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

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 

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

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Broeders en zusters zullen wij het boek “de Openbaring van Jezus Christus” openen en wel bij hoofdstuk 
3:14-22 “En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige 
getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij 
maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 
spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt 
de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het 
vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer 
naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die 
Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en 
hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en 
gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 
zegt”. 
 
Ik wil samen met u bijzonder stilstaan bij één van de kenmerken van deze Gemeente in de eindtijd, 
namelijk dat zij blind is.  
 
Zo zegt en openbaart de Heer Jezus, wiens oordeel waarachtig is, ons dit in vers 17b van Openbaring 3. 
Nu is blind zijn op zichzelf al erg genoeg. Maar het gaat hier om de geestelijke blindheid. Maar weet u 
wat nog veel erger is? Deze Gemeente weet zelf niet dat zij blind is! Zij denkt, dat zij ziende is.  
 
De Heer zegt dat immers in vers 17 wat we net lazen. Ze weten het niet en dat is verschrikkelijk! In 
hoofdstuk 9 van Johannes lezen wij van die blindgeborene, wiens ogen door de Heer Jezus geopend 
werden en hoe hij toen niet alleen met zijn genezen ogen ging zien, maar dat hij ook geestelijk ging zien, 
want hij kwam tot dat heerlijke licht, dat de Heer Jezus, de Christus der Schriften is. 
 
En dan lezen wij daar in vers 39 van Joh. 9 “En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld 
gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden”. 
 
Wat bedoelt de Heer hiermee? Dat, als wij van onszelf weten, dat wij geestelijk in duisternis zitten, 
geestelijk blind zijn, wij dan mogen weten, dat daarvoor juist de Heer Jezus gekomen is, om de blinden 
de ogen te openen en hen vanuit de duisternis in Zijn wonderbaar Licht te plaatsen.  
 
Maar, die godsdienstige mensen en speciaal ook die godsdienstige leiders, die denken dat zij zien, die 
worden juist blind. Er staat immers ook: “opdat zij niet zien, zien mogen en die zien, blind worden”. Dan 
lezen wij ook direct daarachter in vers 40 van Johannes 9 “Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij 
Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind”?  
 
In de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus in het vlees, waren velen blind in Israël, maar het 
ergste was, dat hun leiders blind waren. Hoe duidelijk zegt de Heer Jezus dat in Matt. 15:11-14 “Niet wat 
de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Toen 
kwamen zijn discipelen en zeiden tot Hem: Weet Gij, dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er 
aanstoot aan namen? Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, 
zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, 
zullen zij beiden in een put vallen”. 
 
Een verschrikkelijke situatie, waardoor dat verschrikkelijke oordeel toentertijd over Israël is gekomen. En 
nu vinden wij, dat de Gemeente het er niet beter van af brengt, dan toenmaals Israël. Wij hebben al 
duidelijk gelezen, hoe de Gemeente in dat laatste Gemeente tijdperk, dus het tijdperk van Laodicea, 
hetgeen betekent: volksregering, inspraak van het volk, democratie, ook blind is. 
 
Een Jodendom was in die dagen blind; en vandaag, nu de Heer Jezus staat weder te komen, zien wij 
een Christendom dat eveneens blind is, dat geleid wordt door blinde leiders. Wij willen er een ogenblik 
bij stilstaan, hoe dat komt en wat daarvan de oorzaak is. Vele voorbeelden vinden wij in de Schrift, die 
allen eensluidend zijn. Die blindheid wordt veroorzaakt door het volgende: Onder Gods volk, onver-
schillig of dat het Oud Testamentische Jodendom is of in het Nieuw Testamentische Christendom, 
bevinden zich velen, die geheel aardsgezind zijn, dus vleselijke mensen. 
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En door deze aardsgezinde, vleselijk mensen, die de invalspoorten zijn, komen er vreemde, boze gees-
ten hun valse leringen brengen in de Gemeente. De apostel Paulus, die ook profeet was, laat ons dit 
duidelijk zien in de brieven aan Timotheüs. In de eerste plaats in 2 Tim. 3:1-5 “Weet wel, dat er in de 
laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, 
vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, 
lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer 
liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; 
houd ook dezen op een afstand”. 
 
