HET WOORD.
In het Grieks staat er “Logos”.
Dit komt van het werkwoord
“Lego”. De Grieken begrepen
onder dit woord: een
verzamelen van bruikbare
dingen en daarmede iets
maken. Wij kennen het “Lego”
kinderspel, waarbij de kinderen
een eigen creatie maken. In het
Hebreeuwse vertaling staat er
dan “Dabar” Dit woord betekent “spreken en uitvoeren ” is één actie! God sprak: Er zij
licht, en er was licht! Dit is pas scheppen, zo ontstond de schepping. In het Aramees
staat het veel door de Rabbi’s gebruikte “Memra” als term. Een uitdrukking van
Gods wezen in woord en daad op het denken. Wie de Bijbel niet helemaal gelooft,
gelooft ook niet in Gods “Memra”, Jezus! Jezus werd nooit geschapen, Hij was er
altijd! (Col.1:17) Bij Hem is woord en daad één geheel!
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot
Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal
voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.Jes.55

Wie is het Woord? Christus Jezus! Openbar.19,3
12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie
Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des
levens hebben. Joh;8
Het licht dat Jezus bracht was voor de wereld een goddelijke wetenschap, een blijde
boodschap voor wie de Bijbel gelooft. De duisternis is onwetendheid en geestelijke
blindheid, ook een niet begrijpen van de schepping en de zin van het leven.
Isa 42:16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten
hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben;
Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme
tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
Het verstand is verduistert, hij ziet God niet en begrijpt God niet, en kan het slechts
begrijpen door een persoonlijk ingrijpen van God zelf. (Hebr.11:3). Een ongelovige of
religieuze is vervreemd van het leven van zijn Schepper. Hij ervaart God niet, en leeft
met een eigenzinnige overtuiging, daarom zoekt hij God niet. Hij vormt zich een
eigen soort god en zoekt hem voor te stellen in een beeld van hout of steen. Hij
neemt dezelfde houding aan met zijn handen zoals hij het beeld vormde.
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Hij wil niet geloven in Jahweh, en maakt zich vijandig tegenover God, want God laat
kwade dingen toe, die Hij niet begrijpt. “Waarom laat God al dit kwaad toe?” is de
hamvraag van de meerderheid der mensen, en tonen hierin hun blindheid. Mensen
dienen verlicht te worden, uitgelegd te worden opdat ze zouden kunnen begrijpen
wat staat.(Efez.3,9)

EEN MENS DOOR GOD GEZONDEN…..
(6-12) God zond de profeet Johannes de doper voor de aankondiging van Zijn Zoon.
Christus stelt de ganse wereld in kennis van Zijn komende nieuwe schepping, zonder
goddelozen. Een nieuwe wereldorde die blijvend zal zijn. Ieder mens zal een keuze
dienen te maken of gemaakt hebben tegenover Christus zoals beschreven in de
Bijbel, het is voor of tegen. Gods volk Israël zelf, heeft in Hem niet willen geloven,
maar het volk is daarom niet voor eeuwig verworpen! God is genadig. Een overblijfsel
zal door geloof behouden worden.

Wie wordt een kind van God?
(12,18) Ieder mens die Jezus als zijn Heer en verlosser aanvaardt, spijt en berouw
toont over zijn zonden, en enkel gelooft wat Jezus leerde volgens het Woord, krijgt
recht om zich een kind van God te noemen. (Luk.18,8). Niemand is geboren met dit
recht, al werd ieder mens geschapen naar het beeld van God. Hieronder dienen wij
te begrijpen dat dit een genadewerk van God zelf is. Het is een voorrecht om tot de
familie van God te mogen behoren. Er is een persoonlijke relatie ontstaan tussen
God en de mens.
Je bent geen christen omdat je ouders dat zijn, of omdat je naar een bepaalde “kerk”
gaat. Je bent geen christen omdat je als kind eens werd besprenkeld of door een
andere ceremonie! Je dient uit God geboren te zijn. De wet kwam er door Mozes, de
genade door Christus. Het woord is vlees geworden, Christus!

JOHANNES DE DOPER
(19-28) Er waren moeilijke dagen aangebroken, door
Rome, en zo had Johannes zich al geruime tijd
teruggetrokken in de woestijn van Judea. Hij maakte
indruk en men vroeg wie hij wel was. En hij liet duidelijk
weten dat hij niet de Christus was. Ze dachten dat het
een van de twee profeten was, Elia of die “andere”,
Henoch misschien. Dit wijst erop dat ze dachten aan de
komst van de Messias. Hij laat weten dat hij een profeet
is die een bepaalde profetie van Jesaja in vervulling
brengt, een weg te effenen voor God, Jezus!
Berg en dal zullen verdwijnen. Voor een Jood was de
gedachte van het verzetten van bergen enkel iets dat
God alleen kon. Het wegnemen van de zonde? (23) Met
deze weg werd bedoeld, de weg welke liep tot in Jeruzalem, veel gebruikt door
boodschappers, aankondigers en herauten.

3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg
des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.Jes.40
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Hieraan weten wij met zekerheid dat Jezus, God was, welke mens werd. Men stelde
hem de vraag waarom Johannes doopte. De profeet wijst Jezus aan als de reden! De
profeet maakte zichzelf niet groot, en hij verwachte ook geen groot applaus in de
woestijn, welke een beeld is van de wereld. Hij vervulde de woorden van de profeet
Jesaja. “ Ik doop met water” en een directe verwijzing naar Jezus, die men niet
kende. Dit zal een raadselachtig beeld hebben geschapen voor het publiek. Het
dopen sprak tot hen over reinigen. Jezus, zou het zondige hart van de gelovige mens
reinigen. Jezus, kon vergeven! Dit deed hij te Bethanië, bij de Jordaan. (zie afb.)

De volgende dag….
(29-34) De profeet keek naar Jezus als het
“Lam van God”, een zoenoffer. De profeet
doopte opdat Jezus bekend zou worden
aan Zijn volk. De profeet had van God een
teken ontvangen, wie de zoon van God
zou zijn. Die Jezus zou het probleem van
de wereld wegnemen: de zonde, en de
zondeval. De Geest zou mede getuigen in
de vorm van een duif. Dat was een
herkenningspunt. God getuigde dat die
man, Jezus, met de H. Geest zou dopen
en nieuwe mensen zou scheppen.
17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.(2 Cor.5)
Zo kunnen dan mensen een tempel van Gods Geest worden,
wanneer zij uit God geboren worden. Een christen is een
nieuwe schepping, wellicht met een nieuwe DNA? DNA staat
ook voor erfelijke informatie, let op 1 Cor.15:22
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook
in Christus allen levend gemaakt worden.
De nabije toekomst zal dat bewijzen! Is bij de wedergeboorte
de DNA in 1869 ontdekt, met zijn erfelijke eigenschappen
veranderd? Het doet nadenken en geeft hoop!
Een gemeente of Ecclesia is geen mooi kerkgebouw of
kathedraal, maar een samenkomen van wedergeboren christenen, dat is de bruid
van Christus. Geen duiventil van komen en gaan.
De volgende dag….
(35-52) De profeet toont aan zijn discipelen, dat Jezus, het Lam van God is. Deze
twee discipelen volgden Jezus en waren nieuwsgierig. Ze wilden weten waar Jezus
woonde. Ze wilden Hem vinden, het was al in de late namiddag, en wilden meer
weten over Hem. Andreas, de broer van Petrus was blijkbaar de eerste. Ze
ontdekken dat Hij werkelijk de Messias, de Christus is. Zo kwam ook Simon tot
geloof, en kreeg een nieuwe naam, Kefas, of Petrus. Petrus betekent “rots”, zijn
geloof zou rotsvast worden. Bedenk zijn stappen op het water ziende op Jezus! Hij
werd in Gods ogen een nieuw mens! De boodschap dat Jezus de Christus was had
invloed op meerderen.
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Wij hebben Hem gevonden!
(46,47) Hier krijgen wij licht hoe de eerste discipelen, Jezus als hun Verlosser en
Messias hebben ontdekt. Ze hebben hem teruggevonden in de wet en de profeten.
Met andere woorden, het zaad is in goede aarde gevallen.
Natanaël, of ook Bartolomeus, uit Kana,
was openhartig en had een vooroordeel
omwille dat Jezus uit Nazareth kwam.
Nazareth had onder het volk een slechte
reputatie, zoals ieder dorp een bepaald
karakter van inwoners had. Nazareeër
werd een scheldnaam, in de zin van een
“dommerik” van lage afkomst.(Amhortzin)
Filipus gaat niet discussiëren over de
opmerking welke Natanaël maakte.
Natanaël was oprecht. Jezus noemde hem daarom een echte Israëliet!
Allen die Hem hebben gevonden in hun leven, hebben vergeving en hebben de zin
van het leven begrepen. Natanaël verwonderde zich dat hij Jezus niet had gezien,
maar Jezus zag hem wel gezien onder de vijgenboom! Wat deed hij onder de
vijgenboom? Daar was schaduw onder de neerhangende bladeren, en dit gebruikte
men voor gebed, studie of rust. Het was ook een beeld van het toekomstige vrederijk.
(Micha.4,4) Het was dus best mogelijk, dat Natanaël daar had gebeden voor de
komst van de Messias. Het lijkt goed op onze dagen waarbij wakkere christenen
bidden voor de wederkomst van Jezus. Voor de geroepen Natanaël stond Jezus, de
Messias, plots voor hem!

KENT GIJ MIJ?
Natanaël stelt verwonderlijk: Kent gij mij? Jezus kent iedereen! Dat alleen was
voldoende voor Natanaël om te aanvaarden dat Jezus de Zoon van God was. De
Rabbijnen leerden het volk dat de Messias zich zou bewijzen door een
bovennatuurlijke kennis.
(52) Jezus zou hem nog grotere dingen doen zien. Boodschappers tussen Hem en
de Vader in de hemel dit spreekt over onzichtbare communicatie.
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JOHANNES HOOFDSTUK 2
(1,2) Na de dagen van Johannes de doper in het
eerste hoofdstuk, werden Maria en Jezus samen
met Zijn discipelen uitgenodigd tot een bruiloft in
Kana. Er staat op de “derde” dag. Als wij eens
tellen in verband met het eerste hoofdstuk, zitten
wij hier op de vijfde dag! Hoofdstukken werden
pas later in de tekst gezet. Fout in de Bijbel?
Neen! De Bijbel is Joods, wil zeggen dat men
niet de namen van de dagen in het westen
gebruikte, welke immers namen kregen van
afgoden.
Zondag, Solis, zonaanbidding. Maandag, dies lunae
aanbidding. Dinsdag Martis, Mars oorlogsgod,
marcheren of Mars eren ook in optochten en
processies. Woensdag, Wodan en Mercurius, god
handel en winst. Donderdag weergod van de donder.
Vrijdag, god Freya, vruchtbaarheid en wellust, ook Romeinse Venus. Zaterdag, afgod
Saturnus god van de landbouw.

De bruiloft vond gewoon plaats op een dinsdag, de derde weekdag. Waarom op de
dinsdag? De derde scheppingsdag spreekt over zaad en vruchtbaarheid, de zegen
van die dag was dubbel. Evangeliën werden meestal geschreven vanuit een Joodse
gedachtewereld. We vinden hier het eerste wonder van Jezus, het verwijst naar zijn
laatste wonder, zijn opstanding op de derde dag!
(3,11) Het Joodse bruiloftsfeest duurde zeven dagen en werd telkens veel zoete wijn
gedronken. Het was geen druivensap, wel wijn. Want op Pinksterdag, verweet men
de sprekende apostelen dat ze teveel zoete wijn hadden gedronken. (Hand.2) Ook
prediker wijst in die richting : 7 Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw
wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo
gewild.Pred.9
Kana lag 8 km van Nazareth. Maria merkt op dat er geen voldoende wijn meer was,
wat erop kan wijzen dat het bruiloftskoppel familie van Maria zal zijn geweest. Met dit
probleem kwam zij bij Jezus, er was mogelijks teveel volk uitgenodigd. Het
huwelijksfeest dreigde in het water te vallen, en tot schande te worden.

MIJN URE…MIJN TIJD..
(4) Jezus reageert op een onverwachte merkwaardige wijze. Hij noemt zijn moeder,
vrouw. Dit was niet onterend, maar het wees enkel erop dat Maria, Jezus diende te
zien als haar “Heer”, en niet alleen als haar kind. Zij wist van de profetieën welke
over Hem werden gedaan. “Mijn ure”. Jezus liet hierbij begrijpen dat Hij geen
wonderen zou doen op haar vraag, of wanneer Maria dat wilde. Jezus wist lang
vooraf over dit eerste wonder! Alles op Zijn tijd. (Joh.7,6 – 7,30 – 8,20)
(5) Zij liet weten aan de bedienaars: Doet wat hij u ook vraagt! Maria leert dat men
hem onvoorwaardelijk gehoorzaam dient te zijn. Wie dit doet bouwt zijn huis op de
rots.(Luk.6,48) Jezus deed dit wonder uit pure bewogenheid en liefde voor de
feestvierders, maar niet in opdracht van zijn moeder.
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Wie wonderen wil zien, ook al is uw probleem nog zo groot, probeert telkens te doen
wat Hij vraagt, en dit staat enkel in de Bijbel!
(6,8) Jezus vroeg de zes stenen reinigingsvaten te vullen met water. Water
smakeloos, brengt geen vreugde, beeld van het aardse vergankelijke leven, dat kan
veranderen in eeuwig hemels leven. Water is als een leven zonder Christus in uw
hart. Wijn als symbool van Jezus bloed, reinigt van alle zonde en brengt een eeuwig
blijvende blijdschap in plaats van verdriet! “de wijn die het hart des mensen
verheugt!” (Ps.104) De inhoud van deze vaten samen was ongeveer een 600 liter
water, welke veranderde in wijn.
(9,11) De leider van het feest is de bruidegom. Wijn van de beste kwaliteit, normaal
voor het begin van het feest voorzien. Die zes vaten, zes is het getal welke in de
Bijbel steeds een negatief karakter heeft. Jezus veranderde dit in het positieve, als
een profetisch teken naar de bruiloft van het Lam!
(Sef.1,7)
29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet
meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot
op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in
het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

Het probleem van de ceremoniemeester en
wijnproever was wonderlijk opgelost. Jezus kon
ook hebben gedacht, ze hebben nu al genoeg
gedronken, neen! Vele christelijke voorgangers zouden de echte wijn weigeren door
eigen kerkelijke wetten? Alles met mate drinken en niet bedrinken natuurlijk, maar
wijn verbieden, neen Jezus deed het ook niet.
“Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is!” (Ef. 5:18).

NA DE BRUILOFT KWAM OORDEEL, EEN EINDE
AAN SCHIJNHEILIGE GODSDIENST!
(13,16) Jezus daalde af naar Kapernaum, welke
betekent “dorp van rust”. Hij deed dit samen met
zijn familie, moeder, zijn broeders en zijn
discipelen. Trok verder naar Jeruzalem omwille
van het Pascha der Joden. Jezus, kwam in de
tempel en vond er veehandelaars en bankiers, en
de stank van de te koop gestelde dieren! De
handel, in feite, het gouden kalf, werd aanbeden
in plaats van God! Het voorspelde precies het
Babels christendom, welke zich ook liet verleiden
door rijkdom, macht en eer!
Het wijst naar de toestand, waarbij de priesters en
hogepriester dit allemaal toelieten en zich
kenmerkten door geestelijke blindheid. De tempel, werd ontheiligd. (Luk.18,8)
Profetisch kunnen wij stellen dat na het bruiloftsfeest in Kana welke bekend werd
door Jezus eerste wonder, nu Gods oordeel losbarst in Jeruzalem, dan nog wel in de
tempel waar het Pascha feest diende door te gaan.
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Wanneer de wonderlijke opname zal geschieden, barsten Gods oordelen los over de
handelaars, multinationals, met wereldmacht!
(17) De discipelen van Jezus begrepen al het profetisch gebeuren vanuit de
psalmen. Dit bewees dat ze al geestelijk inzicht kregen.
Ps. 69: 10 Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de smaadwoorden van wie
U smaden, kwamen op mij neder.

