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Het is aan te bevelen vooraf  
Jesaja 52:13 t/m Jesaja 53:12 te 
lezen.

‘Nu de lijdensweken weer zijn 
aangebroken spreken we van 
Golgotha en van wat de Man van 
smarten doorleeft heeft. Laat ook 
uw ziel onder de volle kracht van 
de verzoening en dat lijden van 
onze Heer komen, niet als leer-
stuk zonder meer, maar in volle 
werkelijkheid. Hef uw ziel en zin 
op tot de eeuwige dingen, opdat 
het eeuwige leven bij God geen 
gedachtenbeeld, maar volle wer-
kelijkheid vóór u en in u zal zijn. 
Het lijden van de Heer moet mee-
gevoeld en meegeleefd worden, 
opdat het apostolisch getuigenis 
weer krachtiger in ons worde en 
wij bij het kruis van Golgotha zul-
len neerknielen, om de liefde van 
God en de zélfovergave van de 
Zoon van God voor de zonden der 
wereld en de grondeloze diepte 
van het lijden en sterven van het 
Lam Gods te overdenken en voor 
God te betuigen: ’t is óók voor mij 
geschied’ (Uit een ‘Vrede zij u’ van 
1939).

De arbeid Zijner ziel  
In Jesaja 53 (vs.11) lezen we: ‘Om 
de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien 
[en] verzadigd worden; door Zijn 

kennis zal Mijn Knecht de Recht-
vaardige velen rechtvaardig 
maken want Hij zal hun onge-
rechtigheden dragen’. De arbeid 
Zijner ziel wijst erop dat het lijden 
en sterven van Christus met in-
tense geestelijke moeite en smart 
gepaard ging. Jezus heeft ‘ge-
arbeid’; dit betekent gezwoegd, 
geworsteld; heeft Zich afgetobd, 
moeitevol geleden. Er is door 
Hem, voor ons mensen onbegrij-
pelijk diep, ontzagwekkend gees-
telijk en lichamelijk geleden en 
gestreden. Hoe zwaar de weg is 
geweest, hoe diep de Heiland uit 
liefde voor ons allen, alles heeft 
ondergaan en doorleefd, zien wij 
in de hof van Gethsemané: ‘Toen 
zeide Hij tot hen: Mijn ziel is ge-
heel bedroefd tot den dood toe’ 
(Mt.26:38) en: ‘En in zwaren strijd 
zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn 
zweet werd gelijk grote droppelen 
bloeds, die op de aarde afliepen’ 
(Lc.22:44). 

Aan het kruis heeft de ziel van 
Christus gearbeid: geworsteld; 
gezwoegd; onuitsprekelijk diep 
geleden omdat Hij de zondenlast 
droeg van de totale mensheid, 
voor u en mij. De zeven kruiswoor-
den geven aan wat op Golgotha, 
uit liefde voor ons, heeft plaats-
gevonden:
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De Man van smarten  Heft, Christ'nen, heft uw lofzang aan,

roemt dezen schoonsten aller dagen!

De Heer is waarlijk opgestaan,

't geschonden Godsrecht is voldaan,

de laatste vijand ligt verslagen. 

Hij stond gewillig 't leven af,

om onze schuld gans te betalen.

Nu rijst Hij heerlijk uit het graf,

opdat wij, vrij van zond' en straf,

voor eeuwig mochten zegepralen.

Welzalig die U toebehoort,

dien kan geen dood of graf doen beven,

die gaat zijn weg bemoedigd voort,

daar hij zich vasthoudt aan Uw Woord:

"Die Mij gelooft zal eeuwig leven."

GEZANG 67, DE VERZEN 1, 2 EN 5
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offers onvolmaakt waren en ze 
gebracht werden door onvol-
maakte mensen. Een volmaakt 
offer kon/kan niet door de mens 
worden gebracht. In de eerste 
plaats omdat de mens door de 
zonde zelf onvolmaakt was/is. 
In de tweede plaats omdat de 
mens de plicht heeft om voor zijn 
schuld te betalen. Een offer van 
de mens zou dus nooit vrijwillig 
zijn. Daarom konden de offers de 
Heer niet behagen en werden de 
zonden niet in de zee der verge-
telheid geworpen. Van de mens 
uit verzoening met God aan-
brengen was onmogelijk. De vol-
komen liefde van God voor ons 
heeft zich daarin geopenbaard, 
dat Hij de mens niet verloren liet 
gaan omdat hij het volmaakte 
offer niet kon brengen. God zond 
Zijn Zoon Jezus en omdat Jezus 
zonder zonde is, kon Hij de ver-
zoening tussen God en de mens 
tot stand brengen. De straf op de 
zonde, de prijs die betaald moest 
worden: de dood, heeft Jezus in 
onze plaats ondergaan. Jezus 
droeg de straf in plaats van en 
voor u en mij. Hij stierf in plaats 
van en voor ons.

‘Wij dwaalden allen als schapen, 
wij keerden ons een iegelijk naar 
zijn weg; doch de HEERE heeft 
onzer aller ongerechtigheid op 
Hem doen aanlopen’ (Js.53:6). 
Niemand was in staat de mens-
heid met God te verzoenen dan 
Jezus. Slechts de volkomen mens 
Jezus Christus, Die tevens volko-
men God is, kon de verzoening 
met God tot stand brengen.
Daarom kan ook niemand tot 

de Vader komen dan door Hem: 
‘Ik ben de Weg en de Waarheid 
en het Leven; niemand komt tot 
de Vader dan door Mij’ (Jh.14:6) 
en ‘… door Zijn kennis zal Mijn 
Knecht de Rechtvaardige velen 
rechtvaardig maken want Hij zal 
hun ongerechtigheden dragen’ 
(Js.53:11).

Mijn Knecht de Rechtvaardige 
Rechtvaardig is hij/zij die zuiver 
is in Gods ogen, zonder gebrek 
of onrecht. Een rechtvaardig 
mens is iemand die in de rechte 
verhouding staat tot God en zijn 
medemens. Alleen Christus de 
Godsmens is de Rechtvaardi-
ge in de volle zin van het woord. 
Slechts door Zijn kennis (door-
zicht, onderscheid), Zijn Leer met 

De eerste drie kruiswoorden wa-
ren uitingen van Zijn liefde voor 
de mensen.

1. Gebed voor de overtreders: 
‘Vader vergeef het hun want 
zij weten niet wat zij doen’ 
(Lc.23:34).

2. De belofte voor de moorde-
naar: ‘Heden zult gij met Mij in 
het Paradijs zijn‘ (Lc.23:43). 

3. Zijn laatste wil betreffende Zijn 
moeder en de discipel die Hij 
liefhad: ‘Vrouw, zie, uw zoon. 
Daarna zeide Hij tot de disci-
pel: Zie uw moeder. En van die 
ure aan nam de discipel haar 
in zijn huis’ (Jh. 19:26-27).

De laatste vier kruiswoorden 
gaan over Jezus Zélf. 

4. Het middelste kruiswoord 
toont ons Zijn zielelijden: ‘ELOI, 
ELOI, LAMMA SABACHTANI,

Mijn God, Mijn God! Waarom 
hebt Gij Mij verlaten?’ (Mc.15:34).

