
niet deugde. Hij wilt niet, dat er voor God een andere
waardebepaling was dan voor den mensch. En hij probeerde
met zijn aardsche rekenkunde het eeuwige leven te ontvangen.
22 Toen Jezus dan ook hoorde, hoe die jongeman meende,
dat hij de geboden der wet als optelsom moest volbrengen
en hoe hij dat steeds had gedaan, zeide Hij tot hem: Nog
een ding ontbreekt aan uw optelling: verkoop alles wat
gij bezit, betracht de naastenliefde uit uw goederen, reserveer die niet voor uzelve en verdeel de opbrengst van
uw goed onder de armen. Dan hebt ge niets meer naar deze
wereld. Dan is uw gansche optelling waardeloos geworden.
Maar dan hebt ge gezien, dat de eeuwige dingen met een
anderen, eeuwigen maatstaf worden gemeten. Dan meet ge
met den maatstaf der liefde, waarmede God ook u gemeten
heeft, gevende Zijn Zoon voor uw onmetelijke zonden en
ongerechtigheid. Wanneer ge de maat van die eeuwige
liefde voor u hebt gezien in Jezus Christus, dan pas ziet ge
de absolute waardebepaling voor het Koninkrijk Gods. Dan
wilt ge niets meer over houden, maar alles geven als antwoord op die eeuwige liefde Gods. En hebt ge u daaraan
overgegeven, dan zult ge een schat hebben in de hemelen,
niet naar den maatstaf der aarde, maar naar de mate der
liefde Gods. Kom dan ook hier en volg Mij, omdat ge weet,
dat ge in Mij hebt de ongemeten liefde des Vaders. Niet uw
optelsom brengt u in het eeuwige leven, maar de vermenigw
vuldiging van de liefde Gods in Christus Jezus over u1).
23 Toen de jongeman dat hoorde, werd hij diep bedroefd,
want hij was zeer rijk. Hij hield nog vast aan zijn waardebepaling van het leven, maar zag niet, dat de liefde Gods
in Jezus Christus de eenige absolute waardebepaling was
voor het Koninkrijk Gods. Zoo meende hij rijk te zijn, maar

1)
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was zeer arm, omdat zijn waarde geen eeuwigheidswaarde
was.
Terwijl hij dan ook heenging, zag Jezus hem na en
24
zeide tot Zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld
25 hebben, in het Koninkrijk Gods binnengaan. Want het is
gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een
naald, dan dat een rijke, als rijke, ingaat in het Koninkrijk
Gods. Dat is dus absoluut onmogelijk. Een rijke kan niet
met zijn rijkdom ingaan in de heerlijkheid des Heeren.
Want dat is heerlijkheid der genade en de waardebepaling
dezer aarde geldt daar niet.
26 Maar de discipelen, die dit hoorden en het niet verstonden, zeiden tot Jezus: Wanneer een kameel gemakkelijker door het oog van een naald kan gaan, dan een rijke
in het Koninkrijk Gods, wie kan dan zalig worden? Dat
is dan toch totaal onmogelijk?
27 Hij antwoordde daarop: Wat bij menschen onmogelijk
is, is mogelijk bij God. Hij heeft Zijn eeuwige liefde u
getoond in het geven van, Zijn Zoon. Wanneer ge in Mij
gelooft, dan deelt ge in die eeuwige liefde. Want niet uw
geld of iets van dit aardsche leven bepalen uw waarde voor
God. Maar of ge gebonden zijt aan de eeuwige liefde Gods
in Mij betoond, want Ik ben de absolute waardebepaling
voor het Koninkrijk Gods.
28 Toen zeide Petrus: Zie, wij hebben al het onze prijs
gegeven en zijn U gevolgd. Wordt daarmede dan niet onze
waarde bepaald en zullen we daarnaar dan niet vreugde
ontvangen?
29 Daarop antwoordde de Heere Jezus: Met vollen nadruk
zeg Ik u, zoodat ge het goed weet: Er is niemand, die huis
of vrouw of broeder of ouders of kinderen heeft prijs ge30 geven ter wille van het Koninkrijk Gods, of hij zal vele
malen meer ontvangen. Maar dat moet hij niet meten met
den maatstaf dezer aarde: de optelsom. Want dan zal hij
op deze aarde nog niets bezitten. Zelf heeft hij immers niets
meer en ook van Mij ontvangt hij geen aardsche goederen.
Maar de genade en de vrede Gods worden hem om Mijnentwil vermenigvuldigd en daarom ontvangt hij in dezen tijd
en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Daar kunt ge
met uw optelling nooit komen, want die bereikt de eeuwig-
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heid niet. Eeuwig is slechts daar, waar de mensch niets meer
heeft van zichzelf, maar vol is van de liefde Gods, zooals
die is geopenbaard in Mij.
De derde zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn lijden
als de Zoon des menschen. 18 : 31-34.
Heel duidelijk had de Heere dus gesproken over het
Koninkrijk Gods, dat gekomen was met Hem. Maar nu wil
Hij de twaalven heel nadrukkelijk nog eens aangaande Zijn
koninklijke heerlijkheid onderwijzen. Straks zouden ze
komen in den dreigenden maalstroom van aardsche messiasverwachting, en daarvoor wil de Heere Jezus hen waarschuwen. Hoe moeilijk het ook voor hen is, ze moeten weten,
dat de koninklijke heerlijkheid van den Zoon des menschen,
zooals God haar heeft beloofd, niet komen kan, of eerst
moet de Menschenzoon betalen voor de zouden van het yolk
dens Heeren, dat in de Schrift den naam van zoon des
menschen draagt.
Daarom nam Hij de twaalven terzijde en sprak tot
18 : 31
hen: Zie, wij trekken nu op naar Jeruzalem, de koningsstad. De tocht daarheen is wel een omweg, maar daar
heb Ik Mijn bedoeling mee. Straks zal Ik als Koning
de stad worden binnengehaald. Maar laat u daardoor niet
verblinden. Ge meent wellicht dat dan de tijd gekomen is,
dat de heerlijkheid der koninkrijken geschonken wordt aan
den zoon des menschen, aan het yolk van God, dat aan Mij
verbonden is. Maar zoo is het niet. Eerst moet aan Mij, den
Zoon des menschen bij uitnemendheid, vervuld worden al
wat door . de profeten is geschreven l ) . Daarom zal de Zoon
1) Men komt uit deze derde „lijdensaankondiging " niet uit, wanneer men
onder Zoon des menschen alleen maar verstaat Jezus Christus, zooals Hij
als Messias is gekomen en de koninklijke heerlijkheid ontvangt. Want,
afgezien van de bezwaren, genoemd inAant. 2 bij Lucas 9 : 22, komt daar
bij deze „lijdensaankondiging" nog bij, dat in heel het Oude Testament
geen profetie to vinden is, waarin gezegd wordt, dat Jezus Christus aan
de heidenen zal worden overgeleverd. Zelfs wanneer men de uitdrukking
„Zoon des menschen" wil gelijkstellen met „Knecht des Heeren" (Jes. 52, 53)
— wat exegetisch m.i. niet verantwoord is —, dan kan men nog zoo'n
profetie niet vinden. Terwijl toch Jezus Christus duidelijk zegt, dat Hij
den heidenen zal worden overgeleverd, opdat aan Hem volbracht worde,
wat door de profeten is geschreven. Het gaat dus werkelijk om het
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des menschen niet de koninklijke eer ontvangen, al jubelt
32 men Hem ook tegemoet, maar Hij zal overgeleverd worden
aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden
33 en zij zullen Hem geeselen en dooden. Dat hebben de profeten van den zoon des menschen voorspeld. Zoo heeft Jesaja
toch gesproken over de leidslieden des yolks? Zij wilden
toch koning zijn en dragen de koninklijke eere, die God
den zoon des menschen had toegezegd? Maar ze wilden dat
doen in eigen kracht en zeiden, dat ze een verbond met den
dood hadden gesloten, zoodat hun leven nimmer gevaar
liep. Dat heeft het yolk van God in zijn leidslieden gezegd
en daarmee hebben ze het oordeel Gods over zich ingeroepen. God heeft toen gesproken, dat de geeseiroede der
heidenen over hen zou . komen om hun te toonen, dat hun
leven niet eeuwig is en dat hun heerlijkheid slechts vastligt
in Zijn gunst. Maar niemand van het y olk des Heeren kan
dat oordeel dragen en daarvan verlossen. Daarom ben Ik
gekomen, de Zoon des menschen, om in hun plaats dien
vloek te dragen en te verzoenen. Daarom moet aan Mij
volbracht worden al die ellende, die Jesaja over de leidslieden van het yolk des Heeren heeft geprofeteerd. Maar dan
zal ook aan Mij vervuld worden wat Daniel zeide van den
Menschenzoon: na drie dagen zal 1k weder opstaan en
zal aan Mij gegeven worden alle macht in hemel en op
aarde. En zoo gij in Mij gelooft, zult ge deelen als de zoon
des menschen in Mijn heerlijkheid.
34 Maar de discipelen begrepen niets van deze dingen en
dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesproken werd. Pas na Zijn opstanding en Zijn hemelvaart
geschreven profetisch woord, waarvan de Joden in Jezus' dagen niet meer
bezaten, dan wij thans hebben. Gaat men evenwel uit van de gedachte,
zooals ik die aangaf in Aant. 2 op Lucas 9 : 22, dan heeft men in Jesaja
28 : 14 v.v. juist de profetie, waar deze erge dingen van den zoon des
menschen (het yolk van God) worden gesproken, waaraan alleen de Zoon
des menschen (Jezus Christus) kan en zal voldoen, zoodat ook alleen door
het geloof in Hem het yolk des Heeren deelen zal in Zijn koninklijke
macht en heerlijkheid. Dan is er dus ook weer evangelie in dezen tekst:
het leven van den koninklijken mensch wordt in zijn machteloosheid om
te betalen geteekend, maar tevens wordt gesproken van den koninklijken
Mensch Jezus Christus, Die den vloek der Zijnen zal dragen om hen
daarvan te verlossen.
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hebben ze den rijkdom van dit woord gezien, opdat zij, door
het geloof in Jezus Christus, den Zoon des menschen bij
uitnemendheid, Die voor het yolk van God den vloek der
zonde heeft gedragen, den zegen van Zijn heerlijkheid
zouden ontvangen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Gezalfde Gods
in Zijn afwijzen van aardsche messias-verwachting.
18 : 35-43.
Direct na deze derde „lijdensaankondiging", waarin
de Heere Jezus Zijn discipelen waarschuwde zich niet te
laten meesleepen door aardsche messias-verwachting, zooals
die straks in den koninklijken intocht in Jeruzalem zich
zou openbaren, vertelt Lucas de gebeurtenis met den blinden Bar-Timeiis bij Jericho. Uit het evangelic naar de
beschrijving van Johannes weten we echter, dat er tusschen de derde lijdensaankondiging en het gaan naar
Jericho nog heel wat is geschied, waardoor die tocht naar
Jericho in een bepaald licht komt te staan. In dien
tusschentijd is Jezus o.a. in Bethanie geweest, waar Hij
Lazarus, den broer van Martha en Maria, uit den dood
heeft opgewekt. Daarmee bedoelde Hij de bevolking van
Jeruzalem, inzonderheid den leidslieden, het bewijs te leveren, dat Hij de Messias was. Toen door de geestdrift der
menschen ook Jeruzalem vol werd van het gerucht over Hem,
oordeelde de Hooge Raad der Joden, dat Jezus sterven moest.
Maar Hij vertrok vanuit Bethanie en trok Zich terug in
Efralm, een plaatsje op de grens van Juda, ten Noord-Oosten
van Jeruzaleml ) . En toen de darn van het Paaschfeest aankwamen, waarop ook Hij in Jeruzalem wezen zou om daar
te worden gevangen genomen, ging Hij niet regelrecht van
Efraim naar Jeruzalem — een mogelijkheid, die voor
de hand lag — maar maakte Hij den omweg over Jericho,
om vandaar uit naar Jeruzalem te reizen. Er was dus
opzet in Zijn komen naar Jericho. Want bij die stad
kwamen de Galileers, die naar het Paaschfeest te Jeruzalem gingen, over den Jordaan en vandaar trok men in
1)
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gezamenlijken tocht naar de heilige stad. Die Galileers nu
wilde Jezus opwachten, opdat Hij met hen naar Jeruzalem
zou reizen. Want de Galileers waren de menschen van het
felle Joodsche nationalisme en de verwachting van het
aardsche koningschap zat hun in het bloed. Als Jezus niet
onopgemerkt Jeruzalem wilde binnentrekken, maar als
Koning de stad zou binnengaan, dan moest Hij in gezelschap van de Galileers wezen. Zij zouden Hem die koninklijke eere wel bereiden. En daarom maakte Jezus den
omweg over Jericho.
Het geschiedde nu, toen Hij in de nabijheid van
18 : 35
Jericho kwam, dat een blinde aan den weg zat to bedelenl).
Toen deze hoorde, dat er een schare menschen voorbij36
ging, vroeg hij, wat dit was.
37 Men vertelde hem, dat Jezus de Nazoreer voorbij
kwam. Merkwaardig is het, dat juist hier weer de Galileesche naam van Jezus wordt genoemd. Het blijkt dus,
dat Hij de Galileers heeft ontmoet en dat zij nu samen
naar Jeruzalem zullen. trekken.
38 Toen de blinde hoorde, dat het Jezus was, Die voorbijging, schreeuwde hij: Jezus, Zoon van David, heb medelijden
met mij! De blinde man gebruikt hier voor Jezus den titel,
die door de Joden gebruikt werd in verband met hun
aardsche messias-verwachting. Hij vraagt dus heel niet om
genezing, maar hij vraagt of Jezus, Die nu blijkbaar spoedig
Koning worden gaat, ook om hem denken wil. De geestdrift voor het koningschap zit blijkbaar in de lucht. En
dat nog wel bij Jericho, de stad, die een symbool is van
de aardsche macht van het Joodsche voile).
39 Maar de menschen, die vooraan liepen, bestraften hem,
dat hij zwijgen zou. Zoo hardop mocht hij Bien Messiaanschen naam niet gebruiken. Straka drong het gerucht door
tot Jeruzalem en kwamen de Romeinsche soldaten! Daarom

1) Ook thans moet weer worden bedacht, dat dit feit verbondsbreuk beteekende; vlg. Deut. 15 : 4 mocht er geen bedelaar in Israel wezen. Zoo wil
Jezus door deze, genezing opnieuw de eigenlijke ellende van het leven
aanwijzen.
2) Jericho is een vestingstad en als zoodanig ook in Achabs tijd herbouwd,
vgl. 1 Kon. 16 : 34.
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moest hij zijn mond houden, opdat door zijn geschreeuw
het plan niet zou mislukken.
Maar de blinde ziet het aankomen, dat hij straks weer
vergeten wordt, en daarom schreeuwde hij des te meer:
Zoon van David, heb toch medelijden met mij!
40 Toen stond Jezus stil en liet den blinde bij Zich brengen. Hier was nu een gelegenheid om in de schaduw van
het sterke Jericho, monument van nationalen trots, en
onder de Galileers, die vervuld waren van aardsche messiasverwachting, door een man, die ook van deze verwachting
was bezeten, Zichzelven te openbaren als den Gezalfde Gods,
Die wel kwam om te verlossen, maar van de ellende der
zonde in het leven.
41 Toen de man dan ook naderbij gekomen was, vroeg
Jezus hem: Wat wilt gij nu eigenlijk, dat Ik u doen zal?
Wat verwacht ge van Mij?
Daar stond de man voor Jezus! Was hij geholpen,
wanneer de Heere hem Zijn medelijden had betoond, in
geld of anderszins? Wat was zijn eigenlijke levensnood? En
kon daaruit dan nog verlossing komen? Was dat het ware
werk van den Messias?
Toen zeide de man: Heere, het liefste, wat ik wil, is,
dat ik weer zal kunnen zien! Zoo toonde deze man, dat hij
zijn aardsche messias-verwachting had verloochend. Want
had de Heere in Zijn Woord niet beloofd, dat blinders
ziende maken het werk was van den Gezalfde Gods? Zoo
moest dan Bar-Timeiis, bij Jericho en in den stoet der
Galileers, Jezus den Nazoreer belijden als den beloofden
Messias, Die het leven waarachtig zou verlossen.
42 En Jezus zeide toen tot hem: Word weder ziende;
uw geloof heeft u behouden. Zoo wees Hij de aardsche
messias-verwachting af, opdat Hij Zich opnieuw, vlak voor
den koninklijken intocht, zou openbaren als den Gezalfde
Gods.
En terstond kon de blinde zien en hij volgde Jezus,
43
terwijl hij God loofde om deze verlossing.
En heel de schare, die het gezien had, loofde eveneens
den Heere. Zoo had Jezus hen opnieuw voor de keuze
gesteld, de keuze van het geloof in Hem, niet als den Messias
der aardsche verwachting, maar als den Messias Gods,
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beloofd in Zijn Woord, tot volkomen verlossing van het
leven door de verzoening der zonden.