Omwille van de ijver van Jezus voor Zijn Vader, zoals ook de profeten voor Hem,
komt hij in conflict met de religieuze leiders van zijn volk. Ze zouden hem later
vermoorden zoals ze deden met profeten.
(18,22) (Joh.6,30- Matth.12,38) De farizeeërs vroegen een teken om aan te bewijzen
dat hij een profeet was als Elias of Amos. Jezus sprak al over mensen zonder goede
wil, die tekens vroegen:
4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het
teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.(Matth.16)

Jezus gaf hen geen teken, maar een verhaalraadsel, over het afbreken van de
tempel en welke hij zou herbouwen, in drie dagen. Op de derde dag zou de tempel er
opnieuw staan. Zijn discipelen hadden het begrepen, en wisten dat hij sprak over zijn
lichaam. Ze herinnerden het zich opnieuw toen Jezus was opgestaan uit de dood.
Tegenover allen die niet in hem geloofden sprak hij in een beeldtaal, welke de
ongelovigen niet begrepen. Zo werden wedergeboren mensen een tempel van de
Geest, en zullen opstaan als Jezus, de dag van de opstanding en opname!
Joh 14:17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij

ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u
zijn.

(23,25) Velen kwamen tot geloof in hem, daar zij wonderen en genezingen zagen
gebeuren om aan te tonen dat hij de verwachte Messias was. Hij ging er verder niet
op in omdat hij de mensen kende en weet hoe een mens bestaat. Ze wilden enkel
genezing, maar hadden geen spijt en berouw over hun zonden, ze geloofden in zijn
naam, maar niet in Hem! Ze werden geen discipel van hem! Hij openbaarde zich niet
aan hen. Men komt niet tot geloof door het zien van wonderen en tekenen! Het kan
wel een aanknopingspunt zijn. Hij vroeg toen niemand om van hem te getuigen. Hij
genas later de blindgeborene, een man geboren zonder ogen, en schiep hem ogen
uit zand en speeksel! Ieder mens wordt geboren zonder geestelijk inzicht, Jezus kan
verandering brengen in ieders leven, en hem het licht van de waarheid laten zien.
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Johannes HOOFDSTUK 3

JEZUS EN NICODEMUS
(1,2) De naam Nicodemus betekent, volksoverwinnaar.
Hij was een belangrijke overste bij het Sanhedrin en een
vriend van Jozef van Arimathea. Deze Jozef werd later
een discipel van Jezus, mogelijks onder invloed van
Nicodemus, maar dat is niet zeker. Nicodemus kwam tot
Jezus in de nacht “under cover” en in alle stilte naar de
hof van olijven. Hij wilde dus niet herkend worden door
anderen, en zeker niet door zijn collega’s. Hij overwon
zijn angst door zijn grote nieuwsgierigheid en
belangstelling voor Jezus. Deze Jezus van Nazareth was
in zijn ogen iemand die hem diep deed nadenken door
nooit geziene wonderen.
Nicodemus geeft Jezus een compliment, met zijn
opmerking dat Jezus van God kwam, en men dat zag
door de tekenen die Hij had gedaan. Jezus, gaf geen aandacht of dankt niet voor dit
compliment. Jezus, maakte ook geen opmerking waarom Nicodemus Hem tijdens de
nacht bezocht. Zo mag iedere zondaar altijd gaan spreken met Jezus, Zijn deur staat
altijd open voor een vertrouwelijk gesprek, bv.in uw binnenkamer.(Matth.6:6) Volgens
andere geschiedkundige bronnen zou later Nicodemus ontslag hebben gegeven in
het Sanhedrin, en een welvarende handelaar zijn geworden, waarbij hij verder
getuigde van Jezus.

DE WEDERGEBOORTE
(3,4) Jezus gaat niet in op de tekenen en
genezingswonderen die Hij had gedaan, want door
deze dingen komt men niet tot behoud. Hij toonde de
Messias te zijn die men verwachte! Trouwens, niet
iedereen is ziek, maar wel zondig. Jezus, wijst naar de
kern van het evangelie: Het behouden worden voor de
eeuwigheid. Er was verlossing nodig voor de zondaar,
ook voor Nicodemus. Dit kan enkel door een
wedergeboorte. Nicodemus als theoloog begreep er niets van. Bij een gewone
geboorte is er een nieuw leven in de familie, ontstaan door een liefdesgemeenschap
tussen vader en moeder.
(5,7) Het wedergeboren worden, is geboren worden “van bovenaf”, uit God.
Niemand kan een geestelijke wedergeboorte bij iemand anders zelf maken. Doch de
wil van de mens kan de liefde van God aanvaarden, beantwoorden en zich laten
reinigen door geloof in het bloed van het Lam. Hoe kan dat? De voorwaarde tot
eeuwig nieuw leven leert Jezus, is geboren worden uit water en Geest. Voor
Nicodemus zal dat iets nieuws zijn geweest, hij die nog altijd aan het traditionele
vasthield, vergeving door het bloed van de offers. Het water is het woord van God,
de H. Geest overtuigt de mens zelf dat het de waarheid is. Men wordt niet overtuigd
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door mensen, maar door God zelf in het hart van de mens, die oprecht zijn zonde
met berouw belijdt, en gelooft in Jezus. (Rom.8:15,17)
Het is een geestelijke bevruchting. Men ontvangt Gods Geest. Het water is hier niet
het doopwater, of een dopen van staatskerken.
Welk is dan het zaad voor een geestelijke bevruchting?
22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de
waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde,
hebt dan elkander van harte en bestendig
lief, 23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar
uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende
woord van God.1 Petr.1

Zolang er zich geen ernstig streven naar gehoorzaamheid aan het woord, de Bijbel,
komt, wordt of is men een kerkganger, een religieuze met geveinsde broederliefde.
(8,12) Jezus toont aan hoe iemand die christen werd, een nieuw mens is geworden.
Deze wedergeborene ondervindt de werking van de Geest als van de onzichtbare
wind. Hij ervaart soms de bovennatuurlijke werking en uitingen (gaven) van de Geest
in zijn eigen leven. Zo observeerde Paulus wat uit de Geest was, en wat uit mensen
was.
De wind is oncontroleerbaar en zelfstandig, ook de werking
van de Geest is door geen enkel mens te veranderen. De
Geest bepaalt zelf de richting, niet de organisaties!
Onweerstaanbaar, denk aan een orkaan of storm welke
Jezus door zijn woord tot stilte bracht. De Geest breekt
menselijke vooroordelen, de opstandige wil, of tegenwerking
van mensen.
Onregelmatig, soms wind als een bries, of soms harder. Hij
kan werken en spreken in christenen zonder dat anderen dat
opmerken of er de nodige aandacht aan geven. Maar Hij kan
plots werken met kracht door zijn bedienaars.
Onzichtbaar, enkel de uitwerking kan men zien bij Gods kinderen. Niet te volgen,
men begrijpt niet steeds waarom de Geest de ene maal hier, en dan een andere
maal daar werkzaam is onder de gelovigen. De Geest werkt spontaan in het
dagelijkse leven, zoals in het tweede verbond, en niet onder invloed van organisatie.
Nicodemus vroeg hoe dit in zijn werk gaat. Zoiets had hij nog nooit gehoord. Jezus
maakte hem duidelijk, dat wanneer hij sprak over wereldse zaken, men hem niet
geloofde, hoe zouden ze dan geloven over de hemelse zaken, de zaken van boven!
Jezus kwam van “boven” met een bedoeling.
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JEZUS LAAT NICODEMUS BEGRIJPEN WIE HIJ IS!
(14,21) Jezus verwijst naar de koperen slang door
Mozes opgericht. (Num.21:7) Die koperen slang,
het beeld van het giftige kwaad, hing er als iets
dat overwonnen was en verlossing zou brengen.
De slang die toen Israël pijnlijk vervolgde met vele
doden, door hun zondig gedrag, bracht het volk tot
bekering. Mozes bad en God gaf de opdracht voor
het maken van de koperen slang met een belofte.
Wie opkeek naar die overwonnen slang zou niet
sterven van het gif.
(16,17) Het slangengif is een beeld van de zonde in de mens, het blijft in zijn
lichaam, tot zijn sterven, maar als hij opziet en gelooft in de zoon des mensen zal hij
opstaan uit de dood en eeuwig leven.
Dat opzien is veranderen van gedachten en een nieuwe visie in het leven krijgen
door te vertrouwen op Jezus woorden en met behoud tot gevolg.
Zo kan men kiezen: zij die het licht haten of leugenachtige theorieën geloven, dezen
luisteren niet verder naar het evangelie, de waarheid, en anderen komen tot het licht
en zijn geloofswerken worden zichtbaar.

EEN NIEUWE DAG BEGON……
(22,24) Daar kwamen zij bij het dopen van Johannes de doper, welke toen nog niet
in de gevangenis werd geworpen. Ook de discipelen van Jezus doopten daar. Zo
ontstond dus de vraag: Waarom komen er nu meer mensen bij die Jezus om zich te
laten dopen en te laten reinigen dan bij Johannes?
Voor de Joden was de reiniging voldoende, dus waarom werd gedoopt met Jezus en
ook met Johannes de doper.
24 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ik zal u ook
een vraag stellen en indien gij Mij daarop antwoord geeft, zal Ik u ook zeggen, krachtens
welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. 25 Vanwaar was de doop van Johannes? Uit de
hemel of uit de mensen? En zij overlegden onder elkaar
en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij tot ons zeggen: Waarom hebt gij hem
dan niet geloofd? Matth.21

(27) Het antwoord van Johannes is belangrijk: Een mens kan niets meer doen door
God, als datgene wat God hem toelaat, wij begrijpen hier al het begrip “uit genade”.
Zo was er hier geen jaloersheid tussen Jezus en Johannes de doper. Elk deed zoals
God hem riep. (28) Hier maakt Johannes het onmiddellijk zijn positie duidelijk, dat hij
een herautfunctie had, dat was zijn opdracht. Jezus was en is de komende
bruidegom! Hij zag zich als de vriend van de bruidegom en was zeer verblijd. Zo mag
er dus geen jaloersheid bestaan onder allen die het
evangelie verkondigen, of tussen gemeente en
huisgemeenten. (30) Johannes liet weten dat Jezus
belangrijker diende te worden bij het volk dan hij,
die enkel op Jezus wees! Een christen kan enkel
op Jezus wijzen en getuigen. Hij is in feite vandaag
een bellenman of aankondiger van de wederkomst
van Christus!
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(31,36) Johannes de doper legt hen uit waarom Jezus zoveel belangrijker was. Jezus
kwam van boven, uit de hemel, en hij kwam in de wereld, uit het zaad van zijn
hemelse Vader.(Joh.3,13 – 6,33). Ieder mens heeft een keuze te maken. Velen
geloofden niet in het getuigenis van Jezus, vandaag is dat nog zo. Maar anderen een
minderheid, een kleine kudde geloven wel in het getuigenis van Jezus, zo hebben ze
bevestigd en God gelijk gegeven, en hebben dan de Geest ontvangen. Jezus kreeg
alle macht van de vader. (36) De grote belofte : Wie in Jezus gelooft ZOALS DE
SCHRIFT LEERT, heeft eeuwig leven, wie “ongehoorzaam” is, blijft onder de vloek
en toorn van God.

JOHANNES HOOFDSTUK 4

Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt

Als men vandaag wil spreken over de algemene wetenschap, dan verlangt de mens
materialistische zichtbare bewijzen, pas dan gaat men geloven dat iets de waarheid
is. Er bestaat ook een andere wetenschap welke momenteel niet te bewijzen valt, en
toch de echte waarheid is. Bijna twee duizend jaar terug was er Iemand die
beweerde dat Hij zelf de waarheid was. (Joh.14:6) Die mens was, Jezus, die de
Christus genoemd werd. Jezus kwam in Sichar, bij de bron van Jacob.
Jezus is op weg naar Galilea, en aarzelde niet om door Samaria te gaan, met zijn
discipelen. Hij maakte geen omweg, zoals de andere Joden, die niet door dat gebied
wilden reizen, omwille van de grote rivaliteit tussen Joden en Samaritanen.
Samaritanen huwden blijkbaar ook heidenen, en
hielden zich enkel aan de algemene Torah, de wet. Ze
hadden hun eigen tempel gebouwd op de berg
Gerizim, om daar te kunnen aanbidden. Deze berg
werd dan de “Berg van de zegen” genoemd. Ook
aanbaden deze mensen niet te Jeruzalem. Men wilde
gewoon Samaria niet erkennen als een deel van het
heilig beloofde land.
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten.
Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.
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Wij krijgen hier een klein incident! Zoals in die tijd, kwamen er niet alleen vrouwen om
water te halen. Er kwamen ook de mooie vrouwen die naar de bronnen en rivieren
gingen om een man te verleiden. Rijke doorreizende handelaars rusten vaak bij de
rivieren of bronnen. Joodse mannen spraken volgens de gebruiken nooit tegen
vrouwen in het openbaar, en dan zeker niet tegen de Samaritaanse vrouwen!
Jezus was hier alleen bij haar en sprak haar zelf persoonlijk aan. De vrouw had
Jezus herkend aan zijn kledij, en zag dat Hij Joods was. Wat nog erger was, hij vroeg
haar om te mogen drinken! Hij benadert deze vrouw niet op theologisch vlak, wel via
haar dagelijks werk. De Farizeeërs leerden het volk, nooit iets aan te nemen van
Samaritanen, noch om te eten of drinken.. Jezus negeerde deze “kerkelijke”
geboden.

HET LEVENDE WATER: DE WOORDEN VAN JEZUS!
13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst
krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst
krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein
van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Het is een vreugde en een blijdschap telkens als men drinkt uit de Bijbel, Gods
woord. Gods woord is een bron van redding, van behoud voor de eeuwigheid!
(Jes.12:1-6)

De Samaritaanse vrouw werd zeer nieuwsgierig in die Joodse man, en het gesprek
gaat verder. Jezus laat blijken dat Hij die Samaritaanse vrouw beter kent, dan al de
mensen in het rond, die haar faam kenden. Wat deed Jezus? Hij prikkelt als profeet
haar zondig geweten:
17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt
gij: ik heb geen man; 18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man
niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

Het werd even schrikken voor deze vrouw, maar ze was eerlijk tegenover Jezus. Ze
herkende in Hem een profeet! Profeten overtuigden het volk van zonde. Ze had de
bovennatuurlijke kennis van Jezus ontdekt. Er kwam een discussie over de plaats
van het aanbidden. Zoals je soms discussies hoort over welke godsdienst de ware
is! Jezus maakt haar duidelijk dat ze traditioneel aanbid, maar dat ze God niet kent,
omdat de verlossing uit de Joden zou komen. Die vrouw ging wel naar de tempel,
zoals vandaag mensen naar een kerk, en ze had een zekere kennis van de wet,
maar ze leefde zonder echt rekening te houden met God in haar dagelijks
leven.
De vrouw had een godsdienstige wetenschap, maar nog geen echt levend geloof!
25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt
Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen
verkondigen.
Deze zondige vrouw had profetische kennis, en wist wat in de wet stond! Ze was
verstandig. Ze verwachtte een profeet, de Messias. Die vrouw leefde uit een
verwachting, uit een hoop. De Messiaanse verwachting geeft kracht: Die gedachte
is pas ontstaan in de Babylonische ballingschap, een tijd als straf van God voor zijn
uitverkoren volk. Zo bestaat er nog steeds een klein verlangen naar een Messias
onder het Joodse volk in moeilijke dagen. Ze kijken uit, en zijn geneigd om een
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rabbijn tot Messias uit te roepen. Het gevaar is zeer reëel dat ze in de nabije
toekomst de valse Messias zullen aannemen! De antichrist!
Een Amerikaanse hersenspecialiste, Dr.C.Leaf toont wetenschappelijk aan, dat er
voor ieder mens met toekomstperspectief er zich nieuwe kracht in de hersenen
ontwikkelt. Christenen krijgen daarbij ook nog een vernieuwing van denken. Veel
wakkere christenen weten over de wederkomst van Jezus, maar leven net zoals die
Samaritaanse vrouw, ze hield geen rekening met wet of profetie, en kende geen echt
bekeringsleven. Ze was “kerkganger” zonder geloofskracht. Er zijn christenen die
geen verlangen hebben naar Zijn komst, en spreken er tegen niemand over, waar
zullen zij dan de kracht halen?
Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op
met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen,
maar worden niet mat.
De Samaritaanse begreep waarom de Messias zou komen, niet om aan politiek te
doen, maar wel om over alle dingen, en over de genade, te spreken, en over een
1000-jarig rijk met de Vredevorst geprofeteerd door de profeet Jesaja. Niet alle
Samaritaanse vrouwen zullen dit hebben geweten. Zoals ook vandaag de grote
meerderheid van de bevolking in ons land niet eens weet, dat de wederkomst van
Jezus Christus, zeer nabij is. De vrouw kende wel het volgende:
15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u
verwekken; naar hem zult gij luisteren.16 Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd
hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de
HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.17 Toen zeide
de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben;18 een profeet zal Ik hun
verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn
mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.Deut.18

Zo wisten de Joden, maar ook de Samaritanen, dat de Here zou regeren op aarde!
In een bepaalde Synagoge ( Salbit, ontdekt in 1948) in Samaria waren teksten in
Mozaïek op de vloer geschreven waaronder:
18 De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren!(SVV)
18 The LORD shall reign for ever and ever."(KJV)
De gedachte dat God zelf zou komen regeren leefde er toen al en gaf kracht!

