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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II - N° 1- 11 Jan. 1930 

Hetgeen God bereid heeft 
“Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen 
niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien; die Hem liefhebben”  (1 Cor. 2:9.) 

De ernstige Christenheid heeft, in het algemeen genomen, haar hoop verloren. Men heeft geen 
verwachting, waarop men het oog gericht houdt. Er is geen oog voor hetgeen God bereid 
heeft. Men bidt, dankt, men houdt de geboden Gods, die van kindsbeen af geleerd worden, 
men is een goed lid zijner gemeenschap, maar waar het in dit leven om gaat, dat is maar al te 
veel een duistere zaak.  

We geven toe, dat het geestelijk leven vaak zeer donker kan wezen. Er kunnen duisternissen 
en verschrikkingen op de ziel vallen, d.i. op onze inwendige mens, die geen enkele lichtstraal 
der hoop door laten. Men staat dan geheel in donkerheid en weet geen uitkomst, Men vraagt 
zich af: Waartoe is toch het leven, waarom openbaart God zich niet. Het zijn moeilijke tijden. 
Maar des te moeilijker voor hen, die niet zien, hetgeen God bereid heeft. Zij missen, afgezien 
van het steunend en schragend werk van de Geest, het anker der hoop, waaraan zij zich vast 
zouden kunnen klemmen. Dat komt, omdat te weinig gepredikt wordt over de hoop, de ver-
wachting van de gelovigen. 

De hoop voor onze bedeling is Christus. Dat is ons bekend, zal menigeen zeggen. Goed, maar 
`t is de vraag, hoe men die Hoop beziet. Nu niet wat Zijn Persoon aangaat, maar wat betreft 
Zijn werk, Zijn bediening voor onze bedeling. Waartoe is Christus nu aan Gods rechterhand, 
wat wil het zeggen, dat Hij de hemelen is door gegaan, waarom werkt Hij thans op verborgen 
wijze? Al deze vragen en nog wel meer houden verband met de hoop, die in ons gevoeld moet 
worden. Waar gaat het om in deze bedeling? Om het heelal te verwerven. De wetenschap 
doorzoekt dat heelal, zowel wat betreft de hemelen als de aarde. Men komt door dat onder-
zoek tot aan de uiterste grenzen. Wat daar achter ligt, is, een onopgelost probleem. Men kan 
niet verder, noch in het grote de “einden des hemels”, noch in het kleine, de doorgronding van 
het diepste wezen van de “stofjes der aarde”, de elektronen. Men vermag niet verder door te 
dringen. Boven en in dat alles heeft God Christus geplaatst en wil Hij naar de openbaring der 
verborgenheid in Efeze ook de leden van het Lichaam plaatsen. 

Van hun zijn alle dingen. Het gaat dus om de grootste dingen, om al Christus’ heerlijkheid, 
om geheel Gods majestueuze schepping te bezitten, er boven uit te komen, die eenmaal mede 
te mogen leiden. Zo hoog wil God de zondige mens plaatsen. Uit vrije en loutere genade. Dat 
is het, wat geen oog heeft gezien, en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgekomen.  

Hoe klein is tegenover dit alles de wetenschap met al zijn vondsten en ontdekkingen. Men ziet 
weliswaar veel, maar het doorgronden, d.i. tot de grond doordringen kan men niet. Daarte-
genover staan nu veelal eenvoudige geringe gelovigen. zij zullen “erfgenamen”, bezitnemers 
zijn van God en van Christus, zij zullen zich ten volle die schatten in de schoot geworpen zien 
worden. Zij zullen alles om niet verkrijgen. Het doet er niet toe of we geleerd zijn of onge-
leerd, het gaat er om, wat God van ons maken wil. Het gaat niet om het nu hebben, maar om 
het dàn zijn. 

Christus is de hoop der heerlijkheid. In Zijn Persoon liggen al de wijsheid en schatten verbor-
gen. Wie Hem in volheid, maar dan ook in al Zijn volheid, mag bezitten, is er deelgenoot van. 
Daarom moeten we op Hem het oog vestigen en zoeken de dingen, die Boven zijn, waar 
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Christus is. Daar moeten we zoeken naar Zijn onnaspeurlijke rijkdom, daar moet ons vader-
land zijn, boven de hemelen. Daar is Christus, het verheerlijkte Hoofd, daar bereidt God din-
gen toe, die in geen mensen hart zijn opgeklommen. Daar is Hij, Die niet alleen leven en on-
vergankelijkheid (S.V.: onverderfelijkheid) heeft aan het licht gebracht, maar zich een Li-
chaam vormt, dat met Hem in al deze dingen delen zal. 

Gelukkig de gelovige, die deze roeping ziet, Het is de roeping die Boven is. Ver boven alle 
dingen is Hij, Die eenmaal zei: “lk heb de wereld overwonnen (Gr.: veroverd)”. In al z’n do-
meinen en sferen, is Hij Wereldoverwinnaar. En die over wonnen, veroverde, verwonnen we-
reld valt mede ten deel aan hen, die Zijn Lichaam vormen, en met wie Hij, als Hoofd boven 
alle dingen, eenmaal alle dingen zal verzoenen, hetzij de dingen, die in de hemelen, hetzij de 
dingen die op de aarde zijn, opdat alles zij tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is iets van 
de in vorige eeuwen en geslachten onbekende, van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, 
voor het eerst aan Paulus geopenbaard, en ons meegedeeld in zijn latere Brieven. 
 

DE STRIJD 
 

“Want wij hebben de worsteling niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de geestelijke (wezens) der 
boosheid” (Ef. 6:12)  (Vert. Greydanus) 
 

I - INLEIDING 
 

DOEL VAN DIT GESCHRIFT 
ln “Het Voornemen der Eeuwen en de Gemeente der Verborgenheid” wordt een overzicht 
gegeven van het conflict der eeuwen tussen de Zoon Gods en de Satan. Wij willen nu die 
strijd nader nagaan en zien wat er geschiedt in de tussenruimte, waarin Israël, Gods Volk, ter 
zijde gezet is, d.i. gedurende de tegenwoordige bedeling, die begint bij het einde der Hande-
lingen periode ± 60 n. Chr. en loopt tot op de “Dag des Heeren“, Het is verre van ons een ver-
handeling te willen geven, die min of meer aanspraak zou maken op volledigheid. Wij willen 
een en ander aanstippen en aan anderen, meer bevoegden, overlaten dit alles uit te werken. 
 
Wij zullen dan eerst iets zeggen over Satans werkzaamheid en doel. Dan willen wij een en 
ander nagaan over de tijd der Handelingen, over wat Paulus over latere tijden zei en ook over 
de toestanden gedurende de laatste levensjaren van Paulus. Dan laten wij de “Apostolische 
Vaders“ aan het woord om van hen iets te leren aangaande de eerste eeuwen. Zo komen wij 
tot de Roomse Kerk en de Hervorming. Ten slotte voegen wij er nog iets aan toe over de he-
dendaagse tijden. 
Er zal niet gesproken worden over misbruiken en bijzaken, maar zoveel mogelijk over de ba-
sis: Wat is de verhouding van de Christenheid en haar groepen, ten opzichte van Gods Woord 
en Gods Volk. 

Als men alles achteraf beschouwt, is het merkwaardig te zien hoeveel er over gevolgen ge-
sproken, geschreven getwist en gevochten is en hoe weinig over de oorzaken. Wij menen 
goede redenen te hebben om de hoofdoorzaak van alle verdeeldheid en zwakheid in het Chris-
tendom toe te schrijven aan het niet letterlijk geloven (waar dat enigszins mogelijk is) van AL 
wat de door God geïnspireerde profeten geschreven nebben. Dat NIET geloven uit zich in het 
bijzonder op twee wijzen, die voor wat ons onderwerp betreft, deze zijn: 
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1. Men verlaat Paulus, waar hij spreekt over de Gemeente der verborgenheid. 

2. Men gelooft niet in de letterlijke vervulling der profeten aangaande Israël en past 
die dingen dan “geestelijk” toe op de “Kerk”. 

Eigenlijk is het tweede punt meestal een gevolg van het eerste. Als men dit nu voor ogen 
houdt, zal men begrijpen, hoe zwak de gelovigen van deze bedeling gestaan hebben in hun 
strijd tegen de overheden en andere geestelijke wezens. Zij hebben het zwaard des Geestes, 
Gods Woord, niet genoeg gebruikt. De eerste eeuw toont een nagenoeg volkomen zich afke-
ren van Paulus en een zich toe-eigenen van Israëlitische voorrechten, ceremoniën enz. die dan 
vermengd werden met heidense gebruiken, Daaruit kristalliseert zich de Roomse Kerk. Later 
wordt de strijd hervat door de Hervormers, doch al voelden die grote mannen, dat vele dingen 
niet in orde waren, de grondfout zagen zij niet helder in. Zij kwamen dichter bij wat Paulus in 
zijn eerste periode (gedurende Handelingen) leerde, doch volgden hem niet in wat hij gedu-
rende zijn tweede periode bekend maakte over de Grote Verborgenheid. Zij gingen dan ook 
voort de profetie te vergeestelijken. Dat was en is nu nog het zwakke punt der Hervorming. 
Men kon(kan) wel wijzen op allerlei misbruiken, op allerlei dingen waarvoor geen goede 
grond bestaat, noch in Gods Woord, noch zelfs bij de Apostelen en Kerkvaders, men blijft bij 
nauwkeuriger beschouwing toch zwak staan tegenover het aannemen der “Apostolische over-
levering “. Neemt men met Paulus geen nieuwe bedeling aan na Handelingen, dan moet men 
onvermijdelijk op de 12 Apostelen van Israël terugkomen, naar hun overlevering en niet op 
wat in Gods Woord geschreven staat. En dan is ook de strijd nagenoeg verloren, want het eni-
ge wapen verliest door vergeestelijking zijn kracht. De tegenwoordige toestand van het Chris-
tendom bewijst in hoeverre het Gods Woord niet heeft gebruikt, dus gesloten heeft laten lig-
gen. 

TERUG TOT DE SCHRIFTEN 
Slechts één oplossing is er voor hen, die dit alles min of meer inzien: terug tot Gods Woord. 
Nu beschuldige men ons niet van hoogmoed, als zouden we het beter willen weten dan de 
“Vaderen”, als zouden wij ons boven de Hervormers willen plaatsen. Wij erkennen onze 
zwakheid en wensen ons hier diep te verootmoedigen, opdat wij in het volgende niet in eigen 
kracht over de strijd tegen Satan mogen schrijven. 
 
Voor Israël was verootmoediging de weg tot de ware rust (Lev. 16:29, 31 enz.). Nederigheid 
(ootmoed) geeft een goede plaats in het koninkrijk (Mat. 18:4). Wie zich vernedert (veroot-
moedigt). zal verhoogd worden (Mt. 23:12). De Heere Zelf heeft Zich vernederd (verootmoe-
digd - Fil. 2:8). Als men denkt iets te zijn, komt men tot niets. God moet alles zijn. Ook Gods 
Woord moet alles zijn Het andere staat slechts de waarheid in de weg. Willen wij dus de volle 
waarheid, dan ook ware en volle ootmoed. Paulus spreekt er zo in het bijzonder over juist in 
zijn gevangenschap brieven (Ef. 4:2; Fil. 2:3; Kol. 3:1, 2) Men moet niet denken, dat wij be-
weren alles nu juist te weten en dat dan onder min of meer bevattelijke vorm hier wensen neer 
te schrijven. Neen, al zouden onze uitdrukkingen soms kunnen doen denken, dat wij menen 
de volle waarheid uit te drukken, dan staan wij nog niet op het standpunt de waarheid uitslui-
tend en alleen te bezitten. Wij schrijven onze overtuiging neer, maar weten, dat deze de waar-
heid alleen wil benaderen. Dit te erkennen is de enige weg tot de waarheid. Wij hebben vele 
andere meningen nauwkeurig onderzocht en over de meeste zaken schrijven wij dan ook 
slechts na lang onderzoek. We menen daarom de waarheid meer te benaderen dan anderen. 
Men wijze ons hierin terecht, indien men het beter meent te zien en wijze, na zorgvuldig on-
derzoek onzer stelling, de fouten aan. 
Zal de zorgvuldige lezer dan ook fouten en vergissingen in de onderdelen kunnen vinden, wij 
zijn verzekerd op een veilig pad te wandelen door ons geheel aan Gods Woord vast te houden 
en desnoods de gehele Christenheid te verwerpen. Al hebben wij dan nog zoveel eerbied en 
ontzag voor alle “Vaderen“, de toetssteen zal toch steeds zijn: Gods Woord en dat ten volle. 
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Hiermee bedoelen wij, dat wij het moeten nemen geheel zoals het er staat, zowel letterlijk als 
geestelijk. Al wat van Israel b.v. gezegd is, nemen wij letterlijk voor Israel. Is het nog niet 
vervuld, dan nemen wij het voor de toekomst. Dit belet ons geenszins dat wij ook de geeste-
lijke betekenis behouden, integendeel wij hebben die nog voller. Want wij wijzen niet alleen 
op hetgeen wij als volk of als individu uit het verleden van Israël, maar ook op wat wij uit de 
toekomst van dit volk kunnen leren. Ook de nog niet vervulde dingen hebben een geestelijke 
betekenis en daarom moeten zij juist werkelijk geschieden omdat het het bijzondere van de 
geest is zich te realiseren in de werkelijkheid. 

Wij nemen dus ootmoedig alles aan, zoals God het ons in Zijn Woord gegeven heeft en bewe-
ren het niet beter te weten door er onze persoonlijke “geestelijke“ betekenis voor in de plaats 
te zetten. 

Het is verheugend, dat er gedurende de laatste honderd jaar een merkbare terugkeer tot het 
zuivere Woord gekomen is. Wij menen echter in deze weg verder te moeten gaan, dan de 
meesten. Dit is niet de weg van succes. Ons pad zal eenzaam zijn, voor wat de mens betreft, 
maar wij hopen ons zo Gode beproefd voor te stellen. Een bekende Nederlandse schrijver 
heeft gezegd: “Lijdt de eenheid hierdoor, het wordt met diepe smart gevoeld. Wordt de een-
heid er door bevorderd, het strekt tot grote vreugde.  

Maar HOE ook, WAT de gevolgen ook zijn: HANDHAAF VOOR ALLE DINGEN DE 
WAARHEID. Laat NIETS los van het kostelijke bezit, dat God u gaf. Strijd er voor met uw 
ganse hart”. Wij wensen dan ook niets los te laten van wat Paulus ons bekend gemaakt heeft. 

Bij ons onderzoek zullen wij genoodzaakt zijn te spreken over menselijke gedachten en ge-
schriften. Dat is niet uit de Schriften, maar toch menen wij dat het hier ter aanvulling dienst 
kan bewijzen. Al is het geen basis voor ons geloof, het kan ons tonen welke de zwakheden 
waren van andere gelovigen, welke methoden de Satan de eeuwen door gebruikt heeft. Dat 
kan dienen om ons aldus beter gebruik te leren maken van het zwaard des Geestes, Gods 
Woord. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 13. 

III. ISRAELS ONVERVULDE OUD TESTAMENTISCHE PROFETIE. 

STRUCTUREN. 
In dit werk zullen telkens weer structuren opgenomen worden. Het is daarom gewenst om met 
een enkel woord te zeggen wat dat zijn en wat ze bedoelen. 
We spreken bij de planten van de structuur van de vertakkingen en bladen. Deze zijn n.l. op 
wonderbare wijze samengevoegd en vertonen een merkwaardige bouw. Bij het onderzoek 
naar de aard van de elementen dit zijn de stoffen waaruit de materie is opgebouwd) spreken 
we van de structuur van een atoom, d.i. zijn wijze van samenstelling, van de groepering van 
de nog kleinere onderdelen: proton en elektronen. 

De Schrift heeft ook een structuur, een bouworde. Structuren nu zijn de grondteksten die 
overzichtelijk aantonen, hoe een groter of kleiner deel van de Schrift is opgebouwd. We kun-
nen zo dus de structuur van een Bijbelboek, van een hoofdstuk of van een onderdeel van een 
hoofdstuk geven. 
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De structuur is vaak nodig voor de uitlegging. Als men ziet, welke delen met elkaar corres-
ponderen, welke tegenover elkaar staan, welke parallel lopen, komt er vaak een oplossing 
voor moeilijke delen en krijgt men in elk geval een beter overzicht. 

Geen enkel boek ter wereld is in structuurvorm te brengen. Dit kan alleen geschieden met de 
Schrift, omdat die gebouwd is naar de zuiverste wetten des Geestes. De structuur is een uit-
wendig getuigenis, dat Gods Woord de waarheid is. Gods redenen zijn gelouterd, zevenmaal, 
in een aarden smeltkroes (d.i. in de menselijke natuur) Ps. 12:7. 

De bouw van de verschillende Schriftstructuren is niet altijd dezelfde of steeds even eenvou-
dig. Ook hier komt Gods grote literaire rijkdom uit. Sommige zijn eenvoudig, andere inge-
wikkeld, De structuren zijn Gods indeling van de Schriften. De indeling in hoofdstukken en 
verzen in onze bijbels is zeer gebrekkig en vaak oppervlakkig mensenwerk, dat niet kan blij-
ven bestaan. God zal eenmaal, in alles de volle waarheid, zuiverheid, echtheid, schoonheid, 
evenwichtigheid, in één woord volmaaktheid doen uitstralen. Ook in Zijn Woord. Dat zal Hij 
mede doen door de diepere grondlijnen, de grondschetsen, naar voren te brengen, die even-
zeer de vaste orde zullen aangeven als de ordeningen des hemels en even harmonisch zullen 
blijken te zijn als al het Goddelijke. · 

De structuren die wij opnemen zijn allen ontleend aan de Companion Bible, dus van Engelse 
zijde. In het bijzonder dit volk schijnt er voor aangewezen om de grondvormen van de Schrift 
uit te beelden. 

De structuren zijn feitelijk een betere hoofdstuk indeling. Men leze de Schrift volgens de in-
deling in de structuur gegeven. Het Woord zal er door aan kracht winnen en het inzicht zal er 
door versterkt worden. 

De Hebreeuwse Kanon 

Voor we enige O.T. profeten gaan bespreken, wijden we een enkel woord aan de Hebr. Kanon 
(volgorde van de Schriftboeken). Deze kanon is in de Hebr. Bijbel niet als in de St. Vert. De 
Hebr. Bijbel heeft drie hoofddelen: Wet, Profeten, Psalmen. De Heere noemt die in Luk. 
24:44. Deze hoofddelen bevatten de boeken in deze orde: 

I. De Wet bestaat uit 5 boeken: 

Genesis. "In den beginne" 
Exodus. "Dit zijn de namen" 
Leviticus. "En Hij riep" 
Numeri. "ln de woestijn" 
Deuteronomium. "Dit zijn de woorden" 

II. De Profeten bestaan uit 8 boeken die in tweeën zijn te delen, n.l. de Vroegere en de Latere 
Profeten. 

Jozua. 
Richteren.         Vroegere 

Samuël. (1-2 Sam. is één boek).      Prof. 
Koningen. (1-2 Kon. evenzo) 
Jesaja.         Latere 

Jeremia.           Prof. 
Ezechiël. 

De 12 kleine profeten (Latere Prof.) 
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, 
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Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja. 
Haggai, Zacharia, Maleachi 

III. De Psalmen bestaan uit 11 boeken: 

Psalmen. 
Spreuken. 

Job. 
Hooglied 

Ruth. 
Klaagliederen van Jer. 

Prediker. 
Esther. 

Daniël 
Ezra-Nehemia. (Te nemen als één boek) 

1-2 Kronieken. (één boek) . 

(Eén en ander is nader besproken in de reeks: De Heilige Schriften, D1 I, Uit de Schriften, 
ook als brochure verkrijgbaar). 

De Hebr. kanon is schoner in volgorde dan de tegenwoordige Bijbelkanon. Deze is in de ver-
taling van het O.T. in het. Grieks (welke vertaling de Septuaginta heet, kortweg geschreven 
LXX) geheel van volgorde veranderd en ook in onze Bijbels overgegaan en in zwang geko-
men. Dit heeft de heersende verwarring nog doen toenemen. Een ding houde men echter in 
het oog: Noch de Hebr., noch de latere kanon geeft de boeken in historische volgorde. Er is 
niet gerangschikt naar tijdsorde, maar meer naar inhoud. De tijdsorde van de profetische boe-
ken is dan ook niet die, welke we hierboven aangaven of in onze jeugd geleerd hebben, maar 
een andere. Het is voor ons onderwerp gewenst hier nog een weinig op in te gaan om meer 
licht te verkrijgen op de profetische golving, in de H.S. te vinden. We beperken ons daarbij 
alleen tot het tweede hoofddeel: de Profeten. 

 
INDELING DER PROFETEN 
 De Profeten, waarvan we geschriften hebben, zijn met betrekking tot hun optreden in 3 groe-
pen te delen en wel: 

 
1. Profeten der eerste periode (± 690-588 v. Chr.): Jona, Hosea, Amos, Jesaja, Micha 
en Nahum. Daarop volgt een rustperiode van 70 jaar. (588-518). 
2. Profeten vlak voor en onder de Ballingschap (518-424): Jeremia, Habakuk, Zefanja, 
Ezechiël, Joël, Daniël en Obadja. 

3. Profeten na de Ballingschap (410-374): Haggai, Zacharia en Maleachi. 

Naar de tijd omspannen zij een tijdvak van ± 300 jaar, ± 690-374 voor Christus. Na de scheu-
ring van het rijk, als Israël hoe langer hoe dieper onder afgoderij en afval verzinkt, komt de 
Heere met Zijn woord van bestraffing maar ook met dat van belofte en heil. Israëls verwer-
ping en herstel is het thema van de meeste der Profeten. In Christus vindt de Profetie over 
Israel zijn voortzetting (Mt. 13::24; Lk_ 21) en tevens zijn afsluiting: Openbaring. 

Op een meer uitgewerkte tijdsorde kunnen we hier niet ingaan. (Zie daarvoor deel II, De Tij-
den der Eeuwen).Evenmin zullen we alle Profeten behandelen of bij hen, die we behandelen, 
niet in alle onderdelen kunnen afdalen. Het gaat er hier om om op Israëls onvervulde profetie 
te wijzen en aan te tonen, dat de Lo-Ammi-tijden, de tijden waarin Israël niet Gods volk is, 
voorbijgaan en het eenmaal weer zal wezen, Ammi - Mijn volk. 
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Achtereenvolgens willen we nagaan: Hosea, Amos, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en 
Maleachi. Wegens de belangrijke inhoud van Daniël zullen we aan hem, tevens in verband 
met een deel van Openbaring, een afzonderlijk hoofdstuk wijden. Vervolgens gaan we over 
tot het N.T. en beschouwen we Christus profetisch woord over Israël om ons onderzoek te 
eindigen met een nadere beschouwing van het boek Openbaring. 

We herhalen hier de twee regels, die hij het schrift lezen in het oog te houden zijn: 

1. God meent wat Hij zegt. Israël is Israël, Jeruzalem is Jeruzalem, als stad of als volk, 
maar niet bijv. Parijs, o.i.d. 

2. De Heilige Geest kan woorden uit die tijd in het hart der gelovigen van nu leggen 
om hen daarmee te leren, te vermanen, te bestraffen, enz. Dit is de “individualisering” 
der Schrift. De gelovige mag dit niet “generaliseren” d.i. algemeen maken, t.o.v. de 
staat. die de tegenwoordige groepen in Christus hebben, want die gaat uit boven Isra-
els beloften. 

1 HOSEA. 

OVERZICHT. 
Hosea profeteert tot het Tienstammen rijk, nadat dit tot grove afgoderij is vervallen. Wellicht 
opent hij de rij, want Hfdst. 1:2 zegt: Het begin van het Woord des Heeren, Hij heeft zijn pro-
fetisch werk vele jaren, ± 78 jaar (689-611) voortgezet. 
 
Hosea stelt ons het verbond van Israël en de Heere voor als een huwelijk, Israëls afwijking en 
het zich afgeven met andere goden als hoererij. 
Hoewel Hosea in het bijzonder tot de 10 stammen spreekt, heeft hij ook waarschuwingen voor 
Juda, evenals hij voor beide rijke zegeningen profeteert. Hosea‘s boek wijst op gebeurtenis-
sen, die onmiddellijk voorafgaan aan de val van Samaria, de hoofdstad van het 10 stammen-
rijk. De profetische golvingen reiken echter tot in de toekomende eeuw. 

De structuur van Hosea als geheel is eenvoudig. En wel deze: 

A1- 1:1 Inleiding. 
     B1- 1:2-3:5 Symbolische voorstelling. 
     B2 - 4:1-14:8 Letterlijke uitbeelding. 
A2 - 14:9 Slot. 

Elk deel is weer in nadere onderstructuren te verdelen. 
B1 geeft dan het volgende: 

 
Structuur B1 - Hfdst. 1:2-3:5: 
B1 - C1- E1- a1- 1:2 Symboliek. De eerste vrouw. Ga henen, neem... 

     b1 - 1:2 Betekenis. Het land hoereert van achter de Heere. 
        c1 - 1:3 De profeet neemt Gomer. 

  F1 – G1 - 1:4-9 De vroegere toestand. 
       H1 - 1:10, 11 De latere toestand. 

 D1 - 2: l-4 Samaria. Betuiging.  
  D2 - 2:5-23 Samaria. Redegevingen. 

C2 - E2 - a2 - 3:1 Symboliek. De tweede vrouw. Ga henen, bemin. 
     b2 - 3:1 Betekenis. Israël ziet naar andere goden. 
          c2 - 3:2, 3 De profeet neemt een andere vrouw. 

    F2 - G2 - 3:4 De tegenwoordige toestand. 
H2 - 3:5 De toekomstige toestand. 
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Men ga de structuur eens na. In E1 zien we de eerste vrouw en wordt ons de symboliek van de 
letterlijke staat van zaken gegeven, in E2 de tweede vrouw en haar symbolieke betekenis. F1 
geeft de vroegere toestand aan, F2 de tegenwoordige staat van zaken. H1 de toekomstige toe-
stand, H2 evenzo. 

HOSEA 1.  
Gaan we nu een en ander uit de Schrift na. De eerste vrouw baart Hosea een zoon, die hij Ji-
zreël moet noemen, vs. 4. De naam Jizreël heeft een dubbele betekenis, n.I.: moge God ver-
strooien, Jer. 31:10, en: moge God zaaien Zach. 10:9. Daarin liggen de twee profetische uitin-
gen vervat. Jizreël, het vruchtbare veld, verontreinigd door bloed, 2 Kon. 9:16, 25, 33; 10:11 
en 14 zal bezocht worden en het Koninkrijk van het Huis Israël zal ophouden en Israël zal 
verstrooid en gezaaid worden onder de volken, maar wanneer Gods raad volvoerd is zal het 
weer opnieuw in zijn eigen land gezaaid worden. Tot zolang is het Lo-Ruchama, d.i. Niet ont-
fermd en Lo-Ammi, d.i. Niet-Mijn-volk. Dat de keer komt, wijst vers 10 aan: 
 
“Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten, 
noch geteld kan worden. “Hier hebben we een terugwijzing naar Gen. 22:17” als het zand, 
dat aan de oever der zee is”. Dit wijst ook mede op Israëls verstrooiing. Die zal een einde 
nemen vs. 11. 
  
“De kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich een 
enig hoofd stellen (d.i. er zal één Vorst over beide huizen zijn) en uit het land (n.l. hunner 
verstrooiing) optrekken, want de dag van Jizreël, d.i. der zaaiing; in het land Kanaän) zal 
groot zijn” Dan kan gezegd worden vs. 13: Ammi, Mijn volk, Ruchama, ontfermd. 

Vanaf vers 11 is nog niets vervuld, Nog zit Israël zonder Koning en zonder Vorst, want zij 
hebben zich nog niet tot de Heere hun God bekeerd. 

Dit woord kan niet slaan op de “Kerk”. Die trekt niet uit haar land op, die stelt zich geen 
Hoofd, die is geen volk. De gelovigen van nu zijn zonen Abrahams of Lichaam van Christus. 
Zo blijft dat woord staan voor Israël, voor die dag, dat God het weggevoerde huis Israël, vs. 6, 
zal doen optrekken. 

2:15 “En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere, dat gij Mij noemen zult; Mijn 
man (Hebr. Ishi) en Mij niet meer zult noemen: Mijn Baäl”. (Hebr.Baäli d.i. Mijn Heer.)  

Elke herinnering aan de vroegere afgodendienst wordt afgesneden. Israël spreekt dan niet 
meer van Mijn Baäl, d.i. Mijn Heer. Dit woord, dat eerst een neutrale betekenis had en voor 
elke heer gebruikt kon worden, heeft een afgodische betekenis gekregen. In het Nieuwe Ver-
bond weet Israël zich Gods Vrouw en noemt Hem daarom met de inniger titel van Mijn Man 
en niet meer van de bovenordenende naam: Mijn Heer. 

2:16 “En Ik zal de namen der Baäls wegdoen en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht 
worden”. Is dit al geschied? Waarom zal dan eenmaal de gruwel der verwoesting in de tempel 
staan. Dan. 9:27, Mt. 14:15, Op. 13:15? 

2:17 “En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en 
met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems en Ik zal den boog 
en het zwaard en den krijg van de aarde verbreken en zal ze in zekerheid doen neerleggen”. 

ls dit al vervuld? Waarom spreekt de Heere dan in Mt. 24:21 over de grote verdrukking, die 
nog komen moet, waarom van de grote nood in het land en de toorn over dit volk, Lk. 21:14. 
En als dat woord letterlijk bewaarheid is over Israël, waarom wordt Hosea’s woord dan niet 
bewaarheid, dat ze (Israël) in zekerheid zullen nederliggen? 
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2:18, 19 “En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, d.i. in de toekomende eeuw, ja Ik zal 
u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhar-
tigheden en Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen.” 

Dit is de tijd der Wedergeboorte, waarin de 12 Israëlitische Apostelen op 12 tronen zullen 
zitten, Mt. 19:28 oordelende de 12 geslachten Israëls. Dan wordt het Nieuwe Verbond geslo-
ten. Het Nieuwe Israël wordt als Bruid ondertrouwd. Voortaan noemt het God: Mijn Man. 

2:20-22 “En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de Heere; Ik zal 
de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren mitsga-
ders den most en de olie en die zullen Jizreël verhoren en Ik zal ze Mij op aarde (lees: in het 
Land - zelfde woord in het Hebr.) zaaien en zal Mij ontfermen over Lo Ruchama en Ik zal 
zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk en dat zal zeggen: O mijn God”. 

Wij nemen dit woord letterlijk op en zien hierin een rijke uitstorting van stoffelijke- en gees-
telijke zegeningen. Wie dit woord wil vergeestelijken, doe dat, hij zal het moeten wringen in 
de bochten van zijn menselijke filosofie. Waar dit woord nog nimmer letterlijk is vervuld, 
moet het nog eenmaal zijn vervulling erlangen. De Heere heeft dan ook de tijd bepaald: In der 
eeuwigheid. Waarom wil men het zich nu laten vervullen, als God zegt, dat het eerst in de 
toekomende eeuw zal plaats hebben? Vs, 20 zegt: te dien dage, vs. l8 in der eeuwigheid. 
Waarom waagt men het te zeggen: Het wordt thans vervuld? En als God zegt Jizreël, waar 
haalt men dan de euvele moed vandaan om te zeggen: de Kerk? 

Maar, zegt de opmerkzame Bijbellezer: Bewijst Rom. 9:25 dan niet dat het woord geestelijk 
vervuld wordt in de “N.T. Gemeente?” Wij antwoorden daarop: Geenszins. Paulus spreekt 
hier tot hen, die de wet verstaan, m.a.w, tot Joden, tot Israëliten. Hij predikte toen nog de 
hoop van Israël, Dat, velen uit Israël zich bekeerden en eerstelingen waren van Israëls volle 
oogst gaf hem aanleiding dit woord op hen toe te passen om te bewijzen, dat er voor Israël 
een belofte ligt. Omdat de Heere bij monde van Hosea dit voorzegd heeft, daarom waren er 
ook gelovige Joden. Paulus zegt niet, dat in zijn dagen Hosea vervuld werd, maar dat God 
datgene bij Hosea zegt, dat hij nu laat volgen. Israëls gelovigen konden hieruit zien, dat het 
Lo-Ammi veranderen zou. Maar als dit geschiedde, dus letterlijk bewaarheid werd, was dit 
tevens een bewijs, dat het andere dat er bij staat, ook vervuld zou worden. 

Hierbij komt nog iets. Aangenomen, dat Rom. 9:25 de geestelijke vervulling is van Hos. 2:22, 
vervalt daarmee de letterlijke? Omdat Paulus in Hand. 13:47 op zichzelf en Barnabas toepast 
het woord: “Ik heb u gesteld tot een licht der Heidenen” (want alzo heeft. ons de Heere gebo-
den) wordt daarom Jes. 49:6 in Paulus vervuld? Of, slechts voorvervuld, omdat het in volle en 
unieke zin eenmaal in Christus zal vervuld worden. Evenmin als Jes. 49 in Paulus en Barna-
bas uiteindelijk vervuld is, evenmin is Hos. 2:22 uiteindelijk vervuld in de gelovigen gedu-
rende de Handelingenperiode. En geheel niet in ons, die uit alle Volken geroepen werden niet 
om “Volk des Heeren”, maar om “Lichaam van Christus” te zijn. 

HOSEA 3 
 3:1·3 Hosea moet weer een vrouw nemen, die een overspeelster zal blijken te zijn. Gomer 
typeerde Israël en tevens de eerste verstrooiing van Israël en Juda, deze Israël in zijn tweede 
verstrooiing in het jaar 70. De Heere keert dus tot Israël terug na de Ballingschap, want gans 
Israël werd hersteld, Ezra 2:70, niet in aantal, maar in kern, niet in veelheid, maar in volheid, 
niet in massaliteit, maar in totaliteit. Maar ook dat Israël zal een overspeelster blijken en op-
zien naar andere goden (Mammon, de politiek van Herodes, Hand. 12, enz.) en de flessen der 
druiven, d. i. de rozijnkoeken beminnen d.i. opgaan in zorgvuldigheden dezer wereld, Mt. 
13:22. Het gevolg geeft vers 4 en 5 aan. 
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3:4, 5 “Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder Koning en zonder 
Vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen 
zich de Kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun Koning en zij 
zullen vrezende komen tot de Heere en tot Zijn goedheid in het laatste der dagen”. 
Men lette erop dat het over lsraël gaat, de 12 stammen. Vs. 4 en 5 nagaande, zegt de Heere 
dus `t volgende:  

Vele dagen - dat zijn de dagen der Lo-Ammi periode, die voor de 10 stammen begon bij de 
wegvoering, naar Assur, voor de 2 stammen van die naar Babel. Voor de laatste vooral wer-
den die dagen na 70 jaar tijdelijk opgeheven, voor de andere stammen duurden ze voort. In 70 
na Christus keerden ze voor de 2 stammen weer terug. De “vele dagen” wijzen op de lange 
Lo-Ammi-periode, waarin Israël thans nog leeft en niet of niet alleen op de 70 jarige Balling-
schap. 

Zonder Koning. Israël heeft zijn Koning verworpen, voor Hij tot de troon 
gekomen was. Joh. 19:15. 

Zonder Vorst. Het woord “vorst” is op andere plaatsen vertaald door overste 
(Gen. 21:22, 37:36, Ex. 2=14). Het wijst op een hoge ambtelijke betrekking 
of functie. 

Zonder Offer. Eerst bij de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar, 
later door de Romeinen. 

Zonder opgericht beeld d.i. rechtopstaand beeld, n.l. afgodsbeeld. De af-
godsbeelden werden Israël ontnomen. Later zullen ze dus terugkeren. 

Zonder Efod, d.i. drager van een efod, dus zonder hogepriester. Het kle-
dingstuk wordt hier genoemd voor de drager er van, zie Ex. 28:4-8. 

Zonder terafim - afgoden van allerlei soort, beschermgoden. We zien 
hieruit dus. dat bij Israël alles terug zal keren, zowel offerdienst als afgoderij, 
Zach. 13:2. De boze geest der afgoderij is slechts tijdelijk uitgegaan. De Hee-
re Jezus heeft hierop `t oog als Hij zegt, dat hij met nog bozer geesten terug-
keert. Mt. l2:43-45. 

Dat alles moet Israël andermaal overkomen. Het: “Daarna” is dus ook nog niet vervuld. Nog 
steeds ligt een deksel op Israëls aangezicht. lsraël moet de Heere nog gaan zoeken. En ook 
David. Die moet dus eerst opstaan, zodat dit woord betrekking heeft op de toekomende eeuw, 
die eeuw en de opstanding uit de doden. Luk. 20:34, 35. David is niet opgevaren en heeft ver-
derving gezien, Hand. 2:27, 31. Eerst in de opstanding doet het verderfelijke onverderfelijk-
heid aan. 1 Cor. 15:51, 52. 

Om duidelijk te laten zien, dat lsraëls herstel eerst “na dezen” plaats vindt, voegt de H. Geest 
er aan toe: “in het laatste der dagen”. Dat dit toekomstig is, t.o.v. Christus eerste komst, be-
wijst 1 Tim. 4 en 2 Tim. 3 waar ook over de laatste dagen gesproken wordt. Zo is Hos. 3 dus 
onvervuld. Eenmaal zal Israël de Heere achterna wandelen, Hos. 11:10. Hij zal hun afkering 
genezen en ze vrijwillig liefhebben 14:5 “Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de 
lelie en zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon” Hos. 14:6. 

Het overige van Hosea laten we onbesproken. We geven echter tot verder onderzoek en ontle-
ding de structuur van deel B2. 

B2 4:1-14:8 de letterlijke uitbeelding nader ontleed, geeft: 
B2 J1 4:1-5:15 Aanklachten en bedreigingen. 
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K1 6: 1-3 Besluit om, terug te keren. 
J2 6:4-13:8 Aanklachten en bedreigingen. 

   K2 13:9-14:8 Uitnodiging om terug te keren. 

J 1 nader ontleed geeft: 

J1 K1 4:1-5 Roepstem tot Israël. In 't algemeen. 
L1 4:6-14 Aanklachten, enz. 

M1 4:15-19 Waarschuwingen met 't oog op plaatsen in Juda. 
     K2 5:1, 2 Roepstem tot Israël. In 't bijzonder. 

                       L2 5:3-7 Aanklachten enz. 
M2 5:8-15 Waarschuwingen met het oog op plaatsen in Juda. 

J2 nader ontleed geeft: 

J2 Nl 6:4 Goddelijke verdraagzaamheid 
O1 6:5-10:5 Onverbeterlijkheid. 

Pl 1 1:1-7 Tegenover elkaarstaande handelingen. 
N2 1 1:8-11 Goddelijke verdraagzaamheid. 

O2 1 1:12-12: 14 Onverbeterlükheid. 
P2 13:1-8 Tegenover elkaar staande handelingen. 

 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 1. 

VOORWOORD. 

Hoewel strikt genomen Reeks II moest volgen op Reeks I, is dit praktisch niet wel mogelijk, 
daar er dan te weinig afwisseling was en reeds verderziende lezers te lang moesten wachten 
op de bespreking van een onderwerp, dat dringend om behandeling vraagt. Vandaar dat we de 
twee reeksen parallel doen lopen. De ene zal de andere steunen;  toch staan beide geheel op 
zichzelf. Mogelijke herhalingen verschone of benutte men. 

Voor vele Bijbellezers is de Schrift een on-ontvouwbaar Boek. Het is hun als een borduur-
werk, waarvan ze wel willen geloven, dat het een schoon geheel vormt, maar waarvan ze de 
draden niet zien. Zij kijken er vanonder tegenaan. Anderen hebben mede door uiteenzettingen 
van de hand van een ander gelukkig reeds enig dieper inzicht gekregen. Zij blikken reeds in. 
Dit geschiedt door het ontsluiten der profetie. Wie nu niet alleen in de Schrift wil inblikken, 
maar er ook een ruim overzicht van wil hebben, moet het voornemen der eeuwen leren ver-
staan, moet leren inzien wat het Schriftuurlijk begrip “eeuwigheid” is. Dit is de noodzakelijke 
aanvulling van de ontwikkeling der profetie.  