De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn herstel van
het ware Israel. 19 : 1-10.
Nadat de Heere Jezus den blinden Bar-Timelis had
genezen, ging Hij Jericho binnenl) en trok er doorheen.
2 En zie, er was een man, Zacheiis geheeten, die oppertollenaar was en hij was rijk. Deze rijkdom behoeft niet
zoozeer het gevolg te zijn van oneerlijke practijken, als wel
vanwege zijn hooge positie. Nu hij tollenaar was van
Jericho, een uitermate belangrijke grensplaats in het gebied
van Romeinsche zeggenschap, bleek wel zijn vooraanstaande
positie bij de Romeinen en dienovereenkomstig zijn breuk
met het Joodsche yolk. Vooral bij de nationalisten was hij
dus zeer gehaat.
3 Maar deze Zacheiis trachtte te zien, wie toch wel deze
Jezus was, waarover men nu zoo vol was na de genezing
van den blinde. Maar hij kon Hem niet te zien krijgen,
omdat hij klein van postuur was en een schare enthou4 siaste menschen zich rondom Jezus verdrong. Daarom liep
hij hard vooruit en klom in een wilden vijgeboom om
Jezus te zien, wanneer Hij daarlangs zou komen. Ondanks
de breuk dus met het yolk des Heeren en met den dienst
van God, was er in hem toch eenig verlangen om den
Heere Jezus althans te zien. Maar daarmede neemt de
Heere Jezus uitteraard geen genoegen. Integendeel, Hij wil
opnieuw in Jericho laten zien, dat Hij de ware eenheid
van het yolk des Heeren herstelt. Het gaat niet om de
nationale waarden van het yolk van God, maar hierom, of
het gelooft in het Woord des Heeren en in den Messias,
zooals Die in dat Woord is beloofd. Men kan dan Jezus
ook niet zien, maar moet in Hem gelooven!
En toen Jezus dan ook bij die plaats kwam, waar
5

19 : 1

1) Het verschil tusschen Matth. 20 : 29 v. en Marc. 10 : 46 eenerzijds, die
beide zeggen, dat deze genezing geschiedde bij het uitgaan van Jericho en
Lucas andererzijds, kan wellicht het beste verklaard worden, wanneer
we aannemen, dat er een oud en nieuw Jericho heeft bestaan, waarbij
Matthews en Marcus spreken van de oude stad, Lucas van de nieuwe.
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Zacheiis in den vijgeboom geklommen was, keek Hij naar
boven en zeide: Zache-iis, kom viug naar beneden, want
Ik wil gaarne onderdak in uw huis hebben! Zoo zette
Jezus dezen man voor den eisch zich aan Hem over te
geven. Hoort ge er ook nog bij? Ge hebt wel gebroken met
den dienst van God en met het yolk des Heeren, maar de
Heere heeft niet gebroken met u! De band van Zijn verbond
is onverbrekelijk, omdat hij rust in de genade. Maar die
genade moet ge dan ook willen ontvangen en u daaraan
overgeven. En daarom moet ge Mij, den Drager van die
genade, willen opnemen in uw huis. Zacheiis, gij weggeloopen kind des Heeren, ook gij behoort er bij. Niet de
nationale band verbindt het yolk des Heeren, maar de band
des geloofs in den Heere en Zijn Woord. Hoe staat het daarmede bij u? Kom viug naar beneden, Ik moet heden in uw
huis onderdak hebben!
6 Toen kwam Zache-iis viug naar beneden en ontving
Hem met blijdschap. Hij gaf zich over aan de genade
Gods en aan den Drager der genade. Zoo kwam hij weer
terug bij het yolk des Heeren, want Jezus Christus had
geopenbaard, dat het geloof in Hem herstel beteekende
van het ware Israel.
7 Maar toen de menschen, die met den Heere Jezus
meetrokken en in wie gloeide het vuur van nationaal verzet
en Joodschen trots, dat zagen, morden zij alien en zeiden:
Verwachten wij het nu van Hem? Moet Hij het koningschap dragen? Hij is bij een bondsbreker binnengegaan, bij
iemand, die zijn eigen yolk verraden heeft, om daar Zijn
intrek te nemen. Wat komt er zoo van heel ons plan
terecht? Deze hoort toch niet meer bij het yolk van God?
8 Maar Zacheiis stond inmiddels voor den Heere en zag,
dat hij door Zijn genade weer opgenomen was in de gemeenschap van het ware Israel en daarom zei hij tot den
Heere: Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik den
armen, en voor het geval ik van iemand teveel genomen
heb, vergoed ik het hem uit de overgebleven helft viervoudig l) .
Daarop antwoordde Jezus: Heden is aan dit huis
9
1)
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redding geschonken. Gij hebt verstaan dat ge opnieuw,
ondanks uw zonden, opgenomen zijt in de gemeenschap
van het ware Israel en terstond wilt ge dan ook leven nit
die gemeenschap. Ge hebt wel langen tijd gedaan, alsof ge
niets met God en Zijn verbond te maken hadt, maar dat
was niet zoo. Ge waart en bleeft een kind van Abraham,
omdat de Heere ook met u Zijn verbond had opgericht.
Maar het eigenlijke van dien band is niet, dat gij natuurlijk
kind van Abraham zijt, maar dat ook gij gelooft in de
verlossing van uw leven door de genade Gods in de vergeving van uw zonden. Die ellende moest ge zien en daarom
10 moest Ik in uw huis zijn. Want de Zoon des menschen is
gekomen, niet om in valsch nationalisme het Joodsche
yolk herstel te geven van het aardsche koningschap, maar
om het verlorene te zoeken en te redden en zoo het
ware Israel als yolk des Heeren te herstellen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als Koning der heerlijkheid, komend in de volheid der tijden. 19 : 11-27.
19 : 11 Toen de scharen deze dingen hoorden, voegle Hij aan
Zijn woorden een gelijkenis toe in verband met het feit,
dat Hij dicht bij de koningsstad Jeruzalem was en zij
meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar
worden. Het blijkt dus werkelijk, dat de gedachte van
het aardsche koningschap in de lucht zat en de gemoederen
12 beheerschte. Daarom zeide Hij: Een zeker mensch van
hooge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een
koningschap in ontvangst te nemen en daarna terug te
keeren. Hiermede doelde de Heere Jezus op Zichzelf,
omdat Hij straks in Zijn hemelvaart zou heengaan om
van God het koningschap te ontvangen over den hemel en
de aarde en in het eind der dagen (wat de Schrift noemt
de volheid der tijden l) ), terug te keeren en te oordeelen
over alien, in verband met de vraag wat zij in dien tusschen13 tijd met Zijn aarde hebben gedaan. Voordat die heer wegreisde, riep hij tien van zijn slaven en gaf hun samen tien
ponden, kleine geldsommen van f 40.—, ieder een pond, en
1)

Efeze 1 : 10.
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zeide tot hen: Drijft met dat geld van mij handel in den
tijd, totdat ik terugkom. Zoo heeft de Heere Jezus aan
Zijn kinderen, de geloovigep, ook deze aarde gegeven om
haar in den tijd tot Zijn wederkomst to veroveren voor
Hem. Zooals deze ponden bleven van den heer, die wegreisde, zoo blijft de aarde ook van Jezus Christus, omdat
Hij haar kocht met Zijn bloed. Straks vraagt ook Hij wat
14 de geloovigen er mee hebben gedaan. De burgers van dat
land haatten echter hun heer en zonden hem een gezantschap achterna en zeiden: Wij willen niet, dat deze koning
over ons wordt. Zoo hebben de bewoners dezer aarde, inzonderheid het oude yolk des Heeren, zich of gemaakt van
het Koningschap van Jezus Christus en in woord en daad
getoond, dat zij niet wilden, dat Jezus Christus Koning
over hen zou zijn. Maar eens zal dat Koningschap zich in
voile heerlijkheid openbaren en dan zal een ieder reken15 schap moeten afleggen van zijn doen. En het geschiedde
dan ook, toen de heer teruggekomen was, nadat hij het
koningschap had verkregen, dat hij beval, dat die slaven,
die geld van hem gekregen hadden, bij hem geroepen
zouden worden, opdat hij weten zou, wat ieder met zijn
handel had bereikt.
16 En de eerste verscheen voor hem en zeide: Heere,
uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. Natuurlijk
kwam dat door den arbeid van Bien slaaf, maar deze wist
zich zoo een met het geld van zijn heer, dat hij zeide, dat
17 het pond zelf die winst had gemaakt. Toen zeide de heer
tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf! Omdat gij in dat
kleine bedrag zijt getrouw geweest en hard er mee hebt
gewerkt, ook in den tijd dat ik niet bij u was, nu ontvangt
ge de heerschappij over tien steden. Ge hebt getoond, dat
ge die capaciteiten bezit. Zoo vraagt ook Jezus eens rekenschap van Zijn geloovigen, wat zij gedaan hebben met Zijn
goed, ook in den tijd, dat Zijn Koningschap niet openbaar
was op ,de aarde. Pas in de volheid der tijden vraagt Hij
die rekenschap en geeft aan hen, die getrouw waren in
het kleine van deze aarde, de volheid der regeering in het
eeuwige levee.
De tweede kwam ook voor zijn heer en zeide: Heer,
18
19 uw pond heeft vijf ponden opgebracht. Hij zeide ook tot
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hem: Gij, wees gij heer over vijf steden. Ge hebt getoond,
dat gij dat aankunt.
En de derde kwam en zeide: Heer, hier is uw pond,
20
21 dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik
was bang voor u, omdat ge een streng mensch zijt; gij
neemt weg, wat gij niet hebt uitgezet en gij maait, wat ge
niet hebt gezaaid. En omdat ik bang was uw geld to verliezen, heb ik het veilig opgeborgen en, in den tijd dat ge
weg waart, mijn eigen werk gedaan. Want stel eens, dat ik
het zou hebben verloren: ge zoudt het van mij afeischen,
en ik zou het niet kunnen geven, omdat ik het niet had.
22 Toen zeide de heer tot hem: Met uw eigen woorden zal ik
u beantwoorden en daarmee u oordeelen, slechte slaaf. Gij
wist dus, dat ik een streng mensch ben, die wegneem, wat
ik niet heb uitgezet, omdat ik eisch, dat er gewerkt wordt
met mijn geld, en dat ik maai, wat ik zelf niet heb gezaaid,
omdat een ander zaaien moet met mijn geld en goed, opdat
23 ik maaien kan? Waarom hebt ge, als ge zelf niet werken
wildet in mijn dienst, mijn geld niet op de bank gezet,
opdat anderen daarmee nog werken zouden? Dan zou ik
het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Maar
gij hebt dubbel fout gedaan. Niet alleen hebt gij niet willen
werken in mijn dienst en met mijn geld, maar ge hebt
voorts nog gedaan, alsof het geld van u was en gij er mee
kondt doen, wat ge wildet. Ge hebt niet alleen niet gewerkt,
ge hebt nog schuld gemaakt bovendien! En daarom zult
24 ge boeten. En de heer zeide tot hen, die daarbij stonden:
Neemt hem het pond af, dat hij heeft en geeft het hem,
25 die tien ponden heeft. En ze zeiden tot hem: Heer, hij
26 heeft al tien ponden! Toen antwoordde de heer: 1k zeg
u: aan een ieder, die deel heeft aan mijn goederen en
daarmede werken wil, omdat ze van mij zijn, aan hem zal
alles gegeven worden. Maar van hem, die geen deel heeft
aan mijn goed en, wat hij heeft ontvangen, naar eigen
inzicht houdt, van hem zal worden afgenomen ook wat hij
heeft. Slechts in de gemeenschap met Jezus Christus mag
deze aarde worden gebruikt. Die van Hem is, die is rijk;
maar die van Hem niet is, is arm tot in der eeuwigheid.
27 Doch, zoo vervolgt de heer van de gelijkenis, brengt ook
die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over
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hen zou zijn, voor me. Ze zullen weten, dat ik hun koning
ben. Slacht ze voor mijn oogen! Zoo teekent Jezus Christus Zijn komst in de volheid der tijden, waarin Hij als
Koning der heerlijkheid oordeelen zal. Zij, die in hun
aardsche werk aan Hem gebonden waren en het volbrachten als Zijn taak, zij ontvangen den rijkdom van het eeuwige
leven in Zijn gemeenschap. Maar zij, die niet wilden dat Hij
Koning over hen zou zijn, zullen ontvangen den eeuwigen
dood. Het is dus een zaak van geloof1).
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den rechtvaardigen Koning des vredes. 19 : 28-48.
19 : 28 Nadat Jezus zoo de scharen, maar inzonderheid Zijn
discipelen had voorbereid op wat ging komen, en hen
gewaarschuwd had, zich niet door welken golf ook van
nationalisme en aardsche messias-verwachting te laten meesleepen, ging Hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem.
Dan is het groote moment aangebroken, waarop Hij openlijk als Leidsman, naar het Woord der Schrift, zal opgaan
om Zijn yolk te leiden 2 ). Lucas spreekt niet meer over het
korte verblijf in Bethanie, waar Jezus door Maria is gezalfd,
maar verbindt den tocht naar Jeruzalem terstond aan het
verblijf in Jericho, om goed te doen uitkomen het Joodsche
nationalisme, dat heel dit Koningschap van Jezus Christus
als aardsche messias-verwachting heeft gewild, maar waartegen Jezus Christus uitdrukkelijk stelling nam in Zijn
spreken en handelen. Hij kwam als de rechtvaardige Koning
des vredes, zooals Zacharia Hem had geprofeteerd3).
29 En het geschiedde, toen Hij op Zijn tocht naar Jeruzalem in de buurt van Bethanie en Bethfage kwam, vlak
bij den Olijfberg, dat Hij daar Zelf .bleef wachten en twee
van Zijn discipelen vooruitzond met een bijzondere op30 dracht. Gaat, zoo zeide Hij, naar het dorpje hier recht
1) Het slot van vs. 27 komt in verschillende handschriften niet voor. Het
zal dan ook wel een toevoeging zijn naar Matth. 25 : 30, waarom ik het in
de parafrase van Lucas weglaat.
2) Zoo hebben de Schriftgeleerden van Hem tot Herodes gesproken, Matth.
2 : 6, waarbij valt op te merken, dat zij het woord „heerscher" uit Micha
5 : 1 hebben vervangen door „leidsman".
3) Zacharia 9 : 9, waaraan ook het thema van dit gebeuren is ontleend.
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tegenover (een verder onbekend vlek), en daar zult ge een
ezelsveulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand
gezeten heeft. Maakt het los en brengt het hier. Deze boodschap is hierom merkwaardig, dat Jezus, als Hij rustig
was verder gegaan, ook Zelf dit veulen had kunnen vinden
en losmaken. Maar Hij stuurt uitdrukkelijk twee discipelen
vooruit, komt Zelf niet achteraan, maar blijft op hen wachten. Voorts zegt Hij er terstond bij, dat dit veulen nog
niemand heeft gedragen en dat het dus een Koning waardig is. Straks gaan de discipelen heen en blijft Jezus en
met Hem de groote schare feestgangers wachten. Ook komen
reeds de nieuwsgierigen uit Jeruzalem. Wat wil de Heiland
hiermede? Hij wil de voile aandacht opeischen voor wat
nu komen gaat. Hij blijft wachten, opdat de menschen
zich gaan afvragen, wat er nu gaat gebeuren. Opdat ze
door Zijn bevel, dat Hij aan Zijn discipelen gaf, zich gaan
bezinnen op den inhoud daarvan. En zoo zullen ze terecht
moeten komen bij de profetie van Zacharia, die dit alles
heeft voorzegd. Er moet geen mogelijkheid zijn, dat
straks het yolk den tocht naar Jeruzalem verkeerd zal
verstaan. Het aardsche messias-verlangen zit wel in de
lucht en beheerscht de Galileesche scharen, maar Jezus
wil eerst rustig hun aandacht leiden naar het Woord van
God, opdat ze straks goed zullen weten, wat geschiedt. Dat
het niet de koning is van aardsche verwachting, dien ze
gaan binnenbrengen in de Koningsstad, maar den Koning
des vredes, Die spreekt van de verlossing van het leven
door het bloed der verzoening. Zoo toch had Zacharia van
Hem gesproken en daarom zou Hij komen rijden op een
veulen van een ezelin.
Daarom heeft ook de nadere mededeeling van Jezus
Christus aan Zijn discipelen zoo groote beteekenis. Hij
31 zegt hun n.l.: Indien iemand vraagt: Waarom maakt gij het
los?, zegt dan: De Heere heeft het noodig. Uitdrukkelijk
moeten ze er dus op wijzen, dat Hij het recht heeft om dit
veulen op to eischen, omdat Hij Koning is. En uitdrukkelijk moet straks dit recht worden erkend. Zoo mag de
schare geen oogenblik in onzekerheid wezen over de vraag,
wie straks in Jeruzalem zal binnengaan: het is de Koning
des vredes, Die echter ook naar Zacharia's woord, recht-

165

Lucas 19 : 32—

vaardig wezen zal en oordeelen naar het Woord van God.
En zij die vooruitgezonden waren vonden het zooals
32
33 Hij hun had gezegd. Toen zij dan ook het veulen losmaakten en Jezus Christus daardoor Zijn koninklijk recht deed
gelden, zeiden de eigenaars, misschien twee broers, tot hen:
Waarom maakt gij het veulen los, wie geeft u daartoe het
recht?
En zij zeiden: De Heere heeft het noodig.
34
Daarmede namen de eigenaars genoegen, maar daarmede hebben ze dan ook het recht van Jezus Christus, om
dit veulen op te eischen, erkend.
Daarna brachten de discipelen het dier tot Jezus, Die
35
rustig hun terugkomst had afgewacht.
Toen ze bij Hem waren, wierpen ze hun kleederen op
het veulen, Hem daarmede koninklijke eer betoonend”
en ze zetten Jezus er op.
I/at greep de schare aan, zoowel zij die mee gekomen
waren van Jericho, als zij die reeds vanuit Jeruzalem den
36 stoet waren tegemoet gegaan 2 ), want terwijl Hij voorttrok,
spreidden zij zelfs hun opperkleederen op den weg, opdat
het stof zou worden bedwongen. Anderen kapten takken
van de boomen en begonnen er mede te wuiven. Het werd
een groote koningsjubel, uitgelokt door Jezus Christus Zelf
in gehoorzaamheid aan het Woord des Heeren, door Zacharia gesproken. Men moest nu weten, dat Hij kwam als de
Koning des vredes in gerechtigheid. Zoo wilde Hij Jeruzalem binnentrekken en zoo moest ook het yolk het verstaan.
37 Want toen Hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing
van den Olijfberg, begon de geheele menigte, niet alleen
der discipelen maar ook al de anderen, vol blijdschap God
te prijzen met luider stem, om al de krachten der verlossing,
die zij gezien hadden. De menschen van Jericho vertelden
van den blinde en die van Jeruzalem waren nog vol van
het wonder van Lazarus' opstanding. Zoo greep hen de
Messias-vreugde aan, de blijde, vreugde der verlossing.
Maar zij, die door Jezus Christus zoo uitdrukkelijk waren
gebracht bij het Woord der Schrift, dat het geen aardsche
glorie was, die Hij kwam brengen, zij willen zich niet
1 ) Vgl. 2 Kon. 9 : 13.
2')' Vgl. Joh. 12 : 12.
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buigen voor dat Woord van God noch roemen in den vrede
der gerechtigheid door het bloed der verzoening. Maar ze
juichten in hun jubelzang van den vrede, die nu komen
ging op deze aarde, den vrede, dien de mensch zal bereiken
door de verlossing in eigen kracht en die zoo opklimmen zal
in den hemel. Zoo jubelt rondom den Koning des vredes,
Die sterven moet in gerechtigheid naar het oordeel des
Heeren om den waarachtigen vrede to verkrijgen, het yolk
van God zijn jubelzang van eigen kracht en eigen recht.
En zij zeiden:
38 Gezegend Hij, Die komt in den naam des Heerenr).
Vrede komt er door Hem op de aarde, waarna die
vrede doorbreekt naar den hemel. Zoo is er eere voor
Hem, in de hoogste hemelen!
Maar toch, ook in dit jubellied van aardsche messias-verwachting heeft het yolk van God zijns ondanks geprofeteerd2). Geprofeteerd, dat door dezen Messias vrede zou
komen op aarde, die doorbreekt tot in den hemel. Maar
niet een vrede door de kracht van het Joodsche nationalisme, maar een vrede door het bloed des kruises. Zoo
kwam de rechtvaardige Koning des vredes in de Koningsstad.
39 En eenigen der Farizeen, die meegekomen waren van
Jeruzalem, opdat ze weten zouden in dezen verwarden
tijd, wat er leefde onder het yolk, kwamen naar voren en
zeiden tot Hem: Meester, bestraf toch Uw discipelen. Weet
Ge dan niet, hoe gevaarlijk zulk roepen is juist in dezen
tijd? De leden van den Hoogen Raad waren al bang genoeg,
dat de Romeinen zouden ingrijpen en zeker als er zoo'n
betooging werd gehoudens).
40 Maar Jezus, Die wel wist, wat er leefde in de gedachten
der schare, maar Die ook wist, dat zoo Zijn Koningschap
Haar den wil des Vaders moest worden uitgeroepen, opdat
Jeruzalem. weten zou, Wien het straks zou kruisigen, zeide:
1k zeg u, indien dezen zwijgen, dan zullen de steenen
1) Vgl. Psalm 118 : 26.
2) Zooals Kajfifas zijns ondanks profeteerde, Joh. 11 : 51 en eveneens Pilatus
in zijn oordeel (Heid. Cat., antw. 38) zoo ook hier (en elders, b.v. Matth.
27 : 25) het yolk des Heeren.
3) Vgl. Joh. 11 : 48.
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roepen. Ge zillt het hooren, dat Ik de Koning des vredes
ben, Die heerschen zal naar recht!
41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en, na een
bocht in den weg, plotseling de stad Jeruzalem in al haar
schoonheid voor Zich zag, barstte Hij in tranen uit over
42 haar en schreide: Och, of gij toch op dezen dag, nu 1k in
koninklijke heerlijkheid tot u kom naar het Woord der
Schrift, als Koning des vredes, maar Die ook oordeelen
zal, och, of ge nu op dezen dag verstondt, wat waarachtig
voor uw vrede noodig is. Dat is niet de kracht der stad,
noch haar verdediging. Dat is alleen het geloof in Mij en
in het bloed der verzoening. Dat alleen geeft den vrede bij
God. Maar het is alsof er nog een deksel op uw oogen ligt,
ge kunt het niet zien en ge wilt het niet zien, en verbijt u
43 in uw nationalen trots. Maar tevergeefs! Want er zullen
dagen over u komen, waarin uwe vijanden (de Romeinen)
een bolwerk tegen u zullen opwerpen om met dezelfde
wapenen, als waarmede gij wilt strijden, u te bevechten. Zij
zullen u omsingelen en u van alle kanten in het nauw bren44 gen. Zij zullen u en uw kinderen binnen de muren der stad
letterlijk onder den voet loopen en zij zullen de stad met
al haar gebouwen tot den grond toe verwoesten, omdat gij
den tijd niet hebt opgemerkt, dat God nog naar u omzag.
Och, verstondt ge het toch vandaag! Nu kom Ik nog tot u
als de Koning des vredes. Het is nog niet te laat! Maar de
Koning des vredes zal, naar Zacharia's woord, ook zijn de
rechtvaardige Koning, Die oordeelen zal, wanneer ge u
niet bekeert.' Zoo worstelt Jezus Christus met het uitverkoren yolk, opdat het in Hem gelooft en zoo weet, wat tot
zijn vrede dient.
45 Den volgenden dag i ) ging Hij den tempel binnen en
begon Hij de menschen, die daar dieren verkochten en
veel te hoogen prijs vroegen voor hun koopwaar daaruit
46 weg te drijven en Hij zeide tot hen: Er staat toch in de
Schrift: En Mijn huis zal een bedehttis zijn. Zoo spreekt
Jesaja 2 ). Maar dan spreekt hij van den tijd des heils, die
komen zal, als de Heere Zijn beloofden Messias heeft ge-