En zulke zelfzuchtige mensen zijn de oorzaak dat er leringen van demonen en boze geesten in de 
Gemeente komen, steeds meer, met het funeste gevolg, dat zij de Gemeente blind maken voor de weg 
der Waarheid. 
 
Wij weten, hoe die weg een kruisweg is, die in drieën is ingedeeld: het eerste deel is de rechtvaar-
digmaking, het tweede de heiligmaking en het derde is de verlossing. En God heeft ons dat zo duidelijk 
in Zijn Woord gezegd. Blinden zijn dan ook daardoor de ogen geopend, want zij waren nog altijd met die 
blindheid geslagen door de vreemde leringen, die in de Gemeente zijn binnengedrongen. Daardoor 
konden zij niet meer zien wat de volgorde van God is in de Heilsweg van Christus. 
 
Want door die vleselijke mensen, die aardsgezind zijn, komen de demonisch leringen de Gemeente 
binnen. Zo lezen wij het ook in 2 Tim. 3:13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger 
komen; zij verleiden en worden verleid”. 
 
Dat zijn de mensen van vleselijke gezindheid. In deze situatie leven wij nu vandaag en hebben daarmee 
te maken. Nu wil ik u dat illustreren aan de hand van het Oude Testament. Ik heb er al op gewezen, dat 
ons dit op vele plaatsen in de Bijbel wordt gezegd.  
 
Er zijn plaatsen die profetisch zijn, voor sommigen als het ware verborgen. En zo zien wij, hoe God al in 
het Oude Testament alles heeft laten opschrijven, opdat het ons tot lering, tot onderwijzing zou zijn, 
zoals Paulus dat ook zegt.  
 
Ik wil u een geschiedenis uit Genesis voor ogen stellen, waar wij bijzonder veel uit kunnen leren. Want al 
wat geschreven is, is geschreven tot onze lering! Het is de geschiedenis van Isaäk en Rebekka en hun 
tweeling Ezau en Jacob. 
 
Het is natuurlijk een ware geschiedenis geweest, maar één met een diepe geestelijke strekking, met een 
geestelijke achtergrond. Wij weten immers, dat Isaäk niet alleen een type is van de Heer Jezus, want 
Isaäk is de eniggeboren zoon der belofte. Maar hij is ook een type van de Gemeente, wat ook niet 
verwonderlijk is, want de Heer Jezus en de gemeente zijn eigelijk de volle Isaäk.  
 
Dat leert de apostel Paulus ons ook duidelijk in Galaten 4:28 “En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, 
kinderen der belofte”. Ja, Isaäk is dus een wonderbaar voortype van de Gemeente. Wij hebben ook al 
meermalen gehoord, dat Rebekka, die met Isaäk gehuwd is, een wonderbaar voortype van de bruid is, 
de vrouw des Lams. Ik ga daar hier niet verder op in, want het is duidelijk genoeg.  
 
Nu wil ik u erop wijzen wat er van die Isaäk, die dus ook het type is van de Gemeente, geschreven staat. 
U moet die hele geschiedenis maar eens thuis nalezen. Het gaat nu om Gen. 27:1 “Toen Isaak oud 
geworden was, werden zijn ogen zo verzwakt, dat hij niet zien kon. Hij riep zijn oudste zoon Esau en zeide 
tot hem: Mijn zoon. En deze zeide tot hem: Hier ben ik”. 
 
Ook Isaäk werd dus op oudere leeftijd blind, net als de Gemeente van Laodicea aan het einde. Hoe 
kwam deze verblindheid over Isaäk? Wij weten, dat Isaäk een zeer vleselijke, aardsgezinde zoon had, 
Ezau.  
 
