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Wat leert God ons wanneer Hij zwijgt? 
 

 

 

2 verschillende gedachten 

1. God heeft het niet verboden. 

   Alles wat ik in geloof doe, is geoorloofd. 

   God heeft ons vrijheid gegeven.  

   We moeten op zoek gaan naar nieuwe dingen om het geloof aantrekkelijk te maken. 

2. Voor alles wat we doen moeten we Gods toestemming hebben. 

   We moeten doen wat God zegt, zoals Hij het zegt en om de reden dat Hij het zegt. 

   Geef mij het boek, hoofdstuk en vers waar dat staat geschreven. 

“Wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten?”  1 Korintiërs 2:16 

“Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is 

opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de 

Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 

dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods” 1 Korintiërs 2:9-

11. 

Noach 

 

“Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. … De aarde nu 

was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was 

verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft 

is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak 

u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. En zo 

zult gij haar maken: driehonderd el zal de lengte der ark zijn, vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte. Gij zult aan 

de ark een lichtopening maken, en een el van boven af zult gij die afwerken, en de ingang der ark zult gij in haar zijkant 

aanbrengen; met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. … En Noach deed het; geheel 

zoals God het hem geboden had, deed hij” Genesis 6:9,13-16,22 

Stel u voor dat Noach; 

dacht: „God heeft niet gezegd dat ik geen dennehout mag gebruiken‟. 

zei: „Sem, Cham en Jafet, ik heb geen materiaal, ga het eens ergens stelen‟. 

dacht „Ik ga een grote toren bouwen ipv een ark‟. 

“Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de 

ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam 

geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt” Hebreen 11:7.  

Eerbied: voorzichtig zijn, in acht nemen, op zijn hoede zijn, ontzag hebben.  

Mozes 
 

“De Israelieten dan, de gehele vergadering, kwamen in de woestijn Sin, in de eerste maand, en het volk verbleef te 

Kades; Mirjam stierf daar en werd daar begraven. Toen de vergadering geen water had, liep zij te hoop tegen Mozes en 

Aaron, en het volk twistte met Mozes en zeide: Waren wij maar gestorven, toen onze broeders voor het aangezicht des 

Heren stierven!  Waarom hebt gij de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, zodat wij en ons vee daar moeten 

sterven? Waarom hebt gij ons uit Egypte doen optrekken, om ons in dit barre oord te brengen, waar geen koren, 

vijgeboom, wijnstok en granaatappel groeien en waar geen water is om te drinken. Toen ging Mozes met Aaron van de 

gemeente weg naar de ingang van de tent der samenkomst en zij wierpen zich neder op hun aangezicht, en de 

heerlijkheid des Heren verscheen hun.  Toen sprak de Here tot Mozes: Neem de staf en laat de vergadering 

samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij 

zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. Toen nam Mozes de 

staf van voor het aangezicht des Heren, zoals Hij hem geboden had. Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots 

hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen: Hoort toch, wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor u water te 

voorschijn doen komen? Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal, en er kwam veel 
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water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Maar de Here zeide tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op 

Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israelieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente 

niet brengen in het land, dat Ik hun geef” Numeri 20:1-12. 

Was het nodig dat God zei:  

„Mozes, gij zult niet slaan?‟ 

„Mozes, gij zult niet rond de rots lopen?‟ 

„Mozes, gij zult niet tegen de rots stampen?‟  

„Mozes, gij zult niet op de rots springen?‟ 

Ongehoorzaamheid = ongeloof = ontheiligen van God 

Het maakt niet uit hoe belangrijk je denkt te zijn voor God. Het is niet voldoende om het ene te gehoorzamen en het 

andere niet. Begrijpen we dan waarom Mozes het volk leerde: 

 

“De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, 

opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen” Deuteronomium 29:29.  

 

“Nu dan, o Israel, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het 

land binnengaat en in bezit neemt, dat de Here, de God uwer vaderen, u geven zal.  Gij zult aan wat ik u gebied, niet 

toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg” 

Deuteronomium 4:1-2. 

Uzza 
 

“Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israel, dertigduizend; en trok op en toog met al het volk dat bij hem 

was, uit Baale-jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen: de naam van de Here 

der heerscharen, die op de cherubs troont. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen; zij haalden haar uit het 

huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods; Achio 

liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israel dansten voor het aangezicht des Heren, onder begeleiding van 

allerlei instrumenten van cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. Maar toen zij bij de 

dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. 