Gehecht aan het kruis doorleef-
de Jezus de ontzettende wer-
kelijkheid van Psalm 89:47: ‘Hoe 
lang o HEERE! zult Gij U steeds 
verbergen zal Uw grimmigheid 
branden als een vuur?’ en Psalm 
142:5: ‘Ik zag uit ter rechterhand, 
en ziet, zo was er niemand, die 
mij kende, er was geen ontvlie-
den voor mij; niemand zorgde 
voor mijn ziel’. Jesaja. 63:3: ‘Ik heb 
de pers alleen getreden, en er 
was niemand van de volken met 
Mij’.

5. Zijn lichaam: ‘Mij dorst’ 
(Jh.19:28).    

6. Zijn Geest: ‘Vader, in Uw han-
den beveel Ik Mijn geest’ 
(Lc.23:46).   

7. Zijn werk: ‘Het is volbracht!’ 
(Jh.19:30).  

‘Om de arbeid Zijner ziel zal Hij 
het zien en verzadigd worden’. 
Christus zou loon op Zijn arbeid 
zien. Jezus zou niet tevergeefs 
worstelen, niet tevergeefs ster-
ven aan het kruis. Nee, de Heer 
zou heerlijk loon zien. Dit is een 
aanschouwen van de werken 
Gods tot dan toe en het voortzet-
ten en voleindigen daarvan.

Jezus zou loon zien: na de verne-
dering is de verhoging gekomen: 
de opstanding, de Hemelvaart, 
het zitten aan de rechterhand 
des Vaders: ‘Ziende op den over-
sten Leidsman en Voleinder des 
geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld 
was, het kruis heeft verdragen, 
en schande veracht, en is ge-
zeten aan de rechter hand des 
troons van God’ (Hbr.12:2). On-
der het oude verbond werden 
de zonden weliswaar verzoend/
bedekt, maar ze werden niet 
weggenomen of vergeten door 
de Heer. Dit mogen we leren van 
de brief aan de Hebreeën: ‘Want 
het is onmogelijk, dat het bloed 
van stieren of bokken zonden zou 
wegnemen’ (Hbr.10:4) en ‘Voorts 
staat elke priester dagelijks in 
zijn dienst om telkens dezelfde 
offers te brengen, die nimmer 
de zonden kunnen wegnemen’ 
(Hbr.10:11). De zonden werden 
niet weggenomen omdat de 
offerdienst onvolmaakt was, de 
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daarin centraal, het grote ver-
lossingswerk van Christus, alleen 
door Zijn offer zal ‘Mijn Knecht de 
Rechtvaardige velen rechtvaar-
dig maken want Hij zal hun on-
gerechtigheden dragen’. Alléén 
door Zijn kennis; kennis van het 
verlossingswerk: alléén door Zijn 
offer: ‘omdat Hij Zijn ziel uitgestort 
heeft in den dood’ (Js.53:12)

Liefde 
In de brief aan de Hebreeën le-
zen we (hst.5:7) ‘Die in de dagen 
Zijns vleses, gebeden en sme-
kingen tot Dengene, Die Hem 
uit den dood kon verlossen, met 
sterke roeping en tranen ge-
offerd hebbende, en verhoord 
zijnde uit de vreze’. De gebeden, 
de smekingen die Jezus opzond 
waren vermengd met een sterk 
roepen en tranen. Dit wijst op 
de diepte en de intensiteit van 
het lijden en het strijden van 
Jezus in Gethsemané en aan 
het kruishout van Golgotha. 
Deze intensiteit, het ontzagwek-
kende, de diepte van het lijden 
van Jezus: Zijn bidden, smeken, 
Zijn tranen, Zijn angstig roepen 
maakt ons pijnlijk diep bewust 
en doordrongen van de liefde die 
Vader en Zoon voor ons koeste-
ren. De liefde van de Vader voor 
de mens om Zijn Zoon zó te zien 
lijden, bidden, smeken, tranen, 
angstig roepen. Hoe lief heeft 
de Vader ons wel niet om Zijn 
Zoon dat voor ons/mij te laten 
ondergaan? Zoals de Geest van 
Jezus Christus, Die werkzaam 
was in de profeten van het Oude 

Testament, getuigde van het 
lijden en de verheerlijking van 
Jezus (1Pt.1:10–13), is het nodig 
en noodzakelijk dat wij Diezelfde 
Geest in ons laten werken bij het 
overdenken van de grondeloze 
diepte en ontzagwekkende van 
het lijden en sterven van Jezus. 
Door Zijn Heilige Geest, wil de 
Heer ook bij ons dat meevoelen, 
meeleven en doorleven van Zijn 
lijden in ons hart bewerken. De 
veertig dagen tijd voor Pasen, is 
de tijd om het lijden en sterven 
van onze Bruidegom te overden-
ken. Wij worden opgeroepen tot 
gebed, Bijbellezen, bezinning, 
boetvaardigheid en zelfverloo-
chening. Een oproep tot ernstig, 
daadwerkelijk zelfonderzoek 
om te kunnen groeien in geloof, 
hoop, liefde; groeien in liefde en 
bezieling voor de Heer, Zijn Woord 
en Zijn werk. Het is zo’n grote ge-
nade die wij hebben ontvangen, 
dat wij de werken van onze God 
mogen onderscheiden. Dat grote 
werk Gods aan dat kruishout van 
Golgotha, de Heere onze God 
heeft zoveel betaald. Daarom 
lees, herlees en overdenk:  
Jesaja 52:13 – Jesaja 53:12.

Dorst naar de kennis van Heer, 
dorst naar Zijn liefde: laat het niet 
vervagen, verflauwen of vermin-
deren. Laat het krachtig in ons 
leven, opdat het ons tot kracht 
mag zijn om voort te gaan, tot-
dat Hij komt. Maran-atha. 
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Wanneer dit nummer van de 
Stem verschijnt, is de lijdenstijd 
weer (bijna) voorbij. Het is de 
voorbereidingstijd bij het lijden 
en sterven van onze Heer Jezus 
Christus aan het kruishout van 
Golgotha. Een elk jaar weerke-
rende herdenking van datgene 
wat eigenlijk elke dag van ons 
leven in ons hart, onze geest 
aanwezig moet zijn. Het is echter 
een gebeurtenis die we liever ver 
van ons vandaan houden, want 
lijden en sterven liggen niet in de 
lijn van de menselijke verwach-
tingen. Ook al zegt de Prediker, 
dat het beter is te gaan in het 
klaaghuis dan in het huis van de 
maaltijd. Toch kiest de mens van 
nature liever het laatste. Had God 
niet een andere oplossing kun-
nen bedenken door de zonde van 
de mens in een wat milder dag-
licht te stellen? Waarom wil Hij 
ons bepalen bij het lijden en ster-
ven van Gods Zoon, met daarbij 
de gedachte dat Hij onze plaats 
aan het kruishout heeft ingeno-
men? Veel mensen zullen hier 
ongetwijfeld wel eens bij hebben 
stilgestaan. Moet de mens in Je-
zus Christus dan zo worden ont-
luisterd?

