Bijbelstudie Centrum: studie

“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”
deel 1 van 7 delen
Geachte Lezer,
Wij verheugen ons, u deze zeer speciale en ingrijpende studie te mogen overhandigen. Het is onze
hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als
iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse bood-schap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost
en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Laten we deze bijzondere studie starten met het lezen uit Gods Woord en wel Matt. 13:10-17 “En de
discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en
zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is
dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet
heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij
ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die
zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het
geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden,
en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met
hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en
uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat
gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord”.

Wij kennen lied 348 van Joh. de Heer, waar in het tweede couplet staat:
Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandelen, Heer, in ’t licht van “t Goddelijk aanschijn voort,
Zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden,
Uw goedheid straalt hen toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen.
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
Wij willen ons bezig houden met de verhouding, die God heeft met Israël, Zijn oude verbondsvolk en met
de Gemeente, het volk voor Zijn Naam, geroepen uit Jood en heiden, in de tijd tussen de hemelvaart van
de Heer Jezus tot aan Zijn wederkomst. Wij kunnen hieruit aflezen, hoe laat het is op God’s profetische
klok.
We hebben daarvoor tezamen uit het Evangelie van Matteüs gelezen, dat God een plan heeft met het
volk Israël en God heeft een plan met de Gemeente en zo door deze beide heilsorganen, heeft Hij een
plan voor de wereld, voor de hele schepping.
Nu is hier grote onkunde over en omdat dat zo is, komen wij dikwijls tot verkeerde conclusies. Daar
maakt ook de vijand helaas maar al te graag gebruik van. Dat we niet het onderscheid zien tussen, wat
God met Israël van plan is en wat Gods plan met de Gemeente is.
God plan met Israël is de oprichting van het Koninkrijk God’s op aarde onder het koningschap van de
beloofde Messias. God beloofde vanaf Abraham, hoe Hij eens onder Israël, de nakomelingen van Abraham, dat aardse Koninkrijk zou oprichten, onder het Koningschap van de Messias.
Uit hoofde daarvan zagen de profeten en dienstknechten Gods uit het Oude Verbond, het Oude Testament, de komst van de Messias, in Zijn vernedering, in Zijn lijden en in Zijn heerlijkheid daarna, als een
aaneensluitend geheel.
De tussentijd, die noodzakelijk moest liggen tussen de eerste komst in vernedering en lijden en Zijn
wederkomst in heerlijkheid, bleef voor hen verborgen. Dat konden zij niet zien. Wij zullen zien, uit de
Schrift, hoe God dit verborgen heeft gehouden in Zichzelf, zodat niet alleen, geen geslacht van mensenkinderen hiervan wist, maar ook zelfs de engelen in de hemelen niet.
Wanneer dan in de volheid van de tijd, God Zijn Zoon zendt, geboren uit een vrouw, geboren onder de
wet, naar Zijn belofte uit het geslacht van David, als erfgenaam op David’s troon, de beloofde Messias,
dan kon het niet anders, of zij verwachtten, dat het aardse Koninkrijk direct door Hem opgericht zou
worden. En de Heer Jezus, die ook naar de belofte van de Vader gekomen is, bood dan ook aan Israël,
het beloofde Koninkrijk aan.
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Nu geeft ons het Matteüs Evangelie zo’n prachtig helder beeld van wat er gebeurde toen Israël zijn Messias ging verwerpen. Dit Evangelie noemt men ook wel, het Evangelie van de Koning. Laten wij dit eens
met elkaar gaan zien en daaruit aflezen, hoe laat het is op God’s klok.
Toen Israël zijn Messias ging verwerpen, ging God door de Heer Jezus het geheimenis openbaren, dat
Hij in Zichzelf verborgen had gehouden. Namelijk wat er zou gaan gebeuren met Israël en met het nieuwe heilsorgaan, de Gemeente, die God nu zou gaan roepen. In de tussentijd, dat de Heer Jezus ten
hemel is gevaren, totdat Hij wederkomt.
Dat de profeten van het Oude Testament, hier niets van gezien hebben, dat vindt u staan in Matteüs,
waar de Heer Jezus zegt in Matt. 13:17 ”Voorwaar, Ik zeg u, Vele profeten en rechtvaardigen hebben
begeerd te zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet
gehoord”.

