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“….opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde” (Matth. 2:8b) 

 

Geliefden, het volk Israel heeft het beloofde Vrouwenzaad lang in haar schoot gedragen, en uit 

eindelijk is de beloofde Messias uit de maagd Maria geboren geworden. Dit is het beeld van de 

barende vrouw uit het begin van Openbaringen 12. Deze vrouw is een beeld van het aardse en 

het geestelijk verkoren Israel. En wanneer dan deze mannelijken Zoon geboren staat te 

worden, daar spannen de machten der hel samen, lees hier in Openb. 12 vers 3-4: En er werd 

een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven 

hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok 

het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de 

vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard 

hebben….Dit moet u altijd proberen te onthouden, dat waar de Christus der Schriften 

geboren wordt in de volheid des tijds in het hart van een verloren zondaar, daar zal de vorst 

der duisternis alles in het werk stellen om dat geboren Kind in u te verduisteren en te 

vermoorden. Want er is geen goed in de wereld dat zo bevochten en bestreden wordt, als de 

vrijheid die in Christus Jezus is. Hoeveel miljoenen christenen hebben de tien goddeloze 

roomse keizers niet vermoord. Hun moordpartijen werden later overgenomen door de 

godsdienstige farizeïsche roomse godsdienst. Lichamelijk maar ook geestelijk, hiervan waren de 

geestelijke moordpartijen wel het allerergst. De duivel had spoedig in de gaten dat het bloed 

der martelaren het zaad van de kerk werd. De kerk groeide tegen de verdrukkingen in. Toen 

die hellehond het met die decadente roomse keizers niet redden kon, verzon hij een vervloekte 

leugenleer waardoor vele christenen in moeite en donkerheid terecht zijn gekomen. Hoe is dat 

toch mogelijk, vraagt iemand mij terecht? Bij een geboorte hoort immers blijdschap en 

vreugde. In de hemel was grote vreugde, hoe schoon hebben de engelen het ‘ere zij God’ niet 

gezongen, maar in de hel was geen vreugde maar grote droefenis…!! Want hetgeen de profeten 

voorzegd en verkondigd hadden, stond nu te gebeuren en in vervulling te gaan…etc. 

 

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land 

van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen……Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn 

naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; (Jes. 9:1-5). Zoals 

eerder gezegd, waar nu deze Vredevorst geboren is, daar is de vorst der duisternis in aantocht 

om die ingekomen vrede te verstoren en te verwoesten. Zo ook in het leven van die wijze 

geleerde mannen uit het oosten. Zij hadden aan de sterren gezien dat er een Koningskind 

geboren was. Ze kregen geloof en liefde in hun hart om die geboren Vredevorst te komen 

aanbidden, en kwamen te Jeruzalem. Waar nu het geloof werkende is door de liefde, daar 

gelooft men alle dingen…zegt de apostel in 1 Kor. 13:4-7. Zo geloofden die wijzen dat de 

gemene Herodes oprecht van plan was om met hen de geboren Koning der Joden te gaan 

aanbidden. Bent u op dergelijke wijze ook weleens bijna een prooi geworden van de 

dienstknechten des satans, lezer? Zijn de valse broederen bij u ook weleens van bezijden 

ingekomen om te verspieden de vrijheid die ge in Christus ontvangen hebt? (Gal. 2:4) Hoe kan 

dit geschieden, vraagt iemand mij? Hetzelfde als bij de wijzen uit het oosten, u was verlost door 

een geschonken geloof in Hem, en vanuit de ingestorte liefde waardoor uw geloof werkende 

was (Gal. 5:6b) begon u van uw Zaligmaker te spreken. Heel de wereld kon nog zalig worden, 

omdat het voor u ook nog kon. U wenste niet anders meer te weten dan van die geboren 

Koning der Joden, maar op zekere dag valt u in de handen van geestelijke moordenaars die 
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door hun valse on-Bijbelse onderwijzing uw Hoofd (=Christus) eraf wensen te slaan….en u 

terug wensen te brengen tot werken der dienstbaarheid. Dit geschiedt meestentijds door 

mensen die zelf van geen verlossing afweten, die zelf van geen genadewonder kunnen spreken, 

omdat ze de macht der zonden nog niet zijn afgestorven, ze zitten nog in vastgeketend aan de 

duistere werken die zij in hun leven openbaren. En omdat zij het helder schijnend licht van 

