
Leven in ballingschap
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de Rechtvaardigheid is. 

Opdat de mens Gods volwassen zal

zijn, toegerust tot elk goed werk.

(vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)
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1. Inleiding

Jeremia 29 : 4-23 *
4 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, tot 

allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk 
heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel: 

5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de 
vrucht daarvan; 

6 Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, en 
neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren 
aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren; en wordt 
aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd. 

7 En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk 
heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; 
want in haar vrede zult gij vrede hebben. 

8 Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: 
Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden 
van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dro-
mers, die gij doet dromen. 

9 Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam; Ik heb hen 
niet gezonden, spreekt de HEERE. 

10 Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te 
Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik 
zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbren-
gende tot deze plaats. 

11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de 
HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u 
geve het einde en de verwachting. 

12 Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bid-
den; en Ik zal naar u horen. 

13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij 
zult vragen met uw ganse hart. 

14 En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, 
en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al 
de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven 
heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de 
plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. 

15 Omdat gij zegt: de HEERE heeft ons profeten naar Babel 
verwekt;

16 Daarom zegt de HEERE alzo van den koning, die op 
Davids troon zit, en van al het volk, dat in deze stad 
woont, te weten, uw broederen, die met u niet zijn uitge-
gaan in de gevangenis; 

17 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal het 
zwaard, den honger en de pestilentie onder hen zenden; 
en Ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen, die van-
wege de boosheid niet kunnen gegeten worden. 

18 En Ik zal ze achterna jagen met het zwaard, met den hon-
ger en met de pestilentie; en Ik zal ze overgeven tot een 
beroering, allen koninkrijken der aarde, tot een vloek, en 
tot een schrik, en tot een aanfluiting, en tot een smaadheid, 
onder al de volken, waar Ik ze henengedreven zal hebben; 

19 Omdat zij naar Mijn woorden niet gehoord hebben, 
spreekt de HEERE, als Ik Mijn knechten, de profeten, tot 
hen zond, vroeg op zijnde en zendende; maar gijlieden 
hebt niet gehoord, spreekt de HEERE. 

20 Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevanke-
lijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb 
weggezonden! 

21 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, van 
Achab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maaseja, 
die ulieden in Mijn Naam valselijk profeteren: Ziet, Ik zal 
hen geven in de hand van Nebukadrezar, den koning van 
Babel, en hij zal ze voor uw ogen slaan. 

22 En van hen zal een vloek genomen worden bij al de 
gevankelijk weggevoerden van Juda, die in Babel zijn, dat 
men zegge: De HEERE stelle u als Zedekia, en als Achab, 
die de koning van Babel aan het vuur braadde; 

23 Omdat zij een dwaasheid deden in Israël, en overspel 
bedreven met de vrouwen hunner naasten, en spraken 
het woord valselijk in Mijn Naam, dat Ik hun niet gebo-
den had; en Ik ben Degene, Die het weet, en een getuige 
daarvan, spreekt de HEERE.



DitisdebriefdieJeremianamensdeHeerzendt,vanuitJeruzalem,naar
deballingeninBabel.HetisdeballingschapvanJuda.De"Babylonische
ballingschap" is een net zo gewoon uitdrukking als de "Babylonische
spraakverwarring";hetiser,maarwaarhetpreciesvoordientisnietgoed
bekend.Datisheeljammer,omdatheteenbijzonderleerzaamgedeelte
isuitdegeschiedenisvan Israël.Diegeschiedenisopzichzelf isnietzo
moelijk, zij het wel enigszins gecompliceerd; dat wil zeggen je hebt er
tochwelenkelezinnenvoornodigomhetuitteleggen,want:

1 Judawerdinderdaadinballingschapweggevoerd;
2 EengedeeltevanJudaisnietweggevoerd.

* Tenzij anders vermeld, komen de aange-
haalde Bijbelteksten uit de Statenvertaling.
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Datisvanbelangteweten,wanthetzegtonsallesoverdeachtergrond
vandiedagenwaaroverJeremia29spreekt.EendeelvanhetJoodsevolk
(het twee-stammenrijk, Juda) is weggevoerd naar Babel en het zal er
voorlopig ook niet uit terugkeren, terwijl een ander deel van datzelfde
Juda zich nog bevindt in Judéa, en wel in Jeruzalem. De ballingschap
was al wel begonnen, maar er woonden nog steeds heel veel Joden in
Jeruzalem.Datisminderbekend,maarweleenfeit.

Korte historie van de ballingschap van Juda

Hetverhaalinhetkort:In606vooronzejaartellingstondNebukadnézar
voor de eerste keer voor de poorten van Jeruzalem (terwijl hij officieel
nog geen koning van Babel was, dus vóór de officiële opvolging van
zijn vader) en viel met zijn vaders legers Jeruzalem binnen. Jeruzalem
werd ingenomen en schatplichtig gemaakt aan Babel. Dat was tame-
lijk gebruikelijk en niets bijzonders. Jeruzalem was niet bezet, maar
alleenmaarschatplichtiggemaakt.Jeruzalem,hoofdstadvanJudéa,het
twee-stammenrijk, het volk der Joden, kwam in opstand tegen Babel,
tegenNebukadnézar.Datbetekenthetnietoptijdbetalenvandeopge-
legdebelasting.Hetgevolgdaarvanwas,datNebukadnézarandermaal
voor de stad verscheen in -598 en Jeruzalem opnieuw veroverde. Heel
opmerkelijk, want het werd als zo'n sterke vesting beschouwd, maar
Nebukadnézar had er geen moeite mee. Hij was zo kwaad dat hij het
volk in ballingschap wegvoerde naar Babel. Op dat tijdstip begint dan
ook officieel de ballingschap, want Judéa was al acht jaar dienstbaar
gemaaktaanBabel,alvorensdeballingschapbegon.

We kunnen zeggen dat de ballingschap begon in -598, bij de tweede
verovering van Jeruzalem. Bij die gelegenheid werd echter niet alles
weggevoerd.Hetwasalweldeofficiëleballingschap,maareendeelvan
hetvolkbleefnogachter.Ookdatdeeldatachterbleefwasonderworpen
aanNebukadnézarendatnietalleenompolitiekeredenen,maarboven-
dienzegtdeHeerdathetdebedoelingwas.Umoetdaarbijbedenken
datdeveroveringvanJeruzalemendewegvoeringvanhetkoningshuis
van David allemaal gebeurde, niet omdat men niet opgewassen was
tegenNebukadnézar,maaromdatJudadeHeernietdiende.Judadiende
Jehovahniet.ZehieldenzichnietaanhetverbonddatmetJehovahwas
geslotenenduslietdeHeerhetlandopenliggenvoordevijand.Sterker
nog,HijzelfstuurdeNebukadnézaropeendoorHemtevorenbepaalde
datum, namelijk in -606. Hoewel nog niet eens officieel op de troon,
stuurdedeHeerhemenzei:"IkzalMijnknechtNebukadnézarzenden."
(Jeremia25:9)

Het jaar -606 was het eerste jaar van het grote Babylonische rijk, het
rijk dat ontstond 490 jaar na het begin van de monarchie in Israël. In
het jaar -1096 begon de monarchie, dat wil zeggen, met Saul, de door
Godgekozenkoningenprecies490jaar(70jaarwekenx7jaar)daarna
werddemonarchieopgehevenofalthansonderworpenenbegonoffi-
cieel de tijden der heidenen. Het gaat erom dat op die vastgestelde
datumNebukadnézarzichineensaanhethoofdvaneensplinternieuw
Babylonischrijkbevond.(Laterwordtvanhemgezegd:"...gijzijtdatgou-
denhoofd..."Daniël2 :38b)Dat iseendeelvandeachtergrondvande
profetieendegeschiedenissenvanDaniël,diebijdiegelegenheidwerd
weggevoerd.

NebukadnézarverovertJeruzalemenmaakthetschatplichtig.Hijonder-
werpt het dus op de gebruikelijke manier. Jeruzalem neemt dat niet
enkomtinopstand,maardat isnetzogoedtegendewilvandeHeer,
wantJudadiendedeHeerniet.Daaromwerdhetovergegevenaaneen
heidensekoning.AangezienJudaalsdeelvanIsraëlzelfuithetlandder
Chaldeeën,uitUr,ofeigenlijkuitBabelafkomstigwas,omdatAbraham
daaruitgeroepenwasenomdatdaareigenlijkdeoorspronglagvande
roepingvanIsraël,wordtdemachtvanhetkoninkrijkteruggegevenaan
hetgebiedwaarhetvandaankwam,namelijkBabel.

Ik kan nog wel enkele fasen verder teruggaan, want eigenlijk is het zo
datdekoninkrijkenderaardehunoorsprongvindenindezogenaamde
"spraakverwarring"inBabel.Bijdiegelegenheidwerddemensheidver-
deeldinvolkerenenwerdindepraktijkookdemensgesteldomteheer-
senoverdemensenisdithetbeginvandebedelingvanhetmenselijk
bestuur (overdekoninkrijkenderaarde).Debedelingbegintdan inde
praktijkbijdiespraakverwarringvanBabel,officieelal130jaareerderna
dezondvloednamelijk.Waarhetomgaatisdatdekoninkrijkenderaarde
hunoorsprongvindeninBabel.Vandaaruitontstondendekoninkrijken
deraarde,devolkeren.ToenJudaalsvoortzettingvanIsraëldetroonniet
langerwaardigwaseneigenlijknietlangerGodsvolkkonzijn,gafGod
hetkoninkrijkderaarde,overdevolkerendus,terugaanBabel.Vandaar
datNebukadnézarenBabelomtweeredenenaangeduidwordenalshet
goudenhoofdinDaniël.

Dat is ook het begin van de tijden der heidenen. Het was de Heer Die
JeruzaleminhandengafvanNebukadnézar,ennu,nahettienstammen-
rijk, Juda (terug)bracht in slavernij, in dienstbaarheid onder de koning
vanBabel. Jekuntookzeggen:deoorsprongvan Israël,alsvolk, ligtbij
Egypte,wantdaaruitwerdhetverlostuitdeslavernijengebrachtinhet
beloofdelandinvrijheidomdaardeHeertedienen,wantdaarwasdie
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vrijheid voor bestemd. Dat lees je ook in het NieuweTestament in de
brieven van Paulus. Het werd dus uit Egypte verlost uit de dienstbaar-
heid,maaralsIsraëldeHeernietwensttedienenendevrijheidalleen
gebruiktalsoorzaakvoorhetvlees,dangeeftdeHeerhetvolkterugin
dienstbaarheid,inditgevaldeslavernijvanBabel.

Als dus na enige jaren datzelfde Juda en Jeruzalem in opstand komen
tegendekoningvanBabel,dankomtNebukadnézaropnieuwenverovert
dus weer de stad in -598 en voert zelfs het volk uit het land weg. Dat
komtookovereenmetwatdeHeergezegdhadnamelijk: "Alshetvolk
Hem zou dienen, dan zou Hij hun het land geven en als het volk Hem
niet zou dienen, zouden ze ook geen aanspraak kunnen maken op het
land, want het was Zijn huis." De Heer tolereert geen volk in Zijn huis
wat Hem niet dient. Dat is volkomen logisch en er is niets tegenin te
brengen.Zobegondeballingschap.Eenkleindeelvanhetvolkwerdniet
weggevoerdenbleefachterinJeruzalem,maarhetgrootstedeelkwam
inballingschap.Toenkreegmenproblemen,religieuzeproblemen,want
erwarenineensmenseninJeruzalem,diemeendendathetnutijdwerd
omdeHeere,deGodvanIsraël,tedieneneneertebewijzen.Datwasdus
rijkelijklaat.DegeschiedenisvandemonarchieinIsraëlvandekoningen
toontonsdatenwelezendanook:"Enmendeed,watkwaadwasinde
ogendesHeeren".

Wat het tienstammenrijk betreft, is het nooit anders geweest dan dat
mendeedwatkwaadwasindeogendesHeeren.InJuda,hettwee-stam-
menrijk,waarwehetnuoverhebben,washet"meestal",datmendeed
watkwaadwasindeogendesHeeren.Alseralstaat:"Hijdeedwatzijn
vader David gedaan had, hij diende de Heere", dan staat er altijd nog
welbij:"maardatendatdeedhijookendeafgodendeedhijnietweg".
HetblijktdusaltijdtocheenhalfslachtigedienstaanJehovahtezijn.(1
Koningen22:41-44)Ofhetwashelemaalniets,ofsomseenbeetjeendat
wasdesituatie.ToenJeruzaleminmiddelstweekeerveroverdwasenhet
grootstedeelinballingschapwasweggevoerd,meendehetdeeldatnog
in Jeruzalem was dat nu Jehovah alsnog maar gediend moest worden
enwerdenerineensprofetengevondeninIsraël.Profetendieweleven
zouden zeggen wat de Heer gesproken had: "Zo spreekt de HEERE der
heirscharen,deGodIsraëls,zeggende:.."(Jeremia28:2)DeHeereechter
zegt: Ikhebgeenprofetengezonden(Jeremia27:14-15en29:9),want
hetlaatstewoordwasalgesprokendoordeHeere.WatwedoorJeremia
geprofeteerdvinden,isdebevestigingvanwataleerderisaangekondigd.
(Jeremia26: 18)DeveroveringvanJeruzalemendewegvoeringinbal-
lingschapdaarnawasaangekondigd,evenalshettijdstipendeuiteinde-
lijkeverwoestingvanJeruzalem.

Verleden en heden

WevindenduseensituatieindedagenvanJeremia,dievolkomengelijk
isaandesituatieinonzedagen(datisookhetbelangvandezedingen).
HetgrootstedeelvanhetJoodsevolkisverstrooidonderdevolkerenen
slechtseenkleingedeeltevanhetvolkbevindtzichineenofficiëleJoodse
staat,metJeruzalemalshoofdstad.Ookvandaaglopenerprofetenrond,
netalsindedagenvanJeremiaengaatmenineensdeHeerdienen.Nu
wordt ineens de naam van Jehovah gebruikt en zeggen die "profeten"
dathetallemaalwelgoedkomt;deHeerheeftzovaakgesproken,ook
in het verleden. Er staat immers dat Hij Jeruzalem zal bewaren en dat
menookzoumoetenbiddenvoordevredevanJeruzalem:"welmoeten
zijvaren,dieubeminnen"endeHeerZelfzalzorgen,datiedereenweer
terugkomt inJeruzalem.Daarsprekenveelprofetieënover.Diewerden
toen gebruikt, maar ze werden misbruikt, omdat die profetieën er wel
waren en ooit in het verleden al uitgesproken, maar ze hadden geen
betrekkingopdetijdwaarindezemensenleefden.Zehebbenvandoen
metdekomstvandeMessias.Datwilzeggen,zehebbenvandoenmet
watwijnoemen:dewederkomstvanChristus.Datbetekentdatwelis-
waar bestaande Bijbelse profetieën gebruikt werden, maar ze werden
opeenverkeerdetijdvantoepassinggebrachténbovendienwerdervan
allesbijbedacht.Menzeiook:"ZozegtdeHeere,"zondervervolgenste
citerenuitdebestaandeprofetieën.Menprofeteerdeuitheteigenhart.
Dewenswasdevadervandegedachteenmenhooptedathetzozou
gaan,datJeruzalemhersteldzouwordenendatbinnenafzienbaretijd
dieballingenuitBabelterugzoudenkomennaarhetland.Hetwaseen
vorm van zionisme. Het heette niet zo, maar het is precies hetzelfde.
Mengebruiktezionistische(indeBijbelsezinvanhetwoord)profetieën.
Profetieënover:"dedochtervanSion"(Jesaja37:22)en"vanSionzalde
wetuitgaan".(Jesaja2:3b)Ookzeimen:"DeHeerzalhetallemaalwel
goedbrengen."Zoalstoen,spreektmenvandaagook:"LaataldeJoden
maarnaarhetlandgaan"en:"deHeerzalhendaarbrengen",enzovoorts.
MaarwatzeideHeer?"DathebIkhelemaalnietgezegd".WantdeHeer
hadgezegdtotdeballingen,endatwordthiernogeensbevestigd:

Jeremia 29
5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de 

vrucht daarvan; 

Dát wordt gezegd tegen hen die waren weggevoerd naar Babel. Niet:
"Wacht maar even, want de Heer komt spoedig en dan zal Hij jullie
terugverzamelen"of: "Kommaar,wantdeHeerheeftgezegddatgij in
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het land gezegend zult worden." Hier zegt de Heer tot de ballingen:
Bouwt,woont,planteneetdevruchtdaarvan.Bouwen,wonenenplan-
ten betekent dat ze voorlopig daar moeten blijven. Heeft u wel eens
eenhofgeplant?Hetboompjeisgrootendeplanterisdood.Debomen
levenlangerdandemens,duswaaromzaleenmenseenboomplanten.
Normaalgesprokenzouhijertochdevruchtnietvaneten.Endan,om
misverstandentevoorkomen:

Jeremia 29
6 Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, (niet als 

een soort van aanmoediging, want dat is wat een mens normaal 
gesproken doet; nee, maar om te benadrukken waar het om gaat) 
en neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren 
aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren; en wordt 
aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd. 

Hierwordt in iedergevalaloverdriegeneratiesgesprokendie in ieder
gevalnietterugkerenuitdeballingschap.Datbetekentindepraktijkdat
jehetweluit jehoofdkuntzetten.Totdeballingenwordtdusgezegd:
"Vestig je daar" en er wordt bij gezegd: "Zorg dat je niet verminderd".
Natuurlijkisersprakevaneenterugkeer,omdatdeHeergesprokenheeft
overeenterugkeer.Dieprofetieënbestaan,alleenzoudenzenietbinnen
afzienbaretijdvervuldworden,integendeel,wantvers10zegt:

Jeremia 29
10 Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te 

Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik 
zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbren-
gende tot deze plaats.

Erwasvan tevoreneen tijdbepaald,namelijk70 jaren. (Ikhebhetuit-
gerekend en kom op drie dagen nauwkeurig uit.) Het zou duren vanaf
deeersteveroveringvanJeruzalemin606tot536vooronzejaartelling,
namelijk het eerste jaar van Darius de Mediër. Dan zou men toestem-
mingkrijgenomterugtekerennaarJeruzalem,onderZerubbábel.Het
gaateromdatdeHeervantevorenaangekondigdhadopwelketijdmen
zouterugkeren.Diezakenstondenvast.DusinheteerstejaarvanDarius
deMediërzoudenermensen inballingschapgeweestmoetenzijndie
kondenwetendathetzougaangebeuren.Welnu,éénvandiemensen
wasDaniël,diehadhetookgelezen(zieDaniël9)enhijwistvandie70
jaar.

Profeteren over een terugkeer, of "het komt allemaal goed", heeft dan
ook geen enkele zin. De Heer had duidelijk genoeg gesproken hoe het
was. Bovendien herhaal ik wat ik al eerder heb gezegd, dat die onder-
werping aan Babel inging nadat men 490 jaren geleefd had onder de
koningenvanIsraël.Datwilzeggendatereenmonarchiegeweestwas
van70x7jaar.Indiejarenhadhetlandelkzevendejaarmoetenrusten,
eenzogenaamdsabbatjaar.DaarvanzeideHeer:"Julliehebbeninaldie
jarennooiteensabbatjaargehoudenenhebbendus70jaargemist,dus
gaanjullienu70jarenhetlanduit."Ikzegditenigszinsvereenvoudigd,
maardaarkwamhetopneer.Hetwasdeschuldvanhetvolkzelf,men
had de sabbatjaren niet gevierd. Zo waren er 490 jaren vooraf gegaan
aandeze70jarendiehiergenoemdworden.Binnen70jarenzoumenin
iedergevalnietterugkeren;dietijdstondvast.

Na70jarenkeerdeoverigensnietiedereenterug.DeHeerhadhenhet
landuitgestuurdendedatumwaaropmenterugzoukunnenkerenwas
ookaldoorHembepaald.Toendezeballingschapechteringing,bestond
JeruzalemnogenbestondernogsteedseensoortvanJoodsestaat,zij
hetdatdienietzoveeltevertellenhad,vanwegedeafhankelijkheidaan
deomliggendevolkerenenmetnamevanBabel.Precieszoishetinonze
dagen.WijsprekenwelvaneenonafhankelijkeJoodsestaatinPalestina,
maar dat is natuurlijk wel overdreven. Israël is helemaal niet onafhan-
kelijk, integendeel, het is maar wat wij onder dat woord verstaan. Het
bestaat,maarhetisiniedergevalinhogemateafhankelijkvandebuur-
landen. Zo was het met die Joodse staat indertijd ook. Het was in die
JoodsestaatenindatJeruzalemwaarinJeremiaoptrad.Vanuitdieplaats
schrijfthijeenbriefaanhendieinballingschapzijn.