Dit zegt de Heer Jezus tot Zijn discipelen, wiens ogen Hij gaat openen en aan wie Hij dat geheimenis
Gods bekend gaat maken, dat de profeten uit het Oude Verbond en de rechtvaardigen uit het Oude
Testament niet hebben gezien en niet konden zien.
Daarom zegt Hij in het zestiende vers: ”Maar uw ogen (van de discipelen) zijn zalig, omdat zij zien en uw
oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u, Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij
ziet, en hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord”. De Heer Jezus

gaat het hen bekend maken.
Dat vinden we in Matt. 13:34-35 ”Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen (het Joodse volk)
en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen”. Maar de uitleg van de gelijkenissen, geeft Hij aan de
discipelen. ”Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen, tot de scharen en zonder gelijkenissen zei Hij niets tot
hen, opdat vervuld zou worden het Woord, gesproken door de profeet (Jesaja), toen hij zeide: Ik zal mijn
mond opendoen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen, wat sinds de grondlegging der wereld verborgen
gebleven is”. God had dit in Zichzelf verborgen gehouden, sinds de grondlegging der wereld.

Nu wil ik eerst hiervoor uw aandacht vragen; hoe in Gods plan dat heilsorgaan Israël, als het ware tijdelijk op een dood spoor is gezet, nadat zij hun Messias verwierpen. Tijdelijk gaat dan de Gemeente,
Israël’s plaats innemen, totdat de volheid der heidenen binnengaat.
Paulus zegt in Rom. 11:25 ”Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten
van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen
binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden”. Dit is het eerste geheimenis wat we zullen gaan

bestuderen, uit de Schrift.
In de dagen van de Heer Jezus in vernedering, kwam er dus een geweldige omkering, naar het plan van
God. Israël werd als heilsorgaan, tijdelijk opzij gezet, totdat de Gemeente, het heilsorgaan uit de volkerenwereld gereed zou zijn.
Dat is zover als de Heer Jezus weder gaat komen in heerlijkheid. Dat is die verborgenheid; de periode
tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst, daarna gaat God weer met Israël beginnen en wordt Israël
weer het heilsorgaan op de aarde. Het is zo belangrijk dat we daarin een goed inzicht krijgen.
Nu ga ik u trachten duidelijk te maken, de overgang van Israël naar de Gemeente en daarna de overgang van de Gemeente weer naar Israël en wel op de volgende wijze. U hebt allemaal wel eens gehoord
van estafettelopers. Een estafetteloper heeft een bepaalde afstand te lopen. Hij draagt dan die brandende fakkel.
Nu was het bij de Grieken, dat als die estafetteloper bijna aan het eind van zijn loop gekomen was, dan
ging van te voren de loper, die hem op zou volgen, al van start. Het gevolg is dus, dat die twee een
eindje samen lopen en in dat tijdje neemt de nieuwe loper, de brandende fakkel over uit de hand van de
eerste loper, die aan zijn eindpunt komt.