Wat is zeer belangrijk in dit gedeelte?
De vervulling van profetieën door Jezus zelf.
Jezus bracht hier de Samaritaan dichter bij de Jood, door Zijn verkondiging! Hij
overbrugde de kloof die er was ontstaan tussen de Joden en de Samaritanen, de
overige tien stammen, van zijn volk. Zo zijn er in de latere eeuwen tal van
denominaties ontstaan, die nooit de wil van God zijn geweest, maar soms wel een
resultaat van geldzuchtige evangelisten! Ook in de toekomst zullen wij zien dat
Judea en Samaria samen een geheel zullen worden, door werking van Gods Geest!
Dit wil zeggen dat de Westelijke Jordaanoever, wellicht zal worden geannexeerd.
Dit op basis van volgende profetie:
19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef (dat aan
Efraim toebehoort) en van de stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk
van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in mijn hand. 20 Terwijl de
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stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, 21 zeg dan tot hen: Zo
zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan
zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen.Ezech.37

Het bijeen verzamelen is al jaren aan de gang, en is nog niet ten einde.
25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd
wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.26 Jezus zeide tot haar: Ik, die
met u spreek, ben het.

De vrouw kwam hier tot echt geloof in Jezus!
Het merkwaardige en wonderlijke antwoord welke Jezus haar gaf, was: Ik ben, die ik
ben! (Egoo eimi) Nu was het heel duidelijk voor de mooie Samaritaanse. Ze zal zich
de woorden uit Exodus hebben herinnerd, namelijk:
14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de
Israëlieten zeggen: “Ik ben” heeft mij tot u gezonden.

Hier luiden compleet dezelfde woorden, toen ook Mozes naar de naam van God
vroeg. Door dit antwoord wees Jezus naar Zijn Goddelijke natuur, Zoon van God.
Jezus openbaarde zich persoonlijk aan deze vrouw, en dit had zo’n impact dat
deze vrouw, vol blijdschap haar kruik liet staan en naar de stad Sichar, bekend door
de bron van Jacob, liep. Ze getuigde over haar ontdekking aan de mensen. Ieder
Bijbelgetrouw christen heeft dat aardse water, beeld van de menselijke eigenzinnige
gedachten achter zich gelaten. Zij was zo overtuigd, dat ze iedereen vertelde dat die
Man, alles over haar wist, dus nog meer dan enkel het feit van die mannen die ze
had gehad. Die man die Jezus noemde! De naam Jezus, met de getalswaarde van
888. Je vindt Hem terug in de Bijbel, waar de getalswaarde 888 in terugkeert!
Ps.98:2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt = 888 (Hebr.)
Maleachi 3:6 : Want Ik, de HEERE, word niet veranderd = 888
Math.5:3 want zij zullen vertroost worden = 888
Exod.28:9 de namen der zonen van Israël daarop graveren. = 888

Het woord graveren of verzegelen is hetzelfde, en doet ons denken aan de woorden
van Paulus : In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met
de Heilige Geest der belofte, Efeze 1:13
Allen die echt Jezus hebben ontmoet in hun leven zoals deze vrouw, laten het
aardse water achter zich, en spreken over een levend water!
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien.
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OP NAAR GALILEA!
(43,45) Jezus trok door naar
Galilea. Een profeet krijgt noch
eerbied noch dankbaarheid in
zijn eigen vaderland zo maakt
Hij ons duidelijk. Ware
profeten waren nergens echt
welkom. In Galilea was hij
blijkbaar welkom, omwille van
de wonderen welke Hij had
verricht in Jeruzalem op het
feest.
Een sterfgeval.
(46,47) Iemand uit de adel had
een doodzieke zoon in
Kapernaum, niet ver van Kana,
waar Jezus zijn eerste wonder
had verricht. Hij had vernomen
dat die “Jezus” in Kana was.
En zocht Hem snel op met
verzoek om zijn zoon te
genezen.
(48,49) Ondanks dat je
wonderen en tekenen hebt
gezien, gelooft ge nog steeds
niet. De man smeekt “kom” en
Jezus antwoordt: “Ga” uw
zoon leeft! Afstand speelt bij
Jezus geen rol, Zijn macht is niet gebonden door tijd of plaats. De slaven waren al
tegemoet gekomen met het goede nieuws voor hun heer. De hoveling kwam tot
geloof in Jezus. Hier was geen zondebelijdenis, maar de Godheid van Jezus werd
voor de tweede maal openbaar te Kana.
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Johannes HOOFDSTUK 5

JEZUS GENAS OP DE SABBAT!

(1,18) Jezus ging naar alle feesten, ondanks het gedrag van de toenmalige
geestelijke leiders. Al deze feesten hadden een profetisch karakter en waren door
zijn Vader ingesteld. De schaapspoort zelf werd ook nog de poort van Benjamin
genoemd. Deze poort werd herbouwd ten tijde van Nehemia. Daar werd het
schapenbad “Bethesda” genoemd, of ook plaats der genade! Het bleek een soort
bedevaartsoord te zijn geworden voor allerlei ongeneeslijke zieken en mindervaliden,
welke hoopvol wachten op een wonderlijke genezing.
(4) Hier krijgen wij een probleemvers, vele vertalingen geven niets over “een engel”,
omdat het niet staat in de grondtekst. Anderen schrijven dit vers cursief, als
aanwijzing. In ieder geval het water begon soms op te borrelen mogelijks vanuit een
minerale bron. (Exod.15,23) Te Mara werd het bittere water ook drinkbaar na een
stuk hout te werpen, wat een toen nog niet bekende chemische reactie was. Het
kruishout maakte ook de wet van God drinkbaar, door het offer van Jezus aan een
hout welke genade bracht. Zo kan ook Gods woord, de Bijbel, levend en drinkbaar
worden voor de mensen.
Er zal strijd en twist zijn geweest om in dat borrelend water als eerste te komen
onder al die ongeneeslijke zieken, en mindervaliden. Het leek wel een loopkoers,
zoals Paulus beschreef:
24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen,
allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan
ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt!
25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst
zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te
verkrijgen, wij om een onvergankelijke.1 Cor.9
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Dit is een tegenbeeld van iedere zondaar en sterveling welke wil behouden worden.
Zeer opvallend: Jezus spreekt met geen woord over al dit “wonderlijk” gebeuren van
dat badwater! Die strijd doet veeleer denken aan wie zal genezen worden of wie zal
behouden worden!
24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de
enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten
in te gaan, doch het niet kunnen.Luc.13
Jezus zag er ook een man, die trachtte maar niet tot dat badwater kon komen. Hij
kon niet in eigen kracht zorgen voor zijn genezing, of lees behoud. Zo kan niemand
in eigen kracht in de hemel komen, of zichzelf redden van zonden. Zo kan niemand
behouden buiten Jezus! 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook
onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten
behouden worden. Hand.4

Wilt gij gezond worden?
Jezus stelt eerst een vraag: “Wilt gij gezond worden”? Wat voor een stomme
vraag zouden er velen zeggen, natuurlijk wil ieder mens gezond worden! Jezus
gedachten gaan altijd eerst naar het “behoud” van de mensen. (8) Het woord van
Jezus, genas de man op hetzelfde ogenblik! De man neemt na 38 jaar, zijn matras
op en vertrekt, alhoewel het sabbat was. Dan krijgt de man nog vol van blijdschap, de
nodige kritiek voor het schenden van de sabbat. Er werden “kerkelijke wetten”
toegevoegd welke God nooit wilde! Jezus, was niet meer zichtbaar, en was
verdwenen onder de menigte, hij wist alles vooraf.

Zondig niet meer…bekeer u…!
(14) Het was geen toeval dat Jezus hem in de tempel vond. Hij vindt ieder mens
terug. Hij kent alle mensen die Hij genas. Maar opnieuw is Jezus bekommert over
zijn behoud. De man was in de tempel, om God te danken en te loven? Jezus
waarschuwde hem, om niet meer te zondigen, opdat niet iets ergers hem zou
overkomen. Zonde was oorzaak van zijn 38 jaar leed. Tot de overspelige vrouw
sprak Jezus ook: Zondig niet meer. Wat is dat ergers overkomen? Niet behouden
worden!
De man ging nu naar de Joden, om aan te tonen dat het Jezus was die hem genas
en zijn matras deed dragen op sabbat. Die man werd heel angstig voor de
Farizeeën. Uit angstgevoelens kan men tot
zonde komen. Hij bracht Jezus in de
moeilijkheden door zijn aangeven wie het
was welke hem genas. Hij was blijkbaar al
de waarschuwing vergeten.
(16) Zo wilde men Jezus al vervolgen voor
het overtreden van hun bijkomende wetten,
en bijzonder omdat Jezus zich dus met God
zijn Vader gelijkstelde. Nochtans had Jezus
hem nog gewaarschuwd. Lichamelijke
genezing is geen garantie voor een eeuwig
behoud.
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WIE IS DIE JEZUS DAN WEL?

(19,23) Hier lezen wij over de relatie tussen Jezus, en zijn Vader, welke hij uitlegt aan
Zijn volk. Hij wil aantonen waarom hij werkte op de sabbat, want de sabbat is voor
God. Jezus, verwijst naar zijn Vader, en toont aan dat hij handelt zoals zijn Vader.
Jezus, wil aantonen dat hij de Messias is, de zoon van God. Zoals God doden
opwekt en zal opwekken, zo doet en zal ook Jezus dit doen. Denk aan de opwekking
van Lazarus! Jezus, zal tenslotte oordelen, want het is hem gegeven. Al wie weigert
om enkel in Jezus, te geloven, die eert ook de enige God van Abraham, Isaac, en
Jacob niet. Vandaag ziet men dit als discriminatie.
“Ieder zalig in zijn geloof” is het evangelie van satan!
Als men Jezus niet eert, dan eert men God niet! Dit klonk niet als muziek in de oren
van de joden. Zulke uitspraken van Jezus, gaan scherp in tegen de globalisatie en
het vormen van een eenheid onder de godsdiensten, het zoeken naar een
wereldstaatskerk. Zo zoekt iemand om aanbeden te worden in Jeruzalem, de
komende antichrist.(Dan.11,31)

EEUWIG LEVEN…GEEN LAATSTE OORDEEL, na horen en geloven!

(24,26) Dit is een geweldige belofte welke Jezus laat horen. Zijn beloften stellen niet
teleur zoals menselijke beloften. De mens die in Jezus echt gelooft, zoals de Bijbel
leert, kent een geestelijke wedergeboorte, een nieuw leven. De mens heeft de keuze
tussen eeuwig leven of een eeuwige hel, na het laatste oordeel. De wereld kent vele
dwalingen, eigenzinnige godsdiensten en staatskerken brachten en brengen veel
verwarring bij de mensen. Zoals ook Jezus nergens sprak over een vagevuur, en
gebed om nog zielen te redden na de dood.
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OPSTANDINGEN UIT DE DOOD

(27,30) Er komt een tijd dat de doden, de stem van Jezus zullen horen, herkennen
en leven! Jezus, heeft het leven in zichzelf, zoals zijn Vader, dat zal voor vele
aanhoorders godslastering zijn geweest. Velen willen de godheid van Christus
aanvechten en hem tot een zondaar maken. Dan zullen er velen reageren: “Het is
toch waar wat wij hoorden!”
Twee opstandingen, voor wie goed deden en voor wie kwaad deden? Zo te lezen
denken wij iedereen is een zondaar, en doet goed en kwaad.
Jezus, bedoelde wie goed deed, dat zijn hen die in Hem zijn gaan geloven, en het in
het kwaad doen, zijn zij die Hem verwierpen.
2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot
gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.Dan.12

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. Efeze 2
(31,36) De Vader in de hemel bewijst driemaal dat Jezus zijn zoon is. Zij hoorden het
getuigenis van Johannes de doper. De vele wonderen en werken die de vader gaf
om te volbrengen, toonden aan dat de Vader hem had gezonden. De vervulling van
de schrift zelf. Opgelet voor predikers die deze wonderen niet willen geloven of
vergeestelijken, dit zijn de wolven in schapenvacht. Let op Jezus macht over de
natuur, Hij stilde de storm, vele genezingen, de mensen konden het zien met eigen
ogen. Hij schiep de blindgeborene zonder ogen, nieuwe ogen met speeksel en klei.
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WIE GOD LIEFHEEFT, HEEFT JEZUS LIEF!
(37,47) Omwille dat men niet in Jezus geloofde, en
hem met eigen ogen konden zien, hoe zouden ze
verder geloven in Hem die ze niet zagen, en toch
Jezus zond. (39) Zij dachten dat ze eeuwig leven
hadden door Gods woord te lezen en te
onderzoeken, doch zonder in Jezus te geloven, als
het lam van God, zou dat nutteloos worden. Jezus
zocht niet de eer van mensen, geen applaus dus.
42 En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in
Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij
er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden
gebannen; 43 want zij waren gesteld op de eer der
mensen, meer dan op de eer van God.Joh.12

De Joden hadden nog niet de liefde van God niet in
zich. (42) Niet alleen de Joden, ieder mens heeft
het niet in zijn natuur om God lief te hebben.
Daarom is het Babels christendom van dwang en plicht, slechts nog traditie. Mensen
zoeken eer van elkaar. (44) Het gaat er niet meer om wat of hoe mensen over ons
denken, maar wel hoe God over ons denkt. Dus was er ook geen verlangen, om God
te zoeken. Ze aanbaden niet uit liefde, wel uit plicht of dwangmatig. De eigen eer en
hoogmoed was een hindernis voor velen om tot geloof in Jezus te komen!
Jezus, profeteerde dat zij eerst een ander zullen aanvaarden als hun Messias,
iemand die wel staat op eer, en komt in zijn eigen naam, de antichrist. Door op hun
eer te staan zullen zij zich laten vangen, in plaats van hun God te zoeken.
Jezus kwam niet om te veroordelen, maar ze hoopten op Mozes, en die is een
aanklager en geen verlosser. Doch ook in Mozes geloofden ze niet, want die schreef
over Jezus:
15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u
verwekken; naar hem zult gij luisteren. Deut.18
Hoe zouden ze dan de woorden van Jezus geloven?

Wat sprak Jezus tot de Emmaüsgangers?
25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen
van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten
gesproken hebben! Luc.24
Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is onverstandig, traag van begrip, of
ongelovig!
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JOHANNES HOOFDSTUK 6

DE GODDELIJKE MACHT VAN JEZUS.
(1-15) De bewondering voor Jezus groeide met de dag. Men volgde hem uit sensatie
omwille van de tekenen en wonderen die Hij deed. Wij weten dat het publiek zeer
gevoelig is, toen en nu wanneer het gaat om hun lichamelijke gezondheid. Geloven
in Hem als het gezonden “Lam van God”, was voor het volk nog niet te begrijpen. In
vers 4 staat dat het Pascha feest nabij was. Misleidende evangelisten kunnen nog
steeds veel volk trekken, als het gaat om lichamelijke genezingen. De striemen van
Jezus waren in de eerste plaats voor de geestelijke genezing, bekering, en behoud
van de ziel! (Matth.18,9)
(5,6) Jezus beproefd het vertrouwen van zijn discipelen in Hem. Hij legt een
probleem in hun midden, waarvan hij alleen al vooraf de oplossing kent. Christen zijn
is Jezus persoonlijk ervaren in uw leven, en dat brengt geestelijke groei. Kleine
beproevingen, kleine problemen kunnen al meewerken ten goede, voor wie de Heer
wil gehoor geven.

