
 
De vervulling van Gods belofte aan Abraham. 

 

En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Genesis 12:3 b 

                                                                                                       

Vervuld aan Israël en de hele wereld  
In het vorige artikel over de vervulling van Gods belofte aan Abraham gaf ik aan dat de 

belofte van de Heere aan Abraham nog verder reikt dan Israël, het Joodse volk. 

Daarover gaat dit artikel. 

De geboorte van de Heere Jezus Christus is belangrijk geweest voor Israël en is dat nog, maar 

ook voor alle volken die op aarde leefden en nog leven. 

Tijdens Zijn rondwandeling op aarde heeft de Heere Jezus veel tegenstand gehad. De satan 

heeft de Heere Jezus proberen te verleiden tot zonden, maar is door de Heere Jezus drie keer 

duidelijk weerstaan. 

De Joodse leiders, Schriftgeleerden, Farizeeërs, Sadduceeërs, met als hoogste leider de 

Hogepriester, ontwikkelden een grote haat tegenover de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen 

dat ze gewillige werktuigen van de satan waren. 

De haat werd zo groot dat ze de Heere Jezus gevangen namen en Hem overleverden om 

gekruisigd te worden. Ze dachten dat ze daarmee de overwinning hadden behaald en de 

vervulling van Gods belofte aan Abraham hadden geblokkeerd. 

Maar niets was minder waar. De Heere Jezus heeft Zijn taak op aarde vervuld. Hij is tot in de 

dood gehoorzaam gebleven aan de Vader en heeft de verzoening van zondaren met God tot 

stand gebracht. Op de derde dag is de Heere Jezus opgestaan, zoals Hij had voorzegd. De 

dood is overwonnen en de Heere Jezus is teruggekeerd naar de hemelse heerlijkheid die Hij 

bij de Vader had. Daar zit Hij aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. 

Samen met de Vader heeft de Heere Jezus de Heilige Geest, die ook de Trooster wordt 

genoemd, naar de aarde gezonden. Op onnavolgbare rijke wijze is de Heilige Geest uitgestort 

op allen die samen waren vergaderd met de apostelen. 

Dat gebeurde op het Joodse Pinksterfeest. 

Volgens het gebod van de Heere werd het Pinksterfeest 50 dagen na het Paasfeest gehouden. 

In Leviticus 23 wordt vanaf vers 15 beschreven hoe het Pinksterfeest moest worden gevierd. 

Van deze voorbereiding en het brengen van beweegbroden en offers lezen we niets in 

Handelingen 2. We zouden kunnen zeggen, omdat de Heere Jezus het ene offer dat door God 

aanvaard is als verzoening van de zonden er geen dieroffers meer hoefden worden gebracht. 

Het voorhangsel in de tempel is van boven naar beneden gescheurd. Gods hand maakte de 

toegang tot het Heilige der Heilige vrij.  

En Jezus is naar de hemel opgevaren om voor de Zijnen een plaats te bereiden en om voor hen 

te bidden.  

 

Het Pinksterfeest werd volgens het gebod van de Heere 50 dagen na het Paasfeest gehouden.  

In Leviticus 23 wordt vanaf vers 15 beschreven hoe het Pinksterfeest moest worden gevierd. 

Er diende een spijsoffer te worden gebracht, twee beweegbroden, van de eerstelingen van de 

oogst, moesten worden gebracht en verder zeven éénjarige lammeren, een var, het jong van 

een rund en twee rammen als offer voor de Heere. We lezen nog over een drankoffer en 

vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Maar ook over een geitenbok als zondoffer en 

twee lammeren als dankoffer. 

Van deze voorbereiding en het brengen van beweegbroden en offers lezen we niets in 

Handelingen 2. We zouden kunnen zeggen, omdat de Heere Jezus als het ene offer van 

verzoening voor de zonden dat door God aanvaard is, er geen dieroffers meer nodig waren. 



Het voorhangsel in de tempel is van boven naar beneden gescheurd. Gods hand maakte de 

toegang tot het Heilige der Heilige vrij. 

We mogen aannemen dat de discipelen op die eerste Pinksterdag bijeen waren in de opperzaal 

zoals we lezen in Handelingen 2 vers 1. Daar gebeurde het grote wonder dat aangekondigd 

werd door drie tekenen. Een geluid als van een geweldig gedreven wind, verdeelde tongen als 

van vuur.  

En nadat allen vervuld werden met de Heilige Geest begonnen ze te spreken in andere talen 

zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

En de duizenden die op het geluid afkwamen, hoorden hen in hun eigen taal de grote werken 

van God spreken. 

Zo is de Blijde Boodschap van de Heere Jezus Christus verspreid zoals Hij hen heeft 

opgedragen. Wie het boek Handelingen ook verder leest ziet de voortgaande werking. Eerst in 

Jeruzalem, dan, nadat er vervolgingen zijn gekomen verspreid het zich over Judea en Samaria. 

Maar ook de heidenen horen het Evangelie en komen tot geloof in de Heere Jezus Christus; 

zoals Cornelius de Romeinse hoofdman en zijn huis en ook de kamerling van Candacé. Het 

Evangelie komt in Damascus, Antiochië, Klein Azië, Griekenland en Italië. Het zal ook 

gekomen zijn op plaatsen die in de Bijbel niet worden genoemd. 

De Joden zijn het die als eersten het Blijde Nieuws mogen horen en leren aanvaarden. Maar 

wanneer de tegenstand van de Joden sterker wordt zijn het de heidenen die Paulus vragen om 

aan hen het Evangelie te komen verkondigen. 

En dankzij de uitstorting en blijvende werking van de Heilige Geest worden ook vandaag 

velen miljoenen met het Evangelie bereikt. 

We mogen het zeggen en zingen: Gods belofte aan Abraham - “en in u zullen alle geslachten 

des aardrijks gezegend worden” - is in de genade die de Heere Jezus heeft verworven, en die 

door de Heilige Geest zo ruim wordt uitgedeeld, heerlijk vervuld.  

 

ds. W. v.d. Brink 