3

Bijbelstudie Centrum: studie

“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”
Als hij die brandende fakkel goed in handen heeft, is de eerste loper aan zijn eindpunt gekomen. Wel zo
doet God het met Israël en de Gemeente en later weer met de Gemeente en Israël. In de dagen van de
Heer Jezus in Zijn vernedering, liepen deze twee heilsorganen een tijdje paralel aan elkaar, totdat Israël
ophield en de Gemeente haar volle start had.
In onze tijd gaat God Israël weer inschakelen. Israël gaat van start en gaat met de Gemeente een korte
tijd samen, totdat de heilsfakkel ten volle door Israël is overgenomen. Op dat moment gaat de Gemeente
weg en daaruit kunnen wij aflezen hoe laat het is op Gods klok.
In hoeverre is de heilsfakkel al overgenomen in de handen van Israël?
Ik wil nu beginnen, met u vanuit het Matteüs Evangelie te laten zien, hoe Israël tijdelijk tot zijn eind kwam
als heilsorgaan en de Gemeente het overnam. Als de Heer Jezus in vernedering gekomen is, geboren
uit Israël, dan biedt de Heer Jezus, naar het Woord en de belofte van God, aan Israël het Koninkrijk aan.
Daarom vindt u in het begin van het Matteüs Evangelie, hoe God aan Israël het aardse Koninkrijk aan
biedt. Allereerst door de heraut, die de geboorte en de komst van de Messias aankondigd, dan door de
Messias zelf en tenslotte ook door Zijn twaalf apostelen.
We gaan naar Matteüs 3, hier ziet u het optreden van de heraut, Johannes de Doper. En wat predikt dan
Johannes de Doper? Matteüs 3:1-2 ”In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn
van Judea (tot het Joodse volk) en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.
Hij predikte, dat het Koninkrijk nabij gekomen was. Van kruis en opstanding wist Johannes de Doper
niets af. Dat Evangelie predikte hij niet, maar wel het Evangelie van het Koninkrijk.
Hij bood aan Israël, dat aardse Koninkrijk aan, dat God beloofd had. De Heer Jezus doet hetzelfde, als
Hij begint op te treden. Matteüs 4:17 ”Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want
het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. We zien hier hetzelfde. Hij kwam tot de Zijnen, het Joodse
volk, om naar de beloften, hen het Koninkrijk aan te bieden.
Als de Heer Jezus Zijn twaalf discipelen uitgekozen heeft uit Israël, het waren allen Joden, dan zegt Hij,
dat ze straks op twaalf tronen met Hem zullen regeren, over de twaalf stammen van Israël. Het waren
heel bijzondere apostelen, heel anders dan Paulus, de heiden apostel.
In Matteüs 19:27 lezen we: ”Daarop antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij
gevolgd bent, zult in de wedergeboorte (dat is de wedergeboorte van Israël en de oprichting van het
Koninkrijk), wanneer de Zoon des mensen op de troon van Zijner heerlijkheid zal zitten (de aardse troon),
ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten”.

Als de Heer Jezus, deze twaalf dan ook uitzendt onder Israël, dan draagt Hij hen nauwkeurig op, dat zij
uit moeten gaan om Israël het Koninkrijk aan te bieden in hun prediking. In Matteüs 10:1 lezen wij: ”En Hij
riep Zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle
ziekte en alle kwaal te genezen”.

Dan vinden we verder in het vers 5: “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende:
Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen (zij zijn half Jood en half
heiden), begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls”.
Zij mochten alleen naar Israël gaan en hen werd verboden naar de heidenen te gaan. Daarin ziet u, dat
straks een geweldige omkeer komt. Dan stuurt de Heer Jezus hen juist de heidenwereld in, maar nu nog
niet. ”Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls”. Hoor wat zij moeten prediken!
”Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” en dan: ”Geneest zieken, wekt
doden op”. Dat zijn de krachten behorende bij het Koninkrijk.

4

Bijbelstudie Centrum: studie

“GEHEIMENISSEN IN HET PLAN VAN GOD”
En als Israël gehoor had gegeven aan deze oproep, van zowel Johannes de doper, als van de Heer
Jezus zelf, de Messias en van de twaalf apostelen, wat was er dan gebeurd? Dat zegt Jezus in Matteüs
10:23b, het laatste gedeelte: “Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de
Zoon des Mensen komt”. Dan had Hij Zijn troon opgericht!
Maar wat de Heer Jezus wel wist, omdat Hij God is en wat dus ook God de Vader wist, dat is, dat Israël
zijn Messias wou verwerpen. Dat was opgenomen in Gods eeuwig plan.
Dan gaat de Heer Jezus Zijn mond opendoen om de geheimenissen van God te openbaren, die daarna
zouden komen, in de tussentijd, als Hij eenmaal verworpen zou zijn en terug gegaan was naar de Vader,
totdat Hij wederkomt.
Hij zegt tegen Israël: “Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien (Israël), totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren”! Dat is Zijn wederkomst, wanneer Hij het Koninkrijk zal oprichten op de aarde.
Dus in Matteüs 10 is het nog steeds alleen de aanbieding van het Koninkrijk aan Israël en in Matteüs 11
het eerste deel ook nog. Daar zegt de Heer Jezus in Matteüs 11:13-15 ”Want al de profeten (het Oude
Testament) en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien gij (Israël) het wilt aanvaarden: Hij
is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore”. Johannes was de laatste profeet van het Oude Verbond.
Als zij het wilden aanvaarden, dan is Johannes de beloofde Elia. Wij weten, dat zij de heraut hebben
verworpen, dat zij hun Messias hebben verworpen en dat zij de twaalf apostelen hebben verworpen.
Straks zal dan ook bij de wederkomst van de Heer Jezus, Elia komen. Israël wil niet aanvaarden. De
Heer Jezus zegt in Matteüs 23:37 ”Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u
gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar
vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult Mij
van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren”!
“uw huis” betekent hun bestaan als natie, hun eigen land, hun hoofdstad Jeruzalem, hun Tempeldienst