VOEDSEL VOOR HET LICHAAM
Filipus werd gevraagd om
brood te vinden voor de grote
schare. Ze zouden hongerig
worden door het lang
luisteren naar Jezus. Het was
nu wel uitgekozen Filipus
welke werd aangesproken en
beproefd. Filipus wees erop
dat ze onvoldoende geld
hadden, want die vijfduizend
mensen zouden slechts elk
een heel klein hapje brood
hebben. Filipus kende de
macht van Jezus nog niet, hij
diende nog grotere wonderen
te zien. Ze vonden ter plaatse
enkel 5 gerstebroden en 2 droogvissen, wat een gezonde voeding was. (Ook nu nog is
gerstebrood zeer gezond) Het ogenblik is nu gekomen dat Jezus zou doen, welke Zijn
vader ook deed.

juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij,
dat de Vader Mij gezonden heeft. (Joh.5,36)
Het grote wonder gebeurde, vijfduizend werden verzadigd, van wat Jezus hen gaf
door Zijn scheppingskracht. Het overschot van dat brood mocht niet verloren gaan.
Na dit wonder geloofde men in Jezus, als “de profeet” welke men verwachtte. Dit
wijst erop dat mensen toch enige kennis hadden van die komst, net als Filipus! Jezus
trok zich terug, omwille van de houding van het volk, waaronder ook de zeloten,
vrijheidsstrijders, welke Hem tot koning of politiek leider wilden maken, doch dat was
niet het plan van God, zijn vader.
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DE BOVENNATUURLIJKE WANDEL VAN JEZUS
(16,21) Aan dit wonderlijk gebeuren schenkt Johannes minder aandacht. In
Mattheus 14 staat dit uitgebreider beschreven. Het gaat nu om een
geloofsbeproeving voor Petrus, waarop alleen de apostel ingaat en gehoorzaam aan
Jezus, stappen in geloof durft te zetten op het water in de richting van Jezus, en
ziende op hem alleen.
Zolang men een Bijbelse visie heeft op Jezus gaat men niet ten onder, in een zee
van moeilijkheden. Petrus keek niet om naar de andere discipelen met triomferende
gebaren! De discipelen hadden hier door dit gebeuren, begrepen dat Hij werkelijk de
zoon van God was. Hij had en heeft macht over de natuur, en nam al hun angsten
weg!

VOEDSEL VOOR DE MENSELIJKE GEEST
(21,59) De schare had opgemerkt
dat Jezus was verdwenen, en
hadden daar geen verklaring voor.
De mensen waren nog steeds
onder de indruk van de vorige dag.
Ze zochten hem op, kwamen hem
achterna met scheepjes tot in
Kapernaum. Wij stellen hier vast
dat deze mensen zoekende waren
naar Jezus.
Ze zochten een “Jezus” die aan
hun aardse behoeften en noden
zou kunnen voldoen. Zo zoeken er mensen ook vandaag een Jezus die hen aardse
rijkdom en welvaart wil geven. Sommigen horen vandaag over verkeerd begrepen
Bijbelteksten die daaraan zouden kunnen beantwoorden, een welvaartsevangelie!
Satan misleidt nog steeds! Mensen die Jezus oprecht zoeken en moeite willen doen,
en vergeving willen ontvangen zullen Hem ook vinden.
(26) Ook Jezus geeft een reden, waarom ze Hem zochten. Jezus gaf geen
antwoord op hun vraag “Wanneer Hij in Kapernaum was gekomen”. Dit bleef geheim.
Tijdstippen over het handelen van God blijven meestal zeer geheim! Zoals ook de
seconde van de opname van de gemeente! Hij geeft een antwoord op een niet
gestelde vraag: Waarom zoekt u mij? Niet omwille van al de mirakels, doch ze waren
bevredigd door het voedsel voor het lichaam, zonder daarvoor te moeten arbeiden.
Het eten werd gezegend, het droeg de zegen van God.
(27) Sommigen begrijpen dit vers verkeerdelijk. Jezus moedigde luiheid niet aan!
Jezus kent de mens, en zij die door hard werken en rijk willen worden, en veel
inspanningen doen, die soms nog schadelijk zijn voor het lichaam. Die aardse
rijkdom is vergankelijk. Jezus, bedoelde hier nu om zich hard in te spannen voor
geestelijk voedsel. Vergeet uw geest niet. Vandaag is er een geestelijke
hongersnood, mensen sterven door zelfdoding, men kan geen tegenspoed en
ongeluk meer verwerken. Therapeuten en deskundigen falen in hun advies, indien ze
de Bijbel niet willen gebruiken. De geest van de mens voedt zich niet met rondjes te
lopen en filosofie.
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(28,29) Het volk luisterde, en vroeg hoe men dient te handelen voor dat geestelijk
voedsel. Geloven in de Waarheid is een bron van voedsel voor de menselijke geest.
Geloof dat God Jezus heeft gezonden!
Het volk wilde een bewijs zien, een teken zoals Thomas! Ze verwezen naar het
wonderlijke manna! Ze wilden altijd dat wonderbrood eten, ze dachten opnieuw aan
hun sterfelijk lichaam.

IK BEN HET BROOD DES HEMELS, Het manna!
(35,36) Wie de woorden van Jezus gaat opeten, verteren, verwerken, overleggen,
begrijpen en aanvaarden, kent geen geestelijke honger of dorst meer. Inderdaad hij
is tot echte rust gekomen, zijn streven om hoger op die wereldse sociale ladder te
klimmen is voorbij. Hij is werkelijk bevrijd, en kent een Bijbelse vrijheid. Dit is geen
losbandigheid of wetteloosheid. Jezus, houdt geen blaadje voor de mond:
Gij gelooft niet, ook al hebt gij mij gezien!
Jezus maakt een overgang van het
brood voor het lichaam, naar het
brood voor de menselijke geest, welke
hem zal behouden, en voor de
eeuwigheid bij God zijn.
Brood is noodzakelijk voor het lichaam. Jezus woorden zijn
noodzakelijk voor het geestelijke leven van de mens.
Brood is voor ieder mens. Jezus stierf voor ieder mens.
Dagelijks brood eten is gezond en maakt het lichaam sterk. Dagelijks de Bijbel lezen
en overleggen maakt de geest en het hart, het denken gezond.
Brood en Bijbel zijn als twee benen noodzakelijk om te lopen, het ene geeft
lichamelijk voldoening, en het andere geeft gezond verstand, en een rustig en blij
hart!
(39,40) Enkel wie in Jezus gaat geloven zal worden opgewekt ten jongste dage tot
eeuwig leven. Dat is de grote belofte. Voor het volk klonk dit in de oren als een soort
van “nieuw geloof”!

AFGEWEZEN
(41,47) De Heer kreeg scherpe kritiek, voor zijn bepaalde uitspraken. Ze verzetten
zich tegen hem, zoals tegen Mozes in de woestijn met zware kritiek en
kwaadsprekerij. Een normale reactie van de mensen welke werden opgevoed met de
traditionele gedachten welke werden aangeleerd. Jezus gaf hen nu de ware
toedracht van deze gebeurtenissen, en toont aan dat men Hem dient te geloven
voor het ontvangen van eeuwig leven. We stellen vast dat hier onbegrip een
hindernis vormde, en veel uitleg nodig had.
Ga niet twisten onder elkaar, de ene geloofde wat hij sprak en de andere niet. Dit
bestaat nog altijd. (44) Het Calvinisme gebruikte deze tekst voor een
uitverkiezingsleer, doch werd meestal verkeerd begrepen. Het lijkt eenvoudig, wie
een keuze maakt voor Jezus, maakt zichzelf tot een uitverkorene, hij ontvangt
eeuwig leven!
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IK BEN HET BROOD DES LEVENS
(48,51) Jezus laat het volk
begrijpen, dat het nu anders
is, Hij is een ander manna,
zijn vlees, dat zal dienen tot
een zoenoffer. Dit manna zal
eeuwig leven veroorzaken in
de mens die in Hem zal
geloven. Ze geloofden hem
niet, want hij was toch niet
meer dan de zoon van Jozef!
Dat manna waren de
woorden van Jezus, het
evangelie. De profeet
Ezechiël at ook symbolisch
de boekrol. (Ezech.3,3).

ONBEGRIP en TWIST
(52,59) Jezus geeft opnieuw die uitleg, met daaraan de belofte: een opstanding uit
de dood. Het symbolisch eten van zijn vlees en bloed, betekende te geloven in zijn
zoenoffer, en de vergeving door zijn bloed. Daarin legde hij een nieuw verbond vast.
Zo eindigde de toespraak van Jezus die dag in de synagoge te Kapernaum. (Afb.)

VELE DISCIPELEN VERLIETEN JEZUS….
(60,71) Die woorden van Jezus brachten scheiding onder zijn discipelen die hadden
geluisterd. Sommigen wilden niet aanvaarden wat de Heer had bedoeld. Ze
vertrouwden Hem niet. Ze ergerden zich aan Zijn prediking, die was radicaal. Ze
hadden zijn woorden wel begrepen, maar geloofden Hem niet. Wat zouden ze dan
zeggen als Hij terug naar de hemel vertrok, vanwaar Hij kwam? Dat zou nog een
groter struikelblok zijn geweest voor hen. De Here gebruikt nog steeds radicale
predikers, ze zijn minder geliefd, maar betrouwbaar! De opname is ook een
geheimenis, ongelovigen geloven daar ook niet in! Voor de zondvloed kwam
geloofde men ook Noach niet enz.
Paulus sprak het volgende hierover:
22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken
zoeken wijsheid, 23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor
heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als
Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.1 Cor.

Zijn woorden zijn geestelijk en brengen eeuwig leven voor wie ze gelooft. Het vlees
doet geen nut. Doch Jezus wist al vooraf wie in Hem geloofden en wie niet, en Hem
zou verraden. Vanaf toen verlieten velen de synagoge, en volgden Hem niet verder.
De meerderheid was vertrokken, een minderheid bleef Hem volgen! Joh.6:66 Waren
dit de eerste antichristen, met 666 karakter? Het zaad viel niet in de goede aarde.
Jezus, liep hen niet achterna, en paste zijn spreken niet aan met marketingprincipes!
Een eerste grote scheuring tussen geloof en ongeloof was een feit.
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Niemand kan geloven in Jezus zonder tussenkomst van de Vader in de hemel.(65)
God is bezig met nieuwe mensen scheppen voor een nieuwe schepping!
Ongelovigen of geestelijk blinden kunnen dit niet opmerken, ze vertrouwen op hun
eigen wetenschap. Wanneer iemand tot geloof is gekomen in Christus, is dit een
wonder, sommige getuigenissen zijn soms zoo aanrakend, en echt een mirakel!
17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Cor.5

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping
op het openbaar worden der zonen Gods.Rom.8

Na de samenkomst in de synagoge vroeg Jezus, of zijn overgebleven discipelen hem
ook zouden verlaten? Een duidelijke reactie vinden wij bij Petrus, met zijn opmerking:
Gij sprak woorden van eeuwig leven en wij hebben ze geloofd! Deze overgebleven
discipelen werden wel geroepen tot apostelen met autoriteit. Het waren eerst trouwe
discipelen.
Dan gaf Jezus te kennen dat er wel nog een “ongelovige” of duivel tussen hen was,
die hem tenslotte nog zou verraden. Hij bedoelde Judas maar sprak het niet uit.
Judas Iskariot, welke voortkomt uit “sikariër”, en dit betekent: leugen en valsheid. Hij
kwam uit Kariot bij Hebron. De vruchten van zo iemand komen later altijd aan het
licht, hij vervult de werken van de duivel, zoals het vals beschuldigen van Jezus. De
opname zal de laatste scheuring zijn!
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Johannes hoofdstuk 7

JEZUS OP HET LOOFHUTTENFEEST

Loofhuttenfeest 1

Wij merken hier al ernstige vijandigheid van de Joden op tegenover Jezus Christus.
Velen hadden ook hem verlaten en een klein aantal volgde hem nu verder. (3) Zijn
eigen broeders wilden hem ertoe bewegen, om zijn discipelen die hem verder
volgden zijn mirakels of tekenen te laten zien op het acht dagen durende
Loofhuttenfeest waar veel volk zou zijn. Zijn broeders, noch zijn zusters, zelf
geloofden toen niet in hem, enkel sensatie was voor hen voldoende en zien of hij de
Joden zou overtuigen, dat hij de Messias was.! Zijn wonderen brachten hen niet tot
geloof, Jacobus pas later. Vandaag zouden ze Jezus aanraden om in de media te
kunnen komen. Het is goed om weten dat het Loofhuttenfeest, als oogstfeest, het
feest des Heren, ook een profetisch karakter heeft.(Zach.14:16) Een herinnering
aan hun woestijnleven op weg naar het beloofde. Het werd ook het inzamelingsfeest
genoemd, omwille van de verzameling van alle Joden op één plaats, en dit werd dan
de “gemeente” genoemd.(Kerk en Gemeente is niet hetzelfde).

GODS TIJD – JEZUS KWAM INCOGNITO
(6,13) Zijn broeders behoorden niet tot de kring van zijn discipelen. Het antwoord van
Jezus is merkwaardig. De tijdsomstandigheden (Gr.kairos) van Jezus waren nog
niet gekomen, die rijptijd voor Zijn oogst lag nog in de verre toekomst. De tijd voor
zijn broeders om te vertrekken was aangebroken. Dat was het grote feest om plezier
te maken. Jezus keek naar het profetisch karakter van het Loofhuttenfeest, “Het
feest des Heren” (Exod;23:16) De dag van Christus, de tijd van de opstanding ten
leven en de geheime of verborgen komst voor alle aangenomen kinderen van God.
(1 Thess.4:17) Jezus had een agenda in overeenstemming met zijn Vader, Gods
tijden. Jezus maakte hen het verschil duidelijk tussen hem en zijn broeders.
Jezus, incognito, onopgemerkt, in het geheim, gaat hij op naar het grote feest. Wat
een prachtig tegenbeeld van de opname als een geheimenis. Het lijkt zijn
onzichtbare wederkomst voor het verzamelen van zijn gemeente. Let op: Dan pas
begonnen de Joden hem te zoeken op het Loofhuttenfeest.
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Profetisch: Zullen de Joden hem ook ernstig beginnen te zoeken en te bidden op de
tempelberg, na de opname?
Er was een grote verdeeldheid onder de aanwezigen, sommigen veroordeelden hem
al als een valse profeet! Zij die hem liefhadden, durfden niet vrijuit spreken, uit angst
voor de farizeeën en hun politieke vriendjes! (Fil.2:27,28)

JEZUS MAAKT ZICH PLOTS OPENBAAR IN DE TEMPEL!
(14,30) Jezus openbaart zich halverwege het feest in de tempel om zijn discipelen te
onderwijzen. Hij had blijkbaar geen andere feestvierders uitgenodigd! Nieuwsgierige
mensen kwamen toch luisteren naar zijn onderwijs, dat was geen preek!
De Joden verwonderden zich over zijn kennis, zij kenden echter de traditionele
volkstheologie.
Die leer van Jezus dat onderricht is heilig, het komt van God.
Door gehoorzaamheid kan men ook Jezus leren kennen, beseffen dat Hij God is!
Jezus zoekt geen gedwongen eer van mensen, zoals de farizeeën.
Ze hadden de wet, en toch wilden de Joden hem vermoorden.
Hij wijst op hun schijnheiligheid en manipulatie tegenover de wet van Mozes.
Het manipuleren van de wet is er nog in onze dagen.
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te
ontbinden, maar om te vervullen.