De eeuwigheid is voor de meerderheid der Christenen, “de nooit begonnen of (en) eindeloze 
eeuwigheid”. Laat ons dit nagaan in de H.S. We zullen tot andere uitkomst geraken. Wie met 
ons mede verstaan heeft wat Gods Woord in dezen leert, ontvangt een wijder begrip van Gods 
raadsplan. Het zal hem terug en vooruit doen zien in de tijden der eeuwen en dingen, die pro-
blemen leken, zullen tot een eenvoudige oplossing worden herleid. We hopen zeer dat ook dit 
onderzoek tot verrijking van het Schriftinzicht bijdrage en tot vrijmaking van een traditie, die 
de Schrift toesluit, Gods voornemen der eeuwen verduistert en Hem in eer te kort doet. 
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I - DE SCHRIFT LEERT MEER DAN EEN “EEUWIGHEID” 

 
DE VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE WOORDEN.  
Algemeen wordt het woord “eeuwigheid” opgevat als betekenend een eindeloze duur, een tijd 
zonder begin en zonder einde. Dit is de algemene traditionele leer. Nu zou men ten opzichte 
daarvan, bij nauwkeurige lezing der Schrift, zeer wel tot andere gedachten kunnen komen, 
indien de Staten Vertaling (= S.V.) niet mede de onkunde en de verwarring in de hand werkte. 
Zij toch vertaalt het Hebreeuwse woord “olam” en het Griekse “aioon” nu eens door wereld, 
dan weer door eeuw, dan weer door eeuwigheid, dan weer op nog andere wijze (van ouds, 
overlang, nimmermeer, enz.). De Vertaling blijft hierin zichzelf niet gelijk, zeer tot schade 
van het inzicht.  
 
Gods Woord is geheel geïnspireerd. Daarmee moet ernst gemaakt worden, ook t.o.v. de verta-
ling. Nu bestaan weliswaar de oorspronkelijke handschriften niet meer, maar niettemin heeft 
God gezorgd, dat we goede afschriften hebben, die Zijn openbaring betrouwbaar weergeven. 
Bij het vertalen daarvan moet men, indien dat ook maar enigszins mogelijk is, hetzelfde 
grondwoord door eenzelfde Nederlands of Duits of Engels woord weergeven. Dat eist Gods 
Schrift. God blijft Zichzelf gelijk en hoewel de woorden menselijk zijn, is hun samenvoeging 
en betekenis Goddelijk. Alleen de Heilige Geest kon dit over een tijdvak van ± 1500 jaren bij 
± 40 schrijvers doorvoeren. 
Wat zien we nu bij de Vertaling. Dit: de S.V. heeft niet consequent het Hebr. woord olam en 
het Gr. aioon weergegeven. Nu geven we toe, dat een zichzelf gelijkblijvende vertaling, we-
gens de onvolledigheid en onvolkomenheid van onze taal (en ook van andere) praktisch on-
mogelijk is. Toch moet de Schrift door noeste studie beter vertaald worden dan de 
St.Vertaling dit doet en bijzonder dit deed t.o.v. het woord “eeuwigheid”.  

Al staat de S.V. als een eerste rangswerk in vele opzichten boven vele andere vroegere 
overzettingen, het blijkt thans dat ze leemten en onjuistheden heeft, die Gods Schriften 
onzuiver weergeven. 

DE S.V. EN HET WOORD EEUWIGHEID 
 Het Hebr. woord olam en het Gr. aioon zijn, vooral thans, tamelijk moeilijk goed te vertalen. 
We willen het beproeven. Vertaalt men ze door “eeuw”, wat de S.V. ook meer dan eens doet, 
dan ligt de verwarring met het tijdvak van 100 jaar, dat we ook zo noemen, enigszins voor de 
hand, maar meer nog het bezwaar, dat we hij het bijvoeglijk naamwoord eeuwig aan een ein-
deloosheid denken, die in de Hebr. en Gr. woorden juist buitengesloten wordt. 
 
Vertaalt men ze door “eeuwigheid”, wat de S.V. ook meer dan eens doet en waardoor ze aan 
zichzelf ongelijk wordt, dan drukken ze een eindeloze duur uit, omdat we thans dat begrip aan 
dat woord verbinden. 
Vertaalt men ze door “wereld”, wat de S.V., verwarrender wijze ook doet, dan denken we aan 
het geschapen geordende heelal. 

Daarom geven we in dit geval en met betrekking tot onze tijd, de voorkeur aan het onvertaal-
de woord en nemen daarvoor bij voorkeur het woord aioon, dat in onze woordenboeken niet 
geheel en al onbekend is en ontleend is aan het Grieks. We laten dit dus onvertaald, omdat er 
thans geen goed Nederlands woord voor te vinden is, dat de betekenis goed weergeeft. We 
willen dit nog even aantonen.  

Wereldtijd zegt te weinig of niets. We denken daar of aan iets anders of aan een wereld, die 
de H.S. niet kent. 
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Wereldperiode is minder juist, omdat een periode feitelijk een onderdeel is van een tijdperk of 
van een aioon en niet samenvalt met de duur van een wereld. 

Wereldtijdperk is niet veel beter, het is slechts een Nederlands woord voor periode. 

Eeuw betekent thans 100 jaar, eeuwig eindeloos, eeuwigheid eindeloze duur. Het een is te 
beperkt, het ander te ruim, oneindig groot. 

Wereldtijdloop en wereldtijdgang of wereldgang geven ook niet precies weer, wat olam of 
aioon uitdrukken, ze benaderen het begrip wel, maar zijn meer gemaakt Nederlands. 

Wat betekent olam of aioon dan. Met deze woorden drukt de Schrift een voortschrijdende 
wereldontwikkelingsgang uit, aanvangend in een beginpunt, zich verbredend tot een stralen-
bundel van feiten en gebeurtenissen en zich ten slotte samentrekkend, concentrerend in een 
einddoel of eindpunt. ln het voortschrijdende gang ligt het tijdskarakter besloten, in de we-
reldontwikkeling de geleidelijke ontplooiing ervan. Door het niet vertalen wordt het onder-
zoek naar de betekenis van deze woorden in de hand gewerkt. We spreken dus als regel van 
olam· en aioon of olami(e)m en aionen. 

MEER DAN EEN AIOON.  
Wat leert de Schrift nu in dezen? Dit, dat er meer dan een aioon is, meer dan één “eeuwig-
heid”, dus dat de eeuwigheid geen tegenstelling vormt met de tijd, maar zelf tijd is. We zullen 
dat uit enkele uitdrukkingen bewijzen, eerst uit de voor de hand liggende, dan uit die, welke 
door middel van een concordantie te vinden zijn. Achtereenvolgens gaan we na: 
 

1. Deze eeuw en de toekomende. 
2. Het einde van de eeuw. 
3. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
4. Eeuwig en altoos. 
5. Eeuwen in de meervoudsvorm. 

Wat de Konkordantie leert 

INLEIDING. 

Onder deze titel willen wij een reeks studies geven, waarin de Concordantie een overwegende 
rol speelt. Ons doel in het tijdschrift beoogd, is zowel om een goede blik te krijgen op de gro-
te lijnen van Gods Voornemen, als om een juist begrip van de woorden, door de Heilige Geest 
gebruikt, om dit Voornemen uit te drukken. Wij willen hier zoowel de telescoop gebruiken 
voor de grote dingen als de microscoop voor de kleine. 

Behalve de belangrijke opmerkingen, die zeer dikwijls uit een dergelijk onderzoek volgen, 
ziet men dan ook steeds meer hoe volkomen de ingeving der Schrift is, hoe volmaakt juist alle 
woorden uitgekozen zijn. Dit is iets, dat men in geen menselijk boek kan vinden, zelfs niet in 
de beste vertalingen van Gods Woord. 

Ons onderzoek is een natuurlijk gevolg van ons geloof in de volkomen ingeving der Schrift. 
Als het de woorden van de Heilige Geest zijn. dan wil men die ook kennen en naar waarde 
schatten. 

Voor zover ons bekend is, kan alleen de volledige Concordantie van Trommius goede dien-
sten bewijzen aan de Nederlandse Schriftonderzoeker. Deze uitgave is echter zeer duur. Zij, 
die een weinig Engels kennen, worden het best geholpen door de “Englishman’s Greek Con-
rordance of the New 'Testament” en de “Englishman’s Hebrew and Chaldee Concordance” 
(voor het 0.T.). Moge God spoedig enige mensen aandrijven een goede en goedkope Neder-
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landsrhe Concordantie samen te stellen en uit te geven. De teksten moeten opgegeven worden 
volgens de Griekse en Hebreeuwse woorden der handschriften, zo mogelijk onderverdeeld 
volgens de verschillende vormen waarin zij gebruikt worden. 

Intussen kan de lezer reeds in zijn Bijbel enkele aantekeningen maken, aan de hand van deze 
reeks studies. 

ANDER EN ANDERSOORTIG. 

Hoe meer wij letten op de woorden, door de Heilige Geest ingegeven, hoe meer de Schrift 
gaat leven. We zullen daar bewijzen van leveren. Laten we eens letten op de Griekse woor-
den, die in de S.V. door “andere” vertaald zijn. Dat zijn er twee, n. l. “allos” en “heteros”. 
Men zal zien dat het Grieks veel nauwkeuriger weergeeft, wat er bedoeld wordt, dan het Ne-
derlands, Allos is “ander”, heteros “andersoortig”. 

1. Allos (ander). 

Mat. 5:39. “Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe”. 

Hieruit leren we duidelijk de betekenis van “allos”: een andere, maar van dezelfde soort.  

Mat. 27:42. “Anderen heeft Hij verlost”. 

Het gebruik van “allos” toont, dat de Overpriesters, Schriftgeleerden en Farizeën Hem met 
zondaars gelijk stelden. Voor hen was hij van dezelfde soort, niet de zondeloze Zoon Gods. 

Luk. 5:29. “Een grote schare van tollenaren en van anderen”. 

Die “anderen” waren dus van dezelfde soort als de tollenaren, dus ook zondaren. Vers 30 zegt 
dan ook tollenaren en zondaren” ·. 

Joh. 5:32. “Er is een ander, die van Mij getuigt”. Volgens vers 37 is die “andere”, de Vader. 
Hij is wel een Andere, maar van hetzelfde Wezen. Men ziet weer, hoe belangrijk het is, het 
juiste woord voor “ander” te gebruiken. 

Joh. 10:16. “Ik heb nog andere schapen”. Die waren van dezelfde soort. Hij sprak eerst van 
de schapen van “deze” stal, dat waren de Joden te Jeruzalem. Daar buiten waren nog vele ver-
strooide schapen, d.i, Joden. Hij sprak nog niet tot de volkeren, deze waren hoogstens “ander-
soortige” schapen. 

Joh. 14:16. “Hij zal u een andere Trooster geven”. Niet een mens of een engel, maar een 
van dezelfde goddelijke wezengesteldheid als Hij, namelijk de Heilige Geest. Tevens blijkt 
hieruit, hoe de H.G. persoonlijk is, Zoals Christus het is, zo is het ook de Andere Trooster. 

2 Heteros (andersoortig) 

Mat. 8:21. “Een ander uit Zijn discipelen”. De vorige die Hem toesprak was een Schriftge-
leerde. Deze was geen Schriftgeleerde, het was er een van een ander soort; ook in deze zin, 
dat de eerste hem wou volgen in alles en de tweede niet. 

Mat. 11:3. “Of verwachten wij een ander?” Als Jezus niet de Christus was, Die moest ko-
men, dan was Hij een gewoon mens en moesten zij er een verwachten van een andere soort, 
namelijk de ware Zoon Gods. 
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Luk. 6:6. “En het geschiedde ook op een andere sabbat”. In vers 1 was het de tweede eerste 
sabbat, dat was een bijzondere sabbat. In vers 6 is het een sabbat van een andere soort, waar-
schijnlijk een gewone wekelijkse sabbat.  

Luk. 17:34. “De een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden” Zij zijn niet van 
dezelfde soort, vandaar het aannemen of verlaten. 

Luk. 23:40. “Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem”. Deze kwaaddoener erkende 
Christus, de eerste niet. 

Joh. 19:37. “En wederom zegt een andere Schrift”. Hetgeen v.36 vermeldt was vervuld, “zij 
zullen zien, in welke zij gestoken hebben” is nog niet vervuld. Die schriftdelen zijn dus niet 
van dezelfde soort, vandaar heteros. 

Hand. 1:20. “Een ander neme zijn opzienersambt”. De twaalfde apostel (Matthias) zou er 
een zijn van een andere soort dan Judas. Hij was heteros dan Judas en allos dan de andere 
discipelen. 

Hand. 7:18. “Tot een ander koning opstond”. Deze kende Jozef niet en vervolgde Israël. De 
vroegere waren waarschijnlijk van een geheel ander ras en werden “Hyksos” genoemd. Deze 
was een echte Egyptenaar. 

Rom. 7:23. “Maar ik zie een andere wet in mijn leden”. Die van v. 22 is de “wet Gods”, de-
ze een andersoortige. 

1 Kor. 15:40. “Een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse”. Niet 
alleen “ander”, maar van een andere soort. Het geestelijk lichaam is één andere bestaanswijze. 
In v. 39, 41 is het “allos “, daar betreft het ofwel aardse, ofwel hemelse d. i. van dezelfde 
soort. 

Gal. 1:6, 7. “Overgaat tot een ander (heteros) evangelie, hetwelk geen ander (allos) is”. 
(Vert. Voorhoeve). In de Schriften zijn vele “goede tijdingen”, maar allen van dezelfde soort. 
Bij de Galaten was het een andersoortig evangelie: het was “naar de mens”. Dus niet eenvou-
dig een “ander” maar een verschillend. 

Heb. 7:11. “Een andere priester naar de ordening van Melchizédek”. Deze is niet “naar de 
wet van een vleselijk gebod”, maar “naar de kracht van het onvergankelijke leven” (v. 16). 
Een andersoortig daarom. 

Jak. 2:25. “En door een andere weg uitgelaten”. Niet langs de deur, maar langs een ander-
soortige weg: het venster! (Jozua 2:15). 

Jud. 7. “En ander vlees zijn nagegaan”. Het gaat over de engelen, die hun “beginsel” of, 
volgens de vert. Voorhoeve, “hun oorspronkelijke toestand” niet bewaard hebben, maar “hun 
eigen woonstede verlaten hebben”. Die engelen hadden een lichaam aangenomen van vlees, 
maar het was andersoortig vlees. Men kan hier denken aan Gen. 6:2. 

Men ziet hoe in het Grieks overal het juiste woord gekozen is en hoeveel de Schrift in kracht 
verliest, als men overal hetzelfde woord gebruikt. 
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Uit de Schriften 
Deel II - No 2 – 25 jan. 1930 

Christus. die ook voor ons bidt. 
 

“Christus is het, Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook is opgewekt, Die ook ter rechter-
hand Gods is, Die ook voor ons bidt”. Rom. 8:34.  
 
Met ons gebedsleven kan het vaak zo treurig gesteld zijn. Zeker, woorden kunnen we vaak 
nog wel vinden, veel woorden zelfs, maar kracht oefent het niet, `t is alsof alles afstuit, weer 
op ons hoofd neerdaalt, alsof de hemel van koper is, de aarde van ijzer, alsof er geen enkele 
ademtocht door kan. Dat drukt de ziel terneer, doet tot zichzelf inkeren en naar de oorzaken 
zoeken van deze toestand. Veelal blijkt dan, dat of het jonge leven uit God te zwak is om in 
gebedskracht te staan òf dat er een mis gestalte in ons is en we nog niet recht of niet meer 
recht voor God staan. 
Hiermede is Gods werk echter niet afgesneden: al falen wij, dan blijft Hij Dezelfde. En als wij 
niet kunnen bidden, of kunnen bidden, gelijk het behoort, dan bidt de Geest in ons met onuit-
sprekelljke verzuchtingen. Woorden zijn het nog niet, zelfs geen stamelingen, het zijn ver-
zuchtingen, uitingen van de weedom des harten, echter bewijs van het leven Gods in ons. 

Het hart moge als een winterlandschap daar liggen, hard als ijzer, daar onder die ijzeren aarde, 
ligt leven, leven uit Hem, Die het Zelf verwekt en ingelegd heeft. Dat leven heeft zijn roerse-
len en het uit zich. En in de nieuwe Goddelijke natuur in ons, werkt en bidt Gods Geest met 
onuitsprekelijke verzuchtingen, verzuchtingen naar Hem, die de Bron van leven is en naar 
Wien het nieuwe leven smacht. 

Verstaat God het? Dringt het door de “koperen hemel”, `s harten versluitenis, die zich welft 
boven de inwonende ik-heid des persoons? Onze tekst is er om daarop een antwoord te geven. 
Daar boven die koperen hemel des harten is Hij, Die evenals wij benauwd is geweest, Die 
gestorven is en in de verschrikking des doods is ingegaan, Die in de smarten des doods is in-
gegaan en verstaan heeft, wat dat gevoel der barensweeën in het gemoed betekent. Die echter 
ook is opgestaan, de ketenen van de macht des doods heeft verbroken, het leven heeft doen 
triomferen en nu boven alles verheven aan Gods rechterhand zetelt om de onuitsprekelijke 
verzuchtingen op te vangen, te verwerken en in uitgesproken bewoordingen aan de Vader 
over te brengen. En zo weet Hij, Die de harten doorzoekt, daar dorheid vindt, welke de me-
ning des Geestes is, omdat Christus voor ons bidt. 

Gelukkig als we daarop het oog mogen hebben. De biddende Christus boven ons, boven onze 
koperen hemel, de zuchtende Geest in ons, onder onze ijzeren aarde. Zij doen het werk, dat 
wij, zondig vlees, niet kunnen, zij bidden en zuchten naar God voor de heiligen, zij houden 
aan, tot God de dorre aarde breekt, tot het leven weer uitbot, tot de koperen hemel geopend 
wordt en Christus andermaal kan indalen in de wereld des harten nu om er te wonen. 

Gelukkig als we daar iets van mogen kennen. Niet dat het een aangename toestand is, maar hij 
is uiteindelijk heilzaam. De zuchtende Geest, de biddende Christus, zij volbrengen het werk. 
Het gaat niet buiten ons om-, het heeft plaats in ons, en is voor ons, het moet er toe leiden om 
geheel van de Geest vervuld te worden, om bewust, in steeds zuiverder klank in steeds vol-
komener woord mee te mogen bidden. Dit geldt niet de oude natuur, die is onverbeterlijk, 
maar de volmaking van de nieuwe zich baanbrekende geestelijke mens, die naar God gescha-
pen is. 
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Christus aan Gods rechterhand bidt voor ons. Wat Hij begonnen is, voleindigt Hij ook. Die 
Hij te voren kent, verordineert Hij ook, roept Hij ook, rechtvaardigt Hij ook, verheerlijkt Hij 
ook, Dit zijn Zijn “broederen”. Hoe veel te meer hen, over wie Zijn aller bijzonderste zorg 
gaat, over de Leden des Lichaams, die “vlees van Zijn vlees, been zijn van Zijn beenderen”. 
Heeft Christus hen niet op het allerbijzonderst lief? En zal Hij de Vader niet aller bijzonderst 
voor hen bidden, als Hij ziet, hoe moeilijk zij het vaak hebben om hun roeping en verkiezing 
vast te maken? 

De koperen hemel van onze bedenksels en intellect, de ijzeren aarde van de hardigheid onzer 
oude natuur zijn wel verbijsterend, maar niet ondoorbrekelijk. De zuchtende Geest doorploegt 
die aarde, de biddende Christus doorklieft die hemelen, Beide bereiden toe tot de bestemming 
door God vastgesteld. En als we nu daar staan in onze onmacht, in de dorheid van onze aarde, 
in de van moeilijke levensomstandigheden, in de eenzaamheid van vreemde omgeving of 
vooruitgeschoven levenspost, als geestelijke dorheid ons verstart, als de duisternis van wat 
aard ook ons omringt, als de winter zijn intree gedaan heeft in ons hart, dan is het biddend 
zuchten van de Geest en het biddend bidden van de Zoon onze sterkte. Meer nog, zij zijn de 
voorlopers van ’s Geestes volheid en Christus’ inwoning, waardoor we meer dan overwin-
naars kunnen zijn en we des te vaster mogen geworteld en gegrond worden in de liefde. Zo, 
doch alleen door het roepen uit de diepte, kunnen we medebidders van de gebeden des Gees-
tes worden, die ons in Efeze bij monde van Paulus worden voorgebeden en waarin de onuit-
gesproken verzuchtingen overgaan in klare bewoordingen, opgezonden tot de Vader der heer-
lijkheid. 

 

D E S T R I J D 
No. 2 

II. SATANS WERK IN DE TEGENWOORDIGE BEDELING. 
 

TEGEN HET LEVENDE WOORD  
in de Schriften kan men de eeuwen door, Satans werkzaamheid nagaan. Wij vermelden hier 
maar enkele dingen. 
 
In de eerste aioon wilde hij de Allerhoogste gelijk worden en als gevolg daarvan werd hij ne-
dergeworpen (Jes. 14:12-14). 
In de tweede aioon verleidde hij Eva en bracht haar in overtreding. Daarna kwam het er op 
aan de komst van het beloofde “Zaad” te beletten. Hij werkte daarom eerst in Kain. Later ge-
bruikte hij de “zonen Gods” (Gen, 6:2) om het ganse mensdom te verderven en radicaal het 
“Zaad” te verstikken. Telkens slaagt hij schijnbaar in zijn pogingen, doch ten slotte blijkt hij 
niets te winnen. 

In de derde aioon, d.i. de tegenwoordige, vinden wij hem werkzaam in Babel. Zijn doel is nu 
tweevoudig: Gods koninkrijk tegenwerken en een eigen koninkrijk oprichten. Zo laat hij het 
beloofde land door de Kanaänieten bezetten en hier spelen de Nephillin (soms vertaald door 
“reuzen”, de naam betekent “gevallenen “), de Gibboor (geweldigen), de Refaïeten (dikwijls 
vertaald door “reuzen”, de betekenis schijnt “genezers” te zijn) en andere niet menselijke we-
zens, hun rol. Wij zien hem in Egypte het Volk verdrukken en trachten uit te roeien. Later in 
de strijd van Saul, Goliath en de Filistijnse reuzen tegen David; in het doden van Jorams 
broeders en zonen; in het ombrengen van het koninklijke zaad door Athalia, enz. Niettegen-
staande al die pogingen kwam; HET Zaad, de Heere Jezus. 
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Dan wordt alles tegen Hem gericht en weer scheen alles gewonnen voor Satan toen de Heere 
aan het kruis kwam. Ook hier was het integendeel de grootste nederlaag. Het kruis, het bloed, 
de dood van de grote Redder waren juist nodig om Gods plan der eeuwen te verwezenlijken. 

Daar nu alles afhangt van de bekering van Gods Volk, gaat Satan in het bijzonder Israël be-
werken. Weer een overwinning: einde Handelingen wordt het ter zijde gesteld. Paulus spreekt 
er het oordeel over uit: 

“Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij bezwaarlijk 
gehoord, en hunne ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de 
ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich beke-
ren, en Ik hen geneze. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den Heidenen ge-
zonden ia, en deze zullen horen”.  Hand. 28:27, 28. 

Wat sinds het begin van deze aioon door God voorbereid was, schijnt nu alles te vergeefs ge-
weest te zijn. Met het uitverkoren volk verdwijnt ook alle mogelijkheid om het koninkrijk te 
doen komen, waarvan alle profeten spraken. Israël, dat een uitdeler van Gods zegeningen voor 
de andere volken had moeten zijn, bekeert zich niet. Dat moet voor vele schepselen een ang-
stige tijd geweest zijn, Wat nu? Zie, daar komt Paulus iets bekend maken wat van alle eeuwen 
en geslachten verborgen was in God! Met Israël wordt de vroegere lijn onderbroken, alles 
wordt opnieuw door God toebereid en daaruit blijkt weer de uitnemende grootheid Zijner ge-
nade en kracht. Paulus, van mensen verlaten, schrijft zijn Gevangenschap-brieven aan Efeze, 
Filippi en Kolosse en maakt aldus aan de getrouwen bekend, wat God hem alleen geopen-
baard heeft. Een nieuw Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is, wordt gevormd, geheel 
onafhankelijk van al het vroegere, van Abraham, Israël, het Koninkrijk, het land Kanaàn, de 
stad Jeruzalem. Dat is iets onverwachts, een verrassing voor Satan. Wat zal hij nu doen? Dit 
willen wij meer uitvoerig onderzoeken, doch vooraf een kort overzicht geven. 

Kort na Paulus` bekendmaking der Grote Verborgenheid, wordt Israëls verwerping ook zicht-
baar: de stad en de tempel worden verwoest en het Volk over heel de wereld verspreid. Nu 
zou de duivel, de Diabolos (dooreenwerper) zijn naam ten volle rechtvaardigen, hij zou alles 
dooreenwerpen. Vooreerst moest hij beletten, dat men Paulus geloofde en ten tweede moest 
hij van de omstandigheden gebruik maken om Gods Woord ofwel te verwerpen ofwel krach-
teloos te maken. 

Sommigen geloofden inderdaad aan een volledige mislukking en verwierpen alles. Anderen 
trachtten niettegenstaande de feiten nog iets te redden. Daar alles scheen af te moeten hangen 
van lsraël en dat volk nu verworpen was, kon het niet het ware Israël geweest zijn! Wat de 
profeten van Israël gezegd hadden was wel waar, maar moest “geestelijk” opgevat worden 
voor al de gelovigen, voor de “Kerk” die eigenlijk reeds van alle eeuwen, maar meer bepaald 
van Pinksteren bestaan had! Een aards koninkrijk zou er nooit komen, dat was ook geestelijk; 
de “Kerk” zou zich uitbreiden en ten slotte de gehele wereld omvatten! De gelijkenissen van 
de Heere Jezus spreken wel van onkruid, zuurdeeg, een schat en een parel, men zou dit alles 
wel aanpassen aan de nieuwe opvatting. Dat had niets uit te staan met het vroegere Israël, 
maar wel met het “Geestelijk” Israël! Welke dwalingen! 

Satan werkt nu in de “kinderen der ongehoorzaamheid” (Ef. 2:2), zoals de Heere werkt in de 
leden der Gemeente (Fil, 2:13). Kunnen wij de draagwijdte begrijpen van Joh. 5:19 “Wij we-
tend. dat de gehele wereld in het boze (of: in den Boze) ligt”? Weet men wat het zeggen wil, 
dat Satan de god van deze aioon is? (2 Kor. 4:3, 4). ls Satan dan niet het wangedrocht, waar-
van de vroegere Christelijke literatuur zo veel wist te vertellen? Is hij niet de bewerker van 
dronkenschap, dieverij, moord, onzedelijkheid enz.? Hoe kan hij de god dezer eeuw zijn en 
zovelen verblinden ‘? Men begrijpt dat niet omdat men hem niet kent in zijn ware of voor-
naamste gedaante. 
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“Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Kor. 11:14). Hij spreekt dan 
van vooruitgang, ontwikkeling, beschaving, moraal enz. Hij wil goede mensen maken en we-
reldvrede hebben om zijn troon op te richten. Ook het goede kan hij gebruiken. Het volmaakte 
mensdom, waarover hij dan koning zou zijn, moet er echter komen zonder God, zonder Chris-
tus. Hier ziet men het anti-christelijke: hij wil de plaats innemen van Christus (“Anti” bete-
kent n.l. allereerst niet “tegenover”, maar “in de plaats van”). Om tot dit alles te komen, kan 
hij ook heel goed het Christendom gebruiken. Als men maar Gods Woord niet letterlijk aan-
vaardt. Dan kan hij de ogen zijner slachtoffers verblinden voor woorden, die zoals Rom. 3:10-
18, de ware natuurlijke mens afschilderen: 

“Gelijk geschreven is; Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; er is niemand, die 
verstandig, is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij 
onnut geworden, er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot. één toe. Hun keel is 
een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun 
lippen; welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om 
bloed te vergieten; vernieling en ellendigheid is in hun wegen; en de weg des vredes 
hebben zijn niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen” · 

Niettegenstaande alle vooruitgang blijft de mens uit zich zelve onrechtvaardig. Gods orde is: 
eerst van boven geboren en gerechtvaardigd worden en daarna Zijn wegen bewandelen. Zo 
alleen komt men tot alle goede dingen, zoals vrede en geluk en nog veel meer. Satan stelt het 
anders voor: eerst de menselijke idealen verwezenlijken, dan is er van zelf een wedergeboorte 
en Christus niet meer nodig. God wil de “oude mens” dood en een nieuwe mens met een god-
delijk leven en wandel. Satan wil de oude mens verbeteren. 

TEGEN HET GESCHREVEN WOORD.  
Terwijl Satan zo de gehele wereld beheerst, wil hij toch in het bijzonder het Christendom be-
werken. Hiermee heeft hij ook weer een dubbel doel: van Gods Woord afvoeren en de Chris-
tenen in zijn dienst gebruiken. 
 

Voor wat Gods Woord betreft, heeft hij talrijke listige omleidingen. Voor sommigen stelt hij 
de Schrift voor als absoluut geen waarde hebbende en gebruikt daartoe allerlei middelen, die 
zich aan de omstandigheden aanpassen. In deze “verlichte” eeuw gebruikt hij daartoe vaak de 
wetenschap. Vroeger heeft men sommige doelen der Schrift uitgelegd in overeenstemming 
met de wetenschappelijke ontwikkeling van die tijd. Later bleek die opvatting misschien on-
juist te zijn in het licht van juistere inzichten in de stoffelijke wereld. Dan stelt men het vaak 
voor alsof Gods Woord verkeerd is en vergeet men zo gemakkelijk, dat alleen maar de opvat-
ting van die vroegere tijd mis is. Men denkt er dan niet aan weer eens opnieuw te onderzoe-
ken of Gods Woord werkelijk en noodzakelijk zo moet opgevat worden, als men dat vroeger 
gedaan heeft. Vooral Genesis heeft aanleiding gegeven tot dergelijk misbruik. 

In de eerste eeuwen werd er een poging gedaan het ware Woord te verstikken onder een mas-
sa valse geschriften. In latere tijden werd de Bijbel verbrand en de gelovigen gedood. Als 
dergelijke radicale middelen echter niet kunnen toegepast worden of niet helpen, dan past 
Satan meer bedekte toe. De Schrift wordt dan behouden, ja misschien geprezen. als de kracht 
maar weggenomen kan worden. Behalve het grote middel: het vergeestelijken, zijn er nog 
andere. God heeft wel een reeks aioonen en bedelingen onderscheiden en elk dezer heeft zijn 
bijzondere voorschriften en opdrachten en omstandigheden, maar men begint met die rechte 
snijding niet te volgen; men vermengt wat God gescheiden heeft, past op een tijd en een groep 
mensen toe, wat tot een andere gezegd is, maakt een echte warboel van Gods Woord en is dan 
verwonderd dat er moeilijkheden zijn! In plaats van nu ook weer tot de Schrift terug te keren 
en te onderzoeken of de moeilijkheden niet uit de mens zijn, blijft men bij zijn leer, zijn belij-
denis, zijn opvatting, In theorie wil men wel aannemen dat men niet de gehele waarheid heeft, 
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maar in de praktijk houdt men vast aan zijn stelsel. DAT denkt men de waarheid te zijn. Men 
verwijt anderen soms van opvatting te veranderen, dat mag niet. Terwijl elke moeilijkheid dus 
een reden moest zijn om zijn opvattingen nog eens ernstig na te gaan en getracht moest wor-
den ze anders op te lossen, zien anderen er dan een gebrek in Gods Woord in. Zo komt men 
weer tot vergeestelijken en verwerpen. Men houdt ten slotte nog wat goede morele voorschrif-
ten over, die men dan wil uitvoeren in eigen kracht, wat weer tot mislukking en ontmoediging 
leidt.  

In andere gevallen legt Satan nadruk op de dingen, die het gevoel betreffen. Men wil zich dan 
niet zo moe maken met onderzoek, men is tevreden met het weinige dat men kent. Te veel 
kennis wordt zelfs schadelijk geacht, men spreekt dan licht van “warme hoofden en koude 
harten”. Men leeft meer in een gevoelssfeer waar gezang, samenkomsten en vormen een grote 
rol spelen. 

Weer anderen rekenen op hun ondervinding. Zij hebben dit gezien of gehoord, dat gedroomd 
en mogelijk allerlei wonderlijke ervaringen gehad. Dat is dan hun steun. Niet de Schrift. Deze 
wordt uitgelegd met behulp van hun persoonlijke ondervinding. 

Zo worden de mensen dan op allerlei wijzen van Gods Woord afgeleid. En dan kan Satan ze 
ten dele gebruiken voor zijn eigen doel. Want voor zover men niet in dienst der waarheid is, is 
men in dienst der leugen. Als men van ons zegt, dat wij Satan in de hand werken, dan kunnen 
wij dit toestemmen, mits men daaronder dan versta, dat alleen hij, die de volle waarheid heeft, 
voor hem onvatbaar is (en dat is er slechts Eén geweest) en ook aanneemt, dat iedereen, voor 
zoverre hij de volle waarheid niet heeft, Satan helpt. Wie meer licht heeft, helpe ons uit de 
duisternis, waarin wij ons heten te bevinden, te komen en wijze ons aan, waar wij van de 
waarheid afwijken. Zolang men dat niet doet, steunende op de Schrift, vrezen wij, dat men 
Satan nog meer ten dienste staat dan wij. Wij herhalen het: door Gods Woord zo letterlijk 
mogelijk te nemen, zijn wij op een veilig pad. Men onderzoeke met zorg of wij schriftuurlijk 
zijn en weerlegge ons anders met de Schrift, niet met van de vaderen overgeërfde leer. 

In deze boze aioon gebruikt Satan dus alles, schikt zich naar alle omstandigheden en overwint 
bijna over de ganse lijn. Hoe kan men staan tegen die listige omleidingen van de dooreenwer-
per? Slechts één middel is er en Paulus geeft het op in Ef. 6:11-18.  

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 
No 14. 

2. AMOS 

OVERZICHT. 
Amos is Hosea's tijdgenoot en mede een van de oudste profeten, Hij was geboren in Juda 
(Thekoa), maar profeteerde tegen Israël, 1:1. Hij kondigt eerst het oordeel aan over Israëls 
naburen, maar gaat dan voort zijn eigen volk te bestraffen. Hij kondigt de dag des Heeren aan, 
een dag die duisternis zal zijn en geen licht. Als de Heere met 't oordeel aanvangt, pleit Amos 
om erbarming, maar wordt door de Priesters van Bethel verjaagd. Voor Israël is dan vooreerst 
geen herstel meer. Toch krijgt het de toezegging van grote heerlijkheid. 
 
De structuur van Amos is deze: 
1:1 Titel. 
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A1 1:2-6:14. Letterlijk. Profetisch. 
B1 7:1-9 Symbolisch. Sprinkhanen. Vuur. Schietlood. 

A2 7: 10-17. Letterlijk. Profetisch. 
B2 8:1-3 Symbolisch. Korf met zomervruchten. 

A3 8:4-14. Letterlijk. Profetisch. 
B3 9:1-4. Symbolisch. Sla den knoop. ‘ 

A4 9:5-15. Letterlijk. Profetisch. 

Men ziet de afwisseling in de letterlijke en symbolische delen. Elk deel laat zich weer nader 
uitwerken. Van A1 is de uitwerking deze: 

A1  C1 1:2-2:16. Israël, Juda en andere Volken. 
C2 3:1-6:14. Israël alleen. 
 
C1 1:2-2:16 nader ontleed geeft: 
C1  D1  F1 1:2-5. Het Noorden (Damascus). 

G1 1:6-8 Het Zuiden. (Gaza). 
E1 1:9, 10 Het Midden (Tyrus). 

       D2  G2 1:11, 12 Het Zuiden (Edom). 
  F2 1:13-15 Het Noorden. (Ammon). 

E2 2:1-3 Het Midden (Moab). 
       D3  G3 2:4, 5 Het Zuiden (Juda). 

  F3 2:6-16 Het Noorden (Israël). 

Welk een evenredigheid! 

C2 3:1-6: 14 nader ontleed geeft: 

C2  H1 3:1-15 Het gehele geslacht uit Egypte. 

  H2 4:1-13 Het Noordelijk koninkrijk.(Koeien van Basan). 

H3 5:1-6:14 Betuigingen, Klaaglied. Wee, wee. 

Elk onderdeel laat zich weer nader ontleden. We geven dit niet verder op, ook niet de verdere 
structuur; het is er ons alleen om te doen, om te laten zien, dat er een vaste basis ligt in de 
rangschikking. God bouwt naar verschillend model Zijn woord op. 

AMOS 9. 
Het merendeel van Amos laten we onbesproken. We staan alleen stil bij Amos 9:5-15. Dit 
deel valt uiteen in tweeën, n.l. vs. 5-10 en vs. 11-15. Aldus: 

A1 5,6 Het Land. Aangeroerd. 
B1 7-10 Verbanning er uit. 

A2 10-13 Het Land. Gezegend. 
B2 14,15 Herstel er in.  

"Zie de ogen des Heeren Heeren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van den aard-
bodem verdelge, behalve dat Ik het Huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de 
Heere." Het koninkrijk wordt dus van Israël weggenomen, maar het Huis Jakobs, het Volk 
Israëls, in kern niet geheel verdelgd. 
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Vs. 8-10. 

"Want zie Ik geef bevel en zal het Huis Israëls onder alle de Heidenen (d.i. Volken) schud-
den, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef en niet een steentje zal er ter aarde vallen. 
Alle zondaars Mijns Volks zullen door het zwaard sterven..." 

Het woord, door steentje vertaald, komt het eerst voor in Gen. 42:35, waar het 2 maal vertaald 
is door bundel. Zo ook in Spr. 7:20. In 1 Sam. 25:29; Job. 14:17; Hoog]. 1:13 zette de St. V.: 
bundeltje of bundelken, in Hag. 1:6 buidel; in 2 Sam. 17:13 en in Am. 9:9 steentje, in Spr. 
26:8 door (edel) gesteente. Verder komt het woord niet voor. Het betekent iets dat samenge-
pakt is, vandaar zwaarte heeft. Hier wordt er korrel mee bedoeld, graantje. Israël zal onder 
alle volken verstrooid worden, het koren wordt echter bewaard. Dat is het gelovig overblijfsel. 

Men lette er op, dat Amos spreekt van een onder alle Heidenen (Volken) geschud worden. 
Dat ziet dus verder dan de Babylonische wegvoering. Verder wijst hij op een oordeels tijd: 
alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven. We hebben hier o. i. aan de eindtijd 
te denken, aan de dag, die Johannes de Doper aankondigt als hij tot de Farizeën en Sadducee-
en zegt: "Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn" Mt. 3:7. En verder: 
"Wiens wan in Zijn hand is en Hij (n.l. Degene die na Johannes kwam) zal Zijn dorsvloer 
(de hele aarde, waarover Israël verstrooid is) doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur 
(Kanaän) samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk (onuitblusbaar) vuur verbran-
den" 3:12. 