1) Vgl. Marc. 11 : 11 en 15 v.
2) Vgl. Jesaja 56 : 7.
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zonden. Zoo kom Ik nu tot u. Ik wil, dat dit huis van God
een bedehuis zal zijn, opdat gij weet, dat Ik de Messias ben,
de Koning des vredes, om Wiens wil er vrede is voor het
yolk des Heeren, indien het bidt in Mijn naam. Maar gij
hebt door uw bedrog en handel er een roovershol van gemaakt. Dat staat ook in de Schrift. Daarvan heeft Jeremia
gesproken l ). Maar weet, dat hij toen heeft gesproken van
het oordeel over het yolk van God. Blijft dus dit roovershol,
dan zijt gij naar het Woord des Heeren voor eeuwig verloren. Daarom drijf Ik u uit. Want Ik wil Mij aan u openbaren als de rechtvaardige Koning des vredes, Die u het
oordeel aanzegt, als ge blijft in uw zonde, waarover God
den vloek heeft uitgesproken, maar Die u tevens spreekt
van vrede, zoo ge den Heere bidt in Mijnen naam.
47 In dezen zin leerde Hij de menschen dagelijks in den
tempel. Hij had Zijn Vader toch beloofd, dat Hij nog al
Zijn zorg aan Jeruzalem besteden zou? 2 ) Zijn yolk moest
weten van het heil door God beloofd. Hij liet Zijn yolk
niet los.
Maar de overpriesters en de Schriftgeleerden en de
vooraanstaanden onder het yolk probeerden Hem te doo48 den, maar ze vonden geen mogelijkheid, hoe ze het doen
zouden, want al het yolk hing aan Zijn lippen.
De zelfopenbaring van Jezus Christus in Zijn laatste appel
op de leidslieden des yolks. 20 : 1-19.
Gedurende die laatste week, dat Jezus Christus op
aarde was en het yolk in den tempel leerde, was de belangstelling overweldigend. Zelfs zoo, dat het yolk Hem aan
de lippen hing. En daarom liep het plan van den Hoogen
Raad, om Jezus te dooden, groot gevaar van niet te kunnen
worden uitgevoerd op de wijze, zooals hij zich dat had voorgesteld 3 ). De Hooge Raad heeft zich hier blijkbaar op bezonnen en besloten zich officieel met Jezus in verbinding
te stellen, opdat hij voor het yolk gerechtvaardigd was
in zijn toekomstig handelen.
1) Jeremia 7 : 11.
2) Vgl. Lucas 13 : 6-9.
3) Matth. 26 : 5 en Marc. 14 : 2.
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20 : 1 Daarom geschiedde het op een dien dagen, toen. Jezus
in den tempel het yolk leerde en het evangelie verkondigde, dat de vertegenwoordigers van alle deelen van den
Hoogen Raad, de overpriesters en de Schriftgeleerden met
de ouderlingen, bij Hem kwamen. Ze kwamen dus in hun
2 ambtelijke bevoegdheid en vroegen ook in die qualiteit
aan Jezus: Zeg ons, in welke bevoegdheid doet Gij deze
dingen? En voorts: wie is het, die U deze bevoegdheid
heeft gegeven? Zoo vragen ze Hem naar den aard van Zijn
macht en naar de bron er van. Ze doen dat in de hoop,
dat Jezus nu hetzelfde antwoord geven zal als indertijd
hier in den tempel, toen Hij zeide, dat Hij de Zoon des
Vaders was') en toen het yolk Hem om dat antwoord
wilde steenigen. Misschien zou ook thans de stemming van
het yolk wel omslaan, zoodat de Hooge Raad vrij spel had.
En daarom vragen ze Hem een antwoord in hun ambtelijke qualiteit.
In antwoord op die vraag zeide de Heere Jezus tot
3
4 hen: Ook Ik zal u een verklaring vragen. Zegt Mij: de
doop van Johannes, was die uit den hemel of nit de
menschen? De Heere Jezus vraagt hun dus op dezelfde
wijze terug. Maar zet hen tegelijk voor den eisch der
bekeering. Want de doop van Johannes was de doop der
bekeering. Indien men dien doop erkende, dan wilde men
zich bekeeren en aan het Woord van God zich onderwerpen.
Maar erkende men dien doop niet, dan verzette men zich
tegen het Woord des Heeren en wilde men van bekeering en
genade niet weten. Het antwoord op de vraag van Jezus
Christus zou dus tegelijk het antwoord zijn op de vraag
van de leidslieden des yolks aan Hem. Immers, indien
de doop van Johannes van den Heere uit den hemel
was, dan zou ook Jezus Christus noodzakelijk uit den
hemel zijn. Want Johannes predikte den doop der bekeering tot Hem, Die komen zou en als Messias aangewezen
werd. Zoo staan de leidslieden met hun eigen vraag, maar
Jezus roept ze nogmaals, en nu voor het laatst, in hun
ambtelijke qualiteit tot bekeering2 ). Hij maakt Zich dus
1) Joh. 8 : 30-59.
2) Het is dus onjuist de vraag der leden van den Hoogen Raad als strikvraag
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niet van hun vragen af, maar openbaart Zich opnieuw
voor hen als den Messias Gods. Maar zij kunnen dat alleen
erkennen in berouw en bekeering. En dat willen ze niet.
Daarom verzetten ze zich tegen Hem en Zijn genade.
Zij overlegden dan ook samen en spraken: Indien wij
5
zeggen: uit den hemel, dan zal Hij tot ons zeggen: waarom
6 hebt gij hem dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen:
uit de menschen, dan zal het yolk als een man ons steenigen,
want het is er van overtuigd, dat Johannes een profeet
was en zijn bevoegdheid van den Heere had ontvangen.
Zoo hebben zich de leidslieden gehandhaafd tegenover dit
laatste appel van Jezus Christus. Ze wilden zich niet bekeeren, want ze erkenden geen schuld. En daarom konden
ze ook niet weten, wie de Heere Jezus was en vanwaar Hij
Zijn bevoegdheid had. Want niemand kent den Vader dan
door den Zoon.
7 Zij antwoordden dan ook, dat zij niet wisten, vanwaar
die doop was. Zoo erkenden zij, dat zij zich niet bekeeren
wilden, maar zichzelve handhaafden tegenover het evangelie
der genade.
Toen was over hen het kwaad ten voile besloten, omdat zij tenvolle besloten waren over Jezus Christus en Zijn
8 genade. Daarom antwoordde Jezus hun: Dan zeg Ik u ook
niet krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.
Want slechts zij, die zich onderwerpen willen aan het
Woord der genade, die kunnen Mij en Mijn evangelic verstaan. Maar gij hebt niet gewild.
9 In dit verband vroeg Hij nu de voile aandacht van
het yolk voor de volgende gelijkenis. Hij vertelde: Iemand
plantte eens een wijngaard en nadat hij dien had klaar ge.
maakt, zoodat de wijngaard alleen maar onderhouden behoefde te worden, verhuurde hij dien aan pachters en ging
geruimen tijd buitenslands. De Heere Jezus bedoelt met
dezen heer Zijn Vader in den hemel, met den wijngaard het
yolk des Heeren, Israel, en met de pachters de leiders van
10 dit yolk. En toen het de tijd was, zond de heer vanuit het
te beschouwen; maar evenmin mag men zoo de tegenvraag van Jezus
Christus zien. Daarvoor is trans — zoo Jews al ooit een sttikvraag stellen
zou — de situatie te ernstig.
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buitenland een slaaf tot de pachters, opdat zij hem in
vruchten den pachtprijs zouden betalen. Maar de pachters
sloegen dien slaaf en zonden hem met leege handen weg.
Daarmee bedoelt de Heere Jezus, dat God in den loop der
historie Zijn profeten naar Zijn yolk heeft gezonden, opdat het yolk zich geven zou aan den dienst des Heeren.
Maar Israel heeft in zijn leidslieden zich aan de profeten
vergrepen, het Woord van God, zooals zij dat spraken,
veracht, en aan den Heere niet de vrucht van hun leven
gegeven. De Heere zond evenwel niet eenmaal een profeet.
11 Maar de heer van den wijngaard ging voort en zond
een anderen slaaf. Zij sloegen ook dien, deden hem smaad
aan en zonden hem met leege handen weg, zooals ook de
voorgangers van Israel met alle profeten hebben gedaan.
12 En de heer ging voort en zond een derden slaaf. De pachters verwondden ook dien en wierpen hem buiten den wijngaard. Zoo werden door de leidslieden des yolks de profeten Gods buiten Israel geworpen: het yolk werd beroofd
van het evangelie der genade en het werd geknecht onder
de wettische voorschriften van de „geleerden der wet". Zoo
vergrepen de pachters zich aan den wijngaard en daarmede
13 aan den Heer van den wijngaard, den God van Israel. Tenslotte zeide de heer van den wijngaard: Wat moet ik nu
nog doen? Ik zal mijn geliefden zoon zenden; dien zullen
zij wel ontzien. Zoo heeft de hemelsche Vader gesproken
over Zijn wijngaard en de pachters. Hij heeft barmhartigheid betoond, ook toen zij zich tegen Hem en Zijn profeten
hadden verzet. Het laatste, wat de Vader heeft, heeft Hij
14 gegeven: Zijn eigen Zoon. Maar toen de pachters hem
zagen, overlegden zij met elkander en zeiden: Dit is de
erfgenaam, de wijngaard is voor hem. Laten wij hem
dooden, opdat de erfenis voorgoed voor ons zij. Zoo hebben
ook thans de leiders van het yolk des Heeren besloten
over Jezus Christus, den Zoon des Vaders. Het was beter
dat Hij zou sterven, dan dat zij hun plaats zouden verliezen1 ). Het yolk des Heeren was hun yolk, waarover zij te
heerschen hadden. Daarom hadden zij besloten den Zoon
15 van God te dooden. De pachters deden naar hun plan: ze
1)
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wierpen den zoon buiten den wijngaard en doodden hem.
Zoo doen ook de leiders van het yolk met Jezus Christus.
Hij mag niet meer het yolk leeren, maar moet straks
worden uitgeworpen en aan de Romeinen overgeleverd.
Gij, yolk, moet weten, wat ge aan uw leiders hebt. Zij
willen niet dat Jezus Christus als de Zoon van God het
evangelic der genade predikt. De wijngaard is voor hen!
Wat zal dan de heer van den wijngaard met hen doen?
16 Hij zal komen en die pachters dooden en den wijngaard aan
anderen geven. Deze leidslieden kunnen niet meer het
yolk des Heeren leiden. Er zullen anderen komen, die zich
geven willen aan den dienst des Heeren. Zij zullen het
hoofd worden van het geestelijk Israel. Zoo spreekt Jezus
tot het yolk. Openlijk verkondigt Hij hier, dat het kwaad
tenvolle over de leidslieden is besloten. Nu heeft het yolk
te kiezen. Houdt het vast aan deze pachters, dan zal het
met hen verloren gaan. Of geeft het zich over aan den Zoon
des Vaders? Dan zal het in Hem behouden blijven. Dan zal
een nieuw, een geestelijk Israel worden geboren, een yolk
van God, dat van genade leven wil en voortbrengen zal
vruchten der dankbaarheid.
Maar toen de leiders, die zoo het oordeel Gods over
zich hoorden spreken en heel hun trots en heerlijkheid
bedreigd wisten, dat hoorden, zeiden zij: Dat nooit! De
Heere heeft toch Zijn verbond met ons, dat van geen wankelen weet?
17 Maar Hij zag hen aan en zeide: Beroept ge u op het
Woord des Heeren? Wat beteekent het dan, wat in datzelfde
Woord van God geschreven staat: De steen, Bien de bouwlieden of gekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden? Hebt gij zoo juist niet met Mij afgerekend en Mij
Mijn eere niet waardig gekeurd? Hebt gij niet naar Mijn
bevoegdheid gevraagd, omdat ge het Woord van God niet
wildet gelooven? Hebt gij niet geweigerd u te bekeeren en
uw leven te bouwen op Mij en Mijn genade? Hebt gij het
Woord der genade niet buiten het yolk des Heeren willen
houden? Welnu, den Drager van die genade en van dat
Woord der genade heeft God tot een hoeksteen gesteld van
het nieuwe yolk des Heeren, van het geestelijke Israel, van
de gemeente Gods, die leven wil uit de verzoening door
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Mijn bloed. Zoo staat het in de Schrift, dat gij verworpen
zijt, omdat ge Mij verworpen hebt. Maar wee u in uw
18 zonde. Een ieder, die op dien. Steen valt, omdat hij zich
er niet aan storen wil en niet levee wil van genade, die
zal er op verpletterd worden. Want de genade is een verteerend vuur!
19 En de Schriftgeleerden en overpriesters, dol van woede,
omdat Hij zoo openlijk hun positie bij het yolk had ondermijnd in Zijn laatste appel op hen, trachtten op hetzelfde
oogenblik de hand aan. Hem te slaan. Dit spreken konden
zij niet langer dulden. Het was hier een zaak van leven of
dood. Dan moest Hij maar sterven, opdat zij konden leven.
Maar zij waren bevreesd voor het yolk en durfden niet,
hoe gaarne ze ook , wilden. Want ze bemerkten, dat Hij
deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.
De zelfopenbaring van Jezus Christus als den Oorsprong
van het natuurlijke en geestelijke leven. 20 : 20-47.
Nu officieel de breuk tusschen Jezus Christus en de
leidslieden van het yolk gekomen is en dezen Hem openlijk ten aanhooren van het yolk hebben verworpen, waarna
ook Jezus hun gezegd heeft, dat zij zelve eveneens verworpen zijn in hun ambtelijke positie als leidslieden van
het yolk des Heeren, nu trachten zij die breuk te forceeren,
opdat ze daardoor een motief kunnen vinden. om Hem
te dooden. De breuk is gekomen op het feit, dat deze leidslieden hebben geweigerd hun gansche leven te onderwerpen aan het Woord der - genade. Ze hielden vast aan hun
positie over het yolk des Heeren, zonder te erkennen dat
heel hun leiderschap geadeld moest zijn door de genade
Gods. Zoo wilden zij den Drager dier genade niet erkennen
en gaven Hem hun natuurlijk leven niet. Ze braken het
natuurlijke en geestelijke uiteen. En daarop wilden ze dan
Jezus ook vangen.
20 : 20 En om Hem na te gaan, zonden zij spionnen uit,
die zich voordeden als vrome menschen, om Hem op
een woord te kunnen vatten, teneinde Hem te kunnen
overleveren aan het gezag en de beschikking van den
stadhouder Pilatus. Zoo riepen zij het natuurlijk leven
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te baat tegen de kracht der genade Gods.
21 De spionnen dan vroegen den Heere Jezus: Meester,
wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert, en dat Ge
niemand naar de oogen ziet, maar in waarheid den weg
22 Gods leert. Kunt Ge ons zeggen, of het ons geoorloofd is
den keizer belasting te betalen? Als God toch onze Koning
is, dan mogen wij dien keizer toch niet erkennen? Ons
gansche leven moet toch geestelijk zijn?
23 Maar de Heere Jezus doorzag hun sluwheid en brak
hun gansche vraagstelling stuk. Er is geen tegenstelling
tusschen het natuurlijke leven en het - geestelijke, maar
beide worden door de wet van God beheerscht. Het geestelijk leven bloeit uit het natuurlijke op, en dat laatste
wordt door het geestelijke geheiligd. Want beiden vinden
ze hun oorsprong in Jezus Christus, om Wiens wil God
alles heeft geschapen en herschapen. Daarom zeide Hij
24 tot hen: Toont Mij een belastinggeldstuk. Wiens beeldenaar draagt het?1)
En zij moesten antwoorden: Van den keizer. Daarmede hadden ze dan tevens toegegeven, dat ze den keizer
hadden erkend en zijn geld bezaten.
25 Welnu, zegt Jezus Christus dan, geeft dan den keizer
wat van den keizer is. En in de smaad, die ge daarin lijdt,
moet ge God geven, wat aan God toekomt, namelijk een
ootmoedig hart om de zonde van uw leven, waarom deze
smaad over u gekomen is. De keizer en zijn macht is een
tuchtiging des Heei-en. Want er is geen tegenstelling
tusschen het natuurlijke leven en het geestelijke. Door de
smaad van het natuurlijke komt ge tot de genade Gods in
Christus Jezus, en zoo geeft ge aan God, wat van den
Heere is: uw gansche hart en leven.
26 En de spionnen konden tegenover het yolk op geen
woord van Hem vat krijgen. Zij verwonderden zich over
Zijn antwoord en moesten zich wel stil houden.
Daarna kwamen eenigen der Sadduceen tot Hem, die
27
ontkennen dat er een opstanding der dooden is, maar

1)