In de derde eeuw gebruikt de duivel een Griekse theoloog Marcion, en de eerste
canon vastlegde, welke beweerde dat er hier in de tekst een fout was ingeslopen, en
dat Jezus dit niet op deze wijze had gesproken, maar wel het volgende:
“Ik ben niet gekomen om te vervullen, maar om te ontbinden”
Zo zijn er vandaag ook christenen, welke de wet laten vallen en enkel de genade
behartigen. Marcion werd uit de gemeente gezet. Jezus wijst op een menselijke
denkfout. Men keek meer op naar aanzienlijke en vooraanstaande mensen, dan naar
Gods woord zelf! (Rom.2,11- Spr.24,23)
9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt,
doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd
van overtreding.Jak.2

Een ogenblik twijfel
Omdat Jezus vrijuit sprak, zonder angst voor de eerzuchtige oversten en farizeeërs,
dacht het volk: Zou hij nu toch de Messias zijn? Ze werden agressiever, en
minachtend, want die Jezus, die zoon van de timmerman uit Nazareth, hij is toch niet
de Messias. Zij hadden een ander beeld van de Messias.
Was er dan geen goede uitleg over de profetieën, welke over hem werden
geschreven? Geloofden ze die Schriftgedeelten niet zoals de Emmaüsgangers,
welke ook niet alles geloofden. Stelden die kerkleiders zich boven de schrift, zoals
later in de geschiedenis is herhaald? Ongelovigen of religieuzen stellen ook het
gezag van de Bijbel onder het gezag van het Vaticaan
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Jezus riep het uit wie Hij was!

(28) Jezus verhoogde blijkbaar zijn stem op dat ogenblik, en wees erop dat ze hem
wel zouden kunnen herkennen vanuit de schrift, dat hij door God werd gezonden. Ze
trachtten hem te doden, ze werden agressief, de duivel gebruikt misleide mensen.
Dan staat er eenvoudig: “Zijn ure was nog niet gekomen” de Vader heeft alles
onder controle, enkel Gods profetisch plan gaat door. Wat een zegen toch inzicht te
mogen krijgen in Gods plannen welke Hij heeft laten opschrijven. Ook engelen
begeren inzicht te krijgen! (1 Petr.1:12) Hij waakt over zijn Woord, maar opgelet voor
slechte Bijbelvertalingen, met toevoegingen of afname, door onderliggende of
commerciële redenen! (Cfr. ook Marcion)

Velen kwamen tot geloof in Hem!
(31,36) Velen zagen in Hem toch de beloofde Messias, want ze zagen de wonderen
en genezingen dit hij deed. Alle genezingen welke Jezus deed, waren duidelijk om
aan te tonen dat hij de Messias was. Zo handelden enkel met deze bedoeling de
gemachtigde apostelen die later “in zijn naam” spraken.
De leiding van de Farizeeën gaven in woede veel kritiek en beschuldigingen, ze
wilden hem laten arresteren. Jezus liet weten dat men hem zou zoeken na zijn
sterven, en hem niet zou kunnen volgen bij zijn hemelvaart! Dat zou het bewijs
worden dat hij de Messias was. (35) Hier letten wij op de reacties welke het onbegrip
van de Joden duidelijk maakt. Wie niet gelooft in Hem, begrijpt Hem ook niet! Dit is
nog steeds zo, wie niet Bijbelgetrouw is, laat zich leiden door zijn eigen zondig of
ongeestelijke denken! (Spr.3:5)
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Geloven gelijk de schrift zegt…
37,39) Jezus nodigde allen uit op de laatste dag van het feest, alle mensen die dorst
hebben. Mensen die daar dorst kregen, hadden daar niets voor gedaan, dat komt
gewoon vanzelf, omdat het lichaam door de “hitte” daar nood aan kreeg.
Ook de geest van de mens kan een grote nood krijgen om de zin van het leven te
kunnen begrijpen. De “hitte” vandaag zijn de beproevingen waarbij mensen soms
een noodkreet slaken: “Ik zie het niet meer zitten”!

“Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien:”
Wie tot geloof in Jezus is gekomen, is veranderd van denken. Zijn eigen
overtuigingen van welke aard ook, waren als stilstaand en stinkend water geworden.
De profeet Jeremia schrijft over waterbakken die geen water houden, en droog
lopen.(Jer.2:13) Menselijke overtuigingen kunnen geen stand houden en zullen
verdwijnen! Een wedergeboren christen is een bron geworden van levend water, een
mens die zal leven ook al is hij gestorven! Enkel de wedergeboren christen heeft een
toekomstperspectief!
De dorstige hoopt op een beter leven. Jezus kan zulke mensen veranderen, en ze
kunnen anderen opnieuw levensmoed geven. Wie kan dat? De heilige Geest. Jezus
bedoelde dit voor de tijd na zijn sterven en opstanding, dan zou de Heilige Geest op
aarde werkzaam worden. De H.Geest komt wonen in de wedergeboren christen. Hij
verlaat het Babelse christendom en ook de oecumenische gedachte. (1Joh.4,2) Het
levende water is voor de dorstige ziel van de mens, die zoekt naar de waarheid. Voor
de mens van goede wil, en die God zoekt.
13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat
Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u
verkondigen.Joh.16

ER KWAM VERDEELDHEID…
(40,44) Enkelen hadden het door, dat Jezus die
profeet was waarover werd geschreven in Deut.
18. Anderen gingen een stap verder in geloof, ze
geloofden dat hij wel de Messias was. Dan volgt er
een discussie over de herkomst van de Messias; Is
hij uit het geslacht van David. Is hij geboren in
Bethlehem?
Er kwam toen al verdeeldheid. Nog anderen wilden
hem arresteren. Deze verdeeldheid ontstond door gebrek aan inzicht en
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Bijbelkennis. Hoe kan dan de eenheid worden hersteld? Enkel door grondig
schriftonderzoek, en een partij die zijn afwijking van het woord wil erkennen! Dit is het
triestig gebeuren welke later het ontstaan van denominaties veroorzaakte. Die
eenheid komt niet door het vormen van allianties of onder invloed van de politiek.
(45,49) De arrestatie ging niet door, de tempelpolitie, levieten, hadden goed naar
hem geluisterd, en waren zeer sterk onder indruk van de woorden van Jezus. Zoiets
hadden zij nog nooit gehoord. De reactie van de Farizeeën leert ons over hun
vijandige houding tegenover Jezus, welke zij zien als een verleider of sekteleider. Ze
vervloeken de schare omdat de mensen mogelijks de dwalingen niet konden
onderscheiden in hun ogen. Deze vloek kan geen doel treffen, want hij was
ongegrond. (Spr.26:2).

Nicodemus koos voor Jezus!

(50,53) Nicodemus kan het onrechtvaardig handelen van zijn collega’s niet meer
dulden. Hij neemt ook de wet om hen terecht te wijzen op hun zondig handelen, daar
zij van plan waren geen onderzoek in te stellen naar het zogenaamde misdrijf van
Jezus. Hij krijgt openlijk een beledigend antwoord, door een gezegde of hij ook uit
Galilea kwam!
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DE OVERSPELIGE VROUW

(1,11) Reeds een bepaalde tijd zochten de Farizeeën om Jezus in een kwaad
daglicht te stellen bij het volk. Zo wilden zij een voorval vinden, om Hem te kunnen
beproeven. Dit is de achtergrond van het ganse gebeuren bij de tempel in die vroege
morgen. Deze farizeeën hadden blijkbaar geen moeite om iemand te vinden die
overspelige was. Bijna zeker waren zijzelf de gluurders in dat geval, samen met
anderen. Waren zij gluurders, de oude pornokijkers?
Een vrouw werd dus betrapt van overspel en aangeklaagd op basis van de wet van
Mozes met twee getuigen. De wet was duidelijk, daar stond dus gewoon de doodstraf
op. Vandaag kan men dit zich niet voorstellen, maar ook toen niet. Het vonnis werd
ook toen niet altijd toegepast.
De situatie met de Romeinse bezetting speelde ook nog een rol, ook zij dienden in te
stemmen tot doodstraf met steniging of door kruisiging. Meestal werden eerder de
politieke zaken door de Romeinen berecht. De reden was dus duidelijk om Jezus
voor het volk, opnieuw onbetrouwbaar voor te stellen, of in opspraak te kunnen
brengen. Men manipuleerde het volk net als vandaag.
Jezus schreef langzaam en stilzwijgend met zijn vinger in het zand of stof. De vrouw
stond rood van schaamte midden van alle toeschouwers. Deze vrouw was
doodsangstig en wenend. Daar stond ze dan als voor de “rechters troon” van Jezus
Christus!
Hoeveel mensen zouden dan daar vandaag niet terechtstaan voor overspel?

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet
om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk
met haar gepleegd.
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WAT SCHREEF JEZUS?
Is het belangrijk dit te weten? Ja, voor hen die
belangstelling hebben voor wat God liet
opschrijven, het is een eerbetoon op zichzelf.
Wij vinden het toch de moeite waard om dit te
onderzoeken. Waarom bukte Jezus zich om
iets te schrijven? Hij kon het toch ook hebben
gesproken of iets hebben duidelijk gemaakt.
Want ze bleven maar vragen en luisteren.
Waaraan dacht Jezus? Aan de profeet
Jeremia?
Wij vinden in de Bijbel een tekst die ons
hierop kan wijzen:
13 Hope Israëls, Here, allen die U verlaten,
zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen
in de aarde geschreven worden, omdat zij de
bron van levend water, de Here, verlieten.
14 Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn;
help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt
mijn lof.Jer.17

Jezus schreef in het stof of zand, met de bedoeling dat de mens die sterft tot stof
terugkeert, en geen eeuwig leven zal hebben, als hij afwijkt van de bron van levend
water. Allen die afwijken of afvallen van de woorden van Jezus zullen beschaamd
staan! De profeet had zeer goed begrepen, dat zonde de oorzaak is van sterven. Hij
ziet zonde als een ziekte van de mensheid. Daarom bad hij: Genees mij, en daarom
stierf Jezus later in onze plaats, voor genezing, redding van onze zondige staat door
het kunnen toestaan van genade!
Zo zal iedereen geestelijk genezen en behouden worden. Nergens staat er de belofte
dat iedereen lichamelijk zal worden genezen, zoals sommigen beweren.

Wie zonder zonde is, werpt dan de eerste steen….
De getuigen mochten het eerst stenen werpen (Deut.17:7) De Farizeeërs trapten het
af, en niemand werp die eerste steen! Opnieuw schreef Jezus verder, maar ze
begrepen dat in het zand schrijven niet rechtsgeldig was. De overspelige vrouw werd
niet veroordeeld.
Zij kreeg wel een ernstige waarschuwing: Zondig niet meer… Alle overspeligen
vandaag, zowel man als vrouw welke tot geloof in Christus kwamen zullen die
genade om verder te mogen leven als deze vrouw niet kunnen misbruiken.
Wij kunnen wel het volgende besluiten: Jezus schaft de wet niet af, Hij is de
vrouw genadig, Hij veroordeeld, niet haar, wel de zonde zelf, hij maakt dan de
aanklagers beschaamd!
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IK BEN HET LICHT DER WERELD

(12,29) Jezus spreekt hier op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Koning David
schreef in vele psalmen en duidelijk in Psalm 27, De Here is mijn licht en mijn heil.
Dat was pas een loflied van formaat, met kracht en inhoud. Het wijst naar Jezus die
nog zou komen.
Jesaja profeteerde over de komst van het “Licht” voor zijn volk dat in duisternis
leefde.(Jes.9,2- Matth.4,16) Ook de profeet Maleachi schreef over dat groot licht, de
zon der gerechtigheid.
1 Want zie, er komt een dag, die branden zal als een oven; dan zullen alle verachters en
goddelozen als stro zijn en de toekomstige dag zal hen aansteken, spreekt de Heer Zebaôth,
en zal hun noch wortel noch tak overlaten. 2 Maar u, die mijn naam vreest, zal de zon der
gerechtigheid opgaan, en heil zal onder hare vleugelen zijn; en gij zult uit gaan en ingaan en
huppelen als de mestkalveren. Mal.4

Die naam is Jezus, vandaar dat Hij sprak, wie Hem zou volgen zo beloofde Hij, zal
het licht des levens hebben. Onder het begrip “der wereld” dienen wij te begrijpen
dat Hij bedoelde, het Israël in afvalligheid” Op het feest werd er gedanst rond het licht
van de vier gouden menora’s, en de priesters speelden de muziek. Daarom wees
Jezus naar het begrip “Licht” Dit licht wijst naar Bijbelkennis en de christelijke
levenswijze.
Ps. 119:105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn
pad.
(13,20) De Farizeeërs hadden kritiek op Zijn uitspraak, en begrepen niet wie Hij wel
was, en vanwaar Hij kwam. Jezus oordeelde nog niemand bij Zijn eerste komst, later
zal Hij ieder mens oordelen. De Farizeeërs oordeelden naar eigen inzichten. (vlees).
Zo spreekt Hij van “uw wet”. Jezus maakte hen duidelijk, dat ze Hem noch Zijn Vader
God niet kenden. Zo had Hij twee getuigen. In hun ogen was Jozef de vader van
Jezus. Van waar komt u? Zo beginnen de farizeeërs spotten met Hem.

IN UW ZONDE STERVEN
(21,24) Ongeloof is een onvergeeflijke zonde! Jezus profeteerde dat ze Hem zouden
tevergeefs zoeken. De Joden begrepen Hem niet, dat horen wij uit hun gestelde
vragen. Inderdaad ze leefden in grote duisternis, al waren ze religieus. Zo herhaalt
Jezus zijn waarschuwing, geen geloof in Mij? Geen behoud! Vele mensen zullen niet
behouden worden, er bestaan vele godsdiensten en staatskerken zonder te geloven
in Jezus. Daarom staat er als Jezus terugkomt: Zal ik nog “het” geloof in Mij vinden!
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WIE ZIJT GIJ?
(25,29) Jezus laat weten dat het in feite nog weinig zin heeft om verder te spreken,
door hun ongeloof. Men wilde niet geloven dat Zijn Vader in de hemelen was, en dat
Hij hierover al die tijd, tot hen had gesproken. Wij kunnen vaststellen dat het volk de
Messias niet echt verwachtende was. Zo kunnen wij ook vandaag vaststellen dat er
weinig christenen zijn, die leven vanuit een ware verwachting en een vurig verlangen
naar de opstanding en opname ten leven.
Jezus, sprak hier over de aankondiging van Zijn eigen sterven. Ze zullen Hem enkel
beginnen te begrijpen als Hij zal zijn gestorven, als de “Zoon des mensen”. Hij zal
opstaan als de “Zoon van God” en ten hemel varen. De reden hiervan laat Jezus
weten: “want Ik doe altijd wat Hem behaagt” Dit tot een voorbeeld voor ons.

TOCH KWAMEN JODEN TOT GELOOF….…

(30,33) Hier lezen wij dat er velen in Hem gingen geloven. Hier laat Jezus weten wat
dat “Licht” betekent. Het betekent dat zij Hem zouden gaan begrijpen, zolang zij in
zijn woorden willen geloven. Dat is wat betekent “ in Zijn hand zijn”. Dat zou hen een
vrijheid geven, een christelijke vrijheid van slavernij aan alle wereldse begeerten. Die
vrijheid begrepen ze nog niet, en ook vandaag zijn er christenen die die vrijheid,
welke Jezus bedoelde niet goed hebben begrepen. De Joden dachten dat ze door
een vleselijke nakomelingschap van Abraham die vrijheid al hadden.
(34,36) Jezus overtuigde hen van de gebondenheid aan de zonde, en de oplossing
of bevrijding daarvan, enkel door Hem. De toestand van de overspelige vrouw had
hen veel kunnen leren. Zowel de overspelige vrouw als de Farizeeërs waren in een
zondige staat en verdienden beiden de doodstraf. Als de zoon van het huis uw
vrijheid zal geven dan pas bent u echt vrij. Dit was de genadewerking.

MEN ZOEKT OM JEZUS TE DODEN……………
(37,44) Onze vader is Abraham. Hierbij bedoelen zij dat zij gelovige mensen waren.
Zo zijn er mensen die denken dat ze christen zijn, omdat hun ouders dat waren, maar
het niet zijn! Zo zijn er velen in de wereld, die vlug laten weten gelovig of een
behouden christen te zijn, helaas! Jezus wees hen naar de geloofswerken als die
van Abraham, Hij bedoelde hun waar Bijbelgetrouw geloofsleven. Doch zij zochten
Hem te vermoorden, en zulke bedoelingen had Abraham niet! Ze gaven bewust
zware kritiek, en zegden dat zij niet uit hoererij werden geboren, zij bedoelden
waarschijnlijk dat Jozef Zijn vader niet was. Jezus wijst erop dat zij een andere vader
hebben, want zij hadden God niet als hun vader gezien.
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U begrijpt mij niet sprak Jezus. Waarom omdat ze de duivel nog tot vader hadden.
Die werken waren Leugen, bedrog, moord. Vandaag is dat een soort godsdienst van
leugen en een moordend zwaard in het vaandel.