Dat dit gedeelte van Amos een voorvervulling gehad heeft in de wegvoering naar Assur, kun-
nen we aannemen, maar dat het ten volle vervuld is, niet. Amos immers profeteert bijzonder 
tegen het Tienstammenrijk. En dat is nimmer teruggekeerd. Al aangenomen, dat Amos' profe-
tie mede betrekking heeft op Juda en het inplanten in het land dan betrekking heelt op de te-
rugkeer uit Babel, hoe dan met het laatste deel: "Zij zullen niet meer worden uitgerukt." En 
Israël heeft in het jaar 70 na Chr. Geheel opgehouden een nationaal tehuis te hebben. Een van 
beide dus: Uitgelegd voor de 10 en de 2 stammen is dit woord vervuld, maar dan wordt de 
Schrift onbetrouwbaar want Israël (aangenomen dat "geheel Israël" wederkeerde n.l. in totali-
teit, in al zijn geledingen, niet in massaliteit, in al zijn getal) is weder uitgerukt. Of dit woord 
is niet vervuld en dan blijft het voor de toekomst liggen, maar voor Israël. 

Dat dit laatste het geval is, blijkt o.a. uit de betiteling van 's Heeren wege als: "Mijn volk". Hij 
bedoelt daarmee het gehele volk, gezien in zijn nationale eenheid. Waar dat volk na Salomo's 
dood gesplitst werd in twee delen, die afzonderlijk werden weggevoerd en hier sprake is van 
een eenheid, daar ligt daarin mede het bewijs, dat dit deel een toekomstige strekking heeft. 
Ten overvloede wijst de Heere daarop in Ez. 37:15-28, "De Huizen Juda en Jozef zullen 
worden tot een enig volk in het land op de bergen Israëls en zij zullen allen tezamen een 
enigen Koning tot koning hebben en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan 
meer in twee koninkrijken verdeeld zijn", vs. 22. 

"Te dien dage zal Ik de vervallen hut Davids weder oprichten en Ik zal haar reten vertuinen 
(d.i. haar breuken sluiten) en wat aan haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen 
als in de dagen van ouds (Hebr. dagen der eeuwigheid) opdat zij erfelijk bezitten het over-
blijfsel van Edom en alle de Heidenen (d.i. Volken) die naar Mijn naam genoemd worden 
(d.i. over en onder welke Mijn naam genoemd wordt) spreekt de Heere, Die dit doet." 

AMOS 9 EN HAND. 15 
Dat dit woord niet vervuld is bij de terugkeer uit Babel, bewijst Hand. 15. Jakobus spreekt 
over dit gedeelte van Amos en zegt in vs. 14-17: 
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"Simeon heeft verhaald, hoe God eerst de Heidenen (d.i. Volken) heeft bezocht om uit hen 
een volk aan te nemen voor Zijn Naam. En hiermee stemmen overeen de woorden van de Pro-
feten". 
Nu wijst Jakobus op een van de Profeten en zegt: 

"gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik wederkeren en wederopbouwen den tabernakel Da-
vids die vervallen is én wat daarvan verbroken is wederopbouwen en Ik zal denzelven we-
deroprichten, opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken en al de Heidenen over 
welke Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet." 

Jakobus citeert hier ongeveer de Septuaginta, de Griekse vertaling van het O.T. Dat was geen 
letterlijke overzetting van het Hebr., maar een vrije gecommentarieerde (d.i. uitleg gevende) 
vertaling. Toch is Hand. 15 geen zuiver citaat. Jakobus vervangt: "Ten dien dage" door "na 
dezen" en laat sommige gedeelten weg. Zonder daar dieper op in te gaan, blijkt, dat Jakobus 
de vervulling van Amos' profetie in de toekomst ziet, Het "te dien dage" heeft betrekking op 
de tijd, waarin Israël onder het oordeel zal doorgaan. Dat vangt aan in de dag des Heeren en 
gaat door in de toekomende eeuw. Dan zal Davids tabernakel weder opgericht en zullen de 
breuken hersteld worden. Dat herstel, de wederoprichting van de dingen, waarvan door de 
profeten gesproken is, heeft plaats als de Heere wedergekeerd is. Voor dat dit heeft plaats 
gehad, geschieden de genoemde dingen niet. 

Wat dan wel? Dit, dat God een volk uit de Heidenen neemt voor Zijn naam. Veelal verstaat 
men daaronder de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat nu is niet zo. We kunnen hierop 
thans niet dieper ingaan, maar moesten deze opmerking maken om verwarring te voorkomen. 
Het Lichaam heet nergens een “volk” en wat Jakobus hier zegt kan niet de verborgenheid zijn, 
aan Paulus eerst later geopenbaard. 

Voor ons is het volk uit de Heidenen Israëls gelovig overblijfsel, het volk des eigendoms, dat 
God in stand houdt en dat Hij gedurende de periode van Handelingen en ook in de toekomen-
de dag van Israëls naar voren treden en verdrukking als het onder alle Heidenen geschud 
wordt, aanneemt voor Zijn naam. Zij zijn de niet ter aarde gevallen "steentjes", het behouden 
wordende graan. 

vs. 13. 
"Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den maaier en de druiventreden den 
zaadzaaier genaken zal en de bergen zullen van zoeten wijn druipen en alle heuvelen zullen 
smelten" Dat is eerst nadat de Heere wedergekomen is. En dan heeft ook het volgende plaats: 
 
Amos 9:14,15. 
"En Ik zal de gevangenis Mijns Volks Israëls wenden en zij zullen de verwoeste steden her-
bouwen en bewonen en wijngaarden planten en derzelver wijn drinken en zij zullen hoven 
maken en derzelver vrucht eten. En Ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer 
uitgerukt worden uit het land, dat Ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God." 

Voor wie dit woord opvat zoals het er staat, is het eenvoudig. Israël keert dan in zijn geheel 
terug om tot in eeuwigheid het aan Abram beloofde land te bezitten en zal nimmer meer uit-
gerukt worden. 

Op één zaak moet nog de aandacht gevestigd worden, n.l. op het verschil tussen Amos en Ja-
kobus. Amos zegt: "opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom", Jakobus: "opdat 
de overblijvende mensen den Heere zoeken." Hoe is dit op te lossen? Door op te merken, dat 
hier een verkeerde punktuatie (klinkeraanbrenging) heeft plaats gehad in de Hebr. tekst. Deze 
was vroeger niet van klinkertekens voorzien en heeft die eerst in de eeuwen van onze jaartel-
ling bekomen (men meent: ± 800 na Chr.). Nu zijn de letters voor Adam en Edom in het Hebr. 
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gelijk. De vokalisatie, d.i. de uitspraak en aanbrenging van de klinkers maakt het verschil. Bij 
gebrek aan Hebreeuwse letters zullen we dat aldus uitbeelden: 

X D’M = Adam eig. Odom X D’M = Edom 

Zoals gezegd, ontbrak vroeger de punktuatie, in de oudste tekst waren de woorden dus gelijk. 
Door verkeerde aanbrenging is de tekst in Amos dus bedorven. Jakobus leert ons de rechte 
betekenis zien: Het overblijfsel, niet van Edom, maar van de mensen (Adam immers betekent 
mens) zal door Israël eenmaal de Heere zoeken. De Heere ondervangt zo bij voorbaat de fout, 
die de Joodse geleerden later zouden maken. 

Zo blijkt uit Amos en wordt bevestigd door Jakobus: 

1. dat tussen de vervulling van het eerste deel ener profetie en die van het andere een 
grote tijdsruimte kan liggen; 
2. dat Israëls herstel klein zal beginnen; 
3. dat er ook voor en in de toekomst een overblijfsel zal zijn; 
4. dat er van de totale mensheid slechts een overblijfsel zal blijven leven. Dat zal door 
Israëls overblijfsel de Heere zoeken; 
5. dat Israël erfelijk de wereldheerschappij zal krijgen, het zal erfelijk het overblijfsel 
van de mensen en alle Heidenvolken bezitten; 
6. dat Israël een zegen zal zijn voor de Heidenen, door hen zullen deze de Heere gaan 
zoeken; (over welke Mijn naam aangeroepen is betekent: onder welke Mijn naam - 
door Israël - genoemd of aangeroepen wordt); 
7. dat Israël zijn land terug ontvangen en de oude steden herbouwen zal, (Zie Jes. 
61:4), zijn eigen gewas zal eten (zie Jes. 62:8. 9; 65:21; Ez. 28:26; Hos. 2:21-23; Joël 
3:18; Lev. 26:5). 

Jakobus stelde de vervulling van Amos' profetie toekomstig, hij vergeestelijkte die niet. Welk 
recht heeft men dan om dat wel te doen? Eenmaal zal de Heere over Israël vervullen, wat Hij 
mede door Amos voorzegde en zullen zij in hun land, het hun beloofde land Kanaän, geplant 
en niet weder uitgerukt worden. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 2. 

2. DEZE EEUW EN DE TOEKOMENDE 
 
DEZE EEUW – DIE EEUW 
In Luk. 20:35 lezen we: “De kinderen (Gr. Zonen) dezer eeuw (Gr. Aioon) trouwen en wor-
den ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen geacht worden die eeuw (Gr. Aioon) 
te verwerven eb de opstanding uit de doden, zullen niet meer trouwen, noch ten huwelijk 
uitgegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk en zij 
kinderen (Gr. Zonen) der opstanding zijn”. 
 
De Heere. Jezus leert hier, dat deze eeuw, (Gr. Aioon) gevolgd wordt door een andere, die Hij 
“die eeuw” noemt. Dat die aioon nog niet begonnen is, blijkt hieruit, dat de opstanding nog 
niet heeft plaats gehad. Deze eeuw is dus nog niet geëindigd, zolang de opstanding niet ge-
schied is. Eerst dan begint de volgende. Het woord aioon, hier door eeuw vertaald, is elders 
door eeuwigheid vertaald. Had de S.V. dit hier ook gedaan, dan zou er staan: De kinderen 
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dezer eeuwigheid trouwen". enz., maar die waardig geacht zullen worden die eeuwigheid te 
verwerven... enz. en hadden we gezien, dat we reeds in een eeuwigheid leven. 
De term: Deze eeuw komt ook nog voor in 1 Cor. 1:20: “Waar is de onderzoeker dezer 
eeuw?” (aioon). In l Cor. 2:6 en 8 is dezelfde term vertaald door; wereld. Hier had moeten 
staan: de oversten dezer eeuw, want in de toekomende eeuw zal de Heere regeren. 

In 2 Cor. 4:4 staat weer de term: “Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs zij in deze wereld 
(aioon), die wordt dwaas”. Hoewel hier schijnbaar van minder stoornis, is de vertaling niet 
zuiver. Men leze ook hier: in deze eeuw. 

In 1 Cor. 2:4 lezen we: de god dezer eeuw. Nu plaatste de S.V. niet: wereld. 

Gal. 1:4 luidt: “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit 
deze tegenwoordige boze wereld”. Hier heeft het Gr.: uit deze tegenwoordige boze aioon. 
Paulus ziet hier waarschijnlijk op de opname van 1 Thess. 4. Dan wordt een groep gelovigen 
uit deze aioon, , uit het wereldprooes, dat nu zijn loop heeft, uitgetrokken, maar niet uit deze 
wereld, het samenstel der dingen, omdat ze de Heere tegemoet gaan in de lucht. 

Rom. 12:2 zegt: “Wordt dezer wereld niet gelijkvormig”. Gr.: wordt deze aioon (eeuw) niet 
gelijkvormig. Dat deed Demas, die de tegenwoordige wereld, Gr. de nu zijnde aioon, lief 
kreeg. 2 Tim. 4:10. Dezelfde term de tegenwoordige wereld, Gr. de nu (zijnde) aioon, heeft 
ook Tit. 2:12: “en onderwijst ons dat wij... godzalig leven zouden in deze tegenwoordige we-
reld”. Gr. de nu (zijnde) aioon. 

In al deze teksten wordt door het woord “deze” of door “nu” een tegenstelling aangeduid met 
“die” n.l. die aioon, die eeuw, waarvan Luk. 20:35 spreekt. d. i. in de toekomende. 

DE TOEKOMENDE EEUW.  
Van de toekomende eeuw spreekt de Heere in Mt. 12:32: 
 
“En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem ver-
geven worden, maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in deze eeuw (aioon), noch in de toekomende”. 
Van die eeuw spreekt ook Mk. 10:30 ”hij ontvangt honderdvoud nu in dezen tijd... en in de 
toekomende eeuw (aioon) het eeuwige (aionische) leven”, d. i, het leven, behorend bij, pas-
send bij, genoten in die aioon. Zo ook Luk. 18:30. 

Ef. 1:21 is mede een bewijs “ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en 
alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, (Gr. aioon, dus eeuw), maar ook 
in de toekomende”. 

Uit deze Schriftplaatsen blijkt dus, dat deze eeuw in tegenstelling staat met de toekomende. 
Waar nu deze eeuw een tijdsloop is, is het de toekomende ook. De tijd gaat niet over in de 
“eindeloze eeuwigheid”, zoals men der traditie getrouw meent en leert, maar in een nieuwe 
tijdsloop. Dan ligt er een nieuwe aioon voor ons. Ook dan zal er tijd zijn, dagen en weken en 
maanden en jaren, de toestanden en omstandigheden zullen anders worden. Dan is Christus 
wedergekomen tot wederoprichting der voorzegde dingen. (Zie dl I Uit Israëls profetie). 

DE OVERGANG.  
Aan het eind van onze aioon heeft de opstanding plaats waarnaar vele gelovigen in Israël ver-
langden, Daniël zal rusten en opstaan in zijn lot in het einde der dagen, Dan. 12:13. Martha en 
Maria verlangden naar de opstanding “ten laatsten dage”, Joh. 11:24. Die laatste dagen dezer 
eeuw zullen geweldig bewogen tijden zijn. “Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot 
duizend drie honderd vijf en dertig dagen”, zegt Daniël 12:12. Dat is de laatste dag der eeuw, 
gerekend vanaf de tweede helft van Daniëls 70ste jaarwerk, die toekomstig is. (Zie Deel I, Het 
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boek Daniël). Wie dan leeft en in Christus gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid d. i. in 
de toekomende eeuw en die gestorven is zal dan herleven, Joh. 11:24.  
 
Vooraf gaat echter de voleindiging der eeuw, daarna komt het einde, het eindpunt. Indien die 
dagen niet verkort werden zegt de Heere, zou geen vlees behouden worden. Mt. 24:22. De 
afloop is dus somber, het begin der volgende eeuw of aioon gelukkig; de eerste opstanding 
van Op. 20 heeft plaats en het aionisch leven vangt aan, Mk. 10:30, Lk, 18:30. 
 

Wat de Konkordantie leert 

GELIJK EN EVENGELIJK. 

Volkomen gelijkheid, ten minste voor wat betreft de dingen waarover het gaat, wordt uitge-
drukt door het woord “isos”  Het wordt gebruikt in Mat. 20:12; Mark. 14:56, 59; Luk. 6:34; 
Joh. 5:18; Hand. 11:17; Fil. 2:6; Op. 21:16. Het belang de betekenis van dit woord goed in te 
zien blijkt, onder meer uit Fil. 2:6: 

“Die in de gestaltenis (vorm) Gods zijnde, het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te 
zijn”. 

Als het gaat over: op iets gelijken of enige gelijkenis hebben met iets, heeft het Gr. een reeks 
woorden van de stam “homoios”. Dat wordt gebruikt bij de gelijkenissen der Evangeliën en 
de symbolische voorstellingen van Openbaring. Het komt voor in Fil. 2:7: 

“Maar heeft Zichzelf geledigd, de gestalte (vorm) van een dienstknecht aangenomen heb-
bende en is den mensen gelijk geworden”. 

Men ziet de tegenstelling met vs. 6. ln Zijn Ik-heid was Christus God, in Zijn verschijning 
Mens. Zo is het ook belangrijk de strekking dier woorden te kennen in Luk. 20:36 en 1 Joh. 
3:2. 

Van hen, die uit de doden opstaan zegt Luk. 20:36; “zij zijn den engelen gelijk “. 

1 Joh. 3:2 zegt echter: “wij Hem zullen gelijk wezen”. Als dit nu dezelfde gelovigen na de 
opstanding geldt, is er tegenspraak tussen die twee verzen. Moeten wij dan de volkomen in-
spiratie prijsgeven? Niet, als wij beproeven “de dingen, die verschillen “ (Fil. 1:10). Lukas 
gebruikt “isaggelos” waarin het woord “isos” zit, zij zijn den engelen dus volkomen gelijk. 1 
Joh. 3:2 gebruikt “homoios” en zegt eenvoudig, dat er dus tussen die opgestane mensen en de 
verheerlijkte Zoon Gods een gelijkenis is; geen volkomen gelijkheid echter. 

Laat ons nog enige plaatsen onderzoeken, waar “humoios” of een verwant woord gebruikt is. 

Hand. 14:11 “De goden zijn den mensen gelijk geworden”. Zij bedoelden niet een volkomen 
gelijkheid. 

Rom. 6:5 “Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns 
doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding”. Men weet dat de 
gecursiveerde woorden van de Staten Vertaling niet in de Gr. tekst staan. Zij werden er bij 
gevoegd “ter verduidelijking”. Dikwijls echter hadden zij beter weggelaten kunnen worden. 
Deze tekst geeft nu al licht een verkeerde indruk. Waarom hem niet ongeveer als volgt ver-
taald: 

“Want indien wij samengeplant geworden zijn in de gelijkenis Zijns doods, zo zullen wij 
ook van de opstanding zijn”. 
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Rom. 8:3 “Zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vleses”. Er was gelijkenis, geen 
gelijkheid. 

Heb. 2:17 “Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden”. Hoe dankbaar mogen 
wij hiervoor zijn. Maar ook dat het niet “volkomen gelijk” is. 

Heb. 4:15 “Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest”, d. i. overeenkomstig als 
wij, niet precies als wij. 

Heb. 7:15 “Naar de gelijkenis van Melchizédek”. 

Judas 7. 8. Het was niet juist dezelfde wijze, maar een die er op leek. 

“Desgelijks” is ook weer niet juist hetzelfde. Tussen de misdaden der mensen, die der engelen 
en die van Sodom en Gomorra was een zekere overeenkomst. Maar er is ook verschil. Men 
rekene hiermee als men vers 6 wil uitleggen. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel II - No. 3 - 8 Febr. 1930 

D E S T R l J D 

No. 3 
 

III. DE TEGENWOORDIGE BEDELING EN HET NIEUWE VERBOND. 
 

HET VERSCHIL TUSSEN ENIGE BEDELINGEN.  
Wij menen hier een kort overzicht te moeten geven over enige bedelingen, zodat de lezer onze 
opvatting goed kenne en steeds zal kunnen toetsen aan de Schrift en aan wat wij verder zullen 
onderzoeken uit de eerste eeuwen. Voor een meer uitvoerige behandeling moeten wij verwij-
zen naar de op de derde bladzijde van de omslag vermelde geschriften en ook naar reeks Ill, 
die later in “Uit de Schriften“ zal verschijnen D. V. 
Wij willen dus in het kort herinneren welk verschil er bestaat tussen de tegenwoordige bede-
ling, die der Handelingen, de toekomende en die van het koninkrijk. 

Als wij de tegenwoordige bedeling, die met Paulus' gevangenschap in Rome begint, weglaten, 
hebben wij een doorgaande ontwikkeling in de geschiedenis van Israël.  

Steeds staat Gods volk op de voorgrond. Wat de Hebreeuwse Schriften b.v. door de mond der 
profeten doen verwachten, zien wij gaandeweg vervuld in de Griekse. Het gaat in deze laatste 
niet over een “nieuwe godsdienst“ door Christus gesticht. De lang verwachte Messias is ge-
komen en Paulus zegt dan ook “dat Christus een dienstknecht der BESNIJDENIS is gewor-
den ter wille der waarheid Gods, ten einde DE BELOFTEN DER VADEREN te bevesti-
gen“ (Rom. 15:8). Ook de Volken hadden deel in de zegeningen, Zoals de Apostel er dan ook 
bijvoegt “en dat de Volken God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid“. (Rom. 
15:9). Zowel gedurende Handelingen als onmiddellijk vóór en gedurende het Koninkrijk, vin-
den wij de vertegenwoordigers van Israël IN HET LAND. Zij zijn Gods Volk, volgen ge-
trouw de vormen der wet (al staan de gelovigen niet “onder de wet”) en hebben dus ook 
noodzakelijk een tempel. Na het kruis volgen de Christen Israëlieten nog steeds die vormen, 
maar in een nieuwe geest, niet ter rechtvaardiging. De offers worden b.v. gebracht als een 
gedachtenis van zonden (Heb. 10:3). Zolang het Koninkrijk er niet is, wordt het aangekondigd 
door de Apostelen en discipelen en dit gaat gepaard met de “krachten der toekomende eeuw“ 
(Heb. 6:5), d.i. van het Koninkrijk. Wij zien verder de nabijheid van dit rijk uit de tussen-
komst der engelen, de gemeenschap in goederen, de bijzondere geestesgaven, het onmiddel-
lijk gericht (Zoals b. v. voor hen, die zondigden Zoals Ananias, Saffira, Herodes en Elymas). 
Wij vinden er ook de waterdoop en de uitnodiging van Israël tot bekering tot God, opdat Hij 
zou mogen zenden Christus Jezus. Zowel gedurende de periode der Handelingen, als gedu-
rende het Koninkrijk, hebben de 12 Apostelen hun rol te vervullen, in de eerste plaats in be-
trekking tot Israël.  

Dit heel beknopt overzicht laat duidelijk zien, welk scherp contrast er is tussen die tijden en 
de tegenwoordige. Al wat er toen was, is er nu juist niet. Israël is niet Gods volk en niet IN 
HET LAND, er is geen tempel, geen krachten, geen tussenkomst van engelen, geen gemeen-
schap van goederen, geen zichtbare eenheid der gelovigen, geen onmiddellijk gericht, geen 
vervulling der profetie enz. De grenzen onzer bedeling zijn scherp getrokken; zij begint niet 
met Pinksteren, maar na Handelingen. Nu zijn wij in de bedeling der “verborgenheid”, die 
van eeuwen en geslachten her verborgen is geweest (Kol. 1:26).  



Jaargang	1930-1	 Pagina	29	
 

Men onderscheide goed de drie sferen van roeping, getuigenis, wandel en zegening: de aard-
se, de hemelse en de overhemelse (Gr. op-hemelse: zie ook kanttekening S.V.) Men kan de 
Gemeente alleen dan met Pinksteren laten beginnen, als men de laatste verwart met de hemel-
se. 

Sommigen erkennen, dat in Handelingen het Koninkrijk nog in het zicht was en aangebroken 
zou zijn, Zo Israël zich bekeerd had. In Gods raadsbesluit zou de Gemeente echter in elk ge-
val bestaan en nu zegt men, dat, daar Israël zich niet bekeerde, de Gemeente toch met Pinkste-
ren een aanvang genomen heeft. Dit is slechts een bewering zonder Schriftuurlijke grond. Het 
is niet Zo, dat, omdat sommigen, die met Pinksteren leefden, later bij de Gemeente zouden 
behoren, deze Gemeente daarom reeds met Pinksteren begon. Het is ook niet, omdat God toen 
reeds het voornemen had de Gemeente te vormen, want dit had Hij reeds vóór de nederwer-
ping der wereld gedaan.  

Het is ook niet, omdat toen de Heere aan het kruis gestorven was, want al wat op het kruis 
rust, begint niet onmiddellijk na het kruis. Het is ook niet, omdat er toen iets bijzonders ge-
beurde met betrekking tot de Gemeente, want dit alles was de vervulling der profetie in be-
trekking tot Israël en er waren dan ook alleen Israëlieten met Pinksteren en lang daarna om 
die pinksterzegen in ontvangst te nemen. Was Pinksteren geen hoogtijd aan Israël gegeven? 
Het is ook niet, omdat er toen iets bijzonders geopenbaard werd betreffende de Gemeente, 
want dat geschiedde eerst een dertigtal jaar later. Denk eens aan: de Gemeente zou toen be-
gonnen zijn, maar niemand wist er van!  

Het gaat verder niet Zozeer over de vraag wanneer de Gemeente begint, (wij spreken hier 
natuurlijk van de Gemeente, die het onderwerp is van Paulus` gevangenisbrieven Ef.,  Fil., 
Kol.), dan wel of de omstandigheden, opdrachten, ceremoniën, inzettingen die gedurende 
Handelingen naar Gods wil waren, ook voor de Gemeente van deze bedeling als bindend aan-
gezien moeten worden. Hier zeggen wij beslist neen. Zij, die later deel zouden kunnen uitma-
ken van de Gemeente, hielden die inzettingen niet ALS LID DER GEMEENTE, maar in 
verband met hun positie in die Pinksterbedeling. Zelfs als men aanneemt, dat ze van Pinkste-
ren af tot de Gemeente behoorden, dan stond dit alles toch in betrekking tot hun TOEN BE-
KENDE POSITIE, niet tot iets waarvan zij niets wisten. 

DE VERHOUDING TUSSEN ISRAEL EN DE VOLKEN 
 Is de verhouding tussen Israël en de Volken dezelfde gedurende de tijden der Handelingen en 
de tegenwoordige? Bovenstaande toont duidelijk aan van niet.  
 
Israël is een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een Heilig Volk, een volk 
des eigendoms (1 Petr. 2:9; Exod. 19:5, 6. Zie ook Jes. 61:6) gedurende Handelingen en in de 
toekomst. Daar Israël zijn positie echter niet inneemt, maar zich meer en meer verhardt, zien 
wij nog niet die zegeningen tot de volken komen, die, op grond van het Abrahamietische ver-
bond, hun deel zouden zijn gedurende het Koninkrijk. Sommige dier volken waren “ vreem-
delingen en bijwoners “ (proselieten) en aldus aan Israël ondergeschikt. Zij moesten een en 
ander volgen (Lev, 17:10-16; Hand. 15:29). Tezamen met een deel van Israël vormden zij de 
aardse groep, die in het Koninkrijk tot volle ontwikkeling komt. 
Anderen uit de volken, namelijk zij, die de “verkiezing van God“ (1 Thes. 1:4) hadden en “uit 
het geloof van Jezus“ waren (Rom. 3:26-30), kwamen in de sfeer van Paulus` evangelie der 
rechtvaardigheid en werden alzo met sommigen van Israël op gelijke voet gesteld. Zij vorm-
den de hemelse groep. 

In deze sfeer is geen scheiding meer tussen Israël en de volken en zij hadden geestelijk reeds 
de toestand bereikt, die overeenstemt met de Nieuwe hemel en aarde (de vijfde aioon). Deze 
zijn de “sterren des hemels“ (Gen. 15:4-6), de “zonen der vrije“ (Gal. 4), de “erfgenamen der 
wereld“ (Rom. 4:13; Gal. 3:29; 4:7). Zij zijn het “geestelijke zaad“ (Rom. 4:6, 7, 11-22). In 
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die sfeer is “noch Jood, noch Griek“ (Gal. 328) en zij zijn gekomen tot het “hemelse Jeruza-
lem“ (Heb. 12:22; Gal. 4:21-31). 

De Christen-Israëlieten van de aardse groep hadden nog steeds de vormen der Wet te volgen 
en gingen dan ook naar de tempel (zie b. v. Hand. 2:46). Zelfs Paulus kon, als hij zich als het 
ware tot de aardse sfeer neerboog, zeggen en bewijzen dat hij “ook zelf wandelt in de onder-
houding der wet“ (Hand. 21:24). Voor wat de aardse dingen betrof, was er tussen Israëlieten 
en volken een “Middenmuur des afscheidsels“ (Ef. 2:14). 

In de tegenwoordige bedeling der verborgenheid is geen scheiding, noch naar geest, noch naar 
het vlees, maar een “Mede-Lichaam”. Het betreft hier de over-hemelse sfeer. 

Zij hebben hun positie en zegeningen niet op grond van het verbond met Abraham, Zoals dat 
het geval is voor de aardse en hemelse groepen. 

HET OUDE EN HET NIEUWE VERBOND  
Door middel van Mozes werd aan Israël (niet aan de volken) de wet gegeven. Zij hadden 
aldus een volledige reeks Goddelijke voorschriften, kenden Gods wil, en waren onderwezen 
(Rom. 2:18) Zoals geen ander volk. Die wet stopte aller mond (Rom. 3:19), door de wet was 
de kennis der zonde (Rom. 3:20), werd de misdaad te meerder (Rom. 5:20; 7:13; Gal. 3:19). 
Nu kon Israël tweeërlei houding aannemen: Gods wil trachten te doen in eigen kracht, of er-
kennen dat zij van zichzelf aan Gods eisen niet konden voldoen. Zij kozen het eerste en be-
weerden alles te kunnen doen wat de Heere zei, deden alzo een gelofte, stelden zich onder de 
vloek (Gal. 3:10), waren in slavernij (Gal. 4:3). Het OUDE VERBOND moet men niet ver-
warren met de WET. Deze laatste bestaat onafhankelijk van het verbond. Het oude verbond 
bestond hierin, dat Israël de gelofte deed de wet UIT EIGEN KRACHT te houden, dat zij 
dachten rechtvaardig te kunnen zijn op grond van de werken der wet (Rom. 10:5). In dat geval 
waren zij van de genade vervallen (Gal. 5:4). 
Het Nieuwe Verbond kwam Israël de mogelijkheid aanbieden van de gelofte verlost te wor-
den. (Wij zien reeds zo onmiddellijk dat het Nieuwe Verbond alleen Israël kan betreffen). 
Christus had alles volbracht om hen vrij te maken van de vloek der wet (Gal. 3:13). Zij waren 
nu vrijgekocht, niet meer in slavernij en konden het Zoonschap verkrijgen (Gal. 4:3-24). Ieder 
die in de Messias geloofde en met Hem gestorven was (Rom. 6), was der wet gedood, van de 
wet ontbonden (Rom. 7:4, 6). Christus was aldus het “eind“ der wet (Rom. 10:4). Zij waren 
slaven eens Nieuwen Verbonds (2 Kor. 3:6), niet meer “onder“ de Wet, maar onder de Gena-
de (Rom. 6:14). Hun werd voortdurend voorgehouden, dat uit de werken der wet geen vlees 
gerechtvaardigd wordt (Rom. 3:20), dat het is door geloof, apart van deze werken (Rom. 
3:28). d.i. buiten deze werken om. 

Maar, al was dan het eerste verbond ten einde en het tweede gesloten, de wet bleef in stand. 
De Heere Jezus had zelf gezegd: “Want voorwaar zeg lk u: totdat De HEMEL EN DE 
AARDE VOORBIJGAAN, zal er niet één jota, noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat 
het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de 
mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der 
hemelen“. (Mat. 5:18, 19). De Heere zelf, de Apostelen en discipelen (uit Israël) volgden de 
wet, alleen de menselijke inzettingen kwamen ze niet na. De Israëlieten moesten het zwaarste 
der wet (oordeel, barmhartigheid, geloof, d.i. de geest der wet) doen, maar daarom de andere 
dingen (de ceremoniën, het uitwendige) niet nalaten (Mat. 23:23). Dat uitwendige had wel 
geen kracht, noch waarde op zichzelf, maar het moest het teken zijn van wat er in het hart 
omging. De wet bleef dan ook gedurende de gehele tijd der Handelingen gehandhaafd. Doch 
zij, die in Christus geloofden dienden in nieuwigheid des geestes (Rom. 7:6; 2 Kor. 3:6), had-
den vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens (Rom. 7:22), zij die naar de geest wan-
delden, vervulden het recht (dat zijn de rechtmatige eisen) der wet (Rom. 8:4). Zij hadden 
deel aan het Nieuwe Verbond, dat hen toeliet de wet te vervullen, omdat zij niet meer op hun 
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eigen kracht steunden; de wet werd IN hen vervuld. Zij dachten er niet meer aan, dat de wer-
ken hen rechtvaardigden, maar gerechtvaardigd ZIJNDE, konden zij de werken doen. Toen 
zij “in het vlees“ waren, werkten de lusten der zonden, die door de wet zijn, in hun leden, 
maar nu zij der wet gestorven waren d.i. vrij zijn, niet meer in slavernij of “onder“ de wet 
zijn, dienen zij in nieuwigheid des geestes. 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 15. 

3. JESAJA. 

INLEIDING.  
Wij komen nu tot Jesaja, de machtige troostvolle profeet. Jesaja’s werkzaamheid beslaat een 
periode van ± 60 jaar, Zodat hij, aangenomen dat hij 18-20 jaar was, toen hij als profeet op-
trad, minstens 80 jaar oud is geworden, mogelijk wel 83-85 jaar. Hij was tijdgenoot van Ho-
sea gedurende ± 38 jaar, Micha ± 21 jaar en waarschijnlijk ook van Nahum. 
Hij bekleedt een voorname, ja wel de eerste plaats onder de profeten, vooral vanwege de 
voorzeggingen over Israëls Verlosser en verlossing. Zijn naam, betekenend “Heil of Redding 
des Heeren”, is zeer gepast. 

Jesaja is een koninklijke figuur, in schier elk opzicht. Hij verenigt vele eigenschappen in zich. 
Dichter is hij bij uitnemendheid. Allerlei figuren worden door hem gebruikt. Als redenaar 
moet hij eveneens uitgeblonken hebben. Als schrijver is hij ook bekend geweest, zie 2 Kron. 
26:22; 2 Kron. 18:13-20; Jesaja 3&39. 

Welk een schone perspectieven ontrolt hij voor Gods Volk Israël! Hij laat ons verstrooiing en 
straf, maar ook wederkeer en zegen zien. Geen wonder, dat het gelovig naar troost dorstend 
hart daardoor verkwikt wordt. En daar is niets tegen, mits men uitlegging en toepassing uit-
eenhoudt. De uitlegging geldt Israël; de toepassing is de les, die we uit Israëls historie trek-
ken, n.l. deze: dat er in het leven der gelovigen tijden kunnen voorkomen, waarin God Zijn 
aangezicht verborgen moet houden, waarin de zonde heerst in het vlees, waarop eerst weder-
kering tot God moet volgen, beter nog: waarop God eerst moet wederkeren, wil het innerlijk 
ik weer hersteld worden in Zijn gemeenschap. 

Dit kan niet anders dan door het inwonen van de Verlosser. De toepassing tot uitlegging te 
maken, is vergeestelijken, iets wat verre af is van geestelijk zijn, omdat de geestelijke mens 
alle dingen onderscheidt. 1 Cor: 2:15, iets wat de vergeestelijkende mens niet doet, omdat 
deze daarmee aan Israël zijn belofte ontneemt en Israël en Kerk vereenzelvigt. Alleen op de 
uitlegging te staren, zonder te zien, dat hier voorbeelden liggen (1 Cor, 10) kan leiden tot ver-
starren in intellectualisme. Men legge de profetie uit voor Israël en passe ze toe naar tijden en 
gelegenheden. 

UITLEGGING EN TOEPASSING.  
Het zij ons vergund vooraf t.o.v. de uitlegging een en ander te herhalen. Men vrage zich af: 
Voor wie is een Sohriftwoord allereerst bestemd? Over wie gaat het? Tot wie is de H. Schrift 
gericht? Is ze doelstellend of doelsteunend, d.i. dienend? Een schip, dat langs de Nederlandse 
kust vaart, op weg naar Rotterdam, richt zijn koers naar Hoek van Holland. Het kustlicht daar 
is doelstellend, de tussenliggende kustlichten zijn doeldienend, zij dienen om de koers recht te 
houden en het doel te bereiken, maar zij zelve zijn het doel niet. 
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Zo met de profetieën. Ze gaan over Israël, ze richten Israël op zijn einddoel: Gods volk te zijn 
op aarde in het land Kanaän. Voor ons zijn ze doeldienend; Ze zijn middel om ons doel, dat 
verder ligt, te bereiken. Het doeldienende geeft aan, dat wij een andere roeping hebben dan 
Israël, een hogere of wil men een verder reikende, in Paulus ons gegeven. 
De profetieën assimileren ons dus niet, maar isoleren ons, ze vereenzelvigen ons niet met Is-
raël, maar zonderen ons af. Ze zijn wel voor ons, wat de parallel in het leven der gelovigen 
betreft, maar gaan niet over ons, zijn niet tot ons gericht in eindverwachting. Ze gaan over 
Israël en blijven over Israël gaan. Geen oosters gewaad, geen kern voor de Kerk en de bolster 
voor Israël. 

God meent wat Hij zegt. 

Structuur: Om Jesaja wel te verstaan en tevens in te zien, dat er geen twee Jesaja`s zijn, Zo-
als de moderne kritiek na eeuwen meent ontdekt te hebben, is het nodig de structuur te geven, 
d.i. de grondschets, het overzichtelijke geheel. Deze is als volgt: 

Jesaja 1:1 Titel. 

A1 1:2-5:30. Vermaningen. Berispingen. Profetie. 
B1 6:1-13. De stem uit de tempel. Verstrooiing. 

C1 7:1-12:6. Historie. Gebeurtenissen en Profetieën (Achaz). 
D1 13:1-27:13. “Lasten“, afgewisseld met Israël’s zegeningen. 
D2 28:1-35:10 “Wee’s “, afgewisseld met Jehova’s heerlijkheid. 

C2 36:1-39:8. Historie. Gebeurtenissen en Profetieën (Hiskia). 
B2 40:1-11. De stem uit de woestijn. Verzameling. 

A2 40:12-66:24. Vermaningen. Beloften. Profetie. 

JESAJA 1-5. Het eerste deel A1 (1:2-5:30) vormt een geheel op zich zelf. In structuur ge-
bracht, krijgen we het volgende overzicht: 

A1 E1 1:2-31. Het woord des Heeren “ Hoort “. Sion de Wijngaard. 
F1 2:1-5 Sions’ toekomstige heerlijkheid. 

G1 2:6-22. De zonde van Juda (mannen). Oordeel er Over. 
H 3:1-15.Politieke ineenstorting van Juda. 

G2 3:16-4:1. De zonde van Juda (vrouwen). Oordeel er over. 
F2 4:2-6. Sions toekomstige heerlijkheid. 

       E2 5:1-30. Het lied des Heeren “Oordeelt toch “. Sion de Wijngaard. 

JESAJA 1. 
De titel van het boek is: “Het gezicht van Jesaja”; het onderwerp is: “Juda en Jeruzalem”. Dit 
is niet de “Kerk” of de “Wereld” maar Juda en Jeruzalem. Het woord gezicht wijst op een 
visie, die Jesaja gehad heeft. Hij heeft iets aanschouwd en wel over Juda en Jeruzalem. Dit 
beschrijft hij nu; men leze Jes. 1. Wie meent te moeten denken aan de profetische dweep-
zucht, oosterse inkleding der profetie, fantastische figuren van de profeten stijl, waar het be-
treft de heerlijke voorstellingen over Juda en Jeruzalem, moet consequenterwijs daar ook van 
spreken, waar het betreft de schildering van Israëls zonden. Die zijn dan ook overdreven, ook 
dat zijn fantastische voorstellingen. Waarom is Israël dan echter weggevoerd? Waarom zijn ze 
dan in ballingschap gekomen? Jes. 1 geeft ons de beschrijving van het zondige volk en roept 
het wee er over uit, omdat het ongeneeslijk krank is en verwoest zal worden. Zijn oversten 
heten oversten van Sodom en het volk, volk van Gomorra. De trouwe stad is een hoer gewor-
den. Gods oordeel komt. Dat alles betreft het letterlijke Juda en Jeruzalem, niet de Wereld of 
de Kerk. Geestelijk moge Jeruzalem Sodom en Egypte heten, Op. 11:8, letterlijk blijft het 
Jeruzalem, niet de Kerk. 
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JESAJA 2.  
Nu volgt in Jesaja 2 weer een woord, dat Jesaja ook ziet over Juda en Jeruzalem. Gaan we dit 
eerst na. Jes. 2:1-4. “Het woord, dat Jesaja, de Zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Je-
ruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het Huis des Heeren, 
zal vastgesteld zijn op. den top der bergen en hij zal verheven worden boven de heuvelen en 
tot den zelve zullen alle Heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: “ 
Komt, laat ons opgaan tot den berg des Heeren, tot het Huis van den God Jakobs, opdat Hij 
ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan, 
en des Heeren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten onder de Heidenen en bestraffen vele 
volkeren, zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen, het ene volk 
zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. “ 
Wie hier wil vergeestelijken, moet dit consequent doen, wie meent dat dit geschied is in de 
“Kerk “, moet er toekomen de vredesactie van het tegenwoordige Pausdom als vervulling van 
dit woord te zien. 
De kanttekeningen verstaan onder het naar de berg toevloeien, de toeloop der Heidenen tot de 
Kerk. Onder àlle Heidenen verstaan zij er énige. De Wet is het heilig Evangelie; het bestraffen 
is door de prediking des Woords; onder het tot spaden en sikkelen slaan, het van een zin zijn 
door het geloof in liefde en enigheid; het niet meer oorlog leren is het in Christelijke vrede 
leven zonder twist en onenigheid. Wat daarvan gekomen is, bewijst de Kerk- en Algemene 
geschiedenis. 