Hiermede werd een zilveren munt bedoeld, waarmede speciaal de belasting
werd betaald, een denarie. Vlg. Marc. 12 : 15 moesten de vragers er
speciaal een gaan halen en den Heere brengen.
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le,eren, dat het leven tot dit natuurlijk leven is beperkt.
Ook zij wilden het een tegen het ander uitspelen, maar
juist andersom dan hun voorgangers. Zij wilden met het
natuurlijk leven de dwaasheid van het geestelijke bewijzen.
28 Daarom vroegen zij Hem het volgende. Meester, Mozes
heeft ons voorgeschreven, dat, indien iemands broeder
getrouwd is en kinderloos sterft, zijn broeder dan die
vrouw moet huwen om den eersten man alsnog nakomelingschap te verwekken. Dit is het z.g. Leviraatshuwelijk,
29 dat de Heere in de wet geboden had i ). Nu waren er —
zoo zeiden ze — eens zeven broeders. De eerste nam een
30 vrouw en stierf kinderloos. In overeenstemming met de
31 wet nam nu de tweede broer haar, daarna de derde, en
zoo alle zeven, maar zij stierven alien zonder kinderen na
32,33 te laten. Eindelijk stierf ook de vrouw. Wanneer er nu
een opstanding der dooden is, van wien van die zeven
broers zal die vrouw dan de echtgenoote wezen in die
opstanding? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad!
Zoo blijkt toch wel de onmogelijkheid dit natuurlijke
leven te verbinden met het geestelijke? Dat leidt tot groote
moeilijkheden, ja het is zelfs onmogelijk!
34 Maar Jezus zeide tot hen: Ge verstaat niets van de
verbinding van het natuurlijke en het geestelijke level'.
Het natuurlijke is een voorbereiding voor het geestelijke
en dat laatste komt er nit voort. Maar het is niet hetzelfde
en de wetten van die beiden zijn niet gelijk. Maar beiden
hebben wel hun oorsprong in Mij, om Wiens wil de Heere
het natuurlijke leven heeft geschapen en herschapen. Zoo
wordt het geestelijke leven uit deze natuurlijke wereld
opgebouwd. De kinderen van deze bedeeling huwen en,
worden ten huwelijk genomen, opdat het menschelijk ge35 slacht zich uitbreiden kan, maar die waardig gekeurd
worden deel te krijgen aan de toekomstige bedeeling en
aan de opstanding nit de dooden tot eeuwig leven, die
huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Dan' is
de gansche menschheid vol en is het natuurlijke leven ge36 heiligd door het geestelijke. Die menschen immers kunnen

1) Deut. 25 : 5, 6.
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niet meer sterven; de zonde en de dood zijn eeuwig weggedaan, omdat die menschen zijn begrepen in de genade van
Jezus Christus. Zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn zonen
Gods, den Eeuwige, omdat zij zonen der opstanding zijn.
Geheel het natuurlijk leven is dan in het geestelijk leven
omgezet. Ge moet niet denken, dat er een tegenstelling is
of een onmogelijkheid. Ge moet nu met uw natuurlijk
leven aan den Heere en Zijn genade onderworpen zijn,
opdat ge waarachtig geestelijk leven moogt. Want en het
natuurlijk leven en het geestelijk leven hebben beide hun
oorsprong in Mij, den Zoon van God en den Zoon des
menschen. In Mij heeft God Zich aan het menschenleven
37 verbonden en daarom worden de dooden opgewekt. Want
dat de dooden opgewekt worden heeft ook Mozes bij den
brandenden doornstruik aangeduid, waar hij den Heere
noemt den God van Abraham en den God van Izaak en
den God van Jacob. Maar dezen waren toen, wat het natuurlijk leven aangaat, toch reeds lang gestorven? Toch
spreekt de Heere zoo van Zichzelve en Mozes spreekt Hem
daarin nal). Dan blijkt het dus dat Abraham en Izaak en
Jacob, ofschoon naar het natuurlijk leven gestorven, naar
38 het geestelijke leven bij den Heere. Want Hij is niet een
God van dooden, maar van levenden. Want voor Hem
'even zij alien, die in het geloof aan Hem gestorven zijn.
Ge moet uw natuurlijk leven niet scheiden van het geestelijke. Nu God in Mij Zich met het menschenleven heeft
verbonden, nu moet ook gij in Mij u met den Heere verbinden. Het natuurlijk leven is de voorbereiding tot het
geestelijke. Daarom moet ge in Mij gelooven, in Wien het
natuurlijke leven en het geestelijke leven zijn oorsprong
heeft.
39 Eenigen van de Schriftgeleerden antwoordden Hem op
deze woorden: Meester, Gij hebt goed gesproken. Zoo
moesten zij erkennen, dat heel hun leven moest gebonden
zijn aan de genade Gods, zooals die was geopenbaard in
den Messias. Maar tot die erkentenis wilden zij niet komen.
Ze hielden zich in hun natuurlijk leven gereserveerd. Maar
ze wisten zich ook daarin door de genade Gods bedreigd.
I)

Exodus 3 : 6.
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40 En daarom waagden zij het niet meer Hem nog een vraag
te stellen.
41 Maar Jezus zeide toen tot hen: Hoe kan men toch
zeggen, dat de Messias een zoon van David is en zoo een
aardsche messias-verwachting koesteren? Kan men het
42 natuurlijke leven dan scheiden van het geestelijke? Want
David zegt toch zelf in het boek der Psalmen: De Heere
zeide tot mijnen Heere: zet u aan Mijn rechterzijde in
43 koninklijke heerlijkheid, totdat Ik uwe vijanden gemaakt
heb tot een voetbank voor uw voeten en zij u geheel
44 onderworpen zullen zijn! David noemt zijn zoon dus Heere.
Hoe kan Hij dan alleen zijn zoon zijn? Verstaat ge dan niet,
dat Hij de zoon van David is, maar tevens en vooral de
Zoon van God? Dat heel het leven aan Hem onderworpen
wezen moet en dat er geen tegenstelling wezen mag tusschen
het natuurlijke en het geestelijke leven? Want beide, het
natuurlijke en het geestelijke leven vinden hun oorsprong
in Hem, Die als Messias is de Zoon van God en de Zoon
des menschen.
Terwijl al het yolk er naar luisterde, zeide Hij toen
45
46 speciaal tot Zijn discipelen: Wacht u voor de Schriftgeleerden, die gaarne rondgaan in lange gewaden en houden
van de begroetingen op de markten en de eerezetels in de
47 synagogen en de eerste plaatsen bij de maaltijden. Die de
huizen der weduwen opeten, zich te goed doende aan hun
armoede en voor den schijn lange gebeden uitspreken. Ze
hebben het natuurlijk leven losgemaakt van het waarachtig
geestelijke en houden hun hart verre van den Heere, hoewel het lijkt dat zij vlak bij Hem zijn. Want zij weten niet
van genade te leven en komen niet tot Hem, in Wien de
Heere ook tot hen gekomen is. Ze hebben den Messias als
den Zoon van God verworpen en zoeken nu hun vroomheid
in den schijn. Daarom zullen zij een zwaarder oordeel
ontvangen. Want het natuurlijk leven mag slechts een
voorbereiding zijn voor het waarachtig geestelijk leven.
Maakt men het natuurlijk leven daarvan los, dan vergrijpt
men zich aan het eigendom van Jezus Christus. Want beide,
het natuurlijke en het geestelijke leven hebben hun oorsprong in Jezus Christus en worden geheiligd door Zijn
genade.
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De zelfopenbaring van Jezus Christus als den waren Ternpet Gods in het nieuwe Jeruzalem. 21 : 1-38.
In deze laatste dagen voor Zijn lijden en sterven zat
Jezus eens tegenover de schatkamer van den tempel in
het voorhof der vrouwen. In die schatkamer waren dertien
schatkisten, waarin men zijn gaven geven kon voor verschillende doeleinden. Die gaven werden evenwel niet door
de gevers in de offerkist gedaan, maar zij gaven ze in de
hand van den priester, die ook hun gelofte hoorde, zoo zij
die daarbij aflegden en dan het geld in de daartoe bestemde offerkist wierp. Zoo kon Jezus zien en hooren wat
een ieder offerde voor den tempel des Heeren.
Toen Hij dan opkeek, zag Hij de rijken komen en hun
21 : 1
gaven aan den priester geven, die ze daarna in de offerkisten
2 wierp. En Hij zag ook een arme weduwe komen met twee
kleine geldstukjesl), die ze aan den priester gaf, waarna
deze ze wierp in de offerkist voor den tempel.
3 Toen riep de Heere Jezus Zijn discipelen en zeide:
Hebt ge deze vrouw gezien met haar eenvoudige gift?
Waarlijk Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan alien
4 in de offerkist laten werpen. Want al die anderen, de rijken,
hebben van hun overvloed iets gegeven bij de gaven, die
er al waren; zij echter heeft van haar tekort datgene, wat
ze nog voor levensonderhoud had, gegeven en er in laten
werpen. Het komt dus niet op de hoeveelheid aan, naar
den mensch gezien, maar op het hart. Want niet deze
aardsche tempel is het voornaamste en deze waarborgt niet
de gemeenschap met den Heere. Maar het gaat om de
waarachtige gemeenschap der liefde tot den Heere in dit
leven. Dat is de ware tempel Gods, die er is door Mij, den
Zoon van God. Want door Mij woont de Vader onder Zijn
yolk en wie in Mij gelooft mag ingaan tot de gemeenschap
met den Heere in den hemel. Het komt niet op den
aardschen tempel aan, maar op den geestelijken, dat is de
gemeenschap met den Heere in het hart.
Deze kleine gebeurtenis heeft Lucas nog verhaald om
voor to bereiden op het afscheid van den Heere Jezus van
den tempel. Dan zal de Heiland zeggen, dat ook de tempel
1)

Sarnen de waarde van ongeveer een cent; vgl. Marc. 12 : 42.
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van Jeruzalem zal voorbijgaan, evenals de heilige stad en
gansch de wereld, maar dat er iets beters is en komt: de
gemeenschap met den Heere door Jezus Christus, Zijn
Zoon, als de ware Tempel, en het nieuwe Jeruzalem, waarin
de Heere wonen zal met Zijn yolk door de verzoening, die
Zijn Zoon heeft aangebracht.
De discipelen begrepen het, dat ook de tempel in het
of Scheid deelen moest en dat ook dit gebouw niet blijvend
wezen zou. Maar ze verstonden niet, waarom dit alles zou
geschieden en wanneer. En daarom, toen Jezus voor goed
uit den tempel vertrok en nooit meer een voet daar zetten
5 zoul), zeiden sommigen van Zijn discipelen, dat de tempel
toch met zulke schoone steenen en met wijgeschenken was
versierd2). Zou dit alles dan voorbij gaan?
6 En Hij zeide tot hen: Wat gij daar alles ziet, hoe mooi
het ook is — er zullen dagen komen, waarin geen steen
op den anderen zal blijven, die niet zal weggebroken
worden. Ook deze tempel zal eens voorgoed verdwenen zijn.
Dit is de ware tempel niet en bier is niet de ware gemeenschap met den Heere. De ware tempel is de gemeenschap
met den Heere door Mij, Zijn Zoon, en die gemeenschap
is tot in eeuwigheid.
En nadat Hij met Zijn discipelen naar den Olijfberg
was gegaan en ze daar tegen de helling zaten en uitzicht
7 hadden op de stad en op den tempeP), vraagden Zijn
discipelen Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan
deze dingen geschieden, waarvan Gij zoo juist gesproken
hebt? En wat is het teeken, dat het alles zal gebeuren?
En dan gaat Jezus Christus hun spreken van de verwoesting van Jeruzalem en den aardschen tempel, wat
noodig is, opdat een ieder weten zal, dat daarin de gemeenschap met den Heere niet gegeven is. De ware tempel is
Hij, Die Zichzelven offeren zal voor de zonden van Zijn
yolk. Door Hem zal de Heere eeuwig in gemeenschap met
de Zijnen leven en dat zal zijn het nieuwe Jeruzalem, dat
komt. Daarom moet het oude Jeruzalem weg en ook de
1) Zoo beschrijft Matth. 24 : 1 dit gebeuren.
2) De steenen van den tempel waren geweldig groot; sommige wel 4 m. lang
en 1 m. breed en hoog.
3) Vgl. voor deze situatie Marc. 13 : 1-3.
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oude tempel. Er is slechts hope voor hen, die gelooven in
den Zoon van God. Maar tevens zal de ondergang van
tempel en Jeruzalem een teeken zijn van den ondergang
der gansche wereld. Want zoo waarachtig als het oude
Jeruzalem en de oude tempel moeten afgebroken worden,
opdat het nieuwe komen kan, zoo moet ook gansch deze
aarde worden weggedaan, opdat de nieuwe menschheid
en de nieuwe aarde komen kan. Zoo strengelt zich de
profetie van den ondergang van Jeruzalem en de geheele wereld nauw dooreen, omdat die beide beheerscht
worden door de komst van Jezus Christus, den waren
Tempel Gods en het nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeenschap met den Heere door het bloed der verzoening van den Zoon van Godl ) . Maar daarom is het
oogenblik dier komst verborgen in den hemel. Zoowel de
ware tempel als het nieuwe Jeruzalem zijn immers gaven
van de genade des Heeren. Geen mensch kan daarvan tijd en
wijze berekenen. Het komt op het oogenblik, dat de Heere
8 het wil. Daarom zeide Hij tot Zijn discipelen: Denkt er om,
dat gij u niet door iemand laat verleiden. Want velen
zullen komen onder Mijn naam als verlosser der wereld, en
zeggen: 1k ben het! en: De tijd is nabij. Gaat hen niet
achterna. Want het oogenblik der komst is in des Heeren
9 hand, omdat Zijn komen is een gave der genade. En
wanneer ge dan ook hoort van oorlogen en onlusten, laat
u daardoor niet verontrusten. De zonde dezer wereld moet
eerst haar hoogtepunt bereiken. Daarom moeten die dingen
eerst geschieden, maar dan is nog niet terstond het einde.
Na den strijd in het natuurlijk leven komt eerst nog de
strijd van Geest tegen beest en pas daarna kom Ik, de ware
Tempel, en door Mij het nieuwe Jeruzalem, de eeuwige
gemeenschap met God.
In verband daarmee zei Hij tot hen: Volk zal opstaan
10
H tegen yolk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen
groote aardbevingen komen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnooden, als gevolg van den oorlog; en
1)

Het is dan ook onmogelijk den ondergang van Jeruzalem in het hierna
volgende precies to onderscheiden van den ondergang der wereld. Het
gaat trouwens ook niet om wat verdwijnt, maar om Hem, Die in en door
dat alles komt.
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daarna ook andere dingen, vreeselijk om te aanschouwen,
groote teekenen van den hemel. Dan zal de voile geeste12 lijke strijd zijn ingezet tegen het yolk van God. Maar voor
dit alles zullen de vijanden des Heeren de handen aan u
slaan en u vervolgen. Ze zullen u overleveren aan de leidslieden der synagogen, die van Mij niet weten willen, en in
gevangenissen. Ook zullen ze u voor koningen leiden en
13 stadhouders, om Mijns naams wil. Het zal voor u hierop
uitloopen, dat ge zult moeten getuigen. Ge zult ook voor
de rechtbanken der wereld moeten spreken het evangelie
der genade Gods, omdat er anders niets waarachtig in uw
14 leven is. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te
bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Het is toch niet uw
woord, dat gij te spreken hebt, maar Mijn Woord, het
15 evangelie der genade. Daarom zal Ik u mond en wijsheid
geven, waartegen al uw tegenstanders niet opkunnen, noch
het weerleggen. Ge spreekt immers het waarachtige Woord
16 van God! En ge zult overgeleverd worden zelfs door ouders,
broeders, verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen
17 van u dooden en gij zult door alien gehaat worden om.
Mijns naams wil. Doch vreest niet. Wanneer ge gelooft in
Mij, dan leeft ge in de waarachtige gemeenschap met uw
Vader in den hemel, Die geheel uw leven beschermt. Ik
toch ben de ware Tempel en de gemeenschap met uw
18 Vader rust in Mijn verzoenend bloed. Daarom: geen haar
van uw hoofd zal verloren gaan, want gij zijt geheel van
19 den Heere. Als ge dat gelooft en daarin volhardt, dan
zult ge het leven verkrijgen, hoezeer men ook het leven
van u nemen wil.
Zoodra gij nu Jeruzalem door legerkampen ziet om20
21 singeld, weet dan dat haar verwoesting nabij is. Eaten dan
degenen, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen en
die binnen de stad zijn, de wijk nemen en zich verschuilen,
en die op het land zijn, niet trachten de stad weer binnen
22 te gaan, want het zijn de dagen der vergelding, waarin
alle oordeel, dat over Jeruzalem geschreven staat, in vervulling zal gaan. Dan wordt de gansche stad verwoest en
ook de tempel, omdat ze niet geloofd hebben in Mij, den
waren Tempel en in het nieuwe Jeruzalem, dat komen zal
om de verzoening in Mijn bloed. Maar het oude moet weg,
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eerst de tempel en Jeruzalem, daarna deze gansche aarde,
zooals zij eveneens den Verlosser heeft veracht, opdat de
ware Tempel komen kan en het nieuwe Jeruzalem, waarin
23 de Heere met Zijn yolk zal wonen. Wee den zwangeren
en den zoogenden in die dagen. Want er zal groote nood
24 zijn over het land en toorn over dit yolk en zij zullen vallen
door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door
de heidenen worden vertrapt, totdat ook de tijden der
heidenen vervuld zijn en het groote oordeel komen zal,
wanneer de Zoon des menschen komt als de ware Tempel
25 Gods en met Hem het nieuwe Jeruzalem. En bij die komst
van den Zoon des menschen zullen er teekenen zijn aan
de zon en maan en sterren; en op de aarde zal radelooze
angst zijn onder de menschen vanwege het bulderen van
26 de zee en de branding, terwijl de menschen bezwijmen
van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld
komen. Want dan zal alles, wat vast stond, wankelen. De
machten aan den hemel, zon, maan, en sterren, zullen niet
vast blijken in zichzelf, maar bewegen in de hand des
Heeren. En als zoo alles bewogen is en er geen vastheid
27 meer in deze schepping is to vinden, dan zal de gansche
wereld den Zoon des menschen zien, komende in de heerlijkheid des hemels, die als een wolk rondom Hem is, met
28 groote macht. Wanneer ge dus die teekenen ziet, weest
niet beangst. Houdt vast aan het Woord der genade, dat 1k
u gepredikt heb en richt u op en heft uw hoofden op
omhoog, want: uw verlossing genaakt. Eerst toch moet
deze gansche aarde-in-zonde worden weggedaan, alvorens
het nieuwe Jeruzalem komen kan van God uit den hemel
en de Heere in eeuwige gemeenschap bij de Zijnen wonen
kan. Maar die gemeenschap is dan ook eeuwig, omdat ze
is gegrond in Jezus Christus, Die de ware Tempel is van
het nieuwe Jeruzalem, dat komt l) .
29
En Hij sprak tot Zijn discipelen een gelijkenis: Let op
30 den vijgeboom en op al de boomen. Zoodra zij uitloopen,
kunt ge bij uzelf nagaan, omdat ge er de teekenen van ziet,
31 dat de zomer reeds nabij is. Zoo kunt ge dan ook weten,
wanneer ge deze dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk
1)