WAARHEID OF LEUGEN
(45,51) Men kon Jezus niet overtuigen van zonde, dat doet de satan wel vandaag,
via kunst en andere wegen. Waaruit komt het ongeloof? Waarom begrijpt u Mij
niet? Omdat u geen kind van God bent geworden! Je bent nog niet aangenomen. Na
die woorden komen er dan verwijten en scheldingen. Men verwijt Jezus voor een
Samaritaan, voor een bezetene!
Jezus geeft een vlijmscherp scherp antwoord. Wie Mij gelooft zal geen tweede dood
sterven! Ik zoek mijn eigen eer niet, leert Jezus. Hij zou de media ontwijken…

IK BEN….GODDELIJK!
(52,59) Jezus, gij zijt bezeten…Wie denkt ge wel dat gij zijt! Ze verwezen naar
Abraham en de profeten, naar wie ze ook niet wilden luisteren! Ze geloofden niet in
een eeuwig leven, want ook Abraham en de profeten waren toch gestorven! Jezus
laat weten dat Hij niet is gesteld op eer van mensen. Hij krijgt eer van God de Vader,
maar die kennen ze niet.
Eer Abraham er was Ik er! “I AM” of Ik ben!” Met deze scherpe uitspraak toonde Hij
aan de Zoon van God te zijn! “ Ik ben die Ik zal zijn” God was met Jezus. Deze
profetie werd hier vervuld toen Jezus telkens uitsprak: IK BEN het licht der wereld, IK
BEN Gods zoon, werd opnieuw gebruikt als spot op Golgotha, IK BEN het brood des
levens, IK BEN de deur der schapen, IK BEN de goede herder, IK BEN de
opstanding en het leven, IK BEN de waarheid en het leven, IK BEN de ware
wijnstok, enz.
13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot
de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen
heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen:
hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?
14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En
Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen:
Ik ben heeft mij tot u gezonden.Exod.3

Abraham heeft zich verheugd, toen Jezus op aarde kwam. Hun reactie was van: Je
bent nog zo jong, nog geen vijftig. Dit konden zij niet aannemen, en wierpen stenen
naar Hem. Ze hielden Hem voor een Godslasteraar. (59) Jezus verborg zich. Wij
zouden denken in een hoek van de tempel ergens, of achter een pilaar, of gevlucht?
Doch dat staat er niet. Men zou Hem hebben gevonden! Er staat “verborgen” en zo
verliet Hij de tempel gaande door het volk heen. Maakte Hij zich onherkenbaar? Dit
was niet de eerste keer!
29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en
voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop
hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te
storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.Luk.4
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GEBOREN ZONDER OGEN….
Laten we bedenken, dat God ieder mens kent, en ons verstand
te beperkt is om deze wetenschap te kunnen begrijpen. Nadat
men pas Jezus wilde stenigen, vertrekt Hij en ontmoet Hij een
blindgeboren man. Het lijkt wel een heel erg bijzonder geval.
Een bekende Joodse Bijbelleraar, een christen, beweert dat de
grondtekst meer detail geeft, en deze man dus geboren werd
zonder ogen. Een man dus als bedelaar geboren, en
afhankelijk van zijn medemens.

WIE HEEFT HIER GEZONDIGD?
(2,5) De discipelen van Jezus stellen een belangrijke vraag in hun ogen. Zij hadden
de gedachte dat ziekte of handicap altijd een gevolg was van zonde, en mogelijks
hier door zonde van de ouders, of voorgeslacht. Ze dachten aan Exodus 20,5 aan de
ongerechtigheid van de ouders, dat kon worden bestraft tot aan het vierde geslacht.
Doch bezoeking doen, is enkel de mogelijkheid dat ziekte ten gevolge van zonde,
ook een oordeel in zich kan dragen. De Farizeeën leerden dat een kind in zonde kon
worden geboren met misvorming door zondigheid van de ouders, als bv. overspel.
Denk aan het overspel van Koning David. Jezus bevestigt hier, dat niet de ouders of
voorgeslacht de oorzaak waren van die blindheid. Bezoeking is een opengestelde
deur, een kans die God toelaat voor de duistere werken van de satan.
Jezus, wijst opnieuw naar Zijn werken, zijn wonderlijke werken, welke enkel dienden
om aan te tonen dat Hij de beloofde Messias was, en een nieuw koninkrijk op aarde
zou komen brengen. Jezus herhaalt het vorige hoofdstuk, waarin Hij toont het “Licht
der wereld of alle volkeren ” te zijn. Kunnen zien, kunnen begrijpen, kunnen
aanvaarden wat God doet en is, dat was Zijn grote opdracht. Zo is ieder mens als
een blindgeborene, hij kan het geestelijke, het Bijbelse, niet correct begrijpen.
Er komt ook een nacht, duisternis, onwetendheid, ongeloof, dat is de tijd in de
wereld, waarbij Jezus zelf afwezig zou zijn. “Zolang ik in de wereld ben”
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(6,7) De bedoeling dat Jezus spuwt in het
zand of de kleiachtige grond, was om
kleiballetjes te kneden, en plantte ze in de
lege oogkassen van de man! (CJB) Jezus
genas ook op andere wijzen van blindheid,
maar hier is het heel bijzonder, en dit geval
werd uitgebreid behandeld en opgeschreven.
(Matth.12,22) (Matth.21,14)

Dit was hier een scheppen van ogen! Een mens kan enkel namaakogen, glazen
bollen maken! Hier zijn het werken Gods! De mens werd geschapen uit klei.
Kleistoffen werden na wetenschappelijk onderzoek gevonden in de hersenen van de
mens. Zulke dingen komen niet altijd in de pers, net zoals de vondst van de ark van
Noach!
Het betekende voor de man, een soort nieuw leven. Jezus zond hem om zijn gezicht
nu uit te wassen, naar Siloam. Siloam wat “uitzenden” betekent. Het Siloam-water
(het Woord) komt uit een rots (Christus), en gevoed door een bron. (Levensbron=
God).
Die man diende nederige stappen in het geloof te zetten, richting naar het water,
net als Generaal Naaman welke na het dopen in de rivier, werd genezen. Je kunt
hier geestelijk begrijpen dat de blinde man “het slijk der aarde” (geld, en geldzucht)
verder diende te verwijderen om een klaar en helder inzicht op het aardse leven te
krijgen! Die man was in feite als iedere christen uitgezonden om te spreken over zijn
nieuw leven dat was begonnen met een scheppingswonder door Jezus.
De visie op het leven van de man was totaal herschapen, een nieuwe schepping!
17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5

Genezen van geestelijke blindheid, net als de Emmaüsgangers, waarbij Jezus hun
verstand werd “geopend”. De man was dus genezen van lichamelijke en geestelijke
blindheid. Ook Jezus wil de Gemeente Laodicea genezen van blindheid, die
“christelijke wereldkerk” was wel rijk, en had aan niets gebrek, maar geestelijk erg
arm! Deze staatskerk gaat door de grote verdrukking, en zal niet ontsnappen aal
Gods oordelen.

De grote reactie
(8,12) Het relaas van allen die hem kenden: Ze waren sterk verwonderd, doch er
waren er die het niet konden geloven. De vragen van: wie deed het? Hoe deed Hij
het? Deze vragen zijn belangrijk, omdat ieder mens in zonde is geboren en als
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gevolg geestelijk blind is. Zonder tussenkomst van Jezus, kan niemand christen
worden! Wedergeboren christen worden is een wonderlijk gebeuren op zich. De
genezen man wist ook niet waar Jezus was, hij zag alles, maar zag als hij terugkwam
van Siloam, Jezus niet.

Een onderzoek, om de genezing te bevestigen!
(13,23) Jezus had ook dit wonder op de Sabbatdag verricht. Hiermede toonde Jezus
aan dat die dag niet een traditioneel karakter had, of een interpretatie van de wet
door de farizeeën, maar wel een dag tot eer van God diende te zijn. De man die het
licht zag, zal nooit meer hebben vergeten dat dit was geschied en tot een grote
zegen was voor hem op een sabbatdag! Zo ontstond er al een verwijt en kritiek, dat
Jezus de sabbat niet respecteerde. De Farizeeën bewonderden deze genezing
helemaal niet en deelden niet in de vreugde van die gelukkige man.
Toch waren daar Farizeeën welke een sterk argument in het midden legden. Een
zondaar kan onmogelijk zulke wonderen doen. Ook de man zal dit hebben
gehoord in de synagoge, hij was blind maar niet doof! De ruzie en de verdeeldheid
onder de farizeeën was begonnen.
De man zag zijn Genezer als een profeet. De farizeeën wilden het wonder niet
geloven, en vroegen naar de ouders, om een bevestiging. De ouders erkenden het
wonder. Ze werden verder ondervraagd, maar verwezen naar hun zoon zelf om
verder te antwoorden. De ouders waren angstig, zoals zovele anderen, om verder te
bevestigen dat Jezus dan in feite de Christus, de Messias was.

Het tweede verhoor
(24,34) Hardnekkig blijven zij de man ondervragen, liegende dat de Man die hem had
genezen een zondaar was. Ze zetten de man onder druk en lieten hem zweren om
de waarheid te spreken. Ze lieten hiermede begrijpen dat het ging om de eer en de
lof aan God te geven, en niet de eer aan de Man die hem had genezen. De man gaf
een eerlijk antwoord, en sprak in waarheid.
Opnieuw willen ze horen: “Hoe” Jezus dat had gedaan, ondanks dat ze dit reeds
hadden gevraagd. De man speelde in op de belangstelling van de Farizeeën, en
antwoordde met een vraag: Wilt u ook discipelen van Hem worden?
De farizeeën werden woedend en gevaarlijk. De man had getuigd dat
Jezus een profeet was. Wie Jezus volgt komt in een slecht daglicht
van de overheid te staan. Dit komt door de hoererij tussen kerk en
staat.
Mattheüs 23:31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt
dergenen, die de profeten gedood hebben.

De Farizeeën wilden niet toegeven of erkennen dat Jezus, de beloofde Messias was.
De man laat dat duidelijk naar voor komen. Het is ongelooflijk en wonderlijk dat zij
niet wilden begrijpen dat Jezus de Messias was. Met andere woorden laat hij hen
begrijpen dat ze in feite geestelijk blind waren. Die man getuigde en geloofde dat
Jezus helemaal geen zondaar was, anders had hij hem niet kunnen genezen! Hij
was wel geen afgestuurde theoloog, maar dit wist hij toch zeker!
Hij werd buitengeworpen, omdat de huichelende kerkleiders, de waarheid niet
konden verdragen, het werd de strijd van Kain en Abel. Hij werd verweten, dat hij een
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kind was uit hoererij geboren, een onwettig kind, een bastaard. Buitengeworpen
worden betekende ook geen giften meer te kunnen ontvangen. Ook geen
gemeenschap verder te kunnen hebben met andere gelovigen.

DE REACTIE VAN JEZUS HIERNA
(35,39) De genezen man werd gevraagd of hij geloofde in Jezus al de Messias. De
man gaf een resolute reactie, hij wierp zich nederig neer voor de Heer onder
belijdenis dat hij geloofde dat Jezus werkelijk de verwachte Messias was. Jezus
maakte duidelijk aan allen die het wilden horen: Dit is het doel van mijn komst: De
geestelijk blinden laten zien, en zij die denken te zien, duidelijk te maken dat ze
geestelijk blind zijn.
4 Zegt tot de versaagden van hart: Weest
sterk,
vreest niet; zie, uw God zal komen met
wraak, met
de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij
zal u verlossen.
5 Dan zullen de ogen der blinden geopend
en de
oren der doven ontsloten worden;
6 Dan zal de lamme springen als een hert en
de
tong van de stomme zal jubelen; Jes.35

Het is overduidelijk dat Jezus dit genezingswonder als een bekeringsoproep wilde
stellen voor de mensheid.

DE VALSE FARIZEEEN………..
(40,41) Zeer typisch voor de religieuze mensen: Ik ben goed en zondig niet. Ik doe
goede werken, ik ben humanistisch, ik vervul mijn kerkplichten. (Jer.2:27,31). Zij
vragen dan schijnheilig: Zijn wij ook blind of onwetend? Jezus maakt duidelijk dat ze
indien ze onwetend waren, geen zonde hadden, doch nu gaven ze toe dat ze wel
van zonde bewust waren, en zelf zondaars waren.

14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden.
Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden
in een put vallen.Matth.15
JOHANNES HOOFDSTUK 10
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Wij dienen goed voor ogen te houden tot wie Jezus hier nu verder spreekt. Het zijn
de Schriftgeleerden, theologen zou men kunnen begrijpen. Het ging bij deze mensen
niet om de liefde voor het volk, maar enkel voor hun eigen belangen, hun eigen
positie en eer, daarbij een goed betaalde job! Het zijn herders die zichzelf weiden!
(Ezech.34:8). Ze wisten wel van de Messias, maar spraken weinig over de komst van
hun Messias.
(1,2) De schaapskooi zoals de Heer dat ziet is
Israël in de eerste plaats, dan later de wereldwijde
Ecclesia van wedergeboren christenen. De enige
deur en smalle toegang van de schaapskooi is de
Here, de Messias zelf. Wie niet door die deur zijn
gekomen en het volk hun heil wil verkondigen, zijn
dieven en hebzuchtige rovers. Wij vinden vandaag
vele valse predikers, welke op Jezus niet met hart
en ziel vertrouwen. (Matth.24,11) Wie Jezus heeft
aangenomen en op Zijn woord vertrouwt, is door
die deur van bekering en genade gegaan, na zondebelijdenis en toegevoegd bij
Gods kinderen.
(3) Wanneer de deurwachter, welke tijdens de nacht de wacht hield voor het wild
gedierte, opende in de morgen de schaapsdeur, en de herders kwamen om hun
schapen op te halen. De goede herders kwamen ’s morgens vroeg, omwille, van het
frisse gras. De geestelijke voeding voor de christenen, dient vers en voedzaam te
zijn. Die herders riepen hun eigen schapen “bij name” van tussen de verschillende
kudden. Ieder schaap herkende de stem van zijn herder. Jezus, kent Zijn schapen
ook niet per nummer, Hij kent ieder christen persoonlijk.
(4,5) De schapen volgden hun eigen herder, omdat zij zijn stem herkenden. Deze
schapen staan hier symbolisch voor allen die zich gelovig noemen. Hier is sprake
over een “Goede Herder” en Zijn stem. Die schapen herkennen Zijn stem, die van
de Bijbel, en willen niemand anders volgen, dan Jezus! Velen prediken tot mensen
met een vervalste of vreemde stem, een andere Jezus, gelijkend op Tamuz.
De Stem klinkt vervormd, hieronder kunnen wij de vervalsing van Bijbels of doctrine
begrijpen. Jezus waarschuwde voor valse leringen in de eindtijd. Een aangenomen
kind van God zal die valse stem van de komende wereldstaatskerk herkennen, is niet
oecumenisch gezind, en zal zich verwijderen van de andere schapen.
(6,7) De Schriftgeleerden, de theologen, begrepen Jezus vergelijking niet! Inderdaad,
zij waren niet door de deur gegaan. Jezus maakte het hen duidelijker, dat Hij die
deur of enige toegang was! (8)
1 Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het
woord des HEREN. 2 Daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de herders

die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapenoveral verspreid en verdreven, en u hebt
niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE.
3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen
waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien,
en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen herders doen
opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of
gemist worden, spreekt de HEERE. Jer. 23
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(9) Hij maakte duidelijk dat de mensen niet wilden luisteren, omdat de mensen door
hadden dat het om geldzuchtigheid ging. Zij hielden niet van de kudde, zij
verstrooiden de kudde, schapen lopen dan van links naar rechts, overal rond
zoekend naar veiligheid. Dit soort herders, voorgangers, managers of hoe je ze ook
noemen wilt, brengen een vloek over zich. De goede Bijbelgetrouwe oudsten, zullen
daarentegen een kroon ontvangen! 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de
onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.(1 Petr.5)

Wie Mij zal geloven, zal behouden worden, en geestelijk voedsel vinden.
(10) De valse herders hebben een negatieve activiteit. Stelen spreekt over zich
onrechtmatig verrijken. Slachten en verloren laten gaan, spreekt over een oorzaak
van afval en geestelijke moord. Hier de letterlijke moordenaars van Jezus!