Laat ons de leer der Reformatie, uitkomend in de kanttekeningen der S.V., niet tot Gods 
Woord maken, maar dit onvoorwaardelijk aannemen, Zoals het er staat. Het biedt hier gener-
lei moeilijkheid. Men blijve consequent in de uitlegging. 

Jes. 1:1. Het gezicht van Jesaja den Zoon van Amos, hetwelk hij zag over Juda en Jeruza-
lem. 

Jes. 1:2. Het woord dat Jesaja, den Zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 

Het eerste verklaart men voor Juda en Jeruzalem. Het tweede willen wij ook zo verklaren. 
Waarom ons hierin niet gelijk blijven of liever; ons houden aan wat God zegt. Hij spreekt 
niet van de “Kerk “ of van de “Gemeente van Christus “. Die was een verborgenheid in God, 
Ef. 3:9. Daarover kon dus niet geprofeteerd worden, anders was ze een openbaring in de H. 
Schrift geworden, of een neergeschreven verborgenheid, maar niet meer in God zijnde. Jesaja 
kan dus in hfdst. 2 niet spreken over de Christelijke Kerk. Hij sprak over Juda en Jeruzalem, 
en verschuift alles naar het laatste der dagen. Bij Hosea. (hfdst. 3) zagen we reeds, dat “de 
laatste dagen “ toekomstig zijn. Hier hebben we dezelfde uitdrukking in een woord, dat ook 
nog in genen dele vervuld is. Daarom stellen we dat ook toekomstig. 

Het Huis des Heeren.  
In hfdst. 1 wezen we er reeds op, dat het Huis des Heeren, Gods zichtbare woning was in het 
land Israël. We houden aan die betekenis ook vast in Jes. 2:2 en Micha 4:2. In Jesaja komt 
deze term 6 maal voor, n. l.: 2:2, 37:1, 14; 38:20, 22 en 66:20. Hiskia gaat op in het Huis des 
Heeren, d.i. in de letterlijke tempel, 37:1, 14; in Jes. 38:20, 22 is ook de tempel bedoeld. Zou 
het in Jes. 2:2, 3 en 66:20 dan niet Gods zichtbaar Heiligdom zijn? Wat voor betekenis had 
Israël dan aan Jesaja`s woord moeten hechten? 
 
Wat is een “geestelijke “ tempel, “ gebouwd uit alle Volken “en waarin nochtans die volken 
opgaan? Zijn dat reine redenen des Heeren of troebele woorden waarin men zijn eigenlijke 
mening verbergt? Zeker, er is een waarheid achter de waarheid, maar die heft de eerste niet 
op, maar bevestigt die, d.i. maakt ze vaster. De vergeestelijkingsmethode heft het bestaan der 
volken op en maakt van die volken door een eenzijdige, negatieve uitverkiezingsleer (negatief 
is hier: ten koste van) een eenheidsmensheid. Gods woord bestendigt het bestaan der volken. 
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Als het Nieuw-Jeruzalem daar is, zijn de Volken er ook nog. Hoe kan men dan leren, dat de 
uitverkorenen uit de volken de nieuwe mensheid vormen en het overige afgesneden wordt? 
Als die uitverkorenen dan alle als koningen en priesters zullen heersen, Zoals het heet, waar 
zijn dan hun onderdanen? Men ziet, Schriftuurlijk en logisch loopt men vast. 
Men zal zich dan nog staande trachten te houden door zich terug te trekken in het bolwerk van 
de woorden: “de volken die zalig worden “, en er op wijzen, dat hieruit dan toch maar blijkt, 
dat Johannes in profetische vervoering of oosterse inkleding of visionaire visie spreekt van de 
“eeuwige “zaligheid “ van de één wordende mensheid “. Dit bolwerk is niets dan een kaarten-
huis, het valt uiteen, want in de beste handschriften ontbreken deze woorden. En zelfs al ston-
den zij er, dan nog bleek, dat op de nieuwe aarde volken zijn, geen eenheidsmensheid. Tenzij 
men Gods Woord bot wil maken door valselijk genaamde wetenschap. 

De term “Berg des Heeren “, komt 7 maal voor in het O.T. Gen. 22:14 “ Op den berg des He-
eren zal het voorzien worden “. 

Num. 10:33 “Zo togen zij drie dagen van den berg des Heeren“. 

Ps. 24:3. “Wie zal klimmen op den berg des Heeren“. 

Jes. 2:3 en 30:29. “Om te komen tot den Berg des Heeren“. 

Mich. 4:2 en Zach. 8:3 “de berg des Heeren der Heerscharen“. 

Waarom men hier aan een figuurlijke berg zou moeten denken, is niet duidelijk. De Vrede op 
aarde komt niet door Vredesbewegingen, Wereldbond van Kerken, Volkenbond, Vredes- en 
eenheidsbonden van welk soort dan ook, door geen Liberalisme, Socialisme, Communisme, 
Zionisme, Katholicisme, Calvinisme, Adventisme, Russellisme, maar alleen door Jehova, Die 
het pleit der Volken zal beslechten. Dit geschiedt vanuit Jeruzalem in de toekomende eeuw. 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 3. 

2. HET EINDE VAN DE EEUW. 
 

DE VOLEINDING DER WERELD. 
 Dat de tegenwoordige aioon een eind heeft, leert het Grieks beter dan de S.V. De term komt 
5 maal voor uitsluitend in Mattheüs. Als Christus met de discipelen op de Olijfberg is geko-
men, vragen de jongeren naar drie dingen, n.l.: “Zeg ons wanneer deze dingen (n.l. de ver-
woesting van de tempel) zullen zijn en welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de 
voleindiging der wereld “. Mt. 24:3. Hier wordt de “voleinding der wereld “ verbonden met 
de toekomst, d.i. wederkomst van Christus.  
De onjuiste vertaling is oorzaak, dat men is gaan menen, dat bij Christus` wederkomst de we-
reld zal vergaan. Dit nu staat er niet. De discipelen vragen naar de voleinding van de aioon, 
Gr. sunteleia ton (toe) aioonos, het zich samen-op-een-punt-richten van de stromingen en din-
gen van deze aioon, deze wereldgang. 

Van die sunteleia, de “sameneinding “, had de Heere Zijn discipelen reeds eerder gesproken 
en wel in Mt. 13. Daar gebruikt Hij driemaal de term, n.l. in vs. 39, 40 en 49. 

Mt. 13:39 “...en de oogst is de voleinding der wereld“ zegt de S.V. Het Grieks heeft: de sun-
teleia tou (toe) aioonos, de sameneinding van de aioon. 
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ln vs. 22 had de Heere reeds gesproken van “de zorgvuldigheden dezer wereld“, Gr.: “de 
zorgvuldigheden van de aioon “; in vs. 39 spreekt Hij van de voleinding van de aioon. 

ln vs. 40 komt de term weer voor: “Alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld“. Het 
Gr. heeft: in de sunteleia tou aioonos. 

ln vs. 49 vinden we de term voor de derde keer: “Alzo zal ‘ het in de voleinding der eeuwen 
wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afschei-
den“ . 

Voor: “de voleinding der eeuwen “ heeft het Gr.: “de sunteleia tou aioonos “. 

Men ziet, hoe onregelmatig de vertaling is: eerst tweemaal: voleinding der wereld vs. 39 en 
40, dan: voleinding der eeuwen vs. 49 ,eerst het woord wereld, dan het woord eeuwen, eerst 
een enkelvoudig woord, dan een meervoud. 

De discipelen wisten, dat er een toekomende eeuw zou aanbreken, een nieuwe olam. Dat is de 
leer van het 0. T. Door de gelijkenissen van Mt. 13 had de Heere hun mede geleerd, dat de 
overgang van de ene in de andere aioon met een crisis zou gepaard gaan. Als de Heere nu in 
Mt. 24 zegt, dat de tempel zal verwoest worden, zien zij daarin de crisis aangegeven en vra-
gen zij Hem verder daarnaar. Zo lezen we dan: 

Mt. 24:3 “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van Uw toe-
komst en van de voleinding der wereld“, Gr.: de sunteleia tou aioonos. Op deze drie vragen 
geeft de Heere dan het antwoord in hfdst. 24 en 25. 

In Mt. 28:20 komt de term de vijfde (laatste) maal voor. We lezen daar: “Ik ben met ulieden al 
de dagen tot de voleinding der wereld “, Gr, de sunteleia tou aioonos. De opdracht, die de 
Heere nu geeft, is toekomstig (zie Dl. I De Evangeliën). Dan, als de sameneinding komt, zal 
de Heere Zijn gelovig overblijfsel uit Israël nabij zijn alle dagen van de voleinding. . 

We hebben de term dus 5 maal in Mt. (en uitsluitend daar), n.l.: 

13:39 De oogst is de voleinding van de aioon. 
13:40 Het onkruid verbrandt in de voleinding van de aioon. 

13:49 De engelen gaan uit in de voleinding van de aioon. 
24:3 Wanneer de voleinding van de aioon daar is. 

28:20 De Heere met hen al de dagen van de voleinding van de aioon. 
  
 
3 VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID 

TIENMAAL: VAN E. TOT E.  
Waar deze eeuw of eeuwigheid (olam of aioon) eindigt, dus niet eindeloos is, is het niet 
vreemd, dat in het O. T. de uitdrukking voorkomt: Van eeuwigheid tot eeuwigheid, (van olam 
tot olam). Hiermee valt het traditionele begrip ten enenmale, zelfs in de vertaling. Immers, als 
er sprake is van: van (de ene) eeuwigheid tot de andere, hoe kan dan de eeuwigheid eindeloos 
zijn. Als de ene eeuwigheid gevolgd wordt door de andere, moet er aan alle eeuwigheden 
eenmaal een einde komen, evenals de termen: van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar 
tot jaar aangeven, dat de ene dag, of maand, of het ene jaar op de (het) andere volgt, maar dat 
elk daarvan eindig is en dan ook eindigt. 
In het Hebr. vinden we de uitdrukking van E. tot E. in de volgende teksten: 
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Neh. 9:5 “Staat op, looft den Heere uw God van E. tot E.“ 

Ps1 Kron. 16:36 “Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van E. tot E.“ Zo ook 1 Kron. 
29:10 en Ps. 41:14 en 106:48. 

Ps. 103:17; Ps. 90:2 “ja, van E. tot E. zijt Gij God.“ Ps:103:17 “Maar de goedertierenheid 
des Heeren is van E. tot E. over degenen, die Hem vrezen.“ 

Jer. 7:7 “Zo zal Ik u in deze plaats, en het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen wo-
nen van eeuw tot eeuw.“ 

Jer. 25:5 “en woont in het land, dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot 
eeuw.“ 

Dan. 2:20 “De naam Gods zij geloofd van E. tot E.“ 

Dus tienmaal dezelfde uitdrukking in het Hebreeuws. 

Niet in de St. Vert. Men ziet, hoe deze in Jer. 7:7 en 25:5 vertaald heeft: van eeuw tot eeuw. 
Was ze zichzelf gelijk gebleven, dan zou er staan: van eeuwigheid tot eeuwigheid. Of omge-
keerd zou er in de andere teksten moeten staan: van eeuw tot eeuw. Het Hebr. heeft geen ver-
schil in de woorden, die de St. Vert. vertaalt door eeuw of eeuwigheid. Men ziet, hoe de Bij-
bel aan kracht zou winnen, indien de St. V. hier regelmatig was. De St. Vertalers meenden, 
dat zij eeuwigheid moesten plaatsen als Gods Naam genoemd werd, maar als er sprake is van 
het land van Israël zetten zij: van eeuw tot eeuw, wat voor onze oren het begrip van het Hebr. 
Woord geheel wijzigt. Voor ons is een eeuw iets geheel anders dan een eeuwigheid, ze zijn 
niet met elkaar te vergelijken, in het Hebr. bestaat dit verschil niet. Er staat steeds: olam. Van 
eeuw tot. eeuw wekt de gedachte, alsof perioden van 100 jaar bedoeld waren: Dit is niet het 
geval. Israël zal het Land hebben van eeuwigheid (olam) tot eeuwigheid (olam). 

4 EEUWIG EN ALTOOS. 

NA DE TOEKOMENDE EEUW.  
De aioon of olam, waarin we nu leven, heeft dus een eind, want hij wordt gevolgd door een 
andere. Daarop wijzen de uitdrukkingen: deze eeuw en de toekomende, de voleinding der 
eeuw en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
De vraag rijst nu op: En wat als die aioon of olam geëindigd is. Of eindigt die niet. Nu wisten 
niet alle O. T. gelovigen daar een antwoord op. Sommigen zien al wel verder, maar eerst Pau-
lus leert de afsluiting der aionen beter kennen. Bij vele O. T. gelovigen hing daar nog een 
sluier over. 
Zij spraken dan van: in eeuwigheid d.i. in de toekomende eeuw en verder. De Hebr. term 
daarvoor is in de St. Vert. veelal vertaald door: eeuwig en altoos, Hebr. olam va ed, letterlijk 
“eeuwig “ en verder. 

Deze uitdrukking vinden we 15 maal, 12 maal in de Psalmen. Schrijven we deze 
teksten eerst af. 

Ex. 15:18 “De Heere zal in eeuwigheid en gedurig regeren.” 

Ps. 9:6 “Gij hebt hun naam uitgedelgd in eeuwigheid en altoos.” 

Ps. 10:16 “De Heere is Koning, eeuwiglijk en altoos.” 

Ps. 21:5 “Het leven heeft Hij van U begeerd, Gij hebt het Hem gegeven, lengte van 
   dagen, eeuwiglijk en altoos.” 
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Ps. 45:7 “Uw troon O God is eeuwig en altoos“. 
 
Ps. 45:18 “daarom zullen U de volken loven, eeuwig en altoos”. 
 
Ps. 48:15 “Deze God is onze God, eeuwig en altoos.” 
 
Ps. 52: 10 “Ik vertrouw op Gods’ goedertierenheid, eeuwiglijk en altoos.” 
 
Ps. 104:5 “Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmermeer  
       noch eeuwig wankelen.” 
 
Ps. 119:44 “Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwig en altoos.” 
 

Ps. 145:1 “O mijn God, Gij, Koning, ik zal U verhogen en Uw naam loven in  
      eeuwigheid en altoos”. 

 
Ps. 145:2 “Te allen dage zal ik U loven en Uw naam prijzen, in eeuwigheid 

     en altoos.” 
 
Ps. 145:21 “… alle vlees Zal Zijn heiligen naam loven in eeuwigheid en altoos.” 

 

Dan. 12:3 “De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die er 
        velen gerechtvaardigd hebben gelijk de sterrenl, eeuwig en altoos.” 
 

Mich. 4:5 “Wij zullen wandelen in den naam des Heeren onzes Gods, eeuwig 
      en altoos.” 

 
DE O. T. VISIE. 
Wie deze teksten verklaren wil, moet zich stellen op het standpunt der O.T. gelovigen. De 
basistekst is Gen. 13:15. “Al dit land, dat gij ziet, zal ik U geven en uw zaad tot in eeuwig-
heid, d. i. de hele duur van de toekomende aioon of eeuw (zie ook Dl I, hfdst. II). Dit is reeds 
een lang, schier onafzienbaar veld. Echter, ook dit werd bij het licht des Geestes tot aan het 
eind doorschouwd. Mozes zag nog verder. Hij gebruikt voor het eerst de term: olam va ed, in 
de eeuw en dan nog langer, nog verder. Hij overziet de toekomende eeuw en bemerkt, dat er 
dan een andere aanvangt. Deze overziet hij niet, hij blikt er alleen in, en sprak dus van: in 
eeuwigheid en verder, in de eeuw en verder. 
 
Nu eerst iets over de term olam va ed. 
ED. De St. Vert. schiet hier telkens te kort t.o.v. de consequente overzetting van olam en ed. 
Nu eens is olam vertaald door: in eeuwigheid, dan weer door eeuwig, nu eens is ed vertaald 
door: gedurig, dan weer door altoos. Men zie Ps. 48 en 104 b.v. 

Het woord ed geeft een duur aan. Staat het voor het woord olam, zoals b.v. in Gen. 13:16, dan 
kan men ongeveer vertalen als: de hele duur der eeuw en wijst het op een ononderbrokenheid. 
Staat het er achter en wordt het voorafgegaan door het voegwoord va, dan is het te vertalen 
door in (de) aioon en langer, verder. Staat het alleen, dan duidt het de toekomende eeuw aan 
b.v. Jes. 9:5: Vader der eeuwigheid d.i. Vader der toekomende eeuw. Men lette er op, dat hier 
niet olam staat, wat men licht zou kunnen denken; er staat: Vader der ed. Dat ed komt ook 
voor in Jes. 57:15: ”.,..die in de eeuwigheid woont”, d. i. in de toekomende eeuw bij Israël 
woont. Hier kunnen we op een en ander niet dieper ingaan. Later meer daarover. 
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Wie nu voor olam va ed vertaalt: in de (toekomende) olam of eeuw en nog langer. krijgt de 
duidelijkste en eenvoudigste blik op deze uitspraken. Waar we reeds aantoonden, dat er meer 
dan een eeuwigheid is en nader zal blijken. dat de Schrift niet het westerse begrip van einde-
loze eeuwigheid kent, stellen we ons ter verklaring op Schriftuurlijk, hier 0.T. standpunt en 
menen, dat olam va ed verklaard moet worden met als basistekst Gen. 13:15, in eeuwigheid 
en dan nog verder, nog langer voortgaande. Het woord ed is n. l. afgeleid van een werkwoord, 
dat voortgaan betekent. De hier bovengenoemde teksten zien wel het eind van de toekomende 
eeuw, maar niet dat van de dan toekomende. Alleen Paulus geeft in enkele teksten aan, dat 
ook daar een eind aan komt. Die zullen we in het volgende hoofdstuk behandelen. 

EEUWIG EN ALTOOS NIET EINDELOOS.  
Een bezwaar dat tegen bovengenoemde uitlegging ingebracht zou kunnen worden, willen we 
hier ondervangen. Wie de teksten nagaat, zou kunnen menen, dat, waar van de Heere gezegd 
wordt, dat Hij Koning is eeuwig en altoos, hiermee bedoeld moet zijn: tot in de eindeloze 
eeuwigheid. We antwoorden hierop drieërlei. 
 
Ten eerste, dat er een voornemen der eeuwen, der aionen is, een uitdrukking, die in Ef. 3:11 
onjuist vertaald is door: eeuwig voornemen. Het voornemen der eeuwen nu wijst op een zeker 
aantal aionen, niet op een oneindig groot aantal eeuwigheden, die in eindeloze reeks op elkaar 
zouden volgen. God maakte geen onbegrensd aantal aionen, met een bepaald getal wereld-
ontwikkelingsgangen. Een stratenplan is een bepaald aantal aan te leggen straten, Zo betreft 
het voornemen der eeuwen een bepaald aantal aionen. 
Ten tweede weet niemand, wat onder een tijdloze eeuwigheid te verstaan is. Nader zal blijken, 
dat er in een eeuwigheid opeenvolgende geslachten zijn, dus perioden van mensenleeftijden. 
We moeten de zaak van ons, d.i. van menselijk standpunt uit bezien. Al die 15 uitspraken ge-
schiedden door Israëlieten, die rekening hielden met wat geopenbaard was. Mozes was de 
eerste die verder ging dan de eeuwigheid van Gen. 13:15. Al de andere uitspraken berusten 
daarop. We moeten de H. S. niet verklaren van achteren uit en dan nog doorweven met wes-
terse ideeën, maar van voren uit en dus nagaan, wat reeds bekend was. Zo berust de uitdruk-
king “olam va ed”, en de eeuw en nog langer van Ex. 15:18 op Gen. 13:15. 

Ten derde moet met nog iets rekening gehouden worden. Wie was in Israël bekend als de 
Heere, Jehovah? Was het niet Hij, Die Zich later als Christus zou openbaren, dus de Persoon 
des Zoons. Volgens Hebr. 1:8 toch was de Zoon de Heere, de Zich openbarende Jehovah van 
het O. T. “Tot den Zoon zegt Hij; Gij Heere hebt in den beginne de hemelen en de aarde ge-
maakt. Zie Ps. 102:26-28. Deze had Zich aan Abraham geopenbaard Gen. 18:1. Zo moeten 
we ook van dit gezichtspunt uit die uitspraken beschouwen. De Zich openbarende Jehovah is 
de latere Zoon. En waar Deze slechts zal regeren totdat Hij het Koninkrijk overgeeft aan de 
Vader, 1 Cor. 15:24-28, daar is Hij niet eindeloos lang Koning, maar wel in de eeuw en ver-
der, hoogstens twee aionen. Hij is dus wel Koning in eeuwigheid, d. i. in de toekomende eeuw 
(aioon) en verder, nog langer, maar wordt eenmaal Zelf onderworpen. Daarom leveren deze 
teksten niet alleen geen enkel bezwaar op bij de uitlegging, maar brengen tot een harmonisch 
geheel. 

Van Ps. 45:7 geldt hetzelfde. “Uw troon o God is eeuwig en altoos”. Volgens Heb. 1:8 wordt 
dit van de Zoon gezegd. Heb. 1:8 drukt dit anders uit. Het is dan ook geen zuiver citaat van 
Ps. 45. Daar staat Uw troon o God is in de aioon van de aioon. Hier wordt dat: va ed, dat: nog 
langer afgerond tot: de aioon voortvloeiend uit de toekomende aioon, dus de tweede toeko-
mende aioon. Wat in Ps. 45 nog in de morgennevel van de 0.T. dag verscholen blijft, plaatst 
de H. Geest in Hebreën in het volle middaglicht. Wat de Psalmist niet begrensd ziet, ziet de 
Apostel afgerond. Hij ziet de tweede volgende aioon ook een einde hebben. `t Is nu niet: van 
de eeuw en verder, maar: in de eeuw van de eeuw. De tweede is ook eindig omdat hij voort-
komt uit een eindigende eeuw. Wat bij vele 0.T. gelovigen nog geen gezichtseinder had, al-
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thans geen die gezien werd, daar breekt hier het volle licht door en ziet men tot de verste 
tijdsstranden. Mocht deze of gene Gr. lezende er ons attent op maken, dat Heb. 1:8 citaat is uit 
de Septuaginta, dan geven we dit wel toe, maar geven tevens te kennen, dat we alleen rekenen 
met de geïnspireerde Schriften.” 

Ps. 21:5 beziet Christus vanuit Zijn menselijke natuur. De Psalmist ziet, dat Hem het eeuwige 
leven gegeven is en dat dit verder reikt dan de toekomende eeuw waarin de gelovige lsraëliet 
zich zo gaarne verplaatst zag op grond van Gen. 13:15: Al het land... heb Ik u gegeven en uw 
zaad tot in eeuwigheid. Zo bezien geeft de term in de eeuwigheid en verder dus een groter 
heerlijkheid aan. 

Ps. 45:18 spreekt over de volken, die God zullen loven “eeuwig en altoos”. Hieruit volgt, dat 
de aarde in de volgende aioon niet woest en ledig zal zijn, Zoals het Adventisme wil, maar 
volken zal bevatten. Deze zullen door Israël met God bekend gemaakt worden en daarom 
Hem loven in die eeuw en nog langer. Zie Ps. 96, 98; Op. 21:24. 

Ps. 104:5. De aarde zal niet wankelen in de olam en langer. Als het: eeuwig eindeloos was, 
zou Jes. 24:19-20 niet vervuld kunnen worden: “De aarde zal ganselijk bewogen worden, de 
aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard en zij zal heen en weder bewogen worden 
gelijk een nachthut …”Nu het echter betekent: in de toekomende eeuw en verder is de oplos-
sing eenvoudig. Zeker, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar dat zal meer zijn 
een andere gesteldheid dan een andere grondvorm. De aarde als hemellichaam wankelt niet in 
de eeuw en verder, al wisselen haar tonelen. 

Ps. 119:44. David zal Gods wet onderhouden eeuwig en altoos. Christus zegt zijdelings, dat 
de Wet voorbij zal gaan door vervulling, Mt. 5:25. De uitspraak van Ps. 119:44 is dus volko-
men waar. Ook die van Mt. 5. Deze ziet op het eind der aionen, gene op de loop ervan. David 
zal Gods wet onderhouden Zolang hij theocratisch koning is. Eenmaal eindigt alle macht en 
kracht, 1 Cor. 15. Dan komt de tijd, waarin God rechtstreeks, zonder enig tussenpersoon, alles 
in allen zal zijn. Dan is de wet voorbij door vervulling. 

De andere teksten spreken alle van een ruimere blik dan de volgende olam geeft, maar ze zien 
het einde der dan volgende, dat der tweede toekomende eeuw niet. 
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UIT DE SCHRIFTEN 

Deel II - No. 4 - 22 Febr. 1930 

D E  S T R I J D 
No. 4 

Die vormen hadden voor hen geen kracht op zich zelve, maar waren enkel een voorstelling, 
een schaduw van het ware. Door alle verlichte gelovigen werden alzo b.v. de offeranden zo-
wel voor de wet, als gedurende de twee verbonden (dus ook in het koninkrijk) beschouwd als 
heenwijzende naar de werkelijkheid, naar het offer van Christus. De besnijdenis des vleses 
(Ezech. 44:9; Gen. 17:13), de offeranden (Ezech. 40:45), ja, de gehele wet zou blijven bestaan 
tot op de nieuwe hemel en aarde (Mat. 5:18, 19). Doch het Oude Verbond was slechts voor 
een betrekkelijk korte tijd, tot het Nieuwe Verbond gesloten werd (Mat. 26:28). En dat Nieu-
we Verbond werd met ISRAEL gesloten. Is iets duidelijker dan Jer. 31:31? 

1. “Ziet de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het 
huis van Juda een nieuw verbond zal maken; niet naar het verbond. dat Ik met hun 
vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit 
te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, 
spreekt de HEERE; maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van 
Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal 
die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen niet meer, een 
iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: Kent den Heere, 
want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de 
HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hunner zonden niet meer 
gedenke”. 

Men leze aandachtig deze woorden door de Heere gesproken, en gelove Hem. Het Oude Ver-
bond wordt vervangen door het Nieuwe en beide betreffen Israël, al hebben de volken dan 
ook deel aan de zegeningen, die uit het Nieuwe Verbond voortvloeien. 

Na het einde der Handelingen verandert echter alles: Gods Volk is dan voor een tijd ter zijde 
gesteld. Er is geen verbond, geen wet, geen vormen voor de leden der Gemeente der Verbor-
genheid, zelfs al zijn ze uit Israel. 

De schets kan dit alles overzichtelijk voorstellen. 

�   ZONDER   � �            WET       │  �  │         de        │ �  WET     � 

           WET       │  │         ge-        │ 

                              �     “Onder”  �    │  �Onder  │      meen-        │   de genade  � 

    de Wet     │  │          te        │ 

                Het oude         │      Het     │         der           │    Het Nieuwe 

                Verbond      │       │        Ver-        │   Verbond  

       │  │       borgen        │ 

Kruis  │        heid        │ Koninkrijk 

   Adam       Sinaï   Kruis       Hand.28:28 



Jaargang	1930-1	 Pagina	41	
 

De gemeenteleden maken deel van een “Mede-Lichaam”, waarvan Christus het Hoofd is, Als 
die werkelijkheid niet scheef getrokken wordt door een vermengen met de positie van andere 
groepen gelovigen, ziet men, dat hier een gemeenschap met Christus is, die nooit gegeven 
werd aan Christen-Israëlieten als zodanig, noch aan Christenen van de Volken als zodanig. 
Handelingen is een voorloper van het Koninkrijk en in geen dezer tijden is er sprake van een 
eenheid, een in Christus boven alles geplaatst zijn, zoals de Gemeente dat is. Tussen God en 
Zijn Volk kan er een verbond gesloten worden, er kunnen priesters en een tempel zijn, zoals 
zelfs gedurende het Koninkrijk, maar bij het Mede-Lichaam, waarvan Paulus spreekt, kan er 
geen sprake zijn van een verbond, noch van enig ander ding, dat onvolmaakte gemeenschap 
kenschetst. Na het Koninkrijk is de gemeenschap tussen God en de gelovigen reeds nauwer en 
er is dan ook geen tempel meer (Op. 21:22). Maar het is eerst na die laatste aioon, dat God 
“alles in allen” zal zijn (1 Kor. 15:28). Van die volmaakte toestand is de Gemeente nu reeds 
een voorproef en gedurende de toekomende aionen zal God dan ook de uitnemende rijkdom 
Zijner genade tonen, door op haar te wijzen (Ef. 2:7). Voor de leden der Gemeente is Christus 
alles (Kol. 3:11) en zij hebben slechts te bedenken de dingen, die boven zijn (Kol. 3:2). 

Dat. er reeds gedurende Handelingen groepen waren, die in gemeenschap met God waren, 
wordt niet geloochend. Wel, dat die gemeenschap zo volkomen was als na Handelingen 28. 
Eerst toen werd ze door Paulus bekend gemaakt. Er zijn trappen in gemeenschap, zoals in 
alles. 

De leden van het Lichaam zijn dus niet onder het O.V., noch onder het N.V. Zij hebben een 
positie en zegeningen, die geheel onafhankelijk zijn van Abraham en Israël, en een verbond 
zou alleen afbreuk kunnen doen aan hun gemeenschap met God. Paulus spreekt dan ook nooit 
meer over het N.V. na Handelingen. 

HET VOLGEN DER WET GEDURENDE HANDELINGEN 
Laat ons nu in het bijzonder de vraag nagaan: Volgden de Christen-Joden, die tot de aardse 
groep behoorden, de wet gedurende de periode der Handelingen en was dat naar Gods wil? 
Wij willen dit wat uitvoeriger behandelen, omdat het belang dezer vraag zeer groot is.  
 
Vooreerst lezen wij telkens van het gaan der Apostelen en Christen-Joden naar de tempel en 
de synagoge (Hand. 5:20; 13:14). Wij lezen over hun vasten (Hand. 13:2), over de besnijdenis 
van Timotheus (Hand. 16:3) enz. 
Verder zien wij hoe Petrus een 10-tal jaren na Pinksteren Cornelius beschouwt. Hand. 10 
toont ons hoe nodig het was hem een gezicht te zenden, driemaal herhaald en daarbij nog een 
bevel door tussenkomst van een engel, om hem er toe te bewegen naar Cornelius te gaan. Hij 
zei: 

“Gij weet, hoe het een Joodse man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreem-
de; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten.” 

Daarentegen is het duidelijk dat, als de Gemeente met Pinksteren begonnen was en de wet 
niet meer moest onderhouden worden, Petrus de eerste zou geweest zijn om zijn armen te 
openen voor een “godzalig” man als Cornelius. 

Hand. 15 is een aanduiding, dat de besnijdenis toen nog (d.i. zowat 13 jaren na Pinksteren) 
toegepast werd door alle Christen-Israëlieten, inbegrepen de Apostelen. Uit vers 3 horen wij 
van de bekering der Heidenen (volken). Dit werd door Paulus en Barnabas te Jeruzalem be-
kend gemaakt (vers 4). Sommige gelovige (d.i. Christen-) Farizeeën beweerden echter, dat 
men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Het betreft hier dus 
de Volken en niet lsraël. De vraag was: Moeten die gelovigen als “vreemdelingen” bij Israël 
ingelijfd worden door de besnijdenis? Dat was natuurlijk niet nodig. Jakobus haalt Amos 
9:11, 12 aan, een tekst, die spreekt van de herstelling van Israël en van de zegeningen, die dan 
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tot de volken komen. Deze zouden als VOLKEN gezegend worden, niet als tot Israël gevoeg-
den. Deze tekst, verre van iets te zeggen over het niet volgen der wet door de Christen-Joden, 
bevestigt dat zij nog steeds de besnijdenis onderhielden, want zou dit voorstel zoveel twisting 
en beroering gebracht hebben, als de Joden zelf niet meer besneden moesten worden? Neen 
nietwaar, dan was de zaak zeer eenvoudig, dan moesten de volken het zeker niet. 

Een dertigtal jaren na Pinksteren zien wij dat Paulus nog naar de tempel gaat om te offeren  
(Hand. 21:21-26). Men mag dit feit niet ontzenuwen door te zeggen, dat het eenvoudig een 
toepassing is van 1 Kor. 9:20. Het betrof hier toen niet alleen de zaak om iets te vermijden 
wat de Joden kon afstoten, maar hij wilde openbaar bewijzen, dat hetgeen men van hem zei, 
namelijk, dat de Joden niet meer besneden moesten worden en niet meer naar de wijze der wet 
moesten handelen, EEN LEUGEN was. Hij wilde duidelijk tonen, DAT HIJ ZELF DE WET 
VOLGDE, als hij zich in de sfeer der aardse roeping bewoog. Jakobus en de ouderlingen no-
digden hem hiertoe uit. Als het niet naar Gods wil was, dat de Christen-Joden der aardse sfeer 
de ceremoniën der wet volgden, kon Paulus dan alzo handelen? Hij komt zelf nog op deze 
zaak terug (Hand. 24:17-19) en zegt ook in Hand. 25:8: “Ik heb noch tegen de wet der Joden, 
noch tegen de tempel, noch tegen den Keizer iets gezondigd”.    
     

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
        N° 16. 

JES. 4.  
De hoofdstuk-indeling in onze bijbels is gebrekkig mensenwerk. Niet met hfdst. 4:1 maar met 
4:2 had een nieuw gedeelte moeten beginnen. “Te dien dage”, n.l. in de dag beschreven in 
hfdst. 2:1-4 waarvan 4:2-6 de tegenhanger is (zie structuur), “zal des Heeren Spruit zijn tot 
sieraad en tot heerlijkheid en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versieringen 
dengenen, die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen 
uit Sion en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die ge-
schreven is ten leven te Jeruzalem, als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochte-
ren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit zijn midden door de 
Geest des oordeels en door de Geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van 
den berg Sion en over zijn vergaderingen, scheppen een wolk des daags en een rook en den 
glans eens vlammenden vuurs des nachts, want over alles, wat heerlijk is, zal een beschut-
ting wezen”. 
 
We nemen hier ook weer letterlijk wat letterlijk kan. Sion is Sion, d.w.z. een deel van Jeruza-
lem, Jeruzalem is de letterlijke stad. “Te dien dage” is na al de oordelen. ’s Heeren Spruit, dat 
is Christus, zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Dat is Hij voor Israël nog niet geweest. De-
zelfde profeet zegt: “dat Hij geen gedaante noch heerlijkheid had, dat wij Hem zouden be-
geerd hebben, Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en 
verzocht in krankheid ”Jes. 53:3. Dan zal Hij tot sieraad en heerlijkheid zijn: 
Verder staat er: “De Vrucht der aarde”. Ligt daarin niet opgesloten Christus’ dood en opstan-
ding, het “Tarwegraan”, dat in de aarde eerst moet sterven om vrucht voort te brengen. Is deze 
“Vrucht der aarde” niet de Eerstgeborene uit de doden? Verder staat er dat Hij dat zal zijn 
voor de overgeblevenen in Sion en de overgelatene in Jeruzalem, Uit andere plaatsen weten 
we, dat het derde deel zal ontkomen. Het overblijfsel wordt behouden. Ook dit woord is, om-
dat het nog niet letterlijk vervuld is, toekomstig. 
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JES. 11.  
Jes. 11 had moeten beginnen met hfdst. 10:33. 10:33-11:1 “Zie, de Heere HEERE der heer-
scharen zal met geweld de takken afkappen en die hoog van gestalte zijn, zullen neder ge-
bouwen worden en de verhevenen zullen vernederd worden. En Hij zal met ijzer de verwar-
de struiken des wouds omhouwen en de Libanon zal vallen door den Heerlijke. Want daar 
zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen 
zal vrucht voortbrengen”. 
We hebben hier met een schone tegenstelling te doen. Tegenover de verwarde struiken van 
het woud staat het Rijsje. Het woud is fors en hoog van gestalte, het Rijsje nederig. In Jesaja’s 
dagen kon men Sanherib voor het “woud” houden. Bij dieper nadenken blijkt echter, dat de 
profetische visie veel verder reikt. Immers zegt 11:1, dat het Rijsje zal voortkomen uit de af-
gehouwen tronk van Isaï. Dus uit Davids Huis. Maar niet uit Davids Huis als het nog op de 
troon zit, doch uit de ondergegane koninklijke linie, uit de afgehouwen tronk. In Jesaja's da-
gen stond de Davidische stam nog, was hij nog niet afgehouwen. Hieruit ziet men, dat Jesaja 
verder zag dan zijn dagen en we hier naar de eindtijd verwezen worden. Het Rijsje moet eerst 
komen en “de Heerlijke” worden, voor Hij het woud met ijzer afhouwt. Het ijzer ziet op 
Christus’ tweede komst, Juda’s verlossing mag een flauwe glimp van voorschaduw zijn, Jesa-
ja’s oog ziet verder. 
Jes. 11:1-4a is vervuld. Het Rijsje is gekomen uit Isaï`s afgehouwen tronk, de scheut uit 
zijn wortelen heeft vrucht voortgebracht. 

11:2-4 a “En op Hem zal de Geest des Heeren rusten (Hebr.Geest des Heeren) de Geest der 
wijsheid en des verstande, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vre-
ze des Heeren. En Zijn rieken (of ademen) zal zijn in de vreze des Heeren en Hij zal naar 
het gezicht Zijner ogen niet richten, Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen, 
maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met 
rechtmatigheid bestraffen.” 

Tot zover kan men de profetie vervuld achten (vs. 4a echter nog ten dele). Beslist onvervuld 
daarentegen is vs. 4b.en 5: “Doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds en met 
den adem Zijner lippen zal Hij de goddeloze doden, want gerechtigheid zal de gordel Zijner 
lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn”. 

Dat dit deel onvervuld is, bewijst 2 Thess. 2:8, waar Paulus zegt: “en alsdan zal de onge-
rechtige geopenbaard worden, welke de Heere zal verdoen door den geest Zijns monds en 
teniet maken door de verschijning Zijner toekomst“. De ongerechtige is de Antichristus. Die 
wordt teniet gemaakt in de verschijning van Christus’ toekomst (wederkomst), Men ziet, hoe 
Paulus hier een woord van Jes. 11 toekomstig stelt. Het is nog nimmer vervuld. Christus is 
nog niet wedergekomen en de Antichristus is nog niet teniet gemaakt. Zo ligt er tussen vs. 4 a 
en 4 b een kloof, de tussenbedeling, (Zie hfdst. I). En wie de goddeloze wil opvatten als een 
verzamelnaam, als een aanduiding voor de goddelozen in het algemeen, kan daarmee niet 
beweren, dat dit deel al vervuld is, aangezien God een dag gesteld heeft om de aardbodem te 
oordelen. Hand: 17:31. 