Verzoening door voldoening 
Wat hebben deze woorden ons te 
zeggen om ons mogelijk een be-
ter inzicht te geven in het waar-
om van het kruislijden, dan alleen 
de simpele woorden ‘gestorven 
om onze zonden’. Wat betekent 
het woord verzoening voor ons? 
De meest voor de hand liggen-
de betekenis is ons niet vreemd. 
Wanneer twee partijen het niet 
met elkaar eens zijn, kunnen de 
onderlinge verhoudingen danig 
verstoord worden. Verzoening 
betekent dan herstel van de ver-
stoorde relatie zonder verdere 
schade. Met deze betekenis van 
het woord verzoening hebben 
wij dan ook niet zoveel moeite, 
vooropgesteld dat het ons niets 
kost. Moeite hebben wij met de 
Bijbelse betekenis nl. wegneming 
van de schuld door het offer van 
Jezus Christus. Hier wordt de 
mens zélf bij betrokken en wordt 
zijn eigen ik ontluisterd door de 
wetenschap, dat hij zelf niet in 
staat is geweest om de verstoor-
de relatie met zijn Schepper te 
herstellen. Schepper en schepsel 
waren het niet met elkaar eens, 
om het in voor ons begrijpelijke 
taal te zeggen. Dat blijkt ook wel 
uit de manier waarop de mens 
de gevolgen van de zonde (het 
ontdekken van zijn naaktheid) 

Verzoening door voldoening

Wijlen herder H. Bakker
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Waarom? In het begin toen God 
de mens uit het stof van de aar-
de had geformeerd, blies Hij de 
adem des levens in zijn neus-
gaten en werd de mens tot een 
levend wezen. Door de zonde 
heeft hij dit leven weer verbeurd 
en keert het tot God weer. Gene-
sis 9 (vs.4-6) verklaart ons wat 
de zetel van het leven is, namelijk 
het bloed van de mens. Vandaar 
ook de uitspraak: wie het bloed 
van de mens vergiet, dus zijn le-
ven neemt, diens bloed (leven) 
zal worden genomen. Waarom? 
Omdat men een mens doodt, 
men getracht heeft God te do-
den, Die de Bron is van alle leven. 
Alleen een plaatsvervangend 
bloedoffer kan de schuld ver-
zoenen. Abel heeft dit verstaan, 
toen hij God een offer bracht 
van zijn schapen. Kaïn echter 
niet. Daarom werd het offer van 
Kaïn niet aangenomen. Ook de 
latere bloedige offers in de tem-
peldienst wijzen allen naar het 
plaatsvervangend leven, dat aan 
God moest worden gegeven tot 
delging van de zonde. De zonden 
worden echter niet weggenomen 
(zie Hbr. 10: 4 en 11) omdat het 
ondanks alles toch onvolmaak-
te offers waren, gebracht door 
onvolmaakte mensen. Daarom 
konden de offers God niet beha-
gen en komen de zonden steeds 
weer in de gedachtenis en niet in 
de zee der vergetelheid. De grote 
liefde van God heeft zich daarin 
geopenbaard, dat Hij de mens 
niet verloren liet gaan omdat hij 
het volmaakte schuldoffer niet 
kon brengen. maar God heeft 
Zichzelf verloochenend. Niet in de 

vergeving zonder genoegdoe-
ning, maar omdat Hijzelf voor een 
volmaakt en vrijwillig schuldoffer 
heeft gezorgd in Zijn Zoon: Jezus 
Christus. Abraham heeft deze 
Goddelijke liefde mogen proeven, 
toen hij zijn zoon wilde offeren op 
de berg Moría. Izak vroeg hem: 
Vader, zie het vuur en het hout, 
maar waar is het lam ten brand-
offer? Het antwoord luidde: God 
zal Zichzelf een lam ten brandof-
fer voorzien mijn zoon. Een offer 
dat zelf onschuldig was. Dat niet 
als de mens de plicht had eerst 
voor zichzelf te offeren en daarna, 
in het geval van de hogepriester, 
voor het gehele volk. Het offer 
van Jezus Christus is een vol-
maakt offer, dat niet alleen de 
schuld van de zonden der men-
sen betaalt, maar de zonde ook 
wegneemt en wegdoet in de zee 
der eeuwige vergetelheid om er 
niet meer aan te denken. Geen 
gedachtenis, geen herinnering, 
maar reiniging en vernieuwing 
van het leven dat ten dode was 
gedoemd. 

Mijn Verlosser hangt aan het kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en Zijn sterven zaligt mij.

Naschrift redactie: 
Bovenstaand artikel is overgeno-
men uit ‘Vrede zij U’ nr. 2 uit 1990. 
Geschreven door wijlen herder H. 
Bakker die diende in de gemeen-
te te Arnhem. De oorspronkelijke 
tekst is inhoudelijk bewaard ge-
bleven, doch waar nodig in taal-
kundig opzicht iets aangepast. 

probeerde te bedekken en hoe 
deze mislukte poging door God 
werd hersteld.

Wegneming van schuld  
door offer 
Deze woorden brengen ons van-
zelf bij de uitdrukking voldoening 
of misschien beter genoegdoe-
ning. De zonde wordt namelijk 
niet zonder meer vergeven. Het 
loon van de zonde is de dood. 
Dat is de prijs, de genoegdoe-
ning, die God vraagt. Maar dan 
wel een dood voor eeuwig. Geen 
opstanding en geen eeuwig le-
ven. Alleen maar lijden, moeite, 
zorgen en strijd tijdens het aards 
leven zonder hoop op iets beters. 
Dat is de enige genoegdoening 
die door de mens noodgedwon-
gen kan worden gegeven en 
waarvoor hij in het paradijs was 
gewaarschuwd. ‘Ten dage, als gij 
daarvan eet, zult gij de dood ster-
ven’ (Gn.2:17b). Noodgedwongen, 
want de weg tot de boom des 
levens werd hem ontzegd. God 
heeft iets beters met de mens 
voor. Een volmaakt offer kan ech-
ter niet door de mens gebracht 
worden. In de eerste plaats om-
dat de mens door de zonde zelf 
onvolmaakt is en in de tweede 
plaats, omdat de mens de plicht 
heeft om voor zijn schuld te be-
talen. Een offer van de mens zou 
dus nooit vrijwillig zijn. Als God de 
zonde zonder meer vergeven zou 
dan zou Hij Zichzelf moeten ver-
loochenen. Hij zou moeten afzien 
van de genoegdoening. En dat is 
hetgeen mensen God verwijten. 
Als Hij dan liefde is, waarom laat 
hij de mens dan in lijden ver-

vallen? Waarom vergeeft Hij de 
zonde niet zonder genoegdoe-
ning? Het vreemde is echter dat 
mensen God dit verwijt maken, 
terwijl zijzelf niet of nauwelijks in 
staat zijn zonder meer te kunnen 
vergeven wanneer een mede-
mens hen op de een of andere 
manier schade heeft berokkend. 
De mens eist wel genoegdoening 
voor al of niet vermeend onrecht. 
Een genoegdoening die hij God 
ontzegt. De mens wil zichzelf niet 
verloochenen, met andere woor-
den, afzien van genoegdoening. 
Dus kan hij God niets verwijten, 
wanneer Hij genoegdoening voor 
de zonde vraagt, omdat Hij in Zijn 
heiligheid geen zonde kan laten 
bestaan. 