Ik ben de goede herder!

(11,15) Herder of huurling?
Jezus wijst op het verschil van gedrag bij hen die zorgen voor schapen. Zorgen uit
ware liefde of beroepsmatig? De wolf maakt hier het verschil! Dit wijst op een tijdstip
van een beproeving, waar het gaat om leven en dood. Wie is hier de wolf?
Vandaag lijkt de wolf zich te hebben verkleed in schaapsvacht, hij wil gelijken op de
ware christenen, om ze te verwonden, te pijnigen, te laten omkomen. De huurling, de
beroepsmatige kerkleider, de farizeeër vlucht! De wolf kan zich ook barbaars en
moordend voordoen, wij zien het begin van de wereldwijde verdrukking voor de
christen en de Jood. Jezus gaf zijn leven voor de verloren schapen van Israël!
(16,18) Hier kunnen wij een mogelijk samenvloeien van Jood en christen begrijpen.
Jezus wil geen discriminatie. Al deze mensen zullen luisteren naar dezelfde stem van
de goede herder, eerst de Jood dan ook de Griek (heiden). Jezus spreekt hier over
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het offer dat hij zal brengen op Golgotha, en zijn opstanding met goddelijke macht.
Dit is de reden waarom God Jezus liefheeft!

VERDEELDHEID ONDER ZIJN VOLK
(19,21) Hier ontdekken wij een geloofstoets. De ene geloofde Jezus woorden en de
andere gewoon niet. Zo is het ook vandaag nog onder christenen. Jezus liep over het
water, de ene gelooft het en de andere niet! De ene predikt ervan en de andere niet!
Er ontstonden felle reacties, wat normaal is wanneer men woorden van Jezus hoort,
welke ingaan tegen de natuurlijke, blinde geest van een onbekeerde mens. Anderen
argumenteerden sterk, dat een demon geen blinden of blindgeborenen kan laten
zien.

JEZUS DE ZOON VAN GOD?
(22,24) Jezus wandelde in de zuilengang van Salomo, het was er het Chanoeka
feest, geen voorgeschreven feest, maar een herinwijding van de tempel, na een
grondige reiniging. Het was ontheiligd door de diensten aan Zeus, waarvan het altaar
in Duitsland staat als symbool van satans macht op deze wereld. Er werden buiten
de oude Menorah ook extra lichten aangestoken gedurende acht dagen.
De Joden dan waren nieuwsgierig, en vroegen Hem of Hij nu toch de Messias was.
Ja, was het antwoord, doch er was ongeloof en twijfel. Wat Jezus deed, was namens
God. Er was toch voldoende aandacht. Geloven heeft te maken met de wil van de
mens. Jezus, geeft de reden van hun ongeloof: ze behoorden niet tot Zijn schapen!
Jezus toont drie kenmerken van Zijn schapen, discipelen.

1. Ze luisteren naar Zijn stem.
2. Ze zijn door Jezus persoonlijk gekend.
3. Eenmaal ze die stem hebben herkend, volgen ze en zijn rustig.
Christenen hebben Jezus persoonlijk leren kennen. Ze hebben de stem van de
waarheid gehoord en aangenomen. Het
zaad viel in goede aarde. Die stem van de
goede herder is enkel te horen door de
Bijbel. Ze zijn door de deur gegaan van de
schaapskooi.
Doch het grootste probleem bij een
schaap is dat het altijd wil en de neiging
om af te dwalen, in plaats van te volgen,
en te luisteren naar de stem van hun
eigen herder.
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Het volgen is erg belangrijk, wedergeboren christenen zijn schapen die altijd die
Bijbelse stem herkennen. Zolang je Bij Hem blijft, Hem blijft volgen blijft Hij bij jou!
Dan ben je safe!

En niemand zal ze uit mijn hand roven.
(28,29) De grote belofte welke Jezus hier geeft, is eeuwig leven, en bescherming
voor allen die Hem blijven volgen. Deze belofte is geldig en blijft, zolang men die
stem volgt. Dit is geen garantie zoals sommigen preken, dat een christen niet of
nooit nog kan afvallen! Engelen werden volmaakt geschapen, en een deel viel af!
Waarom zou Gods woord vele malen waarschuwen om te “volharden”?
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het
breken van het brood en de gebeden.Hand.2,42
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij
Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;2 Tim.2,12

(30,33) Die belofte staat er tweemaal, de hand van Jezus, de hand van de Vader.
Dan maakt Jezus duidelijk dat Hij en Zijn Vader één zijn!
Dat was erover, een brug te ver, voor de vele luisterende Joden. Dat was
Godslastering! De goede werken en wonderen welke Jezus had gedaan, waren al
snel vergeten. Jezus liet zijn volk nadenken over het “Waarom” zij zo agressief
reageerden. Zij dachten niet na, het was hun traditionele geest welke zo opwelde!
Deze geest van traditie is nog steeds actief, onder katholieken, protestanten, joden,
en vele andere godsdiensten.
31 De Joden droegen weer stenen aan om Hem te stenigen.
Deze wereld is nog niet veranderd. Men wil
niet begrijpen dat Jezus een “selfie” is van
God de vader. Een selfie is een portret, een
beeld, van zichzelf. Nochtans aanbidt de
wereld nog steeds onbewust een of andere
afgod, bv. Tamuz.
Dat was het kind geboren uit Semiramis, de
vrouw van Nimrod, als een kind van de
zonnegod, door Babels geloof, zonder vader
en aanbeden als een zonnegod!
Daarom zien wij nog steeds de bekende aureolen, hosties en monstransen in de
vorm van de zon welke zijn doordrongen in het naamchristendom of anders
geschreven het hedendaagse Babels of Rooms christendom.
34

Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd:
Gij zijt goden?

Jezus liet weten dat hij Gods zoon was, en dit stond geschreven in hun wet,
(Tanakh) welke zij zo hoog in het vaandel droegen.
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(35) Jezus wees naar hun status. Wij vinden in Psalm 82:1 het gedeelte waar Jezus
in feite naar verwijst.
God staat in de vergadering der goden,
Hij houdt gericht te midden der goden.
Hier staat in de grondtekst en vertaald in het Engels: You people are Elohim
Als gij uw rechters goden noemt,
waarom mag ik dan niet zeggen dat ik de Zoon van God ben?

Hier vinden wij verschillende onduidelijke vertalingen, voor Elohim, hier in het
meervoud, waar men “goden”, “rechters” “engelen” gebruikt. Dit woord wordt ook
gebruikt voor bovenaardse wezens. Kan een ware of valse god aanduiden. Je kunt
hier lezen: Jezus staat in het midden van zijn volk” De context in deze psalm wijst
duidelijk naar Jezus die in het midden van Zijn volk spreekt!
De Psalm leert dat ook rechters, zondaars zijn, en niet rechtvaardig oordelen, toch
zag het volk hen aan als behorend tot Gods volk. Hoeveel temeer ben Ik niet Gods
zoon, die door al die wonderen aantoont de gezonden zoon van God te zijn.?
(36,38) Jezus maakt hen duidelijk, dat als Hij de werken die beschreven staan in de
wet, niet doe, dan moeten zij Hem niet vertrouwen. Maar Hij vervult de profetieën, en
alles wat beschreven stond!
(39,42) Jezus diende te vertrekken! Meer dan eens konden ze Hem niet arresteren,
Zijn tijd was nog niet gekomen. Ook christenen dienen soms te vluchten voor
agressieve religieuzen, zoals vroeger voor de brandstapels van Kaïn!
Hoe duidelijker en fundamenteler Jezus wordt met Zijn uitlegging, hoe minder
ontvankelijk zij worden. Zij werden opnieuw agressief, dit is een normale reactie bij
mensen die traditioneel werden opgevoed, met dwang, rituelen en kerkwetten. Er
was een gebrek aan kennis van Gods woord. (Hos.4,6)
Velen onder de luisteraars die open stonden voor het Woord, en van goede wil
waren herinnerden zich de woorden van Johannes de doper, en kwamen tot geloof in
Jezus, als hun Messias zonder tekenen of mirakels!
Tekenen en wonderen zijn geen noodzaak om tot geloof in Christus te komen, wel
belijdenis van zonden en geloof in de vergeving door Jezus offer. Toch zullen velen
in twijfel komen, en zich laten misleiden, bij de komst van de valse profeet en de
antichrist.
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JOHANNES HOOFDSTUK 11
JEZUS WEKT LAZARUS OP UIT DE DOOD

Er staat een wereldwijde opstanding voor de deur van alle gestorven en nog levende
Bijbelgetrouwe en wedergeboren christenen. De doodzieke Lazarus van Bethanië
doet ons denken aan het Israël van vandaag. Israël zal herleven en Jeruzalem zal
regeren over deze wereld, duizend jaar in echte vrede! Daarom lezen wij hier over de
Goddelijke macht van Jezus. Hij heeft macht over leven en dood, hemel en hel.
Wij zien dat er hier mensen waren die op Hem vertrouwden voor alles, ook in
pijnlijkste situaties, en omstandigheden waarbij zij al hun hoop bijna opgaven. Zij
hadden al vele ervaringen met Jezus. Zij hadden veel gemeenschap met Jezus, Hij
was daar thuis in Bethanië. (Dorp van armoede) Is Hij ook thuis bij U? In alle
omstandigheden zullen wij hier “leren” te vertrouwen op Jezus alleen!
(3,4) Lazarus, een vriend van Jezus was doodziek geworden, en men brengt een
smeekbede tot bij Jezus, die zich toen aan de andere kant van de Jordaan bevond.
Zonder zijn vriend te zien, wist Jezus al hoe het met hem was gesteld: ongeneeslijk
ziek. Ook zo kent Hij u en mij, en in het bijzonder allen die Zijn vriend zijn geworden.
Je wordt niet Zijn vriend door naar een “kerk” te gaan, wel door op Hem te
vertrouwen en te handelen enkel volgens de Bijbel, het woord! (Joh.1:4)

De reactie van Jezus: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods!
Jezus, weet wat er gaat gebeuren, de toeschouwers en nieuwsgierigen niet. Lazarus,
een vriend is stervende en doodziek! Zo kan een gelovige, een vriend van Jezus, ook
ziek worden net als een ongelovige. Die dodelijke ziekte sprak Jezus zal niet leiden
tot een eeuwige dood, voor wie in Hem gelooft. Maar dit wonder zou leiden tot het
openbaar worden van Zijn macht als Zoon van God! Dit gebeuren is meteen een
vervulling van profetieën, opdat men in Jezus zou gaan geloven als hun Messias.
(Luc.7,22) Jezus heeft een andere visie op ziekten, en sterven, als gevolg van de
zondeval. Hij zelf is de oplossing en de redding van de mensheid, niemand anders!
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Lazarus werd niet genezen door Jezus.
Ook dit klinkt toch moeilijk om begrijpen, doch dat Jezus de zieken genas was al
overbekend, en het wees erop dat Jezus de Messias was, volgens de schriften.
Jezus kon de rijkste mens ter wereld ooit zijn geworden. Dat is nooit de bedoeling
geweest van Jezus, noch van zijn apostelen. Maar nu zal Jezus tonen dat Hij
eeuwig leven predikt met woord en daad, voor allen die in Hem gaan geloven
volgens de schrift.
Veel christenen worden vandaag ook niet lichamelijk genezen door Jezus, zijn ze
daarom dan ongelovig? Neen! Het sterven van Lazarus dient mensen de ogen te
openen! De meerderheid van mensen geloven niet in een opstanding van doden of in
een hiernamaals.

Waarom vertrekt Jezus niet onmiddellijk?
(6) Lazarus was iemand van Zijn vrienden, en toch laat hij hem sterven. Hij kon hem
op afstand al genezen, en deed het niet en Lazarus bleef lijden, werd dus niet
genezen!
Rom. 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe
ondoorgrondelijk zijn, Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Twee lange dagen
Jezus, wacht nog twee dagen ter plaatse bij de Jordaan (?) en vertrekt dan pas naar
Lazarus. Jezus, wist dat Lazarus zou sterven! En dat had een doel in Gods ogen!
Profetisch benaderd kunnen wij even Lazarus stellen als een beeld van Israël, welke
Jezus liefheeft. Martha en Maria zullen nog een korte tijd van benauwdheid en
verdriet hebben gehad, toen Lazarus voor hun ogen stervende was. Twee dagen
zijn voor God als tweeduizend jaar schrijft Petrus. (2 Petr.3,8). Ook de profeet Hosea
profeteerde over een herleving van Zijn volk:
1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons
helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen
doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor
zijn aangezicht. 3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad is zijn opgang.Hos.6

De Bijbel noemt de twee dagen ook de “laatste dagen”. De vijanden van Israël, die
de dood aanbidden, denken dat het einde van Israël eraan komt. Helaas! Ook de
gemeente wacht in vertrouwen op de wederkomst van Jezus, en Jezus heeft Zijn
gemeente, Zijn bruid lief.
Wanneer een dodelijk ongeval is gebeurd, belt men de ambulance, dan is iedere
minuut wachten als een eeuwigheid. Dan worden mensen angstig, en verliezen soms
hun geduld of hoop. Zo is het wachten vandaag van de trouwe christen. Zo zijn er
ook al christenen vandaag die hun geduld en hoop verliezen, en niet verder geloven
in een plotse opstanding en de opname bij de geheime terugkomst van Christus.
Ook hier zien wij dat de zusters van Lazarus wachten op het terugkeren van Jezus,
hun enige ware hoop! Als Israël vandaag een profetisch beeld is van Lazarus, dan is
Israël nog geestelijk dood! Ook wij verwachten Jezus, bijna tweeduizend jaar lang, dit
zijn die twee dagen, dan verandert alles voor de echte vrienden van Jezus!
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Lazarus is een beeld van Israël, daar is nog geen geestelijk leven, maar het krijgt al
wel vorm.
4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen,
hoort het woord des HEREN.5 Zo spreekt de Here HERE tot deze beenderen: Zie, Ik breng
geest in u, en gij zult herleven; 6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u
met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik
de HERE ben. Ezech.37

Wij stellen vandaag toch vast dat er meer en meer Joden tot geloof in Jezus komen
en zijn gekomen.

Jezus op weg naar Lazarus!
(8-16) Jezus gaat naar Bethanië,
een dorp van toen 300 inwoners!
Op 3 Km van Jeruzalem gelegen.
Hij wist dat Lazarus was overleden.
(14) Hij zet zijn eigen leven op het
spel voor een gestorven vriend.
Wie zou dat nu doen? De
discipelen begrijpen Hem niet,
omdat Hij opnieuw een groot
gevaar liep te worden gestenigd
door de Joden. Toch, één discipel,
Thomas, twijfelt niet en volgt Jezus
en vertrouwt in Hem. De Farizeeën
kwamen minder in het nieuws,
iedereen sprak dan over deze
Jezus. Die Jezus en zijn volgelingen dienden te verdwijnen deze rijke kerkleiders
zouden er voor zorgen! Is het vandaag ook niet zo aan het worden?