Christus in de harten van de verloste zielen niet kunnen verdragen is, omdat de werken der 

duisternis geen gemeenschap kan hebben met de werken des lichts. (Joh. 3:19-20) Want wat 

mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht 

met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de 

gelovige met den ongelovige? (2 Kor. 6:14-15) 

 

Wat waren dan de werken des lichts in het leven van die wijzen uit het oosten? Lees hier: Waar 

is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn 

gekomen om Hem te aanbidden (Matth. 2:2). In hun getuigenis liggen drie dingen verklaard, 

ze hadden Hem van verre gezien door Zijn ster die van Hem getuigde, ten tweede waren zij 

gekomen door hun geschonken geloof in die geboren Koning der Joden, ten derde….bleef 

toen de aanbidding en vreugde over in hun verloste harten. Waar Christus gezien wordt door 

het geloof, daar is de lieflijke vrucht altijd aanbidding. Zo ook bij de blindgeborene (Joh. 9:38), 

en bij die ene Samaritaan van de tien melaatsen die dankende en Gode verheerlijkende 

terugkwam tot Christus (Lukas 17:15-16). Trap en mate kan verschillen, maar waar dit nooit 

de lieflijke vrucht was…daar is een zondaar nooit waarachtig afgesneden van zijn oude wortel 

in Adam en nog minder ingelijfd in de Tweede Adam. Deze geestelijke inlijving heeft Herodes 

geveinsd naar de wijzen uit het oosten. Hij was immers een groot liefhebber van de prediking 

van Johannes de doper. Maar toen zijn dochter voor hem danste en hem het hoofd van de 

gevangen Johannes vroeg, toen kwam eruit wat erin zijn vat zat. Toen schroomde de 

ogenschijnlijke Herodes niet om een kind Gods te laten onthoofden. Zie daar het werk van 

een dienstknecht des satans! Praten is goedkoop, lezer. De apostel Jacobus zegt derhalve niet 

voor niets: “toon mij uw geloof uit uw werken…”. Dat zijn geen werken van dienstbaarheid, 

maar werken geopenbaard door de dringende liefde van Christus. Door deze dringende liefde 

waren de wijzen uit het oosten met hun liefdesgeschenken gekomen, om Hem te aanbidden. 

Hun geschenken wezen op het drievoudig ambt van hun Zaligmaker die zij zochten te 

aanbidden. Het goud wees op Zijn Koninklijk ambt om Zijn volk te regeren, de wierook zag op 

Zijn profetisch ambt waardoor Hij hen onderwijst en vertroost, en de mirre zag op Zijn 

priesterlijk ambt waardoor Hij Zijn leven voor hen wilde offeren….opdat Zijn verkorenen niet 

geslacht en geofferd behoefden te worden.  

 

Toen Naaman de Syriër was verlost van zijn inwendige en uitwendige melaatsheid, door de 

doop in de Jordaan, wilde hij de profeet Elisa ook een dankoffer brengen. Hij kwam aan 

vanuit Syrië met geschenken van dienstbaarheid, ik geef u iets en dan ontvang ik iets, maar 

deze werden geweigerd….omdat genade niet voor geld of goederen te koop is. Hij moest zich 

naar het woord van de profeet zevenmaal wassen in de rivier de Jordaan. Deze woorden 

werden beproefd, maar uiteindelijk daalde de goddeloze Naaman de Syriër af in het water van 

de Jordaan…en waste zich zevenmaal. Als een melaatse ging hij zevenmaal onder, en als een 

gereinigde kwam hij op uit het water. Hier mocht Naaman heengaan met de koopman van 

schone paarlen, om alles te verkopen (=ondergang in het water) en vervolgens die ene Parel te 

kunnen kopen uit vrije genade om niet (=opgang uit het water). Naaman was uitzinnig van 
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vreugde en blijdschap, en keerde met aanbidding terug in zijn hart tot de man die hem de raad 

gaf zich te wassen in het water van de Jordaan. Hij wilde hem overladen met geschenken. Hier 

waren zijn geschenken van dienstbaarheid eensklaps veranderd in liefdesgeschenken, Rom. 