Vgl. Openb. 22 : 22.
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Gods in zijn heerlijkheid nabij is. Uiteindelijk zal de
gansche aarde worden omgekeerd. Maar iets daarvan zult
gij ook zien, wanneer Jeruzalem en deze tempel vallen
zullen. Dan blijkt er iets van de bewegelijkheid van deze
aardsche dingen. Dan is het duidelijk, dat deze tempel en
de heilige stad hebben afgedaan. Dan is er iets gekomen,
32 van de zekerheid van het Koninkrijk Gods. Met vollen
ernst zeg Ik u: deze generatie zal geenszins zijn gestorven,
voordat alles is geschied, wat Ik van Jeruzalem en den
33 tempel heb gesproken. Hemel en aarde zullen wel wankelen
en voorbijgaan. Maar Mijn woorden, die Ik heden tot u
spreek en ooit gesproken heb, zullen nimmer voorbijgaan.
Want Ik spreek het Woord des Heeren, dat eeuwig zeker is.
34 Ziet dan toe op u zelf, dat uw leven nimmer bezwaard
worde door roes en dronkenschap, zoodat ge heenleeft over
het Woord des Heeren, of dat zorgen voor het levensonderhoud dat Woord in zijn ernst verdringen zouden, zoodat
die dag plotseling over u zou komen als een valstrik,
35 waardoor ge voor eeuwig verloren zoudt zijn. Want op dien
dag is er ontkoming voor niemand, want hij zal komen
36 over alien, die wonen op het oppervlak der aarde. Waakt
te alien tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te
ontkomen aan alles wat geschieden zal, omdat ge veilig zijt
in de gemeenschap van Jezus Christus, en opdat ge in
reinheid des levees moogt gesteld worden voor den Zoon
des menschen, gewasschen zijnde in Zijn bloed. Houdt niet
aan deze aarde vast, aan dezen tempel en dit Jeruzalem.
Maar verwacht den Zoon des menschen in Zijn heerlijkheid,
den waren Tempel Gods, omdat Hij heeft gebracht het
offer van Zijn leven tot verzoening der zonden van Zijn
yolk, waardoor het nieuwe Jeruzalem kan komen, de
eeuwige gemeenschap der lief de des Heeren met de Zijnen,
waarin Hij alles is in allen.
Zoo was Hij gewoon overdag in den tempel te leeren,
37
doch de nachten bracht Hij buiten door, op den berg,
38 Olijfberg genaamd. En al het yolk kwam geregeld 's morgens vroeg tot Hem in den tempel om Hem te hooren.
En met dit onderricht, dat heenwees naar Zijn offer en
naar de vastheid van Zijn toekomst, heeft Hij Zijn prediking van oordeel en genade onder Israel besloten.
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DEEL II: JEZUS CHRISTUS IN ZUN LIJDEN VOOR DE
ZIJNEN. 22 : 1-24 : 53.
De lijdende Christus, getaxeerd en afgeschreven. 22 : 1-6.
22 :1 Het feest der ongezuurde brooden, welk feest oak
Pascha genoemd wordt l ), naderde. Dit feest duurde zeven
dagen, gedurende welke geen gezuurd of gedeesemd brood
mocht worden gegeten, en op den eersten dag waarvan het
Paaschlam moest worden geslacht en gegeten. Het Paaschfeest was het feest ter herdenking van de verlossing en den
uittocht uit Egypte en was het grootste Joodsche feest. Het
Paaschlam moest in den tempel worden geslacht op den
middag, voorafgaande aan den eersten Paaschavond, waarop dan het lam gegeten werd aan een familiemaaltijd,
waarbij de huisvader de leiding had.
2 In deze dagen nu vergaderde de Hooge Raad der Joden
en overlegden de overpriesters en de Schriftgeleerden, de
burgerlijke en de geestelijke autoriteiten, hoe zij den Heere
Jezus uit den weg konden ruimen, want zij waren bang,
dat het yolk in de drukke dagen van het Paaschfeest wel
eens tot uitbarsting komen kon.
3 Juist in deze dagen deed de Heere den satan varen in
het hart van Judas den apostel, afkomstig uit Carioth,
die ook tot het getal der twaalven behoorde. Daarmede
werd het twaalftal dus verbroken en kon de Heere Jezus
Zijn pretentie, dat Hij de Wortel was van het nieuwe, geestelijke Israel) slechts handhaven, wanneer Hij Naar verdienen zou aan het kruis.
4 Daarom ging Judas been naar de leiders van het
natuurlijk Israel en besprak met de overpriesters en de
hoofdlieden van den tempelwacht, die optraden namens de
1) Naar het Pascha of Paaschlam, dat moest worden geslacht en gegeten; vgl.
Exod. 12 : 1-20.
2) Vgl. Lucas 9 : 1-9.
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Schriftgeleerden, hoe hij Hem, den leider van het geestelijk
Israel, aan hen zou overleveren.
5 Natuurlijk waren zij verblijd en maakten een overeenkomst met Judas aangaande het bedrag, dat zij hem hiervoor geven zouden. Zoo hebben zij het onmogelijke gedaan:
ze hebben den Zoon van God getaxeerd en Hem een
menschenwaarde gegeven. Dat is het lijden van den Christus, Die als de Zoon van God gekomen is om voor de zonden
van de Zijnen te betalen. Maar men betaalt voor Hem
een slavenprijs i ) , opdat men Hem aan zich kan onderwer6 pen en zoo Hem afschrijven kan nit het leven. Met het
bedrag van dertig zilverlingen stemde Judas in, en sedert
dien zocht hij een goede gelegenheid Hem aan de 'eiders
van het natuurlijk Israel nit te leveren, buiten de schare
OM.

De lijdende Christus, opvorderend Zijn eigen sterfkamer.
22 : 7-13.
22 :

7 Inmiddels was de dag der ongezuurde brooden aangebroken, waarop des middags het Paaschlam (dat Pascha
heette) moest worden geslacht, opdat het 's avonds kon gegeten worden2).
8 De Heere Jezus koos twee van Zijn discipelen, Petrus
en Johannes, uit en zond ze heen met de boodschap: Gaat
heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het
vanavond kunnen eten. Zoo wilde Jezus dat Zijn eigen sterfmaal in gereedheid werd gebracht, want niet het Joodsche
Pascha, het lam, had ooit verlossing kunnen brengen,
maar het Pascha des Heeren, het Lam Gods, Dat de zonden
der wereld verzoent.
Nadat de Heere Jezus hun deze opdracht had gegeven,
9 vroegen Petrus en Johannes Hem: Wifir wilt Ge, dat we

1) -Vgl. Zacharia 11 :12.
2) Tot op heden blijft steeds de moeilijkheid omtrent den juisten datum van
dezen Donderdag. Is het de 13e of de 14e Nisan? Want uit Joh. 18 :28
blijkt, dat de leden van het Sanhedrin den volgenden dag het Pascha
zouden eten. De oplossing der Kantteekenaren (Kantt. 22 op Matth. 26 : 20)
zou een einde maken aan ale moeilijkheden (en ook in overeenstemming
zijn met Joh. 19 : 31), maar deze oplossing wordt door geen enkel Joodsch
getuigenis gesteund, zoodat ze een gissing blijft. We moeten vooraisnog
hier onze onwetendheid beliiden.
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10 het gereed maken? Daarop zeide Hij tot hen: Zie, wanneer
gij Jeruzalem binnenkomt, zult ge een man zien loopen, die
een kruik water draagt. Dat is iets ongewoons, want vrouwen
dragen in het Oosten kruiken met water; mannen dragen
leeren zakken. Daaruit konden de discipelen weten, dat deze
man iets bijzonders had gedaan. Hij had n.l. water geschept
uit de bron Siloam in de benedenstad van Jeruzalem, en
bracht dat in een kruik naar zijn huis, voor het komende
feest. Zoo konden de discipelen dus weten dat deze man thuis
alles in gereedheid had voor het Paaschfeest. Daarom zegt
de Heere Jezus tot hen: Volgt dien man in het huis, dat
11 hij binnengaat en zegt dan tot den heer van dat huis: De
Meester zegt u: Waar is het vertrek, waar Ik het Pascha
met Mijn discipelen kan eten? Hier onderwerpt Zich
Jezus aan een Joodsch gebruik, dat een rondreizend
leeraar het recht had om binnen Jeruzalem voor zich
en zijn leerlingen een zaal te vragen, waar hij het
Pascha zou kunnen eten. Zoo is hier dus niets heerlijks voor den Heiland, maar stelt Hij Zich gelijk aan
ieder ander rabbijn en onderwerpt Zich aan de wet van
het Pascha. Maar daarmee vraagt Hij tegelijk Zijn eigen
sterfkamer, omdat, wanneer Hij straks het Pascha heeft
gegeten, Zijn lijden in volkomen zin beginners gaat. In
deze kamer breekt Hij straks Zijn lichaam en vergiet Hij
straks Zijn bloed voor de zonden der Zijnen. Hoe bitter
wordt het dan, als Jezus Christus tot Zijn discipelen zegt:
12 Hij zal u een groote bovenzaal wijzen, van alles voorzien.
Maakt het daar gereed. Daarmede heeft Hij Zijn eigen
doodvonnis geveld.
13 En zij gingen heen en vonden het zoo, als Hij hun
gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed. Zoo heeft
Jezus Christus Zijn Goddelijk weten gebruikt om Zich voor
te bereiden op het lijden des doods.
De lijdende Christus aan de tafel der gemeenschap.
22 : 14-38.
22 : 14 Toen nu het uur, waarop het Pascha moest worden
gegeten, was aangebroken, betoonde Jezus Christus Zich
gehoorzaam aan den Vader en Hij ging aan dezen maaltijd
aanliggen en de apostelen met Hem. Opnieuw noemt Lucas
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hier de discipelen Zijn apostelen, omdat weer op den voorgrond staat de roeping, waarmede de discipelen straks
geroepen worden, om de boodschap van het evangelie uit
te dragen.
Dit wordt de laatste maaltijd voor het lijden van den
15 Heere; nu wordt hun apostelschap bevestigd. Daarom zeide
Jezus tot hen: 1k heb vurig begeerd, dit Pascha met u te
eten, eer Ik moet lijden. Want nu komt de waarachtige
vervulling daarvan door Mijn sterven. Dan wordt de aardsche gemeenschap wel verbroken, maar daarvoor in de
plaats komt de werkelijke, de geestelijke gemeenschap in
16 Mijn bloed. Daarom zeg Ik u, dat Ik het Pascha hier op
aarde niet meer eten zal. Dat is voorbij. De tijd der volkomen vervulling is aanstaande, want 1k zal Zelf worden
geslacht aan het kruis. Maar eens komt de volkomen vervulling, wanneer 1k met de Mijnen zal aanzitten aan de
bruiloft van het Lam in de heerlijkheid van Mijn Vader.
Dan zal dit Pascha geheel zijn vervuld. Zoo openbaarde
Jezus Christus aan de tafel der aardsche gemeenschap, dat
de waarachtige gemeenschap komen zou door Zijn bloed
in het Koninkrijk Gods.
Waarschijnlijk heeft Hij dit gesproken bij het gebrui17 ken van het Paaschlam. Toen Hij dan ook den eersten
beker wijn had opgenomen, zeide Hij: Ditmaal zal Ik niet
drinken; neemt dezen beker, en laat hem bij u rondgaan.
Het feest der verlossing is voor u, maar niet voor Mij.
18 1k moet gaan lijden en sterven. Want Ik zeg u, 1k zal van
nu aan van het gewas van den wijnstok niet meer drinken,
voordat Mijn taak voleindigd is op aarde en door Mijn
lijden en sterven het Koninkrijk Gods is gekomen. Dan
toch is de macht van den satan verbroken en is de mensch
weer gehoorzaam geweest aan den Vader tot het einde
toe.
19 Nadat het Paaschlam was gegeten, nam de Heere
Jezus het ongezuurde brood, sprak naar het Joodsche
ritueel de dankzegging uit, brak het en gaf het aan Zijn
discipelen. Maar nu sprak Hij iets nieuws, waardoor de
oude paaschmaaltijd werd vervuld en het nieuwe Paaschlam werd geopenbaard. Hij zeide: Dit is een beeld van
Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zooals gij tot op
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heden in het Pascha hebt gedacht aan de verlossing des
Heeren uit Egypte, eet nu dit brood en denkt daarbij aan
Mij, Die uw Goddelijke Verlosser ben, omdat Ik met Mijn
lichaam ga betalen voor uw zonde en u zoo van het wrekend
20 recht des Vaders verlos. Evenzoo gaf Hij den beker, na
den maaltijd, en zeide: Deze beker beteekent het nieuwe
verbond van genade en verzoening in Mijn bloed, welke
beker voor u uitgegoten wordt. Want niet de wijn bewerkt de
ware gemeenschap, maar Mijn verbroken lichaam en Mijn
vergoten bloed, omdat daardoor betaald wordt voor de zonde.
In dit verband laat Lucas zien hoe erg het was, wat
Jezus aan het begin van den maaltijd had moeten zeggen.
Hij, Die aan dezen maaltijd de waarachtige gemeenschap
openbaren wilde, die er zijn zou in Zijn bloed, moest eerst
ervaren, dat ook Judas mee aan deze tafel aanzat, die
21 echter geen gemeenschap met Hem hebben wilde. En
daarom had de Heiland reeds bij den aanvang van den
maaltijd gesproken: Zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan deze tafel. Zoo heeft Hij laten zien,
dat de waarachtige gemeenschap niet bouwen kan op
22 den mensch. Want, zeide Hij, de Zoon des menschen gaat
wel been, zooals het beschikt is, doch wee dien mensch,
door wien Hij wordt verraden. Daarmee had Hij het fundament van zekerheid onder alle discipelen weggetrokken.
23 Ze begonnen er onder elkander over te twisten, wie
van hen het web kon zijn, die dat zou doen. Ze achtten
blijkbaar alien elkander tot dat werk in staat. Het menschenleven zelf geeft dus geen grond voor de ware gemeenschap. Die grond is er alleen in het verzoenend bloed van
Jezus Christus en in het leven uit Hem.
24
Zoo was er ook oneenigheid onder hen ontstaan over
de vraag, wie van hen als de voornaamste gelden moest.
25 Gedurende den maaltijd sprak Jezus Christus in dit verband tot hen: De koningen der volkeren probeeren in hun
aardsche macht zichzelf te handhaven en voeren zoo heerschappij over hun onderdanen; en zij, die op deze wijze
hun macht over hun onderdanen uitoefenen, noemen zich
ook nog hun weldoeners. Maar in wezen zijn ze geen
koningen, maar despoten, wien het te doen is om zichzelf.
26 Zoo moet het onder u niet zijn. Gij moet kennen de
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waarachtige gemeenschap, die gevonden wordt in het offer
voor elkander. De eerste onder u en de voornaamste worde
27 als de jongste, en de leider als de dienaar. Want wie is de
eerste: die aanligt of die dient? Is het niet, degene die aan
tafel aanligt? Maar Ik ben toch uw Meester, en zie, heel deze
maaltijd is het bewijs, dat Ik gekomen ben om u te dienen
met Mijn lichaam en Mijn bloed. Pas in dat offer is de
ware gemeenschap geschonken en ieder, die zich daaraan
overgeeft, die ontvangt de bewaring van zijn leven in
28 koninklijke eere. Gij zijt het, die steeds bij Mij gebleven
zijt, ook toen de satan het Mij moeilijk maakte in zijn
29 verzoekingen. Daarom beschik Ik, de Machtige, door Mij:i
offer, u het Koninkrijk. Ik draag het u oi, er, zooals Mijn
Vader het Mij h,eeft overgedragen. In de gemeenschap der
gehoorzaamheid aan Hem heb Ik de koninklijke eere
ontvangen. Zoo schenk Ik u die ook, wanneer gij aan Mij
gehoorzaam wezen zult en leven zult uit Mijn gemeenschap.
30 Dan moogt ge aan Mijn tafel eten en drinken in Mijn
Koninkrijk, wanneer dat in zijn voile heerlijkheid gekomen is. Dan zult gij zitten op twaalf tronen, verworpenen
naar deze aarde en uitgestootenen uit de gemeenschap van
het natuurlijk Israel, en gij zult in Mijn naam mogen recht
spreken over de twaalf stammen van Israel. Zij meenen,
dat er waarachtige verlossing van het leven is buiten Mijn
verzoenend bloed en zoo handhaven zij zichzelf als yolk
des Heeren. Maar gij, zoo gij uit Mijn gemeenschap leeft,
zult daarin hun rechters zijn. Het ware yolk van God
31 kent de gemeenschap in Mijn bloed. Simon, Simon, de
satan heat bij God geeischt, dat hij u als zijn eigendom
mocht ziften als de tarwe. Want in uw zelfhandhaving
32 toont gij nog steeds niet van Mij te willen. zijn. Maar Ik
heb voor u gebeden. Ik heb den Vader beloofd, dat Ik
voor u betalen zal en dat gij dan Mijn eigendom zult zijn.
En Ik heb Hem gevraagd, dat uw geloof in Mij niet zou
bezwijken. Want er is voor u alleen maar verlossing
wanneer ge geborgen zijt in Mij en leeft uit Mijn gemeenschap. En gij, wanneer ge u d.an eenmaal hebt bekeerd
van uw zelfhandhaving en ziet, dat slechts in uw onderwerping aan Mij het eeuwige leven is, versterk dan uwe
broederen in hun strijd. Want ook zij moeten, als gij, leeren
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geheel te leven uit Mijn gemeenschap.
33 Toen zeide Petrus tot den Heere: Heere, ik ben sterk
en durf den strijd wel aan! Met U ben ik bereid zelfs
gevangenis en dood in te gaan.
34 Maar Hij zeide: Petrus, waartoe die zelfhandhaving en u
beroemen op uw eigen kracht? 1k zeg u: de haan zal
vannacht niet kraaien, of gij zult driemaal hebben geloochend, dat gij aan Mij verbonden zijt!
Zoo bereidde Jezus Christus Zijn discipelen voor op
wat ging komen. Ze zouden verworpenen en verstootenen
zijn uit het natuurlijk yolk van God, maar Hij beloofde hun
de kracht der ware gemeenschap van het yolk des Heeren,
de kracht van het geloof. Iets anders bood de wereld niet
35 meer aan hen. Vandaar dat Hij ook zeide: Toen Ik u indertijd uitzond, eerst als twaalven, daarna als zeventig zonder
beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek
gehad? Heeft het yolk van God, het natuurlijk Israel u
niet ontvangen en verzorgd?
Zij zeiden: J a, Heere, aan niets heeft het ons ontbroken!
36 Daarop zeide Hij tot hen: Maar nu, nu wordt het
anders. Nu zult ge deelen in de vijandschap des yolks.
Het natuurlijk Israel zal u verwerpen en vervolgen. Ge
zult honger lijden en gebrek. Ge zult verdubbelde kracht
nu noodig hebben, kracht van den Heiligen Geest, door
het geloof in Mij, Die op die wijze u beschermen zal.
Daarom zeg Ik u: reken niet op onderhoud der menschen.
Wie een beurs heeft van zichzelf, neme die mee; zoo ook
wie een reiszak heeft. En wie er niet een heeft, laat hij
een stuk kleeren verkoopen en, als het ware, voor eel"
zwaard zorgen. Want noch van het natuurlijk Israel, noch
van de menschen dezer wereld behoeft ge bescherming te
37 verwachten. Want Ik zeg u, dat het woord, dat geschreven
is in Jesajal), aan Mij in vervulling moet gaan: En Hij
is onder de misdadigers gerekend. Nu, als gij u aan Mij
verbonden weet: de aarde zal ook u als misdadigers beschouwen en behandelen. Want wat over Mij is geschreven,
komt tot zijn voltooiing. Er blijft niets onvervuld; straks
rekent men Mij een moordenaar.
1)

Jesaja 53 : 12.
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38

Toen zeiden de discipelen: Heere, dat gaat toch zoo
maar niet! Zie, hier zijn twee zwaarden!
En Hij zeide tot hen: Het is voldoende. Al verstaat
ge nu Mijn spreken niet, onthoudt Mijn woorden maar.
Er blijft u geen gemeenschap over op deze aarde, dan de
gemeenschap des geloofs in Mij, Die sterven ga voor
uwe zonden.
De lijdende Christus in de spanning tusschen afstand en
gemeenschap. 22 : 39-46.