DE AANKOMST VAN JEZUS TE BETHANIË.
(17,23) Al vier dagen lag Lazarus reeds in de grafspelonk. Martha stapt teleurgesteld
naar Jezus. Wie teleurgesteld is, dient niet te klagen, maar te bidden tot Jezus. Was
Jij hier geweest dan zou het niet zijn gebeurd. Maria bleef thuis en liet zich troosten
door Joodse vrienden.
Martha stond op de aanwezigheid van Jezus. Zonder de lichamelijke aanwezigheid
van Jezus, zijn er ook nog wonderen. Dat is wat Jezus ons ook wil leren. Allen die
hun ogen enkel richten op Jezus, mogen nu nog steeds vertrouwen op Zijn
wonderen. Martha belijdt haar geloof en krijgt opnieuw hoop. Ze wist dat God alles
zou geven wat Jezus vroeg!
Mr 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk,
maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
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Deze Martha wist wat Jezus had geleerd, haar correcte kennis was de basis voor
haar sterk geloof. “Uw broeder zal opstaan sprak Jezus!” Zij dacht aan de opstanding
ten jongste dage!
(24,32) Wie in Jezus gelooft zal leven ook al is hij gestorven! Dit is de unieke
prediking van Jezus! Martha ging tot Maria, want Jezus had haar geroepen. Ze ging
in het geheim tot Maria. (KJV) Jezus kwam niet tot het huis van Lazarus in het dorp.
Heel snel kwam Maria wenend tot Jezus. Waarom kwam Martha in het geheim of
sprak stil tot haar zuster? Omwille van de Joden! Toch volgden nieuwsgierig de
bevriende Joden Maria. Het lijkt een geheime gebeurtenis, om alles buiten het oog
van de Joden te houden.
(33-44) Jezus, leefde mee met de mensen die verdriet hadden over Zijn vriend
Lazarus. Hijzelf werd ook emotioneel. Het wegnemen van de grafsteen gebeurt in
geloof, en zo kun je Gods heerlijkheid zien! Wie in geloof over de dood heen ziet, zal
behouden worden! Wie had het ooit durven bevelen! Wie heeft het ooit in de
geschiedenis gedaan? Je beveelt nooit iets waarover je geen macht hebt! Wie Jezus
wil volgen, moet Hem gehoorzamen, ook al moet je een graf openmaken.
Zo verwachten wij in alle stilte Zijn wederkomst! Jezus toonde hier werkelijk dat Hij
de Zoon van God is, en niet enkel een profeet! Martha maakte eerst nog een
bezwaar: Het stinkt al! Daarbij kunnen wij begrijpen dat het voor God geen enkel
probleem is hoelang je al dood bent! Lazarus stond op uit de doden! Lazarus
betekent: God heeft geholpen! Lazarus ging van het kerkhof naar huis, wat een grote
blijdschap zal dat zijn geweest, tranen en dansen van vreugde op een kerkhof! Dit
alles opdat de mens zou geloven dat Jezus als zoon van God, van God kwam als
gezonden!
44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken,
en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem

los en laat hem heengaan.

Wie tot geloof in Jezus is gekomen, wordt losgemaakt van alle aardse bindingen door
hen aan wie Jezus die opdracht gaf. Zij die de windsels van Lazarus losmaakten,
waren gehoorzaam aan de woorden van Jezus. Lazarus kwam vanuit de duisternis
opnieuw in het licht der wereld.
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij
volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben. Joh.8

DE STRIJD BARST LOS, TOT OP VANDAAG!
(45,48) Hier ziet men opnieuw een verdeeldheid, vele joden kwamen tot geloof in
Jezus, bij deze opwekking van Lazarus, andere joden brachten Jezus in
moeilijkheden, door het opstandingsnieuws over te maken aan de toenmalige
religieuze kerkleiders, welke vijandig gezind waren tegenover Jezus! De kerkleiders
werden angstig, omwille van de opkomst van Jezus, welke uitzonderlijke wonderen
deed, en die hun welstellende positie in gevaar kon brengen en de situatie van het
land.
Zo kwam er tweedracht onder het Joodse volk, tot op heden, wanneer sprake is over
Jezus Christus, de koning der Joden! Deze opstanding zal zeker een grote invloed
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hebben gehad bij het Joodse volk, en bijzonder allen die Lazarus hadden gekend, en
kennis hadden van zijn overlijden.
(49,53) Kajafas, een corrupt
hogepriester, onder morele invloed van
de Romeinen, had begrepen dat de
macht van Jezus zeer ernstig was
geworden. Dat betekende het einde van
hun macht en goed betaalde loopbaan.
Zo dienden zij het volk te manipuleren en
tegen Jezus op te zetten. Hij profeteerde
dat Jezus zou sterven voor zijn volk, en
om het volk opnieuw samen te brengen.
De duivelskinderen besloten om Hem om te brengen!
(54,57) Jezus besloot hier niet verder openbaar te verschijnen bij de Joden, dus
heimelijk, Hij dook onder te Efraïm samen met zijn discipelen. Efraïm krijgt een
betekenis door de profeet Hosea.
God wil geen ceremonie of offerende werken, maar liefde en kennis zo maakte Hij
duidelijk aan Efraïm!
6 Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet
in brandoffers.Hos.6

De tijd van Pascha was aangebroken, en iedereen trok naar Jeruzalem, en men
zocht nieuwsgierig naar Hem. De farizeeën hadden een arrestatiebevel gegeven, en
zochten mensen die Hem zouden aanwijzen, of Hem verraden!
Alle mensen die niet willen geloven in de Bijbel, zullen ook niet geloven in een
opstanding uit de doden of in een geheime opname! Zij wachten enkel op het laatste
oordeel!
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes
en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen,
als iemand uit de doden zou opstaan. Luc.16
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JOHANNES HOOFDSTUK 12

LAZARUS EN JEZUS ALS VRIENDEN BIJ ELKAAR
(1,2) Jezus stond en klopte aan de deur van zijn uit de dood opgewekte vriend
Lazarus. In Bethanië voelde Jezus zich echt thuis. Overal waar ook Gods kinderen
samenkomen, daar is Jezus aanwezig. Lazarus is het tegenbeeld van de opgewekte
christen welke een nieuw leven is begonnen.
Lazarus en Jezus zijn terug als vrienden bij elkaar op een maaltijd. Christenen
zijn mensen die eens de deur van hun hart hebben geopend voor Jezus, en in Hem
geloofden enkel zoals de Bijbel leert. Deze christenen zullen straks aan een
feestmaaltijd, aan een bruiloftsfeest deelnemen welke Jezus beloofde. Bij andere
christenen voelt Hij zich niet thuis, Hij staat aan de deur van een wereldse kerk,
Laodicea, en klopt, en roept op tot bekering! (Laodicea, betekent volksrecht of
democratie)
19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan
ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik
zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden
en hij met Mij. Openbar.3

Maria
(3) Bij de aankomst van Jezus vinden wij Maria, het
kostbaarste wat ze had, offerde zij op aan Jezus uit
wederliefde, voor de opwekking van Lazarus. Ze wast
Zijn voeten niet met gewoon water. Ze buigt zich
nederig aan de voeten van Jezus, als een eerbetoon
en stille aanbidding.
Als de liefde tot Jezus niet uit het hart komt, heeft het geen enkele waarde. Wie
Jezus kent, en over Hem spreekt verspreidt een levensgeur leert Paulus. De
ongelovige walgt van het ware evangelie van Christus, tenzij ze er slechts voordeel
en eigenbelang in vinden. (2 Kor.2:15,17).

Judas
(4,6) Hier komt het karakter van Judas aan het
licht. Hij zag de financiële voordelen, bij het
meelopen met Jezus. Judas was uit op
eigenbelangen. Hij reageerde vals en jaloers op het
gebeuren, hij sprak leugenachtig bezorgd te zijn
over de armen…Hij gebruikt hier “goede werken”
als masker! Hij was een “christelijke” geldwolf, een
dief! Andere apostelen hadden zijn schijnheiligheid
en zijn misbruik van de evangelieverkondiging niet
meteen door.
(7,8) Uit het antwoord van Jezus kunnen wij begrijpen dat deze zalving een duidelijke
betekenis had: Hij verwees rechtstreeks naar Zijn begrafenis. Alhoewel Hij Judas
kent, zwijgt Jezus in alle stilte over zijn vals gedrag.
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(9,11) Een grote menigte feestgangers kwamen op de hoogte van Jezus
aanwezigheid in Bethanië. Was Judas kwaad weggelopen naar Jeruzalem? Velen
kwamen uit grote nieuwsgierigheid om Jezus en Lazarus te zien. De man die
opstond uit de doden, was een groot teken. Het was een groot teken, dat de
hardheid van hun harten zou kunnen breken. De overpriesters konden niets meer
tegenspreken, Lazarus was het levende bewijs. Dus Jezus en Lazarus dienden te
worden omgebracht. Velen kwamen tot geloof in Jezus na deze gebeurtenis met
Lazarus.

DE KONING VAN ISRAEL
(12,14) Velen waren sterk onder
indruk gekomen en hoorden dat
Jezus naar Jeruzalem opging. Jezus
werd ontvangen als een koning op
een ezeltje. Een ezel werd niet
gebruikt om ten oorlog te trekken als
het paard. De ezel werd gebruikt als
een lastdier. De Romeinen trokken
niet ten strijde op een ezel! Jezus
was niet gesteld op de eer van
mensen. (Joh.6:15). Zij die in Hem geloofden riepen en zongen: Hosanna, gezegend
Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israël! (Hosanna Hebr.
Betekent: “red nu” en aanbidden)

Dit gebeurde bij zijn eerste komst, op een ezel, zoals ook was geprofeteerd door de
profeet Zacharia: Jezus vond de ezel dus niet bij toeval.
Zec 9:9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw
Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een
ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Alle profetieën over Jezus
werden en zullen vervuld
worden. Doch Jezus sprak ook
over Zijn tweede komst, toen
zijn discipelen hoorden dat zij
hem niet meer zouden zien.
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.38
Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.
39 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!

Matth.24

De tijd nadert dat een deel van Gods volk Jezus zal aanroepen. Een ander deel zal
eerst nog de valse Messias aannemen, die komt in zijn eigen naam. Vandaar de
strijd die zich zal ontwikkelen in Jeruzalem, waarvan wij het begin misschien zullen
meemaken. Als Israël opnieuw zal bidden op de tempelberg zoals hierboven, is het
einde van Israëls vijanden nabij. Zo kijken wij vandaag al naar de velen, onder
Israëls vijanden welke tot geloof in Jezus komen.
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(16,19) Pas na de profetische vervulling begrepen de discipelen, dat al deze dingen
over hem stonden beschreven, welke hij had gedaan onder hen. De mensen die de
opstanding van lazarus met eigen ogen hadden gezien getuigden hiervan. Vandaag
kent men de leugenleuze: Niemand is ooit teruggekeerd. De farizeeën zagen dat
iedereen aan de lippen van Jezus hing. Zij hadden geen andere keuze meer, dan om
Jezus te laten ombrengen, en dit is nog steeds bezig, nakomelingen en opvolgers
van de rijke farizeeën zetten dit werk verder, ze vervolgen de ware christenen.

Wij zouden Jezus willen zien…
(22,28) De Grieken, Bijbels beeld voor de heidenen. Ook zij wilden de Heer Jezus
zien en horen. Jezus gaat hier uitleggen, wat het doel was van Zijn eerste komst op
aarde, namelijk verzoening, en de vloek van de dood te overwinnen. Hij vergelijkt zijn
sterven met het afsterven van een gezaaide graankorrel. Velen denken na de dood is
alles voorbij. Voor mensen die op deze wijze denken hebben de zin van het leven
nooit begrepen, en zijn in de duisternis gebleven. Zoals een graankorrel die sterft,
achteraf veel vrucht voortbrengt, betekent nieuw leven, eeuwig leven.
Joh, 12:25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven
haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
De graankorrel sterft heel langzaam, het
zondige in een christenleven verdwijnt
langzaam maar zeker. Daarom kijken
christenen naar elkaar met kritische
blikken. Paulus keek naar de vruchten van
de Geest, dat hij zag onder de mensen
welke tot geloof waren gekomen, en
anderen ook bij de Heer brachten.
Wie zijn leven liefheeft… betekent zijn
zielenleven, zijn begeerten, zijn aardse
verlangens, carrière maken en rijk willen
worden. Een streven om steeds hoger te klimmen op de sociale ladder. Meer en
beter willen worden dan zijn naaste. Zulke mensen zullen verliezen wat ze hebben,
en wegzinken in het verderf! (1 Tim.6:9)
Maar die zijn zielig leven haat (ׂשנא, sānē', μισέω, miséō) in deze
wereld…..dit is iemand die werkelijk is bevrijdt van zijn aardse streven naar eer,
macht, rijkdom, en jaloers is. Een voorbeeld van zielig leven staat in Tit 3:3 Want
ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkaar
hatende.
(26) Wie Christus dient, zal zich ook zijn persoonlijk leven deelnemen aan het werk
van Christus. Jezus dienen is meer dan bij Hem behoren, meer dan éénmalig per
week samenkomen. Er bestaat een eenheid tussen Jezus en hen, die Hem dienen,
dat was de boodschap ook tot die Grieken! Zo konden zij ook de lijdensweg
begrijpen, welke Jezus zou gaan, en hen die Hem zouden dienen. Bijbelgetrouwe
christenen zijn niet geliefd in deze Godvijandige oude wereld. Zij gaan door lijden
heen naar een toekomstige heerlijkheid!
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De Vader zal hem eren! Dit zijn de dienende christenen die geen applaus of eer
van mensen verlangen. Jezus was ook vastberaden om de wil van Zijn Vader te
volbrengen. (29,30) De Vader bevestigde dit door een donderslag die iedereen kon
horen!.

KINDEREN DES LICHTS
(31,36) De ganse wereld ligt nog onder de zonde en de vloek. De overwinning van
Jezus ligt in Zijn opstanding. Daar lag de geboorte van een nieuwe toekomstige
wereld. Zo is het duidelijk dat Jezus stierf voor Jood en Griek, iedereen dus. De
koperen slang werd ook verhoogd, en wie erin geloofde werd genezen van de
slangenbeten. Het kwaad (de zonde) zat in het bloed maar men bleef in leven. Satan
is onttroond, maar nu nog niet gebonden. (Efeze 2,2) Het volk kon niet begrijpen dat
Jezus daarom eerst diende te sterven.
De gevolgen van de zondeval waren zeer ernstig voor de mensheid. De satan
sleurde de mensheid met leugens mee in zijn eigen
vernedering. Hij had nog macht over de aarde en de
koninkrijken welke onder de vloek staan. Zijn macht is
nu beperkt en is tijdelijk.
Daarom spreekt Jezus over het “Licht”. Dit is de kennis
die Jezus predikt over de toekomst. De mens heeft nu
nog een tijd van genade, de keuze Hem te geloven of
niet. Hij noemt allen die Hem zullen volgen: “Kinderen
des lichts”! Dit zijn de nieuwe mensen, zonder de
gevolgen van de zondeval te dragen. Dit zal openbaar
worden bij de opstanding en de geheime opname. Ongelovigen kennen niets van de
toekomst, tenzij de leugens van de hedendaagse valse profeten en waarzeggers.
JESAJA HAD OVER HUN ONGELOOF GEPROFETEERD.
(37,41) Velen geloofden hier niet. Ze bleven dus in de duisternis, onwetend. Hun hart
was verhard, dit betekent dat ze niet wilden geloven in Hem. Ze wilden niet
veranderen van gedachten, wat hier als ziekelijk werd beschreven. Jezus wilde hun
zielenleven genezen. Velen werden ook lichamelijk genezen, maar zijn daarom niet
behouden, want ze hadden Jezus en de opstanding van lazarus vlug vergeten, tot na
hun dood!
Luk 16:31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo
zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten
gezeggen.

ONVRUCHTBAAR GELOOF
(42,45) Er waren oversten welke in Hem wel geloofden, doch er waren hindernissen
welke ze niet konden overbruggen. Die excuses waren eerst de “angst” voor de
macht van de Farizeeën. Ze konden veel nadelen krijgen, verlies van hun religieuze
job, verlies van vrienden en vele voordelen.De schande om uit de synagoge te
worden gezet, dat zou verlies betekenen van hun eer en standing bij het volk. Zij
dienden te worden bevrijd van hun aardse verlangens en zondige begeerten. Wie in
Mij gelooft, gelooft in God leerde Jezus, Hij was het licht.
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(46,50) Wie tot geloof is gekomen in Christus,
blijft niet in de onwetendheid. Hij zal dus de zin
van het aardse leven begrijpen en heeft een
vaste hoop, een toekomstperspectief! Wie niet wil
geloven, heeft nog een leven lang, en wordt nu
niet geoordeeld. Hij komt in het allerlaatste
oordeel. Zo staat ieder mens voor een keuze:
Voor of tegen Jezus.
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