en Eredienst en de profetische openbaringen van God, dat alles heeft God tijdelijk van Israël weggenomen. Zien we de grote ommekeer?
We zien precies de volgorde van de verwerpingen door Israël, eerst van de heraut, dan van de Messias,
dan van de apostelen in het Matteüs Evangelie.
Eerst in Matteüs 11:18, de verwerping van de heraut: ”Want Johannes is gekomen, niet etende en niet
drinkende, en zij zeggen (Israël): Hij heeft een boze geest“, zegt de Heer Jezus. Dat is vreselijk. Van
Johannes de Doper, die van zijn moeders lijf af, vervuld was met de Heilige Geest, zeiden zij, dat hij een
boze geest had. Daarmee verwierpen zij de heraut.
Maar ook de Messias zelf wordt verworpen, zie wat er in vers 19 staat, over de Zoon des Mensen, Israël
wist door zijn profeten uit het Oude Testament, dat de Messias als de Zoon des Mensen zou komen.
Daniël zag in Dan. 9, hoe Hij als de Zoon des Mensen zou komen op de wolken van de hemel. Dat was
hen heel goed bekend.
Dan zegt Hij in vers 19 ”De Zoon des Mensen (hun Messias) is gekomen, wel etende en drinkende, en zij
(Israël) zeggen: zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars”.
Als het zover gekomen is, gaat de Heer Jezus voor het eerst Zijn mond open doen en het nieuwe
heilsorgaan, dat nu tijdelijk Israël gaat vervangen en dat niet bekend was bij de mensenkinderen,
openbaren.
Hij begint dat door een gebed te doen. In Matteüs 11:25 leest u, let nu goed op, hoe alles daar een diepe
zin heeft. “Te dien tijde”, dat is het tijdstip, waarop Israël openlijk zijn heraut verwierp en zijn Messias
verwierp, al zou dat pas uiteindelijk een feit worden op het kruis, maar in de geest hadden zij het al
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gedaan. ”Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt”. Die Schriftgeleerden onder Israël, die Farizeeën,
die priesters en overpriesters, zagen er niets van.
“dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt”, dat geldt vandaag ook nog! Ziet u hoe

in Matteüs de climax gaat komen, hoe de Heer Jezus op een nieuw hoogtepunt gaat komen van Zijn
dienst? “Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo
is het een welbehagen geweest voor U”.

Hier gaat de Heer bekend maken, dat, waar Israël verhard geworden is, Hij het nu aan kinderen gaat
openbaren. Dat zijn allen, die nederig van hart zijn, de ootmoedige. Uit hen roept de Heer nu Zijn Gemeente, het zijn de nederige en ootmoedige onder Israël, maar vooral ook uit de heidenen, zoals we
later zullen zien.
Aan hen wordt het nu geopenbaard, wat Israël naar het verstand had moeten weten uit de Schriften en
waar de heidenen niets van wisten, door Gods Geest en door het Evangelie, de verkondiging van de
Heer Jezus.
“Doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen
zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”.