Op enkele punten in vs. 4 is nog te letten. Eerst staat er een meervoudsvorm: de armen, de 
rechtvaardigen; dan het enkelvoud: de goddeloze. Dat heeft een betekenis. De goddeloze is 
maar niet alle goddelozen in het algemeen, maar ziet op een bepaald persoon. Verder lette 
men op het verschil met 2 Thess. Het Hebr. zegt: doden, 2 Thess.: te niet doen, Dat is niet 
hetzelfde. Bij ‘s Heeren wederkomst wordt de Antichristus niet gedood, maar in de poel des 
vuurs geworpen. Hij toch is het Beest van Op. 19:20. Toch zegt Jes. 11, dat hij gedood wor-
den zal. Ligt hierin een tegenspraak? Neen. Alleen het eerste gaat aan het tweede vooraf. De 
Antichristus, als dè goddeloze bij uitnemendheid, wordt eenmaal gedood n.l. nadat hij gepij-
nigd is in de aionen der aionen (“in alle eeuwigheid”) d.i. de 2 laatste aionen, de toekomende 
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eeuwen van Ef. 2:7. Men ziet hoe de Schrift ondanks de verschillen, niet onoplosbaar is, mits 
men de aionen en bedelingen in het oog houdt. Dat in de goddeloze ook de goddelozen zijn 
begrepen, willen we gaarne toegeven. 

Waar vs. 4 b en 5 toekomstig zijn en vs. 6-19 een voortzetting van deze verzen is, is dit deel 
ook toekomstig. 

11:6-9 “En de wolf zal met het lam verkeren en het luipaard bij de geitebok nederliggen en 
het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven; de 
koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de 
leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een 
adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in den kuil van een basilisk. Men zal 
nergens leed doen noch verderven op de gansen berg Mijner heiligheid, want de aarde zal 
vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken”. 

We hebben hier een nieuwe natuurorde, onder Messias’ regering over Israël. Hierbij blijft het 
niet. Er komt ook een nieuwe geestelijke orde: 

“Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heidenen naar den wortel van Isaï zullen 
vragen en Zijn rust zal heerlijk zijn”. Hier zien we de wedergeboorte der Heidenwereld. 

Er geschiedt nog meer. Er komt ook een nieuwe politieke orde: " 

11: 11 “Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand 
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal 
zijn van Assyrië en van Egypte en van Pathros (Opper-Egypte) en van Morenland (ten Zui-
den van Egypte, ongeveer de Soedan) en van Elam (tussen Babylonië en Perzië, ten Oosten 
van de Tigris) en van Sinear (Babylonië, Zuid-Mesopotamië) en van Hamath (Noord Syrië) 
en van de eilanden der zee (d.i. de aan zee liggende landen, wellicht Zuid-Europa)”. 

Dit woord is nog in genen dele vervuld. Men lette er wel op, dat er staat: “ten anderen male”, 
Hebr.: de tweede maal. De “eerste maal” heeft geen betrekking op de terugkeer uit Babel. 
Toen kwamen de Joden alleen terug uit de Oosterse landen, niet uit de andere genoemde stre-
ken. Het “ten eerste male” moet daarom nog plaats hebben. Dat heeft dan betrekking op een 
gedeeltelijke wederkeer van Israël voor de wederkomst van Christus, voor de tijd van de An-
tichristus, zodat er een deel is, dat Christus kan ontvangen in het Land. Zach. 12. Het “ten 
anderen male” heeft dan plaats na Christus wederkomst als Hij zal staan tot een banier der 
Volken. 

Men lette op dat: te dien dage. Deze term in Jesaja heeft herhaaldelijk betrekking op de toe-
komstige dag des Heeren, waarin Hij grote dingen zal doen. De lezer ga dit zelf na. 

11:12 “En Hij zal een banier oprichten onder de Heidenen en Hij zal de verdrevenen Isra-
els verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks”. 

Het kan o.i. niet duidelijker. 

11:13 “En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitge-
roeid worden, Efraïm zal Juda niét benijden en Juda zal Efraim niet benauwen”.  

Men weet, dat we de Schrift, waar mogelijk, letterlijk nemen. Velen willen dit vergeestelijken 
voor de “Kerk” en lezen daar dan in, dat alle twist en tweedracht onder de gelovigen zal weg-
vallen. Doch hoe dan met vs. 14: 

11:14: “Maar zij, (datzelfde Juda. en Efraïm, dus geestelijk genomen, die “Kerk”) zullen de 
Filistijnen op de schouder vliegen tegen het Westen en zij zullen tezamen het Oosten be-
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roven, aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan en de kinderen Ammons zullen hun 
gehoorzaam zijn”.  

Men zij consequent. Als met Juda en Efraïm in vs. 13 de “Kerk” bedoeld wordt, dan ook in 
vs. 14. Dan zal de “Kerk” dus eenmaal het zwaard moeten trekken. Doch tegen wie? Tegen de 
“Wereld”? En men wil die evangeliseren en zo aan Christus’ voeten brengen! Men ziet welk 
een verwarring er ontstaat door niet letterlijk te nemen, wat letterlijk genomen kan en ook 
moet worden. Men late dit woord staan voor Israël in de toekomst en alles is duidelijk. 

11:15, 16 “Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen (deel der Rode zee, 
mogelijk de Bittere meren van thans) en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier (de Nijl) 
door de sterkte Zijns winds en Hij zal dezelve slaan in zeven stromen en Hij zal maken, dat 
men met schoenen daardoor zal gaan. En daar zal een gebaande weg zijn voor het over-
blijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur. gelijk als Israël geschiedde ten da-
ge, toen het uit Egypteland optoog”. 

Deze dingen zijn nog nimmer vervuld. Wil men een en ander zich geestelijk laten vervullen, 
dan geve men ons geestelijke schoenen om dit terrein te mogen betreden, anders kunnen wij 
niet volgen. Vs. 16 leert, dat het zal zijn gelijk als Israël geschiedde. Hiermee valt alle “gees-
telijke” uitlegging. Evenmin als Israël geestelijk door de Schelfzee ging, evenmin zal dit gees-
telijk geschieden. 

JES. 12.  
12:1-6 “En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank u Heere, dat Gij toornig op mij ge-
weest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij. Zie God is mijn heil, ik zal vertrou-
wen en niet vrezen, want de Heere is mijn sterkte en psalm en Hij is mij tot heil geworden. En 
gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils en zult te dien dage zeg-
gen: Dankt den Heere, roept Zijn naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de Volken, ver-
meldt, dat Zijn naam verhoogd is. Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke dingen ge-
daan, zulks zij bekend op den ganse aardbodem, Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, 
want de Heilige Israëls is groot in het midden van u.” 
 
Dat alles is toekomstig. Wij staan daarin voor een nieuwe bedeling voor Israël. Dan wordt het 
grote Volk, zendingsvolk. Dan worden in Jakob alle geslachten des aardbodems gezegend 
Gen. 28:14. Dan komt ook Jes. 2:1-4 (en Micha 4:1-4) tot vervulling. Eenmaal zal de Heere in 
Jeruzalem, de stad des Groten Konings, resideren, zitten in het paleis Zijner heiligheid (zie 
Ezechiël). Dan eerst geschiedt er recht op aarde. De heerschappij des Heeren op aarde heeft 
tot werktuig Israël, Ps. 149, tot vredes-centrum Jeruzalem, Jes. 2, tot gerechtshof het paleis 
der heiligheid. Ez. 40:47. 
 
JES. 13-14.  
De last Babels. 
Een last is een profetische uitspraak of waarschuwing. Die drukte de profeet als een gewicht 
terneer, totdat hij zich ervan bevrijdde door de last bekend te maken. In hfdst. 13-14 vinden 
we de profetie over Babel en over Israël. In Jesaja's tijd was Babel van weinig betekenis. Eerst 
100 jaar later onder Nabopolassar en zijn zoon Nebukadnezar bereikte het een hoogtepunt. 
Een geslacht later werd het ingenomen door Cyrus en Darius de Meder. Nimmer echter is het 
oordeel zo over de stad gekomen als Jesaja hier profeteert. Hoogstens is er een voorvervulling 
of gedeeltelijke vervulling geweest, de eindvervulling toeft nog. 
Dat deze “last” verder ziet dan wat heeft plaats gehad, bewijst 14:1,2: “Want de Heere zal 
zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen en Hij zal ze in hun land zetten en 
de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het huis Jakobs aanhangen. En de 
Volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen en het Huis Israëls zal hen erfelijk be-
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zitten in het land des Heeren, tot knechten en tot maagden en zij zullen gevankelijk houden 
degenen, die hen gevangen hielden en zij zullen heersen over hun drijvers. ··” 

Ons weer houdend aan de maatstaf, die de Schrift ons in handen geeft en die we in hfdst. I 
aangewezen hebben, zien we in het Huis Israëls, het Volk Israël, waarover de Heere zich 
éénmaal zal ontfermen. Dat zal geschieden in de tijd, dat Babel, het sieraad der koninkrijken, 
de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën, zal omgekeerd worden zoals Sodom en 
Gomorra, Jes. 18:19. Dit woord is nog nimmer vervuld, Oudtijds is Babel niet omgekeerd als 
Sodom en Gomorra. Tot op Petrus dagen was Babel (Grieks Babylon) bewoond. Petrus 
schreef van daar uit zijn brief, 1 Petr. 5:13. In 117 na Christus, dus lang na Petrus’ dagen, 
werd het veroverd door Keizer Trajanus. Eerst gaandeweg is het onder het zand bedolven, 
maar nog nimmer vergaan als Sodom en Gomorra. Tegenwoordig is er enig spoor van herle-
ving. Het gericht ons hier in Jes. 13 en ook in Jes. 50 en 51 en Openb. 18 beschreven moet 
nog plaats hebben. Babel de hovaardigheid der Chaldeën moet nog onder gaan zoals de profe-
ten voorzagen. 

Vaak meent men dat Jes. 13:20-22 reeds vervuld is. Men geeft dan verhalen, waaruit blijken 
moet, dat de Arabier er geen tent spant en de herders er niet legeren. Het overige niet letterlijk 
aan Babel vervulde deel der profetie brengt men geestelijk, beter figuurlijk, over op Rome, de 
Christenheid, het wereldsysteem. Dit nu gaat niet op. Als God laat profeteren over Babel, ma-
ke men daar niet wat anders van. Eenmaal zal het oude Babel het grote Babylon worden. De 
stad moge tijdelijk ondergegaan zijn, de plaats er voor blijft, de opbouw komt en het gericht 
van Jes. 13 zal aan het Babel, dat in der Chaldeën land ligt, voltrokken worden.  

We houden ons in Jes, 13 en 14 aan de letter. Jes. 13:6 en 9 spreken ons van de dag des Hee-
ren, een dag, die volgens Petrus nog komen moet, 2 Petr. 3:10. Al het vroegere is slechts 
schaduw er van. De koning van Babel van Jes. 14 is in dit opzicht de Antichristus, die in de 
afgrond komt, Op. 20:3, die Jesaja de “hel”, Hebr. de sheol, het onderaardse noemt, vs. 9. Van 
zijn nederdalen, geeft Jesaja een symbolische voorstelling. Het type van de Antichristus, Ne-
bukadnezar, is niet overkomen wat aan het Antitype zal voltrokken worden. Zó verplaatst 
Jesaja 13-14 ons naar de eindtijd en is er geen symbolische vervulling over de Christenheid of 
over het wereldstelsel of over Rome in te lezen, maar realiteit voor Babel en Israël. 
 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
No. 4. 

TIJD EN EEUWIGHEID.  
Zo blijkt ook uit dit punt weer, dat volgens de H.S. “tijd” en “eeuwigheid” niet als twee on-
verenigbare, onvergelijkbare begrippen elkaar uitsluiten, maar dat tijd eeuwigheid is en eeu-
wigheid tijd. De eeuwigheid is een lange wereldgang, waarin de inliggende krachten uitwer-
ken en die dan gevolgd wordt door een andere. Ook dan is er weer tijd. De ene aioon gaat in 
de andere over. Ze zijn niet gescheiden, doch onderscheiden. Indien eeuwig eindeloos ware 
hoe kon er dan bij staan: en verder. Kan het eindeloze een “verder” hebben? Immers neen. 
 
Dit verandert vanzelf de hele visie. Wij leven in een eeuwigheid. Die heeft een voleinding, 
Mt. 24:3. Ze wordt gevolgd door een andere. Ook die heeft een einde, want het 0.T. spreekt 
van “olam va ed” d.i. in de (toekomende) eeuw en nog verder. De vraag rijst of dat “verder” 
ook een eind heeft. Volgens Heb 1:8 blijkbaar wel: in de aioon van de aioon. 
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En nog meer volgens Heb. 9:26. Dat spreekt van de voleinding der eeuwen, der aionen. Er 
staat: “sunteleia toon aioonoon”, dus het meervoud van de term van Mt. 13:39, 40, 49, 24:3 en 
28:20. Hier heeft de S.V. wereld, in Hebr. eeuwen, weer een bewijs van de inconsequente 
vertaling. 

Tijd is deel der eeuwigheid, de eeuwigheid is de zich ontplooiende voortgaande tijd. 

 

5. DE AIONEN. 

DE MEERVOUDSVORM.  
Het vijfde bewijs, dat de eeuwigheid niet eindeloos is, geeft de meervoudsvorm. Er zijn ola-
mIM (Hebr. Meervoudsvorm), aioonES (Gr. meervoudsvorm). Dus meer dan één aioon. 
 
T.o.v. de Hebr. meervoudsvorm moet in het algemeen opgemerkt worden, dat die vorm niet 
steeds een meervoud behoeft aan te duiden. Toch moet men o.i., waar mogelijk het meervoud 
tot zijn recht doen komen. Dat dit bij het woord “olam” kan en moet, is ons reeds duidelijk 
geworden uit de uitdrukking: Van eeuwigheid tot eeuwigheid. De meervoudsvorm bij olam is 
hier geen intensiteitsvorm, om iets bij uitstek groot, of hier van oneindige duur aan te wijzen, 
maar een wezenlijke meervoudsvorm, daar het N.T. leert, dat er aionen zijn en het Grieks de-
ze intensiteitsvorrn niet kent. 

O.T. TEKSTEN.  
We geven nu eerst alle O.T. teksten, waarin het meervoud voorkomt. Het zijn deze: 
 

1 Kon. 8:13 “Ik heb immers een huis gebouwd, U ter woonstede en een vaste plaats 
tot Uw eeuwige woning”. Hebr. tot Uw woning der olamim, der aionen, der eeuwig-
heden. 
 
Ps. 61:5 “Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden”. 

Ps. 77:6 “Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen”, Hebr. der olamim. 

Ps. 145:13 “Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen” (olamim). 

Jes. 26:4 “Want in den Heere HEERE is een eeuwige Rotssteen” Hebr. Rotssteen 
der olamim, der eeuwigheden, der eeuwen. 

Jes. 45:17a “Israël wordt door den Heere verlost met een eeuwige verlossing”. Hebr. 
verlossing der olamim, der eeuwigheden, der eeuwen. 

Jes. 51:9 “Ontwaak als in de verledene dagen, als in de dagen van ouds”. Hebr. in 
de dagen der olamim, der eeuwigheden, der eeuwen. 

Dan. 9:24 “en om een eeuwige gerechtigheid te brengen”. Hebr. een gerechtigheid 
der olamim, der eeuwigheden, der eeuwen. 

Pred. 1:10 “Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn”. Hebr. in 
de olamim. 

Ps. 77:8 “Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten”. Hebr. olamim. 

Jes. 45:17 b “Gijlieden zult niet beschaamd worden in alle eeuwigheid”. Hebr. de 
duur der olamim door, de duur der eeuwigheden door. 
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WAT ZE ONS LEREN.  
Gaan we deze teksten eens na. In 1 Kon. 8:13 en 2 Kron. 6:2 is sprake van Salomo`s tempel. 
Salomo had de Heere een woonstede gebouwd tot een woning der eeuwen. We weten, dat de 
tempel er niet eindeloos, tot in oneindige duur, zal blijven. Op de nieuwe aarde is er geen 
tempel meer. (Op. 21). Salomo bedoelt dan ook geen eindeloze duur uit te drukken, maar zegt 
een huis gebouwd te hebben voor de aionen, eeuwigheden. Welke kunnen dat zijn? Deze 
eeuw, in welke hij hem bouwde en waarin we nu nog leven (lopend van Noach tot Christus` 
wederkomst) en de toekomende, die na de onze volgt. Vanwege Israëls zonden heeft de tem-
pel geen twee aionen door gestaan:  hij moet dan ook vervangen worden door die van Ezechi-
el en die blijft de hele volgende aioon door. De zonde heeft dus een onderbreking veroorzaakt, 
de woning der eeuwen is nu een woning, die in 2 aionen zal staan, maar niet die twee aionen 
lang of door. 
In Ps. 61 zegt David: “Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden”. Men ziet hoe de S.V. hier 
het meervoud gebruikt, hiermee een ongelijkheid scheppend t.o.v. de andere teksten. David 
roept tot God van het einde des lands vs. 3: daarheen heeft hij voor Absalom moeten vluchten. 
Hij is zo type van het Israël dat naar de woestijn moet vluchten, Op. 12:6 en wonderlijk on-
derhouden zal worden. God is zijn sterke toren voor de vijand evenals God de toevlucht zal 
zijn voor de Vrouw, aan wie ook een plaats bereid wordt. David zal ook in de toekomende 
eeuw in Gods hut verkeren. In deze en de toekomende eeuw zal God Davids toevlucht zijn, in 
eeuwigheden, in 2 aionen. Waar in de toekomende eeuw ook de laatste opstand van Satan 
plaats vindt en de legerplaats der heiligen omringd wordt, Op. 20, is het begrijpelijk, dat ook 
dan voor David dit woord betekenis heeft. 

Ps. 77:6 Ik overdacht de dagen van ouds (Hebr. die voor mij waren) de jaren der eeuwen. We 
hebben reeds aangegeven, dat in het Hebr. ook hier olamim staat. Men lette nu eens op de 
vertaling. Hetzelfde woord, in dezelfde vorm, is eerst vertaald door eeuwig (1 Kron. 8:13 ; 2 
Kron. 6:2), dan door eeuwigheden (Ps. 61:5) en hier door eeuwen. Men mag dus met alle 
recht vragen, wat het nu is en heeft hier weer een bewijs, dat de S.V. niet standvastig is. Ver-
der blijkt, dat de olamim jaren. hebben, dus tijden zijn. Als nu de ene olam tijd is, dan ook de 
andere. Waarom de vroegere olamim tijden zouden zijn en de toekomstige niet, is niet in te 
zien. Dat deze olam jaren zou hebben en de toekomende niet, is even onaannemelijk als dat 
het ene jaar dagen zou hebben en het andere niet. 

Op nog iets valt de aandacht, De tekst spreekt van de jaren der olamim. Hieruit volgt dus, dat 
er minstens één olam of aioon aan de onze is voorafgegaan. Immers eerst zo kan de psalmist 
spreken van de jaren der olamim, Dat zijn er minstens twee, n.l. deze en die er aan vooraf-
ging. Welke dat was, zullen we later zien.  

Ps. 145:13 spreekt van al de eeuwen. Men ziet, hoe de S.V. nu weer eeuwen vertaalt voor 
hetzelfde woord, dat in Ps. 61 door eeuwigheden is overgezet.  

Jes. 26:4 spreekt van de eeuwige Rotssteen, Hebr. de Rotssteen der olamim, der eeuwigheden. 
Die eeuwige Rotssteen is Jehovah-Christus, In de olamim is Hij de Rotssteen der aionen, 
daarna is God alles in allen en is het koninkrijk overgegeven, 1 Cor. 15:24. Men kan dit 
woord van Jes. 26 uitleggen met het oog op de toekomende aionen van Ef. 2:7 want vs. 4a 
zegt: 

Verlrouwt op den Heere tot in der eeuwigheid d. i. de duur der (toekomende) eeuw, want de 
Heere is een Rotssteen der eeuwen, maar het ook ruimer zien als de aionen door, dus ook voor 
thans. 

Jes. 45:17. Israël wordt door de Heere verlost met een verlossing der olamim, der toekomende 
eeuwen. Als de Heere wederkomt vangen die eeuwen aan en begint Israëls verlossing. 
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ln Jes. 51:9 is de S.V. onduidelijk. De Vertalers verstonden het woord olam niet ten volle of 
voerden de betekenis niet consequent door. Het; “0ntwaak als in de dagen der eeuwen”, Hebr. 
der olamim, vervingen zij door: in de dagen van ouds. Geheel onnodig en ook ten onrechte. 
Jes. 51:9 had heel wel gelijkluidend kunnen zijn aan Ps. 77:6. Daar plaatsten de Vertalers: 
jaren der eeuwen. Dit staat ook in Jes. 51:9 De jaren der olamim ziet op de jaren, die vooraf 
zijn gegaan aan de tijd, waarop Israël dit roepen zal, dat is de onze en die, welke daaraan 
voorafging. 

Dan. 9:24 spreekt van het aanbrengen van een gerechtigheid der olamim, der aionen, der eeu-
wen, de gerechtigheid, die in of met het oog op de toekomende eeuwen wordt aangebracht. 

Ps. 77:8.Waarom verstoot Gij in eeuwigheden, in de ons voorafgaande, toen de Zondvloed 
allen wegnam en deze, welker einde zal zijn als de dagen van Noach. Nochtans zal God ge-
denken aan Zijn verbond der eeuw van Gen. 17:7. Hij zal de toorn niet in eeuwigheid behou-
den, Ps. 103:9. 

Pred. 1:10 leert ons, dat nog meer dan Jes. 51:9 en Ps 77:6. Het spreekt van de olamim, die 
voor ons geweest zijn. Dat is er dus niet een, maar minstens twee. Aan de onze ging dus niet 
alleen de olam van Adam tot Noach vooraf, maar er moet er nog een geweest zijn. Dat zijn de 
olamim voor ons, voor de onze. Ware er slechts één geweest, dan had hier moeten staan. de 
olam, die voor ons geweest is. Ook langs deze weg zien we, dat er een wereld was voor de 
aarde woest en ledig werd. Zo komen we door een en ander tot de conclusie, dat er 5 aionen, 5 
olamim in de Schrift te vinden zijn: 2, die aan de onze voorafgingen, Pred. 1:10, 2, die er op 
volgen, Jes. 45:17, Dan. 9:24, Ef. 2:7. Verder kan in verband hiermee Pred. 1:10 heter begre-
pen worden. Bij de aionen, die voor ons geweest zijn, is er één geweest, waarin dingen voor-
kwamen, geheel onbekend aan de onze. We zullen dit nader uitwerken in hfdst. III. 

Uit al deze teksten blijkt, dat het O.T. ons leert, dat er olamim zijn, dat dit woord in het meer-
voud staande, ook een meervoudige betekenis heeft, dus als meervoudsvorm moet overgezet 
worden. Verder volgt er nogmaals uit, dat, waar er meer dan een olam is, de olamim, eindig 
moeten zijn, En wel alle. Zo ligt in de term de olamim, op de toekomst betrekking hebbend, 
tevens het bewijs, dat de aionen eenmaal zullen eindigen. 

Wat de, Konkordantie leert 

TOORN. 
 

Een oppervlakkig Schriftonderzoek is niet voldoende, Men blijft dan vage begrippen houden 
en loopt gevaar onschriftuurlijke gedachten te verspreiden. Meer nog, men zal anderen be-
strijden die verder onderzocht hebben. Als verontschuldiging brengt men dan in, dat men alles 
niet zo moet uitpluizen. Soms ziet men het als iets goeds aan niet te ver te gaan in het onder-
zoek, men wil niet doen zoals een scheikundige, die brood ontleedt, men wil liever het brood 
eten! Nu is het volkomen juist, dat men Gods Woord niet zó moet behandelen, dat het geen 
voedsel meer is, maar dit op gelijke lijn te stellen met een zorgvuldig onderzoek, is iets geheel 
anders. Maar, zegt men, sommige dingen zijn de tijd van zo’n onderzoek niet waard. Ons 
antwoord is: hoe weet men dat van te voren? Vele Schriftonderzoekers waren eenmaal dezelf-
de gedachte toegedaan, doch toen zij er eenmaal toe kwamen of genoopt werden dieper te 
graven, werden zij er door getroffen, dat iets dat op het eerste zicht van weinig gewicht 
scheen, later van heel groot belang bleek te zijn. Zullen wij God oordelen en zeggen wat wel 
en niet belangrijk is in Zijn Woord? 
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Nemen we eens het woord: toorn. 
Iedereen heeft van Gods toorn gelezen. Wanneer wordt die nu geopenbaard? 
In de concordantie zoeken wij “toorn” (gr. orgè) op, en vinden o.m. de volgende teksten: 

I. Luk, 21:33 “Want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.” Dit 
betreft Palestina, Jeruzalem en Israël en wordt gezegd met het oog op wat gebeurd is 
in het jaar 70 (vs. 24). 

II. Mt. 3:7 “Wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomende toorn?”  Zie 
ook Luk. 3:7. 

Op de vraag: wanneer komt de toekomende toorn? Geeft 1 Thes. 1:10 het antwoord. 

1 Thes. 1:10 “En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten ..., Die ons verlost van de 
toekomende toorn.”Dat is bij de tweede komst van Christus, dus vóór het Koninkrijk 
wordt opgericht. 

Over die toorn wordt meer gezegd in de volgende teksten: 

Op. 6:16, 17 “Verbergt ons... van den toorn des lams. Want de grote dag Zijns 
toorns is gekomen.” 

Op. 11:18 “En Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te wor-
den... “  Zie ook 7:14 voor de “grote verdrukking”. 

Er is echter nog een reeks teksten, die voornamelijk betrekking hebben op een latere tijd, na-
melijk na de duizend jaar van Christus` Koninkrijk op aarde en die de goddelozen betreft bij 
de tweede opstanding. 

III.  Rom. 1:18 “Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle 
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen.” 

Rom. 2:8 “Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam 
zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergol-
den worden.” 

Rom. 3:5, 6 “Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over (ons) brengt?... anderszins 
hoe zal God de wereld oordelen?”  

Rom. 5:9 “Zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behou-
den worden van den toorn,” (Deze komen inderdaad niet in het oordeel der toeko-
mende eeuw). 

Rom. 9:22 “En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, 
met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebe-
reid.” 

Zie ook: Joh. 3:36; 1 Thes. 2:16; Ef. 5:6; Kol. 3:6. 

Dit onderzoek laat onder meer toe, te beslissen of de “gemeente”, waarvan Rom.,  1 Kor. I5 
en 1 Thes. 4 spreekt, wel of niet door de “verdrukking” gaat. Wij nemen maar deze twee 
teksten, die op het eerste zicht met elkaar in strijd zijn : 

Rom. 5:9 “Zullen wij door Hem behouden worden van (gr. apo d.i. “weg van”) de 
toorn.” 

1 Thes. 1:10 “Die ons verlost van (gr. ek d.i. “uit) de toekomende toorn.” 
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Wij besluiten: de gemeente van 1 Thes. 4 komt wel in de toekomende toorn, en wordt er uit 
verlost. Zij gaan door een deel der grote verdrukking heen, zoals Israël in Egypte, dat door de 
eerste 3 plagen ook getroffen werd, en worden er uit verlost, zoals Israël van de verdere pla-
gen behouden werd, er “uit” verlost werd, hoewel ze er midden in waren. Die gemeente komt 
echter niet in de toorn van na de 1000 jaar, daarvan weg worden ze behouden door de eerste 
opstanding, vóór de 1000 jaar. Wij zullen hier nu niet verder op deze zaak ingaan, maar moe-
ten alleen nog zeggen, dat het “Mede Lichaam” van Efeze niet in de toekomende toorn komt. 
De leden van dat Lichaam, waarvan de Heere het Hoofd is, kunnen een “uitopstanding uit de 
doden” (Fil. 3:11 gr. tekst) vóór de verdrukking verkrijgen. Als men dus vraagt:  Gaat de ge-
meente door de verdrukking? beginne men met te onderscheiden tussen Gemeente en Ge-
meente, toorn en toorn. Men verwarre de Gemeente van ‘1 Thess. 4 (de “Broederen van 
Christus” niet met die van Efeze, het Lichaam van Christus; de toorn voor de 1000 jaar met 
die na de 1000 jaar; het gericht. van de Dag des Heeren met dat van de Witte troon. M. a.w. 
men lere de bedelingen juist verstaan en onderscheiden en beproeven de dingen die verschil-
len. 

De Schriften en de Bijbel 
(Zie No. 2 deel 1) 

SABBAT.  
Wij geven zo letterlijk mogelijk de vertaling der verschillende plaatsen, waar “sabbat” voor-
komt. 

 
Sabbat: Mat. 12:2, 5 b, 8: Mark. 2:27, 28; Luk. 6:5, 7, 9; 13:14 a, 15; 14:1, 3; 23:56; 
Jos. 5:10, 18; 9:16; 19:31 a. 
 
Op een sabbat: Mat. 24:20; Joh. 5:16; 7:22, 23; 9:14. 

Op de sabbat-dag: Luk. 13:14 b, 16; 14:5. 

Tweemaal per sabbat: Luk. 18:12. 

Bij het komen van een sabbat: Mark. 6:2. 

Bij het voorbijgaan van de sabbat: Mark. 16:1. 

De morgen van de eerste sabbat: Mark. 16:9. 

Op de tweede eerste sabbat: Luk. 6:1. 

Op aan andere (ander soortige) sabbat: Luk. 6:6. 

En een sabbat lichtte op: Luk. 23:54. 

Nu was het sabbat op die dag:  Joh. 5:9. 

Want die sabbat was een grote dag:  Joh. 19:31 b. 

Sabbats-reize:  Hand. 1:12.  

Elke sabbat:  Hand. 13:27; 15:21; 18:4. 

Op de tussen-sabbat:  Hand. 13:42. 

Op de komende sabbat: Hand. 13:44. 
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Sabbatten:  Mat. 12:1; 5 a, 10, 11, 12; Mark, 1:21; 2:23, 24; 

3:2, 4; Luk. 4:31; 6:2: 13:10; Hand. 17:2; Kol. 2:16. 

Nu is het de avond der sabbatten. Bij het oplichten tot (van) 

een der sabbatten:  Mat. 28:1. 

En zeer vroeg op de morgen van een der sabbatten kwamen: Mark. 16:2. 

De dag der sabbatten. Luk. 4:16; Hand. 13:14; 16:13. 

Nu in de eerste diepten van een der sabbatten gingen: Luk. 24:1 

Op een der sabbatten: Joh. 20:1; Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2. 

Die dag zijnde de avond van een der sabbatten: Joh. 20:19. 

Men denke er aan, dat de sabbat en de hoogtijden des Heeren aan Israël behoren en men ver-
plaatse zich in de Joodse toestanden om die uitdrukkingen te begrijpen. De onnauwkeurige 
vertaling komt door het verwarren van Israël met de gemeente; dat geschiedde reeds in de 
eerste eeuw, toen ze zich allen van Paulus afwendden (2 Tim. 1:15). 

Week (gr. Hebdomas) komt niet voor in de Griekse Schriften. 
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UIT DE SCHRIFTEN 
Deel Il - No 5 - 8 Maart 1930 

D E  ST R I J D 
NO. 5 

Wij willen nu enkele teksten onderzoeken die bij het oppervlakkig lezen, tot de mening zou-
den kunnen doen komen, dat de wet toen te niet gedaan was en dat Paulus ook leerde dat de 
vormen nu niet meer gevolgd moesten worden. 

Laat ons eerst Rom. 3:21, 28 opslaan. “Zonder de wet”. Daar wij beweren dat men licht kan 
krijgen uit de Griekse tekst, zelfs zonder kennis van het Grieks, willen wij dat hier eens aan-
tonen. In de Concordantie vinden wij, dat ”zonder” hier de vertaling is van ”choris” en uit 
andere teksten waar dit woord voorkomt, zien wij, dat de betekenis is: ”behalve” , ”apart” , 
“buitenom”. Zo lezen wij b. v. in Mat. 14:21: ”zonder de vrouwen en kinderen”, dat wil niet 
zeggen, dat deze er niet zijn, maar dat zij afzonderlijk gerekend worden. ”Zonder” is ook 
soms de vertaling van ”aneu” , dat b.v. in 1 Petr. 4:9 voorkomt en werkelijk ”zonder” wil 
zeggen. Uit een en ander besluiten wij dat Rom. 3:21, 28 niet zegt, dat de wet niet meer ge-
volgd mocht worden, maar alleen dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is apart van de 
wet d.i. buiten de wet om en verder, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, 
apart van de werken der wet, buiten die werken om. En dat was juist wat aangetoond moest 
worden, omdat het Nieuwe Verbond nu gesloten was. In hetzelfde hoofdstuk lezen wij dat 
Paulus zegt, dat zij daarom de wet niet te niet doen (Rom. 3:21), maar haar bevestigen of 
”vaststellen”, zoals Rom. 14:4 het Gr. weergeeft. Men ziet het groot verschil met Ef. 2:15, 
waar de wet ”teniet” gemaakt is. 

Nu Rom. 6:14. Hier staat: ”wij zijn niet ONDER de wet”. Rom. 7:4 voegt er aan toe, dat wij 
der wet gedood zijn. De betekenis van Rom. 6:14 hangt geheel af van het woordje ”onder” . 
Het drukt hier volledige slavernij uit. Een dergelijke betekenis vindt men ook b.v. in Mt. 8:9 
”onder de macht”; Rom. 7:14 ”onder de zonde”; 1 Tim. 6:1 ”onder het juk”. Dat zegt ons 
ook Gal. 3:10, zij stelden zich ”onder de vloek” en Gal. 4:3: in slavernij ”onder de eerste 
beginselen” . in die toestand is men, als men door de werken der wet wil gerechtvaardigd 
zijn, dan is men van de genade vervallen. Het is echter goed mogelijk aan het ”recht der wet” 
d. i. aan de rechtmatige eisen der wet te voldoen, zonder daarom de rechtvaardiging daaruit te 
verwachten. Zij, die zich voor de rechtvaardiging op het geloof steunden, waren van de vloek 
en de slavernij verlost (Gal. 3:13), niet meer ONDER de wet, maar onder de genade en 
hadden nu een vermaak in de wet (Rom, 7:22), zij dienden in nieuwigheid des geestes. Zij 
waren geen slaven meer, maar kregen het zoonschap (Gal. 4:3-5). Nadat Israël niet meer ”on-
der” de wet was, was het nog ”in” de wet, d.i. in de sfeer der wet. Zo spreekt Rom. 3:19 van 
de wet in het algemeen, en gebruikt dan in het Grieks niet ”onder”, maar ”in”. Alle kinderen 
Israëls, die ”in” de wet zijn, zijn daarom niet noodzakelijk ”onder” de wet. Zo maakt het b.v. 
ook een groot verschil of men ”in” zijn werk zit, of er ”onder” zit. Het laatste is een verkeerde 
toestand. 

Rom. 10:4 schijnt op het eerste gezicht een onoverwinnelijke moeilijkheid voor ons te 
zijn.”Want het einde der wet is Christus”. Voor sommigen is deze tekst alleen voldoende, 
om vast te geloven, dat de wet toen te niet gedaan was. Wij moeten hier het zwaard des Gees-
tes gebruiken en de gezonde woorden nazien. Want alles hangt af van de betekenis van het 
woordje ”einde”. Als wij de Concordantie raadplegen, vinden wij dat twee woorden door 
”einde” vertaald worden. Gewoonlijk wordt ”telos” gebruikt in het Grieks. Als wij teksten als 
Mat. 26:58 en Rom. 6:21 lezen, zien wij dat de betekenis van dit woord meer is het bereiken 
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van een doel of het wijzen op een gevolg, dan het ophouden van iets. Als Rom. 10:4 noodza-
kelijk wil zeggen, dat de wet niet meer bestaat, dan zou Jak. 5:11 zeggen, dat de Heere niet 
meer bestaat! Het andere Gr. woord is ”peras”, zoals in Heb. 6:16 ”een einde van alle tegen-
spreking”. Dat is dus het ophouden van de tegenspreking. Het is duidelijk, dat door het ge-
bruik van ”telos” in Rom. 10:4, bedoeld wordt, dat in Christus de wet een doel bereikt had 
en niet, dat zij opgehouden had.  

Zo komen wij dan tot Gal. 4:9, 10. Paulus verwijt hen de ”zwakke en arme beginselen” te 
dienen en ”dagen en maanden, en tijden en jaren” te onderhouden. Het woord dienen drukt 
uit: dienen als een slaaf. Paulus zegt dus, dat zij de uitwendige dingen, die op zichzelf zwak-
ke en arme beginselen zijn, niet als een slaaf moeten dienen, d.i. als ”onder” de wet zijnde. 
Hij zegt niet dat zij die vormen niet meer mogen uitvoeren in een nieuwe geest. Daarvan be-
schuldigde men hem ten onrechte (Hand. 21). Later zal er een tijd komen, namelijk in de laat-
ste aioon, dat ook voor Israël die zwakke beginselen geheel wegvallen. 

Voor wat nu betreft het woord door ”onderhouden” vertaald, dat wordt altijd in een ongun-
stige zin gebruikt. Zo b.v. Mark. 3:2 (waarnemen); Hand. 9:21 (bewaarden). De betekenis 
is: alle aandacht op iets vestigen. Het uitwendige was niet het bijzonderste, wel het inwendi-
ge, dat zeiden alle profeten reeds in het 0.T. 

In Gal. 5:1-11 spreekt Paulus over de dienstbaarheid. Zij die zich lieten besnijden met de ge-
dachte, dat zij door de wet konden worden gerechtvaardigd (vers 4), waren van de genade 
vervallen. Die besnijdenis heeft op zichzelve geen kracht (vers 6): hij predikt hun dus niet 
de besnijdenis. 

In Gal. 6: 3 zien wij geen moeilijkheid. Zij die besneden werden, hielden zelf niet de gehele 
wet, al moesten zij ze houden. Geen mens kon uit eigen kracht de gehele wet houden. 

In Heb. 7:18 wordt gesproken van de ”afschaffing van het voorgaande gebod”. Dat betreft het 
O.T. of als men wil, de wet, als gebod beschouwd. Er is echter geen volkomen afschaffing  
van de wet zelve, ten minste niet in die tijd voor de aardse groep van Israël. 

Eindelijk zou men Heb. 10:18 kunnen aanhalen; ”Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen 
offerande meer voor de zonde”. Een werkelijke offerande, die van Christus, is er niet 
meer. Die is voor altijd geschied. Maar daarom kan er nog wel een ceremonie zijn als gedach-
tenis aan die offerande. Evenals de offeranden vóór Christus naar het kruis wezen, kunnen de 
offeranden na Christus ook naar dit kruis terug wijzen. Zo hebben wij ook in Ezech. 40-45 
een nauwkeurige beschrijving van al de vormen, inbegrepen de offeranden, die gedurende het 
koninkrijk voor het bekeerde Israël zullen gelden. Hierbij behoort ook de besnijdenis van het 
vlees (Ezech. 44:9), want het was het teken van een ”eeuwig” verbond (d.i. een verbond be-
trekking hebbende tot die eeuw. Gen. 17:13). 

Wij menen dus, dat de Schrift ons duidelijk toont, dat de ceremoniën der wet gedurende de 
Handelingenperiode door de Christen-Joden der aardse roeping gevolgd moesten worden en 
door die der hemelse roeping gevolgd mochten worden. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 17. 

 
Jesaja 40:66 bestaat volgens de structuur uit 2 delen B2 en A2. 
 
B2 (40:1-11) heeft deze bouw: 

B2 Y1 1, 2 Troost voor Jeruzalem. Haar ongerechtigheid verzoend. 

Z1 3-5 De stem. Jehovah’s werk. Heerlijk. 

Z2 6-8 De stem. Jehovah's woord. Eeuwig. 

       Y2 9-11 Troost voor Sion. De Heere HEERE komt. 

Het laatste deel 40:12-66:24, A2 heeft deze structuur: 

A2  B1, 40:12-31 Gods twist met de Volken. IJdelheid der afgoden. 

C1  D1 41:1-42:16 Messias zalving en zending. . 

E1 42:17-45:15. Jehovah's twist met Israël.  

      B2 45:16-47:15 Gods twist met de Volken. IJdelheid der afgoden. 

C2  E2 48:1-22 Jehovah’s twist met Israël. 

       D2 49:1-66:24 Messias’ zending en overwinning. 