Wij gaan eens even stilstaan bij die Ezau. Hij vertegenwoordigt de mens die enkel aardsgezind is. U 
weet toch, toen hij opgroeide, dat hij een man van de jacht werd. Hij jaagde de dingen van de wereld na. 
En wat kunnen wij nog meer lezen van Ezau?  
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Hij verachtte zijn eerstgeboorterecht en verkwanselde dat voor een kortstondig, tijdelijk, vleselijk genot 
van een ogenblik: een bordje rode linzensoep. En nu wordt deze Ezau ons, als Gemeente en dat is niet 
toevallig, als een waarschuwing voor ogen gesteld. Hebr. 12:16-17 “Laat niemand een hoereerder zijn, of 
onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, 
toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel 
hij het onder tranen zocht”. Ik ga er zo meteen nog verder op door, in wat de geweldige geestelijke waar-
de is van het eerstgeboorterecht.  
 
Eerst wil ik u nu duidelijk maken, wat dat te maken heeft met die blindheid van Isaäk. Ik herhaal: Ezau 
was enkel en alleen aardsgezind. En wanneer u het laatste Bijbelboek eens heel goed doorleest, dan 
vindt u, dat Johannes moet zeggen wie straks door de antichrist meegenomen worden en die antichrist 
gaan aanbidden: de mensen, die aardsgezinds zijn.  
 
Ik noem u een paar plaatsen: Openb. 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven 
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 
verzoeken hen, die op de aarde wonen”. Deze laatste woorden zijn wel zo vertaald, maar in de Griekse 
grondtekst staat daar eigenlijk: “mensen die van de aarde een vaste woonplaats hebben gemaakt”. Dus, 
die geheel aardsgezind zijn en het alleen van deze aarde verwachte en niet van de hemelese dingen.  
 
In Openbaring 13 vers 8 lezen wij wie straks het beest, dat is de zoon van de duivel, de antichrist, gaan 
aanbidden. “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet ge-
schreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld”. Zij 
hebben van de aarde hun vaste woonplaats gemaakt, ze zijn aardsgezind.  
 
En zo vinden wij het steeds weer in het boek “de Openbaring” als wij dat goed doorlezen. Paulus heeft al 
gezegd, dat in zijn tijd in de Gemeente zulke lieden waren. Het is ook merkwaardig, dat hij daar juist 
bijzonder over spreekt in verband met de wederkomst van de Heer in heerlijkheid.  
 
Laten wij maar opslaan Fil. 3:17-21 “Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo 
wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, 
maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun 
God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Want wíj zijn burgers van een rijk in 
de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij 
ook alle dingen Zich kan onderwerpen”. 
 
Let u op: dat is de Ezau, want ook voor Ezau was zijn buik de god en daarvoor wilde hij heel gemakkelijk 
zijn eerstgeboorterecht verkwanselen en verachte hij het voor een ogenblik van vleselijk genot.  
 
Ezau was dus een jager, maar ik denk dat hij niet alleen jaagde op het wild van het veld, maar dat het er 
ook op slaat dat hij de dingen van de wereld najaagde, de vleselijke lusten; vandaar ook de vrouwen, die 
hij zich nam. Want Ezau wordt door God in Hebr. 12:16-17 een hoereerder en verachter van het 
eerstgeboorterecht genoemd. “Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één 
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, 
afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht”. 
 
Nu moeten wij naar de verdere gevolgen daarvan zien. De vleselijke Ezau verenigt zich dus met vreem-
de vrouwen. En wat voor vrouwen? Kanaänitische en Hethietische vrouwen, die de afgoden dienden en 
de demonen vereerde. Doordat Ezau deze vrouwen huwde, kwamen ze in de tent van Isaäk en 
Rebekka. Ja en hier zien wij nu waardoor Isaäk blind werd.  
 
Denkt u erom, de Hethieten behoorden tot de Kanaänieten, aan wie God Zijn oordeel al had aange-
kondigd, want dat was een geslacht, dat bijna de maat van de zonde had volmaakt. Abrahams 
nageslacht moest nog een kort ogenblik wachten, dan was de zondemaat vol en moesten ze, volgens 
Gods bevel, tot de laatse man worden uitgeroeid.  
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En nu tonen de overblijfselen, de opgravingen ook aan, hoe die Kanaänieten ook mensenoffers 
brachten, hun eigen kinderen offerden aan de Moloch, want men heeft nog een altaar gevonden met 
mensenbeenderen erop. Dus demonenverering! 
 