De Heer heeft een tijd bepaald

UmoetzichvoorstellendateriemandinJeruzalemzouwonenenwer-
ken,dieeenofficieelberichtdoetuitgaanviadepers,waarindeJoden
wordenopgeroepenom tochvooralniet terug tekerennaarPalestina,
wantdatiswatJeremiadeed.Hijwerdnietvoornietsbeschouwdalseen
verrader.Steljevoordatdatvandaagzogebeurteniemanddatzoudoen
danzouhijprecieshandelenindezinvandeprofetieeninovereenstem-
mingmetdewilvanGod.Zoisdat,wantdeHeerheefteentijdbepaald.
Datwastoenzoenhetisnuookzo.DiedatumstaatbijGodvastenhet
gaat er ook niet om of wij hem weten. Er is een tijd gemeten, waarin
hetvolkinballingschapzouzijn,waarinJeruzalemnietherbouwdmaar
verwoestzouworden.DatiswatviaJeremiawordtaangekondigd.Eris
weliswaareenJoodsestaat,maarvanherstelisgeensprake;integendeel,
erzouverwoestingzijn.Dieinwoners,dieerdannogzijninJeruzalem,
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waartoe Jeremia dan ook gerekend moet worden, worden mede door
JeremiaopgeroepenomtochvooralnudeHeertedienenenteluisteren
naarZijnwoord.Datdedenzeniet,zesteldenereenanderwoordvoor
indeplaats.Zevondenhuneigenprofetieënenwaren"kittelachtig"van
gehoor.Zevergaderdenzichzelf leraren(zie2Timótheüs4 :3),maarde
Heerzei:daarkomtnietsvanterecht,wantopdebestemdedatum-het
wasookuitterekenenindedagenvanJeremia-zalJeruzalemverwoest
worden.Diedatumwasbepaald,587jaarvooronzejaartelling.

Hebtudatverhaalooitgelezen,datdeprofeetEzechiëlzoveeldagenop
zijn ene zijde moest liggen en zoveel dagen op zijn andere zijde?Voor
elkjaarvandegeschiedenisvanIsraëlééndag.Menkonhetuitrekenen,
zodat men wist dat het zou komen. Zo is het vandaag ook. Men kan
wetendathetzalkomen.AlsjedeboekenleestuitdeMaranatha-bewe-
ging,bijvoorbeeldvanJohannesdeHeer,danleesjedatdaarin.Ofmen
hetleukvindtofniet,isnietaandeorde,maarhetgaateromdathetzois
enwerdaangekondigd.Deballingschapgaatpasvoorbijopdebestemde
tijdennieteerder.De IsraëlietenuitdedagenvanJeremia, metname
degenen die in ballingschap waren, moesten leren dat er geen sprake
was van enige terugkeer, voordat de bestemde datum bereikt zou zijn.
Inhetalgemeengesprokenzoudeterugkeeruitdeballingschapslechts
gebeuren op grond van geloof, om de Heer te dienen, en dat alles tot
heerlijkheidvanGod.Datwordtookindezebriefaangehaald.Overigens,
men kan wel voor de bestemde datum tot geloof komen en de Heer
dienen,maarheteindevandeballingschaplaatopzichwachten,want
daarvooriseendatumbepaald.Alsechterdedatumbereiktisenmenis
níettotgeloofgekomen,zalmenuitdieballingschapooknietterugke-
ren.ErzijnnamelijktweevoorwaardenvoorhetherstelvanIsraël:

1. Dedatummoetbereiktzijn;
2. Menmoettotgeloofkomen.

Dedatumiseenkwestievantijd,maartotgeloofkomenkannatuurlijk
altijd.Alsmenvoordiedatumniettotgeloofgekomenis,zalmendie
datumnieteensmeemaken.Denkmaareensaanhetgesprektussen
de Heer en Nicodémus. Nicodémus denkt dat de Heer misschien de
Messias isendatHijdatKoninkrijkzaloprichten.DeHeerantwoordt
glashard: "Nicodémus, jij moet wederom geboren worden om het
Koninkrijkbinnentegaan."HetgaaterhiernietomofdeHeernuwel
of niet het Koninkrijk brengt. Het gaat erom dat men moet geloven,
wantandersgaatmensowiesohetKoninkrijknietbinnenendanisde
datumooknietbelangrijk.

Daniël en de 70 jaren

InDaniël9staatdatDaniëlgelezenhadindezelfdeprofetievanJeremia,
dat70jarenbestemdzoudenzijninverbandmetdieballingschap.Want
Daniëlzegtniet:"Heere,hetis70jaarverderenhetisbijnaom."Nee,hij
gaatopzijnknieënendoetbelijdenisvandezondenvanhethelevolk,
waarhijpersoonlijkpartnogdeelaanhad.Hijrekendezichtothetvolk,
ennamenshetvolk(hijwasperslotvanrekeningdeelvanhetkonink-
lijkhuis),doethijbelijdenisvandezondenvanhetvolk.Datneemthet
grootste deel van dat hoofdstuk in beslag. Pas het allerlaatste stukje
van dat hoofdstuk spreekt alsnog over de tijd waarop al deze dingen
uiteindelijkvervuldzoudenworden.Datisdeprofetieoverde70weken,
dieooknunogsteedsnietomzijn.Heteerstewatgebeurenmoet,istot
geloofkomen,vóórdebestemdetijd.Eengoedvoorbeelddaarvanishet
gebeurenaanheteindevande69wekenvanDaniëlwaarprecieshet-
zelfdeplaatsvond.Toenopdelaatstedagvande69-steweekvanDaniël,
deHeeropeenezeloverdeOlijfbergreednaarJeruzalemenHijaande
voetvandeOlijfbergdestadzag,weendeHijoverdestadenzei:

Lukas 19 : 42-44
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw 

dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen 
voor uw ogen. 

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden 
een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u 
omsingelen, en u van alle zijden benauwen; 

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen 
in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen 
niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet 
bekend hebt. 

Het gebeurde is identiek.Waarom? Omdat "gij de tijd uwer bezoeking
niet gekend hebt". Niet "omdat gij uw bezoeking niet gekend hebt", al
isdatookzo,maar"omdatgijdetijduwerbezoekingnietgekendhebt".
Er zijn natuurlijk ook toen mensen geweest die gezegd hebben dat je
dedatumnietkuntweten.Menzei:"Datmagniet.Schande,daterzelfs
mensenzijndiezichbezighoudenmetdeBijbelsetijdrekening."DeHeer
zegt:"hetisschandealsjehetnietdoet.Jehebtdetijdvanjebezoeking
nietgekend".Hetwas"deze,uwdag",maarJeruzalemwashetzichniet
bewust.DeHeerkwamopdeezelnaarJeruzalemenerwerdgeroepen:
"GezegendisdeKoning,DiedaarkomtindeNaamdesHeeren!Vredezij
indenhemelenheerlijkheidindehoogsteplaatsen."(Lukas19:38)
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DePsalmenwerdenletterlijkgeciteerd;allemaaluithetOudeTestament.
Jeruzalemmoestwel in feesttooizijn,defanfaremoestwelzijnuitge-
trokkenendestadmoestwelzijnversierd,wanthetwasdelaatstedag
vande69-steweekvanDaniël.BovendienwashetdetiendeNisan,het
paaslammoestinhuisgenomenworden.Opdiedatumzoubovendien
de tempel gereinigd moeten worden.Toen de Heer bij de tempel aan-
kwam, trofHijeensituatieaandatde tempelhelemaalnietgereinigd
was."Terwijlgijdezedag,detijduwerbezoekingnietgekendhebt".Het
isprecieshetzelfdeverhaal.DeHeerzegt:"Jeweetnuwatergaatgebeu-
ren.Erzalnietéénsteenopdeanderegelatenworden."zie zijlijn 1

Volksverhuizing versus ballingschap

Alle volkeren zijn ooit een keer verhuisd. Waar naartoe is een beetje
bekend, maar waar ze vandaan kwamen, blijkt helemaal niet bekend
tezijn.Alsdatgebeurt,heetdatnietballingschap,maarverstrooiingof
volksverhuizing.Wijwetenwelbeter,omdatwijuitdeBijbelwetendat
zetochterugzullenkeren.Hetgaatnatuurlijkomhetprincipedateen
volk kan verhuizen, maar dit was geen verhuizing. Er werd wel gezegd
dathetvolkzouterugkeren,maarnietdiégeneratieenooknietdevol-
gende.Erzoudengeneratiesoverheengaanenerstaatuitdrukkelijkdat
menzichmoestvermenigvuldigenendatmennietverminderdzoumoe-
tenworden.Dekanswasgrootdathetzouverminderendoorassimilatie
(verbindingmetdeanderevolkeren).Danverliesthetvolkzijnidentiteit,
zijnpersoonlijkheid,endatwasnietdebedoeling.Erstaat:"Weestdaar,
woont daar, vermenigvuldigd daar en wordt niet verminderd". Als je
dantochdevredewiltzoekenvandestadentochpolitiekeidealenwilt
hebben,zoekdandevredevandestad,waarheendeHeerjegevankelijk
heeftdoenwegvoeren.DiestadishiernatuurlijkBabel.Nietdevredevan
Jeruzalem,maarvanBabel.Enzoekdenvredederstad. (Jeremia29 :7)
BidtvoordevredevanBabel,wantdaarzoudenzewonen.Hetzounog
eenpooszoblijvenendatiswatzezoudenmoetenleren.

Daarmee is een bijzondere, vreemde, situatie geschapen vanwege die
ballingschap.Menweetdatmenergensvandaankomtenookdatmen
erweernaartoegaat,maarmenweetookdatdattijdenshunlevenniet
zougebeuren.Vroegerwashetzo:jewerdergensgeborenenjegingdaar
ookweerdood.Misschienmaaktejenogeenseenuitstapjehierofdaar
naartoe,maardanhadjehetwelongeveergehad.Ikbedoel:jekomtop
eenbepaaldeplaatsterwereldenjeblijftopdieplekhangenensterft
daarmeestalook.Watmoetjenoumetdegedachtetewetendatjehier
welgeborenbent,maardatjevooroudersergensandersvandaankomen
en dat je nageslacht daar weer naar terug zal gaan?Wat moet je met

zo'nleven?Jezultjedusaltijdontheemdvoelen,vervanhuis.Hetiseen
raregedachte,omdatjeinwezentochnietandersbentdanaldieandere
mensenomjeheen,maarjeoorsprongenjebestemmingliggenergens
anders.Dat isbepalendvoor jeheden.Dat isdekernvanhethelebal-
lingschapprincipe:ergenslevenwaarjenietthuishoortentochzuljeer
altijdblijven.InJeremia29:4-7staatdatereenplekgemaaktwordtom
tewoneneneengezintestichten;datishetdan,envervolgensmaaruit-
ziennaardetoekomst.Datisdeessentie.Wachtenophetverledenkan
niet,dusishetaltijdwachtenopdetoekomst.Eentoekomstwaarvanje
weetdathijhierinditlevenniettebereikenis,entochdaarnaaruitzien,
datisballingschap.Hetiseentriestezaakenhetmaaktjemelancholiek.
Zowasdesituatievandieballingen,maarhetisnudesituatievaneen
verstrooid jodendom.Ofmendatnuwilwetenofniet,maarhet iszo.
Hetblijvenaltijdvreemdelingenenbijwoners,ballingen,altijdverstrooid.
Menkiesterzelfsdikwijlsvoor.HetisnietalleendesituatievanIsraëlof
hetjodendom,maarhetiseigenlijkdesituatievanelkmens.Hetismaar
hoebreedwijdatbegrip"ballingschap"toepassen.

Hedendaagse ballingschap

Oókvandaagmoetenwedaareigenlijkvanspreken.Deonvrededie in
demensinhetalgemeenis,datzoekenvandemens,iseigenlijkalleen
teverklarenuitdezeballingschap.Hijisnamelijkergensandersvandaan
gekomenenheefteenandereafkomst.Natuurlijkwordteenmensgebo-
renuitzijnouders,datisdichtbijgerekend.Datismetballingennetzo.
DieuitIsraëlbijvoorbeeld,wordenookgeborenuithunouders,maarde
werkelijkeafkomst ligtveelverder terug.Zo isdatmetdemens inhet
algemeen ook het geval. Hij vraagt zich af: waar kom ik toch vandaan,
waarbenikterechtgekomen.Ermoettochietsanderswezen,waardoor
deze situatie is ontstaan? Dat de huidige situatie nooit de blijvende
kan zijn; het nooit de vervulling of de zin aan het bestaan kan geven
als zodanig, dat schijnt men in het algemeen wel te weten. Het enige
antwoorddaaropisslechts tegevenvanuitdeSchrift:Omdathetgaat
omeenverledenwatwezelfniethebbenmeegemaaktendusmoethet
ons verteld worden. Dat gebeurt ook en dan blijkt dat wij een andere
afkomsthebben.Wantwemogendanindividueelgeborenzijnuitonze
ouders, maar de mensheid als zodanig is wel degelijk een schepping
Gods,waarinGodsademisgeblazenenwaarGodeenplanmeehad.Dat
demensdaarnaopeenanderspoorgekomenis;eenanderewegheeft
ingeslagen,eenwegvanongehoorzaamheid,eenwegvandeHeereniet
dienen,datdiemensdaardoorinballingschapisgekomen,ja,datisde
enigeverklaringvooraldezedingen.

Zijlijn  1

U weet dat stenen 
ook een beeld zijn van 
het zaad van Abraham. 
Niet alleen zouden de ste-
nen van de tempel niet 
op elkaar gelaten worden, 
maar ook het natuurlijke 
zaad zou verstrooid wor-
den. Het volk, het natuur-
lijke zaad, zou net zo ver-
strooid worden als die ste-
nen. Dat hebt u natuurlijk 
niet zó gehoord, maar wel 
andersom, namelijk als 
het verzameld wordt. Dan 
wordt dat beeld gebruikt 
als de stenen weer bij 
elkaar gevoegd worden 
en gebouwd worden tot 
één stad en één tempel. 
De datum was bepaald, er 
stond een tijd voor. Zolang 
zou het duren en op dat 
tijdstip zal de Heer verschij-
nen. Indien dan niet aan 
de voorwaarde wordt vol-
daan, dan zal geen steen op 
de andere gelaten worden. 
Er zouden nog generaties 
volgen. Er staat niet: je bent 
nu het land uit en je komt 
nooit meer terug. Dan zou 
het ook geen ballingschap 
zijn, maar emigratie.
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Omheteenseenvoudigenconcreetvoortestellen:Jekuntdehelemens-
heidbeschouwenalsinballingschap;wantdemenswerdverdrevenuit
dehofvanEdenendemenszalerweernaarterugmoeten.Termenals
"dehofvanEden"en"hetparadijs"wordenindeBijbelnogvelemalen
gebruikt,ookinverbandmetdetoekomst.Hetbetekentzoveelals:men
is uit het paradijs afkomstig en men gaat er weer naartoe, dat is de
bedoeling,maaronderwegzijnwehier inballingschap.Datgeldtvoor
dehelemensheidennietalleenvoorIsraël.EnzoishetBijbelsebegrip
"ballingschap" van toepassing op de gehele schepping als zodanig.
De ballingschappen van het jodendom zijn eigenlijk niets anders dan
een illustratievandewereldendemensheid.Naardeanderekant toe
geredeneerd is het een voorbeeld voor de gelovigen van vandaag, die
ook,maardanopeenanderemanier,weerinballingschapzijn.Deover-
eenkomstisdatmenverdrevenisuitdeoorsprongenweetdatdieoor-
spronkelijkepositieweerterugverkregenzalworden.Menweetdathet
nunognietgebeurtenmenwachtopdetoekomst.Erzijnookvarianten
opdenkbaar.Jekuntbijvoorbeeldzeggen:eenmenskantochvanuitdie
toekomst leven? Ja, dat gebeurt en dat doen wij ook. Wij verwachten
datwijteruggaannaaronzeoorsprongendieligtvooronsalsgelovige
nietindehofvanEden,ooknietbijdemensofhetjodendom,maarin
dehemel,wantwijzijnuitGodgeboren.Wijzijn"vanbovengeboren",
wordttegenNicodémusgezegd.Alsjevanbovengeborenbent,danben
jedaaruitafkomstigendusinballingschapenishetvanzelfsprekenddat
jedaarnaarterugkeert.OnzetoekomstalsGemeenteligtdanookboven
indehemel.

Filippenzen 3 : 20
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den 

Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

Er wordt gezegd dat onze eindbestemming weer in de hemel ligt, en
dat noem ik dan een terugverzameling, namelijk onze toevergadering
tot Hem. Als er staat: "onze wandel" (burgerschap) is in de hemel, dan
betekent dit dat we nu leven vanuit de toekomst en vooruitgrijpen op
onze toekomstige situatie.We gaan leven zoals het in de toekomst de
bedoelingis.Datmenvooruitgrijptopdetoekomstisoverigensookeen
Bijbelsegedachte.Datishetgroteonderscheidtussendegelovigenaller
tijdeninhetalgemeenendenatuurlijkemens.Denatuurlijkemensleeft
altijdvanuithetverleden,daarwerdhijgevormdenkwamhijvandaan,
naardetoekomsttoe. IndeBijbel ishetzodatdegelovigennietleven
vanuithetverleden,maarlevenvanuitdetoekomst,omdatzedieken-
nen. Die toekomst is de bron waaruit men het leven en de kracht put.

Hetkenmerkvaneengelovigeisdathijleeftindehemel,omdathijinde
toekomstnaardehemelzalgaan.Zoligtheteigenlijk.Eengelovigeleeft
meteenhemelburgerschap,omdatdaarzijnbestemmingligt.Zokunje
dusinballingschaplevenentegelijkertijdvooruitgrijpenopdeterugver-
zameling.Dieterugverzamelingzelfispasechtindetoekomst.

EenandervoorbeeldisIsraël.DatvertrokuitEgypteentoenwashetin
ballingschap. Ongeacht waar nu de oorsprong ligt, dat maakt niet uit.
Jekuntookzeggen: IsraëlkwamuitKanaänennugaathetuitEgypte
weeronderwegnaarKanaän.Maaralshetonderwegis,ishetnognietin
Kanaän,dusishetnoginballingschap.Menzouooklanginballingschap
blijven.Hetzouzeker40jaardurenenofmendatvantevorenwist,weet
ik niet helemaal zeker, maar ik vermoed het wel. De eerste twee jaren
wistmenhetmisschienniet,maartoendievoorbijwarenwistmendat
iniedergevalwel,wanttoenwerdergezegddatereenhelegeneratie
zouvoorbijgaan.DiegeneratiezouKanaännietbinnengaan,maarhet
volk als zodanig wel. De bedoeling was dat het volk, vooruitgrijpend
ophetwonenenhetgevestigdzijn,hetblijveninKanaän,alzouleven
vanuitdatKanaänitischburgerschap.Hetgrootstegedeeltevandewet,
die immers gegeven werd na de uittocht uit Egypte, spreekt over: "Als
gijinhetlandgekomenzultzijn,waarindeHeeruwGodubrengenzal,
danzultgij…"Erwordenzelfsvoorschriftengegevenomtrentdetempel
enoverdeeredienstindetempel,maarhetzouhonderdenjarenduren
voordathetzozouzijn.Erwerdenvoorschriftengegevenmetbetrekking
totdeverdeling-deverbouwing-vanhet land.Voorschriftenomtrent
desabbatjarenenjubeljaren.Hetzouiniedergevalminstensdie40jaar
durenvoordathetzozouzijn.Hetisalaangehaalddatdiesabbatjaren
pas echt gehouden moesten worden bij het ingaan van de monarchie.
Hetwarenwettendiegegevenwerden inhetalgemeen,voorhetvolk,
alshetinhetlandgekomenzouzijn.Maardiewettenwerdengegeven
40jaardaarvóór,nadeuittochtuitEgypte,zodatmenaldietijddatmen
indeballingschap(indewoestijn)wasdiewettenvandat toekomstig
landgekendheeft.Debedoelingwasdatmendaaruitzouleven.Alsdie
wettenzeggendatdeHeervoorhetvolkzouzorgenalshetvolkHemzou
dienen,danishetvanzelfsprekendeneenjuridischcorrecteaangelegen-
heiddathetvolknual,nuhetonderwegwasnaarhetland,uitdiezelfde
principeszou leven.DeHeerzouhennaarhet landbrengenendereis
hoortdaarinprincipeookbij.