JES. 40. Het eerste deel, B2, Jes.40:1-11 is een schoon gedeelte. 
Eenmaal zal ’s Heeren woord Israël nationaal hoopvol toespreken: ”Troost, troost Mijn volk, 
zal ulieder God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar 
strijd (of krijgsdienst) vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand 
des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden:” Vs. 1-2. 
 
Hiermee neemt de Lo-Ammi, de Niet-Mijn-Volk-periode een einde. De Heere noemt Israël 
weer: Mijn Volk. Israëls God zal hen troosten, de ongerechtigheid wordt verzoend en Israël 
krijgt het dubbel voor al zijn zonden. Onder dit ”dubbel” is te verstaan of de ”kwitantie”, dat 
voor de zonde betaald is, of de verzekering, dat zijn dubbele zonde (eerst verwerping van Je-
hovah, toen van Christus) verzoend is. In elk geval, de schuld is betaald en de gevangene 
vrij kan uitgaan. 
 
“Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt recht in de wil-
dernis een baan voor onze God”. Dit deel is vervuld in de bediening van Johannes de 
Doper. Zie Mt. 3:3. 
“Alle dalen zullen verhoogd en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden en wat 
krom. is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.” Vs. 

Dat wacht nog op vervulling. Men ziet hier weer de sterke golving in de profetie, het een 
volgt vlak op het ander, het nabije en verre liggen vlak bij elkaar. En toch, hoeveel tijd kan er 
niet tussen liggen? 
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“En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien, dat 
de mond des Heeren gesproken heeft.” Vs. 5. De heerlijkheid des Heeren is Christus in Zijn 
tweede komst. 

“O, Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij 
verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt 
tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God.” Vs. 9.  

Dit woord is nog nimmer vervuld. Men kan het niet vergeestelijken, Jeruzalem is de ”Kerk” 
niet, want er is verder sprake van de steden van Juda. Eenmaal, als de Verlosser uit Sion ge-
komen is, Jes. 59:20, zal Jeruzalem dit de steden van Juda toeroepen. 

“Zie, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke en Zijn arm zal heersen, zie, Zijn loon 
is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.” Vs. 10. De Heere HEERE, Christus, 
zal komen tegen de Antichristus, Zijn arm zal heersen, de Christus zal op aarde regeren en een 
ieder vergelden naar zijn werk. 

“Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder, Hij zal de lammeren in Zijn armen vergade-
ren en in Zijn schoot dragen, de zogenden zachtkens leiden.”  Vs. 11. Dit woord is deels 
vervuld, toen Christus als de Goede Herder in Israël optrad, Joh. 10, maar de volle vervulling 
wacht tot na Zijn wederkomst en zal nog heerlijker zijn. Zie Ez. 34. 

Het tweede onderdeel loopt van hfdst. 40:12-31 en beschrijft Gods twist met de Volken. Men 
ga dit zelf na. 

JES. 41-42.  
Het derde onderdeel, 41:1-42:16, handelt over Christus` zalving en zending. Ook hier worden 
eerste en tweede komst nauw aan elkaar verbonden. 
 
41:2, 3 ”Wie heeft van den opgang dien Rechtvaardige verwekt, heeft Hem geroepen op 
Zijn voet, de Heidenen voor Zijn aangezicht gegeven en gemaakt, dat Hij over koningen 
heerste, heeft ze aan Zijn zwaard gegeven als stof, aan Zijn boog als een voortgedreven 
stoppel, dat Hij ze najoeg en doortrok met vrede door een pad, hetwelk Hij met Zijn voeten 
niet gegaan had.” 
 
Velen houden dit voor de beschrijving van Cyrus. We geven toe, dat er enkele trekken gevon-
den worden, die op een voorvervulling wijzen, maar geloven toch anderzijds, dat het hier gaat 
over Christus tweede komst, waarin Hij eenmaal de Heidenen zal overwinnen. Volgens Op. 
11:15 wordt het Koninkrijk des Heeren en van Zijn Gezalfde bij het 7de zegel. Het grootste 
deel van Jes. 41 wacht nog op vervulling aan Israël, de Knecht, aan Jakob, de Uitverkorene, 
vs. 8. 

Over vs. 18:19, het rivieren openen op hoge plaatsen en fonteinen in de wildernis, spraken we 
reeds in het 1ste hoofdstuk. 

42:1 a”Zie, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelke Mijn Ziel 
een welbehagen heeft, Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven.” 

Dit deel is vervuld in Christus` eerste komst.  

Het volgende: 42:1 b”en Hij zal het recht den Heidenen voortbrengen” 

42:2”Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem op de straten laten horen. Het gekrookte riet 
zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen, met waarheid zal Hij 
het recht voortbrengen.” 
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Dit deel is vervuld, al zal het in de toekomst een nog bredere vervulling verkrijgen. 

42:6 b”Ik zal U geven tot een verbond des Volks, tot een licht der Heidenen”. Dit heeft be-
trekking op het Nieuwe Verbond, dat de Heere met Israël maken zal. Dan wordt Hij tot een 
licht der Heidenen, gelijk ook Simeon voorzei, Lk. 2. 

42:7”Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en 
uit het gevangenhuis degenen, die in de duisternis zitten”. 

Ook dit vers heeft zijn voorvervulling gehad, zie Lk. 4. Maar in Zijn tweede komst, zal het 
opnieuw vervuld worden, terwijl het nu zijn geestelijke betekenis heeft en betrekking heeft op 
de vrijmaking van de inwendige mens uit de kluisters der zonde. 

42:10 a”Zingt den Heere een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde.” Het nieuwe lied 
van dit vers vinden we in Ps. 149. 

Men zie verder vs. 13-15, waarin de strijd tegen de Antichristus getekend wordt. Vs. 16, het 
leiden der blinden is voorvervuld, de blindgeborene, Joh. 9 was type van het blindgeboren 
Israël van onze dagen. Dal zal ook eenmaal door de Heere geleid worden. 

JES. 43-49.  
Het derde onderdeel, reeds beginnend Jes. 42:18 en lopend tot 45:15, is Jehovah’s twist met 
Israël. Het vierde loopt van 45:16-47:15, het vijfde van 48:1-22. Terwille van het overzicht 
nog even de structuur. 
 
E1  A1  42:18-25 Betuiging. Zedelijk in gebreke.  

B1  43:1-7 Bemoediging.”Vrees niet”.     Israël. 
C1  43:8-13 Getuigen.  

D1  a1 43:14-17. Babylon. Verwoesting. 
b1  43:18-21 Vernieuwing.     Negatief. 

       A2  43:22-28. Betuiging. Ceremonieel in gebreke. 
B2 44:1-5 Bemoediging.”Vrees niet”.      Israël. 

C2 44:6-20 Getuigen.  
D2   b2  44:21-23 Vernieuwing.    Positief. 

a2   44:24-45:15 Jeruzalem. Herstel. 

Hfdst. 43:1-7 en 44:1-5 bevat de bemoediging voor Israël. 

43:5, 6 ”Ik zal uw zaad van den opgang (het Oosten) brengen en Ik zal u verzamelen van 
den ondergang (het Westen), Ik zal zeggen tot het Noorden: Geef, en tot het Zuiden: Houd 
niet terug; breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde”. 

Dit woord is niet vervuld in de terugkeer uit Babel. Nog nimmer is Israël gevoerd uit O., W., 
N. en Z. Zach. 8:7 en 8 zegt:  

”Zie, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van den opgang en het land van den ondergang 
der zon. Ik zal ze herwaarts brengen en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een 
God zijn”. Dit woord werd gesproken na de Ballingschap, ziet dus op een toekomstige vervul-
ling. Daarop heeft Jes. 43 ook het oog. 

43:25 ”Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil”, is voor Israël natio-
naal nog onvervuld. Rom.11:26 zegt dat: ”Israël zalig (d.i. behouden) zal worden gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Ja-
kob.” 
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Individueel vervult de Heere Jes. 43:25 telkens, als de zondaar in Christus’ bloed gerecht-
vaardigd wordt. 

44:3 ”Ik zal Mijn Geest op uw zaad uitgieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.” Dit is 
nog maar voorvervuld op het Pinksterfeest. Pinksteren is het feest der eerstelingen. De volle  
oogst moet nog komen. Hand. 2:17 zegt dan ook zeer eigenaardig: ”Ik zal uitstorten VAN 
Mijn Geest,” Joël en Jesaja spreken van: ”Ik zal Mijn Geest... uitstorten of uitgieten.” 

44:4, 5 ”En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeken. Deze zal 
zeggen: Ik ben des Heeren en die zal zich noemen met den naam Jakobs en gene zal met 
zijn hand schrijven: Ik ben des Heeren en zich toenoemen met den naam Israëls.” 

Dit alles is toekomstig. De geestelijke zin wordt te allen tijde bewaarheid. 

43:25 ”Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden 
niet.” 

44:22 ”Ik delg Uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk, keer weder 
tot Mij, want Ik heb u verlost.” 

Ook dit geldt Israel in de toekomst. Wat niet wil zeggen, dat God niet dit rijke woord niet 
duizenden zondaren getroost heeft en nog zal troosten. De Geest neemt uit het Woord om 
individueel toe te passen. Dat heft de nationale vervulling echter niet op. Wat thans hoofdelijk 
plaats vindt, wordt eenmaal nationaal aan Israël vervuld. 

44:23 ”Zingt met vreugde, gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan, juicht gij beneden-
ste delen der aarde, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdgezang, gij bossen en 
alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jakob verlost en Zich heerlijk gemaakt in Isra-
el.” 

Ook dit betreft Israël. Dat de gelovige nu reeds in zijn ziel de verlossing gevoelt, is bewijs, dat 
dit woord de waarheid is. Het zal ook eenmaal nationaal aan Israël bewaarheid worden. 

45:1-5 Kores was een type van Christus. Hij bevrijdde de stammen uit de Babylonische Bal-
lingschap, liet Jeruzalem’s tempel herbouwen, verlichtte Babels juk, gaf Israël veel terug. 

Zo zal Christus, maar dan in veel verhevener, voller zin, geheel Israël vrij maken uit de We-
reldballingschap, Jeruzalem weer verkiezen, de Tempel herbouwen. Dan wordt ook vervuld 
Zach. 6:12. Het Koninkrijk der Hemelen wordt dan aan Israël opgericht.  

45:17 ”Israël wordt door den Heere verlost met een eeuwige verlossing.” (Hebr.: verlossing 
der Olamim zie Kanttek. St. Vertaling). Die verlossing der eeuwen is de verlossing, die gedu-
rende of met het oog op de toekomende eeuwen, die in Ef, 2:7 plaats vindt worden genoemd 
en waarin Christus over Israël regeert. Die eeuwen zijn toekomstig t.o.v. de onze. We leven 
thans in de tegenwoordige boze wereld, Grieks aioon of eeuw, Gal. 1:4. Na deze eeuw komen 
nog twee grote wereldtijdperken, aionen. 

Vs, 17b zegt ”Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden in alle eeuwighe-
den.” In het Hebreeuws staat: in de eeuwen van de eeuw, d.i. in de 2 toekomende eeuwen, die 
op ”deze eeuw” volgen. Dan immers zal Christus over het Huis Jakobs Koning zijn ”in der 
eeuwigheid”, Luk. 1:33, Gr. in de aionen. Men ziet hoe deze teksten parallel lopen.·  

Het vierde onderdeel loopt van Jes. 45:16-47:15 en gaat over Gods twist met de Volken, Het 
bestaat weer uit drie delen, n.l. 45:16-25 over de Volken in het algemeen, 46:1-12 over Babels 
afgoden, 47:1-15 over Babels oordeel. 



Jaargang	1930-1	 Pagina	59	
 

Het vijfde onderdeel omvat Jes. 48:1-22 en handelt over Jehovah's twist met Israël. Israël 
wordt gezien als in ballingschap verkerend. Dat blijkt uit vs. 18 en nog duidelijker uit vs. 20. 

Het hoofdstuk bevat drie gedeelten: de gang naar, het verblijf in en de uittocht uit Babel. 

48:20 ”Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeeën, verkondigt met de stem des gejuichs, 
doet zulks horen, brengt het uit tot aan het eind der aarde, zegt: De Heere heeft Zijn knecht 
Jakob verlost.” 

Dit vers is niet vervuld bij de terugkeer uit de 70 jarige ballingschap. Toen werd Israël niet 
van zijn dienstbaarheid verlost, toen was er geen gejuich, toen is er niet gezongen van het heil 
tot aan de einden der aarde. Dat vs 20 toekomstig is, is te zien uit Op. 18:4; Jer. 50:8; 51:6, 
45. Zo blijkt achteraf weer de profetische tussenruimte. We zien zo, dat er 2 Babels zijn, één 
uit die tijd en één in de toekomst, We spreken in dit opzicht niet van Oosterse inkleding, fan-
tastische beelden, Apocalyptische visioenen, denken niet aan een letterlijk Babel uit dien tijd 
en aan een”geestelijk”, (beter ware dan symbolisch) Babel uit de eindtijd, waaronder de een 
Rome, de tweede de afvallige Christenheid, de derde de wereldmacht wil verstaan. We hou-
den hier letterlijk aan de tekst vast en zien nu van achteraf in, dat er een Babel zal zijn in de 
eindtijd. Het letterlijke Babel in Sinears’ vlakte, het herbouwde Babel aan de Eufraat. En 
eenmaal zal tot Israël de profetie weerklinken:”Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeeën, 
verkondig met de stem des gejuichs, doet. zulks horen, brengt het uit tot het einde der aarde, 
zegt;”De Heere heeft Zijn knecht Jakob verlost.” 

 

REEKS II . 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
No 5. 

N.T. TEKSTEN.  
In het N.T. komt de meervoudsvorm in de volgende teksten voor: 
 
Mt. 6:13 ”Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid”.  
      Gr.: in de aionen. 
 
Luk. 1:33 ”En Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid”, Gr. in de  

       aionen. 
 
Rom. 1:25 ”de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid” (in de aionen). 
 

Rom. 9:5 ”Dewelke is God, boven allen te prijzen in der eeuwigheid” (in de aionen). 

 

Rom. 11:36 ”Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid”· (in de aionen). 

2 Cor. 11:31 ”De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der  
           eeuwigheid” (in de aionen). 

Hebr. 13:8 ”Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid”  
        (in de aionen). 
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Zoals we reeds aangaven,  staat in al deze teksten dezelfde term: eis tous aioonas, in de aio-
nen, in de eeuwigheden. 

Ef. 2:7 spreekt dan ook van de toekomende aionen. 

WAT ZE ONS LEREN.  
Een overzicht van deze teksten laat zien, dat ze niet boven de O.T. openbaring uitgaan en be-
trekking hebben op de toekomende eeuwen. Het zijn tijdsaanduidingen, bepaalde, wel heel 
lange, maar niet eindeloze eeuwigheden. 
 
Een tekst willen we bijzonder bespreken. 
In Lk. 1:32-33 zegt de engel tot Maria: ”Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten 
genaamd worden en God zal Hem den troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het 
Huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid”. Gr., in de aionen. 

Deze tekst is merkwaardig vanwege de uitlegging, die men er van verschillende zijden van 
geeft. 

OPVATTING DER MODERNEN.  
De Modernen nemen het ”Zoon des Allerhoogsten zijn” in ideële zin op en zien in de Heere 
Jezus slechts een volkomen mens, zij het dan ook de hoogste mens, de ideaalmens. Ze houden 
dit deel dus voor een figuurlijke uitdrukking. Maar dan moeten wij consequent zijn en het 
figuurlijke ook laten doorgaan voor Davids troon en vanzelf ook voor de eeuwigheid. Het 
eerste zullen ze zeker moeten doen, want Christus is voor hen niet opgestaan. Hij is in eigen-
lijke zin niet Zoon Gods, God is Zijn wezenlijke Vader niet. Nu zo door redenerende, is Hij 
dan ook ideëel koning en is de eeuwigheid dan ook ideëel. De logisch redenerende moeten 
dus alles oplossen, vanzelf ook het leven in de toekomst. Maar dan is deze belofte misleidend 
en is het beter zich helemaal niet op de Schrift te beroepen dan zich te vermoeien met dingen 
die niet bestaan. 
 
ORTHODOXE OPVATTING. 
 Een groot deel van het Christendom neemt de eerste helft der belofte letterlijk. God is Chris-
tus werkelijke Vader, en niet slechts in figuurlijke zin. Nu komt men tot het tweede deel van 
de tekst: het Koning zijn op de troon van David over het Huis Jakobs. Dat gaat men vergees-
telijken. Christus wordt hierbij de Koning der Kerk en de troon van David staat in de hemel. 
Laat ons zien. Er staat niet: Hij zal Koning zijn over de Kerk en de troon van David staat in de 
hemel. Ook niet: Hij zal Koning zijn over het geestelijk Israël; maar: over het Huis Jakobs. 
Wie deze term gaat vergeestelijken, wordt nu ook modern, d.i. neemt het woord niet in zijn 
reële betekenis. Davids Zoon is dan wel in reële zin Zoon van God, maar de troon van David 
is nu in de hemel. Israël had daar echter niet van gehoord. Het Huis Jakobs is de Kerk m.a.w. 
tot wie deze belofte geschied, vallen er buiten. 

We willen de term Huis Jakobs nader nagaan. Hij komt het eerst voor in Gen. 46:27; ”Alle 
zielen van het Huis Jakobs, die in Egypte kwamen, waren zeventig”. De term komt verder 
nog voor in de volgende teksten: Ex. 19:3; Jes. 2:5, 6; 8:17; 10:20; 14:1; 24:22; 46:3; 48:1; 
58:1; Jer. 2:4; 5:20; Ez. 20:5; Am. 3:13; 9:8: Mich. 2:7; 3:1 en dan in Lk. 1:33. Wie deze 
teksten naslaat, zal zien, dat ze steeds betrekking hebben op Jakobs natuurlijke afstammelin-
gen. Niet op iets anders. Waarom Lk.1, dat een belofte voor Israël bevat, daarop nu een uit-
zondering zou maken, is niet in te zien, voor hen, die consequent aan de Schrift vasthouden. 
Men weet de regel, die we ons stellen: Waar mogelijk letterlijk. (Zie verder Dl I Uit Israëls 
Profetie). 

Wat men aan de Modernen kwalijk neemt t.o.v. het eerste deel, doet men zelf t.o.v. het tweede 
deel van de tekst, n.l. niet letterlijk reëel aannemen, wat God zegt. Voor ons zal Christus Ko-
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ning zijn over het Huis Jakobs, d.i. Israël. Niet over de ”Kerk”. Tot andere gelovigen staat 
Christus in een andere verhouding, niet als van Koning tot volk of onderdanen. 

DE DERDE OPVATTING.  
Nu is er nog een derde opvatting. Deze neemt met de Orthodoxe het eerste deel voor reëel, 
evenzo het tweede deel. Maar voor het derde deel blijft men staan en houdt men vast aan de 
mening, dat in der eeuwigheid ”eindeloos” betekent. 
 
Waarom echter zouden we dat deel ook niet uitleggen, zoals het er staat, wel niet in de verta-
ling, maar in de grondtekst, n.l. gedurende de aionen, eeuwigheden. Christus blijft immers 
niet eindeloos regeren; eenmaal geeft Hij het Koninkrijk over aan God en de Vader, 1 Cor. 
15:24-28. Hij regeert wel in de aionen, maar niet daarna. Dat Koninkrijk wordt niet verbro-
ken, het zal geen einde hebben, het wordt overgegeven aan God en de Vader en blijft dus be-
staan. Christus Zelf echter treedt als Zoon af en wordt als zodanig onderworpen. 
 
REEELE OPVATTING. We nemen dus letterlijk, reëel op, wat letterlijk genomen kan wor-
den en niets ons dwingt het anders te nemen. Vanzelf denken we bij de ”troon van David” niet 
aan de koninklijke erezetel, die allang verdwenen was, maar aan de koninklijke macht. De 
historie dwingt ons nu om de tweede betekenis van ”troon” te nemen. Het andere kan zonder 
figuurlijke betekenis tot zijn recht komen. En eerst zo komt de volle zin van de tekst uit en 
zijn we zover mogelijk consequent. Eerst zo ook blijkt er overeenstemming te bestaan tussen 
Lk. 1 en 1 Cor. 15. Wie de Zoon eindeloos Koning laat zijn over het Huis Jakobs, dat men 
dan nog voor de ”Kerk” houdt, komt met 1 Cor. 15 in botsing of in tegenspraak. Eerst bij con-
sequentie overwint men de drie vorige opvattingen en krijgt Gods Woord in alle delen kracht 
en ligt het recht. Christus geeft eenmaal het Koninkrijk over, dus kan niet eindeloos Koning 
blijven. 

DE ANDERE TEKSTEN.  
De andere teksten gelden ook bijna alle Christus. Hij is de Schepper, Die te prijzen is in de 
aionen, Rom;. 1:15, Hebr. 1:8, Hem zij de heerlijkheid in de aionen, Rom. 11:36, 2 Cor. 
11:31. Hij blijft, wat Zijn ambt betreft, Dezelfde in de anionen, n.l. de Middelaar Gods en der 
mensen. 
 
Mt. 6:13: U zij de heerlijkheid en de kracht en de heerlijkheid in de aionen, wordt weggelaten 
in vele handschriften, maar komt wel in andere voor. 
Men ziet uit al deze teksten, dat de Geest hier de 0.T. leer der aionen voortzet en bevestigt. 
Het gaat steeds over de loop van de aionen. Het meervoud bewijst, dat de O.T. meervouden 
ook als meervouden beschouwd moeten worden. 

Zo blijkt uit de meervoudsvorm, dat er meer dan een grote wereldontwikkelingsgang is. Elk 
heeft zijn loop, zijn samenloop, zijn eindpunt. Elke aioon heeft ook zijn doel. God overheerst 
alle olamim, aionen, eeuwigheden, Ps. 145:13. In Zijn hand is de loop verzekerd en tot een 
bepaald eindpunt gevoerd, n.l. dat God zij alles in allen. 1 Cor. 15. 

 
IN EEUWIGHEID, VAN GESLACHT TOT GESLACHT  
Eeuwigheid in de H. S. is tijd. Dat dit zo is blijkt uit het 20 maal voorkomende  Hebr. paral-
lellisme: eeuwiglijk en van geslacht tot geslacht. We schrijven deze hier af: 
 
Ex. 3:15 ”dat is Mijn naam eeuwiglijk (in de Eeuw) en dat is Mijn gedachtenis van geslacht  
      tot geslacht” 
 
Ps. 33:11 ”De raad des Heeren bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van 
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      geslacht tot geslacht”. 

Ps. 49:12 ”Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun 
        woningen van g. tot g.” 

Ps. 79:13 ”Zo zullen wij, Uw volk... U loven in eeuwigheid, van g. tot g. zullen wij Uw roem 
       vertellen”. 

Ps. 85:6 ”Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen, zult Gij uw toorn uitstrekken van g. tot g.?” 

Ps. 89:2 ”Ik zal de goedertierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen, Ik zal Uw waarheid 
     met mijnmond bekend maken van g. tot g.“. 

Ps. 89:5 ”Ik zal Uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, uw troon opbouwen van g. tot g.“. 

Ps. 100:5 ”Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid en Zijn getrouw 
       heid van g. tot g.“. 

Ps. 106:31 ”En het is hem (Pinehas) gerekend tot gerechtigheid, van g, tot g.“. 

Ps. 135:13 ”O Heere, Uw naam is in eeuwigheid, Uw gedachtenis van g. tot g.”. 

Ps. 146:10 ”De Heere zal in eeuwigheid regeren, Uw God o Sion, is van g. tot g.”. 

Spr. 27:24 ”Want de schat is niet tot in eeuwigheid, of zal de kroon van g. tot g. zijn?” 

Jes. 34:10 ”Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid zal niemand daar  
         doorgaan”. 

Jes. 34:17 ”Tot in eeuwigheid zullen zij dat (Kanaän) erfelijk bezitten, van g. tot g. zullen  
         zij daarin wonen”. 

Jes. 51:8 ”Maar Mijn gerechtigheid zal zijn in eeuwigheid, en Mijn heil van g. tot g.” 

Klaagl. 5:19 ”Gij 0 Heere zit in eeuwigheid, Uw troon is van g. tot g.”. 

Joël 3:20 ”Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van g. tot g.” 

Dan. 4:3 ”Zijn rijk is een eeuwig rijk en Zijn heerschappij is van g. tot g.”. 

Dan. 4:34 ”dat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en Zijn koninkrijk van  
        g. tot g.”. 

In Ps. 145:13 vinden we: ”Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en Uw 
         heerschappij in alle g. en g.”. 

De eeuwigheid wordt gezien als geslachten hebbend, van g. tot g. voortgaande, dus tijd in-
houdend. Hiermee vervalt andermaal de bepaling: Eeuwigheid is eindeloze duur. De eeuwig-
heid (in deze teksten wijzend naar de toekomende eeuw) heeft evenzo goed tijden en geslach-
ten als onze eeuw die heeft. Verder denke men er aan, dat we hier met een beperkte visie te 
doen hebben, die nog niet tot het volle overzicht komt. 
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Wat de Konkordantie leert 
Zonder    -    Buiten...    om. 

 
Thans onderzoeken we de twee Griekse woorden: “aneu” en ”choris”. Alle teksten, waar deze 
voorkomen, zijn hier opgegeven met de vertaling van de Staten-Bijbel en die van Voorhoeve 
 

1. ANEU (zonder) 

Mat. 10:29 ”Niet één van deze (musjes) zal op de aarde vallen  
         zonder uwen Vader.”       -  zonder 

1 Petr. 3:1 ”Zij... zonder woord, mogen gewonnen worden.”    -  zonder 

Petr. 4:9 ”Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.”   - zonder 

 

2. CHORIS (buiten-om). 

Mat. 13:34 en Mark. 4:34 ”Zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.”  - zonder 

Mat. 14:21; 15:38 ”Vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen,” - behalve 

Luk. 6:49 “Een huis bouwde op de aarde zonder fundament.”   - zonder 

Joh. 1:3 ”Zonder Hetzelve (Woord) is geen ding gemaakt.”   - zonder 

Joh. 15:5 ”Zonder Mij kunt gij niets doen.”     - zonder 
(buiten ge-
scheiden 
van) 

Joh. 20:7 ”In het bijzonder in een (andere) plaats samengerold.” - afzonder-
lijk 

Rom. 3:21 ”De rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de Wet.” - zonder 

Rom. 3:28 ”Door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der Wet.”-  zonder 

Rom. 4:6 “Welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken.”  - zonder 

Rom. 7:8 ”Want zonder de Wet is de zonde dood.”     - zonder 

Rom. 7:9 “Zonder de Wet, zo leefde ik eertijds.”     - zonder 

Rom. 10:14 ”Hoe zullen zij horen, zonder die (hun) predikt?”   - zonder 

1 Kor 4:8 “Zonder ons hebt gij geheerst.“       - zonder 

1 Kor.11:11 “Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw 

         zonder de man, in de Heere.“       - zonder 

2 Kor. 11:28 “Zonder de dingen, die van buiten zijn overvalt mij... “  - behalve 

Ef. 2:12 “Dat gij in dien tijd waart zonder Christus.“     - zonder 
   (gescheiden 
     van) 

Fil. 2:14 “Doet alle dingen zonder murmureren.”     - zonder 
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1 Tim. 2:8 “Zonder toorn en twisting.“       - zonder 
 

1 Tim. 5:21 “Dat gij deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel.“  - zonder 

Filem. 14 “Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen.“  - zonder 

Heb. 4:15 “Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, (doch) 
       zonder zonde.”         - uitgeno 

   men 
Heb. 7:7 “Nu, zonder enig tegenspreken.“      - buiten 

Heb. 7:20 “En voor zoveel het niet zonder eedzwering (is geschied).“  - zonder 

Heb. 7:21 “Genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden. “   - zonder 

Heb. 9:7 “In den tweede (tabernakel ging)... niet zonder bloed.“   - zonder 

Heb. 9:18 “Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd.“  - zonder 

Heb. 9:22 “En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.“   - zonder 

Heb. 9:28 “Zal ten anderen male zonder zonde gezien worden.”   - zonder 

Heb. 10:28 “Die sterft zonder barmhartigheid.”     - zonder 

Heb. 11:6 “Zonder geloof is het onmogelijk (Gode) te behagen.“   - zonder 

Heb. 11:40 “Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.”  - zonder 

Heb. 12:8 “Indien gij zonder kastijding zijt.“     - zonder 

Heb. 12:14 “...de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal.“ - zonder 

Jak. 2:20 “Dat het geloof zonder de werken dood is.”    - zonder 

Jak. 2:26 “Gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is het geloof zonder  
                 de werken dood.        - zonder 
 
Men ziet, dat de Staten Vert. slechts eenmaal “choris “ niet vertaalt door “zonder” In Joh. 20:7 
ging dat niet. Daar zij “in het bijzonder” schreven, waren zij genoodzaakt er “andere” bij te 
voegen. Hier is de beste vertaling wel “afzonderlijk” of “apart”. Waarom lag die doek apart? 
Het schijnt ons toe, dat de doeken zijn blijven liggen juist zoals zij om Christus’ lichaam ge-
weest zijn. Het lichaam werd getransformeerd en verliet de doeken, zonder deze te ontwikke-
len. Het moet Petrus getroffen hebben die doeken daar zó te vinden. dat wees er op, dat de 
Heere niet uit het graf genomen was. Er moest iets buitengewoons gebeurd zijn. Toen Lazarus 
opstond moest men hem ontbinden, hij had een gewoon lichaam, geen opstandingslichaam. 
Als nu Johannes dit merkwaardige apart liggen der doeken ziet, gelooft hij, want hier had een 
ware opstanding en een verandering van lichaam plaats gehad. 
De vertaling van Voorhoeve toont, dat ook nog op andere plaatsen gevoeld werd, dat “zon-
der” niet de juiste betekenis was. Zo vindt men in Mt. 14:21 en 15:38 “behalve”. Men had ook 
kunnen schrijven “apart van” of “zonder te rekenen met”; ”choris” wil hier niet zeggen “zon-
der” in de zin, dat er geen vrouwen of kinderen waren. Zo ook in Joh. 15:5; er staat een noot, 
die er de aandacht op vestigt, dat het niet “zonder” Christus is, maar “buiten” Hem om of “ge-
scheiden van” Hem. “Zonder” drukt de zaak niet juist genoeg uit, want het was niet voldoen-
de, dat de Heere er was, Hij moest ook met hen in gemeenschap staan.  Iets dergelijks heeft 
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men in Ef. 2:12. Het gaat hier over de positie der Heidenen buiten Israël. Zij hadden toen geen 
gemeenschap met de Christus (d.i. de Messias) als zodanig, zelfs al waren het gelovigen. Men 
denke b.v. aan de Kananeese vrouw. Mat. 15:21-28. 

Ook in de andere teksten is het van belang in te zien, dat “choris” niet zegt, dat iets er niet is. 
Zo in Jak. 2:20 kunnen er werken zijn, maar als deze niet in betrekking staan met het geloof, 
dus geen “geloofswerken” zijn, doch “apart” staan, buiten het geloof om gaan, dan is het ge-
loof dood. Zie ook vs. 26. De werken moeten niet apart van het geloof zijn, evenmin als de 
geest ten opzichte van het lichaam, anders is er geen leven, maar dood. De geest is er wel, 
werken kunnen er zeer veel zijn, maar zij moeten niet afzonderlijk staan van het geloof, dus 
niet gedaan worden ter rechtvaardiging, als “Onder” de wet zijnde. Men ziet duidelijk, dat 
hier geen tegenspraak is met Paulus. Deze toch sprak b.v. in Rom. 4 juist van werken gedaan 
om gerechtvaardigd te worden. Dat zijn geen geloofswerken, zoals die van Jakobus. Van zul-
ke werken des geloofs spreekt ook Paulus in 1 Thess. 1:3 en 2 Thess. 1:11. Ook in Tit. 3:8 
spreekt hij van “goede werken”. 

Ook uit Rom. 10:14 blijkt, dat “zonder” de betekenis heeft van “gescheiden van”. Velen kun-
nen “prediken” maar als zij niet in betrekking staan met hen, niet in hun nabijheid zijn, hoe 
zullen zij dan horen? Men ziet dat “hun” hier onnodig is, ja geheel verkeerd is, want nu staat 
er: “gescheiden van die hun predikt”. Als zij gescheiden zijn, wordt er juist niet tot hen gepre-
dikt. 

Nu willen wij nog even spreken over de drie teksten van Rom. 3:21, 28; 7:8. Toen·Paulus de 
brief aan de Romeinen schreef, volgde hij nog steeds, met alle gelovigen van Israël de cere-
moniën der wet. Hij bewijst dat in het publiek in Hand. 21:21-26 voor allen die er aan twijfe-
len. Als hij dus hier zegt “zonder de Wet” of ”zonder de werken der Wet” dan is dat ook weer 
niet omdat die Wet niet meer bestond, maar wel omdat de rechtvaardigheid geopenbaard was 
apart, gescheiden van de werken der Wet, buiten de werken om. De wet moest door de aardse 
groep gevolgd worden, want geen tittel noch jota zou voorbijgaan totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan (Mt. 5:18). Zodra Israël als Gods Volk echter terzijde gezet is, (d. i. van af Han-
delingen 28:28) wordt de wet niet meer gehouden en worden alle ceremoniën tot later ge-
schorst. 
 

HET WERK DES GEESTES 
 
Meer dan ooit is het thans nodig op de onmisbaarheid en werking van de Heilige Geest te wij-
zen. Er is in de gelovige Christenheid te veel een staan in eigen kracht, te weinig een denken 
en een vragen naar de uitwerking door de Geest. Hij, de inwerkende God, Die Zijn werk in 
stilte doet, is onmisbaar. Wordt vervuld met de Geest, zegt Ef. 5:18. 
Alleen door de Geest kan Christus in het hart wonen. Door geen evangelisatie, predikatie, 
bijbellezing, bijbelbespreking, bidstond of opwekkingssamenkomst. Dat alles is goed op zijn 
tijd, maar een ding is voor alles nodig, de leiding, inwerking, doorwerking, vervulling, ver-
troosting, bemoediging, doorleiding en wat voor geestelijke gaven er meer zijn door de Geest. 

Bijzonder in onze donkere dagen van verwarring, botsing, tegenstand van velerlei zijde is Hij 
nodig. Hij verricht een geweldig werk, en dat schier onmerkbaar: de totale ontlading van onze 
oude mens, en het doen opwassen van de nieuwe, die naar God geschapen is. Door hem alleen 
komt de volle inwoning van Christus. 
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Een korte Samenvatting 

No. 1. 

Het is misschien wenselijk nu en dan een samenvatting te geven van enige resultaten van ons 
Schriftonderzoek. Ten dele zullen wij moeten vooruitgrijpen en eerst in latere stukken alle 
gronden aangeven waarop onze gevolgtrekkingen rusten. Men ziet een dergelijke samenvat-
ting vooral niet aan als iets, dat wij vooropstellen, als iets waarvan wij uitgaan. Zij zijn inte-
gendeel resultaat van onderzoek.  

Onze gevolgtrekkingen kunnen gebrekkig zijn, wij weten het. Men helpe ons ze meer in over-
eenstemming te brengen met wat God ons geopenbaard heeft. Vóór men ze verwerpt neme 
men echter de moeite alle gronden te onderzoeken, die ons er toe voerden.  

De aionen. Wij onderscheiden 5 aionen (”eeuwigheden”). 

1. Van de schepping tot de”nederwerping” (grondlegging) der wereld. 

2. Van de nederwerping tot de zondvloed. 

3. Van de Zondvloed tot de tweede komst van de Heere Jezus Christus. 

4. Van de tweede komst tot het nederdalen van het Nieuwe Jeruzalem. 

5. Van het N.J. tot dat God alles in allen is. 

Hiermede lopen parallel 5 werelden. Deze zijn: 

1. De toen (zijnde) wereld. 

2. De oude wereld.  

3. De nu zijnde wereld. 

4. De nieuwe hemelen en aarde van Jes. 65 (Wedergeboorte). 

5. De nieuwe hemel en aarde van Op. 21 (Nieuwe schepping). 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II - N° 6 - 22 Maart 1930 

 

D E  S T R I J D 
No. 6. 

IV. PAULUS. 

ZIJN WAARSCHUWINGEN. 

Petrus, Johannes en Judas waarschuwen voor valse leraars, antichristussen en spotters (2 Petr. 
2:1 Joh. 2 en 4; 2 Joh. Judas). Ook Paulus spreekt telkens van toestanden die verre van goed 
zijn. Hij zag geen graduele ontwikkeling van het Christendom ten goede, tot men een” gouden 
eeuw” zou bereiken met een wereldbekering. Neen, de toekomst was zeer duister. 

Wij moeten goed de twee perioden van Paulus` rentmeesterschap onderscheiden. In de eerste, 
waar hij nog niet van de Grote Verborgenheid sprak, dus gedurende de tijd der Handelingen, 
zag hij, evenals de 12 Apostelen Israëls, dat vóór het koninkrijk nog zware tijden moesten 
komen, in het bijzonder voor Gods Volk. Laat ons daarover een en ander lezen: 

Hand. 20:29-31. ”Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen 
zullen, die de kudde niet sparen; en uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende 
verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt, en ge-
denkt, dat ik drie jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met 
tranen te vermanen.” 

Men denke er goed aan, wat het zeggen wil 3 jaar lang, nacht en dag, met tranen te vermanen. 

2 Kor. 11:13-15. ”Want, zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich ver-
anderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder want de Satan zelf ver-
andert zich in een engel des lichts; zo is het dan niets groots, indien ook zijn diena-
ren zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde 
zal zijn naar hun werken.” 

In de brieven dezer periode spreekt hij over de tijden, die het koninkrijk voorafgaan. In de 
brieven der tweede periode, namelijk de gevangenschapbrieven (Ef. Fil. Kol. 2 Tim.), spreekt 
hij ook over de omstandigheden onzer bedeling. Zo lezen wij; 

2 Tim. 2:16, 17. ” Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen; want zij zullen in 
meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voort eten gelijk de kanker.” 

2 Tim. 3:1+5. ”En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, ho-
vaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder na-
tuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de 
goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan lief-
hebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve 
verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.” 

2 Tim. 3:13. ” Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verlei-
dende en wordende verleid.” 
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2 Tim, 4:3. 4. ” Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen ver-
dragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen 
naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, 
en zullen zich keren tot fabelen.” 

Hij spreekt alzo niet van ongelovigen alleen, maar in de eerste plaats van gelovigen. Daarom 
zegt hij ook:  

2 Tim. 2:25, 26. “Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan, of 
hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, en zij wederom 
mochten ontwaken uit de strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zij-
nen wil.” 

Dat zich afwenden van de volle waarheid begon reeds toen Paulus nog leefde en betreft in het 
bijzonder de verborgenheid, die hij aan de anderen bekend maakte. Hij spreekt er ook over in 
zijn laatste brieven. Zo b.v.: 

Fil. 2:20, 21.”Want ik heb niemand, die even alzo gemoed is, welke oprecht uw za-
ken zal bezorgen: want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus 
is.” 

Christus Jezus is des Heeren naam in verband met zijn overhemelse positie. 

Kol. 4:11. ”Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een 
vertroosting geweest zijn.” 