En de toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij stierf daar bij de 

ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Here zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht; daarom noemt men 

die plaats Peres-uzza tot op de huidige dag. Te dien dage werd David bevreesd voor de Here en hij zeide: Hoe zou de 

ark des Heren tot mij komen?” 2 Samuel 6:1-9. 

Waarom? 

- enkel de stam van Levi mocht de ark dragen (Deuteronomium 10:8) 

- de ark was gemaakt om gedragen te worden (Exodus 25:10-15) 

- God had bevolen om het heilige niet aan te raken, anders zou men sterven (Numeri 4:15) 

Was dit een goede zaak in de ogen van mensen? JA. Was dit een goede zaak in de ogen van God? NEE 

David zei later tot de priesters: “Gij familiehoofden der Levieten, heiligt u, gij en uw broeders, opdat gij de ark van de 

Here, de God Israels, kunt brengen naar de plaats die ik voor haar heb bereid. Want daar gij het de vorige keer niet 

gedaan hebt, heeft de Here, onze God, ons een zware slag toegebracht, omdat wij Hem niet hadden geraadpleegd, zoals 

het behoorde” 1 Kronieken 15:13. 

Uzzia 

“Uzzia dan was zestien jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde tweeenvijftig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder 

heette Jekolja; zij was uit Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan 

had. Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij de Here zocht, maakte 

God hem voorspoedig. … Wijd en zijd verbreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij 

machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood 

handelde en ontrouw werd jegens de Here, zijn God, door de tempel des Heren binnen te gaan om op het reukofferaltaar 

reukwerk te ontsteken.  Maar de priester Azarja ging hem achterna en met hem tachtig priesters des Heren, flinke 

mannen, en zij stelden zich tegenover koning Uzzia en zeiden tot hem: U komt het niet toe, Uzzia, reukwerk te 

ontsteken voor de Here, maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken. Ga uit het 

heiligdom, want gij zijt ontrouw en het zal u niet tot eer gerekend worden door de Here God. Toen werd Uzzia toornig; 
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het wierookvat om reukwerk te ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak de melaatsheid 

uit aan zijn voorhoofd ten aanschouwen van de priesters, in het huis des Heren bij het reukofferaltaar. De hogepriester 

Azarja en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd; toen dreven zij hem 

haastig vandaar weg, en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Here had hem geslagen. Koning Uzzia nu 

was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van 

het huis des Heren” 2 Kronieken 26: 3-5, 15b-21. 

Hoe werd het handelen zonder Gods goedkeuring genoemd? Wat was het gevolg van de ontrouw van Uzzia? 

Jezus 

“Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft” Johannes 12:50b. 

Hoe dacht Jezus over mensen die toevoegden en afdeden aan Gods Woord? 

“toen vroegen de Farizeeen en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der 

ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, 

geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren 

zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de 

overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in 

stand te houden. … En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En 

dergelijke dingen doet gij vele” Markus 7:5-9,13. 

 

Het navolgen van geboden van mensen maakt Gods Woord krachteloos! De godsdienst van zulke mensen is 

teveergeefs en waardeloos! “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren” Johannes 14:15 .  

We zouden nog vele andere voorbeelden kunnen aanhalen  

- Nadab en Abihu die een vreemd vuur voor het aangezicht van de Here brachten,  

hetgeen Hij hun niet had geboden (Leviticus 10:1-2)  

- Saul die uit angst voor de Filistijnen het gebod van de Here niet in acht nam  

en toch een brandoffer offerde waardoor hel het koningschap werd ontnomen (1 Samuel 13:114) 

-  David die de Here een huis voor God wilde bouwen.  

God vraagt Hem „heb Ik ooit het woord gesproken om dat te doen?‟ (2 Samuel 7:1-7) 

-  De Joodse Christenen die de heidenen dwongen om zich te laten besnijden  

en de wet van Mozes erop na te houden, zonder dat de apostelen dat niet hadden geboden  

(Handelingen 15:1-24) 

-  …  

 “Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u 

niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt” Spreuken 30:5-6. 

“Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te 

gaan boven  hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze” 1 Korintiërs 

4:6.  

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem 

toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer 

profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven 

zijn” Openbaringen 22:18-19.  

“Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” Spreuken 14:12.  

“En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn 

geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;  maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de 

liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn” 1 Johannes 2:3-5.  

“De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht” Spreuken 1:7. 
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