6:14. Maar ook hier werden de geschenken door de profeet geweigerd, want die kwamen 

alleen God toe, en toen bleek dat Elisa zich ook niet liet aanbidden….toen vroeg Naaman een 

last aarde mee om in zijn vaderland een altaar te bouwen en aldaar Zijn God vanuit de 

ingestorte liefde in zijn hart te mogen offeren, danken en aanbidden. Zie daar de vrucht van 

zijn geloof en de liefdewerken in het leven van Naaman de Syriër. Maar de werken van 

Herodes waren zeer boos. Herodes had de stem van een engel, maar een buik vol dodelijk 

vergif. Deze duivel verzon een list om de wijzen uit het oosten te bedriegen, zodat Hij de 

geboren Koning der Joden kon vermoorden, maar hij vergat het alziend oog van God de Vader 

over Zijn lieve kinderen, Matth. 2:12.  

 

Zo heb ik in mijn leven mensen ontmoet, die ook de stem van een engel hadden, maar hun 

werken waren duister en boos. Kan dat? Ja lezer, dat kan…maar anderzijds moet iemand dit 

wel ondervonden hebben, anders kan hij dit zich haast niet voorstellen en nog minder 

geloven. Denk bijvoorbeeld eens aan Judas, door wiens prediking ook zielen tot bekering 

werden gebracht, en waardoor ook de duivelen werden uitgeworpen. Judas had de Geest Gods 

waardoor Hij deze dingen deed, maar de Geest van Christus was niet wonende in hem. Dat 

bleek immers uit zijn boze werken, waarover hij nimmer een evangelisch berouw betoonde. 

Onlangs vroeg ik iemand: als u in de tijd van de apostelen geleefd had, en u was melaats, of 

zelfs van de duivel bezeten….door wie zou u dan liever geholpen zijn, door Judas of Petrus? Ja 

lezer, dat kan weleens een crisis voor iemand zijn….dat God een duivel gebruikt om de duivel 

uit te werpen, dat God een (geestelijk) melaatse gebruikt om iemand van zijn melaatsheid te 

verlossen, dat God een dienaar der zonde en een leugenaar gebruikt om hem te overtuigen en 

te helpen verlossen van zijn leugenachtige leerdwalingen. Maar uit de werken zal men gekend 

worden, lezer. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in vermetelheid, niet in opgeblazenheid, 

maar in een verbrijzelende kracht, Jes. 57:15, 1 Kor. 4:19-21. Het steigerhout en alle andere 

hulpmiddelen zullen straks vergaan, maar alleen het ware tarwe en goud zal binnengehaald 

worden. Er is zoveel geveins, en zoveel wat er op lijkt, maar in het vuur van de beproeving 

wordt het tarwe gescheiden van het onkruid. Dat kan het tarwe niet bewerkstellingen, maar 

dat doet God. Toch kan er weleens een poosje overheen gaan voordat de beproevingen 

komen, want hoelang heeft David niet met Achitofel gewandeld, en Samuel met koning Saul, 

en Ruth met Orpa, en Judas met Christus en Zijn discipelen. De discipelen zijn allen aan Hem 

geërgerd geworden, maar de liefde in hun hart tot Christus waardoor hun geloof werkende 

was, die bleef, die hield God brandende door de olie van Zijn Heilige Geest, behalve bij 

Judas….die Christus haatte met een dodelijke haat. Uit de woorden van Judas bleek dat niet 

zozeer, maar wel uit zijn boze werken. Bij Petrus was het zwakheid, maar Judas zocht zijn 

Meester moedwillig te vermoorden. De apostel zegt dat, die de naam van Christus noemt, sta 

af van ongerechtigheid. Maar deze mensen nemen de naam van Christus op hun tong, zelfs 

nog op een ogenschijnlijke rechtzinnige wijze, maar ze schuwen de werken der ongerechtigheid 

niet. Met hun mond belijden ze God lief te hebben, maar ze haten Zijn volk….die ze graag 

publiek belasteren, of brieven schrijven onder valse namen om onrust te zaaien en verwoesting 

te stoken onder hen die de vrede in Christus gevonden hebben. Kijk lezer, praten is zo 

goedkoop en zo gemakkelijk. En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn 

geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een 
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leugenaar, en in dien is de waarheid niet…… Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder 

haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen 

ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, 

en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind. (1 Joh. 2:4-11) 