Wij lezen nu in Gen. 26:34-35 – Gen. 27:1 “Toen Esau veertig jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw 
Jehudit, dochter van de Hethiet Beëri, en Basemat, dochter van de Hethiet Elon. En zij waren een kwelling 
des geestes voor Isaak en voor Rebekka. Toen Esau veertig jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw 
Jehudit, dochter van de Hethiet Beëri, en Basemat, dochter van de Hethiet Elon. En zij waren een kwelling 
des geestes voor Isaak en voor Rebekka. Jakob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van 
het Oosten”. 
 
Weet u, wat de vrome Joodse overleveringen leert hierover? Daar staat: “Isaäks ogen werden verduis-
terd en verzwakt en de blindheid van Isaäk werd veroorzaakt door de dienst aan de afgoden, uitgeoefend 
door de vrouwen van Ezau”. Door demonendienst dus. Verder zegt de Joodse overlevering: “deze vrouw-
en omhullen het woord der waarheid, ze omhullen het wezenlijke met de schijn en passen het in op een 
heel mooie, verdekte wijze”.  
 
Daar zijn de valse leringen. Een kwalijke zaak. Waar bracht die blindheid Isaäk ook nog toe? Dat staat in 
hoodstuk 27 en het staat er niet toevallig, want door deze vreemde vrouwen was Isaäk zo verblind, dat 
hij Jacob voor Ezau aanzag! En kijkt u nu eens naar de kerk van deze tijd. De kerk zegt dat zij het 
geestelijk Israël zijn en dit is één der grootste leugens van satan. Dat is de realiteit. 
 
Maar er is nog meer. Isaäk was door deze vreemde vrouwen zo verblind, dat hij tegen Gods plan in 
Ezau toch de zegen van het eerstgeboorterecht wilde geven en die aan Jacob wilde onthouden. Is dat 
niet de kerk van deze tijd?  
 
Dat is realiteit: zij willen Ezau de zegen geven van het eerstgeboorterecht! Ja, Ezau moet dat land toch 
hebben, dat naar Gods plan voor Jacob bestemd is. Denkt u dat eens in: Isaäk, de drager van de belofte 
dermate verblind, dat hij tot deze dingen kon komen! Maar Rebekka was het daar niet mee eens. 
Rebekka is bijzonder het type van de bruid des Lams. Isaäk had Ezau lief boven Jacob.  
 
En waarom? Het wildgebraad dat Ezau bereidde was naar Isaäks mondje, hij was erg vleselijk op dat 
punt. Vandaar die vreselijke gevolgen. Maar Rebekka had Jacob lief boven Ezau en zij kende Gods 
belofte want die had zij al ontvangen, toen haar beide zonen nog in haar moederschoot waren.  
 
Toen heeft God al gezegd: de jongste zal de oudste overheersen, dienen. Zo was het Gods plan. En u 
weet, hoe door het toedoen van Rebekka de opzet van Ezau verijdeld wordt en Jacob toch zijn eerste 
zegen ontvangt. Dit is een bijzondere geschiedenis, die u zelf eens moet lezen.  
 
En wat zei Rebbeka in hoofdstuk 27:46 nog over die vreemde vrouwen van Ezau? De Joodse vertaling 
zegt: “Ik heb een weerzin in mijn leven gekregen wegens deze vrouwen”.  
 
Nu wil ik nog terugkomen op het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht omvat een zeer groot 
geestelijk goed. Het ontbrak Ezau, die het van nature had gekregen, aan geloof in God, aan Zijn Woord 
en Zijn belofte en aan geloof in het hemelse goed. Hij is daar onverschillig voor, zoals Paulus het in de 
Hebreeënbrief zegt. Hij heeft slechts oog voor het aardse. En zo verkwanselde hij, verachtte hij zijn 
eerstgeboorterecht. Wat houdt dat in?  
 
Ik noem u drie voorname punten. Allereerst betekent het eerstgeboorterecht voor hen, die dat bezitten, 
dat men drager is van de belofte Gods. De belofte, die God al gaf direct na de zondeval in het paradijs 
van het vrouwenzaad, dat de slang straks de kop zal vermorselen en vertreden, is een geweldige 
belofte. Want wij weten, dat dat vrouwenzaad in eerste instantie de Heer Jezus is, geboren uit een 
vrouw, de maagd Maria.  
 