DeHeerhadgezegd:Ikzalzorgendathetlandzijnvruchtopbrengt.De
woestijnlevertonderwegweinigvruchtenopenookzekernietalsjeer
doorheenwandelt,wantdankunjehetnietbebouwen.DusgafdeHeer
brood uit de hemel, het manna, en het water uit de rots. Het was een
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vooruitgrijpenophetbeloofdeland.Menwasinballingschap,menhad
geen rechten, men zou zelfs in de woestijn sterven en toch werd men
gezegendmetdezegeningendieeigenlijkpasinKanaänthuishoorden.
Hetishetvooruitzienopdeterugkeeruitdeballingschap.Hetbetekent
datmenaldietijdvandeballingschapweliswaarinzekerezineengere-
geld levenzou leiden,maar tochzouweten:watwehierhebben,gaat
allemaalvoorbij.Wehebbenhetwel,webouwenhetwel,wegenieten
ermisschienookwelvan,maarhetisallemaaltijdelijk.Hetishetkennen
vandetoekomstenwetendatmenonderwegisnaardevervullingvan
debelofte isbepalendvoorhetheden.Nietzozeeronsverleden,maar
onzetoekomstisbepaald.Datisbelangrijkenhetwordtdaaromookvele
malenherhaald.

Lukas 9 : 62
62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den 

ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot 
het Koninkrijk Gods.

Menmoetvooruitkijkenenhetdoelinhetooghouden.Pauluszegt:

Filippenzen 3 : 14
14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en 

strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het 
wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in 
Christus Jezus. 

Detoekomstisbepalendvoorhethedenenzozijnermeeruitspraken:

Lukas 17 : 32
32 Gedenkt aan de vrouw van Lot.

DevrouwvanLotkeekachterom.Zijkonnietvergetenwatachterwas
enwerdeenzoutpilaar.Datisiniedergevaleenvoorbeeldvoorons.Wat
dacht u van Israël? Israël, dat terugverlangde naar de vleespotten van
Egypte,maardaarbijvergatdathetinEgyptewelinslavernijwas.Israël
keekachteromenwatgebeurter?HetkomtookweerteruginEgypte.

Deuteronomium 28 : 68a
68a En de HEERE zal u naar Egypte doen wederkeren in 

schepen, door een weg, waarvan ik u gezegd heb: Gij zult 
dien niet meer zien;

HetzijnallemaalBijbelsebeginselen.Zekeerdenterugnaardeslavernij
van Egypte of gaan in slavernij naar Babel. Het is steeds volgens het-
zelfdeprincipe:alsmennietvooruitkijktennietleeftnaardietoekomst
toeenmennietstaatopdebeloftenvanGod(Staandopdebeloftenvan
mijnHeerenGod,zegthetlied),belofteninhetverledengedaan,maar
metbetrekkingopdetoekomst,danzalmen,netalsdenatuurlijkemens,
terugkerennaarhetverleden.

Wat is verleden, heden en toekomst?

Ikweetnietofudatverschijnselkent-hetistehopenvanniet-maar
bij de natuurlijke mens is het zo dat hij jaren achtereen onderweg is.
Vanuit het verleden door het heden naar de toekomst, totdat hij over
eenbepaaldeleeftijdheengaatendanblijktdathijgeentoekomstmeer
heeft.Watdoethijdus?Hijkeert terug!Hijgaat leven inhetverleden
enzijngedachtengaanterugnaardatverledenensteedsverderterug.
Datisdenatuurlijkemens.Zogaathetaltijd,erisgeenkeus.Hetheden
isookeigenlijkniettevatten.Watishetheden?Hetishetsnijpunttus-
senverledenentoekomst,meerniet!Ophetmomentdatikhetwoord
"heden"uitspreek,ishetalweervoorbij.Jekuntkiezen:welkekantkijkik
op?Hethedenismeteenvoorbij,kijkjenaarhetverledenofnaardetoe-
komst?Denatuurlijkemenskenteigenlijkgeentoekomst.Hijheeftniets
teverwachten,geenzekerheid.Hijweetalleendathijdoodgaatenwat
dannogonzekeris,isdathijnietweetwanneer.Hetklinktheelcynisch,
maarzoligthetwel.Hijheeftgeenanderekeusdanteleveninhetver-
leden.Datishetgroteverschilmeteengelovige.Dieheefteentoekomst
en gebruikt zelfs het heden om zich op die toekomst te oriënteren. Je
moettochwetenwatjeteverwachtenhebt,dankunjejeeropvoorbe-
reiden.Alsjeonderwegbentnaareenbestemmingenjehebterbewust
voorgekozen,danblijfterweinigandersoverdanjeteverdiepenindie
bestemming.Datiswatvandeballingenookvandegelovigeenvande
mensinhetalgemeenverwachtmoetwordenalshijdetoekomstkent.
Wijkennendetoekomst,omdathetWoordvanGodhetonsgeopenbaard
heeft.Hijzouzichopdietoekomstmoetenoriënterenendanwordthet
levenvanzo'nballing-indeBijbelsezinvanhetwoord-bepaalddoor
debeloftendiezijngedaan.Deballingweet:ikbenhierwel;ikkanvan
allesdoen;erwordthiervanmij ietsverwacht,maarmijnuiteindelijke
bestemmingligtergensanders.Menzouzijnhartnietstellenopdedin-
genvanhethedenendedingenvandeballingschapzelf(menleefter
welinengenieterwelvan,datishelemaalgeenprobleem),maaropde
dingenvandetoekomst.DaarspreektdeBijbelgenoegover.
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2. Etymologie van "ballingschap"

Hetbegrip"ballingschap"isinhetHebreeuws"GALOED"enkomtvanhet
werkwoord"GALAH".Somswordthetwoordnietgoeduitelkaargehou-
den, zoals ik gezien heb in de verschillende concordanties. Het woord
"GALOED" wordt soms gebruikt als een zelfstandig naamwoord. Soms
zelfsalseenverbuigingvanhetwerkwoordendankrijgtheteenander
"strongreverence"nummermee.Dusalsuooiteensgaattellen,hoevaak
een woord voorkomt (dat heb ik dus gedaan) kun u het wel vergeten,
want dat komt niet uit. Ik heb wel al de verwante woorden geteld die
vandezelfdewortelafkomenenhetkomt273keervoor.Umoetditwerk-
woord "GALAH", waar dit woord "GALOED" van afgeleid is, onthouden.
Datwoordisafteleidennaar"GAL",van"GIL","GILGAL","GOELGOLETH",
"GOLGOTHA","GALILÉA","GILEAD","GALLIERS"en"GALATEN".

"GAL"wordtinonzeBijbelaltijdvertaaldmet(een)"hoop"(bijvoorbeeld
eenbergstenen).UkenthetverhaalmisschienvanJakobenLabanals
zijtotelkaarkomen.Zebrengendanookwatstenenbijelkaarenrichten
hetoptoteen"steenhoop"envervolgenswordtgezegd:"Dezehoopzij
hedeneengetuigetussenuenmij"."Hoop"is"GAL"of"GIL"en"getuige"
is "AD"enzowerddenaamvandieplaats "GILEAD".Datbegrip "GAL":
3 + 30 (Gimel + Lamed) = 33, staat voor alles wat gestalte krijgt, wat
vorm krijgt. Een ondefinieerbare vorm overigens, want het hoeft niet
nauwkeurigbepaaldtezijnhoeheteruitmoetzien.Hetgaateromdat
het plaats en ruimte inneemt, en daarom kan het woord zelfs worden
gebruiktvoordeheleschepping,namelijkdatwatvormgekregenheeft
enbijelkaargebrachtis.Datiswatzichookuitdruktinaldiewoordendie
van"GAL"zijnafgeleid.Hetbegripwedergeboorteof"GILGAL"(=wiel)2x
33,wilzeggendatietstweemaalgestalteofvormkrijgt.Wedergeboorte
is twee keer gevormd worden. De wortel van al deze woorden is niet
"GAL",maar"GALAL"(=rollen).

Eenwielrolt,heeftgestalte,engaatzichopeenbepaaldemaniergedra-
genenopeenbepaaldemaniereeneigen leven leiden.Hetwielheeft
eencirkelvormenmaaréénafmeting,demiddellijnofstraal.Hetisde
eenvoudigstevormdiejekuntbedenken.Metdiecirkelwordtookaltijd
descheppinguitgebeeld,evenals"degangvandewereld".Alsmenhet
heelmooiuitbeeldt,tekentmeneenslangdiezijnstaartindebekheeft
enzodecirkelvormtalsbeeldvandestoffelijkewereld.Decirkelstaat
dusvoordeschepping,dewereldalszodanigenhetwieleigenlijkook,
zij het dat het wiel tevens het voortwentelen, de voortgang, uitdrukt.
Inwerkelijkheidgaathetomhetprincipedatdiewereldgestalte,vorm,
heeft gekregen en nu voortrolt. Die draaiende beweging is sinds men-

senheugenisdeuitbeeldingvanhetlevenzelf,omnogmaarniettespre-
kenvandedraaikolken,dekolkendebewegingwaarinmenweggezogen
kanwordenentenondergaan.

Dat"leven"is indatrollenuitgedruktdoordewoorden"GAL","GILGAL"
of"GALAL".Hetwordtinverbandgebrachtmetdewereldzoalswijdie
nu kennen en voortbeweegt. Die maar zijn gang, en als het ware zijn
eigenweggaat,alseenwieldatjeeenzetjegeeft;daarrolthetdanen
vervolgens maar afwachten wat er van komt. Het begrip rollen wordt
in Jesaja 22 : 18 gebruikt in de beschrijving van een oordeel, een von-
nis.Hetwoord"GALAH"(waarvanhetwoord"ballingschap"isafgeleid),
wordt in de Bijbel bijna altijd vertaald met "ontdekken", de bedekking,
debescherming,wegnemen.Sterkernog,deallereerstekeerdathet in
deBijbelvoorkomt,wordthetzelfsvertaaldmet"ontbloten"inhetgeval
vanNoach.

Genesis 9 : 20, 21
20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een 

wijngaard. 
21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ont-

blootte zich in het midden zijner tent. 

Daarnawordthetwoordbijnaaltijdvertaaldmet"ontdekken".Hetkan
ookbetekenen"zichblootstellen(GALAH)aan",waardoorietsofiemand
ook kwetsbaar wordt. Dan wordt het begrip "ballingschap" of: "in bal-
lingschap wegvoeren", en zo wordt het soms ook vertaald. Als men in
ballingschapgaatismenimmersblootgesteldaaneenvijandigewereld.
Als Israël in ballingschap gaat, valt de bedekking, de bescherming van
heteigenlandweg,evenalsheteigennationalebestaanbuitendegrens
vanheteigen landenhetwordtblootgesteldaandeBabyloniërs.Dan
ismendie(be)dekkingkwijten inhogematekwetsbaar.Vooralalsdie
Babylonische ballingschap ook nog een Medo-Perzische ballingschap
blijkttezijn.DaarmeekomenwebijdegeschiedenisvanEstherendan
blijkthoezeermendaaralsJoodisblootgesteldaandeMedenenPerzen.
Hetisinderdaadlevensgevaarlijk.

Ballingschap houdt dus eigenlijk in dat men zijn bescherming kwijt is.
Men is zijn kracht kwijtgeraakt. Bovendien houdt het in dat men tot
schandeisgemaakt,datkomenwenogweltegen.Mendraagtsmaad-
heid,wanthetiseenschandeomnaakttelopen.Datisdesituatievan
het in ballingschap zijn. In de Bijbel komt het vaak voor dat mensen
ontbloot,uitgekleedeninhetopenbaartentoongesteldworden.Mensen
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zowel als overheden en machten. Het is in wezen een uitbeelding van
vernederingenballingschap.Ikmoeterbijvertellendatdit"ontdekken";
dat"eenbedekkingwordtweggenomen"synoniemismet"openbaren".
Er staat bijvoorbeeld: dat de Heer Zich "ontdekte" aan iemand. Dat wil
zeggendatdeHeerZelfZijnbedekkingwegnamenZichopenbaarde.In
depraktijkbetekenthetdatdeHeeraaniemandverscheeneneventueel
datHijtotiemandsprak.

Genesis 35 : 7a
7 En hij bouwde aldaar een altaar, en noemde die plaats 

El Beth-El; want God was hem aldaar geopenbaard 
("GALAH", ontbloot) geweest,

Denkeven terugaanNoach inGenesis9.HierwilhetzeggendatGod
ZichbekendheeftgemaaktaanJakob.GodZelfnamZijnbedekkingweg
engafZichblootenopenbaardeZichaandemens.Datisdegedachte.
Het betekent dat als God Zich aan de mens openbaart Hij Zich bloot
geeftenZichteschandemaakt,omdatHijZichafgeeftmeteenzondig
mens. Het is een vernedering voor een heilig en rechtvaardig God om
Zich te openbaren aan een zondig, onrein en onheilig mens, maar Hij
doethet.DatgeldtookvoorhetsprekenvanGod,maarzekeralsHijin
ballingschap komt. Dat wil zeggen: als God de hemel verlaat en mens
wordt,alsmensgeborenwordt,enhieropaardeweldegelijkdegeopen-
baardeGodheidis,entegelijkertijddekwetsbare,totschandegemaakte,
ontblote Godheid. Dan vinden we God Zélf in ballingschap en kennen
HemalsdeHeerJezusChristus,wantHijishetWoordvanGod.Hijisde
openbaringvandeGodheid,endaarinmaaktGodZichteschande,stelt
God Zich kwetsbaar op ten opzichte van de mens. Die God wordt ook
promptdoordemensgekwetst.Vandatontbrekenvandekkingwordt
ook direct gebruik gemaakt en deze God in ballingschap wordt ook te
schandegemaaktenuiteindelijkgedood.Wehebbennuhetbegrip"bal-
lingschap"ookopdeHeerZelfvantoepassinggebracht,enterecht,want
alshetooitopiemandvantoepassingwas,danwashetopHem.

Het woord "GALAH" betekent dus: "ontdekken", "openbaren" of: "zich
uitdrukken".Datwilzeggendat ietsmetgeweldnaarbuiten treedtof
geduwdwordt.Zokanookeenvolkmetgeweldhetlanduitgedruktwor-
den.Hetwoord"uitdrukken"betekentookdatmentotiemandspreekt
en uitdrukking geeft aan gedachten enzovoort, maar dat is allemaal
in principe ballingschap. Zelfs als wij spreken gaat het woord van ons
uit,  en de bedoeling daarvan is dat het woord niet ledig wederkeert,
maardathetresultaatheeft.Weverwachtenerietsvan,isdebedoeling.

Nogmaals, al het woord dat uitgaat, gaat dus eigenlijk per definitie in
ballingschap.Hetgeeftuitdrukkingaanietsenisdaarominballingschap.
Dat isdewijzewaaropGodspreekt.Hijgaat inballingschap.Hijzendt
ZijnWoordindewereldendebedoelingisdathetterugkeert.Hetisdan
ookzodatwijnietalleenvandeballingschapdeeluitmaken,maarook
aandeterugkeerdeelkrijgen,wanneerwedeelkrijgenaanhetWoord
vanGod.AlswedeelhebbenaanhetWoordvanGoddanzullenwedie
weg ook gaan en met datWoord niet ledig wederkeren, maar tot God
gebracht worden, want hetWoord van God keert tot God weder. Dan
blijktheteen"cirkel"tezijndiezichsluit.

Desymboliekismisschienwelwatingewikkeld,maardaaromnietmin-
derinteressant.Hethebreeuwsewoord"GALOED"(afgeleidvan"GALAH")
betekent"ballingschap"enwordtookenkelekerenvertaaldmet"gevan-
kelijk wegvoeren". Er is echter in onze bijbelvertalingen ook een ander
woord dat daaraan synoniem is en vertaald wordt met "gevangenis"
of "gevangennemen". Niet van "GALAH", maar van het woord "SHEBIE"
200+2+10(Shin+Beth+Jod).Datwordtvertaaldmet"ballingschap",
"gevangenis"of:"gevangenen".Dieuitdrukkingkomto.a.voorin:

Psalm 68 : 19a
19a  Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis 
  gevankelijk gevoerd;

Woorden die aangehaald worden in Éfeze 4. Er zijn dus twee begrip-
pendienogaldoorelkaargebruiktworden. IkhebzelfsSchriftplaatsen
gevonden waar beide termen in dezelfde tekst staan. Synoniem aan
elkaar,zodatdebetekeniservantochuiteindelijkdezelfdeis.Erismaar
éénuitzondering,namelijkalshetals"SHEVO"wordtopgevat,danblijkt
heteen"edelsteen"tezijn,een"agaath".Datmaaktnietzoveeluit,want
uweetdateenedelsteenookgevormdwordtinballingschap,onderhoge
druk.Degedachteblijfttochdatvan"drukken"of"naarbuitendrukken
metgeweld",waartegen iedereenzichverzet,watniemandwil,omdat
heteenschandeis,maarhetisdewegvandescheppingalszodanig.

Na de ballingschap

Ikgrijpnueventerugopeenonderwerpdatikaleensaangehaaldheb
in een heel ander verband, namelijk dat het begrip "ballingschap" van
toepassing is op de schepping en als zodanig op de gehele wereld. Ik
noemdealdathetvantoepassingwasopdemensheid,dieuithetpara-
dijsverdreven isenernaar terugkeert.Dehelewereldechter is ineen
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ballingschap, die stamt uit de tijd vóórdat Adam er was. Dat is de bal-
lingschapdieweterugvindenin2Petrus3,waargesprokenwordtover
descheppingvandeoorspronkelijkewereldindriefasen:

1. deoorspronkelijke;
2. deballingschap(demiddelstedus);
3. detoekomende.

2 Petrus 3 : 5, 6
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord 

Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde 
uit het water en in het water bestaande (van voor Genesis 1);

6 Door welke (het water) de wereld, die toen was (dat is de 
wereld zoals hij was en, in zekere zin althans, zo zou moeten zijn), 
met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan 
is. (dat wil zeggen er kwam een oordeel over)

DiegrotevloedwasvóórGenesis1zegtPetrus.

 2 Petrus 3 : 7
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde (de hele schepping, 

de wereld zoals wij die kennen, die in ballingschap is en zich niet 
bevindt in de oorspronkelijke positie. Zij is verdreven en haar wor-
tels kwijtgeraakt. We zijn allemaal ontheemd, de hele schepping is 
eigenlijk niet thuis), zijn door hetzelfde woord als een schat 
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag 
des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen. 

ZoalseroverdeoorspronkelijkeJoodsemonarchieeenoordeelkwam,zo
kwamerveeleerder(veleduizendenjarendaarvoor)eenoordeeloverde
schepping. Zoals Israël in ballingschap ging, ging de schepping in bal-
lingschap.Uzietdathiereendaggesteldiswaaropeeneindkomtaan
dieballingschap.Datwatinballingschapiszalookgeoordeeldworden,
maarmenzalookuitdeballingschapkunnenterugkeren.

2 Petrus 3 : 13
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen 

en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 

Diebelofteisessentieelvoorleveninballingschap.Vers13betekenteen
omwenteling. Ongelovigen vinden dat een ongeluk of ramp. Wij ver-

wachtendezerevolutie,deze"GILGAL", indetoekomst.Wijverwachten
naarZijnbelofte,devervullingvandiebelofte,eennieuweschepping,en
datgebeurtrevolutionair.DeSchriftleertdatdeoorspronkelijkeschep-
ping woestheid en ledigheid en duisternis is geworden, volgens onder
andereGenesis1 :2.ErzijnveelSchriftplaatsendiedatbevestigen.Het
betekentdatdewerelddiewijkennennietinzijnoorspronkelijkehoeda-
nigheidis,maarverdreven,losgemaaktisvanzijnoorsprong,losgemaakt
vandeSchepper.Welevendanookineengevallenwereld,maarhet is
gewooneenwereldinballingschap.Wijverwachtenindetoekomst,dat
watnuinballingschapis,verenigdzalwordenmetdeSchepper.Allendie
inballingschapzijnzullentotGodteruggebrachtworden,enuitdiebal-
lingschapwederkeren.WatdachtuvandeuitdrukkingdatHij"degevan-
genisgevangenzounemen".Ofeigenlijk:datHij"degevangenisgevan-
kelijkzouwegvoeren",metZichméévoeren.(Psalm68)Eriseenprincipe
watdaargenoemdwordt inverbandmetIsraël,wat inballingschapis,
maardeHeerZelfzoualleswatinballingschapis(ofweldegevangenis)
metZichmeevoeren.Zeblijvendanwelbijelkaar,maarwordengebracht
op de plek waar ze echt moeten zijn. Ze worden bij elkaar gebracht in
Christusenookinhetland,enzovoort.Hijzaldeballingschapgevankelijk
wegvoerenenzalhengavegeven,enzijzulleninhetlandwonen.