Allen nu, die tot de Gemeente van de Heer Jezus behoren, die hebben aan hun hart en hun ziel, de
Heer Jezus, de Christus der Schriften geopenbaard gekregen, als de Zoon van de levende God, door de
Heilige Geest.
Dit is iets wonderbaarlijks. Zoals ook die door en door vrome maar wettische Jood Saulus, die even verblind was als zijn volk voor de Messias, maar een ijveraar voor God en juist daarom een vervolger van
de Gemeente. Hij werd plotseling van een Saulus tot een Paulus en is daarna een groot verkondiger van
de Heer Jezus geworden.
Hij kreeg de Zoon geopenbaard en door de Zoon, die werkelijk God is. “Niemand kent de Vader dan de
Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”. Nu komt er een grote klaarheid. Wie worden die kinderen, die
de Gemeente gaan worden?
Matteüs 11:28-30 ”Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op
u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

Let nu goed op! De Heer brengt nu een keer, brengt nu een totaal nieuwe boodschap. De verworpen
Messias wendt zich nu van de Joodse natie af, als natie en biedt nu Zijn rust en Zijn dienst aan allen
aan, die weten, dat zij hulp nodig hebben. Maar Hij biedt diegenen NIET het koninkrijk aan.
Houdt u dat heel goed in de gaten! Want dat blijft voor Israël. Hij heeft aan Israël het aardse Koninkrijk
beloofd en dat zal Israël ook eens ontvangen!
We zien hier, dat de Evangelie prediking het keerpunt bereikt. De Heer Jezus biedt aan de Gemeente
beslist niet het Koninkrijk aan, maar Hij zegt: ”Ik zal u rust geven”.
Hier zijn allen die weten, dat zij Zijn hulp nodig hebben, die vastgelopen zijn, die gebukt gaan onder hun
zondelast en niet weten, waar zij naar toe moeten met al hun ellende en die om een Helper roepen
gaan.
Hier nodigt de Heer Jezus uit: ”Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”, allen
die vermoeid en beladen zijn, zoeken dikwijls verkeerd, maar Jezus zegt: ”Komt tot Mij”. Kom tot Uw
Heiland, toef niet langer.
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Allen die persoonlijk tot de Heer Jezus komen met hun ellende, met hun vermoeide harten en zielen,
met hun stukgelopen leven, met hun zonde en ellende, die ontvangen direct van de Heer Jezus Zijn rust.
Rust en vrede, door het bloed van het kruis.
Geen Koninkrijk biedt Hij hen aan, dat blijft voor Israël, maar Zijn rust en vrede biedt Hij aan. Daar komt
echter iets bij, het begint met: ”Ik zal u rust geven” en als dat gebeurd is, als die vermoeide tot de Heer
Jezus is gegaan en ervaren heeft, dat de Heer Jezus een Levende Verlosser, een Levende Heiland is,
die Zijn Woord ogenblikkelijk gestand doet, die onze zonden vergeeft en ons reinigt van al onze zonden
en ons die zielsrust geeft, die vrede, die alle verstand te boven gaat, dan zegt Hij direct daarop: ”Neem
Mijn juk op u”.
Niet alleen tot de Heer Jezus gaan om je zondelast kwijt te raken, maar dan ook met Hem een juk aandoen, d.w.z. direct in Zijn dienst geroepen worden. Dat is de Gemeente, dat is Zijn lichaam, dat is zo
wonderbaar mooi.
U weet, dat de Heer Jezus in Zijn aardse leven hier, in vernedering, een timmermanszoon was. Zijn
pleegvader was immers timmerman. De Heer Jezus heeft vele jukken gemaakt, dat kan ik u verzekeren.
Want de timmerman in Israël moest vooral jukken maken en dat was een heel bijzonder en bekwaam
vak. Want in die dagen ging er altijd een span ossen voor de ploeg en voor de wagen. Nooit één os
maar altijd twee, een span. Nu was dat juk gemaakt, speciaal op die twee ossen, die altijd samen
gingen. Begrijpt u dat?
Dat juk paste niet op een ander span ossen, ook niet voor één van dat span en nog eens een ander; het
was speciaal gemaakt voor die twee. En dat was kunstig gemaakt, want de ene os was breder en
sterker dan de andere os.