Waarom? 
Een andere vraag die bij ons 
opkomt is deze: Waarom moest 
de schuld worden gedelgd door 
een bloedig offer? Hiervoor werd 
reeds vermeld, dat de bedekking 
van de naaktheid van de mens 
door vijgeboombladeren niet 
voldoende was. God maakt voor 
hen schorten van vellen. Hiervoor 
moesten dieren worden geslacht 
en heeft dus bloed gevloeid. 
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Maaltijd  
Terwijl de Paasmaaltijd zelf in de 
huizen werd gehouden, zo was 
de tempel met de offerdienst het 
middelpunt van het gehele feest. 
De indruk welke dit achterliet bij 
de joden moet overweldigend 
zijn geweest. Wat deze geschie-
denis ons leren wil, is vooral dit. 
Jezus behoort bij God als eerste 
maar Hij behoort tevens bij Jozef 
en Maria, die door God als Zijn 
ouders over Hem zijn gesteld. Dat 
was dan ook een van de redenen 
dat ze tezamen naar de stad wa-
ren afgereisd om het naderende 
Paasfeest te vieren samen met 
zijn ouders. Aangekomen in de 
stad was het een drukte van be-
lang. Men zag allemaal vreemde 
kooplieden die hun kraampje 
opzetten om daar hun koopwaar 
aan te bieden. Bij de wisselaars 
kon men geld wisselen. Als men 
uit andere streken kwam kon er 
ook sprake zijn van een andere 
munt die men kon omwisselen 
voor de zilveren sikkel. Dat was 
een oude Joodse zilveren munt, 
het betaalmiddel in die dagen. 
Kunnen we ons voorstellen dat 
Hij als een twaalfjarige jonge-
man meeging om dit feest van 
dichtbij mede te mogen maken 
en dan ook op te trekken naar 
de tempel, het huis van God Zijn 
Vader. Hoe heerlijk moet het ge-
weest zijn voor de Heer Jezus om 
in de tempel te zijn geweest en 
daar getuige te zijn van de ge-
beurtenissen die daar hebben 
plaatsgevonden. Al die plechtig-
heden hebben ten doel om Gods 
gunst af te smeken voor Zijn volk, 
en te getuigen van Zijn genadige 

nabijheid. Dit is een Godshuis. 
Ja, hier is de Heer Jezus thuis, zo 
gevoelde Hij dat. Hij en de Va-
der zijn Één. Ook wij mogen ons 
verheugen en verblijden om te 
vertoeven in Zijn bedehuis, elke 
keer opnieuw. Zijn hemelse Va-
der is ook onze hemelse Vader. 
Nu was Zijn doel bereikt, nu is 
het doel van de reis bereikt: Hij 
is hier thuis. Maar hij voelde zich 
ook thuis. Al zou dat van korte 
duur zijn. Allen moesten weer 
terug.  Het feest was afgelopen, 
alles werd weer opgebroken, de 
sabbat was voorbij. Ze gingen 
weer; een ieder naar het zijne. 
Die terugweg werd stapsgewijs 
gedaan. De tenten werden op-
gezet voor de nacht, maar tegen 
de avond was de Heer Jezus niet 
teruggekeerd. Het vele navragen 
leverde niets op; Hij was er niet. 
Hij was vermist, het zoeken en 
vragen hielp niet. Enorme onge-
rustheid maakte zich meester 
van hen. Dan moet Hij wel in Je-
ruzalem zijn achtergebleven! Het 
was inmiddels avond geworden 
en ze hadden weinig gerust we-
tende dat hun zoon niet was te-
ruggekeerd. Zij keerden zelf terug 
naar Jeruzalem. Om Hem te zoe-
ken. Zo is het ook met de Heer Die 
bezorgd is over Zijn schapen. 

Zoekt  
Dat vinden we opgetekend in 
het Lucasevangelie. Het 15e 
hoofdstuk gaat over het verloren 
schaap dat afgedwaald was. 
De tollenaars en zondaren na-
derden tot Hem om te luisteren, 
maar de Farizeeën en Schriftge-
leerden morden zeggende: Deze 

De uitweg

G. Bahre

De lijdenszondagen zijn bijna 
weer voorbij. Het Paasfeest is in 
aantocht. De lijdenstijd is nor-
maal gesproken een tijd van 
bezinning, een tijd van nadenken, 
een tijd van tot ons zelf inkeren 
en daarbij Zijn lijden en Zijn strij-
den gedenken. Een zeer grote 
gebeurtenis is daaraan vooraf-
gegaan. De jaarlijks terugkeren-
de overdenking dat Hij moest 
sterven aan dat akelige kruishout 
op Golgotha. Daar heeft Hij ge-
leden en gestreden voor onze 
zonden, Hij is zelfs voor ons de 
dood ingegaan. Hij wist dat Hij 
moest sterven. In deze lijdenswe-
ken zullen we trachten om onze 
gedachten geheel te verplaatsen 
en te bezien vanuit Gods Woord, 
de Bijbel, wat tenslotte onze lei-
draad is. Deze voert ons door de 
hele geschiedenis, lerende en 
onderhoudende alle dingen. In 
het Oude Testament vinden we 
op diverse plaatsen al de belofte 
omtrent de komst van de Heer 
Jezus van Wie we het lijden her-
denken in deze periode. Hoe zal 
het de Zone Gods vergaan zijn 
in de dagen van toen. Zich op-
makende om het paasfeest te 
vieren. We vinden deze geschie-
denis beschreven in het Lucase-
vangelie. Hoe is dit alles tot stand 
gekomen? Hoe zouden de bele-

vingen geweest zijn van ‘de zoon 
van een timmerman’ als twaalf 
jarige jongeman? Het Paasfeest 
was (en is) het voornaamste der 
drie grote Joodse feesten. Dat 
was ‘het feest van de ongezuur-
de broden’, maar reeds ten tijde 
van de Heer Jezus werden ze als 
één feest gevierd dat acht dagen 
duurde. De eerste dag was dan 
de Paasdag. Het was de herden-
king van de uittocht uit Egypte. 
Daarover staat geschreven dat 
iedere volwassen man ver-
plicht was [het feest] geregeld 
te bezoeken vanaf de leeftijd 
van twaalf jaar. Dan werd men 
zoon der wet. Zo zien we dat de 
Heer Jezus met twaalf jaar reeds 
meegaat naar deze gebeurtenis. 
Alles kwam in beweging. De we-
gen werden opgeknapt, graven 
opnieuw gewit, geldwisselaars 
verschenen in de stadjes erom-
heen, op de markt en in alle hui-
zen maakte men zich op. Soms 
moest men een grote reis maken 
die gezamenlijk werd afgelegd 
en waarbij de geestdrift steeds 
groter werd. Deze bereikte bij de 
nadering van Jeruzalem haar 
hoogtepunt. Dan begon men de 
liederen Hammaäloth te zingen. 
Dat waren de liederen die gezon-
gen werden tijdens de tocht.
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ontvangt zondaars en eet met 
hen. Jezus sprak tot hen in een 
gelijkenis tegen de harteloze kri-
tiek van de Farizeeën en Schrift-
geleerden op de gemeenschap 
die Hij onderhield met tollenaars 
en de zondaars. Tegenover hun 
onbarmhartigheid stelde Hij de 
ontferming Gods over het verlo-
rene, tegenover hun onverschil-
ligheid Gods zoekende liefde. 
Tegenover hun gemor of ge-
murmureer de blijdschap Gods 
en der engelen over de bekering 
van een zondaar. Hij stelde de 
vraag welk mens die honderd 
schapen had waarvan hij er één 
dreigde te verliezen zou niet de 
andere negenennegentig ach-
terlaten in de woestijn om dat 
ene, vermiste, schaap te zoeken. 
En als hij het gevonden heeft legt 
hij het op zijn schouders, verblijdt 
zijnde en thuis gekomen roept 
hij zijn vrienden en buren samen, 

zeggende ‘weest blijde met mij 
want ik heb mijn schaap gevon-
den dat verloren was’. En de Heer 
sprak: ‘En Ik zeg u lieden dat er 
alzo blijdschap zal wezen over 
een zondaar die zich bekeert’ 
(Lc.15:7a) en getrokken wordt uit 
een wereld van ongerechtigheid 
en het heil zoekt bij God om be-
houden te worden. De Heer Die 
sprak: ‘Voorwaar zeg Ik u, Ik ben 
de deur der schapen allen zovele 
als er voor Mij zijn gekomen zijn 
dieven en moordenaars’  
(Jh.10:7-8). Maar er zijn er nog 
velen die zoekende zijn naar 
recht en gerechtigheid dat er 
een luisterend oor gevonden kan 
worden om ook eenmaal in te 
mogen gaan in Zijn heerlijk ko-
ninkrijk. Zoekt en die zal vinden, 
klopt en die zal opengedaan 
worden. Bereid u hart, bereid uw 
huis want Jezus komt. Amen. 