Psalm 68 : 19
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis 

gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te 
delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U 
te wonen, o HEERE God!

HetwordtooktoegepastopdeGemeenteinÉfeze4,wantaldeprofetie-
enwordenookvantoepassinggebrachtopdeGemeenteinoverdrach-
telijke zin. Daar blijkt dat wij, die verstrooid zijn over de wereld onder
deheidenen,bijelkaargebrachtzullenwordenendatwijdoordeHeer
gevankelijkzoudenwordenweggevoerdengavenzoudenontvangen.

Éfeze 4 : 11
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en 

sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en 
sommigen tot herders en leraars;

Je zou die hele Psalm natuurlijk alsnog eens moeten toepassen op de
geheleschepping,dieinballingschapgevangenendienstbaargemaakt
is.ErstaattochinRomeinen8datdehelescheppingaandedienstbaar-
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heidisonderworpen,inslavernijendusinballingschapis,enwachtop
het openbaar worden van de zonen Gods? Die zonen staan in de vrij-
heid.IndetoekomstwordtdehelescheppingdoordeHeeregevangen
genomen en teruggebracht naar een positie die ver uitstijgt boven de
vroegere, want als men terugkeert uit ballingschap zal blijken, dat de
situatiebeterisdanvoordeballingschap.Datisdebedoeling.Israëlging
inballingschap,maardeuiteindelijketerugkeeruitdeballingschapzou
plaatsvindenonderdeeeuwigeenlaatsteKoninguithethuisvanDavid.
HijzalmeteenhetMessiaanserijkbrengen.Niethetherstelvandelang-
durendedynastie.Nee,hijzaldevervullingvanallebeloftenbrengen.

Datiswatookmetdewereldgebeurt.Hetisnieteenterugkeernaarde
oudesituatie,maarééndiedaarbovenuitstijgt.Datisookdezinvanal
diedingen,maarwaartoedandieballingschap?Opdatbijdeterugkeer
uitdeballingschapdedingenbeterzoudenzijn!Een terugkeeropeen
hogerniveau,eenverbeteringnamelijk.Nieteenherstelvanhetoude,
waarnadedingenzicheindeloosblijvenherhalenenjemaardoortolt,
integendeel, het gaat om het bereiken van iets nieuws. Er moet een
vernedering zijn, een soort oordeel en lijden, opdat daarna de situatie
hersteld en beter zal worden als voorheen. Als het niet verbeterd zou
zijn,isheteenonzinnigesituatie.Danheefthetgeenenkelezinenishet
alleenmaarwreedheid.Watdescheppingoverkomtenwatdebedoeling
isvandeballingschapisdatmenweliswaarterugzoukerenuitdebal-
lingschap,maarnietindeoude,maarineenverbeterdesituatie.

ToenJudauitdeBabylonische-deMedo-Perzische-ballingschapterug-
keerde,zolezenwijinEzra,inNehemiaenookindelaatstekleineprofe-
ten,warenvelenonderhenteleurgesteld.Menkomtteruguitdeballing-
schapenhetbrengtnietwatmenverwachthad.Hetantwoordvande
Heer,viadeprofeet,isdanook:Ja,ditisooknietdeterugkeer.Ditiseen
terugkeer,wantdéterugkeeruitballingschapzalpasplaatsvindenbijde
komstvandeMessias.Erstaatdatmeneen tempelbouwde(dezoge-
naamdtempelvanEzra)endanblijktdietempelveelkleinertezijn.De
helftvandemensenstaaterbijtejuichenenroept:Watfijn,wehebben
weereentempelinJeruzalem!Deanderehelfthuiltdooraldatgejuich
heenenroept:Ditislangnietwathetwas,ditkanhetnietzijn.Datzei
deHeerook:Ditishetookniet,ditiseenbeeldvanwatkomenzal,maar
deuiteindelijkevervullingvanaldezebeloften,deuiteindelijketerugkeer
vanuitballingschap,ispasalseerstdeMessiasverschenenis.Diedingen
gelden natuurlijk ook nog vandaag.Vervulling van de beloften hoeven
wevandaagniet teverwachten.Erzijnweldingendieerverbandmee
houdenendieeensoortvooruitgrijpenzijnopdietoekomstigevervulling
vandebelofte,maarinwerkelijkheidishetzodataldiedingenwachten

opdetoekomst,alszetenvollevervuldzullenwordenindeverschijning
vanChristus,Diealleswatontheemdis,naarhuiszalbrengen.

Hetzaluduidelijkzijndathethelebegrip"ballingschap"eigenlijkniet
indewereldgekendwordt.Erwordtweleensovergesproken,maarde
gedachteisnietbekend,omdatmendetoekomstnietkent.Menweet
weldatmenergensvandaankomtenonderwegis,maarwaarhettoe
leidtniet.Daaromheethetookgeenballingschap,maargewoondwalen.
HetisnetalsmetdeSpaansedolenderidderDonQuichotdelaMancha,
hijwistnietwaarheenhijonderwegwas.

Een vaste toekomst

Metditbegrip"ballingschap",wathetverblijfbetekenttussenverleden
entoekomst,ishetechterniethetgeval.Hetverledenisbekendviahet
geopenbaardeWoordvanGodenookdetoekomstisbekenddoordat-
zelfdeWoordvanGod.Nietindelaatsteplaatsopgrondvandebeloften
die gedaan zijn. Het kan ons allemaal bekend zijn, maar er zijn veel
mensendiezichchristenennoemenenzichzelfalsoprechtechristenen
beschouwen,maaronbekendzijnmetdievastetoekomstenwaardoor
hendehelezinvanhetbestaanontgaat.Alszenamelijkdateindpunt
nietkennen,nietwetenhoedatzit,hoemenerkomtendatmenerkomt
enwanneer,danmistmenelkevastigheidinditleven.Alsjealleenopde
vragenkuntzeggen:ikhoopdathetnogeensmisschienzalblijken,mis-
schien…DatheetgeenhoopindeBijbel,hoewelmensendattegenwoor-
dig hoop noemen. Als je alleen maar hoopt dat het nog een keer gaat
komen,waarbenjedanmeebezig?Deessentieisjuistdatheteinde,de
afloop,namelijkdeterugkeer,vaststaat,enbeloofdisaandiegenendie
geloven.Zodatookvaststaatwieaandieuiteindelijkeafloopdeelheeft
eninhetbeloofdeland(=Kanaän,denieuweschepping,dehemel)aan-
komt.Hetzijnzijdieuitdeballingschapterugkeren.

Eenchristenzouzichdaarinjuistvandewereldmoetenonderscheiden,
omdat hij weet wat hem te wachten staat en vertrouwd op de belof-
ten die God gesproken heeft. Die zijn niet twijfelachtig, maar worden
twijfelachtiggemaaktdoordateropdeverkeerdewijzeovergesproken
wordt.ZestaanuitdrukkelijkindeBijbel,maarhelaas,doordeprediking
der woorden van de Schrift wordt afbreuk gedaan aan wat er nu echt
beloofd is. Er wordt dikwijls precies het tegenovergestelde gepredikt.
In plaats van dat wij leven vanuit de toekomst, die voor ons vaststaat,
levenwijuitdeonzekerheidenwordtdeonzekerheidonssteedsweer
aangepraat.Ophetmomentdatwijdenken:ikweethetwelenikgeloof
datikerbenendatikerbijhoor,dankomtervastwel iemand,diebij-
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zondervroomis,vertellendatjedatmaarzonietzekerkuntweten.En
daargaanwedanweer.Danbeginthetverhaalopnieuw.Opdiemanier
wordt de gelovige weer op hetzelfde niveau van de wereld geplaatst,
dieooknietszekerweet.Hetonderscheidligtjuisthierindatwijweten
waarhetnaartoegaatalswedeBijbelsewaarhedennemen.Danishet
belangrijkste daarin dat wij, volgens 2 Petrus 3 : 13, naar Zijn beloften
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde verwachten in welke gerechtig-
heidwoont.Daarheenzijnwij,hoedanook,onderweg.Datishetverhaal
endatdienenwijvanhetbeginafaantewetenbijdebestuderingvan
deBijbel;wetenhoehetafloopt.DatleertonsdeBijbelenhetismethet
levenookzo.Alsjenietweetwaarhetnaartoegaatwatzoujeerdan
meedoen?Waarmaak je jedrukover?Laatonsetenendrinken,want
morgenstervenwij!Waarzullenwijonsdrukovermaken?Hetisanders
allemaal kwelling en ijdelheid des geestes. De NieuweVertaling heeft
hetover"hetnajagenvanwind".Hetiszondevanjeleven.Alsweechter
wetenwaarhetnaartoegaat,kunnenwijonsopdiebestemmingrich-
ten,enisdathetkenmerkvanhetleveninballingschap.Deenigemanier
omtelerenwatdebedoelingis,isomenkelevoorbeeldentegevenvan
mensendieindeBijbelinballingschapwaren.

InJeremiavindenweJudaindebabylonischeballingschapenerwordt
gezegd:

Jeremia 29 : 5-7
5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de 

vrucht daarvan; 
6 Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, en 

neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren 
aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren; en wordt 
aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd. 

7 En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk 
heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; 
want in haar vrede zult gij vrede hebben.

Datbetekentdatdezeballingenzoudenberusten inhun lot.Zeweten
hoehetzit, laatzeervredemeehebbenenrusten indebeslissingdie
God genomen heeft. Dit is geen apathie of fatalisme of iets dergelijks.
Nee,Godheefthetgedaanenookgezegdwaartoehetdientenhoehet
verderzalgaan.Alsjedatnuweet,danzegteenoprechtegelovigeende
oprechteballing:Goed,danweetikdat,nugaanweverdermetdeorde
van de dag. Ik weet waar ik me aan te houden heb en ik maak er van
watervantemakenvalt.Datgeldtnetzogoedindezetegenwoordige

bedeling.Datisminderbekend,omdatwijtochaltijdgeneigdzijnomte
zeggen:Zoekdedingendiebovenzijn,nietdedingendieopdeaardezijn,
bedenkdegeestelijkedingen.ZoekhetKoninkrijkGodsenlaatdieande-
redingenmaarwaaien.Dat isook inprincipewel juist,maardaarmee
wordendedingendiewijhieropaardehebbennietveroordeeld.Erzijn
mensendiedenkendatweleens,maarhetiseengrootmisverstand.

We leven in deze kosmos (niet deze aioon, want daar hoor ik niet in
thuis),indezestoffelijkewereld,alsgelovige.Wewonenenwerkendaar
enhebbenereenplaats in. Ikbedoeldit:wehebbenalsgelovigeneen
plaats indemaatschappij.Hetgaatomeenplaatsdie je indiewereld
(dekosmos)inneemt,zonderdaarechtemotioneelzwaarbijbetrokken
tezijn,endaarjehartnouopgevestigdtehebben.Ookalhebjeweinig
respectvoorpolitiekendatsoortzaken,danwildatnietzeggendatje
je niet met het bestuur en maatschappelijke aardse zaken zou mogen
bezighouden. Als je dan maar niet denkt dat je bezig bent de wereld
teverbeterenofdewilvanGodtedoen,wantdat isnietwaar.Jebent
dangewoonbezigmethuizentebouwen,gezinnentestichtenenvoor
hetnageslachttezorgen.Wezijnhierinballingschapenhetduurtnog
wel even, hoewel het voor onze generatie iets moeilijker te zeggen is,
omdatwijhetvermoedenhebbendathetnietzoveelgeneratiesmeer
zalduren.Ikbedoeltesprekenvanuitonzebedeling,alszodanig.Erstaat
in1Timótheüs6:17datGodonsrijkelijkgeeftuitZijngenade,ookomte
genietenindezezienlijkewereld,waarweperslotvanrekeningingebo-
renzijnendeelvanuitmaken.

Inballingschapdus,maarzoektdevredederstad,waarheendeHeereu
gevankelijkheeftdoenwegvoeren.Hetbetekentook:zoekdevredevan
waaruzichookmaarbevindt.Hethoeftniet,maaralsudatwiltisdat
heuswelgoed.Alsumaarnietdenktdatdatuwblijvendeplaatsisen
datudaarmeeeenGodewelbehaaglijkwerkdoet,wantdatisniethet
geval, maar het mag wel. Er zijn mensen die zeggen dat een christen
eigenlijk geen eigen huis mag hebben, want hij heeft hier geen vaste
woon-ofverblijfplaats.Abrahamwoondeintentenenzijgelovendatwe
allemaalopeensoortcampingmoetengaanzitten.Zijdenkendatwij,
alsgelovigen,alleenmaarinhuurhuizenmogenwonenofintentenof
ietsdergelijksendatisnatuurlijknetzominwaar.Ofjeeenhuiskoopt
ofhuurtisindepraktijktochmaarwathetvoordeligstisenwaarjehet
meestegemakvanhebt.Hetmaaktnietsuit.Hetgaateromhoejeerover
denkt.Hoejeerinjegedachtentegenoverstaat.Diegedachtenmoeten
zozijn,dathoezeerdiedingenookjeeigendomzijn,jeerslechtstijdelijk
debeschikkingoverhebt.Jebentinballingschapenjemoetertochweer
uit.Datiseigenlijkhetheleverhaal.
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Ballingschap en genade

Tegendegelovigewordtnergensgezegddathijniet indekosmoszou
mogenleven.Erstaatweldathijnietbehoorttotdezetegenwoordige
aioon, maar er staat ook dat hij wel degelijk in deze tegenwoordige
aioon, deze eeuw, leeft en er zijn plaats inneemt. Ook staat er dat het
zelfsdebedoelingisdathijindietegenwoordigeaioonzoulevenendan
gaathetoveronzebedeling.

Titus 2 : 11, 12
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan 

alle mensen. 
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de 

wereldse begeerlijkheden verzakende (ontkennende), matig 
en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegen-
woordige wereld (aioon, eeuw);

"Wereld"staatertweekeer.Eénkeerindeuitdrukking"wereldsebegeer-
lijkheden"endeanderekeerin"detegenwoordigewereld".Indegrond-
tekststaandaartweeverschillendewoorden."Dewereldsebegeerlijkhe-
den"zijndievandekosmos.Datwilzeggenvandezienlijke,stoffelijke
dingen,descheppingalszodanig,dieinballingschapis.Voordeuitdruk-
king"detegenwoordigewereld"staat"detegenwoordigeeeuw"(aioon).
WatdeJehovah'sgetuigendannoemen:"hettegenwoordigesamenstel
vandingen",watoverigensheelaardigvertaaldis.

HierstaatdatdegenadeGodsisverschenen.Wijlevenonderdiegenade
Godsenwij,diegeloven,wordendoordiegenadeonderwezen.Watleert
genadeons?Datwenietonderdewetleven.Datbetekentdatallesmag.
Datiswaar,maarerstaatmeteenbij:"metmate".Erzijndusweldege-
lijkbeperkingen.Matigleven,datwilzeggenbinnenbepaaldegrenzen.
Nietbovendemaatenuitdebandspringend.Eenkeereenfeestjeiseen
anderverhaal,maarhetgaatomdealgemenelevenswijzeopeenbetrek-
kelijkonopvallendewijze,wantdatbetekenthetindepraktijk.Datisook
heelverstandigvooriemanddieinballingschapis,ofwelvooriemanddie
inhetbuitenlandverkeert.Alsjealsbuitenlanderergensbentenjevalt
daarop,danisdatnietbestenvragenommoeilijkheden.

DebedoelingisdatwijonderdiegenadevanGodzoudenleven,matig
en rechtvaardig (vaardig voor het recht is vaardig voor hetWoord van
God) en godzalig wil zeggen dat we Gode vruchten zouden dragen in
dezetegenwoordigeeeuw.Aandeanderekantzoudenwedewereldse

begeerlijkhedenverzaken.Datwilzeggendatweonsnietzoudenlaten
leiden(hetheeftietsmet"vooraanlopen"temaken)doordebegeerlijk-
heden van de zienlijke dingen, want de natuurlijke mens wordt geleid
door de dingen die hij in deze kosmos nou eenmaal ziet. Hij richt zijn
ogenopietsenlooptdaardanachteraan.Debedoelingisdatwijonsniet
zoudenlatenleidendoordiezienlijkedingenvandekosmos,maardoor
hetWoordvanGod.HetWoorddatgesprokenismetbetrekkingtotde
toekomende dingen. Dus een gematigd leven leiden en verwachtende,
wantalsmeninballingschapisdanverwachtmen.

Titus 2 : 13
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heer-

lijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus 
Christus; 

Christus Jezus, Die verwachten wij en dat is wat men in ballingschap
doet:wachtenopdeverlossing,deterugkeer.Beteristezeggendatmen
wacht op deVerlosser. Er moet iemand komen Die de ballingen uit de
ballingschap terug zal verzamelen. Iemand Die de gevangenis gevan-
genneemt.WeetuwatdeEmmausgangerszeiden:wijdachtendatHij
DegenewasDieIsraëlzouverlossen.IemandDieZichvooraandekudde
zou stellen en zou leiden naar de schaapskooi. Ja, vanuit Petra, dat is
ook een ballingschap, vanuit Petra naar Jeruzalem. In ieder geval, men
verwachtdieVerlosser,Dievooraanzoustaanenlopenomdeballingen
terugtebrengennaarhetland.ZoalsZerubbábelenEzraindertijdenin
zekerezinnatuurlijkookNehemia,maardatzijnallemaalvoorafschadu-
wingenvandeHereJezusChristus,Diezoukomenomhetvolkteverlos-
sen.Inafwachtingdaarvanleeftmeninballingschap,pastmenzichmin
ofmeeraan,zonderdeidentiteitalsballingteverliezen.Menblijftzich
tochrichtenopdetoekomst.Datisdegedachte.

InTitus 2 worden deze dingen over de Gemeente gezegd, maar het is
natuurlijkbeteromonseerstbezigtehoudenmetwatergezegdwordt
over God Zelf, Die in ballingschap ging. Dat is wat ons het meest zou
moetenaanspreken,namelijkdataldezewaarhedenvantoepassingzijn
opChristusZelf.GodZelf,DieZijnwoonplaats,Zijnoorspronkelijkeposi-
tieverlietenZichvernederdeeninballingschapkwam,omdaarnaterug
tekeren.VlakvoorZijnlijdenenstervenzegtdeHeerinZijngebed:

Johannes 17 : 5
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heer-

lijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 
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Hierinditvers,indevormvaneengebed,wordtgezegddatHijoorspron-
kelijkheerlijkheidhad,eerdewereldwas(enHijiniedergevaleerderdan
detegenwoordigewereldwas,vanvroegereoorsprongdus)endatHijin
detoekomstheerlijkheidzouontvangen,hoeweldatnatuurlijkgeenzin
hadomdat tezeggenalsHijophetmomentvansprekenheerlijkheid
heeft.Datisdusballingschap!

Vanuit de vernederde positie bidt Hij om verheerlijking, gelijk aan de
heerlijkheidDieHijinhetverledengehadhad.Hetgebedwerdverhoord.
Dat wil zeggen: Hij kreeg niet alleen dezelfde heerlijkheid terug, maar
Hij ontving er meer bij. Anders zou het ook zinloos geweest zijn, maar
daarwordthiernietomgevraagd.Erwordtgesprokenoverdeterugkeer
in de oorspronkelijke heerlijkheid. Je zou dat letterlijk moeten noemen
"eenrepatriëring","eenterugkeernaarhetVaderland"of:"eenterugkeer
naardeVader",of:"terugnaarhetVaderhuis".(zieJohannes14)Hetgaat
omhetprincipedatdeHeerheerlijkheidhad.Hijlegdedeheerlijkheidaf,
inballingschap,enHijzaguitnaareenverheerlijkingdiegroterzouzijn
alsvoordien.HetevangelievanJohannesgaatoverprecieshetzelfdeen
begintdanook:

Johannes 1 : 1, 14
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij 

God, en het Woord was God. (het was dus in heerlijkheid)
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons 

gewoond (is onder ons in ballingschap geweest) (en wij heb-
ben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als 
des Eniggeborenen van den Vader) (dat slaat weer op Zijn 
opstanding en Zijn hemelvaart daarna), vol van genade en 
waarheid. 