Men ziet hieruit, dat de meeste”medearbeiders” hem niet tot vertroosting geweest zijn. Wij 
mogen veronderstellen,dat zij wel veel arbeidden voor vele dingen in het koninkrijk Gods, 
maar Paulus niet geloofden, toen hij sprak over het deel van het koninkrijk Gods betreffende 
de Gemeente der verborgenheid. In zijn laatste brief zegt hij dan ook: 

2 Tim. 1:15. ”Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben.” 

Zelfs toen hij voor zijn rechters stond, verliet men hem:  

2 Tim. 4:16. “ln mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij 
hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend,” 

Volgens de gewone opvatting, was toen (in de jaren 50-70) de gemeente in volle bloei. Nu 
mogen wij inderdaad veronderstellen, dat er toen meer en meer in Christus geloofden en dat 
in die zin de” gemeente” zich zeer ontwikkelde. Maar dan moet men daarbij inzien, dat de 
grote massa zich van de bijzondere bekendmakingen van Paulus afkeerde. Paulus ging voor 
hen veel TE VER. Waarom niet blijven bij het ”eenvoudig evangelie? Al die kennis maakte 
maar opgeblazen en verwarmde het hoofd, maar verkoelde het hart! En men hield aan zijn 
overlevering, aan zijn vormen, aan zijn gevoelsleven vast, en hechtte aan een zichtbare kerk, 
die toen al vol scheuringen was. 

Daarbuiten waren dan enkele” getrouwen” (zie Ef. 1:1; Kol. 1:2; 2 Tim. 2:2 in de vert. Voor-
hoeve), die het voorbeeld der gezonde woorden, die zij van Paulus gehoord hadden (2 Tim. 
1:13) hielden en het woord der waarheid recht sneden (2 Tim. 2:15). Deze waren de leden der 
Gemeente der verborgenheid, die bewust waren van hun positie, en door hun geloof, in de 
openbaring aan Paulus gegeven, toonden, dat zij werkelijk tot die Gemeente behoorden. Het 
Christendom breidde zich meer en meer uit, maar deze getrouwen bleven blijkbaar klein in 
getal. 
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Wij hebben reeds gewezen op de drie sferen van zegening: de aardse, de hemelse en de over-
hemelse. Paulus ging in enkele jaren door de twee eerste, om dan in zijn laatste periode de 
derde te bereiken. Met hem gingen enkele getrouwen mee. In het verdere der tegenwoordige 
bedeling, kan men zeggen, dat na Paulus bijna alle Christenen zich in de eerste sfeer plaatsten 
door Israëls plaats in te nemen. Vooral bij de Hervorming kwam een groep, door de recht-
vaardiging door geloof, tot de tweede sfeer. In onze tijden ziet men nu een groep komen tot de 
derde sfeer. 

Beschouwen wij nu Israël en de volken, dan is de toekomende aioon, beginnende met het dui-
zendjarig koninkrijk, die der aardse sfeer, de volgende aioon (nieuwe hemel en aarde), die der 
hemelse en dan komen ten slotte alle volken na de tijden der aionen tot de overhemelse sfeer, 
als God alles in allen is. 

Zo ziet men de ontwikkeling van sfeer tot sfeer, in de personen reeds in Paulus` tijd (en ook 
wel later), in de groepen in deze bedeling (en mogelijk ook later) en in de volken gedurende 
de volgende aionen. Paulus is dan een type van die groepen en die volken. Volgt men Paulus, 
dan kan men misschien even snel als hij, van de ene sfeer tot de andere overgaan en kan men 
reeds nu in de geest deel uitmaken van de overhemelse. die door anderen slechts bereikt wordt 
door de aionen door te gaan. . 

Later hopen wij, een schets te geven, die dit alles overzichtelijk voorstelt. 

In hoeverre de 12 Apostelen van Israël een blik hadden in de nieuwe bedeling, door Paulus 
kenbaar gemaakt, is ons onbekend. Slechts drie dezer Apostelen schreven enkele brieven en 
daarin zeggen zij niets betreffende de bijzondere positie der Gemeente. Wellicht wijst Petrus 
in die richting in 2 Petr. 3:16. Ook uit de geschiedenis is weinig bekend, en dan weet men nog 
niet in hoe verre het betrouwbaar is. Het is mogelijk, dat er geschriften van de ”getrouwen” 
zijn, doch onbekend, niet vertaald of nog niet ontdekt. 

Wel kunnen wij ons enigszins voorstellen welke de toestanden moeten geweest zijn geduren-
de die tijd en vooral na de verwoesting van Jeruzalem (jaar 70). Al was dan Israël als Gods 
volk geheel ter zijde gezet, toch was er nog een sterke Judaiserende stroom onder de Christe-
nen. Verder vormden zich allerlei sekten met allerlei denkwijzen. Dit was heel natuurlijk, 
want waarop kon men zich nu steunen? Vroeger zagen zij naar Israël als HET Volk, waarvan 
al hun zegeningen afhingen. Maar nu? Israël was verspreid, dus daarop konden zij niet langer 
steunen. Paulus sprak nu wel van “iets nieuws”, maar daar wilden zij niet van weten. Wat 
stond hun dan te doen? Paulus werd nu volledig uitgeschakeld en zij hielden vast aan de 
”apostolische overlevering” zover dat nog mogelijk was. In al de geschriften dier tijden vindt 
men die neiging en het terugkeren tot de Evangeliën. “Terug tot Jezus” zal men geroepen 
hebben. Die Paulus heeft ons maar van de hoofdzaak afgeleid! Hiermee bedoelen zij dan de 
Heere, zoals Hij in vernedering is gekomen. De goede tijding die Hij aan Israël bracht, werd 
vergeestelijkt en alleen voor de ”Kerk” genomen. Men ging terug naar een deel van het ”be-
ginsel der leer van Christus” (Heb. 6:1). Als opgestane en verheerlijkte en boven alles ge-
plaatste Christus Jezus kende men Hem bijna niet meer. Zelfs de rechtvaardiging uit geloof 
alleen kwam in vergetelheid. Dat had bijval! Dat moest toch het beste zijn: Jezus en de 12 
Apostelen volgen! Wij willen echter de feiten zelf laten spreken en de Apostolische Vaders 
nagaan. 

Wij merken vooraf nog op, dat Paulus in zijn laatste jaren geen spoedige komst van het ko-
ninkrijk verwacht en ook geen algemene opname, zoals vroeger in 1 Kor. 15 en 1 Thess. 4. 
Hij wist nu dat hij zou sterven (2 Tim. 4:6), ”ontbonden worden” d.i. wederkeren en met 
Christus te zijn. Dat was zeer verre het beste. (Fil. 1:23). Wat tot de hemelse sfeer behoort, 
was nu niet meer in het zicht, want de nieuwe bedeling in betrekking tot de overhemelse sfeer 
was nu aangebroken. Men zal toen ook wel gezegd hebben dat die ”nieuwe vondst” van Pau-
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lus er geen goede was. Ook Paulus trof een verwijt van deze aard: ”Zorg toch, dat ge van de 
Bijbel voor deze bedeling wat meer overhoudt dan de kaft en een paar brieven er bij.” 

 

V. DE APOSTOLISCHE VADERS. 

HUN OPVATTING.  
Dat zij in het algemeen, zoals vroeger, min of meer spoedig de Heere Jezus verwachtten, mo-
gen wij als bekend veronderstellen. Barnabas, Clemens, Hermas, lgnatius, Polycarpus en ver-
der vele kerkvaders spreken er duidelijk van in hun geschriften. Hier hebben wij een eerste 
aanwijzing: zij hielden ten dele vast aan wat de 12 Apostelen Israëls en ook Paulus (geduren-
de de eerste periode) verkondigden en verwachtten nog altijd het koninkrijk. Wij zullen later 
zien dat het voor hun niet meer een letterlijk koninkrijk op aarde was, waar het letterlijke Isra-
el Gods Volk zou zijn. Zij keerden zich in alle geval af van Paulus` laatste openbaringen aan-
gaande de Gemeente en poogden de vroegere verwachting aan de nieuwe toestanden aan te 
passen.  
 
Laat ons zien hoe de Apostolische vaderen dachten over het O.T., Israël en de ”kerk”. 
 
BARNABAS.  
Hij schreef op het laatste der eerste eeuw. Men veronderstelt, dat hij de Barnabas is die Paulus 
vergezelde. Men weet uit Gal. 2:13 en Hand. 15:39, dat deze ook van Paulus afweek. Zijn 
brief is zeer merkwaardig, omdat hij een der oudste schrijvers is, die het 0.T. vergeestelijkt. Er 
waren toen twee grote stromingen:  
 

1. De judaiserende gelovigen, die zoveel mogelijk het O.T. op zichzelve toe-
pasten in letterlijke zin.  
2. De anti-judaïserenden zoals Marcion, die alles verwierpen, omdat het in 
strijd was met het N.T.  

Bij Barnahas ziet men nu duidelijk een nieuwe richting; men behoudt het 0.T., doch men 
neemt het niet letterlijk, maar geestelijk op. Volgens Barnabas hebben de Israëlieten de wet en 
de profeten verkeerd verstaan. Noch de besnijdenis, noch de sabbat, noch de andere inzettin-
gen moesten letterlijk opgevat worden. Alleen de geestelijke betekenis telde en had ook door 
de Joden in het O.T. alleen moeten aangenomen worden. Nu eerst zag men duidelijk dit alles 
in! 

Eerst wijst hij op Schriftdelen zoals Jes. 1:11-13, Jer. 7:22, 23; Zach. 8:17; Jes. 58:4-10 enz. 
die de nadruk leggen op de ware betekenis van de offeranden, het vasten enz. Voor hem be-
staat dus de geestelijke betekenis alleen en hij verwerpt de vormen. Zo vermeldt hij b.v. Ex, 
33:1-3 en voegt er bij:  

Barnabas 6. ”Maar wat zegt de kennis? Versta wel. Zet uw hoop op Hem. Die weldra voor u 
zal verschijnen in het vlees, Jezus... Wat zegt Hij dan? Naar het land dat van melk en honig 
vloeiende is. Gezegend zij onze Heere, broeders die ons wijsheid en verstand geeft in Zijn 
verborgen dingen. Want de profeet spreekt een gelijkenis aangaande de Heere. Wij zijn dan 
degene die Hij in het goede land bracht. Wat is dan de melk en honig? Omdat het kind eerst 
in leven gehouden wordt door honig en dan door melk. Zo in gelijke wijze, daar wij in het 
leven gehouden worden, door ons geloof in de belofte en door het woord, zullen wij ook 
leven en heren der aarde zijn.” 

In de offeranden ziet hij terecht typen van de Heere Jezus, Die voor ons zou lijden en sterven. 
Maar hij schijnt dan te zeggen, dat die offeranden niet werkelijk hadden moeten gebracht 
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worden. Verder spreekt hij over de besnijdenis en haalt b.v. Jer. 4:4 aan. Hij drukt dan weer 
geheel op de betekenis der besnijdenis en loochent dat zij ook in het vlees moest toegepast 
worden. 

Barnabas 9. “Maar gij zult zeggen: in waarheid was dit volk besneden tot een zegel, Neen, 
maar zo is ook elke Syriër en Arabier en alle priesters der afgoden. Behoren die dan alle tot 
hun verbond? Zelfs de Egyptenaars zijn begrepen onder de besnedenen.” 

De conclusie is daarom dat de besnijdenis des vleeses eigenlijk nooit door God gewild was. 
Aangaande het eten van onrein gedierte zegt hij:  

Barnabas 10.” Zo is het Gods gebod niet, dat zij niet met de tanden bijten, maar Mozes 
sprak in de geest … Gij ziet welke wijze wetgever Mozes was. Maar hoe zouden zij deze din-
gen zien en begrijpen? Maar wij die een juist inzicht hebben in deze geboden, spreken ze 
zoals de Heere dat wil.”          

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 18. 

3. JESAJA. (Vervolg). 

JES. 49-52.  
In hfdst. 49 wordt ons de Persoon van de Messias getekend. 
 
49:6. ”Het is te gering, dat Gij Mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Ja-
kobs, en om weder te brengen de bewaarden d.i. gevangenen in Israël, Ik heb U ook gege-
ven ten licht der Heidenen om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”  
Wanneer is dit vervuld? Wanneer heeft Christus ooit de stammen Israëls opgericht? De ver-
vulling blijft voor de toekomst. 

49:8. “Ik zal U (Christus) geven tot een verbond des volks (het Nieuwe Verbond) om het 
aardrijk (Israëls land) op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven.” Christus 
zal Israël dus herstellen. 

49:16. ” Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij.”  
Dit laatste deel bewijst: dat men niet aan de “Kerk” moet denken, maar aan Israël. Het eerste 
deel wordt vaak gebruikt om Gods trouw t.o.v. de gelovigen te bewijzen. Het ”graveren” is 
een ingriffen, een tatoeëren. Eenvoudig, kinderlijk gelovigen menen dat dit het hoogste der 
liefde uitdrukt. Dit is niet zo. Men tatoeëert iemands naam in enig lichaamsdeel om hem in 
gedachtenis te houden. Hij is dan niet steeds aanwezig, niet bij ons. Het graveren wijst juist 
op een verwijderd zijn, op een gedenken vanuit een afstand. De ”Kerk”, d.i. de Gemeente, die 
Zijn Lichaam is, is niet in Gods handpalmen gegraveerd, maar is het Lichaam Desgenen, Die 
alles in allen vervult. Die is niet ingegraveerd in Gods handpalmen, maar is Mede-Lichaam 
van Christus. De schijnbaar vrome toeëigening van dit woord, dat wel tot troost kan strekken, 
wel doeldienend kan zijn, is in de grond een verkleinen van Gods heil voor de “dag der zalig-
heid”. Een kind Gods is God evenveel nader als een vorstenkind de vorst nader is dan het 
volk. 
 
49:22-26 beschrijft ons de schone toekomst voor Israël. De Volken zullen Israëls zonen naar 
Kanaän voeren en Israëls verdrukkers zullen zelf verdrukt worden. Koningen zullen Israëls 
voedsterheren, Vorstinnen Israëls zoogvrouwen zijn. “Het stof der voeten lekken” betekent: 
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grote eer aandoen, de grond waarop gij gestaan hebt, zal men kussen. In het Oosten was deze 
gewoonte in zwang. 

50:1, 2. ”Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmee Ik haar weggezonden heb?”  

Een Jood mocht zijn vrouw een scheidbrief geven en haar wegzenden of verkopen aan zijn 
schuldeisers. (Deut. 24:1-3). Israël is wel verkocht Om zijn ongerechtigheden en weggezon-
den om zijn overtredingen vs. 2, maar daarom is zijn verlossing, zijn loskoping, niet buitenge-
sloten. Daarom zegt de Heere: ” Is Mijn hand dan gans kort geworden, dat zij niet zou kun-
nen verlossen?”  Men leze verder het hoofdstuk. 

51:3. ” Want de Heere zal Zion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen en zal 
haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als den hof des Heeren.” 

De Paradijstoestand keert terug. Dit is het Paradijs, door Christus aan het kruis de biddende 
moordenaar beloofd, Dit neemt zijn aanvang in Zion en zal zich ongetwijfeld van daar uit 
over de gehele wereld uitbreiden. Als de Heere zegt, dat de moordenaar met Hem in het Para-
dijs zal zijn, bedoelt Hij, dat deze vanaf het begin Zijner Messiaanse regering in Zion bij Hem 
zal zijn. Hoe men vs. 3 geestelijk de Kerk betreffende moet opvatten, is een raadsel. ls de” 
Kerk” ooit verwoest! Zion, niet de Kerk zal zijn verwoeste plaatsen zien herbouwen. Dat dit 
woord niet vervuld is na de terugkeer uit Babel, is duidelijk. Nog nimmer is Zions woestijn tot 
een Eden gemaakt. 

51:11. ” Alzo zullen de vrijgekochten des Heeren wederkeren en met gejuich tot Zion ko-
men en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, vreugd en blijdschap zullen zij aan-
grijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.”  

Dit alles geldt de toekomende eeuw. Zoals eenmaal, zie vs. 10, de Rode Zee droog werd en er 
een weg ontstond, zo zal er in de toekomst weer een weg zijn: ” En daar zal een gebaande 
weg zijn voor het overblijfsel Zijns Volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als 
Israël geschiedde ten dage toen het uit Egypte optoog.” Jes. 11:16. (Vreemd nietwaar, dat 
die twee Jesaja's zo in elkaar grijpen!l). 

51:17. ” Waak op, waak op, sta op Jeruzalem, gij die gedronken hebt van de hand des Hee-
ren de beker Zijner grimmigheid, den droesem der beker der zwijmeling hebt gij gedronken, 
ja uitgezogen.” 

51:21, 22. ” Daarom, hoor nu dit, gij bedrukte en gij dronkene, maar niet van wijn. Alzo 
zegt de Heere". Zie Ik neem de beker der zwijmeling van uw hand". gij zult dien voortaan 
niet meer drinken !”  

ls dit woord vervuld? Waarom is Israël dan in het jaar 70 andermaal verstrooid en drinkt het 
nog de beker der zwijmeling? Deze verzen zijn onvervuld, maar leren tegelijk ook Israëls her-
stel. Immers als die beker, die niet meer gedronken zal worden, van Israëls hand genomen zal 
worden, moet het bestaan, en als hij aan hen, die bedroefd hebben, zal gegeven worden, moe-
ten diegenen, die bedroefden, dat zijn de Volken, bestaan. Is dit symbolisch op de “Kerk” toe 
te passen? 

Zo ja, hoe kan dat, als de Volken bij Christus wederkomst verdelgd worden? Hoe kunnen zij 
dan hetzelfde lijden, wat Israël thans lijdt? 

52:1. ” Waak op, waak op, trek uw sterkte aan o Zion, trek uw sierlijke klederen aan O Je-
ruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer ko-
men.” Dit is een woord dat nog verder reikt dan de toekomende eeuw. Dan komt er geen on-
besnedene in Gods heiligdom. Ez. 44:9, hier niet in Jeruzalem. 
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52:3. ”Gij zijt om niet verkocht” dit is vervuld geworden , ”gij zult ook zonder geld gelost 
worden.” Moet dat nu aan een ander volk dan Israël vervuld worden? Zou God zo Zijn belof-
te vervullen door een ander te geven wat Hij Israël belooft? Dit woord is niet vervuld bij de 
terugkeer. Jeruzalem bleef in handen der Heidense vorsten, en zal naar ’s Heeren Woord ver-
treden worden van de Heidenen tot hun tijden vervuld zullen zijn. 

In Jes. 43:3 wordt gesproken van een losgeld. Dat geldt de bevrijding uit Babel door Perzië. 
Morenland en Seba waren de losprijs. Hier 52:2 is sprake van het zonder geld gelost worden. 
Dit woord geldt Israël in de eindtijd. In 43:3 geeft God Kores een vergoeding voor de vrij-
heid, die deze aan Israël gaf, in 52:2 is hiervan geen sprake, omdat dan het Koninkrijk des 
Heeren zal zijn en geen ander Vorst zal opvolgen, die de aarde zal beheersen. Dan. 2 Men ziet 
hoe het woord heel eenvoudig tot zijn recht komt, als men Israël maar niet uitschakelt en iets 
anders gaat leren dan er staat. 

52:6. ” Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag kennen, dat Ik het 
Zelf ben Die spreek: ”Zie hier ben Ik.” Zo spreekt Israël, als de teruggekeerde Christus in 
zijn midden zal zijn. 

52:7-12. Dan wordt ook vs. 7-12 vervuld en zullen de blijde boodschappers uitgaan met de 
blije mare: ”Uw God is Koning”, vs. 7. Dan zal de Heere wederbrengen, vs. 8, dan wordt Je-
ruzalem verlost, het volk getroost, vs. 9, dan zullen de einden der aarde het heil van onzen 
God zien, vs. 10. 

Men neme dit alles letterlijk. In Rom. 10:15 wordt Jes. 52:7 geciteerd. Paulus zegt echter niet, 
dat dit toen vervuld is. Hij zegt alleen, dat er, wil dit Woord vervuld worden, een gezonden 
zijn aan vooraf moet gaan. Dit heeft, wat Israël betreft, nog niet plaats gehad. Eenmaal wordt 
Israël het grote zendingsvolk, dat luide verkondigt dat Zijn God zichtbaar in zijn midden is. 
Die boodschap kan thans geen enkele zendeling of Kerk brengen. Ze kan dan nu ook niet ge-
bracht worden, ze is toekomstig en betreft de tijd, als Christus als Koning door Israël aange-
nomen is.  

JES. 53. Het centrale deel van hoofddeel D2 (49-66) is hfdst. 52:13-53:12. Ook hier blijkt de 
jammerlijke hoofdstukverdeling. Jes. 53 moest 3 verzen eerder begonnen zijn. Ter wille van 
het verhevene van het hoofdstuk geven we de structuur. 

  A1  al  52:13 Messias` voorstelling. 
b1  52:14 Zijn lijden. 

c1  52:15 Zijn loon. 

B2  a2  53:1-3 Messias Ontvangst. 
b2  53:4-10 Zijn lijden. 

c2  53:10-12 Zijn loon. 

Over het ontroerend schone hoofdstuk merken we op, dat het letterlijk vervuld is. Het op-
schieten als een rijsje duidt Zijn menselijke ontwikkeling aan, Luk. 2:52. Zijn veracht zijn is 
bekend, het dragen onzer krankheden en smarten, neemt Mt. letterlijk, zie 8:17, het verwon-
den was niet alleen ”geestelijk”, evenmin Zijn striemen. Het zwijgen voor Kajafas en Pilatus, 
was een letterlijk niet spreken. In Zijn dood was Hij bij de rijke. Door de beeldspraak, de ver-
gelijkingen heen, is duidelijk de letterlijkheid, beter: de realiteit te voelen en te tasten. 

De Rabbijnen hebben dit hoofdstuk ”vergeestelijkt”, en er Israël mee willen zien aangeduid, 
niet de lijdende Messias. Rome en de Reformatie doen zo met andere delen van Jesaja. Tus-
sen beiden is dus geen principieel verschil. Alleen hij die, waar mogelijk, de Schrift letterlijk 
neemt, staat op vaste bodem. 
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JES. 54:60. Nu volgt de uitnodiging om te zingen. Dit geldt Israël. Algemeen heeft men in 
die verzen de “Kerk” zien aangeduid. Is die ”Kerk” dan een onvruchtbare vrouw, is zij verla-
ten geweest? De ”Kerk” is geen vrouw. De Gemeente die Zijn Lichaam is, is een volkomen 
man, Ef. 4:13. Hoe men één en ander rijmen wil, moeten de voorstanders der vergeestelij-
kingsmethode maar uitmaken. Wij voor ons zien in Jesaja: Israël. Evenals Saraï’s huwelijk 
eerst onvruchtbaar was, en nog meer werd toen Abram Hagar nam, zo was het Nieuwe Ver-
bond niet in werking, zolang Israël niet in zijn land was en het verbond met Sinaï aanvaardde. 
De onvruchtbaarheid van Israël wordt eerst weggenomen, als de Wet - het verbond der onvrije 
- uitgedreven is en Christus, Die door Israël eenmaal aan de vloek der Wet overgegeven is, 
andermaal als Man wordt aanvaard. Dan eerst worden de zonen der Vrije geboren. 

Dat Paulus in Gal. 4:27 spreekt van het Jeruzalem dat Boven is, bewijst in genen dele, dat we 
Jesaja 54 op de “Kerk” moeten overbrengen. Wie dit doet, blijkt niet in te zien, dat Paulus 
twee bedieningen heeft gehad, die van het Nieuwe Verbond, waarin hij de hogere Abrahamie-
tische lijn voortzet (zie hfdst. II) en een latere, waarbij hij in een geheel nieuwe bedeling 
brengt. Dit heeft de Reformatie niet gezien, vandaar het niet recht snijden van het Woord en 
als gevolg daarvan het vergeestelijken. 

Het Nieuwe Verbond voor Israël is in wezen het Verbond van Gen. 12, waarin ook de Heide-
nen betrokken zijn. Het heet “Nieuw” in vergelijking tot het Oude, dat van Sinaï. Evenals 
Sara andermaal Abraham terugkreeg en er als `t ware een nieuw verbond tussen hen tot stand 
kwam (de verjeugdiging van hun beider leven is daarvan het symbool), zo zal de Heere met 
Israël een nieuw verbond aangaan en Israëls jeugd vernieuwen. In zover er in Handelingen 
een voorvervulling was en Paulus daarvan een bedienaar werd, is er sprake van de zonen der 
vrije. Thans is de voleinding van het Nieuwe Verbond uitgesteld en een tussenbedeling inge-
komen, die nimmer voorzien is. Over een en ander meer in: Veelvuldige Wijsheid Gods. 

54:4-7. Israël is de Huisvrouw der jeugd. Dit ziet op het eerste Verbond. Het huwelijk was 
onvruchtbaar, Israël werd daarom versmaad. Toch zal het niet te schande worden, in grote 
ontfermingen zal God het weder vergaderen. Deze smaad van het weduwschap wordt thans 
nog gedragen (hoewel God aan Zijn Verbond blijft gedenken, Lev. 26:44, het Verbond wordt 
niet vernietigd), eenmaal wordt aan de smaadheid niet meer gedacht. 

54:9, 10. Zoals Noach de zondvloed meemaakte en God aan diezelfde Noach zwoer, dat Hij 
niet meer andermaal de aarde met water zal slaan, zo maakt Israël thans de toorn mee, maar 
belooft God aan datzelfde Israël, dat Hij niet meer toornen zal. Te leren dat het eerste het let-
terlijke Israël is en het tweede de Kerk, is hetzelfde als te zeggen, dat God Noach wel het oor-
deel deed doormaken, maar niet met Noach het Verbond oprichtte. Even zeker als de Heere 
met Noach het Verbond oprichtte, zal Hij met Israël het Nieuwe Verbond oprichten. Men leze 
verder het hoofdstuk. 

55:1. ”O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet 
ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk!” Ook dit woord heeft betrekking 
op de toekomst. Thans is het God, Die inwerkt, waarop wij uit te werken hebben (Fil. 2:12, 13 
grondtekst) dan is het: “En die dorst heeft kome, en die wil, neme het water des levens om 
niet.” Op. 22:17. Men onderscheide wel de bedelingen. 

55:3. Het eeuwig verbond is het verbond van Gen. 17:7, dat in Jeremia het Nieuwe Verbond 
heet. " 

55:6, 7. Roepstem tot de zondaars om tot Christus te komen.  
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55:8-13. Gods gedachten hoger dan de onze. `Wie meent, dat Israël verworpen is om hetgeen 
het gedaan heeft, weerspreekt dit woord, want dan zijn Gods gedachten gelijk aan de onze. 
Vs. 12-13 is toekomstig. 

56:1-8. ”Mijn Huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.” De Heere Jezus 
citeert dat woord in Mt. 21:13 en Mark, 11:17, niet omdat het toen vervuld werd of was, maar 
om de Joden te bepalen bij de heiligheid van het bedehuis. Vele kerken en kapellen heten: het 
huis des Heeren. Geen enkele is: ”Mijn Huis”. Dat Huis, het Tempelpaleis van Ezechiël (zie 
aldaar), zal het bedehuis zijn voor alle volken, Zach. 14:16, 17, 21. Is eenmaal Israël hersteld, 
dan zal God nog meer tot hen vergaderen. Uit alle volken zullen er dan komen. Dat zijn de 
vreemden, die zich tot de Heere voegen, om Hem te dienen, die Zijn sabbatten houden. Het 
Adventisme meent op grond van dit woord het Sabbattisme te moeten voorstaan. Waar: is dan 
het Huis des Heeren met zijn muren, vs. 5?  

Het volgende deel 56:9-58:14 leze men weer zelf en legge het uit voor Israël. In zoverre Isra-
els zonden algemeen menselijk zijn, geldt dit woord vanzelf ons allen. Paulus leert. In Rom. 
3:19 duidelijk: ”Wij weten nu, dat al wat de Wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder 
(Grieks ”in” d.i. in de sfeer van) de wet zijn. In dit deel van Romeinen komt ook Jes. 59:7 en 
7 voor, bewijs dat men niet steeds algemeen moet maken, wat God tot Israël zegt. Vele Hei-
denen zullen Israël beschamen, Mt. 11:21-24 en Rom; 2:6-7. 

ln 58:1 is sprake van het Huis Jakobs, in vs. 13 van de sabbat. Geldt dit nu de Adventisten, 
die uit de Heidenen zijn? Welke verwoeste plaatsen zullen die dan bouwen, vs. 12? Worden 
zij gespijzigd met de erve van hun vader Jakob, vs. 14? Of worden we thans gezegend met 
Christus Ef. 1:3? 

JES. 60-66. Het laatste deel is hfdst. 60-66. 

60:1, 2.”Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren (de 
zichtbare luister van Christus) gaat over u op. Want zie de duisternis (van de dag des Hee-
ren, n.l.) zal de aarde bedekken en donkerheid de Volken, doch over u (Israël) zal de Heere 
opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de Heidenen zullen tot uw licht 
gaan en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” Hier zien we Israëls heil in de toekomen-
de dag; niet dat der “Kerk”. 

Men leze verder het hoofdstuk, dat spreekt van de optocht der volken naar Jeruzalem, van 
Israëls grote toekomstige heerlijkheid. 

60:15. “In plaats, dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging. 
zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid (Hebr.: heerlijkheid der eeuw, d.i. der toe-
komende eeuw) tot een vreugd van geslacht tot geslacht.”· Dat ”eeuwige heerlijkheid” niet 
de betekenis heeft, die de Westerse theologie daarvan gemaakt heeft, n.l. tijdloze duur, be-
wijst de paralleluitdrukking: van geslacht tot geslacht. In die eeuwige heerlijkheid is er ge-
slacht op geslacht. De H. Schrift geeft een ander begrip van eeuwigheid. (Zie deel II). 

61:1-11. Dit deel is reeds besproken. We weten dat vs. 1-2a vervuld is bij ‘s Heeren eerste 
komst. De dag der wrake vs. 2b, vs. 3-7 zijn toekomstig. Alle treurigen Zions zijn nog niet 
vertroost, de oude verwoeste plaatsen nog niet herbouwd, uitlanders weiden Israëls kudden 
nog niet, (Hoe kan men dit vergeestelijken?  Vreemden zijn nog niet hun akkerlieden en wijn-
gaardeniers, Israël is nog niet het priestervolk. Eenmaal zal de Heere Heere gerechtigheid en 
lof doen uitspruiten voor al de Volken. Men ziet dat het verschil in Volken, bij Christus’ 
komst niet wordt te niet gedaan. En als de Volken blijven bestaan, waarom heeft Israël dan 
geen toekomst. Meer?  
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62:4. ” Tot u (n.l. Zion en Jeruzalem) zal niet meer gezegd worden: de verlatene en tot uw 
land het verwoeste, maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar en uw land: het 
getrouwde”. Heeft de Kerk een ”land” ? Dan heeft Rome gelijk met zijn Kerkelijke Staat, 
Men ziet, waartoe men komt als men aan Israël niet laat, wat God voor dat volk bestemd 
heeft. 

62:6, 7. ”O, gij die den Heere doet gedenken. laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen en 
zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op 
aarde.” 

02:11, 12. ” Zegt der dochter Zions: Zie uw heil komt... En zij zullen ze noemen het heilige 
volk, de verlosten des Heeren….” 

63:16. Het gericht over de ondergang der wereldstrijdmachten. Hij vertreedt de Volken bij 
Armageddon, en zuivert het land van de vijanden door het geheel door te trekken tot Edom 
toe, 1600 stadiën ver.  Op.14:20. Dan keert Hij van Edom terug en zal andermaal Zijn intocht 
in Jeruzalem houden. Mt. 23:39. 

63:15-64:12. Men leze verder het hoofdstuk, dat handelt over Gods grote ontfermingen, Isra-
els smeking, die voortgezet wordt in hfdst. 64. 

65:19. ” En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk en daarin 
zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws.” Is dit 
woord vervuld bij de terugkeer uit Babel? Immers neen. Andermaal is Jeruzalem in het jaar 
70 vervuld met wening en geschreeuw en dit zal nogmaals geschieden, Zach. 14:2 en Mt, 
24:21.  

65:20. ” Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen (dus geen zuigelin-
gensterfte) noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal ster-
ven, honderd jaren oud zijnde, (d.i. wie op 100 jarige leeftijd sterft, zal nog een jongeling 
geacht worden), maar een zondaar 100 jaren oud zijnde, zal vervloekt worden,” d.i. die 
vroegtijdige dood, als jongeling, zal een bewijs zijn, dat hij een zondaar was. De gelovigen 
leven dan veel langer, zij hebben “eeuwig”, d.i. aionisch leven, het leven van de eeuw. 

Men leze ook hier zelf verder en neme, waar mogelijk, de woorden steeds letterlijk op. Waar-
om niet ‘? 

66:13. ” Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten, ja gij zult te Jeruzalem ge-
troost worden.” Kan dit van de ”Kerk” gezegd worden?  

66:18 b. ” Het komt, dat Ik vergaderen zal alle Heidenen en tongen, en zij zullen komen en 
zij zullen Mijn heerlijkheid zien.” 

66:20. ” En zij zullen al uwe broeders uit alle Heidenen den Heere ten spijsoffer brengen 
op paarden en op wagenen en op rosharen (draagstoelen) en op muildieren en op snelle 
lopers (kamelen of drommedarissen) naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de 
Heere.” Nog nimmer vervuld. 

66:23.” En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van den ene 
sabbat tot de andere, alle vlees zal komen om te aanbidden voor Mijn aangezicht, zegt de 
Heere.”  Zach. 14:16. 

“Zegt de Heere”. Als anderen wat anders zeggen, heeft dat geen waarde, is het ijdelheid. De 
Heere heeft het gesproken en zal letterlijk en ten volle Jesaja`s schone profetieën aan Zijn 
volk Israël vervullen. Merendeels in de toekomende eeuw of eeuwigheid, die tijd zal zijn, 
sabbatten en nieuwe manen zal hebben. De omstandigheden zullen echter zeer gewijzigd 
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worden, want de Heere is dan Koning en recht en gerechtigheid zullen heersen. Dat is de dag, 
die de Heere maken zal, Ps. 118:24 Blijde zal Israël zeggen: ”Looft den Heere, want Hij is 
goed, want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid.” Ps. 118:29. 

Wat de Konkordantie leert 
Kennis. 

Soms zoekt men een voorwendsel om het tekortschieten in Schriftonderzoek goed te praten 
door zich te beroepen op de tekst ”de kennis maakt opgeblazen” (1 Kor. 8:1). Tot zulken 
komt de vraag, waarom God dan al die dingen heeft laten schrijven. Neem nu eens het ”Oude 
Testament”. Rom. 15:4 zegt er van: ”Want AL wat te voren geschreven is, dat is tot onze 
lering te voren geschreven.” God heeft Zich die moeite gegeven; zullen wij nu zeggen: ja 
maar, kennis maakt opgeblazen? Gaan wij eens enige teksten na, waarin van kennis en kennen 
gesproken wordt. 

Rom. 3:20.  “Door de wet is de kennis der zonde.” 

Rom. 10:2  ”Dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand (Gr. kennis)”, 

Ef. 1:16, 17  ”Gedenkende uwer in mijne gebeden, opdat de God... U geve de geest der  
     wijsheid en der openbaring, in Zijn kennis.” 

Ef. 4:13  ”Komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods.” 

Fil, 1:9  ”En dit bid ik God, dat uwe liefde nog meer en meer overvloedig worde in 
  erkentenis (Gr. kennis)” 

Kol. 1:9, 10  ”Niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden 
 met de kennis van Zijn wil... opdat gij moogt wandelen waardiglijk den  
 Heere, tot alle behage lijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en 
 wassende in de kennis vanGod.” 

Kol. 2:1, 2  ”Want ik wil, dat gij weet, hoe grote strijd ik voor U heb... tot kennis der ver   
borgenheid van God en de Vader, en van Christus.” 

Kol. 3:10  ”De nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis.” 

1 Tim. 2:4  “God... Welke wil, dat alle mensen tot kennis der waarheid komen.” 

2 Tim, 2:25  ”Of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis (Gr. kennis) 
  der waarheid” 

2 Pet. 1:2 ”Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van 
  Jezus, onze Heere,” 

1 Kor. 13:12  ”Maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben.” 

2 Kor. 13:5  ”of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in U is ?” 



Jaargang	1930-1	 Pagina	78	
 

Men ziet hoe belangrijk die kennis is, waarover het hier gaat. God wil (verlangt of wenst) 
kennis der waarheid. Paulus bidt en strijdt voor die kennis. Het is nodig die kennis te hebben 
om waardiglijk te wandelen. Bij de opstanding hebben wij die kennis in volmaaktheid. Nu 
staat ze ook in betrekking tot de ”nieuwe mens” Men kan een grote ijver tot God hebben, 
doch als er geen kennis bij is, wordt tijd en moeite verspild. 

Maar, waarom zegt Paulus dan in 1 Kor. 8:1, dat kennis opgeblazen maakt? Heel eenvoudig 
omdat hij hier spreekt van een ander soort kennis. Ook hier is des Heeren Woord volmaakt, 
maar de vertaling gebrekkig. In dit vers gebruikt de Heilige Geest het woord ”gnosis”, in de 
andere aangehaalde teksten ”epignosis” (overkennis, bovenkennis of rechte kennis). Gewone 
kennis van allerlei kan opgeblazen maken, de ”bovenkennis” niet, Als wij aannemen wat God 
zegt, hebben wij ”bovenkennis” en volkomen zekerheid, dat wij de zuivere waarheid bezitten. 
Wij behoeven niet bevreesd te zijn te veel van die soort kennis te hebben. God weet wat nodig 
en goed is en geeft ons niets te veel in Zijn woord. Die kennis zal ons behoeden tegen allerlei 
overlevering, dwaalleer, fantasie, dromerij. Zij beschut ons tegen ons eigen gevoel en tegen 
schijnbaar vrome, doch onschriftuurlijke dingen. Zo kunnen wij overwinnen in de worsteling 
tegen de geestelijke wezens der boosheid. Zo kunnen wij de waarheid vasthouden in liefde en 
in alles tot Hem, Die het Hoofd is, opwassen. Zo kunnen wij staande blijven tegen de listen 
(methoden) des duivels, zelfs al neemt hij de gedaante aan van een engel des lichts, en worden 
wij niet heen en weer bewogen en rondgevoerd door alle wind der leer. 

Volkomen ”bovenkennis” hebben wij hier beneden niet. Dat is ons deel bij de opstanding. 
Maar nu is het onze plicht onze kennis van Gods Woord dagelijks uit te breiden, ze telkens te 
toetsen aan de Schrift zelve, ze te zuiveren. Anderen kunnen ons hierin helpen, maar steeds 
moeten wij ons zelf de kennis toeëigenen. ”Uit de Schriften” kan een middel zijn om uw bo-
venkennis te vergroten, maar men denke er aan, dat die kennis alleen in de Schriften zelve te 
vinden is en alle mensenwerk gebrekkig is. Wij beweren niet alles te kennen en dat in enkele 
bladzijden dan samen te vatten. Als men, door gedeeltelijke kennis, denkt alles te kennen, is 
men blind voor de volle waarheid en geen veilige gids. Men bewere ook niet dat dit of dat 
zonder nut is of van bijkomstige aard. Dikwijls ziet men het belang niet in van een zaak. Toch 
is de Schrift nuttig tot lering. Men houde dit woord wèl in het oog. 

 

Een korte Samenvatting 
 

N° 2. 

DE TABERNAKEL EN DE SCHEPPING. 
 

Volgens Heb. 8:1-5 is de tabernakel een voorbeeld en schaduw der hemelse dingen. Wij 
menen op de volgende overeenkomsten te kunnen wijzen: 
 

De Shechina of vuurkolom  -  Aan Gods rechterhand  
(Num. 9:15)   -  (Ef.1:20, 21) 

 
Het Heilige der Heiligen  -  De hemel der hemelen 

        (1 Kon. 8:27) 
 

Het Heilige    -  De middenhemel (Op. 8:13)  
 

De Voorhof    -  De luchthemel (1 Thess. 4:17) 
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Buiten de tabernakel had men: 
 

De legerplaats   - De Aarde 
 

Buiten de legerplaats  - De Sheol of Hades (het onderaardse) 
 
 
De luchthemel is de atmosfeer die de aarde omringt. 
 
De middenhemel kan men aanzien als heel ons zonnestelsel omvattende. (Zon en planeten). 
 