Op zaterdag 21 januari trokken 
we op naar ons kerkgebouw te 
Wageningen. De Heer had meer-
maals bekendgemaakt dat Hij 
opnieuw arbeiders wilde uitzen-
den in Zijn wijngaard. Benadrukt 
werd bij de uitnodiging voor de 
Algemene Heilige Roepingsdienst 
dat het van het grootste belang 
is dat wij met eerbied en ontzag, 
als één hecht volk, optrekken 
naar Zijn woning tot eer van de 
Heer. Vooraf was in openbare en 
stille gebeden gevraagd of Hij 
ons wilde toerusten voor onze 
taak in kerk en wereld, opdat Zijn 
heilige werk voortgang kan heb-
ben.

In een zeer goed bezette Ere-
dienst werd geopend met Psalm 
118. De eerste paar zinnen van het 
eerste vers krijgen dan een nog 
groter gewicht: ‘Laat ieder 's Hee-
ren goedheid loven; want goed 
is d' Oppermajesteit; Zijn goed-
heid gaat het al te boven; Zijn 
goedheid duurt in eeuwigheid’. 
Na het votum werd gelezen uit 
de eerste brief van apostel Pe-
trus (1Pt.1:3-16). Het begin van de 
brief is: ‘Petrus, een apostel van 
Jezus Christus, aan de vreem-
delingen, verstrooid in Pontus, 
Galátië, Kappadócië, Asia en Bit-
hynië, De uitverkorenen naar de 

voorkennis van God de Vader, in 
de heiligmaking des Geestes, tot 
gehoorzaamheid en besprenging 
met het bloed van Jezus Christus; 
genade en vrede zij u vermenig-
vuldigd’. In de opvolgende tekst 
wordt nader ingegaan op geloof, 
hoop en liefde; het volgen van de 
Heer en de opdracht: ‘Zijt heilig, 
want Ik ben heilig’. Aansluitend 
werd de gewijde aandacht ge-
vraag voor de rijke jongeling en 
het volgen van de Heer opgete-
kend in Marcus 10 (vs.17-31). Na 
de zondenbelijdenis en vrijspraak 
openbaarde de Heer Zich reeds 
waarbij Hij o.a sprak dat er rei-
niging van Hem was uitgegaan 
en dat men met nieuwe wissel-
klederen was bekleed. Een kort, 
maar zeer rijk en liefdevol woord 
waardoor wij versterkt verder 
trokken. De predicatie had als 
thema ‘Volgt gij Mij’. Dit is aan 
iedereen gericht en roept op tot 
het volgen van Hem, met Hem 
meegaan, Zijn voorbeeld volgen. 
Dit volgen is ook Zijn liefde be-
antwoorden. De liefde die in het 
Hooglied, het lied der liederen, 
beschreven wordt tussen bruid 
en Bruidegom. Volgen tot het 
nieuwe gezang gezongen mag 
worden op de berg Sion. Van 
dezen wordt geschreven dat zij 
het Lam volgden: ‘Dezen zijn het, 

Op weg

De redactie

Op weg
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G.D. van de Kraats

Ieder jaar herdenken wij in de 
lijdensweken wat eigenlijk elke 
dag van ons leven in onze harten 
aanwezig zou moeten zijn. Het 
is een gebeurtenis die wij liever 
ver van ons vandaan houden, 
want lijden en sterven kunnen 
niet altijd rekenen op positieve 
gedachten. Desondanks belijden 
wij met elkaar in de Una Sancta, 
de ene, algemene, christelijke 
kerk van alle eeuwen, dat alleen 
door het lijden en strijden van 
onze Heer Jezus Christus, door 
Zijn kruisdood en opstanding ons 
het eeuwige leven geschonken 
is. Ons geloof heet ‘christelijk’ 
(zij die van Christus zijn) en de  
verkondiging is dat Christus het 
middelpunt is van ons (geloofs)
leven. Paulus schrijft: ‘En ik broe-
ders, als ik tot u ben gekomen 
ben niet gekomen met uitne-
mendheid van woorden, of van 
wijsheid, u verkondigende de 
getuigenis van God. Want Ik heb 
niet voorgenomen iets te weten 
onder u, dan Jezus Christus, en 
Dien gekruisigd’ (1Kor.2:1-2). Zo 
is de prediking in de lijdenswe-
ken tot aan het Paasfeest. Na 
de kruisiging op Goede Vrijdag 
kwam immers de opstanding 
van onze Heer. Hij kwam tot de 
Zijnen, tot de Joden, het volk 
van Gods verbond. Echter dezen 

hebben Hem, de Gezondene van 
de Vader niet als Messias willen 
aannemen. Zij miskenden Hem, 
omdat het Woord van de Vader 
dat Hij tot hen sprak, geen plaats 
in hun harten heeft kunnen vin-
den. Wanneer dit volk Hem zoda-
nig had aanvaard, dan zou het 
waarlijk vrede hebben ontvan-
gen. In Christus onze Heer, zijn de 
schatten van wijsheid en kennis 
verborgen. Hoeveel moeite heeft 
de Heer gedaan, om het Joodse 
volk van verkeerde gedachten 
te verlossen! Maar Israël is over 
de aarde verstrooid geraakt. In 
plaats van verzamelen, zoals 
God dat wilde, is er verstrooi-
ing gekomen. ‘Wie met Mij niet 
is, die is tegen Mij; en wie met 
Mij niet vergadert, die verstrooit’ 
(Mt.12:30). Hiermee doelt de Heer 
op een verstrooien in geestelijke 
zin. Volgens de Schrift zullen de 
Joden zich pas aan het begin 
van het rijk der heerlijkheid tot 
Jezus, de Zoon van God, bekeren 
(Opb.1:7). Wat betreft de chris-
tenen te Jeruzalem, zij hadden 
veel te verduren. Voor zover zij uit 
de Joden voortgekomen waren, 
werden zij door hun volksgenoten 
als afvalligen beschouwd. Het is 
niet verwonderlijk, dat velen de 
moed verloren hadden en hun 
geloof zwakker werd. Zij kwamen 
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die met vrouwen niet bevlekt zijn, 
want zij zijn maagden; dezen zijn 
het, die het Lam volgen, waar Het 
ook heengaat; dezen zijn gekocht 
uit de mensen, tot eerstelingen 
voor God en het Lam’ (Opb.14:4). 