Uziet,datstaatalindeeersteverzenvanhetJohannesevangelieendat
blijft het onderwerp, alle hoofdstukken door. Hij, Die van boven uit de
hemelwasgekomen;Hij,DieAbrahamgezienhad(omdatHijheelwat
ouderwasdan50jaar),Hijwashiertijdelijkopaardeenzei:"Ikbenhet
Lichtderwereld".Wandeltinhetlicht,terwijlhetLichtbijuis,wanthet
Lichtgaatstraksweerweg;hetwordtweerduisterendewereldzalweer
onderhetoordeelkomen.

Johannes 3 : 19
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen 

is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan 
het licht; want hun werken waren boos. 

Ballingschap en de huidige bedeling

NuishetLichtweerweg.DatishetverhaalvandeballingschapvanGod
Zelf. God Zelf kwam in ballingschap in de persoon of gedaante van de
HereJezusChristus,maarHijgingweerterugnaarwaarHijtevorenwas.
DatisookeenvandeuitdrukkingenvanhetJohannesevangelie.Welezen
die waarheid uitgebreider als de apostel Paulus het in de Filippenzen-
brief heeft over leven in ballingschap, met name onze ballingschap in
dezebedeling.Hetzijndedriegemeentelijkebrieven,geschrevenvanuit
degevangenis.Éfeze,FilippenzenenKolossenzensprekenovergemeen-
telijkewaarheden,deaardenderoepingvandeGemeente.Éfezespreekt
eroverdatwij"gezegendzijnindehemelmetelkezegeninginChristus".
(onzehemelsepositie)DeKolossenzenbriefisdaaraanbijnagelijk,alleen
met iets andere woorden, maar ze worden beschouwd als twee paral-
lelle brieven. Het gaat om precies dezelfde waarheden. Daartussenin
vindenwijdeFilippenzenbriefendieheeftprecieshetzelfdeonderwerp.
Die spreekt over de positie van de Gemeente, maar terwijl Éfeze en
Kolossenzen de Gemeente beschouwen als zijnde in de hemel, als vol-
maaktinChristus:

Kolossenzen 2 : 10
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle 

overheid en macht;

spreekt de Filippenzen brief over het verschijnsel dat wij een hemelse
positiehebben:

Filippenzen 3 : 20a
20a  Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook  

 den Zaligmaker verwachten,

Dat stelt dus de brief op één lijn met Éfeze en Kolossenzen, maar de
toevoeging "waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten", brengt ons
ineens hier terug op aarde en in ballingschap. Want hoewel wij een
hemelsepositieenroepinghebben,ishettochzodatwijuitdehemel
deZaligmakerverwachtenendatbetekentdatwenietlichamelijkinde
hemelzijn.Wehorendaarwelthuisengaandaarwelnaartoe,maarwe
zijnerniet,duszijnweinballingschap.

Het is de Filippenzen brief die spreekt over de vernedering en smaad-
heid van de gelovige die hij nu ondergaat. In onderworpenheid aan
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Christusondergaathijhetlijden.ZozalhijookdeleninhetKoninkrijkvan
Christus(verborgen).OmdatChristussmaadheiddraagt,doordewereld
verworpenisentotopvandaagindiezinzelfsvernederdwordtenlijdt,
heefteengelovigedaaromdaarookdeelaan.AangezienervanChristus
gezegdwordtdatHijZichnunogsteedsalsoffergeeftaandeGemeente,
wordtookvandegelovigenindeGemeentegezegddatzijzichdienen
teofferenofgeofferdwordenendussmaadheiddragen.Datisdeware
achtergrondvanhetgedeeltedatikvaakaanhaaluitFilippenzen.

 Filippenzen 2 : 4-7
4 Een ieder zie niet op het zijne (of op het eigen), maar een 

ieder zie ook op hetgeen der anderen is. 
5 Want dat gevoelen (gezindheid, bedenken) zij in u, hetwelk 

ook in Christus Jezus was; 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft 

Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens 

dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen 
gelijk geworden; 

Welkegezindheidofgevoelen?Dievanvernedering!WantChristusJezus
isDegene,DieindegestaltenisGodszijnde,hetgeenroofgeachtheeft
Godegelijktezijn,maarHijheeftZichzelfontledigd(geledigd),degestal-
tenisvaneendienstknechtaangenomenhebbende,enisaandemensen
gelijkgeworden.Diegezindheidzouindegelovigemoetenzijn,namelijk
dathijzichookledigtendegestaltenisvaneendienstknechtaanneemt.
Eengelovigeisernamelijkomtedienen.WijzijneromdeHeertedienen,
om dienaren te zijn van het NieuweVerbond, waartoe Hij ons immers
bekwaamgemaaktheeft.OokomalleswatvandeHeeristedienenen
datbetekentdatwedeGemeenteenookelkaardienen.Romeinenhoudt
onsdaaromvoor:

Romeinen 15 : 3
3 Want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar 

gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U sma-
den, zijn op Mij gevallen. 

ChristusheeftZichzelfookvernederd.Hijheeftsmaadhedengedragen,
onderandereterwillevanonzeroepingenheiliging.Dááromstaaterdat
diegezindheidookzoumoetenzijn indegelovigen.Hoehoogweook
zijnenhoezeerweookeenhemelsepositiehebbenontvangen.Hoezeer

weookkoningskinderenzijnenerfgenamenvandetroonoverdehele
schepping,datweonstoch-netalsChristus-zoudenvernederenende
gestaltenis van een dienstknecht zouden aannemen, want we hebben
hiergeenblijvendestad,maarzoekendetoekomende.Wezijnhiernog
inballingschapen levennog inafwachtingvandevervullingvandeze
dingen.WehebbenwelwatGodgesprokenheeft,maarhetzaldefinitief
pas gerealiseerd worden in de toekomst. Wanneer? Als die Ene, onze
groteGodenZaligmakerzalverschijnenindetoekomst.DeVerlosser,de
GoedeHerder.

ErstaatvandeHeerdatHijindegestaltenisGods,enGodegelijkwas.
Hijheefthetgeenroofgeacht.DatwilzeggendatHijterechtdiepositie
indegestaltenisGodshad.WijkenneniemanddieookGodegelijkwas,
minofmeer,maardiezichzelfdiepositieaangemetenhad.Datissatan,
deoudeslang.Hijwildezijntroonstellen.Nietalleennaast,maarzelfs
bovendeAllerhoogste.VandeHereJezuswordtgezegddatHijdegestal-
tenisGods is.Hij ishetgeopenbaardebeeldvanGodsZelfstandigheid.
GoddruktZichuitindeHereJezusChristus.OndanksZijnhogepositie
heeftHijZichzelvegeledigd,wantZijninwendige,Zijnwezen,Zijneigen
heerlijkheidheeftHijafgelegd.(HijheeftZijngodheidafgelegdenwerd
mens)Hijheeft"Zichzelvevernederd,gehoorzaamgewordenzijndetot
de dood, ja de dood des kruises". Afleggen verondersteld iets uiterlijks,
dat was het niet zozeer, het was in de eerste plaats iets innerlijks. Een
mens is eigenlijk alleen maar iets uiterlijks, is alleen maar buitenkant.
Hetiseenholvat,datkunjeookzohoren.Demenshoortgevuldtezijn
metdeGeestvanGod,ofwelmetGodsheerlijkheid.

Gehoorzaamwordenbetekent;gelovigwordentotdedooddeskruises.
HetwasopgrondvangeloofenhetwasomZijngeloofdatHijverwor-
penwerd.OmdatHijzijnvertrouwengesteldhadophetWoorddatGod
gesprokenhad.Diegehoorzaamheid,datgeloofishet.Datbetekentdus
dat Hij hier, terwijl Hij in ballingschap was, leefde uit geloof. Hoe leeft
mendusinballingschap?Doorgeloof.UitgeloofindebeloftendieGod
gedaanheeftmetbetrekkingtotdetoekomst.DatheeftdeHereJezus
Zelfookgedaan.Hijisgeloviggeweestalsmenshieropaarde.Hijheeft
Zijn Godheid als het ware uitgedaan, afgelegd, en in plaats daarvan
werdHijalsmenshieropaardegevuldmetdeGodheid(gevuldmethet
Woord van God; God is immers "Woord" en God drukt Zich uit in "het
Woord").Diegeledigdemenshieropaardedientvervuldtewordenmet
deGoddelijkedingen,maardatkanalleenmaarconcreetviahetWoord
vanGod,datHijinZichopneemt.DatiswatdeHereJezusgedaanheeft.
DatleiddeHemtoentotdedood,maardatwasniethetergste,omdat
debelofteendatWoordwatHijinZichhad,inhieldendatHijuitdedood
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zouopstaan.Datmaaktheternieteenvoudigeropenevenverschrikke-
lijk.Hetsluitdenatuurlijkeangstvoorbepaaldedingennietuit.Demens
heeftvannatureeenangstofafkeervoordedood.Ookalweethijdathij
daaruitzalopstaan,daaromgaathijnognietblijmoedigdedoodtege-
moet.Zoookballingschap.Jeweetdatjeeruitterugkeert,maardaarom
ishetangstigdeballingschapintemoetengaan.

Wat er hier van de Heer gezegd wordt, is dat Hij Zich vernederd heeft,
gehoorzaam werd. Het leidde Hem tot in de dood des kruises (een
schandelijke dood). Daarom staat erbij "de dood des kruises". De dood
hoeftnoggeenschandetezijn,omdatelkmensnueenmaalsterft.Hier
staatechteruitdrukkelijk:"ja,dedooddeskruises",wantdeBijbelzegt:
"Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt". (Deuteronomium 21 :
23,Galaten3:13)Dusisheteensmadelijke,schandelijkedood.Hijheeft
danookhetkruisgedragenendeschandeveracht.Waarom?OmdatHij
uitermate verhoogd zou worden! Hoe leeft men dan in ballingschap?
Vanuit de beloften, vanuit de zekerheid, die God gedaan heeft. Omdat
men weliswaar weet dat men in ballingschap smaadheid draagt en
vernederdwordt,maardatdebedoelingdaarvanis,datmenvervolgens
verhoogd wordt. Het schijnt dat het niet anders kan. De hele Bijbel
door blijkt dat er geen andere weg is, want de weg die omhoog gaat,
gaateerstviadevernedering.Alleendoor lijden totheerlijkheid.Vraag
menietwaarom,maarikweetweldatalservoorGodZelfeenandere
mogelijkheidgeweestwasomdieverhogingtebewerkstelligen,zonder
dievernedering,danzoudatongetwijfeldzijngebeurd.Hetkonblijkbaar
nietandersenhetprincipewerdzelfstoegepastopGodZelf,namelijkde
HereJezus,DievernederdwerdopdatHijdaarnaverhoogdzouworden.
AangeziendescheppingnietmeerderisdandeSchepper,betekenthet
dathetzelfdeprincipewordttoegepastopdeschepping,opIsraël,opde
Gemeenteenopdevolkereninhetalgemeen.Hetiseenuniverseelprin-
cipe.InNederlandzeggenwij:"zondervallenwordtjenietgroot."Hetis
eenzwakaftrekselvandezeBijbelsewaarheid.Wekrijgenhetwelvaker
indeBijbeltezienenookopandereterreinenvanhetlevengeldtprecies
hetzelfdeprincipe.

Filippenzen 2 : 9
9 Daarom (dat wil zeggen vanwege die vernedering) heeft Hem 

ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam 
gegeven, welke boven allen naam is; 

10 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie 
dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn. 

AandeenekantwordtgesprokenoverdeverhogingvanChristusenaan
de andere kant over de vernedering ten opzichte van Christus, althans
van een ieder die in de hemel, op de aarde of onder de aarde is. Het
buigen van de knieën heeft onvermijdelijk tot gevolg dat je er kleiner
vanwordt.Datisdebetekenisvandatknielen.Menvernedertzichten
opzichtevandeVerhoogde.Hetiswaar,Christuswordtverhoogd,opdat
eeniederzichzoubuigenvoordezeVerhoogdeHeerendatalletongzou
belijden,datJezusChristusJehovahis,totheerlijkheidGodsdesVaders.

Waarom ballingschap en vernedering?

Duswaaromdievernedering?Omdaterverhogingzoumoetenplaats-
vinden!Waaromdandievernederingendieverhoging?Totheerlijkheid
GodsdesVaders!Datwilzeggen,totheerlijkheidvanGod,DiedeVader
isenDiealdiedingenuitgedachtentotstandgebrachtheeft.Datiswat
deVaderdoet,immers.DeBijbelstaatervolvan.Erwaseensiemanddie
blindwasentoenerwerdgevraagdwaaromdatwaszeideenigeechte
Heelmeester:"OpdatdewerkenGodsinhemzoudengeopenbaardwor-
den."(Johannes9:3b)Niet:"waardoorisdat",maar:"waartoeisdat"?Het
eigenaardigeisdatergevraagdwordt:waaromisdiemanblind?Heeft
hijgezondigdofzijnouders?Menzochtdeoorsprongofdeoorzaakvan
die blindheid in het verleden en dat is het misverstand, want het ant-
woordis:"OpdatdewerkenGodsinhemzoudengeopenbaardworden."
Deoorzaakligtnietinhetverleden,maarindetoekomst.Dedingenuit
hetverledenzijner,opdatzijnaardetoekomstzullenleiden.

Devernedering,deblindheidenookhetbedelaarschapvandieblindge-
boreneisallemaalopdatdewerkenGodsinhemgeopenbaardzouden
wordenendeVaderendeZoon(GodZelf)indiemanzoudenverheerlijkt
worden.Datgeldtookvoordeschepping,wantdieishelemaalblindge-
boren. In duisternis, in ballingschap en te schande gemaakt.Waarom?
OpdatdeheerlijkheidGodsenGodswerkendaaringeopenbaardzouden
worden.Wat staat er in Filippenzen 2, waarom werd Hij vernederd en
vervolgensverhoogd?OpdatalletongzoubelijdendatJezusChristusde
Heeris.Waarom?Datdrukthetdoeluit:

Filippenzen 2 : 11
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, 

tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

Daargaathetaltijdom.Waarombestaatdiescheppingüberhaupt,ofhij
nuinballingschapisofniet?TotheerlijkheidGodsdesVaders!Totheer-
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lijkheidvandeSchepperZelf.DieSchepperheeftbepaalddatdezeweg
vanballingschaptermeerdereheerlijkheidvandeSchepperis.Daarom
gebeurthetzo.Daarhebikwelvredemee,maardaarmeezijnnietalle
vragenbeantwoord.Metnamenietdievragendieikookbewustnooit
stel.WijlerenjuistuitdeSchriftdathetnietgaatomhoehetzogeko-
menis,maardatheteromgaathoehetnuverdermoetenwaartoehet
zalleiden.

ZokomenweinRomeinen8terecht,waardesituatievandewereldzelf
beschreven wordt. Er wordt gezegd, samenvattend in één zin, dat wij
weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die Hem
liefhebben. Er blijft dus maar één zaak over, namelijk dat we de Heer
zoudenliefhebbenennaarHemzoudenluisteren.

De ballingschap van de Here Jezus

NugaikverdermetdeballingschapvandeHereJezusZelf.InHebreeën
zienwepreciesdezelfdeopbouwalsinFilippenzen.

Hebreeën 12 : 2
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 

geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorge-
steld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, 
en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 

Dat wil zeggen dat de Here Jezus onze vóórste Leidsman is, de éérste
Leider, de goede Herder. Hij loopt voorop (arghégos in het Grieks = de
Eerste)enHijisdeVoleinderdesgeloofs.Datwilzeggen:Hijliepvoorop
engingdewegdesgeloofs.Hijheeftdieweghelemaaltotheteindtoe
gelopen.Hetwaseenwegvanontlediging,vandienstbaarheideneen
wegdieleiddetotdedood,"ja,totdedooddeskruises".Dusstaathier:
HijlooptvooropenwijlopenachterHemaan,ziendeopHem,"Dewelke
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen
endeschandeveracht,en isgezetenaanderechterhandvande troon
Gods".

HierstaatteneerstedatereenGelovigewasaanwieietswasvoorge-
steld en Die geloofde in hetWoord dat gesproken was.Wat was Hem
voorgehouden?Vreugde!VreugdewasHembeloofdinhetWoordenHij
geloofdedat.Dedoodwasgeenwegvanvreugde,maaralsHijdieweg
zougaan,zouHijbijdievreugdeterechtkomen.Dieweggingdoordood
en lijden tot heerlijkheid. Om de vreugde die Hem voorgesteld was en

waarHij ingeloofde,dááromheeftHijhetkruisverdragenenheeftHij
deschandeveracht.Hetisnormaaldatalsmenschandedraagt,veracht
wordt.Hetkruisisdeuitbeeldingvanschande,maarHijheeftdieschan-
deverachtengedragenenZichernietsvanaangetrokken.Hetresultaat
isdevreugdedieHemvoorgesteldwas,namelijkdatHijzouzittenaan
derechterhandGods.

Johannes 17 : 5
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heer-

lijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 

HetisookinderdaadgebeurdenHijzitdusaanderechterhandGods.Hij
wasmensopaarde,netzoleegalsuenik(degestaltenisvandemens,
een dienstknecht). Hij liet Zich vullen met het Woord van God, leefde
daaruithier inballingschap,engingZijnweg.Eenwegdieveeldieper
gaatdanvoordemeestenvanons.Eenwegvanvervolging,martelaar-
schapenvaneensmadelijkedood.Eenwegechterdieweldegelijkleidde
totdetroonvanGod.Totdeuiterstehoogtediemenmaarzoukunnen
ontvangen.DatstondinFilippenzen.DaaromheeftGodHemuitermate
verhoogd.InHebreeën12:2staatdatalsresultaatvanditallesHijgeze-
tenisaanderechterhanddestroonsvanGod.Ditishetzelfdealswater
inFilippenzenstaat:

Filippenzen 2 : 5
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus 

was; 

HetisnietalleenmaareenobjectiefverhaaloverWiedeHereJezusis,
maareen indringendeverwijzing:denkeromWieHij is!Hij isnamelijk
onsvoorbeeld.Wijhebbendienormtehanteren.Hijisonzenorm.Hijis
onzemaatenvooronsmaatgevend.HijisonzeLeider.Daaromstaater
inHebreeëndevermaning:

Hebreeën 12 : 1b
1 laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk 

omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loop-
baan, die ons voorgesteld is; 

"Laat ons afleggen allen last, en de zonde (ongeloof) die ons lichtelijk
omringt". Dat kan niet anders, want andere zonden kunnen wij niet
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afleggen.AlsdatwelkonhaddeHeerniethoevenstervenvoorons.Als
wijzelfdezondekondenafleggen,danhadHijdienietvanonsafhoeven
nemen. Die zonde is dus niet zonde in het algemeen, maar het is één
zonde speciaal, namelijk die, waar ook alle andere zonden uit voortko-
men: de zonde van ongeloof. De Hebreeënbrief laat er dan ook geen
twijfeloverbestaan."Enlaatonsmetlijdzaamheidlopendeloopbaan"
(derenbaanofeigenlijkdestrijddiezichafspeeltinderenbaan).Laatons
metlijdzaamheidrennendestrijd,"dieonsvoorgesteldis",daarbijziende
opDegene,Diediezelfdeloopbaangelopenheeft.