22 : 39 Na den Paaschmaaltijd, waaraan de Heere het Heilig
Avondmaal had ingezet en daarin de ware gemeenschap
had geopenbaard, verliet Hij de stad Jeruzalem en ging,
zooals Hij gewoon was, naar den Olijfberg om daar den
nacht door te brengen. En ook Zijn discipelen, onkundig
van wat er precies ging gebeuren, maar gebonden aan Hem
ook in de angstige dreiging, die naderde, volgden Hem.
40 En toen Hij aan de plaats gekomen was, waar Hij
gewoon was den nacht door te brengen, zeide Hij ditmaal
tot Zijn discipelen: Blijft hier, en bidt, dat ge niet in verzoeking komen moogt. Het gaat nu op het lijden aan en
Ik vertroost Mij in uw gemeenschap.
41 Maar Hij werd van hen afgetrokken ongeveer een
steenworp ver, omdat ook tusschen Hem en Zijn discipelen
een afstand komen moest. Wel moesten zij Hem zien en
hooren in Zijn lijden, maar hun troost en gemeenschap
mocht Hij niet ervaren in Zijn strijd.
Toen knielde Jezus neder en bad voortdurend deze
42 woorden: Vader, indien Gij wilt, neem dezen beker van
Mij weg! Weer moest Hij erkennen, dat er gemeenschap
was tusschen Hem en den Vader, maar dat ook deze gemeenschap in een afstand was verkeerd. Vader, het is de
beker van Uw oordeel. Ge zijt Mijn Vader, maar Ge hebt
tevens Uw oordeel over Mij uitgestort. Doch niet Mijn wil,
maar de Uwe geschiede! 1k hunker, Vader, naar Uw
volkomen gemeenschap, en daarom moet 1k den afstand
ervaren van Uw oordeel en Uw vloek!
Zoo heeft de Vader Hem dan ook geantwoord. Want
toen de Zoon eerst Zijn discipelen heeft moeten achterlaten, toen heeft ook de Vader Hem doen voelen, dat er
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nog wel gemeenschap was tusschen den Zoon en den Vader,
43 maar in den afstand. Want de Vader kwam niet Zelf om
Zijn Kind te vertroosten in Diens smart, maar zond een
engel, een dienstknecht, om het Kind van God te sterken.
44 Toen werd de strijd van den Zoon nog zwaarder. En
Hij werd doodelijk beangst, omdat Hij in de spanning
leefde van de gemeenschap met Zijn Vader, die alleen in
den afstand Hem werd getoond. En Hij bad met te meer
ernst, zoodat Zijn zweet bloeddruppels werd, die op de
aarde afvielen. Zoo heeft de Christus tot het lijden Zich
geschikt, Hij, Die de gemeenschap met Zijn Vader slechts
ervaren kon in den afstand van het oordeel Gods.
45 En Hij stood op van het gebed, dat Hem het recht
des Heeren had geleerd te dragen voor de Zijnen, en ging
tot Zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid.
Ook de gemeenschap met de Zijnen was slechts te ontvangen, wanneer Hij eerst den afstand van de zonde over46 wonnen had. Daarom sprak Hij tot hen: Waarom slaapt
gij? Staat op, bidt, dat u de zonde niet overheersche. Maar
tegelijk wist Hij, dat slechts Hij Zelf hen van die zonde
kon verlossen.
De lijdende Christus in den strijd tusschen Geest en vleesch.
22 : 47-53.
22 : 47 Terwijl Hij nog tot Zijn discipelen sprak, kwam daar
plotseling een schare menschen, een gewapende bende, en
hij, die Judas heet, een van de twaalven, liep aan het
hoofd, een eindje vooruit, en hij naderde Jezus om Hem
een kus te geven. Toen openbaarde zich duidelijk aan
Jezus, dat Zijn twaalftal was geschonden en dat het geestelijk Israel, zooals dat in Zijn twaalf apostelen was gesymboliseerd, nog niet gekomen was. Want van de twaalf
was een een verrader geworden. Zoo triomfeerde de macht
van het zondige vleesch over den Geest. Er zou slechts een
mogelijkheid zijn om den Geest te doen overwinnen:
Zich over te geven aan de macht van het zondige vleesch
om dan den vloek daarvan te dragen aan het kruis. Dan
zou het geestelijk Israel uit den Geest van God geboren
worden.
Maar dan moet toch het vleesch wel weten wat het

193

Lucas 22 : 48—

48 doet. En daarom spreekt de Heere Jezus Judas aan met
deze woorden: Judas, weet ge wat ge doet? Verraadt gij
den Zoon des menschen, Die Goddelijke eer ontvangen zal,
verraidt ge Hem? En dat nog wel met een kus, het teeken
der waarachtige gemeenschap? Ge wilt toch die gemeenschap niet, maar ge wilt de macht van den Geest onderwerpen aan uw zondig vleesch! Met die woorden gaf Hij
Zich hun over, omdat Hij wist dat slechts daardoor de
macht der zonde was te breken.
Maar Zijn discipelen verstonden niet, wat het voor
Hem was Zich over te geven in de handen der bende. Ze
dachten, dat het machteloosheid was, dit duidelijk blijk
van macht om Zich te geven tot de redding van Zijn yolk.
49 Toen zij, die bij Hem waren, dan ook zagen wat er ging
gebeuren, zeiden zij: Heere, willen wij er op slaan met
het zwaard? Zoo kunnen wij het leven toch beschermen
tegen deze schennende macht en het er van verlossen!
50 Een van hen, namelijk Petrus, sloeg op den slaaf des
hoogepriesters in en hieuw hem het rechteroor af. Zoo
greep hij in het lijden van den Heere in en verstond niet,
dat de strijd niet was van vleesch tegen vleesch, maar van
den Geest des Heeren tegen het vleesch, dat zichzelve
handhaaft tegenover dien Geest van God. En daarom
stood toen Petrus aan den verkeerden kant.
51 Toen moest Jezus dan ook wel antwoorden: Ga niet
verder op deze wijze, want hierom gaat de strijd heden niet.
Dit zal toch niet verlossing van het leven brengen? Het
zondige vleesch kan niet anders overwonnen worden, dan
door den vloek der zonde te dragen, opdat het uit den
Geest herboren wordt. Dien vloek zal Ik dragen aan het
kruis, ook voor dezen slaaf. 1k draag dien vloek voor alle
slaven van de zonde, opdat zij van dien vloek verlost
worden door Mijn offer. Daarom moet ook deze slaaf
genezen worden, opdat hij en de anderen zich nog bekeeren kunnen.
Toen raakte de Heere het oor aan en genas het.
Daarmee nam Hij den slavenvloek op Zich, opdat Hij den
mensch de koninklijke eere geven kon.
Zoo ging Hij dan ook naar de overpriesters en de
52
hoofdlieden van den tempelwacht en de ouderlingen, die
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meegekomen waren met de schare, die op Hem of gekomen
was en Hij zeide tot hen: Als tegen een roover zijt gij
uitgetrokken met zwaarden en stokken? Meendet ge soms,
53 dat het een strijd was van vleesch tegen vleesch? Terwijl
Ik dagelijks bij u in den tempel was, hebt gij geen hand
ooit naar Mij uitgestoken. En ook toen was 1k machteloos
als nu. Maar het is een strijd van uw zondige vleesch
tegen de kracht van den Geest des Heeren. Dien strijd
kunt gij nooit winnen, maar alleen daarin verloren gaan.
Zoo komt dus nooit verlossing van het leven. Die komt
alleen, als Ik Mij overgeef aan u en draag den vloek der
duisternis en zonde. Dat oogenblik is thans gekomen,
opdat er zoo voor u nog redding wezen zou. Daarom is
dit uw ure en de macht der duisternis, opdat daarin het
heil des Heeren zich zal openbaren.
De lijdende Christus door de Zijnen in eenzaamheid gebracht. 22 : 54-62.
22 : 54 Toen de gewapende bende Jezus had gevangen genomen, voerden zij Hem weg. Ze brachten Hem eerst naar
het huis van Annas, den schoonvader van Kaj gas, om
een voorverhoor te doen ondergaan en daarna naar het
paleis van den hoogepriester Kajifas.
Nadat aanvankelijk alle diScipelen waren gevlucht,
was Petrus behoedzaam teruggekeerd en volgde den stoet
van verre. Op introductie van een bekende van den hoogepriesterl) kon hij den binnenhof van Kajifas' paleis be55 treden, en toen de soldaten en andere bendegenooten op
het open binnenplein een vuur hadden aangelegd en bij
elkander zaten, ging Petrus tusschen hen in zitten. Zoo
kon hij op het einde van zijn Heere wachten.
56 En bij het licht van het vuur zag de slavin hem zitten,
die hem de deur had opengedaan. Zij keek hem scherp
aan, herkende hem en zeide: Ook die man was bij Hem,
Die zoojuist gevangen is genomen!
57
Maar Petrus loochende het en in plaats van te erkennen, dat hij deel had aan Hem, zeide hij: Vrouw, ik weet
1)

Vgl. Johannes 18 : 15, 16.
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niets van Hem! Zoo dreef hij Jezus Christus naar de eenzaamheid van het lijden.
58 En even daarna zag een ander hem aan, nadat ze door
de portierster op hem opmerkzaam was gemaakt, en zeide:
Ook gij zijt een van dezen, die vannacht gevangen zijn!
Maar Petrus zeide: Mensch, dat ben ik niet! Opnieuw
heeft hij zichzelf gehandhaafd tegenover den Christus, Die
voor hem betalen zou.
59 En ongeveer een uur later verzekerde een ander en
zeide: Inderdaad, ook die man was bij Hem, want hij is
een Galileer; ge kunt het hooren aan zijn spraak.
60 Toen werd Petrus heel bang en hij zwoer er bij, toen
hij zeide: Mensch, ik weet niet wat ge zegt. Ik heb met
Dezen nets te maken! Zoo had hij, die gezegd had zijn
Heere te zullen volgen tot in den dood, reeds driemaal
Hem verloochend en daarmede den lijdenden Christus in
de eenzaamheid gebracht. Geheel alleen moest Hij den
vloek gaan dragen voor de zonden der Zijnen.
En terstond, terwijl Petrus , nog sprak, kraaide de
haan.
61 En de Heere, Die in de rechtzaal stond temidden
Zijner beschuldigers, keerde Zich om en zag Petrus aan.
Hij, Die gehoond werd als profeet, was op datzelfde oogenblik profetisch bezig met Zijn yolk. Hij zeide Petrus, dat in
menschenkracht geen verlossing school en dat ook Petrus
zonder het Woord des Heeren en Zijn genade geen levensmogelijkheid bezat. Maar daarin openbaarde Hij dan ook,
dat in het eenzaam dragen van den vloek door Hem, voor
Petrus en al de Zijnen verlossing werd geschonken.
En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe
Hij tot hem had gezegd: Eer de haan heden kraait, zult gij
Mij driemaal verloochenen. Dat woord ontdekte hem aan
zijn ellende. Maar dat de Heere ondanks dat toch nog
tot hem gesproken had, dat was het evangelie. Daardoor
62 was Petrus geheel verslagen en hij ging naar buiten en
weende bitter.
De lijdende Christus, veroordeeld door Zijn yolk. 22 : 63-71.
22 : 63
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de tempelpolitie blijkbaar, bespotten Hem en sloegen Hem.
64 Ze wierpen ook een doek over Zijn hoofd en vroegen
toen hoonend: Profeteer nu eens, profeet van Nazareth!
En zeg ons eens, wie is het, die u heeft geslagen! Zoo
lasterden zij den grooten Profeet des Heeren, Wiens mond
niet anders dan het evangelic Gods verkondigd had. Maar
Die nu om hun redding Zijn mond gesloten hield. Zoo was
Hij waarlijk nog profeet.
65
En nog meer lasterlijke taal spraken zij tegen Hem.
66 In den vroegen morgen, toen het pas dag geworden
was, kwam de Raad van de oudsten des yolks, de zoogenaamde Hooge Raad of Sanhedrin bijeen, overpriesters en
Schriftgeleerden, de burgerlijke en geestelijke autoriteiten,
en zij leidden Hem voor hun Hoogen Raad en zeiden:
67 Indien Gij de Messias zijt, zeg het ons dan openlijk.
Op deze vraag toch liep tenslotte hun geheele verhoor en
aanklacht uit.
Maar de Heere zeide tot hen: Al zeide Ik het u, gij
zoudt het toch niet gelooven. Want gij wilt u niet onderwerpen aan het Woord van God, maar gij handhaaft u
68 zelf tegenover het Woord des Heeren. En al zou Ik u
vragen omtrent den Messias, zooals Hij in het Woord van
God is geopenbaard, ge zoudt toch niet in overeenstemming
met dat Woord des Heeren willen antwoorden. Ge wilt
wel yolk des Heeren zijn, maar dan in eigen kracht en
niet nit kracht van de genade Gods door Zijn Messias.
Maar Ik zeg u: de heerlijkheid, die gij voor u zelf verwacht, omdat ge zegt de zoon des menschen to wezen, die
heerlijkheid zult gij niet ontvangen. Het oordeel rust op
69 u. Van nu of aan zal de Zoon des menschen zijn gezeten
aan de rechterhand der kracht Gods. Ik zal die heerlijkheid
ontvangen en door Mij zal de Heere de wereld regeeren.
Die heerlijkheid is slechts voor hen, die in Mij en in Mijn
genade gelooven!
70
En zij zeiden als een man: Zijt Gij dan de Zoon van
God?
En daarop antwoordde de Heere Jezus: Door uw gezamenlijke vraag hebt gij het zelf reeds gezegd, dat Ik
het ben. Zoon des menschen is niet hij, die in eigen kracht
de heerlijkheid bezitten wil. Maar de Zoon des menschen
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is ook Zoon van God, opdat Hij voor de andere zonen kan
betalen en hen zoo kan verlossen van de zonde.
Dat konden deze mannen niet verdragen. Zij waren
zonder zonde en hadden recht op de heerlijkheid Gods,
zooals hun die in het woord van Daniel was beloofd.
Maar dan moest deze lasteraar verdwijnen. Bleef Hij in
leven, dan zouden zij van Hem afhankelijk moeten zijn.
Maar van genade wilden zij niet leven. En zoo is Jezus
Christus door Zijn yolk veroordeeld.
71 Zij zeiden: Wat zoeken we nog langer en hebben
verder voor getuigenis nog noodig? Zelven hebben wij het
immers uit Zijn mond gehoord, dat Hij den Naam des
Heeren heeft gelasterd. Zoo is Hij naar de wet des doods
schuldig. Ze wisten niet, dat Jezus Christus zoo den vloek
ook van Zijn yolk gedragen heeft. Want wel was ook dit
yolk naar den Naam des Heeren genoemd, maar ze lasterden dagelijks dien Naam, omdat ze niet van genade naar
het Woord van God wilden leven. Zoo rustte om den Naam
des Heeren het oordeel Gods op Zijn yolk. En omdat
Jezus Christus nu om de lastering van den Naam des
Heeren veroordeeld was, heeft Hij dien vloek van het
vollc. van God gedragen, opdat Hij eens dat yolk weer met
dien Naam zou mogen noemen en met Zijn zegen mocht
vervalen.
De lijdende Christus als Koning verklaagd. 23 : 1-7.
23 : 1 En de geheele vergadering van het Sanhedrin, die getuige was geweest van Jezus' spreken, stond op en leidde
Hem voor den stadh,ouder Pilatus, opdat deze het doodvonnis zou bekrachtigen. Want niet als Joodsch misdadiger,
maar als staatsmisdadiger moest Hij veroordeeld worden.
En daartoe was het vonnis van Pilatus noodig.
Maar daarvoor was ook een andere beschuldiging
2 noodig. Zij beschuldigden Hem daarom met nadruk hiervan: Wij hebben regelmatig opgemerkt, dat Deze ons yolk
in oproer brengt, doordat Hij verbiedt den keizer schatting
to betalen en van Zichzelven zegt, dat Hij de Messias, de
Koning is. Thans wordt Hij dus niet als lasteraar van den
Naam des Heeren, maar als een revolutionnair, die ten
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onrechte Koning wil zijn, aangeklaagd. En deze aanklacht
gaat werkelijk Pilatus aan. Maar in die aanklacht ligt dan
ook de vloek van het gansche menschenleven besloten. Dat
Jezus Christus als Koning wordt aangeklaagd, veroordeeld
en ook straks gehangen aan het kruis, dat is naar des
Heeren Raad geschied. Want de Heere heeft den mensch
in koninklijke heerlijkheid geschapen. Maar de mensch
heeft die koninklijke eere door de zonde vergooid en verloren. Wanneer die mensch nu verlost zal worden, dan
moet die koninklijke eere worden hersteld. En daarom
moet de Heere Jezus voor dien mensch als Koning worden veroordeeld en gekruisigd. Daarin draagt Hij den
vloek der koningszonde van den mensch, opdat Hij een
ieder, die in Hem gelooft, weer met den koningszegen kan
vervullen.
Zoo moet Hij in het oordeel van Pilatus staan, ver3 worpen door Zijn yolk. Dus vroeg Hem toen Pilatus: Zijt
Gij de Koning der Joden?
En Jezus gaf hem ten antwoord: Gij zegt het zelf,
1k ben het. Maar Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld
en revolutie wil Ik niet in den zin, zooals gij die vreest.
Mijn Koninkrijk is van den hemel en ook uw macht is
daarvan afhankelijk. Zoo wilde Jezus Christus als Koning
voor den wereldrechter staan, opdat Hij straks als Koning
zou veroordeeld worden.
Maar daarmee was het tevens duidelijk, dat Hij niet
4 staatsgevaarlijk was, zooals Pilatus had vermoed. Dus zeide
Pilatus tot de overpriesters en de scharen: 1k vind niets
strafbaars in dezen mensch. Zoo werd de Christus door
den wereldrechter onschuldig verklaard, opdat Hij zonder
eigen zonde de zonde voor de Zijnen dragen kon.
5 Maar de overpriesters hielden vol, omdat zij van genade
niet leven wilden: Hij is wel schuldig, want Hij maakt het
yolk oproerig met Zijn leeren door geheel Judea, reeds van
het begin af, toen Hij nog in Galllea was, tot op dit oogenblik en deze plaats — Hij moest joist om Zijn Koningschap veroordeeld worden. Zoo wilde het het yolk in zijn
zonde. Zoo wilde het de Heere in barmhartigheid over
Zijn yolk.
6
Toen Pilatus deze dingen hoorde, vroeg hij, of die
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7 mensch Jezus werkelijk een Galileer was en toen hij had
begrepen, dat Jezus oorspronkelijk uit het gebied van
Herodes was, zond hij Hem door naar Herodes, die in die
dagen ook te Jeruzalem was, opdat deze vonnis over Hem
vellen zou.
De lijdende Christus in den strijd tusschen verkiezing en
verwerping. 23 : 8-12.
23 : 8 Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want
hij had Hem al geruimen tijd willen zien, omdat hij vele
Bingen van Hem hoorde en omdat hij hoopte een of ander
teeken door Hem te zien geschieden. 1). Zoo moest dan
Jezus dus Zijn macht om wonderen te doen en daardoor
het menschenleven te verlossen 2), hier voor Herodes in
werking stellen om Zichzelf te legitimeeren en te verlossen. Zoo wilde Herodes den zegen der genade des Heeren
in het wonder, gebruiken tot versiering van zijn natuurlijk
leven. Hij verlangde wel naar Jezus, maar slechts om Hem
te zien en niet om in Hem te gelooven. Dat is de oude
strijd, dien deze nakomeling van Ezau 3) voortzet, de strijd
tusschen Ezau en Jacob, de strijd tusschen verwerping en
verkiezing. En omdat Jacob en het yolk des Heeren in
dien strijd aanvankelijk hebben gewonnen en verkoren
zijn, maar dat slechts is geschied, niet om hunnentwil, maar
om der wine van de genade van Jezus Christus, Die komen
zou, daarom moet Jezus Christus dezen strijd verliezen en
naar de wereld worden verworpen, opdat Hij zoo de verkiezing van Jacob en het yolk des Heeren verdienen zal.
Hun vloek en hun zonde moet verzoend worden aan het
kruis; anders hadden ook zij niet verkoren kunnen zijn.
En daarom moet de Heere Jezus zwijgen. Hij, het verkoren
Kind van God, moet onderworpen zijn aan de wellusten
van dit kind der wereld.
9
Zoo ondervraagde Hem Herodes met vele woorden,
1) Vgl. Lucas 9 : 7-9.
2) Het doen van wonderen door Jezus Christus beteekende altijd, dat Hij de
belemmeringen van het aardsche 'even zou wegnemen, opdat niets de
komst van het geestelijke leven zou verhinderen.
3) Herodes is een Edomiet, van Edom, het stamvolk van Ezau.
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maar Jezus antwoordde hem niets. Maar in dat zwijgen voor
Herodes sprak Zijn gehoorzaamheid voor God, omdat Hij
den zegen der verkiezing van Zijn yolk, welken het ondanks zijn zonde had ontvangen, slechts kon verdienen door
den smaad der volkeren te dragen.
10 De overpriesters en de Schriftgeleerden stonden Hem
inmiddels heftig te beschuldigen. En in hun onwaarachtigheid en verwerpen van Christus, heeft de Heere Jezus gedragen den vloek der verwerping des Heeren om hunne
zonden.
11 Dat vond tenslotte zijn hoogtepunt, toen Herodes en
zijn krijgsknechten begonnen Hem te smaden en te be.
schimpen; ze deden Hem een schitterend kleed om en
hoonden daarmee Zijn zeggen, dat Hij Koning was. Zoo
hebben zij Hem ook verworpen, omdat ze zelf niet van
verkiezing leven wilden. Maar veroordeelen konden ze
Hem niet.
Bespot en gehuld in den koningsmantel zond Herodes
Hem naar Pilatus terug. In dit vonnis bleek hun beider
ware aard: ze wilden geen van beide zich aan het Woord
van God en Zijn genade onderwerpen.
12 Herodes en Pilatus werden dan ook op dienzelfden
dag bevriend met elkander, want voor dien tijd leefden
zij in vijandschap met elkaar. Maar in het verwerpen van
den Christus is de wereld een.
De lijdende Christus in de willekeur der wereld. 23 : 13-32.
23 : 13 Na den terugkeer van Jezus naar Pilatus, maakte deze
van de rechtzaak een volkszaak. Hij riep namelijk de
overpriesters en de oversten en het yolk bijeen en zeide
14 tot deze gansche schare: Gij hebt dezen mensch bij mij
gebracht als iemand, die het yolk afvallig maakt. Daarmee
heeft Pilatus de beschuldiging der Joodsche leiders wel
in den scherpsten vorm gesteld, scherper dan zij zelf
hadden gedaan. Maar daartegen komt geen protest. Zie, zegt
hij verder, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid verhoord
en in dezen mensch geen enkelen grond gevonden voor
15 datgene, waarvan gij Hem beschuldigt. En evenmin Herodes. Want hij heeft Hem zonder veroordeelend vonnis
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tot ons teruggezonden. Maar bovendien, er is niets door
Hem bedreven, dat den dood verdient. Volgens de wet is
16 Hij onschuldig. 1k zal Hem dus geeselen, opdat ge daarin
nog eenige genoegdoening ontvangt en Hem daarna loslaten. — Zoo werd de lijdende Christus onderworpen aan
de absolute willekeurl).
Maar zij schreeuwden als een man, zeggende: Weg met
18
Hem! Als ge een loslaat, laat ons dan Barabbas los!
19 Deze Barabbas was na een oproer, dat in Jeruzalem
had plaats gevonden en om een doodslag gevangen gezet.
Duidelijk blijkt het dus, dat het yolk den moordenaar
verkiest boven den Christus. Maar daarin profeteert het
wederom over eigen leven, waarvan de verlossing niet door
eigen kracht maar door de kracht der genade komen moet.
Zoo moest de Christus ondergaan in de willekeur der
wereld.
Maar Pilatus richtte zich wederom met luider stem
20
tot hen, omdat hij maar probeeren wilde Jezus los te laten.
Het yolk was echter vast besloten de leiding nu in
21 handen te houden en zij riepen, schreeuwend, terug:
Kruisig Hem! Kruisig Hem!
22 Toen zei Pilatus voor de derde maal tot hen: Wat
heeft Deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets
bij Hem kunnen vinden, waarop de doodstraf staat. Als ge
nog iets wilt: ik zal Hem geeselen en dan loslaten!
23 Maar zij drongen aan en eischten onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd worden zou. Zoo profeteerden
zij de machteloosheid van het recht der menschen en toonden, dat het leven aan de willekeur der zonde was onderworpen. Maar in het zwijgen van den Heere, heeft Hij dien
vloek van de willekeur op Zich geladen, opdat Hij straks
de Zijnen met den zegen van het recht des Heeren kon
vervullen.
Zoo werd dan ook hun geschreeuw steeds sterker. En
24 Pilatus, de vertegenwoordiger van de wereldrechtspraak,
sprak uit, dat aan hun eisch moest worden voldaan. Zoo
werd de willekeur tot recht verheven en de zonde gekroond.
1)
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25 Hij liet den man los, die wegens oproer en doodslag was
gevangen gezet, maar Jezus gaf hij over aan hun willekeur.
26 Toen de Romeinsche soldaten met de scharen Hem
wegleidden naar Golgotha, grepen zij een zekeren Simon
van Cyrenel) die van zijn akker kwam, en legden hem
dwingend het kruis op, om het achter Jezus aan te dragen.
Waarschijnlijk was deze Simon een man, die zijn levensavond in Jeruzalem sleet, om straks ook bij Jeruzalem te
worden begraven. Dat hij van het land kwam, kan beteekenen, dat hij het land, waarop zijn graf gelegen was, had
bezocht. Maar zeker is het niet. Maar evenmin is zeker,
dat de soldaten hem opdroegen het kruis te dragen, omdat
Jezus het niet meer kon. Veeleer ligt de gedachte voor de
hand, dat het hun spot was met het koningschap van Jezus,
waarom zij gebruik wilden maken van het koninklijk requisitie-recht en dezen ouden man opvorderden tot dezen
dienst. Nu had deze Koning der Joden zelfs een Jodenslaaf
om Zijn kruis te dragen! Zoo was hun spot opnieuw een
lijden voor den Heere, nu Hij ook in Zijn koninklijke eere
de willekeur der wereld moest ondergaan.
27 Ook volgde Hem een groote menigte yolk, waaronder
bijzonder opvielen een aantal vrouwen van Jeruzalem, die
zich in groot misbaar op de borst sloegen als teeken van
diepe smart en over Hem weeklaagden. Ze hadden diep
medelijden met Hem om den adel van Zijn persoon en
van hun ras. Zoo jong nog en dan zoo te moeten sterven!
Zoo wilden ze Hem doen deelen in haar medelijden en
Hem zoo sterken op Zijn lijdensweg.
28 Maar Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters
van Jeruzalem, ge hebt van weenen wel verstand, Ik hoor
het en Ik weet het. Maar weent dan niet over Mij, maar
weent over u zelf en over uw kinderen. Want gij zijt
kinderen van Jeruzalem, de stad, die het Woord des Heeren
heeft verworpen. Dat 1k moet lijden en sterven is niet de
ellende van het leven, maar juist de verlossing er van. Zoo
staat het in het Woord van God. Maar dat gij clifirover
weent, beteekent juist de ellende van uw leven, omdat ge