 

Ja lezer, alzo zocht de blinde Herodes de ogen van de geroepen wijzen uit het oosten te 

verblinden. Hij zocht hen te bedriegen men zijn onwijsheid, met zijn bedrieglijkheden, en met 

zijn valse listen. Maar God stond erboven, en openbaarde dit bedrog aan de wijzen uit het 

oosten…en deed tenslotte Jozef en Maria met het geboren Kindeke voor hem vluchten Matth. 

2:12-15). De Heere Jezus was in dienstbaarheid geboren, geworden uit een vrouw, geworden 

onder de wet (Gal. 4:4-5) Het Lamme Gods is in de volheid des tijds Zijn volk in alles 

voorgegaan, derhalve moest Hij naar Egypteland, opdat Hij degenen, die onder de wet waren, 

verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Als Israel een kind 

was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte uitgeroepen. (Hosea 11:1). Hij 

is de ijzeroven van Gods toorn ingegaan, om Zijn volk te verlossen van de geselslagen, en van 

de vloek en donder van Gods heilige wet. Gelijk Jozef zijn broederen voorging om een geheel 

volk te redden, alzo werd Christus door zijn broederen verkocht. Hij kroop de duistere 

gevangenis der zonden in, en nonchtans kon niemand hem van ene zonden overtuigen, om 

gevangenen van hun dienstbaarheid te verlossen. Om hen te brengen in Zijn vrijheid! Ere zij 

God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het Goddelijk welbehagen! 

Maar wat ik hen, die de geboren Koning der (geestelijke) Joden hebben mogen leren kennen 

en liefhebben, wil meegeven is, beproef de geesten met wie ge omgaat of ze uit God geboren 

zijn. Zo niet, vliedt dan van verre hen….want wat samenstemming heeft Christus met Belial, of 

wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Ik weet wel, dat kunt u niet altijd even helder 

zien, maar uw Vader in den hemel zal u hierin bijstaan, zelfs met Zijn gedienstige engelen. Ja 

lezer, zo wordt er wat afgepraat in godsdienstig kerkelijk Nederland. Houdt u verre van de 

gezelschappen waar men huivert te spreken van het bloed der verzoening en het water des 

Geestes tot vernieuwing, waar Christus dus niet in het middelpunt staat….maar eerder de 

veinzende farizeeërs in het middelpunt staan. Beproeft de geesten door hen van Christus te 

spreken, door niet anders te weten en te kunnen roemen dan in Zijn kruis, en u zult spoedig 

zien met wie u te maken heeft. Dan zal het sluiten of zeer spoedig stuiten. Onlangs schreef ik 

het volgende aan een verloste christin dat ze de dienstmaagd en haar zoon (=haar vruchten) 

moest uitwerpen. Ook bij haar kwamen de valse broederen weleens op bezoek om (met 

Herodes) de geboren Christus in haar ziel te aanbidden. Ze lokten haar uit haar tentje waarop 

zij enige vrijmoedigheid kreeg om van die geboren Koning in haar ziel te spreken, waarop haar 

vriendinnen vervolgens deze geboren Koning in haar ziel begonnen te vermoorden door te 

zeggen dat het nog dit, en dat het nog dat…..het moest allemaal nog verder komen. Ja lezer, de 

wereld kan u zoveel kwaad niet doen als het godsdienstig farizeïsme met al de beste 

bedoelingen in haar blindheid in uw leven kan verrichten. Toen deze aangevochten vrouw mij 

vroeg hoe zij dan de dienstmaagd met haar zaad moest uitwerpen, schreef ik haar het volgende: 

“Geachte mevrouw, u hoeft die mensen niet uit te werpen, maar wel hun leringen en valse 

gemoedelijkheden door deze al sprekend aan de kaak stellen. Preek en vertel hen van Christus 

door de weg van Gods heilig recht, bijvoorbeeld door middel van de koopman van schone 

paarlen…..hij vond die ene Parel….en kreeg een liefdesbetrekking op die Parel…..maar kon de 