Hierstaatdatdieloopbaanwaarwijonsinbevinden,dieloopbaanvan
deballingschap,dieomweg,ookgelopenisdoordeHeereJezusenalswe
opHemzienenwetenhoehetmetHemafliep,danwetenweookhoe
hetmetonsafloopt.Danwetenweookdathetdemoeitewaardisom
dieloopbaantelopen,omdatdieleidttotderechterhandvandetroon
vanGod(totindehemelzelf).PrecieshetzelfdealsinFilippenzen2wordt
herhaaldinHebreeën12:

Hebreeën 12 : 3
3 Want aanmerkt Dezen (de overste Leidsman), Die zodanig 

een tegenspreken van de zondaren (als zonde ongeloof is, zijn 
zondaren ongelovigen en dus tegensprekers die het Woord van 
God niet aanvaarden) tegen Zich heeft verdragen (Hij ver-
droeg Zijn kruis, want dit "verdragen" was het verdragen uit vers 
2, en daardoor leed Hij), opdat gij niet verflauwt en bezwijkt 
in uw zielen. 

Vroegerbegreep ikditnooit, tegenwoordigwel.Menkan lijdenomdat
het Woord van God tegengesproken wordt. Men lijdt niet vanwege
tegenspraakinhetalgemeen,maarmenlijdtomdathetWoordvanGod
tegengesprokenwordt.Kentudat,alsumethetWoordvanGodergens
aankomtenmenbestrijdtdat?Mengeloofthetniet,menwijsthetafof
bespothetzelfs.DatiswatmentegenoverdeHeerJezusdeed.Datisde
strijdwaarineengelovigehierookterechtkomt.

Hebreeën 12 : 3b
3b opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. 

Hijisnietverflauwdenisnietbezweken.Hijheeftdieloopbaantothet
eindetoegelopenenhetWoordvanGod(deBijbel,deGeschriften)vast-
gehouden.Hijheeftdaaruitgeleefdenis,alsgevolgdaarvan,gestorven.

Maarhetgaatomhetresultaat,wantdatgeldt.Daaromstaaterdatwij
preciesdiezelfdewegzoudengaan.Datisdebedoelinginelkgeval.Geen
concessiesdoen,maarvasthoudenaan:"Erstaatgeschreven"en"Leven
uitgeloof".Datgaatniet in jekoudeklerenzitten,enwiedatallemaal
tegensprekenmoetenhetzelfmaarweten,hoewelheterg is.Wijheb-
benechterhetvoorbeeldvandeHeer,DiegewoonZijnwegging.Niet
gegrondopwatanderenzeiden,maaropgrondvandieheerlijkheid,die
HemdoorGodwasvoorgesteld.Daargaatdithoofdstukover.Daardoor
spreektHebreeën12nietalleenoverdeballingschapvanChristus,maar
overdeballingschapvanállegelovigen,waarbijChristus totvoorbeeld
gesteldwordt.Dat isaltijdzo.JekuntgeenBijbelsewaarhedenbeden-
kenofjehebthetoverdeHeerJezusChristus.Hijisaltijddenorm,het
voorbeeld.Hij ishet,Diedewegging.Hij isDegeneDiehetonderging,
enerdeleidingaangaf.HijisnietalleenhetuitgedruktebeeldvanGods
wezen,maarookhetuitgedruktebeeldvanGodswerkinhetalgemeen.
AlleslooptviaHem.

Hebreeën 12 : 6
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt 

een iederen zoon, die Hij aanneemt. 

Invers6wordtgezegddatdeHeerekastijdtdieHemliefheeft.Datwil
zeggen:HijgeseltiederezoondieHijaanstelt(aanneemt).Degedachte
daarbijis,datdegelovigeopgevoedwordt.Bijkastijdingdenkenwijaan
pijniging,maardatisnietwaar.KastijdingindeBijbelstaatvoor"opvoe-
ding".Daarbehorendeberuchteopvoedkundigemaatregelenbij,zoals
demattenklopperenhetlatje.Hetgaathieromhetprincipedatalseen
menszoonwilwordenenalserfgenaamaangenomenwilworden,dan
moet hij door die kastijding, die opvoeding, heen. Wij zeggen: zonder
vallenwordtjenietgroot!Wezeggendatmeestaltegenkinderen,maar
de gedachte is dat voordat men tot volwassenheid, heerlijkheid komt,
daar heel wat vallen en opstaan aan vooraf gaat. Dat is de algemene
gedachte en dat wordt ook van toepassing gebracht op de gelovigen.
Eigenlijkishetzo-endatwetenweuitRomeinen8-datdieaanstelling
totzonenhetzelfdeisalsdeterugkeeruitdeballingschap.Datgebeurt
pasbijdeverlossingvanonslichaamofwatonsbetreftbijdeopname
vandeGemeente.Hetgebeurtpasalsweonzeuiteindelijkebestemming
bereikenenuitdeballingschapverzameldworden.
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3. Herstel Koningschap en Priesterschap

De terugkeer uit de ballingschap houdt op de een of andere wijze het
herstel van het Koningschap en Priesterschap in. Het herstel van de
tempeldienst. Het betekent dat degenen die in ballingschap zijn, en
daardoorambteloosburger,teruggebrachtwordennaarhetlandendus
alsnogalszonen,alserfgenamenindatlandwordenaangesteld,zodat
deterugkeeruitdeballingschap,typologischalthans,overeenkomtmet
deaanstellingtotzonen.

InGalaten4pastdeapostelPaulusdatbeeldtoeopIsraëlonderdewet,
enhetgelovigeIsraëlnuonderdegenade.Pauluszegtdan:onderdewet
warenwijkinderenenonderopzienersenvoogdengesteld,maarnu,in
devolheiddestijdsvandeVadertevorengesteld(vers2),nunamelijkde
Messiasisgekomenenhetnieuweverbondisaangebroken,wordenwij
alszonenaangesteld.Hetnieuweverbondbetekentinfeite:deverzame-
linguitdeballingschapenhetzetteninhetlandenhetherstelvanalle
dingen.Datheethetaanstellentotzonen,maardatisslechtséénvande
toepassingenvandatzelfdebeeld.InRomeinen8staatdatwijkinderen
Godszijn:

Romeinen 8 : 16, 17a
16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinde-
  ren Gods zijn. 
17a  En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgena-
  men, erfgenamen van God.

Erstaatinvers16:"datwijkinderenGodszijn"enniet:"zullenworden".

In1Johannes3staat:

1 Johannes 3 : 1a
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk 

dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. (Omdat 
het van tevoren aangekondigd was)

Helaas hebben de Statenvertalers weggelaten wat er in andere verta-
lingen (Leidse, Prof. Brouwer, Petrus Canisius en NBG-vertaling) wél bij
staat,namelijk:"Enwezijnhet(ook)"of:"Enwijzijnhet".Hierstaatdat
wekinderenzijnendusnogaandeopvoedingendekastijdingonder-
worpenzijn,omindetoekomstaangesteldtewordenalszonen.Hetis

éénvande toepassingenvanditprincipe.Wantde toepassingvanhet
kind dat zoon wordt, is een algemene waarheid. Er gaat eerst een tijd
aan vooraf, voordat de volwassenheid intreedt en officieel het erfrecht
zijnwerkingheeft. InGalatenwordtdatbeeldgebruiktvoor Israël,dat
onderdewet,enonderhetOudeVerbondnogkindisendusopgevoed
wordtmetallerleiregeltjes:gijzultniet….,gijzultwel….Datdaarna,bijde
komstvandeMessias,totzoon(erfgenaam)wordtaangesteld.

Erstaatdusdatwijzonenzijn,maardaninvergelijkingmethetoudever-
bond,invergelijkingmethendieonderdewetleven.IndeRomeinenbrief
wordteenanderbeeldgebruikt.Hierwordtgezegd,datwenúkinderen
zijn,endoordeopstandingvanChristuszijnwijwedergeborenenzijn
wijkinderengeworden(dewetspeelthierdusgeenenkelerol)endat
onzevolwassenheid,dusdeaanstellingtotzonen,paskomtbijdeverlos-
singvanonslichaam.(zieRomeinen8:23)

Om het nu nog moeilijker te maken: we hebben nog een ander beeld
indeBijbel,datwijnoggeenkinderenzijn,maardatwijonsbevinden
in het embryonale stadium. Met andere woorden: nieuw leven dat al
ergensinwordingis.1Johannes3:1iseenaanhalingvanJohannes1:12

Johannes 1 : 12
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij 

macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in 
Zijn Naam geloven; 

Dat wordt kennelijk gezegd vanuit de situatie van vóór de opstanding
vanChristus.Toenkonjeweleengelovigezijn,maarnieteenkindvan
God.Wedergeboorte is op grond van de opstanding van Christus.Vóór
die tijd wordt er gezegd: wij zullen kinderen Gods zijn. Hij heeft hun
machtgegevenindetoekomstkinderenGodsteworden.Opmerkelijkis,
datJohannesdatzelfalsnogcompleteertin1Johannes3.

 1 Johannes 3 : 2a
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods (inmiddels, want er 

werd gezegd dat we het zouden zijn, en inmiddels zijn wij het. 
Daartussenin ligt dan de opstanding van Christus), en het is nog 
niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.

EerstwerdergezegddatdegelovigeeenkindvanGodzouzijn.Nuisde
vraag:WatzaleenkindvanGodzijnindetoekomst?Wegaandusweer
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eenfaseverder.Erstaat:Datisnognietgeopenbaard.Ikmoetdaarmet-
eenbijzeggendathetwelbekendgemaaktis"watwezijnzullen",maar
hetisnogniettezien.

1 Johannes 3 : 2b
2b Maar wij weten (hoewel wij het niet zien), dat als Hij zal 

geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij 
zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

Datkannietanders,wantdoordeopstandingvanChristuswerdenwij
kinderenGodsenwerdenwijmetHemverbonden.Watzullenwedan
indetoekomstzijn?WatHijindetoekomstzalzijn!WatzalHijzijn?De
Zoon,deaangesteldeZoon,diedeerfenisinontvangstzalnemenenop
detroonzalzitten!HijiserdanalsZoon.Wantwaarwachtdeheleschep-
pingop?(Romeinen8)Ophetopenbaarworden(hierstaatdathetnog
nietgeopenbaardis),hetzichtbaarworden.Debedekking,desluiervalt
weg.Inzekerezinisalleseenfeit,maarhetisniettezien.Deheleschep-
pingwachtophetopenbaarwordenvandeZoonvanGodenvervolgens
ookvandezonenGods.Datstaathierookindriefasen:

1. MenzaleenkindvanGodworden;
2. WaarnamenkindvanGodis;
3. Waarnamenzoonwordt,

endusalszoon,alsvolwasseneaangesteldengekroond.Wanteenkind
vandeKoning,dietotzoonwordtgesteld,krijgteenkroonophethoofd.
Datisdeaanstellingtotzonen.HeerschappijhebbenmetChristusisde
gedachte.DiegedachteligtooktengrondslagaanRomeinen8.

Romeinen 8 : 17
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 

erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van (of met) 
Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met 
Hem verheerlijkt worden. 

Alswenúkinderenzijn,heeftdatconsequentiesvoordetoekomst.Dat
wil zeggen: als we nú in ballingschap zijn betekent dat, dat we uit die
ballingschap terugverzameld zullen worden en alsnog onze beloofde
bezittingen, de erfenis, zullen ontvangen. Of om de Joodse termen te
gebruiken:datwehetlanderfelijkzullenbezitten.Alleen,onslandisdan
datbeterevaderlanduitHebreeën11,hetVaderlandindehemel.

"Opdat"druktuitdatereenvoorwaardeaanverbondenis.Daaromlazen
we eerder: "En het is nog niet geopenbaard, wat we zijn zullen". Het
iswélgezegdwatdebedoeling iswatwezijnzullen,namelijkdathet
kindinderdaadtotzoonwordtgesteld(opgroeit),maarofhetookecht
gebeurt isafhankelijkvandeopvoeding.Ofdieookdaadwerkelijkmet
goedgevolgdoorstaanwordt.Denormalegangvanzakenisdathetkind
zoonenerfgenaamwordt.Eriséénvoorwaarde,namelijkdatmenwan-
delt"waardigderoepingwaarmeemengeroepenis".(Éfeze4:1)

Waartoezijnwijgeroepen?Totzoonschap!Alswewandeleninovereen-
stemming met die roeping, die immers voor de toekomst bepalend is,
danzaldieroepingookinderdaadgerealiseerdworden.Ookhiergeldt:
dathetgeloofeenvastegrondisvoordedingendiemenhooptenhet
bewijsvanzakendiemennietziet.(Hebreeën11:1)Alsmennugelooft
datmeneenzoonvanGodzalzijn(enookindepraktischezingelooft)
danzalmendatookzijn!Vraag:endiekinderendan?Dieblijvenkinde-
ren! Ze worden geen zoon en dus niet als zoon geopenbaard!Vandaar
"hetisnognietgeopenbaard,watwijzijnzullen"(hetblijftergenshan-
gen).Debedoelingisweldatwezonenzullenzijn,maardevraagisóf
wehetzullenzijn.BijhetopenbaarwordenvandezonenGodszaldan
ookblijkendatersommigenzijndiewelkinderenwaren,maardiegeen
zoongewordenzijn.Datwilzeggen:sommigenhebbenweltienkronen,
anderenhebbenervijfofdrie,enerzijnerookdiehelemaalgeenkroon
hebben(denkaandegelijkenisvandeponden).Datkandusook.Duswel
kind,maarnietechtzoon."Neemvanhemweg,ookwathijheeft."

DieontrouwedienstknechtinLukas19,degelijkenisvandeponden,gaat
welhetKoninkrijkbinnen.IndatgevalbehoorthijweltotdeGemeente,
de kinderen Gods, maar hij wordt niet aangesteld tot zoon. Omdat hij
niet gewandeld heeft waardig de roeping waarmee hij geroepen was
(Éfeze4 : 1),opgeenenkelemanier,danookhelemaalgeenkroon.Dat
isdegedachte.Latenwedenormalegedachtegangvolgenenzienwat
de bedoeling is.We zijn dus kinderen, we zijn erfgenamen en nu is de
bedoeling dat we dus als zoon worden aangesteld in de toekomst. De
voorwaardeisechterdatwemetHemlijden,wantalswemetHemlij-
den,danzullenwemetHemverheerlijktworden.

Nudraaienwedezaakeensom.Datbetekent:zonderlijdengéénheer-
lijkheid.Datstaat inRomeinen8:17:"…zowijandersmetHemlijden"
(indien dat zo is, het moet nog wel gebeuren). Net zoals er later in
Hebreeën3en4staat:"zozijinMijnrustzulleningaan",indienzij…Wij
zeggen: ze zullen ingaan, echter is er wel een voorwaarde aan verbon-
den.Wemoeten levenuitgeloof,dat isdevoorwaarde.Praktisch leven
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uitgeloof.Datishierookzo.Alsmenleeftuitgeloof,danlooptmende
loopbaandesgeloofs.Datiseenloopbaandielooptdoordevernedering
vanschandeenballingschap.Dievaninjehemdstaan,vaninjeblootje
lopen. Dat is het in ballingschap zijn, vernedering en lijden. Het gaat
alleenlangsdieweg.Daarzoudenweurenoverkunnenpraten,wantdan
krijgjewaterinÉfeze4staat:

Éfeze 4 : 22a
22a  Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige 
  wandeling.

Danstajeerbijzoalsjegeborenbent,naakt.

PauluszegtinRomeinen8:

Romeinen 8 : 18
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegen-

woordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijk-
heid, die aan ons zal geopenbaard worden.

"Ikhoudhetdaarvoor,"zegtPaulus,wetendedatermensenzijndiezul-
lenzeggen:ikbenhetnietmethemeens.Wemogendieuitspraakvan
Paulusopvattenals:ikrekenzoalsGodrekent,opdezelfdewijzezoalser
staat: "En hij (Abraham) geloofde in de HEERE en Hij rekende het hem
totgerechtigheid".(Genesis15:6)Dat"rekenen"ishetzelfdeals:"Ikhoud
hetdaarvoor"."Ikrekendaarvoor","dathetlijdendezestegenwoordigen
tijdsnietistewaarderen(uitwegen,dewaardebepalenofaftewegen
opeenweegschaal)tegendeheerlijkheid,dieaanonszalgeopenbaard
worden".Aandeenekantkomteersthetlijdenenslaatdeweegschaal
helemaaldoor,diepnaarbeneden,maardankomtaandeanderekant
de heerlijkheid en slaat de weegschaal met een grote klap helemaal
doornaardeanderekant.Datbetekentdatheteerstegewicht,datvan
datlijden,nietsmeerbetekent.Zostaatdathierenzorekentdeapostel
Paulus. En wij houden het er voor dat Paulus op de enige juiste wijze
rekent,namelijkdathetlijdenvannu,dezetegenwoordigetijd,hetlijden
van de ballingschap dus, niet is te waarderen, niet opweegt, tegen de
heerlijkheidvanstraks.

Heerlijkheid staat tegenover schande. Heerlijkheid wordt soms vergele-
ken met mooie dingen. In Psalm 45 bijvoorbeeld wordt gesproken over
prachtigekleding.Gestikteklederenmetgoudgeborduurd.Heerlijkheid
nietalleenvanbinnen,maarookvanbuiten,indatheerlijkekleedvande

bruid,ingevalvanPsalm45.Dieheerlijkheidduidtookopderechtvaardig-
makingderheiligen;ookzijzijnmetheerlijkheidbekleed.Dieheerlijkheid
zalaanonsopenbaarworden.Datgaatdusoverdezelfdedingenalsin1
Johannes3.Alsdieverborgendingen-diehierindezeballingschapver-
borgenzijn-openbaarworden,danwordtookdieheerlijkheidopenbaar.
WezagenaldatPauluszorekent,wantdieheerlijkheidkomtpashierna.

Romeinen 8 : 19
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht 

de openbaring der zonen (in plaats van "kinderen") Gods. 

Verkeerdvertaaldishierhetwoord"zonen".Indeverzen14,15en19moet
"zonen"staanenindeverzen16en17"kinderen".

Hoewelinonzetaalhetwoord"schepping"terechtalsvrouwelijkwordt
aangemerkt, en het woord "schepsel" als onzijdig, betekent hier het
woord "schepsel" precies hetzelfde als "schepping", namelijk "al wat
geschapenis"."Wanthetschepsel,alsmetopgestokenhoofde...",iseen
schitterende beeldspraak van dat, wat we in de hele schepping zien,
namelijkdatalleszichuitstrektnaaromhoog.Uitdezeaarde,uitdeze
wereld richten de dingen zich op naar boven. Ik snap niet hoe het kan
en vindt het een wonder dat het gebeurt. Het neigt allemaal tot God,
hetrichtzichtotGodnaaromhoog,omdathetzohoort.Hetisookde
bedoeling dat de schepping de zegeningen van God verwacht. Zelfs in
letterlijkezinishetduszo.

Het schepsel, de schepping "verwacht de openbaring der zonen Gods",
wantdescheppingisaanijdelheid, leegheidenzinloosheid,onderwor-
pen.Hetiséénvandekenmerkenvanballingschapdatmenonderwor-
penis,omdatniemandgewilliginballingschapgaat.Hiergaathetom
dienswil,diehetaandeijdelheidonderworpenheeft.

Waarom is er ballingschap? Omdat God het wil!Waarom is er lijden?
OmdatGodhetwil!Hetiseenwegdienodigisomtotheerlijkheiden
verheerlijkingvanGodtekomen.Waaromisdescheppingleegenijdel
enzinloos?Omdatdeenigeechte inhoudvandedingenhaarbestaan
vindt(ennietdescheppingzelf)inGodendaargaathetinwezenom.De
zinvanhetbestaandruktzichdanookuitindetijd.Niet,waarkanikhet
vinden,linksofrechts.Zovan:"Hetmoetergensindewereldtevinden
zijn".Het iserwel,maar jemoetereenanderedimensie inbetrekken,
namelijkdievan"tijd".Hetligtindetoekomst.Veelmensenrekenenzo
nietofwillenzonietrekenen.Erzijnerookdiezeggen:Datmaakikniet
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(meer)mee.Hetismaarwatugelooft.Alsugelooftdatuhetwelmee-
maakt,danmaaktuhetmee.

Romeinen 8 : 20, 21
20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet 

gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onder-
worpen heeft; 

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt wor-
den van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid 
der heerlijkheid der kinderen Gods. 

Hetschepsel isaande ijdelheidonderworpenomwillevanGodZelf. In
dehoop(indeverwachting)datookdatschepsel,descheppingzelf,zal
vrijgemaaktwordenvandedienstbaarheid(deslavernijderverderfenis,
namelijkdeslavernijvandedood),wantdehelewereldisinslavernijvan
zonde,dewet,enisdaarmeedood.Dewereldisdaaraanonderworpen
envechtdaarooktegen.Alleswatdewerelddoet,isbestrijdingvande
dood.Debedoelingisdatindetoekomst,vanwegediehoop,deschep-
pingvrijgemaaktzalwordenvandezeslavernijderverderfenisenkomen
"tot(datishetdoel)devrijheidderheerlijkheidderkinderenGods".