Verder was het zo, dat het juk op die beide paste, dat de sterkste de zwaarste last droeg, zodat de
zwakkere even gemakkelijk mee kon komen en mee in die dienst kon gaan. Gaat u het begrijpen? Dat
bedoelt de Heer Jezus hier. Als wij tot de Heer Jezus gekomen zijn en Hij ons die vrede gegeven heeft
dan zegt Hij: ”Doet nu Mijn juk aan”.
Denkt u niet dat het u precies past, dat u dat nooit knellend zal worden? U denkt het wel eens, maar het
is niet waar. Als Gemeente dienen wij samen de Heer, maar ook heel persoonlijk. U en ik, wij allemaal
moeten heel persoonlijk een juk samen met de Heer Jezus aandoen en wel Zijn juk. Dat is precies voor
u gemaakt, want Hij kent uw kracht, Hij weet wat u kunt doen en niet kunt doen, Hij weet uw uithoudingsvermogen.
Zodat uw dienst met Hem nooit te zwaar kan worden, want het juk is zo gemaakt, dat Hij de zwaarste
last draagt. Hij draagt u letterlijk mee. Zo kunt u als de zwakkere aan de zijde van de Heer Jezus gaan,
door heel uw leven.
Een lied uit Glorieklokken zegt: “Ik ga door dit leven, mijn Heer en ik“. Mijn Heer en ik gaan samen door
dit leven en we zijn allemaal verschillend. De één kan meer verdragen dan de ander, maar zelfs de
zwakste onder u, kan het juk dragen met de Heer Jezus, Hij zorgt dat het u nooit te knellend wordt.
En weet u, zo kunt u ook de lasten dragen met de Heer. Daarom kan Hij ook zeggen: ”Mijn juk is zacht”.
“Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” en weet u, Hij draagt niet alleen onze last, maar de sterkste
voor de ploeg geeft ook de weg aan, heeft ook de leiding, de zwakkere volgt maar en dan komt alles
goed altijd!
Ik weet niet waar mijn weg altijd naar toe gaat, dat hoef ik ook niet te weten. Ik ga aan de zijde van mijn
Heiland en Hij zorgt voor de last van elke dag, die nooit te zwaar wordt en Hij kent de weg, die ik moet
gaan, die alleen is juist en goed. Want Hij weet de ware weg. Dat is een wonderbaar Evangelie.
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Dan gaan we nog wat leren. Want de zwakkere os, die altijd aan de kant van die sterkere os gaat, die
neemt heel wat van die sterkere over. Want hij leert hoe hij lopen moet, hoe hij moet werken. Als wij het
juk met de Heer Jezus dragen, terwijl wij samen gaan, dan leert Hij ons.
Hoe werden Zijn discipelen geleerd? Stuurde Hij ze naar een Bijbelschool? Of naar een theologische
Hogeschool? Hoe werden ze geleerd? Al gaande aan de zijde van de Heer Jezus. Met Hem dat juk
aangedaan hebbende, leerde Hij hen onderweg en op rustplaatsen.
Hij leerde hen en liet het hen meteen in praktijk brengen. Dat is het discipelschap van de Heer Jezus.
Dat is heel wat anders dan een student van tegenwoordig, die wordt vol gepropt met theorieën en
wijsbegeerte. Maar de Heer Jezus brengt het in de praktijk, Hij is het Leven!
Het is een wonderbaar Woord: ”Neemt Mijn juk op u en leert van Mij”. Wat moeten wij leren? “Want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart”. Dat is het eerste wat wij moeten leren, altijd weer.
Want ach, wij willen zo graag altijd dat eigen ik op de voorgrond houden. Maar de Heer zegt: ”Leert van
Mij” en de Heer Jezus leert ons zachtmoedig te zijn, in deze weg nederig te worden en zachtmoedig.
Wat heerlijk, dat de Heer zo dat geheimenis gaat onthullen.
In Matteüs 12, ziet u hoe alles zich steeds meer gaat toespitsen. In vers 14 vinden we een toenemende
verharding van Israël tegenover haar Messias: ”en de Farizeeën gingen heen en spanden tegen Hem
samen, teneinde Hem om te brengen”.

Hier zien we al de definitieve verwerping! Maar wat is dan daarop het antwoord van de Heer? Vers 15:
”Maar Jezus doorzag het, en ging vandaar weg en velen volgden Hem, en Hij genas hen allen en Hij verbood hen ten strengste Hem bekend te maken”. Ziet u de grote ommekeer?