Na de nazang werden de pro-
feten afgezonderd en werd de 
Koning der kerk gevraagd wie 
Hij uitverkoren had om Hem als 
priester te dienen. Na de aan-
roeping werd broeder M. Zalm 
geroepen tot herder voor de 
gemeente Amersfoort. Na her-
nieuwd aanroepen werd broeder 
L. Scholtus geroepen tot evange-
list voor de gemeente te Wage-
ningen. Aansluitend werd Gezang 
228 gezongen, zo mooi van toe-
passing voor allen:

Naast de vreugde en blijdschap 
is er logischerwijs ook vaak een 
moment van allerlei menselijke 
gedachten. Wij mogen er echter 
op vertrouwen dat de Heer naast 
het ambt ook de toerusting zal 
schenken. En met die gedachte 
zongen we als slotzang Gezang 
202, waarbij vers 1 hier wordt 
weergegeven: 

‘Wat vlied of bezwijk',  
getrouw is mijn God,  
Hij blijft aan mijn zij  
in 't wisselend lot;  

moog 't hart soms ook sidd'ren  
in 't heetst van de strijd,  
Zijn liefd' en ontferming  
vertroosten m' altijd’. 

Op weg

‘Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer.  

Maak mijn uren en mijn tijd tot 
uw lof en dienst bereid’.
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zo ver in gevaar, dat zij het he-
mels erfdeel en de hoop op de 
wederkomst des Heren zouden 
verliezen. Hoe meer hun ogen 
verblind werden voor de heer-
lijkheid van het nieuwe verbond, 
des te meer zagen zij met wee-
moed terug op de zichtbare za-
ken van het oude verbond. 

De Getrouwe 
De brief aan de Hebreeën moest 
en zou het volle licht op de heer-
lijkheid van het nieuwe verbond 
laten schijnen. Elke keer weer 
komen wij bij het lezen van de 
Hebreeën brief onder de indruk 
van een diepgaand getuigenis 
dat het bezit. De rijkdom aan 
vertroostingen en liefdevolle ver-
maningen, zowel aan de lezers 
van alle tijden die in het geloof 
dreigen te struikelen, dan wel het 
geloof te verliezen. Deze brief is 
een oproep aan alle gelovigen. 
Deze dient om in de ure der ver-
zoeking en onder allerlei beproe-
vingen, toch het hoofd op te hef-
fen tot Hem. Hij Die in alles aan 
de broederen gelijk wilde worden, 
om aan het einde de uiteindelij-
ke en eeuwige verlossing aan te 
brengen. In Hebreeën 1 lezen wij 
dat in eerdere tijden de Here God 
zich vele malen aan de vaderen 
geopenbaard heeft door profe-
ten. Maar in deze laatste dagen, 
(de dagen voorafgaande aan de 
wederkomst des Heren) spreekt 
God tot ons door Zijn Zoon. Het 
is de Heer Die de reiniging onzer 
zonden door Zijn Zoenoffer vol-
bracht en is vervolgens gezeten 
aan de rechterhand Gods in de 
hoogste hemelen.  

In Psalm 110 (vs.1) staat geschre-
ven: ‘De Here heeft tot mijn Here 
gesproken: Zit aan Mijn rechter-
hand, totdat Ik Uw vijanden ge-
zet zal hebben tot een voetbank 
Uwer voeten’. Vervolgens getuigt 
deze Psalm, dat de Zone Gods 
Priester is in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizédek. Door 
deze hoogheid van Christus en 
Zijn blijde boodschap, het Evan-
gelie der verlossing en der ge-
nade, moeten de kinderen Gods 
vanaf het begin tot op deze dag 
in deze bedeling der genade op 
het Woord acht slaan.  Opdat 
het eeuwige leven in zaligheid 
niet aan hen zal voorbijgaan. 
Het heil der verlossing is door 
de Heer verkondigd en aan ons 
overgeleverd en bevestigd, door 
hen die Hem gehoord hebben en 
die Hij gezonden heeft, terwijl de 
Heer mede getuigde door teke-
nen en wonderen en meniger-
lei krachten en bedelingen des 
Heiligen Geestes naar Zijn wil. 
In de Hebreënbrief lezen wij van 
Hem, Die genoemd wordt onze 
barmhartige en getrouwe Hoge-
priester (Hbr.2:17). Hoewel Hem 
alle dingen onderworpen zijn 
(hetgeen wij niet zien), maar wat 
wij wel waarnemen door het ge-
loof en met de ogen des Geestes 
is, dat in de Here Jezus, Die om 
het lijden des doods een korte 
tijd ‘minder dan de engelen’ ge-
weest is (Hbr.2:7) en daarna in de 
heerlijkheid van God verhoogd is. 
Het was het raadsbesluit Gods, 
om Wie en door Wie alle dingen 
zijn, dat Hij, Die vele kinderen tot 
heerlijkheid wilde brengen, de 
overste Leidsman hunner za-

ligheid door lijden zou heiligen. 
Christus, Die door de Vader ge-
heiligd en gezalfd is en zij die 
geheiligd worden, hebben allen 
dezelfde Vader. Om die reden 
schaamt de Heer zich niet hen 
broeders te noemen, hetgeen 
Hebreeën 2:11 reeds aanzegt met 
de woorden die overeenkomen 
met de woorden uit Psalm 22:23. 
‘Ik zal Uw Naam aan Mijn broe-
ders vertellen; in het midden 
der gemeente zal Ik u prijzen’. 
Gelijk de mens het lichaam van 
vlees en bloed deelachtig is, zo 
heeft de Heer eenzelfde lichaam 
aangenomen en heeft Hij door 
de overwinning op de dood de 
macht van de satan ontnomen. 
Daarom moest Hij in elk opzicht 
aan de broederen gelijk worden 
(uitgezonderd de zonde), opdat 
de Heer tegenover God de Vader 
een barmhartig en getrouw Ho-
gepriester zou zijn, om de zonden 
van het volk te verzoenen. Hierin 

is dan tevens sprake van des He-
ren hogepriesterlijke bediening 
in de genadebedeling van het 
nieuwe verbond. Want de Heer is 
een getrouwe Hogepriester in de 
vergeving van zonden. Doordat 
Hijzelf bovenmate geleden heeft 
en verzocht is, kan de Heer ook 
degenen die verzocht worden 
een Helper zijn. Het vergeven van 
zonden door onze Heer betekent 
voor ons, dat Hij, de Hogepries-
ter Die als Lam geslacht is, Zijn 
taak volbracht heeft. Dit moet 
ons zeker tot grote dankbaarheid 
stemmen, die wij tot uiting bren-
gen in de dienst der aanbidding. 

Vreugde en blijdschap zijn nabij 
Bovendien behoren ook wij in ons 
dagelijks leven getuigenis af te 
leggen, dat wij zijn die wij zijn, na-
melijk een volk dat Hem toebe-
hoort en welk Hij tot koningen en 
priesters wil maken in het nieuwe 
rijk der heerlijkheid. Het lijden 
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van de Heer tijdens zijn leven op 
aarde was voor de Heer een ver-
zoeking. In de gebedsstrijd van 
de Heer in Gethsémane begon 
Hij droevig en beangst te worden, 
en de Heer bad tot driemaal toe: 
‘Mijn Vader, indien het mogelijk 
is, laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan, doch niet gelijk Ik 
wil, maar gelijk Gij wilt’ (Mt.26:39).