Erstaat"kinderen"(teknon)endatmaaktnugeenverschil,wantwater
staatbetekentdatdezevrijheidbestemdisvoorhendienukinderenzijn.
Alserstaat"zonen"danbetekenthetdathetdevrijheidisvoorhendie
nuzonengewordenzijn,ofalsgevolghiervan.Dusmaakthetnietsuit,
omdatdoordecontextdebetekenisvaststaat.Hetverbandlaatziendat
dekinderenuitdeverzen16en17,dezonenzullenwordenuitvers19.Hoe
zeachterafgenoemdwordenmaaktdannietuit.

Romeinen 8 : 23, 24
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven (nu gaat het over 

de Gemeente), die de eerstelingen des Geestes hebben, wij 
ook zelven, zeg ik, zuchten (steunen, het heeft te maken met 
het kreunen van de kraamvrouw door de weeën bij het baren) 
in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, 
namelijk de verlossing onzes lichaams. 

24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die 
gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, 
waarom zal hij het ook hopen? 

In"hopezijn"isleveninballingschap.Welevenwelhier,maarwewach-

tenopdetoekomst.Hetishierkreunenensteunen,maarhetgaatom
dat nieuwe leven wat voortgebracht wordt, namelijk de nieuwe gene-
ratiedienaarhetvaderlandgaat.Bijdeverlossingvanonslichaamvalt
deomkledingwegenwateroverblijftisdienieuwemensdiegeboren,
die voortgebracht is. Je kunt zeggen: dan is de bevalling compleet. Je
kuntookzeggen:danishetkindvolwassengeworden;datmaaktniets
uit,hetgaateromdathetdoelbereiktis.Hetdoelisdeopenbaringvan
diezonenGods.Datisinwerkelijkheiddeterugkeeruitdeballingschap,
zodat ballingschap nu synoniem is aan zwangerschap. Die wereld die
toenwasennuis,isdewerelddienuzwangeris,opdatdieoudewereld,
deze wereld, zal verdwijnen, en de nieuwe wereld uit die oude tevoor-
schijnzalkomenindetoekomst.

Dus de ballingschap is de tijd van het vrucht dragen, waarin het kind
min of meer groeit en tot stand komt en gevormd, opgevoed wordt
enopgroeit,opdathetdaarnaalszelfstandig leven,alszoon,openbaar
zouworden.Datisdegedachte.Erisnogeenandereconnectiemethet
begrip"GALAH",namelijkdatindieballingschap,diezwangerschapvan
dewereld,deHeerZichopenbaartinhetlevenvandegelovige,hieren
nuindezetijd.Erzitnogveelmeeraanvast,wantballingschapbetekent
dat iets uitgedrukt is, het betekent gelijk dat de Heer Zich openbaart
aandegenedieuitgedruktzijn.Datwilzeggen:HijopenbaartZichaan
degenendieinballingschapzijn.Datiseenanderetoepassingvanhet-
zelfde begrip, maar het loopt parallel. De Bijbel leert dat de Heer Zich
bekendmaakt (openbaart) niet aan degenen die in het land zijn, maar
aandegenendieeruitgedrukt,weggeduwdendusbuitenhetlandzijn,
aandeballingen.

UkenthetverhaalvandeveleweduweninIsraël indedagenvanElia,
maar tot geen van die werd Elia gezonden, dan tot die van Sarfat bij
Sidon.Datwilzeggen:buitenhetland.ErwarenvelemelaatseninIsraël
enniemandwerdgenezen,danNaäman,deSyriër.Degedachteisdatals
Israëltotgeloofkomt,totaanvaardingvandeHereJezusalsMessias,dat
nietzalzijninhetland,maarbuitenhetlandendusinballingschap.(zie
Deuteronomium30)

Openstaan

Wesprakeneerderoverhetfeitdatmeninballingschapblootisenzon-
derdekking,zonderbescherming.Menisaandeheidenenovergeleverd.
Hetgeenookbetekentdatmenlosis,(loskomt)vandeoudebestaande
traditiesendaaromookdemogelijkheidheeftomteluisterennaarwat
erkomtenzichopentestellenvoorwatanders.
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Bijhetpredikenvanhetevangeliezijneraltijdtweedingenaandeorde.
Hetene isofmenhetevangelieaanvaardt.Hetandere isofmenalles
watmenvoordietijdaangenomenheeft,loswillaten.Hetkomtdikwijls
voor,datdemenseerstgedwongenwordtomwatmenallemaalheeft
los te laten, voordat men ooit maar het evangelie hoort. Ik denk dat
zulkemensenwelheelgelukkigzijn.Ikhebzeiniedergevalgesproken,
die zeiden: "Toen ik de Boodschap hoorde, had ik geen problemen. Ik
had het nooit verkeerd geleerd". Zij konden meteen goed beginnen en
hoefdennietsaf te leren.Dat ishetmooiste,hoewelhet indepraktijk
dikwijlszoisdatmensenheelwatballastmeeslepen.Datkanchristelijke
ballastzijn,maarookallerleileringenuitdewerelddiemenvasthoudt,
waardoor er geen plaats is voor het Woord van God. Als men echt in
ballingschapis, ismenalleskwijtenismengereedomeenboodschap
aantenemen.Eenboodschapdiehoopgeeft,dietoekomstendekking
biedt,zodatmenkanschuilenenzichergensveiligkanweten.Datiswat
de ballingschap oplevert en is misschien ook wel een van de redenen
waaromdieballingschapnoodzakelijkis.

Als wij niet helemaal doordrongen zijn van het vergankelijke van deze
wereldenvandedienstbaarheidvandeverderfeniswaaraandewereld
onderworpenis,danstaanwijooknietopenvoorhetWoordGodsende
beloftendiedeHeergegevenheeft.Datisdusdenoodzaakvandebal-
lingschap,opdatwealleszoudenloslaten,hetverledenzoudenvergeten
enineenpositiezoudenterechtkomenvanwaaruithelemaalopnieuw
begonnen kan worden. Daarom moet de mens alles loslaten. Daarom
ookmoetiemandopzijngezichtvallenofhelemaalonderuitgaan,want
wat de Heer wil is de mens oprichten, maar als je nog in eigen kracht
staatkandatniet.Alsjeuiteigenbeweginginhetlandbentenjekrijgt
de belofte: De Heer zal u uit uw ballingschap in het land verzamelen,
danisdatomtelachennatuurlijk.Jebénterimmersal?Alsjeietsder-
gelijksvandaagverteltaaneenzionistdieinJeruzalemwoont,danpraat
je natuurlijk wartaal. Want hoezo verzamelen? Dat hebben ze zelf al
gedaan!Watzalerdusgaangebeuren?Precieshetzelfdealsindedagen
vanJeremianadeverwoestingvanJeruzalem.Deuitdrijvingvanhendie
dan in Jeruzalemwonen.Zezullenverstrooidworden.Waarom?Opdat
de Heer zal kunnen doen wat Hij hen beloofd heeft: hen terughalen!
Nietomhetoudeteherstellen,nietomhetoudevoorttezettenenweer
gewoononderdewettegaanleven,maaromdebeloftentevervullen.
Diebeloftenzijndatmennietzouzijnonderdedienstbaarheid,ookniet
onderdewet,maardatmenzouleven"totdevrijheidderheerlijkheid
derkinderenGods"uitRomeinen8.Indiehoopzijnwijzaliggeworden
endiehoopmoetalonsleedverzachten.

In Hebreeën 3 wordt over de ballingschap van Israël gesproken toen
hetdoordewoestijnging.ErwasdaarindewoestijneenHeer,DieZijn
wegen bekendmaakte door Woord en Geest, door een wolkkolom die
men navolgde. Die woestijnreis was een ballingschap. Men ging van
EgyptenaarKanaänenzowasmen40jaarinballingschap.Ikdenkdat
jeerineenpaardagendoorheenzoukunnenkomen,ooklopend,want
zover ishetnietvanEgyptenaarKanaän.Mendeeder40 jaaroveren
had42kampplaatsenindewoestijn.Eenkleinrekensommetjeleertdan
datzij,ruwweggerekend,steedsongeveereenjaarlangopdezelfdeplek
gebivakkeerd hebben. Ze woonden dus redelijk rustig op een bepaalde
plekennaverloopvantijdgingenzedanweerverder.Tochwasheteen
levenvanballingschap,nognietinKanaän,maaropéénofanderewijze
daarnaartoe.DatwordtalsvoorbeeldgenomeninHebreeën3.Ikzeghet
numeteigenwoorden.DeHebreeënbriefleertonsdatdezesituatievan
Israël in de woestijn in de eerste plaats vergeleken moet worden met
desituatievandegehelemensheid,wantdeuittochtuitEgyptewordt
op de gehele mensheid van toepassing gebracht. Een moeilijke vraag
is:maarzijndanallemensenuitgeleiduithetdiensthuis?Watmeteen
gezegdkanwordenisdan:

Exodus 20 : 2
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het 

diensthuis, uitgeleid heb.

VanwelkvolkisdieGoddan"uwGod"?Romeinen3geefthetantwoord:

Romeinen 3 : 29, 30
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der 

heidenen? Ja, ook der heidenen; 
30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaar-

digen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

Hier wordt gesproken over het behoud van de mens in het algemeen.
GeldtdatalleenmaarvoorJodenofookvoordeheidenen?Erstaat:"Ja,
ookderheidenen",wanterismaaréénGod!DusisHijookdeGodder
heidenen. Dat betekent dat de verlossing ook tot stand komt voor de
wereld.Tochmoetenweelkaarwelgoedbegrijpen,wantwatisverlos-
sing?Verlossing isniethetzelfdealszaligheid.Hetoverlaptelkaarwel,
maarhetisniethelemaalhetzelfde.Alsjezaligwordt,moetjewelver-
lostzijn,maaralsjeverlostbent,ishetnogmaardevraagofjeookzalig
wordt.Inuwgedachtenmisschienniet,maarindeBijbelwel!
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MenwasverlostuitEgypte,maardezaligheidbestonduithetkomenin
Kanaän.Devraagisdusofdegenendieverlostzijnookzaliggeworden
zijn.Hetantwoordis:vande600.000slechts2.Dusdekansdatudaarbij
hoort,isnietzogroot.Maargoed,latenwezeggendatzeuvantevoren
algeselecteerdhebben.Nee,dietweehaddenzichzelf latenselecteren,
omdatzegelovigenblekentezijn,JozuaenKaleb,weetuwel.Dusblijkt
weer dat Gods verlossingswerk gedaan werd voor iedereen. De verlos-
sing is tot stand gebracht en fundamenteel zijn alle mensen verlost.
Een probleem is dat ze het niet allemaal weten, hoewel daar wat aan
tedoenis.Eenanderprobleemisdatvandegenendiehetwélwetener
velen geen prijs stellen op verlossing. Dat wil zeggen: ze zijn uitgeleid
uitEgypte,maarzehaddenhelemaalnietuitEgyptegewild.Wijzeggen:
ZezijnverlostuitEgypte,maarzewillenhelemaalnietverlostworden.
Ikkenzeenukentzeook.ErzijnerdiezéggenuitEgypteverlosttezijn,
maarindepraktijkinslavernijleven.Diedingenhangenzelfsheeldirect
met elkaar samen. Men wil de illusie wekken uit Egypte verlost te zijn
omdathetnoodzakelijkisdattezeggen,terwijlzeindepraktijkgewoon
noginslavernijzijn.Ikhebhetoverhetvoorlezenvandewet.Datheeftin
depraktijktotgevolgdatmenonderdewetinslavernijgebrachtwordt.
Terwijldewetbegintmettezeggendatmenjuistbevrijdis,namelijkuit
het diensthuis. Het probleem is dat het verzoeningswerk van Christus
gedaanistenbehoevevaniedereen(degehelemensheid,allezondaren).
HijishetLamGodsdatdezondenvandewereldwegneemt.Hijheeftde
zondevandemensinhetalgemeengedragen,deprijsisbetaald,maar
de vraag is nu: aanvaardt men die verlossing?Wandelt men de HEERE
na?,omhetmetdewoordenvanJeremiatezeggen.Indienmenechter
uitEgypte,enindewoestijnis,ishetnogmaardevraagofmendeHeer
ooknawandeltnaarhetbeloofdeland.

Hetzijntweedingen.Heteneisofmenverlostwilzijnvandezonde,de
wet, de slavernij en van alles waaronder men gebukt ging. Het andere
isofmennuookbereidisomdeHeertevolgennaarhetbeloofdeland.
Datiseenbeeldvandeballingschapeneenbeeldvanallerleisituaties,
waarop het van toepassing gebracht wordt. In Hebreeën 3 wordt die
situatie van toepassing gebracht op de gehele mensheid als zodanig,
diegeachtwordtverlosttezijnuitEgypte,doordedoodenopstanding
vanChristus(hetslachtenvanhetPaaslam).Devraagalleenis:geloven
diemensennu,ofniet?Alszegeloven,komenzeinKanaän.Alszeniet
geloven, leven ze in de woestijn en komen daar om. Ieder mens merkt
vroegof laatdathethier, indewereld,eengrotewoestijn isendat je
erhelemaalnietkuntwonen.Hetishierooknietgeschiktomtewonen
entelevenenooknietdebedoelingvandiewerelddienuis,datweetu
toch?Wijzijnnamelijkopwegnaardenieuweschepping,hetbeloofde

land,hetKoninkrijk,Kanaän,Jeruzalemofhoeuhetmaarnoemenwilt.
Daarkomjeechteralleenalsjegelooft.WatinHebreeën3vanafvers7
gezegdwordt,isdatmenweliswaarindewoestijnis,maardatdatniets
zegt,wantpasals jegelooftkomje inKanaän,enanderskomje inde
woestijnom.

Hebreeën 3 : 7
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij 

Zijn stem hoort (De Heilige Geest zegt dit in Psalm 95),

Psalm 95 : 7, 8
7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en 

de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort, 
8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage 

van Massa in de woestijn; 

"HeermaakmijUwwegendoorUwGeestbekend".Nu,deHeerheefthet
door de Heilige Geest gezegd: "Heden", dat is geen datum, dat is nú, en
zolang wij erover spreken is het het heden. "Heden, indien gij Zijn stem
hoort" en "Zo verhardt uw harten niet". Je moet je hart openzetten en
geloven.AlsGodsstemklinktishetdebedoelingdatweonshartopenzet-
tenzodatGodsWoordingangkanvinden.Gewoongelovenennietzeg-
gen:datgaatzomaarniet,of:deHeermoethetgeven.DeHeerzegt:nú,
vandáág,komIkmetMijnWoord,zoverhardtuwhartenniet.Umoetdan
nietzeggen:Hijmoethetmijgeven,ofdatgaatzomaarniet,ofjemoet
vanallesmeegemaakthebben.GeloofhetWoordzoalshetnukomt.

Hebreeën 3 : 7, 8
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij 

Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de ver-

bittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;

Hierwordendewoordenvertaald,maarhetgaatoverMassaenMeriba,
want"verbittering"en"verzoeking"isdevertalingvanMassaenMeriba.
EenplaatsindewoestijnwaarIsraëldeHeereverzocht.

Hebreeën 3 : 9
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij be-

proefd, en hebben Mijn werken gezien, 40 jaren lang. 
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Datwilzeggen:deHeersprak,demonstreerdezelfsaanhenZijnwerken,
maar ze geloofden Hem niet. De Heer gaf elke dag manna, maar men
weigerde te geloven waar dat manna een beeld van was: het Woord
vanGod.Godzei:IkzaljehetlandgevenenIkgeefjeookhiereten.Het
regendemanna,menathetenzei:datsmaaktonsnietbestendatland
zal ook wel niets wezen. Dat is een korte verklaring, maar zo was het
toch.GeefonsmaarEgypte,dusslavernij.

Hebreeën 3 : 10
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: 

Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen 
niet gekend. 

Daarom dwaalden zij ook door de woestijn. De Heer maakte met Zijn
WoordenZijnGeestZijnwegenbekend,maarzijhoordennietnaardat
Woord.Dankunjewelzeggen:Heer,maakmijUwwegenbekend,maar
alsjenietbereidbentdiewegentegaan,heefthetookgeenzinomdat
gebedtebidden.Bovendiendenk ikookdatdeHeerophoudtmetZijn
wegenbekendtemaken.WaaromzouHijook?Alsniemanddiewegen
lopen wil? Zij wilden niet en dwaalden door de woestijn. Zij dwaalden
methunhartomdatzijZijnWoordnietwildengeloven.Altijd,zegtde
Heer,dwalenzijmethethartenzehebbenMijnwegennietgekend.

Hebreeën 3 : 11
11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn 

rust zullen ingaan! 

"Indien", dat wil zeggen onder "een voorwaarde" zullen zij Mijn rust
ingaan. Die voorwaarde is geloof. De NBG-vertalers zijn hier de draad
kwijt,wantdievertalenhetmet:"NooitzullenzijtotMijnrustingaan".
De vertalers wilden veiligstellen dat de belofte aan Israël niet meer
vervuldzalworden,hoewelhethennietontgingdathethierindeeer-
steplaatsoverIsraëlgaat. Israëlzalnietingaan,maarde"kerk"zalwél
ingaan.Daaromvertalenzijbijvoorkeurmet"nooit".JozuaenKaleb,de
beide "gelovigen" die zouden ingaan in Kanaän, voldeden wél aan die
voorwaarde,maarderestvanhetvolkniet.

Hebreeën 3 : 12
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van 

u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den 
levenden God;

Een"boosongelovighart"iseenverhardhart(zievers8),watafwijktvan
de levende, de ademende, dus sprekende God, en als God spreekt dan
moetje,viahetoor,hetgesprokeneopnemeninhethart.

Hebreeën 3 : 13
13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het 

heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard 
worde door de verleiding der zonde. 

Heden:wieZijnstemhoort.Jemoetnietzeggen:datwasinhetverleden.
Het isvandaag,zolangalshet "héden"genoemdwordt. "Deverleiding
derzonde"wilzeggen:"vanongeloof",datstaatietsverder.

Hebreeën 3 : 14, 15
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij 

anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde 
toe vast behouden; 

15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem 
hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbitte-
ring geschied is. 

Zolang datWoord tot ons komt, dienen wij dat, dat beginsel van deze
vastegrond,vasttehouden."Hetgeloofiseenvastegrond…".(Hebreeën
11:1)Bijgeloofbeginnenalledingen,datzoumenmoetenvasthouden.

Hebreeën 3 : 16, 17
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden (de woorden 

waarin de Heer Zijn wegen aan hen bekendmaakte), hebben 
Hem verbitterd, doch niet allen, die uit Egypte door Mozes 
uitgegaan zijn. 

17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het 
niet over degenen, die gezondigd hadden, welker licha-
men gevallen zijn in de woestijn?

SommigenhebbendeHeereverbitterd,anderenniet.Devraagis:wiewel
enwieniet?Erwordtdirectantwoordgegevenopdievraag,wantJozua
enKalebhebbendeHeerenietverbitterd,dusisGodophénvertoornd
geweest,diegezondigdhadden.Datwasvrijweldehelegeneratiedieuit
Egyptegingenindewoestijnomkwam.
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Hebreeën 3 : 18, 19
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet 

zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam 
geweest waren? 

19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege 
hun ongeloof. 

Opnieuwwordtdevraaggesteldinvers18:"WelkenheeftHijgezworen,
datzijinZijnrustnietzoudeningaan?"Invers17staatdathetdegenen
warendiezondigden.Invers18staatdathetdegenenzijndieongehoor-
zaam waren en in vers 19 wordt gesproken over hun ongeloof. Hieruit
kunnenwedusopmakendatzondigenis:ongehoorzaamheid,ongeloof.
Dezondewaarhethierovergaat,ishetniethoren(ongehoorzaamheid)
naarhetWoordvanGod,dusongeloof.