Eerst moest Johannes de Doper Hem verkondigen onder Israël en ging Hij daarna Zelf verkondigen, dat
Hij de gezondene was, ook de twaalf apostelen moesten dat doen en nu verbiedt Hij het zelfs, Hem
bekend te maken. Waarom?
Nu gaat, wat God verborgen had gehouden in Zichzelf, langzaam openbaar worden. In vers 17 staat
”Opdat vervuld zou worden het Woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zei, zie, Mijn knecht die
Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en
Hij zal de heidenen, het oordeel verkondigen”.

Hij gaat van Israël weg en gaat naar de heidenen! Niet om de heidenen het Koninkrijk aan te bieden en te
laten verkondigen (en hier maken zeer, zeer veel kerken, vrije gemeenten en kringen kardinale fouten),
maar nu met een heel andere boodschap; om de heidenen het

oordeel te verkondigen.

Hoe gebeurd dat? We lezen vers 19 ”Hij zal niet twisten of schreeuwen en niemand zal op de pleinen Zijn
stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat
Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht”.

Het einde van vers 18 zegt: ”Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen”, welk oordeel? Het oordeel tot
overwinning. Wat is dat?
God gaat nu Zijn Zoon onder de heidenen brengen, door de Heilige Geest en door de prediking. En wat
is dat voor een prediking? Dat wij allen dood liggen in de zonde en daarom onder het oordeel van God.
Dat rechtvaardige oordeel van God, eist naar de wet, de vloekdood van de zondaar. Dat is het oordeel!
Maar wat wordt ons nu gepredikt? Hoe wordt het oordeel tot overwinning gebracht? Doordat in dat Evangelie niet alleen wordt verkondigd, dat wij van nature onder het oordeel van God verloren liggen en dat
dit oordeel aan ons voltrokken moet worden, maar dat Hij, de Heer Jezus, het voor ons, in onze plaats
heeft gedaan.
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Hij die als onze grote plaatsvervanger, als Zoon des Mensen, nu, als de Heiland van de wereld, onze
zonden in Zijn lichaam genomen heeft en op het vloekhout gebracht heeft.
En in dat Evangelie wordt verkondigd, hoe God, Hem, onder Zijn toorngericht heeft geoordeeld en zo de
zondaar mede heeft gekruisigd, mede veroordeeld en in Zijn dood heeft weggedaan. Wat is er toen
gebeurd? Toen de Heer Jezus in uw en mijn plaats, het oordeel, dat u en mij had moeten treffen, heeft
gedragen, verlaten van God en voor u en mij in de vervloekingsdood is gegaan.
Toen heeft God Hem voor u en mij, opgewekt (geboren doen worden) uit de doden, als de nieuwe Mens.
Hij verrees voor u. Hij, die Zijn leven en bloed gaf, werd opgewekt (opnieuw geboren) uit de doden, zo
heeft God het oordeel tot overwinning gebracht! Halleluja!
Mijn oordeel is achter de rug. Dat is nu de nieuwe boodschap, die naar de heidenen gaat. Dat is niet het
Evangelie van het Koninkrijk, maar het Evangelie van de Heerlijkheid van de Heer Jezus, in Zijn kruisdood en opstanding en Zijn verheerlijking.
In vers 20 van Matteüs 12 staat: ”Het geknakte riet zal Hij niet verbreken (hier hebben we weer dat verbroken zijn van hart) en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven”. Voordat Hij het oordeel tot overwinning
heeft gebracht en op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
Voor ons is het niet de hoogste Naam dat Hij Koning is van Israël en de wereld, maar dat Hij de Heer
Jezus, de Christus der Schriften is, de Heer Jezus! In die Naam zijn wij gedoopt. In die Naam komen wij
samen. In die Naam hebben wij de Heilige Geest ontvangen als een onderpand, zoals wij weten. Wij zijn
de Zijnen en de Heer Jezus, de Christus der Schriften is in ons. In die Naam bidden wij en hebben de
verhoring. In die Naam hebben de Naam van de Heer Jezus wij de krachten en werpen demonen uit.
En alles wat gij doet, doet dat in Zijn Naam!
Hoe heerlijk! Tot zover, volgende week gaan we verder met dit machtige onderwerp.
De Heer Zegene u, Amen.
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