Het tweede hoofdstuk van de 
brief aan de Hebreeën eindigt 
met de woorden; ‘Want in het-
geen Hij Zelf, verzocht zijnde, 
geleden heeft, kan Hij degenen 
die verzocht worden te hulp ko-
men’. De stem van God heeft 
ons geroepen tot een eeuwig 
leven in heerlijkheid, maar soms 
wordt een andere stem gehoord, 
die de stem van God tegen-
spreekt. Deze stem der verzoe-
king komt tot de mens. Wij lezen 
in het eerste vers van Genesis 3 
dat de slang, de verzoeker van 
den beginne, zijn aanval inleidt 
door aan Eva te vragen: ‘Is het 
ook, dat God gezegd heeft: Gij 
zult niet eten van alle boom van 
deze hof?’. De satan probeert 
de mens tot vallen te brengen. 
Hoewel het kind Gods niet zou 
moeten twijfelen, weten wij dat 
het geloof door twijfel begeleid 
wordt, bij de éen minder dan bij 
de ander. Er zijn in het geloofs-
leven tijden van zekerheid, maar 
ook tijden van leegte, twijfel en 
verzoeking. Juist dan dienen wij 
te waken en te bidden, opdat wij 
niet in verzoeking raken en wij de 
stem van twijfel zullen weerstaan. 
Onze Heer, de barmhartige en 

getrouwe Hogepriester, was on-
bereikbaar voor de verzoeking 
van de duivel, hoewel deze er wel 
was, want Hij is de Zone Gods, 
de Geliefde, in Wie God Zijn wel-
behagen heeft. Door Hem zijn 
de wet en de profeten vervuld. 
Hij heeft de wil des Vaders vol-
bracht, omdat Hij Zich tenvolle 
door Hem liet leiden. De Zone 
Gods is God en kan als zodanig 
niet verzocht worden (Jc.1:13). Om 
onzentwille heeft de Heer ons in 
alles gelijk willen worden (echter 
zonder zonden). Opdat wij in en 
door Hem overwinnaars mo-
gen zijn, aangedaan hebbende 
de gehele wapenrusting Gods 
(Éf.6:10-20). De helm der zalig-
heid, het schild des geloofs, en 
de voeten geschoeid hebbende 
met de bereidheid van het Evan-
gelie des Vredes, en hanterende 
het zwaard des Geestes, hetwelk 
is Gods Woord, opdat wij kunnen 
wederstaan de listige verlei-
dingen des duivels in biddend 
opzien tot Hem, Die overwonnen 
heeft hel en al haar machten. Hij, 
onze Heer, is en wil in heden en in 
de toekomst zijn onze barmharti-
ge en getrouwe Hogepriester, Die 
ons heeft leren bidden: ‘Leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze’. De Heer moe-
digt ons steeds aan om ons kruis 
op te nemen en Hem te volgen. 
Dat Hij ons daartoe Zijn kracht zal 
geven in de lijdensweken op weg 
naar het kruis. Het Hosanna welk 
in waarheid wordt geroepen, 
zal in de toekomst overgaan in 
vreugde en blijdschap. 

Juda juich, uw Koning leeft!

R.C. Boekhout

In het Evangelie lezen wij wat er 
geschiedde na de opstanding 
van de Heer: ‘En als zij heengin-
gen, ziet, enigen van de wacht 
kwamen in de stad, en bood-
schapten den overpriesters al 
de dingen, die geschied waren 
[de opstanding]. En zij vergaderd 
zijnde met de ouderlingen, en te 
zamen raad genomen hebben-
de, gaven zij den krijgsknechten 
veel gelds, en zeiden: Zegt: Zijn 
discipelen zijn des nachts geko-
men, en hebben Hem gestolen, 
als wij sliepen. En indien zulks 
komt gehoord te worden van 
den stadhouder, wij zullen hem 
tevreden stellen, en maken, dat 
gij zonder zorg zijt. En zij, het geld 
genomen hebbende, deden, ge-
lijk zij geleerd waren. En dit woord 
is verbreid geworden bij de Jo-
den tot op den huidigen dag’ 
(Mt.28:11-15). Áls Jezus van Náza-
reth op zou staan uit de doden 
kon het toch niet anders zijn dat 
Hij inderdaad Degene was Die 
Hij zei te zijn. Hij had toch gesteld 
dat Hij ten derde dage uit de do-
den zou opstaan? (Mt.20:17-19). 
Om te voorkomen dat een en 
ander zou gebeuren zonder dat 
men het zou weten werd het graf 
verzegeld. Hierbij werd een koord 
of touw over de steen gespannen 
en in een zegel gedrukt. Het was 

daarom niet mogelijk zonder be-
schadiging van het zegel het graf 
te betreden (of te verlaten). Zo 
handelden de overpriesters en 
de Farizeeën. En toch gebeurde 
datgene wat de Heer voorzegd 
had. Hij, de Zoon van de levende 
God, stond ten derde dage op 
en verliet het graf. Dit feit werd 
door de wachters gerapporteerd 
aan de overpriesters zoals we 
hierboven gelezen hebben. De 
reactie van de overpriesters had 
er een van spijt en rouw kunnen 
zijn door vast te stellen dat zij in-
derdaad de Heer Zelf gekruisigd 
hadden. Het werd echter een 
geheel andere: ontkenning en 
leugen. Zij volgden de vader der 
leugen (Jh.8:44), de macht der 
duisternis, en gaven de wachters 
geld om te verkondigen dat de 
Heer uit het graf genomen was 
door Zijn volgelingen. De over-
winning op de dood moest dus 
verborgen blijven voor de toen-
malige wereld. 

De Schrift vervuld 
Nog voor de geboorte van de 
Heer was Zijn komst al aange-
kondigd door Zijn ster, waarvan 
de wijzen getuigden. Ook de her-
ders getuigden van Hem. Sime-
on, een rechtvaardig en vroom 
man, geloofde en verwachtte 
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Hem. Door de werking van de 
Heilige Geest werd deze Simeon 
naar de tempel gebracht, waar-
bij hij sprak: ‘Want mijn ogen 
hebben Uw zaligheid gezien, Die 
Gij bereid hebt voor het aange-
zicht van al de volken’  
(Lc.2:30-31).  
De Heer Die opgroeide en in het 
natuurlijke leven velen genas  
(Mt.4:23-25, 8:14-17, 9:27-34). 
Geen mens kan de wet volbren-
gen (Rm.3:19-20), waardoor 
niemand de zaligheid kan beër-
ven. Maar Hij heeft de wet voor 
ons vervuld: ‘Meent niet, dat Ik 
gekomen ben, om de wet of de 
profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen, om die te ontbinden, 
maar te vervullen’ (Mt.5:17). Hij 
Die ons geleerd heeft om niet te 
oordelen, heeft dit voor ons ge-
daan. Hij Die ons Zijn vrienden 
noemt (Jh.15:14). De Heer Die als 
Hij sprak, kennelijk zeer veel in-
druk maakte. Hierbij moet het 
gesprokene van groot gewicht 
zijn geweest: ‘En het is geschied, 
toen Jezus deze woorden geëin-

digd had, dat de scharen zich 
ontzetten over Zijn leer; Want Hij 
leerde hen als machthebbende, 
en niet als de Schriftgeleerden 
(Mt.7:28-29). Zijn woord had ge-
zag en macht, waarbij Hij Zich 
niet op anderen hoefde te beroe-
pen. Hierbij ging het niet alleen 
om de zaken die Hij leerde, maar 
ook om woorden met een enor-
me machtswaarde: ‘Gaat heen!’ 
(Mt.8:32) en ’Volg Mij’ (Mt.9:9). De 
Heer Die ons leert om te dienen 
in plaats van te heersen en dit 
Zelf in de praktijk bracht door 
Zijn leven voor de mens te geven 
(Mt.20:20-28). Hij zorgde voor de 
natuurlijke spijzen als door een 
wonder (Mt.14:13-21) maar voor-
ziet ook in het onderhoud van 
ons geestelijk leven door de in-
stelling van het Heilig Avondmaal 
(Mt.26:26-29). 