Maar wij mogen door Gods genade immers als wij het Evangelie hebben gehoord en daardoor geroepen 
zijn – ook deel hebben aan dat vrouwenzaad, want de Heer Jezus is ons leven geworden! Met Christus 
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gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven en in Christus opgestaan. Hebt u dat al 
gedaan? Of laat u zich nog verhullen door die vreemde leringen en geesten, die vrouwen? 
 
De vrouw is het zinnebeeld van een godsdienstig stelsel. Wij weten heel goed, dat de weg in de Heer 
Jezus Christus begint bij de Poort van de Tabernakel. De vernedering van de Heer Jezus in de 
diensknecht gestalte, die Hij voor u en mij aannam, opdat wij ons vernederen zullen onder de krachtige 
hand van God.   
 
De tweede stap is het Brandofferaltaar, waar God verzoening voor ons deed door het Bloed van Zijn 
Zoon en nu laten wij ons ook verzoenen door dat Bloed. 
 
De derde stap is het koperen Wasvat, want Hij ging voor ons sterven in een dood van lijden. Hij ging 
voor ons in die doop, in het dodenrijk en stond daaruit op. Daarin zullen wij ons ook laten (mee)dopen 
om te sterven aan de oude mens en met Hem op te staan in het nieuwe leven om dan ook het Heilige 
binnen te gaan. Het eerste grote geestelijke goed van het eerstgeboorterecht is dus, dat wij dragers van 
de belofte mogen zijn. Hoe groot is dat goed!  
 
Met Christus samen dat vrouwenzaad te zijn betekent, dat zoveel beloften Gods er zijn – en dat zijn er 
nogal wat, ik heb gehoord dat het er drieduizend zijn – ze in de Heer Jezus het ja en door Hem het amen 
zijn. 
 
Zo hebben wij, als wij in de Heer Jezus zijn, het eerstgeboorterecht verkregen, want Hij is de Eerstge-
borene. En daarom is het de Gemeente van eerstgeborenen, want wij hebben deel gekregen aan de 
Heer Jezus. Alle beloften van God, die voor de Heer Jezus gelden, Hij is immers de Drager van alle 
beloften, gelden ook voor hen, die Hem toebehoren, die met Hem dat vrouwenzaad vormen. Ja, zie hen 
als priesters komen van heinde en ver! Hij is de grote Hogepriester en straks wij met Hem priesters en 
koningen! 
 
“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van 
God door ons”. 2 Cor. 1:20. Het is altijd blijven in Hem en Hem volgen maar niet als een vleselijke Ezau, 
die voor een kortstondig, aardsgenot, wat met haast voorbij gaat, dat eerstgeboorterecht verachtte en 
verkwanselde.  
 
Het tweede grote geestelijke goed van het eerstgeboorterecht is dit: God zegt in Exodus 13:1-2, dat al 
het eerstgeborene, dat uit de moederschoot voortkomt, van Hem is en Hem geheiligd moet worden, dat 
zijn Mijn priesters, die Mij dienen zullen. Wat een groot geestelijk goed is dat eerstgeboorterecht! Want 
dan zijn wij van Godswege geroepen en bestemd voor de hogepriesterlijke taak, om priesters van de 
levende God te zijn, om zo een middelaar te zijn tussen de mens en God, om de noden van de mens op 
te dragen in Gods Heiligdom.  
 
Want de Heer Jezus is de eerstgeborene en daarom DE Hogepriester Gods voor alle eeuwigheid naar 
de ordening van Melchizedek. Als wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus, behoren wij tot Zijn 
Huis, tot Zijn priesterlijk Huis: Hij de Hogepriester, wij priesters. Petrus zegt het in 1 Petrus 2:9 “Gij echter 
zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, 
om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar 
licht”. Dit alles verkwanselde Ezau. 
 