1)

Een stad in Noord-Afrika, ongeveer tegenover het eiland Kreta.
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dus het Woord van God niet kent en kennen wilt, en weigert
van genade te leven. Weent dus niet over Mij, want Mijn
lijden beteekent naar het Woord van God uw verlossing.
Maar weent over u zelf en uwe kinderen, opdat ge door
die tranen van berouw moogt komen tot de verlossing door
genade. Uw adel en uw ras zijn niet de waarborg van uw
leven, en daarom moet ge dus niet weenen, nu dat Joodsche
29 ras in Mij verbroken wordt. Want zie, er zullen dagen
komen, waarop de inwoners van Jeruzalem zeggen zullen:
Zalig de onvruchtbaren en de schoot, die niet heeft gebaard en de borsten, die niet hebben gezoogd. Dan zal uw
ras en adel u geen redding brengen, maar zult ge overgeleverd zijn aan de willekeur der zonde. Dan is er haast
30 geen redding mogelijk, maar ge zult schreeuwen tot de
bergen: Valt toch op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons
toch, opdat wij niet vallen in de schennende handen der
overweldigers. Want wat denkt ge, weenend over Mij, het
31 jonge, groene hout? Indien zij dit doers aan Mij, het groene
hout, wat zal er dan met u, het dorre, geschieden? 1k zeg
u, zoo gij in Mij gelooft, als in het groene hout, dat tegen
de natuur in wordt verbroken, dan zal uw dorre hout
ook tegen de natuur in, maar door genade, weer gaan
groenen tot in het eeuwige leven. Maar als ge dor blijft in
uw eigen kracht, dan zal het oordeel over u en uwe kinderen
komen!
32 Ook werden nog twee misdadigers weggeleid om tegelijk met Hem te worden terechtgesteld. Zoo moest het
toch wel duidelijk wezen, dat Hij, onschuldig, toch als
misdadiger werd gekruisigd en zoo de willekeur der wereld
Teed.
De lijdende Christus betalend den vloek der zonde. 23 : 33-49.
23 : 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die om haar
vorm Schedel werd genoemd, een niet erg opvallende hoogte
aan den kant van den weg, kruisigden zij Hem daar, en
ook de misdadigers, den eenen aan Zijn rechterzijde, den
anderen aan Zijn linkerzijde. Zoo werd de vloek der zonde
aan Hem voltrokken op een plaats, die thans geheel onbekend is. Dus heeft de gansche aarde als het ware Zijn bloed
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gedronken en is ook gansch de aarde door Zijn bloed
geheiligd.
34 En Jezus zeide, toen men Hem gekruisigd had: Vader,
1k boet den vloek der wereld; vergeef het hun, opdat zij
zullen weten, wat zij doen en tot bekeering komen!
Ook wierpen de soldaten het lot, om Zijn kleeding te
verdeelen, nadat zij Hem naakt hadden uitgekleed. Zoo
droeg Hij daarin ook den vloek der zonde, waar God den
mensch Zelf het kleed geschonken had als teeken van
genade. Maar opnieuw vergreep de menschheid zich aan de
genade Gods en zij verdobbelden het kleed. Dien smaad
heeft Jezus ook gedragen.
En het yolk stond er bij en zag toe.
35
Ook de oversten, die eens machteloos tegenover Hem
hadden gestaan, omdat het hun ure niet was, hoonden Hem
nu en zeiden: Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelve redden, indien Hij de Christus Gods is, de Uitverkorene! En zij begrepen niet, dat Hij in Zijn gehoorzaamheid aan God thans bezig was, door den vloek en het
oordeel heen, Zichzelf en ook Zijn yolk te redden van het
wrekend recht des Heeren.
Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespot36
ten, en brachten Hem azijn met mirre gemengd, waardoor
37 Zijn lijden zou verzachten. Ook zeiden zij: Indien Gij de
Koning der Joden zijt, red dan U zelve!
37 Maar Jezus nam den drank niet, omdat Hij welbewust
het gansche lijden Wilde ondergaan, en droeg ook den
smaad over het yolk der Joden als Koning van het yolk
des Heeren, omdat Hij wilt, dat door Zijn gehoorzaamheid
ook voor de heidenen de zaligheid eens uit de Joden wezen
zou.
Als Koning moest Hij sterven en daarom was er ook
38
een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.
39 Een der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij
niet de Messias? Red dan U zelf en ons uit deze kwelling
van den dood!
Maar de andere bestrafte hem en zeide: Vreest gij
40
zelfs in dit oogenblik nog God niet? Want gij ondergaat
41 hetzelfde vonnis en zult straks sterven, evenals Hij. Maar
wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij
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gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zoo meende deze moordenaar, dat hij vergelden
42 moest en kon voor zijn misdaad. En daarom vroeg hij:
Jezus, Redder, denk toch in barmhartigheid aan mij, wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt!
43 En Jezus zeide op dat oogenblik tot hem, terwij1 Hij
machteloos aan het kruis hing, maar sterk was in de belofte
van het Woord des Heeren, dat Hem en Zijn yolk de
eeuwige heerlijkheid beloofde: Ik verkondig u als de •waarheld Gods, die zelfs niet in het uur des doods wankelt:
heden zult gij met Mij in het paradijs der eeuwige zaligheid zijn. Want wie in den Zoon van God gelooft, die heeft
het eeuwige leven, ook al zullen zij samen sterven!
Het was ongeveer twaalf uur in den middag, toen er
44
duisternis kwam over het geheele land tot ongeveer drie
45 uur toe, want de zon werd verduisterd. In dien tijd doorstond Jezus Christus in voile eenzaamheid de bittere verlating door den Vader en leed Hij helsche smart. Toen
heeft Hij waarachtig voor den vloek der zonde betaald.
Met eigen leven heeft Hij de verzoening aangebracht,
zoodat geen mensch of dier ooit meer verzoening geven
kon, of hij zou Jezus Christus in Zijn offer verloochenen.
Daarom scheurde op het oogenblik, dat het waarachtig
offer was gebracht, het voorhangsel van het tempelhuis
middendoor, van boven naar beneden. De Heere Zelf verbrak het geheim van het aardsche heiligdom, omdat Hij
het geheim der verzoening thans in Zijn eigen Zoon op
Golgotha tenvolle had geopenbaard.
Zoo kwam de Heere Jezus aan het einde van Zijn lijden.
Wat nu nog overbleef, was, dat Hij ook de bezoldiging der
zonde dragen zou en sterven ging. Maar door Zijn offer
was de vloek der zonde weggenomen en mocht Hij met Zijn
leven weer rusten bij den Vader. Ms Hij dan ook Zich
46 schikken gaat tot den dood, zegt Jezus: Vader, in Uw handen deponeer Ik Mijn leven! 1k geef het tijdelijk bij U in
bewaring, omdat Gij hebt beloofd, dat Ik weer opstaan zal.
Paaschmorgen, Vader, kom 1k het weer bij U halen. Want
Ik vertrouw op Uw Woord naar Uw recht, dat Ik thans
heb verzoend.
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En toen Hij dat gezegd had, stierf Hij, Zich overgevend
aan het loon der zondel).
47 Toen de hoofdman van den kruiswacht, die speciaai
had gelet op dit sterven van Jezus, had gezien, wat er
geschied was, verheerlijkte hij God door te zeggen: Inderdaad, deze mensch was rechtvaardig en een godenzoon.
Zoo geeft hij zelfs de eere en den titel, die een Romein
slechts reserveert voor keizers in hun goddelijke hoogheid
(al zijn ze beesten naar den mensch), aan dezen kruiseling
in armoe en in schande. Zoo moet de heidenwereld, ongeweten, God verheerlijken en zeggen, dat nu voor den vloek
der zonde is betaald. Meer zeggen kan hij momenteel nog
niet; hij weet niet meer.
48 En al de scharen, die voor dit schouwspel saamgekomen waren, ook zij waren onder den indruk en niet zoo
sterk meer van Zijn schuld overtuigd, als voor den rechterstoel van Pilatus. Ze keerden terug, nadat zij alles hadden
gezien en sloegen zich vertwijfeld op de borst. Meer konden
ze niet doen; ze waren uit hun zekerheid van weten los.
geslagen. De schare, ze weet het ook niet meer.
49 Al Zijn bekenden nu, die met Hem hadden meegeleefd
en meegestreden en geleden, ze stonden van verre, machteteloos. Ook vrouwen, die Hem van Galilea gevolgd waren
en tot het einde toe Hem hadden gediend, ze moesten dit
aanzien zonder Hem te kunnen helpen. Hier is het heidendom en het natuurlijk yolk des Heeren en ook het geestelijk
Israel volkomen machteloos. Zoodra de Heiland is gestorven
en Zijn mond, die het evangelie sprak, gesloten is, mist
iedereen zijn zekerheid. Maar daarin profeteert de Heere
Jezus, dat de verlossing en de zekerheid van het leven alleen
te vinden is in Hem, het vleeschgeworden Woord van God.
De lijdende Christus in de bezoldiging der zonde.
23 : 50-56a.
En zonder dat iemand het had vermoed, geschiedde
het volgende. Een oprecht en wetsgetrouw man, Jozef ge51 heeten, lid van den Hoogen Raad, die niet had ingestemd

23 : 50

1) Rom. 6 : 23.