Parel nog niet mijnen….omdat hij nog moest heengaan om alles te verkopen en op de markt 

van vrije genade die Parel te kunnen kopen en mijnen. De doorleving van Gods heilig recht is 
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een zeer wonderlijke ruil…..IK voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. U 

kunt deze mensen bijvoorbeeld ook beproeven door hen te vertellen…..dat u onlangs ergens bij 

een kraamvrouw op bezoek was….en daar uren lang heb zitten praten over dat ze misselijk 

werd toen ze in verwachting was etc….en toen haar tijd kwam over al die vreselijke 

barensweeën etc….en dan even stoppen…..ja hoor dat was heel erg allemaal….want die moeder 

bleef maar vertellen over al die narigheid en al die tranen die ze weende vanwege haar angsten 

en pijnen……ik werd er niet vrolijk maar eerder een beetje beroerd van…..wanneer deze 

mensen u dan vervolgens vragen van…..heeft die moeder het misschien ook nog over haar 

geboren kindje gehad…..dan moet u hen de spiegel eens goed voorhouden…..door hen te 

zeggen dat een kraamvrouw niet meer over al die narigheid wenst te spreken wanneer haar 

kindje geboren is geworden en op haar borsten is gelegd (Joh. 16:21)….maar ik hoor u niet 

anders dan over al die overtuigingen en zgn. barensweeën waar wezenlijk nooit een Kind uit 

geboren is geworden.” 

 

Ja lezer, op allerlei manieren probeert de duivel de geboren Christus in uw ziel te verduisteren 

en kon het zijn ook nog te vermoorden. Daar kan hij zelfs Gods kinderen voor gebruiken die 

door een valse leer betoverd zijn geworden, en zich hierdoor hebben laten strikken. Want er 

was toen wat loos, maar ook nu nog. Die hellehond zal nooit rusten om het werk van Christus 

verdacht te maken, te belasteren, te verduisteren, te beschimpen. Wie hij daarvoor gebruikt is 

hem om het even, zolang zijn beoogde doel maar bereikt kan worden. Ik schrijf u dit tot 

waarschuwing en vermaning, lezer. Wanneer u genade mag kennen, maar de gaven der uitleg 

moet missen…verwijs dan liever naar de zendbrieven der apostelen, en naar de zuivere leer der 

vaderen. Want, wanneer ge door uw best bedoelde onderwijs ook maar één van Gods 

kinderen tot een ergernis bent geweest, dan zegt toch den Heere Jezus dat het beter ware dat 

men een molensteen om uw hals deed en u in de zee geworpen werd. Wees dus voorzichtig 

met het geven van onderwijs wanneer u zelf nog op uw geestelijke benen staat te wiebelen. 

Herodes gaf aan de geboren Koning der Joden te willen aanbidden, maar hij bleek een 

bloeddorstige moordenaar. Hij zocht geen rust en vrede voor zijn ziel, maar oorlog en moord. 

Nu ligt Herodes in de vlammen der hel voor eeuwig die geboren Koning der Joden te 

vervloeken. Deze Koning heeft hem doodgeslagen voor Zijn heilige voeten omdat Herodes niet 

wilde dat Hij heerschappij over hem voeren zou. Uit de duistere werken van Herodes bleek dat 

hij liever de heerschappij des duivels verkoos. Herodes voert nu een geestelijke oorlog die hij 

eeuwig verliezen moet, en waar nooit meer een einde aan komt. Nu knaagt in hem de worm, 

die hem toeroept….had ik maar geluisterd naar het getuigenis van die wijzen uit het oosten, en 

had ik maar gedaan gelijk zij deden…..maar nu is het voor eeuwig te laat. Wie bent u, lezer? Er 

zijn maar van tweeën één, een derde weg is er niet. Bent u ook een leugenachtige moordenaar 

die veinst Christus te aanbidden, of bent u in Christus (uit vrije genade om niet) een wijze uit 

het oosten geworden die Hem daadwerkelijk aanbeden heeft? De Heere kent degenen, die de 

Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. 

Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden 

vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze 

reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed 

werk toebereid (2 Tim. 2:19-21). Amen. 

 

  