Het derde van dat hemelse goed is: de eerstgeborenen zijn de erfgenamen, d.w.z. de grote erfgenamen. 
In de wet liet God al neerschrijven dat, als een Joodse man twee vrouwen had en de ene was geliefd en 
de andere niet en bij de niet geliefde vrouw werd de eerste zoon geboren, dan mocht die man van God 
die zoon niet achterstellen bij de zoon, die eventueel later uit de wel geliefde vrouw werd geboren. Want 
het eerstgeboorterecht kwam die eerstgeboren zoon toe en die kreeg zeker tweemaal zoveel als de 
anderen; en tweemaal zoveel was wel het minste.  
 
En zo lezen wij in Genesis, dat als Abraham gaat sterven, hij alles aan Isaäk geeft. Zijn andere zonen 
gaf hij geschenken, omdat Isaäk het eerstgeboorterecht had, drager was van de belofte Gods. Als wij 
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van de Heer Jezus zijn, dan zijn wij toch erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Dan 
zullen wij ook alles beërven met Hem. Hoe duidelijk is de Schrift hierover. Laat dat ons tot nadenken 
stemmen als wij deze waarschuwing uit de Schrift horen, zodat wij niet gelijk Ezau een hoereerder zullen 
zijn.  
 
En dat hoeft niet altijd in het vleselijke vlak te zijn, letterlijk met vrouwen, zoals bij Ezau, maar het kan 
ook zijn: afhoereeren van de ware leer van God, afbuigen van de ware Weg, die de Heer Jezus is. 
Vandaag is de gemeente vol van dat zuurdesem.  
 
Denkt u maar aan wat Jezus gezegd heeft in Matt. 13, hoe het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan een 
vrouw, die een zuurdesem nam en het in drie maten meel deed, zodat alles daarmee doorzuurd werd.  
 
Zuurdesem is het beeld van valse leer, van zonde. En zo verblind is de kerk van vandaag, dat men deze 
gelijkenis aanneemt als iets moois, dat het de uitbreiding van het evangelie zou betekenen, wat dwars 
tegen de Schrift ingaat. Zuurdesem is bederf, gisting, rotting.  
 
Daarom mocht er geen zuurdesem in het offer komen. Deze vrouw deed dus iets wat niet mocht want 
“zij verborg het” erin. Ze deed het stiekum; zo staat het er eigenlijk. Dat zijn de valse leringen, waardoor 
al de reine maat van God bedorven wordt. Rebekka zegt: “mijn ziel walgt van deze vrouwen”. En de Heer 
heeft gezegd hoe dat beeld zal zijn van de kerk van Christus, het uiterlijke beeld in onze dagen. Laat u 
zich geen mooier beeld voorpraten dan wat de Heer Jezus in Zijn Woord gezegd heeft hoe het zal gaan. 
 
De Heer zegt: “zal Ik nog het geloof vinden, als Ik wederkom”? Laten wij daarom op onze hoede zijn, om 
niet een hoereerder of een onverschillige te zijn, zoals Ezau. Ezau deed het voor maar één spijze, 
misschien zijn er, die het voor meerdere spijze ook doen. Want wat biedt de wereld vandaag een spijze 
op elk terrein en overal. Wat kan men hier alles krijgen om naar het vlees en in weelde te leven.  
 
Wat hebben wij weer spannende TV uitzendingen, die ons kluisteren aan dat beeld. Laten wij toch geen 
onverschilligen en hoereerders zijn. Laten wij ons er diep van bewust worden, WAT dit eerstgeboorte-
recht omvat: dat wij in Jezus Christus, uit genade, uit die rijkdom van genade van God, voor niets 
hebben ontvangen dit grote geestelijke goed, om dragers van Gods belofte te zijn. 
 
Laten wij dan tot onszelf inkeren onder het licht van Gods Geest en Gods Woord. Misschien zijn wij geen 
Ezau, maar ik heb u al gezegd: ook Isaäk had schuld, hoewel hij een echt kind van God was. Maar hij 
had Ezau lief, omdat dat wildgebraad naar zijn mondje was. Eet u ook van twee walletjes? 
 
Laten wij toch beseffen wat tot ons heil dient en ons reinigen van alle besmettingen en bezoedelingen 
van het vlees, en niet langer geestelijk blind blijven, zo onze heiligmaking volbrengen. 
 
Hij die belooft, is getrouw, Hij zal het ook doen.  
Amen. 
 