Andersomkunnenwijdevraagstellen:overwieisHijdannietvertoornd
geweest?Ishetnietoverdietwee,welkerlichamennietgevallenzijnin
dewoestijn?ZozienwedusdatJozuaenKalebzijningegaan"vanwege
hungeloof".Dátishetbeginsel,dievastegrondvandedingendiemen
hooptenhetbewijsoffundamentvanzaken,diemenniet,ofnogniet
ziet.(Hebreeën1:1)Zohebbenwenuhetantwoordopdevraagwateen
mensmoetdoeninballingschap.Nietsdan"geloven".Zich"latenleiden"
en"zijnhartnietverharden",volgensPsalm95.

MenmoetzichlatenleidendoordeOversteLeidsman,dieHerder,dieons
roept.Hijroeptunuook,endebedoelingisdatudiestemvandeHerder
volgt. Hij is Degene, die u dan misschien toch 40 jaar doet omzwerven
doordewoestijn,maaruiniedergevalnaarhetbeloofdelandbrengt.Het
isdeenigemanieromertekomen.Dewegdiejezelfgaatleidtdaarniet
naartoe.Dankomjeomindewoestijn.Erismaaréénmanieromerte
komen:alskuddedieHerdervolgen.Datishiertoegepastopdemensheid
inhetalgemeen,dieverlostisuithetdiensthuis,enuitgeleidisuitdewet.
Die deel heeft gekregen aan het verzoeningswerk van Christus en voor
wiedeverlossing,het rantsoen,betaald is.Debedoeling isdatmenuit
geloofleeftendaardoornaarhetbeloofdelandgeleidwordt.Hetwordt
tot degenen gezegd die ongelovig geworden waren en die nu worden
opgeroepenomtotgelooftekomen.Hetisdebedoelingdatwij,diein
dewoestijnzijn,naarKanaänkomen.Jekuntwelzeggen:fijndatweuit
Egypte verlost zijn, maar daar heb je op zich niets aan, je moet naar
Kanaän! Helaas zijn er velen die precies de andere weg gaan, en naar
Egypte lopen. Die zeggen: het is waar, we zijn uit Egypte verlost, maar
lopenondertussenhardnaarEgypteterug.Datishetverschil.Wemoe-

teningeloofopweg,achterdeHeeraan,Dieonsuitdezeballingschap
zalbrengennaardatbeloofdeland.Hetzelfdebeeldwordtnogeenkeer
gebruiktinhetNieuweTestament,in1Korinthe10.

1 Korinthe 10 : 1-4
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze 

vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee 
doorgegaan zijn; 

2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken heb-

ben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die 
volgde; en de steenrots was Christus. 

Hierwordthetniettoegepastopdemensheidalszodanig,maaropde
Gemeente.DeGemeenteiseenverlostvolk.Uitgeleiduithetdiensthuis
endewetennu,doordewoestijn,onderwegnaardehemel,naarons
beloofde land.Degedachtehier in1Korinthe10 isdatweheelbewust
deHeerzijnnagewandeld,dewoestijnin.WezijndeHeergevolgd,Die
onsriep.1Korinthe9eindigtmetpreciesdezelfdewoordenalsHebreeën
12,namelijkdatmendeloopbaanzoulopen,hoewelinditgevaldeloop-
baanvandegelovige,opdathijeenkroonzouontvangen.

1 Korinthe 9 : 25-27
25 En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. 

Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon 
zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. 

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, 
niet als de lucht slaande; 

27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienst-
baarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepre-
dikt heb, zelf verwerpelijk worde. 

Wijdenkenaandesteenrotsenhetwater,maarhetheefthiertegelijker-
tijdeenoverdrachtelijkebetekenis.Hetgaatnietomdiesteenrots,maar
om de geestelijke waarheid die dit vertegenwoordigt. De Geestelijke
SteenrotsisChristus,DeBronwaaruithetLevendeWatervoortkomt.

1 Korinthe 10 : 5
5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgeval-

len gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
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In Hebreeën gaat het erom dat God in het "merendeel der mensheid"
geenwelgevallengehadheeft,omdatslechtseenminderheidtotgeloof
kwam,diedanookgeleidwerdnaarKanaän.HíergaatheteromdatGod
ookinhet"merendeelvandeGemeente"geenwelgevallenheeft.Datwil
nietzeggendatmennietbehoudenwordt,maarhetbetekentdatmen
niettotzoonwordtaangesteld.OokbinnendeGemeente(dewederge-
borenen) bestaat er verschil tussen degenen die in de praktijk wel uit
gelooflevenendegenendiedatnietdoen.Erzijnerdienietwandelen
"waardig de roeping, waarmee zij geroepen zijn". Ze hébben wel die
roeping,maarzewandelennietalszodanig.Voorhendiedatweldoen
ligtdekrooninhetverschiet,ofteweldiezullenaangesteldwordentot
zonen.Datisdegedachtehierin1Korinthe10.

Hebreeën 12 : 23
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerst-

geborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot 
God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 

Hierstaatdatwijalsvergaderingvaneerstelingennietmoetenhoereren
gelijkEzau,diezijneerstgeboorterechtweggaf.Wantwijbehorenweltot
deGemeentevaneerstgeborenen,maaralsudenkt,datdatgeboorte-
rechtzomaarinuwhandenvalt,danvergistuzich.Eerstgeboorterecht
gaatalleennaardegelovige,naarhetzaaddatGodZichverkozenheeft.
Datbetekentinditgevaldathetgegevenwordtaande"gelovige"gelo-
vigen, ikhoopdatudie term inmiddelskent.Voordiegelovigendie in
depraktijkuitgeloofleven.Danverspeeltunietheteerstgeboorterecht
vandeGemeentealszodanig,wantdatkanniet,maaruverspeelthet
eerstgeboorterechtvanuzelf.Erwerdenkronengegevenaandiedienst-
knechtendie"handeling"dedenmetdeponden,maarerwasertochéén
bijdiegeenkroonkreeg.Jekuntwelzeggendatzesamenzoveelkronen
hadden,maar individueelwaserweldegelijkverschilenéénhadzelfs
helemaalniets.Datkandus.Datwilzeggendatdieheerineendeelvan
zijndienstknechtengeenwelgevallenhad,namelijkindiedienstknecht,
die zijn pond verborgen had. Dat is hetzelfde wat hier in 1 Korinthe 10
uitgelegdenopdeGemeentevantoepassinggebrachtwordt.

1 Korinthe 10 : 6
6 En deze dingen zijn geschied (sommige mensen denken dat 

het alleen maar verhalen zijn, maar ze zijn waar gebeurd) ons 
tot voorbeelden (typen), opdat wij geen lust tot het kwaad 
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Watgebeurtermetdiegenedietothetvolkbehoortennietleeftnaar
watGodgesprokenheeft?Diekomtomindewoestijn.Eentriestezaak,
wantdatisnietdebedoeling.Debedoelingisdatwij,dieinballingschap
zijn,levenuitgeloof.Leven"waardigderoepingwaarmeewijgeroepen
zijn",namelijkomterugtekerenuitdeballingschap,omhetzoonschap
en een kroon te ontvangen. Bovendien, andersom - in negatieve zin
gezegd - is het de bedoeling dat wij geen lust zouden hebben tot het
kwaad,totdezonde(ongeloof).Zijhaddendatnamelijkwel!

1 Korinthe 10 : 7
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen 

van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te 
eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 

Debedoelingvaneenleveninballingschapisdatwijgeenafgodendie-
naarswordenenniethoereren,(vers8)gelijkerwijssommigenvanhen.
Dat wordt gezegd tegen de Korinthiërs. Het gaat dus over gelovigen,
wedergeboren mensen; zij die behoren tot het tegenwoordige Israël
Gods. De bedoeling is dat ze zich door de Heer laten leiden naar die
bestemming."LaatonsdanookChristusnietverzoeken"(vers9),"zoals
ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van slangen ver-
nield". "En murmureert niet" (niet mopperen, niet klagen). Hoewel ze
in de woestijn waren, zo'n anderhalfduizend jaar voordat Christus zou
komen,staatertoch:ZehebbenChristusverzocht.Devraagisdan:Wieis
danChristusenhetantwoordis:JehovahZelf!LaatonsdanChristusniet
verzoeken,omdatdeHeerzorgtvoordegenen,die inballingschapzijn.
Het blijft ballingschap tot de bestemde tijd, maar de Heer zorgt. Daar
gaathetom.Jebentjuistinballingschap,omdatjeonderwegbentnaar
dietoekomstigeheerlijkheid.Daarmoetjeblijmeezijn.Pauluszegt:Je
moetroemenindeverdrukking,roemeninballingschap,omdathetgaat
omdeterugkeerdaaruit.

1 Korinthe 10 : 10-12
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemur-

mureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voor-

beelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, 
op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 

12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 

Een terechte waarschuwing, want wij staan, opgestaan met Christus,
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opgewektzijndedoordeHeerenoponzevoetengesteld.Wantverzoe-
kingkomterwelendatisopdatwijzoudenlerentelevenindeballing-
schap, uit geloof. Die verzoeking komt overeen met die kastijding uit
Hebreeën 12 en het wijst op de verzoeking, het lijden uit Hebreeën 5.
DaarstaatdatdeHereJezusinZijnballingschap,indedagenZijnsvleses,
gehoorzaamheid(datisgeloof)geleerd,geoefendengepraktiseerdheeft
uithetgeenHijheeftgeleden.(vers8)Datisdebedoelingvanallebal-
lingschap:datmenzijnvertrouwenzouvestigenopdeHeerDiegespro-
kenheeft.Leveninballingschapisduslevenuitgeloof,waarinwijonze
verwachting niet stellen op de dingen om ons heen, want het is onze
wereld niet. Dat is een wereld waarin wij vreemdelingen zijn.Vandaar
datwijookonzeverwachtingstellenopdeHeer,Dieonsookindebal-
lingschapgebrachtheeft.Maardeballingenwarenbeterafdandegenen
die in Jeruzalem achterbleven, zoals wij ook uit het Oude Testament
leren.Deachtergeblevenenwerdenvoorhetgrootstedeelgedood,maar
de ballingen waren vrij van het oordeel dat over Jeruzalem kwam. Dat
komt omdat ze van tevoren buiten de legerplaats en in ballingschap
gegaanwaren.Hetwasduseigenlijkeenzegen.

WesprakeneerderoverElia,toeninzijntijdhetlandtenprooivielaan
eengrotedroogte.Elialeefdeookuitgeloof,andershadhijnietgedaan
watdeHeerhemzijtedoen.HijgeboodEliahetlanduittegaannaarde
beekKrithennaardeweduwevanZarfath.DaarwerdEliagezegenden
inlevengehouden.Alsudenktdatdezewereldwaarinwijonsbevinden
denormalewereld is,danzultualleenmaar teleurgesteldworden.De
normalewereldkomtpaslater.Wijzijndaarnaaronderwegendieweg
looptopdiemanier.Misschienzegtu:"Wezullenhetwelzien,hetkomt
welgoed."Ofalshethiertegenzit:"Ja,datkloptwatdewereldbetreft,
maarwijhebbenhetooknietvandezewereldverwacht."Hetishierde
gevangenis,deballingschapwaarinwijonsbevinden.Dathetfoutloopt
hierindezewereldendathetallemaaltegenzit,datwetenwe.Daarom
is er een blijde boodschap nodig. Die is dat we het ook niet van deze
wereldhebbenteverwachten.DeSchriftzegtin1Korinthe:

1 Korinthe 15 : 19
19 Indien wij alleenlijk in dit leven (het hier en nu op deze 

wereld) op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste 
van alle mensen. 

DuswordtergeleerddatwenietalleenvoordítlevenopChristusmoe-
tenhopen,maarjuistvoorhettoekomendeleven.Watditlevenbetreft:
deHeerleidtonsnaardietoekomendewereld.Datisdegedachte.Hier

kan ons alles tegenzitten, dat kan nu eenmaal in de ballingschap. Dat
geldtookvoordeverzoekingenwaarover1Korinthe10,deHebreeënbrief,
Jacobusennogandereplaatsenspreken.Dieverzoekingenkomenwel,
maarnietméérdanjekuntdrageneniniedergevalkomterookeenuit-
komst.Misschienpasbijdeverlossingvanonslichaam,misschieneerder,
hoewelerdanmogelijkweereenandereverzoekingkomt.Daarisgeen
garantievoortegeven.Misschienvalthetmee,maarhetblijfteenzaak
vantijdelijkedingen.

Johannes 15 : 18
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u 

gehaat heeft. 

U zult zeggen: dat is ook een schrale troost, er verandert dus niets. Er
staatzelfsdathetvanzelfsprekendisdatdewereldonshaatendathet
welzozalblijven.Eigenlijkstaatermetanderewoorden:alsdewereldu
niethaat,daniserietsmis.Nietmetdezewereld,maarmetu!"Eerder
dan u hebben zij Mij gehaat". Aangezien Hij onze Overste, Voorste
Leidsmanis,betekenthetdusdatwediezelfdehaatteverwerkenkrijgen,
netalsdeHereJezus.

Johannes 15 : 19
19 Indien gij van de wereld waart (geen balling zou zijn en tot 

deze wereld behoren), zo zou de wereld het hare (u, dus) lief-
hebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u 
uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 

Dehaatvandewereldtenopzichtevandegelovigeisnietsandersdan
het verlengstuk van de haat van de wereld ten opzichte van Christus
Zelf.DewereldverwierpChristus.Hijwasindewereld,maardewereld
heeft Hem niet gekend. Dat betekent dat allen die Hem wel kennen,
vervolgensookgehaatworden.Zo isdatnueenmaal.Datoverkomtde
Heerenonsook,maarhetisgeenvreemdezaak.zie zijlijn 2Diehaatvan
dewereldisnietomdatwijdiehaatbewustoproepenofdathetonsaan
goede eigenschappen en deugden ontbreekt. Dat kan natuurlijk. Maar
ookalsweallemogelijkemoeitezoudendoenomdiewereldtevriend
tehouden,zouonsdatnietlukken,alsweonsbewustblijvendatwijhet
eigendomdesHeeren,dusgelovigenzijn.Diezogenaamdegelovigendie
dewereldwél totvriendkunnenhouden,wandelengegarandeerdniet
"waardigderoepingwaarmeezijgeroepenzijn".Datisonmogelijk,want
danhoudjedewereldniettevriend.Jebentnietvandezewereld,jebent

Zijlijn  2

Men probeert mij 
wel eens wat wijs te maken, 
door te zeggen dat als je 
gehaat wordt door de 
wereld, dat dan komt 
omdat je niet tactvol 
genoeg bent. Je zegt de din-
gen allemaal zo cru en daar 
maak je vijanden mee. Dan 
denk ik: ik ken Iemand, Die 
dat nog veel erger deed; dat 
was de Here Jezus Zelf. "Zijn 
woorden waren vriende-
lijk, Zijn stem was altijd 
zoet", zegt een lied, maar ik 
ken andere woorden, waar-
bij Zijn stem helemaal niet 
vriendelijk was, integen-
deel. Een stem waarmee Hij 
vijanden maakte, die Hem 
dan ook aan het kruis 
gebracht hebben. Hij zei 
het wel duidelijk en het 
was de waarheid, maar ook 
niet tactvol.
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fundamenteel zelfs een gevaar voor diezelfde wereld.Wij zijn niet van
dewereld,maarinballingschapentegendegelovigewordtgezegdhet
Woordvasttehouden.

Johannes 15 : 20
20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienst-

knecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij ver-
volgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn 
woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 

Datisdesituatievandegelovigedie inballingschap,endusbuitende
legerplaats; die onderweg is naar die wereld waarin hij thuishoort en
waarvan hij wél het burgerschap heeft ontvangen. Dezelfde woorden
vindenwijinJohannes17endanzijnweweerrond.Danhebbenwede
cirkelvandeballingschap,van"GALAH"en"GILGAL"gesloten.Hetzullen
voorubekendewoordenzijn,diedeHeerbidtinJohannes17:

Johannes 17 : 14, 15
14 Ik heb hun (de gelovigen, en hier zijn het de discipelen) Uw woord 

gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de 
wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 

15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart van den boze.

UkentdegeschiedenisvanEsther.Nu,afgezienvanderijketypologische
betekeniskomtheteropneerdathetJoodsevolk inballingschapwas
endaarwélbewaardwerdvandeboze.Datwilzeggen,zewerdenniet
uitgeroeid, maar ze werden ook niet teruggebracht naar het land. De
Heersprakzelfsniettegenze,datkomtinhetheleboekEsthernietvoor.
DeHeerhadalgesprokenendatwasmeerdanvoldoende.Zewerden
geacht te leven uit geloof. De Heer verborg Zich ook in de dagen van
Esther,watdenaamEsther(Ster,deVerborgene)trouwensookbetekent.
DeHeervertoontZichniet,maarHijzorgtweldathetJoodsevolkindie
ballingschapnietomkomt.

Dat algemene beeld kun je ook rustig op onze dagen van toepassing
brengen.DeHeereGodspreektniet.Alleswatgesprokenmoestworden
isgezegdenHijverbergtZichindezetegenwoordige"bedelingderver-
borgenheid". Hij zorgt dat de poorten van het dodenrijk de Gemeente
niet overweldigen. Dat is alles en ook meer dan voldoende, want wij
weten hoe het verhaal verder gaat.Wij horen niet bij deze wereld van

"Meden en Perzen". Wij behoren bij een andere wereld, waarheen we
onderwegzijn,maarwaarwepasindetoekomstterechtzullenkomen.
Hierwordenwijslechtsbewaardvandenboze.

Johannes 17 : 16, 17
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld 

niet ben. 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 

Heilig hen in UwWoord. In 1 Johannes 3 stond: "Wij zouden kinderen
worden,maarnuzijnwijkinderenenzullenzonenworden".

1 Johannes 3 : 3
3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt 

zichzelven, gelijk Hij rein is.

Er staat in vers 16: "Zij zijn niet van deze wereld" en "heilig hen in Uw
Waarheid" of "heilig hen in Uw Woord", "Uw Woord is de Waarheid".
De balling die verwacht naar huis te gaan, reinigt zich of wordt gerei-
nigd,omdathijleeftuitdatWoordderwaarheid,wathemdiehoopen
toekomstverwachting geeft. We worden gereinigd door de Heer; door
GodZelf, "methetbaddeswatersdoorhetWoord"(Éfeze5 :26b),rein
bewaardindezeballingschap,opdatweindetoekomstinhetJeruzalem
watbovenisgebrachtzoudenworden,zoalshetliedookzegt:

Kom,gametonsendoealswij.
Jeruzalem,datikbemin,
Wijtredenuwepoortenin:
Daarstaan,oGodstad,onzevoeten.

Wij bedoelen daarmee de hemel zelf, waarvan we het burgerschap, de
beloften,ontvangenhebben.Opgrondvandiebeloftenzijnwedaarheen
onderweg.Datbetekent:verlostblijven,ongrijpbaar,ontastbaarvoorde
wereld,bewaardvoordebozeenonderwegzijnnaardiebestemming,
dieGodbepaaldheeftenwaarheenHijonsdusookbrengenzal.

Amen



Jeremia  29 : 4-23

 20 Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt 
   weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden! 

Jeremia 29 handelt over de ballingschap van Juda, die in 598 vóór onze jaar-
tellingbegon.Hetiseenbijzonderleerzaamgedeelteuitdegeschiedenisvan
Israël.Hetbepaaltonsbijhetbegripballingschap,datopmeerdereplaatsenin
deSchriftwordtgenoemd,enbijdebedoelingvanalleballingschap:datmen
zijnvertrouwenzouvestigenopdeHeerDiegesprokenheeft.Leveninballing-
schapislevenuitgeloof.Degelovigesteltzijnverwachtingnietopdedingen
omhemheen,wanthetiszijnwereldniet.Hijiserslechtsvoorbepaaldetijd
enisdaardooreenvreemdelingopwegnaarzijneindbestemming.Vandaardat
wijindezetijd,alsballingenineenvijandigewereld,ookonzeverwachtingstel-
lenopdeHeer,Dieonsindeballingschapgebrachtheeft.Netzoalstentijdevan
deballingschapvanJudazijndeballingenuiteindelijkbeterafdandegenendie
nietwerdenofwordenweggevoerd.In-598werdendeachtergeblevenenvoor
hetgrootstedeelgedood, terwijldeballingenvrijwarenvanhetoordeeldat
overJeruzalemkwam.Datkomtomdatzevantevorenbuitendelegerplaatsen
inballingschapgegaanwarenendaarmeewasdieballingschapopdatmoment
duseigenlijkaleenzegen.
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