20T

Lucas 23 : 52—

met het besluit en de handelwijze van het Sanhedrin aangaande Jezus Christus, afkomstig van Arimathea, een Joodsche stad, openbaarde zich op dit oogenblik als een discipel
van Jezus. Hij verwachtte ook het Koninkrijk Gods, maar
was nu eveneens in dat geloof geschokt door dit gebeuren.
52 Maar wat hij nu nog doen kon, deed hij: hij ging naar
Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Dat was
een daad van moed, die slechts een vooraanstaand man
als hij kon doen. Maar daartoe had Christus hem dan ook
bewaard. Het was de laatste zorg. Maar ook het laatste
van de profetie, dat aan den Heere in Zijn lijden moest
worden vervuld, en waartoe de Heere in Zijn dood, als
groote Profeet, dezen discipel Jozef had verkoren. Het
Woord van God toch zeide, dat van het Paaschlam niets
mocht worden overgelaten tot den volgenden dag l). Dat
Woord werd nu door Jozef vervuld, daartoe dreef hem de
Geest, de Geest van den gestorven, maar steeds levenden
53 Christus. Dat was het loon der zonde. En nadat hij het
lichaam had afgenomen, wikkelde hij het in linnen en
legde het in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand was
gelegd. Dat was wel heel erg in het Oosten. Een begrafenis,
niet door de familie, daar waar de familieband zoo sterk
was. En in een nieuw graf, geen erfbegrafenis. Maar dat
heeft Jozef moeten doen, opdat daardoor de Christus in
het graf Zijn priesterlijk werk voltooien zou. Was Hij
in deze begrafenis zoo niet de Priester op de wijze van
Melchizedek, zonder familie en zonder erfbegrafenis? Zoo
werd het Woord van God ook over Hem vervuld tot in
het graf. Zoo bracht Hij Zelf door Jozef, als Priester naar
de ordening van Melchizedek, het Woord Gods in vervulling. Dat was het loon der zonde.
En het was de dag der voorbereiding van den grooten
54
Paaschsabbat en deze sabbat brak al spoedig aan.
55 Voordien moest de Heere nog begraven worden. Daar
waren de vrouwen, die met Hem uit Galilea waren gekomen, bij en zij bezagen de grafstede en hoe Zijn lichaam
werd gelegd. Hij, de Koning der genade, werd door menschenhanden verzorgd en begraven.
1)
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56a Maar toen de vrouwen waren teruggekeerd, maakten
zij mirre en reukwerk gereed, om straks Hem koninklijke
eer to bewijzen. Die koninklijke eere wilde echter Jezus
niet. Dit, dat Hij onderging voor Zijn yolk, dat zelf niet
kon betalen, dat was de weg tot Zijn koninklijke heerlijkheid. Zoo lag de Koning in het graf, in de bezoldiging der
zonde, betalend zelfs nog in Zijn dood. Terwijl de vrouwen
reukwerk en mirre gereed maakten en Hem zoo koninklijke
eer bereidden, bereidde Hij dien vrouwen de kroon des
levens, welke blijft tot in der eeuwigheid.
De opgestane Christus brengt tot het Woord der genade.
23 : 56b-24 : 12.
De vrouwen nu rustten op den sabbat naar het gebod
23 : 56b
24 : 1 des Heeren, maar op den eersten dag der week, dus op
den Zondagmorgen, gingen zij reeds vroeg in den morgenstond met het reukwerk, dat zij gereed gemaakt hadden,
2 naar het graf. En toen zij bij de spelonk gekomen waren,
3 vonden zij den steen van de grafopening afgewenteld. Nadat
ze waren binnengegaan, vonden ze echter het lichaam van
Jezus niet.
4 En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid
waren en niet wisten, wat ze ervan moesten denken, dat
er onverwacht twee manners in een helderblinkend gewaad
bij haar stonden, twee engelen, die haar de boodschap der
opstanding moesten brengen.
5 En toen de vrouwen zeer verschrikt werden om de
onverwachte, heerlijke verschijning en in diepen eerbied
haar aangezichten ter aarde neigden, zeiden de engelen
tot haar: Wat zoekt ge hier toch den Levende bij de
6 dooden? Hij is hier niet meer, maar Hij is opgestaan. Zoo
heeft Hij u toch Zelf verkondigd? Herinnert ge u niet
meer, hoe Hij, toen Hij nog in Galilêa was, tot u daarover
7 heeft gesproken en heeft gezegd, dat de Zoon des menschen
wel moest worden overgeleverd in de handen van zondige
menschen en aan het kruis geslagen worden, maar dat Hij
weer ten derden dage zou opstaan. Dat is het Woord, dat
Hij Zell heeft gesproken en dat Woord verkondigen wij
u opnieuw. Daarin ligt de zekerheid van Zijn opstanding,
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want Hij sprak het Woord van God. En God had Zelf reeds
eeuwen her gesproken van de verlossing van het leven.
Hij had den mensch geschapen om to leven en toen de
mensch een proof der zonde was geworden, had God
terstond de belofte der verlossing geschonken: de slang
zou overwonnen worden, maar door den dood van het
Zaad der vrouw 1 ). Zoo moest er komen opstanding uit
de dooden. Dat Woord heeft Jezus Christus overgenomen
en dat Woord is thans vervuld. Zoo is het wonder der genade gekomen in het menschenleven, dat zonder het Woord
van God niet leven kan, maar door het Woord des Heeren
weer leven mag in eeuwigheid.
8 En de vrouwen herinnerden zich Zijn woorden en
werden zoo door Jezus Christus Zelf teruggebracht naar
het Woord der genade, dat ook voor haar het leven beteekende.
9 En teruggekeerd van de grafstede, boodschapten zij
dit alles aan de elven en aan al de anderen. Zoo bracht de
opgestane Christus ook hen naar Zijn Woord der genade.
10 Die vrouwen waren onder andere: Maria Magdalena,
uit wie de Heere eens den ratan uitgeworpen had en die
sindsdien steeds sterk aan Hem gebonden was, en Johanna2)
en Maria, de moeder van Jacobus.
En al de vrouwen met elkaar ,vertelden het den
11 apostelen, de een aan dezen, de ander aan een ander. Maar
hun verhaal scheen de apostelen zotteklap en zij geloofden
haar niet. Zoo had de opgestane Christus wel Zijn kinderen
naar het Woord der genade gebracht, maar zij verstonden
dat Woord nog niet.
12 Petrus echter stond op en liep snel naar de grafspelonk. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels,
wel geordend. En hij ging weg, bij zichzelve verbaasd
zijnde over wat er gebeurd mocht zijn. Die doeken spraken
ook van het wonder, maar het moest worden verklaard
door het Woord3).

1) Vgl. Genesis 3 : 15.
2) Zie over hen Lucas 8 : 2-3.
3) Waarschijnlijk is dit vers een latere toevoeging aan den oorspronkelijken
tekst.
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De opgestane Christus legitimeert Zich uit het Woord
der genade. 24 : 13-35.
24 : 13 En zie, twee van degenen uit den ruimeren discipelkring waren juist op dien dag op weg naar een dorp, een
paar .uur gaans van Jeruzalem verwijderd, genaamd Em14 mails, en zij spraken met elkaar over alles, wat de laatste
dagen in Jeruzalem was voorgevallen.
En terwijl zij daarover spraken en van gedachten
15
wisselden, kwam onverwacht Jezus bij hen en liep met hen
16 mede. Maar hun oogen werden door Hem zoo gehouden,
dat zij Hem niet herkenden.
Hij zeide tot hen: Wat zijn dit voor belangrijke ge17
sprekken, die gij op uw tocht met elkander voert?
Op deze vraag nu bleven zij met somber gelaat staan.
18 Een van hen, genaamd Kleopas, stelde toen als antwoord deze vraag: Zijt gij dan de eenige vreemdeling in
Jeruzalem, dat Gij niet eens weet, welke dingen daar dezer
19 dagen zijn geschied? En Jezus zeide tot hem: Welke dingen?
Zij antwoordden: Hetgeen geschied is met Jezus den
Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk
20 en woorden voor God en het gansche yolk Israel? Hoe
Hem onze overpriesters en oversten hebben overgegeven
aan de Romeinen om Hem ter dood to veroordeelen en
21 hoe dezen Hem dan ook gekruisigd hebben! Wij leefden
echter in de stellige hoop, dat Hij de beloofde Messias was,
Die Israel verlossen zou. Zoo toch had God het in Zijn
Woord beloofd. En alles leek er op, totdat dit erge is geschied, waardoor wij alle hoop verloren hebben. Want
met dit al is het thans reeds de dente dag, rinds deze dingen
22 zijn gebeurd. Wel is er weer wat wonderlijks geschied,
want ook hebben eenige vrouwen uit onzen kring ons doen
ontstellen, daar zij vanmorgen in de vroegte bij de grafstee
23 zijn geweest en Zijn lichaam niet vonden, en toen kwamen
zeggen, dat zij een verschijning van engelen gezien hadden,
24 die zeiden, dat Hij leeft. Daarna zijn eenigen van ons ook
naar de grafspelonk gegaan en bevonden het werkelijk
zoo, als ook de vrouwen hadden verteld, maar waar het hun
om ging: Hem zagen ze niet. Nu zijn we feitelijk dus alles
kwijt!
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25 Toen nam Jezus het woord, nadat Hij naar hun gansche
verhaal geluisterd had, en zeide: 0 onverstandigen in het
Woord van God! Wat zijt ge toch traag van hart om te
gelooven alles, wat de profeten hebben gesproken over den
26 Messias, Dien de Heere u heeft beloofd. Moest de Messias
naar het Woord des Heeren niet eerst deze verschrikkelijke
dingen lijden, om daarna in Zijn heerlijkheid in te gaan?
Er moest toch eerst betaald worden voor den vloek der
zonde? Zoo had de Heere het toch gezegd in Zijn Woord?
De ware heerlijkheid van den Messias is niet dit, dat Hij
in aardsche glorie komen zal, maar dat Hij zal verlossen
van de zonde en zoo de heerlijkheid des Heeren zal ontvangen, geen aardsche heerlijkheid, mmar hemelsche. Dat
is het Woord der genade, dat de profeten, naar de opdracht
des Heeren, verkondigd hebben, en naar dat Woord is Hij
gestorven aan het kruis, maar naar dat Woord is Hij ook
opgestaan. Dat alles is van Hem geprofeteerd en door dat
alles is het uit het Woord dus duidelijk, dat Hij juist wel
de Messias is, de beloofde Verlosser.
27 En Hij begon bij de boeken van Mozes en voorts bij
al de profeten en legde hun uit, wat in geheel het Oude
Testament op Hem betrekking had. Zoo leerden zij het
Woord van God verstaan als het Woord der genade, waarin
de Verlosser was beloofd, Die om der zonde wil zou boeten
aan het kruis, maar dan ook, naar datzelfde Woord, zou
opstaan van de dooden, omdat Hij voor den vloek der
zonde had betaald. Geen twijfel mocht er dus bestaan:
heel het Woord des Heeren wees Jezus als den Messias aan,
Die komen zou en nu gekomen was, en heel het Woord van
God vervuld had. Zoo was dat Woord van God nu voor
Zijn yolk een Woord van genade.
Onderwijl naderden zij het dorp, waar zij been gingen,
28
en Jezus deed, alsof Hij verder zou gaan.
29 Maar zij drongen sterk bij Hem aan en zeiden: Blijf
toch bij ons, want het is reeds tegen den avond en de dag
is gedaald.
Toen ging Hij binnen, om bij hen te blijven.
30 En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag om den
avondmaaltijd te gebruiken, dat Hij als gastheer optrad.
Hij nam het brood, sprak den zegen uit, brak het en reikte
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het hun toe. Door die onverwachte daad van majesteit liet
Hij Zich even als den opgestanen Christus in Zijn Koninklijke eere zien.
Nu zij Hem reeds ontmoet handen in het Woord, nu
mochten zij Hem ook nog even zien. Maar de verkondiging
31 van Zijn Woord was het belangrijkste. Want toen hun oogen
werden geopend en zij Hem herkenden: toen verdween
Hij uit hun midden!
32 En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandende
in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en de Schriften
ons opende? Toen was er reeds de band der gemeenschap
door het Woord des Heeren. Toen feitelijk hebben wij Hem
reeds ontmoet! Wij wisten eigenlijk reeds zeker, dat Hij
bij ons was. Want wij herkenden Hem uit het Woord der
genade.
En zij stonden op en keerden op hetzelfde oogenblik
33
nog naar Jeruzalem terug en vonden de elven en den
34 ganschen discipelkring nog bij elkaar en dezen zeiden:
De Heere is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen.
35 Toen verhaalden de beide mannen van Emmaus, wat er
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend was
bij het breken van het brood. Zoo had de opgestane
Christus Zijn ganschen discipelkring gebracht bij het Woord
der genade.
De opgestane Christus roept tot de ambtelijke bediening
van het Woord der genade. 24 : 36-53.
24 : 36

Terwijl zij spraken over het wonder der opstanding
van Jezus Christus en hoe Hij nu aan sommigen van hen.
37 verschenen was, stond Jezus Zelf in hun midden. En hoewel hun gedachten vol waren van Hem, werden zij ontzet
en verschrikt door Zijn verschijning, omdat ze meenden
een geest to aanschouwen. Zoo weinig werkelijkheid was
hun nog de opstanding van Jezus Christus, zooals Hij die
in Zijn Woord gepredikt en reeds aan hen had geopenbaard.
38
Maar Hij zeide tot hen: Waarom zijt ge uit uw doen
en waarom komen er zulke overleggingen in uw hart,
39 alsof Ik een geestverschijning ware? Ziet Mijn handen en
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Mijn voeten, met de wonden van den kruispaal, waaraan
ge zelf Mij hebt zien hangen, en erkent dan, dat 1k het
Zelf ben. Komt hier met uw handen en betast Mij en ziet,
dat een geest geen vleesch en beenderen heeft, zooals gij
ziet, dat Ik heb. En toen heeft de opgestane Christus Zijn
discipelen laten tasten. Zij werden geroepen op dien eersten
Paaschdag om voor de gansche kerk van alle tijden nu de
handen en de voeten des Heeren te tasten en te erkennen,
dat Hij werkelijk was opgestaan. Het ambtelijk bewijs
mochten zij van den Heere ontvangen, opdat zij het zouden
kunnen doorgeven aan de kerk van alle eeuwen.
40 Daarom toonde Jezus Christus, nadat Hij hun dit
gezegd had, hun Zijn handen en Zijn voeten l). Dat was
niet slechts een bloot laten zien, maar daarin liet Hij hen
ambtelijk tasten, opdat zij weten en erkennen zouden, dat
Hij waarachtig van de dooden was opgestaan. Zoo heeft
Hij nooit meer iemand Zijn handen en Zijn voeten getoond. Wat de discipelen hebben gezien en getast, dat
hebben zij voor de gansche kerk gezien en mogen tasten.
Het gaat nu in het vervolg om het Woord, dat door deze
apostelen is gesproken.
41 Daarom, als de discipelen het van blijdschap nog niet
kunnen gelooven, dat de Heere werkelijk is opgestaan en
daarmede dus bewezen heeft de waarachtige Messias te
zijn, dien de Heere had beloofd, en als zij zich maar blijven
afvragen, of dit wonder nu werkelijkheid is, dan moet de
opgestane Christus hen overtuigen. Want de twijfel mag
niet blijven. Het moet voor de apostelen zeker zijn, dat
Jezus Christus is opgestaan en dat Zijn Woord het eenig
evangelic der verlossing en genade is. Dat Woord zullen
zij straks moeten prediken en van die opstanding moeten
zij oog- en oorgetuigen zijn. Daarom moeten zij als ambtsdragers thans overtuigd worden. En dus vraagt de Heere:
Hebt gij hier iets te eten?
Toen reikten ze Hem een stuk van een gebakken
42
visch toe.
En Hij nam het en at het voor hun oogen. Zoo over43
1)
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tuigde Hij hen, dat Hij een werkelijk lichaam had. En
in dat lichaam zagen zij de wonden der spijkers in handers
en in voeten. Dit lichaam had gehangen aan het kruis en
was daarna begraven. De Heere moest dus wel zijn opgestaan van de dooden, zooals Hij Zelf hun had gezegd. De
discipelen hadden ambtelijk het volstrekte bewijs ontvangen.
En toen zij daardoor in staat waren hun apostolisch
ambt te gaan vervullen en overal in de wereld het Woord
van den opgestanen Christus als het evangelie der verlossing
44 te gaan prediken, toen zeide Hij tot hen: Dit is toch de
vervulling van Mijn spreken tot u, toen 1k nog met u verkeerde, dat alles, wat over Mij geschreven was in de boeken
van Mozes en de profeten en de psalmen, moest vervuld
worden. Gij hebt dit alles toch vooraf geweten uit het
Woord.
.
45 En Hij opende hun verstand, zoodat zij nu de Schriften begrepen, die alle spraken van den Christus, door
Wiens lijden en opstanding de verlossing van het leven
46 komen zou. En Hij zeide tot hen: De kernboodschap van
het geheele Oude Testament is dit: dat de Christus moet
lijden voor de zonden en den vloek des Heeren en ten
derden dage opstaan uit de dooden, opdat daardoor getoond zou worden, dat Hij waarachtig voor den vloek heeft
47 betaald en daarvan verlost. In Zijn naam moet dan ook
gepredikt worden bekeering van het leven tot Hem, opdat
de zonden vergeven worden. Dat is de eenire mogelijkheid
van de verlossing van het leven. Die prediking moet nu
geschieden aan alle volken. Want de beperkingen van het
oude verbond, die God gesteld had tot het heilig houden van.
Zijn yolk voor de komst van Jezus Christus, die beperkingen zijn nu overbodig geworden en vervallen. De prediking
moet dus geschieden aan alle volken, maar te beginnen bij
Jeruzalem. Want waar God eens begonnen is, daar zal Hij
weer beginnen. Nu, door de prediking van Mijn Woord,
maar ook door het ambtelijke tasten van Mijn lichaam,
48 zijt gij de oog- en oorgetuigen van deze geweldige heilsfeiten. Gij zult dus moeten uitgaan om de gansche wereld
de boodschap van het heil te brengen. Gij wordt bedienaren
van het Woord der genade, waaraan de verlossing van
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het leven is gebonden. Natuurlijk kunt ge dat niet in uw
eigen kracht. Het is het Woord des Heeren, dat ge prediken
moet, en dat kan dan ook alleen gebracht worden in de
kracht des Heeren. Maar nu 1k u tot apostelen verkoos en
u thans roep tot de ambtelijke bediening van het Woord
49 der genade, nu doe Ik ook op u de belofte des Vaders
komen, namelijk de belofte van den Heiligen Geest, Die
u versterken zal tot al uw arbeid. Maar ge moet daartoe
blijven in de stad Jeruzalem, totdat gij bekleed wordt met
die kracht uit den hooge. Want waar de draden der verlossing door de zonde van den mensch zijn afgebroken,
dair wil de Heere ze weer aanknoopen. En daarom begint
Hij te Jeruzalem.
50 Veertig dagen daarna leidde de Heere Jezus Zijn
discipelen, met wien Hij al dien tijd gesproken had over
de geheimen van het Koninkrijk des Heeren, naar buiten
tot bij Bethanie, op den Olijfberg. Nu was het uur van
afscheid gekomen. De Heere zou als Koning heengaan
naar Zijn heerlijkheid, om eens vanuit den hemel de volkomen heerlijkheid van Zijn koningschap te openbaren.
Om tot die komst de aarde voor te bereiden, daartoe moesten de apostelen straks het Woord der genade gaan prediken. Prediken in een wereld, die dat Woord verwerpen
zou. Maar hun ambtelijk woord zou sterk zijn door de
kracht des Geestes, Die over hen zou komen. En deze
wereld, hoe zij ook nog in de macht van den satan was,
ze was toch eigendom van Hem, Die ook hun Koning was.
Door Zijn Woord, door het Woord der genade, kon ook
in hen de gansche aarde gezegend worden.
Dat is dan ook het laatste, wat de discipelen zien van
hun Heere. Want Hij hief de handen over hen op als de
barmhartige Hoogepriester en zegende hen en in hen deze
gansche aarde. Hier werd de tempeldienst vervuld en vielen
alle grenzen weg. Het heil was nu voor alle volken en voor
een ieder, die in dezen Hoogepriester van het gansche
leven gelooven wilde.
En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van
51
hen scheidde.
Maar daardoor wisten ze zeker, dat zij, als ze in volkomen afhankelijkheid van Hem, Zijn Woord zouden bren-

216

-24 : 53

gen in deze wereld, ook dagelijks Zijn zegen zouden ont52 vangen. Daarom keerden zij, hoe moeilijk het ook was in
dien vijandigen tijd, met groote blijdschap naar Jeruzalem
53 terug, en zij bleven voortdurend in den tempel, den Heere
lovende. Zij wachtten op de kracht des Geestes, Die zou
komen. Zij wachtten in den tempel, het eindpunt van het
vleeschelijk Israel, omdat ze wisten, dat van hieruit het
geestelijk Israel zou uitgaan in de wereld. In het einde
van den aardschen tempel brengt de opgestane Christus
straks den aanvang van den geestelijken tempel door de
ambtelijke bediening van het Woord Zijner genade. Opdat
de Zijnen zich zullen laten gebruiken, als lovende steenen,
voor den bouw van een geestelijk huis, om een heilige
priesterschap to vormen, tot het brengen van geestelijke
offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Zoo
eindigt dit priesterlijk evangelie van Jezus Christus.
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