Wie is toch Deze? 
‘Maar zij, bevreesd zijnde, ver-
wonderden zich, zeggende tot 
elkander: Wie is toch Deze, dat 
Hij ook de winden en het water 

gebiedt, en zij zijn Hem gehoor-
zaam?’ (Lc.8:25). Toen de Heer 
de wind en de zee bestrafte en 
deze stil werden, spraken de 
Zijnen deze woorden: ‘Wie toch 
Deze?’, verbaasd over Zijn macht. 
De Zone Gods Die de wil van de 
Vader wilde volbrengen en deze 
ook altijd voorop stelde door im-
mer ‘Uw wil geschiede’ te bidden 
(Mt.26:42), ook als de weg die 
Hij moest gaan een zeer, zeer 
moeilijke zou zijn. De Heer Die de 
tempel als gebedshuis bewaakte 
en tot Zijn eer inrichtte. Degenen 
die er een markt van maakten 
werden uitgedreven: ‘En Jezus 
ging in de tempel Gods, en dreef 
uit allen, die verkochten en koch-
ten in de tempel, en keerde de 
tafels der wisselaars om, en de 
zitstoelen van hen, die de duiven 
verkochten’ (Mt.21:12). Want het 
huis van de Vader moest een 
gebedshuis zijn zo onderwees 
Hij: ‘En Hij zeide tot hen: Er is ge-
schreven: Mijn huis zal een huis 
des gebeds genaamd worden; 
maar gij hebt dat tot een moor-

denaarskuil gemaakt’ (Mt.21:13). 
En aansluitend kwamen de blin-
den en de lammen tot Hem die 
Hij genas (vs.14). ‘Wie is toch 
Deze?’ Die de kruisweg zou gaan? 
De leiders van de toenmalige 
wereld wilden Hem in het ge-
heim doden, zodat er geen op-
roer zou ontstaan onder het volk 
(Mt.26:3-6). Maar waar zij niet op 
gerekend hadden was dat het 
Lam Zich ter slachting zou laten 
leiden. Dit ondanks het feit dat 
zij geen kwaad in Hem vonden, 
ondanks de valse getuigenissen 
(Mt.26:59-60). Tenslotte vond 
men dat Hij God gelasterd zou 
hebben. Dit terwijl de Heer alleen 
gezegd heeft: ‘Gij hebt het ge-
zegd’. Dat het een zeer bijzondere 
‘rechtbank’ geweest moet zijn le-
ren wij door de verzen 67-68 van 
Mattheüs 26: ‘Toen spuwden zij in 
Zijn aangezicht, en sloegen Hem 
met vuisten. En anderen gaven 
Hem kinnebakslagen, zeggende: 
Profeteer ons, Christus, wie is het, 
die U geslagen heeft?’. 



Verlaten  
Spuwen, slaan, vernederen, be-
spotting. Op een wijze die wij 
niet kunnen begrijpen. Dat alles 
moest Hij ondergaan. De door-
nenkroon die niet alleen een 
vernederende aanblik geeft, 
maar bovenal zeer pijnlijk is. Het 
op het hoofd slaan met riet en 
de dorstige bitter gal te drinken 
aanbieden. Hij droeg het alleen 
en Hij was alleen. Zijn volgelingen 
vielen in slaap toen Hij met angst 
en vrees tot de Vader bad. Hij 
riep het uit: ‘En Hij kwam, en vond 
hen slapende, en zeide tot Petrus: 
Simon! slaapt Gij? Kunt gij niet 
één uur waken?’ (Mc.14:37). Hij 
Die aan het kruis uitriep: ‘…Eli, Eli, 
Lama Sabachthani! dat is: Mijn 
God! Mijn God! Waarom hebt Gij 
Mij verlaten!’ (Mt.27:46b). Maar 
de dood kon Hem niet houden. 
Ook in deze tijd is er al lange tijd 
een trend om maar vooral niet 
over Christus te spreken. Dat is 

meer voor het private domein 
vinden sommigen. Belijden der-
halve achter de eigen voordeur 
in het eigen gezin. En vooral geen 
zichtbare tekenen. Misschien 
sterft het geloof in onze Verlosser 
en Zaligmaker dan wel uit. Maar 
destijds toonde de Heer Zich 
aan velen. Hij vroeg hen getui-
ge van Hem te zijn (Hnd.1:8). Dat 
geldt ook nog voor deze tijd. De 
Zijnen moeten een zoutend zout 
zijn en een helder schijnend licht 
(Mt.5:13-16). Júist zichtbaar voor 
de wereld dus om het goede 
nieuws te brengen. In een wereld 
in beweging in het laatste tijdvak, 
waarbij de komst van de Heer 
zeer nabij is. Door woord, daad 
en gezang mogen wij nog getui-
gen van Hem Die de dood voor 
ons overwonnen heeft:

Juda Juich! Uw Koning leeft, 
Hij, Die u het leven geeft, 

Hij de Leeuw uit Juda’s stam 
Die de dood zijn prooi ontnam.

Gemeentelijke gebeurtenissen in 2022

15-04-2022 Overleden Zr. T. Jansen - Ausma (81 jaar)

21-05-2022 Overleden Br. F. Zalm (71 jaar)

24-04-2022 Heilige Waterdoop Boaz, zoon van br. S. Buytenhuis en 
zr. J.H. Buytenhuis - van de Pol

Gemeente Amersfoort

16-01-2022 Huwelijkszegen Zr. R. Duyn - Pesch (50 jaar) 

03-04-2022 Huwelijkszegen Br. D. Hendriksen en 
zr. D. Hendriksen - Hobé (55 jaar)

06-10-2022 Huwelijkszegen Br. A. van Dijk en zr. J. van Dijk - 
Hobé (50 jaar)

Gemeente Wageningen

18-12-2022 Ambtsjubileum Br. Th. Oudakker (25 jaar dienende 
in het evangelistenambt)

Gemeente Enkhuizen

12-09-2022 Overleden Zr. M. Mamasakhlisi - Gigauri 
(61 jaar)

Gemeente te Georgië
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In het kerkgebouw aan Gordon Square stond een enorm groot orgel. De foto op de 
volgende pagina is daarvan de getuige. Dit orgel was gebouwd door Gray & Davison, 
een in die periode zeer gerenommeerde orgelbouwer. Het komt nog voor in ‘the National 
Pipe Organ Register’ dit is een organisatie die een unieke internet database beheert 
met alle details van 31.000 orgels, inclusief 10.000 foto’s en diverse opnames. Één van de 
eerste organisten was Edmund Hart Turpin.

Nog enkele detailgegevens in de Engelse taal: It was a three manuals organ with pedals, 
containing 13 stops on the Great-organ, 12 stops on the Swell-organ, 10 stops on the 
Choir-organ and 8 on the pedal. In total there were 6 couplers. In 1903 a sub bass 16 ft 
was added to the choir-organ.

De foto op de volgende pagina maakt deel uit van een reeks historische opnamen die 
vanaf het najaar 2019 in de ‘Stem van de laatste bazuin’ geplaatst is.  
Het tijdvak dat aan de orde komt is ca. 1825 t/m 1850. 
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