De hemel der hemelen kan dan heel de schepping omvatten (zonnestelsels, sterren en ne-
velvlekken). 
 
De plaats aan Gods rechterhand. Deze is “over boven” alle dingen. (Ef. 1:21). 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II - N° 7 - 5 April 1930 

 
D E  S T R I J D  

N° 7 

Barnabas haalt Ezech. 47:1, 7, 12 aan: 
 
Ezech. 47:1, 7, 12. “Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er 
vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste 
deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rech-
terzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan 
den oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Aan de beek nu, aan 
haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet 
zal af vallen, noch de vrucht daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe vruchten 
voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit hét heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spij-
ze, en zijn blad tot heling.“ 
Ziehier hoe Barnabas dit nu weet uit te leggen: 

Barnabas 11. “Di t  zegt Hij, omdat wij ondergaan in het water beladen met zonden en 
vuilnis, en van hetzelve opstaan, vrucht dragende in ons hart, onze vrees en hoop laten-
de rusten in de geest op Jezus.“ 

Van een letterlijke vervulling van die dingen is natuurlijk geen sprake! Jammer dat hij ons 
niet uitlegt wat Ezech. 44:7 wil zeggen met “onbesnedenen van vlees “. Het Nieuwe Verbond 
is voor de gelovigen en niet voor Israël. Dat volgt volgens hem uit de teksten, die spraken 
over de zegeningen der volken. Alsof er niet staat, dat die zegeningen juist door Israël ont-
vangen worden, voor zo ver het betreft wat de profeten van het O. T. gesproken hebben. De 
sabbat betreft de tijd, die volgt op de 6 “dagen“. Deze zijn de 6 duizend jaar sinds de schep-
ping. Na Jes. 1:13 aangehaald te hebben, volgt er op: 

Barnabas 15. “Gij ziet welk Zijn mening is; het zijn niet onze tegenwoordige sabbatten, 
die Hem welgevallig zijn.“ 
 

De toekomende dingen moet men ook niet letterlijk nemen! Zij werden in gelijkenissen ge-
zegd, die de Joden niet konden begrijpen! 

Men ziet hieruit, welk gevaar er is, te veel of te uitsluitend op de geestelijke betekenis en op 
de typen te wijzen. De symbolische betekenis moet gebalanceerd worden door het letterlijke. 
Alleen de geestelijke betekenis of alleen de letterlijke zin, voert af van Gods Woord en is de 
oorzaak geweest van de tegenwoordige chaos en de macht van Satan in deze aioon. 

EUSEBIUS.  
Uit de “Kerkgeschiedenis“ van Eusebius (bisschop van Cesarea, de “Vader der Kerkgeschie-
denis“), die in de vierde eeuw schreef, leren wij ook weer wat men in de eerste eeuwen alge-
meen dacht over de wederkomst van Christus, over Israël en de Apostelen. Hij spreekt b.v. 
over Papias, die aan een 1000 jarig rijk op aarde geloofde. Dat is te “fabelachtig “ voor Euse-
bius. Zo vermeldt hij ook Nepos (in de derde eeuw), die iets dergelijks leerde, maar weer-
sproken werd door Dionysius. De ene zijde nam de dingen te uitsluitend letterlijk (en vaak 
laagmaterialistisch) op, de andere te uitsluitend geestelijk. 
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Voor wat de houding t.o.v. Israël betreft, deelt Eusebius mee, dat Polycarpus in zijn bekend 
antwoord op de uitnodiging om Christus te verloochenen, van de Heere spreekt als zijn Ko-
ning. 

Van zekere martelaars in de vierde eeuw zegt hij, dat ze elkander met Joodse namen noemden 
om te tonen dat zij het ware “Israël Gods“ waren, de echte Joden. 

De profetie van Ezech. 37 over het levend worden der beenderen wordt door Eusebius ver-
klaard als te zijn het oprichten van kerken en het zich uitbreiden van het Christendom. 

Bij de profetie van Jer. 35:1-6 zegt hij, dat dit niet langer woorden zijn, die Israël betreffen, 
maar feiten: dat was toen de “Kerk“ die onder Constantijn in volle bloei was. Zo worden door 
hem allerlei profetieën verklaard als in de “Kerk“ vervuld. 

DE VORMEN DER EERSTE CHRISTENEN 

Laat ons eerst uit enige oude geschriften putten. 

De “LEER DER TWAALF APOSTELEN” dateert van het einde der eerste of van het begin 
der tweede eeuw. Men heeft verondersteld, dat het een der oudste geschriften is, na die van 
het N.T. Een kopie van dit geschrift (van het jaar 1056) werd in de 19e eeuw te Konstantino-
pel gevonden. Het is verdeeld in 16 korte hoofdstukken. 

Een vluchtig onderzoek reeds toont aan, dat de inhoud niet verder gaat, dan die der Evangeli-
en (vooral Mattheus). 

Van Paulus’ onderwijs is geen spoor te vinden. De schrijver kende de brieven van Paulus niet, 
of wilde ze niet kennen, wat het meest waarschijnlijk is. (2 Tim. 1:15). 

Het grootste deel wordt ingenomen door ethische voorschriften, ten dele aan de wet van Mo-
zes, ten dele aan het Evangelie volgens Mattheus enz. ontleend. Vele dingen zijn bepaald on-
schriftuurlijk. Wij stippen aan: 

1:3 “Vast voor hen, die u achtervolgen“. 
4:6 “Indien gij hebt, zult gij met uw handen een rantsoen voor uw misdaden geven“. 
6:2 “Want als gij het volle juk van de Heere kunt verdragen, zijt gij volmaakt, maar in  
dien gij dit niet kunt, doe wat gij kunt“. 

Indien iemand dit geschrift volgt, behalve dan het verkeerde, die zou een “rechtvaardige“ 
naar de wet kunnen genoemd worden. Een, die uit eigen kracht meent te kunnen wandelen 
in de wegen, die hij denkt des Heeren te zijn. Als dit geschrift werkelijk een juist inzicht 
geeft in de toestand der 1ste en 2de eeuw, wat waarschijnlijk is, dan ziet men dat, voor wat 
de leer betreft, deze gelovigen “kleine kinderen“ waren en dat zij ver afgeweken waren 
van de volheid, door Paulus gegeven. Daar men zich op dit geschrift soms beroept om 
zekere gebruiken te rechtvaardigen, en het een “belangrijk“ geschrift noemt, geven wij 
hieronder de vertaling van enige delen, die het meest in betrekking staan tot ons onder-
werp: 

Hoofdstuk 7. 

Maar aangaande de doop, doopt aldus: Nadat gij al deze dingen geleerd hebt, doopt tot 
de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, in levend (d. i. stromend) 
water. 
Maar indien gij geen levend water hebt, doopt dan in ander water en indien gij het niet 
in koud kunt doen, dan in warm. 
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Maar indien gij dat ook niet hebt, giet dan water driemaal op het hoofd, tot de naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. 
Maar vóór de doop, laat hen die doopt en hem die gedoopt wordt, vasten en ook anderen 
die kunnen; maar gij zult hem die gedoopt wordt, verzoeken een of twee dagen te voren 
te vasten. 
 

Hoofdstuk 8. 

Maar uw vasten zij niet met de huichelaars, want zij vasten de 2de en 5de dag der week, 
maar gij zult vasten de 4de dag en op de voorbereiding (d. i. de Vrijdag, de voorberei-
ding tot de sabbat. Israël vastte Maandag en Donderdag, dat werd nu verplaatst naar 
Woensdag en Vrijdag, zoals de sabbat van Zaterdag op Zondag kwam). 
Bidt ook niet zo als de huichelaars, maar zoals de Heere heeft bevolen in Zijn Evangelie. 
Zo bidt: “ Onze Vader... “. 
Bidt alzo driemaal per dag. 
 

Hoofdstuk 9. 

Maar aangaande de “dankzegging“, (d. i. het “avondmaal”), zegt dank op deze wijze. 
Eerst aangaande de beker, “Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijngaard van Uw 
kind David, die Gij ons bekend gemaakt hebt door Uw kind Jezus; tot U zij de heerlijkheid 
in de eeuwen”. 
Maar aangaande het gebrokene (brood), “ Wij danken U, onze Vader, voor het leven en de 
kennis, die Gij ons hebt bekend gemaakt door Uw kind Jezus; tot U zij de heerlijkheid in de 
eeuwen “. 
“Zoals dit gebrokene (brood) verstrooid was op de bergen en verzameld één is geworden, zo 
worde Uw gemeente verzameld van de einden der aarde tot Uw koninkrijk, want U is de 
heerlijkheid en de kracht door Jezus-Christus in de eeuwen.” 
Maar laat niemand van uw “dankzegging“ eten of drinken, behalve hen, die gedoopt zijn in 
de naam des Heeren, want aangaande dit zei de Heere “Geef het heilige den honden niet“. 
 

Hoofdstuk 10. 

Maar als gij verzadigd zijt, dank dan aldus. 
“Wij danken U, heilige Vader, voor Uw heiligen naam, die Gij hebt doen wonen in onze 
harten, en voor de kennis en het geloof en de onsterfelijkheid, die Gij ons bekend gemaakt 
hebt door Uw kind Jezus, tot U zij de heerlijkheid in de eeuwen“. 
“Gij, o almachtige Heere, maakt alle dingen om Uws naams’ wille; Gij hebt den mensen 
voedsel en drinken gegeven om te genieten, opdat zij U mogen danken, maar Gij zegent ons 
met geestelijk voedsel en drank en eeuwig leven, door Uw Kind.“ 
“Voor alles danken wij U, dat Gij almachtig zijt; U zij de heerlijkheid in de eeuwen“. 
“Gedenk, o Heere, Uw gemeente om ze te verlossen van alle kwaad en haar te volmaken in 
Uw liefde, en haar te verzamelen van de vier winden, zij de geheiligde, tot Uw koninkrijk, 
dat Gij voor haar bereid hebt; want U is de kracht en de heerlijkheid in de eeuwen“. 
“Laat genade komen, en laat deze wereld voorbijgaan. Hosanna tot de God van David. Zo 
iemand heilig is, laat hij komen, zo iemand niet heilig is, dat hij zich bekere. Maranatha. 
Amen.“ 
Maar laat de profeten dankzeggen zoveel ze willen. 
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Hoofdstuk 18. 

Vraagt eerstelingen van oogst, brood, vee, en andere bezittingen te geven aan de hogepries-
ters, armen en profeten. 

 
Hoofdstuk 14. 
 
En op des Heeren eigen (dag), komt samen en breekt brood en dankt na uw misdaden 
beleden te hebben, opdat uw offerande zuiver moge wezen 
Laat niemand, die een geschil heeft met zijn vriend, met u samenkomen tot zij verzoend 
zijn, opdat uw offerande niet verontreinigd worde. 
Want dit is het, wat door de Heere gesproken is. “In elke plaats en tijd offert Mij een 
zuiver offer, want Ik ben een groot Koning zegt de Heere, en Mijn naam is wonderbaar 
onder de volken.“ 

 
Hoofdstuk 16. 

 Dit eindigt met de verwachting van de Heere en waarschuwingen aangaande valse profeten 
enz. 

Vóór wij andere geschriften nagaan, willen wij de aandacht vestigen op enkele dingen. Men 
bemerkt hoe men moest vasten bij de doop, dat het “ Onze Vader “ drie maal daags moest 
gebeden worden, dat er bij het avondmaal voorgeschreven gebeden waren, dat er “eerstelin-
gen“ moesten gegeven worden aan hogepriesters, armen en profeten, dat het avondmaal een 
offerande was, dat de gemeente verzameld werd tot het koninkrijk. In een volgend hoofdstuk 
hopen wij een en ander na te gaan over de Roomse Mis en het Pascha en dan ook meer volle-
dige gegevens te hebben over wat zij de “Eucharistie“ (dankzegging) noemden. 

Hetgeen hier in de “Leer der Twaalf Apostelen“ over de dankzegging opgegeven is, schijnt 
meer de toehoorders te betreffen, de gewone gelovigen. Het volle ritueel wordt hier niet be-
schreven. Zij, die zich op dit geschrift beroepen voor een of ander, b. v. het wekelijks vieren 
van het avondmaal, moeten ook maar al het overige toepassen. 

Over de “dag des Heeren“ kunnen wij hier niet uitvoerig spreken. Daar zal wel gelegenheid 
voor zijn in een andere reeks. Volgens Gods Woord, is het de dag des oordeels van Jes. 2:12 
enz. niet een dag van 24 uren. Johannes was “in de geest“ IN de dag des Heeren (niet “op“) en 
ziet dan ook al die oordelen geschieden. Bijna geheel Openbaring handelt over deze “ dag “. 

Wij vermelden terloops de eerste BRIEF VAN CLEMENT aan de Korinthiërs (einde der eer-
ste eeuw), die spreekt van offeranden, die op regelmatige dagen en uren moeten gebracht 
worden. De “wet  des Heeren“ moest gevolgd, de “overpriesters“, de “priesters“ en de “levie-
ten“ hadden elk hun opdracht. 

IGNATIUS (einde der eerste, begin der tweede eeuw), spreekt van een “dankzegging“, een 
drinkbeker, en een altaar in zijn brief aan die van Filadelfia, In zijn brief aan de Efeziërs zegt 
hij: 

“ Laat ons de opzieners (bisschoppen) niet tegenstaan “ “Wi j  moeten de opzieners als 
de Heere zelve aanzien “. 

Aan die van Smyrna schrijft hij: 

“ Zij onthouden zich van de dankzegging en het gebed omdat zij niet aannemen, dat de 
dankzegging het vlees is van onze Heiland Jezus Christus“. “Volg de opziener, zoals 
Jezus Christus de Vader volgde, en de ouderlingen en Apostelen; en houdt de diakenen 
in ere, als naar Gods gebod. Laat niemand iets doen in betrekking tot de gemeente, zon-
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der de opziener. Laat alleen die dankzegging waarde hebben, die gehouden wordt onder 
de opziener of iemand aan wie hij het heeft opgedragen. “Het is niet goed apart van de 
opziener te dopen, of een liefdemaal te houden, maar wat hij goedkeurt is aangenaam 
voor God“. “Het is goed God en de opziener te erkennen“. 
 

POLYKARPUS schrijft aan de Filippenzen en spreekt over Paulus’ brief aan hen gericht, 
maar wat hij zegt, is geheel vreemd aan Paulus’ leer. 

Evenals de andere geschriften dier tijden, toont ook de “HERDER VAN HERMAS“ dat die 
schrijvers een “wettisch” standpunt innamen. Rechtvaardigheid uit het geloof schijnt men niet 
goed meer te kennen. Zo wordt hier (M. 4:3) gezegd: “Indien ik niet meer zal zondigen, zal ik 
behouden worden“. 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord. 
N° 19. 

JER. 30 en 31.  

De schoonste voorzeggingen over Israëls herstel vinden we in hfdst. 30-31. We geven eerst 
de structuur:  

A B1  30:1-17 Het boek. 
C1   D1  30:18 De Stad. Herbouwd. 

     E1 30:19-31:1 Het Volk. Herstel. 
B2   31:2-26 Het gericht. 

C2     E2 31:27-37 Het Volk. Herstel. 
D2 31:38-40 De Stad. Herbouwd. . 

30:3 “Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik de gevangenis van Mijn Volk 
Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere, en Ik zal ze wederbrengen in het land dat Ik hun 
vaderen gegeven heb en zij zullen het erfelijk bezitten. “ Dit woord is niet vervuld bij de 
terugkeer uit de Ballingschap. Israël en Juda zijn niet teruggekeerd, noch is het land erfelijk 
bezeten. 

30:7 “Die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is, en het is een tijd van benauwd-
heid voor Jakob; toch zal hij daaruit verlost worden“ Dit is de dag der grote verdrukking, 
waarop ook Christus het oog heeft in Mt. 24:21. 

30:8 en 9. “Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere der heerscharen, dat Ik 
zijn juk van uw hals verbreken (zie 28:10 en 11) en uw banden verscheuren zal en vreem-
den zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen de Heere, hun God 
en hun Koning David, dien Ik hun verwekken zal.“ 

We geloven dat Koning David letterlijk Koning David betekent. Is deze al verwekt, d.i. op-
gewekt uit de slaap des doods? David is niet opgevaren, zegt Hand. 2:34, hij is gestorven en 
begraven, 2:29, en zijn graf was tot op Petrus’ dagen onder Israël, d.w.z. hij was nog niet op-
gestaan. God belooft echter David te verwekken, d.i. op te wekken uit de doden. Hij zal onder 
de Heere Koning van Israël worden, Ez. 34:24, 37:24, Hos. 3:5. De Reformatie heeft hier 
Christus van gemaakt. Dit nu kan niet, want Israël zal dienen Jehovah hun God, dat is Chris-
tus, en David hun koning. Is dat dan ook Christus? 
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30:18. “Zo zegt de Heere: Zie Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden en Mij over 
Zijn woningen ontfermen en de stad zal herbouwd worden op haar hoogte en het paleis zal 
liggen naar zijn wijze.“ 

Men zou kunnen menen dat de stad in Nehemia’s tijd herbouwd is. Waar is dan het herbouw-
de paleis? Nimmer is Salomo’s paleis herbouwd. Uit Ez. 40-47 blijkt wat bedoeld wordt, n.l. 
het Tempelpaleis van de Heere der Heerscharen. (Zie aldaar). 

31:1 “Terzelver tijd, spreekt de Heere, zal Ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en zij 
zullen Mij tot een volk zijn.“ 

Wat de geslachten Israëls zijn leert ons Ex. 22:21. De oudsten van Israël moesten de huisge-
zinnen, zelfde, woord als Jer. 31:1, iets gebieden. In de Engelse Bijbel staat: familiën; in Ex. 
6:13 enz. is sprake van huisgezinnen van Ruben enz. Het woord betekent een bloedverwante 
groep. Geslachten Israëls zegt dus veel meer dan stammen Israëls. Het betekent al de familiën 
uit Jakobs zonen voortgesproten. Kan dit de “Kerk“ zijn, waarin geen man of vrouw is, wat 
bij geslachten juist verondersteld wordt? 

Jer. 31 is het schoonste hoofdstuk over Israëls herstel bij deze profeet, aangezien het duide-
lijk naar voren brengt op welke grond dit berust, n.1. op het Verbond des Heeren. 

31:23 en 24. “Zo zegt de Heere der heerscharen, de God Israëls: Dit woord zullen zij nog 
zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als Ik hun gevangenis wenden zal: De Heere 
zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda mitsgaders zijn 
steden zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudden reizen... “ 

31:27 en 28, “Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het Huis Israëls en het Huis 
van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, 
gelijk Ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren, en te ver-
derven en kwaad aan te doen, alzo zal Ik over hen waken om te bouwen en te planten, 
spreekt de Heere“ 

Deze profetieën zijn niet vervuld in de N.T. Gemeente. Dat is licht te bewijzen uit Jeremia 
zelf. Wat is het Huis Israëls? Deze uitdrukking komt 20 x voor in Jeremia: n.1. 2:4: “Hoort 
des Heeren woord gij Huis Jakobs en alle geslachten van het Huis Israëls.“ Deze tekst 
heeft betrekking op Israël, zie vs. 5. Wil de uitlegging van Jeremia zich zelf nu gelijk blijven, 
dan moet men de andere uitdrukkingen”Huis Israëls“ ook voor Israël nemen. Welke uitleg-
ging konden anders de Joden er aan geven. Zie verder 2:26; 3:18, 20: 5:11. 15: 9:26: 10:1; 
11:10, 17; 13:11: 18:6, 6; 23:8; 31:27, 31, 33; 33:14, 17. Het Huis Israëls is het huis Israëls, 
niets anders. God blijft Zichzelf ook in Zijn Woord gelijk. Men kan toch niet de straf aan het 
huis Israëls, de uit Jakob’s zonen geboren geslachten, geven, en zichzelf de zegen toeëige-
nen? Wie het laatste doet, doe ook het eerste. M.a.w. wie onder de zegen van Israël wil ko-
men, kome ook onder zijn oordeel. 

De term “ Huis Juda “ komt 10 x voor in Jeremia, n.l . 3:18; 5:11; 11:10, 17; 12:14; 13:11; 
31:27, 31: 33:14; 36:3. 

Als 5:11 zegt: “want het Huis Israëls en het Huis Juda hebben trouwelooslijk tegen Mij 
gehandeld“ en 31:27 spreekt van een zegening van het Huis Israëls en van Juda, dan betreft 
dat hetzelfde Huis Israëls en Juda, al kunnen het andere personen zijn. Het Huis Juda bete-
kent: “Afstammelingen uit Juda”, niet Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Fransen, enz. Men 
leze al die teksten en passe bij alle de uitlegkundige regel toe, die we aangaven. De Heilige 
Schrift moet de Schrift uitleggen, we hebben slechts consequent te volgen. Het wanneer moe-
ten we aan God overlaten. Israël en Juda vormen het gehele Israëlitische volk. 



Jaargang	1930-1	 Pagina	86	
 

Verder: Aangenomen, dat we deze profetie moeten vergeestelijken, wat is dan te verstaan 
onder het zaad van beesten? 

Dan: De Heere zegt, dat het bouwen en planten zal zijn GELIJK het uitrukken en afbreken. 
Hierin ligt onweersprekelijk aangegeven, dat beide dingen Israël en Juda gelden. 

31:31-34. “Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het Huis Israëls en met het 
Huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond, dat Ik met hun vade-
ren gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond met Mij zij vernietigd 
hebben, hoewel Ik ze getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond, dat Ik na 
die dagen, met het Huis Israëls maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun bin-
nenste geven en zal die in hun hart schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen 
Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn 
broeder leren, zeggende: Kent den Heere, want zij zullen Mij allen kennen van hun klein-
ste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en 
hun zonde niet meer gedenken.“ 

Hier wordt herinnerd aan het eerste verbond, dat van Sinaï. Is met de “Kerk“ soms een eerste 
verbond gemaakt? Heeft de “ Kerk “ dat verbroken? Zo ja, wanneer? Van Israël weten we 
beslist het tijdstip, het was bij het maken van het gouden kalf. Waar met Israël het eerste ver-
bond gemaakt is, zal ook met dat volk het nieuwe verbond gesloten worden. 

In Ex. 24 lezen we van de verbondssluiting van het eerste. Het bloed werd gesprenkeld op het 
boek des Verbonds en het Volk, zie 24:6-8. De geslachte dieren waren de verbondmakers. 
Het Nieuwe Verbond is ook reeds door het Verbondsoffer Christus bezegeld. Hij was de ver-
bondsmaker (in Hebr.9 is dat woord onjuist vertaald door: testamentmaker, men leze overal, 
waar in het N.T. “testament“ staat: “verbond“. Dat verbond moet echter nog voleindigd wor-
den, d.i. uitgewerkt. Dat staat althans in Hebr. 8:8 “ . . .  Zie de dagen komen spreekt de Hee-
re, en Ik zal over het Huis Israëls en over het Huis Juda een nieuw verbond voleindigen”. 
Gr.: sunteleoo. In Mt. 7:28, komt dit woord ook voor: Als Jezus deze woorden geëindigd had; 
Mk. 13:4 ... wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden; Lk. 4:2 ... als dezelve (n.1. 
de 40 dagen van het vasten) geëindigd waren; Lk. 4:13 ... en als de duivel alle verzoeking 
voleindigd had; Hand. 21:27 ... Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden; Rom. 
9:28... Want Hij voleindt een zaak...; en dan in Hebr.8:8. Men leze overal voleindigen of vol-
einden. 

Het Nieuwe Verbond is gesloten, het bloed er voor is vergoten (zie Mt. 26:28; Mk. 14:24; Lk. 
22:20 en 1 Cor. 11:25, men leze hier overal verbond) maar voleind is het nog niet. Dat moet 
nog geschieden in de toekomende aioon d.i. eeuw, waarin Christus als Hogepriester voor 
Israël zal optreden, na eerst met Zijn eigen bloed te zijn ingegaan, Hebr. 7:17; Ps. 110:1; He-
br. 9:24-28; 9:11 en 12 e.a. Op grond van het bloed van het Nieuwe Verbond, bij Christus' 
lijden en kruisdood vergoten, zal de Heere Israël andermaal aannemen. 

In het Nieuwe Verbond kennen allen de Heere, van de kleinste tot de grootste. Men neme 
ook dit letterlijk en versta hieronder de oude en de jonge Israëliet. Men heeft dit woord toe-
gepast op de tegenwoordige bedeling en gemeend, dat we thans in het N.V. leven. Hoeverre 
zijn we echter af van deze toestand. De kinderen der gelovigen kennen niet alle de Heere, 
vele komen tot volslagen ongeloof. We leven niet in de bedeling, waarvan staat, dat niemand 
zijn naaste meer leert. Heel de gelovige Christenheid leert zijn naaste en bewijst zo doende 
juist dat men onder een andere bedeling leeft, niet onder het N.V. Dat de individuele gelovige 
wel bij toepassing door een woord van het N.V. getroost kan worden, geloven we. Maar fi-
naal geldt het Israël. 
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De Heer bekrachtigt dit verbond met een eed. Vs. 35 en 36. “Zo zegt de Heere: Indien de 
hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen 
worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen. OM ALLES, WAT ZIJ GEDAAN 
HEBBEN, spreekt de Heere. “ 

Het kan schier niet sterker. Israël is niet verworpen, zegt de Heere om alles wat zij gedaan 
hebben. En toch zegt en leert men het en weerspreekt de Schrift. 

Gods roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. 

 

 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

N° 6. 

II. HET AANTAL WERELDEN EN AIONEN. 

1. De 5 werelden. 
 

WERELD — KOSMOS.  
Het woord kosmos betekent feitelijk versiering of ornament. Nu is er geen versiering moge-
lijk zonder een sfeer, een milieu, waarin ze past, zonder een opbouw, zonder een samenhan-
gend geheel. Een kosmos is dus meteen een samenstelling der dingen, een aaneensluitend 
geheel. Achter de kosmos liggen dan ook wetten, naar welke hij gebouwd is en door welke hij 
geregeld wordt. Een kosmos is tevens een orde van zaken, een geordend versierd geheel. 
 
Het Hebreeuws  mist een woord voor het begrip, dat door kosmos wordt uitgedrukt. Het 
spreekt van hemelen en aarde, zoals we zullen zien. Hoewel het begrip niet in één woord 
wordt samengevat (het Hebr. woord door wereld in onze S.V. vertaald, betekent wat anders, 
n.1. het bewoonde deel der aarde) wordt toch bijzonder in Ps. 19 het geheel gezien als be-
heerst door wetten, waarin de wijsheid en wetenschap uitkomt. “De hemelen vertellen Gods 
eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk, de dag aan den dag stort overvloedig 
sprake uit, (d. i. geeft geordend weer wat waargenomen kan worden), de nacht aan de 
nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt 
gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het eind der 
wereld. “ Ps. 19:2-5 a. 

In Gen. 1:1 wordt het begrip kosmos uitgedrukt door het “In den beginne schiep God de 
hemelen (niet de hemel) en de aarde“. Wat de Hebr. taal nu samenvat onder hemelen en 
aarde, wordt in het Gr. weergegeven door “kosmos“. 

Het woord kosmos wordt ook in andere betekenissen gebruikt, n.1. om de wereld der mens-
heid mee aan te duiden. Het wijst steeds op een geheel, door wetten en wetenschap beheerst, 
in welke vorm dan ook. Als zodanig staat het in tegenstelling met aioon, welk woord de loop 
der dingen, de ontwikkelingsgang, aangeeft. Kosmos staat tot aioon als bedding staat tot 
stroom', als lichaam; staat tot bloedstroom, als “zijn“ staat tot “worden“. Daar het “zijn“ in 
een “worden“ overslaat, ontstaat een nauw verband, dat wereld en aioon schijnbaar vereen-
zelvigt, doch toch onderscheiden moet worden. 
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DE OUDE WERELD. 
 De apostel Petrus geeft ons in zijn tweede brief in dezen leerrijk onder- richt. We willen dat 
nagaan. In Petr. 2:5 spreekt hij over de oude wereld. “En de oude wereld niet gespaard heeft, 
maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal, bewaard heeft als Hij de zond-
vloed over de wereld der goddelozen gebracht heeft“. “Wereld“ komt hier voor in tweeërlei 
zin: als natuurorde en als mensenwereld. Voor “zondvloed“ staat hier het woord kataklusmos, 
d.i. neeruitgieting. In Noachs tijd is dus de oude wereld vergaan, werd de natuurorde van die 
wereld verbroken en de mensheidwereld van die dagen verdelgd. 
 
DE TOEN (MALIGE) WERELD.  
In 2 P. 3:5, 6 zegt Petrus wat anders. “Want willens is hun (n.1. de spotters) onbekend, dat 
door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in 
het water bestaande, door welke (n.1. door welke twee soorten water, in het Gr. staat de 
meervoudsvorm de wereld, die toen was, (Gr. de toen (malige) wereld) met het water van de 
zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.“ 
 
In dit tekstwoord ligt weer veel opgesloten. We beginnen met de laatste term het water van de 
zondvloed. Hier staat niet het woord kataklusmos, dat we in hfdst. 2:5 ontmoet hebben; er 
staat zelfs geen zelfstandig naamwoord, maar een passief deelwoord, kataklutheis het neerge-
goten wordende water. De S.V. is hier niet juist. 

Wat wordt daar nu mee bedoeld? Is hier sprake van dezelfde wereld van 2 P.2? O. i. niet. 
Vooreerst heet die wereld niet de oude wereld, maar de toen (malige) wereld, (Gr. tote kos-
mos). Ten tweede wordt er van gezegd, dat die wereld bestond uit en in water, iets dat er op 
kan wijzen, dat de waterstof het oerelement is, waaruit de wereldlichamen worden opge-
bouwd. Ten derde gaat het verband niet terug naar Noach, maar naar de schepping. De spot-
ters zullen in de toekomende dagen zeggen: “Waar is de belofte Zijner toekomst, want van 
dien dag, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der 
schepping “. We staan hier voor een andere wereld dan die van Noach en wel die van Gen. 
1:1, voor die, welke “in den beginne“ was en die woest en ledig werd. Toen is er wat ge-
beurd. De wateren uit het heelal zijn neergeploft en deden de toen wereld ondergaan. Bij 
Noach heeft zich wel iets dergelijks herhaald, maar op veel kleiner schaal. In Gen. 1 immers 
maakt de Heere een uitspansel om de wateren van onder en boven de hemelen te scheiden, in 
Gen. 8 is daar geen sprake van. De Heere maakte geen nieuw uitspansel. De catastrofe (grote 
ramp) van Gen. 1 was dus groter dan die in Noach’s tijd. We kunnen zeggen, dat het neerge-
stort wordende water, dat 2 P.3 noemt, iets anders is dan de zondvloed van 2 P.2. Dat neerge-
stort wordende water van 2P.2 vormde voor een deel de zondvloed, in 2 P.3 genoemd, nadat 
het voor een deel in en door het uitspansel opgetrokken was. Gen. 7:11 spreekt van het ope-
nen van de sluizen des hemels en van de fonteinen der aarde, wat op een gematigder neerstro- 
ming wijst, meer op een vloed, die uit iets voortkomt, dan op een algemene neerstorting van 
water, 

GODS INGRIJPEN.  
Petrus spreekt in 2 P.3 van een feit, dat verder terug ligt dan de zondvloed. De spotters zei-
den, dat alles altijd zo gebleven was vanaf de schepping tot op hun tijd toe. En zo zal het in 
de toekomst ook wel blijven, zeiden zij. M.a.w. er is geen ingrijpen Gods, geen afbreken 
van de oude gang, geen ingrijpen ten oordeel geweest. Alles gaat langs lijnen van geleide-
lijkheid. Zo is het altijd gegaan, beweerden zij, alles bleef zoals het was. Willens, zegt Pe-
trus, is hun dit onbekend, dat er wel een ingrijpen Gods heeft plaats gehad.  Zeker ook in 
Noach’s dagen, maar daar heeft hij reeds in hfdst. 2 over gesproken. Toen werd de oude 
wereld niet gespaard. Ook dat was wel een ingrijpen van God, er had reeds eerder een in-
grijpen plaats gehad. Daarbij verging de toen wereld, die door God geschapen was van den 
beginne. In 2:5 staat dit niet, toen werd de oude wereld niet gespaard. Hfdst. 3:6 zegt dat de 
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toen wereld verging. Die toen wereld begon bij de schepping en eindigde, toen de aarde 
woest en ledig werd. Er is dus tussen Gen. 1:1 en 2 een kloof. 
 
Tegenwoordig zijn het niet alleen spotters, die dat ontkennen. Vele gelovigen zijn in de-
zelfde dwaling vervallen; de grote catastrofe van Gen. 1:2 wordt niet gezien. God schiep 
oorspronkelijk de hemelen en de aarde. Niet de zee. Die is eerst ontstaan door het neerge-
stort wordende water en wordt eenmaal weggenomen. Op. 21. 

DE KLOOF.  
Hoe komt Petrus er nu toe zo te spreken. Hij stond voor het feit, dat de toekomst des Heeren 
maar niet plaats greep. Hij kon zich de gang van zaken niet anders verklaren dan door een 
figuurlijke herhaling te zien van de letterlijke van Gen. 1:1 en 2. Evenals toen de aarde 
woest en ledig werd, zo zou Israël eenmaal verwoest worden en ondergaan, geheel ver-
zwonden door en in de volken wereld. De Heere toefde te komen. Dat moet ge voor lank-
moedigheid houden, zegt Petrus, want de Heere vertraagt de belofte niet. Zijn dag zal een-
maal komen. Alleen er ligt een oordeel tussen eerste en tweede komst. Zoals er een oordeel 
plaats had in Gen. 1:2, zo zal er een oordeel komen over Israël. Alle dingen zijn niet geble-
ven, zoals ze waren van het begin der schepping. Alle dingen zullen niet zo blijven als ze 
zijn in Israël. 
 
Het uitstel van ’s Heeren wederkomst hangt samen met Israëls val. Zoals de toen wereld 
gescheiden werd van God, ze werd nedergeworpen zoals we zullen zien, zo zal Israël geheel 
nedergeworpen worden. Zoals er een chaos ontstond, die om herstel riep, maar waarin de 
Heere niet direct ingreep, Zijn Geest eerst deed zweven over de wateren voor Hij sprak, zo 
zal Israël in de volkenzee ondergaan en de Heere zal toeven te komen om orde in de chaos 
te stellen. Er ontstaat dus een kloof in Israëls historie, zoals er eens een kloof onstaan is in 
de ontwikkelingsgang der aarde. De spotters geloven deze parallel niet en menen, dat de 
Heere niet zal komen ten oordeel, ter scheiding. De dag des Heeren komt gewis, zegt Pe-
trus. Evenals in het zesdaagse herstellingswerk de Heere regelend en scheidend optreedt, zo 
zal Hij in Israël weer optreden door Zijn persoonlijke komst om de wederherstelling der 
dingen aan te vangen. 
 

Hoe lang er verlopen is in Gen. 1:2 tussen het woest en ledig worden en 1:3 het spreken Gods: 
is onbekend. Hoe lang de tussenbedeling, waarin we leven en die begonnen is met Israëls 
verwerping, duren zal is mede onbekend. Petrus zag niet, wat er in plaats heeft. Wel, dat ze er 
was of zou komen. Paulus zag meer. Petrus noemt diens Brieven daarom zwaar te verstaan. 
Hem waren niet de verborgenheden toebetrouwd, die Paulus kreeg te zien. 

 
DE NU (ZIJNDE) WERELD.  
Voor we op alles nog dieper ingaan, volgen we Petrus. “Maar de hemelen, die nu zijn en de 
aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen 
den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen“. 2P.2:7. 
Petrus leert ons hier twee dingen. Ten eerste laat hij zien, wat hij onder wereld verstaat, sa-
menvat, n.1. wat het O.T. als hemelen en aarde aanduidt. Ten tweede, dat de hemelen en de 
aarde, die nu zijn, staan tegenover die er vroeger waren. Petrus maakt hier een overgang van 
het Gr. woord naar de Hebr. uitdrukking. Een kosmos, een wereld, omspant allereerst heme-
len en aarde en daarmee en daarna al wat daar in is. 

In het O.T. zien we hemelen en aarde voortdurend samen gaan. Daar is: het gevogelte des 
hemels en het gedierte der aarde, de geboorten (Hebr. de geslachten) der hemelen en der aar-
de, Gen. 2:4, de dauw des hemels en de vettigheid der aarde, de hemel van koper en de aarde 
van ijzer, de hemelen, die zich zullen verblijden en de aarde, die zich zal verheugen, hoort gij 
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hemel en neem ter ore gij aarde; de aarde treure, de hemel worde zwart ; de hemelen daarbo-
ven en de aarde beneden, de ordeningen des hemels en der aarde. 

Een wereld nu omvat de hemelen en de aarde. Ze staan in # de nauwste betrekking tot elkaar. 
Wat in de een begint, vindt in de ander zijn door- en uitwerking. 

In 2 Ps. 3:7 spreekt Petrus over onze wereld als de nu (zijnde) wereld. Dat is de derde. Ze zal 
vergaan in de dag des Heeren. Dan gaan de hemelen met een gedruis voorbij, omdat de krach-
ten der hemelen bewogen worden, Mt. 24:29. Het uitspansel zal dan als een dunne doek opge-
rold worden, Jes. 40:12. Er komt een andere hemel en aarde, een ander wereldsamenstel. God 
schept dan nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Jes. 65:17 een nieuwe kosmos dus. 

 

Wat de Konkordantie leert 

DOOR MIDDEL VAN CHRISTUS. 
 

Elk geïnspireerd woord heeft zijn waarde, de voorzetsels niet het minst. De Heilige Geest 
spreekt veel over het middelaarschap van Christus en gebruikt dan het Gr. woord “dia”, dat 
meestal door “door“  in de vertalingen wordt weergegeven, doch de betekenis heeft van “door 
middel van“ als het met de 2de naamval gebruikt wordt. 

In de volgende verzen plaatsen wij “doormiddel van“ voor “dia”: 

Joh. 1:3 “Alle dingen zijn doormiddel van Hetzelve (het Woord) gemaakt “. 

Joh. 1:10 “De wereld is doormiddel van Hem gemaakt “. 

  1Kor. 8:6 “Doormiddel van Welken (Jezus Christus) alle dingen zijn“. 

Kol. 1:16 “Want doormiddel van Hem zijn alle dingen geschapen“. 

Heb. 1:2 “Doormiddel van Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft“ (de eeuwen 
                opnieuw toebereid heeft, volgens het Gr.). 
 
Rom. 2:16 “Wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen doormiddel 

        van Jezus Christus “. 

Joh. 1:17 “De genade en de waarheid is doormiddel van Jezus Christus geworden“.  

Zie ook: Rom. 1:5; 5:21. 

Tit. 3:6 “Den welken (Heilige Geest) Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten 
    doormiddel van Jezus Christus“. 

Joh. 3:17 “Opdat de wereld doormiddel van Hem zou behouden worden.“ 

Rom, 5:9 “Zullen wij doormiddel van Hem behouden worden van de toorn“.  

1Thes. 5:9; Hebr. 2:3. 

1 Kor. 5:18 “God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft doormiddel van Jezus 
Christus”. Zie ook Rom. 5:10, 11; Kol. 1:20. 

Rom. 1:5 “Doormiddel van welken wij hebben ontvangen... het apostelschap“.  
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Zie ook Gal. 1:1. 

Ef. 1:5 “Verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (tot zoonschap), 
   doormiddel van Jezus Christus “. 

Hand. 13:38 “Doormiddel van Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt“. 

1 Kor. 15:21 “Zo is ook de opstanding der doden doormiddel van een Mens“. 

Hand. 2:22 “Krachten, en wonderen, en tekenen, die God doormiddel van Hem  
         gedaan heeft“. 

Hebr. 13:21 “Werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, doormiddel van 
           Jezus Christus“. 

Fil. 1:11 “Vruchten der gerechtigheid, die doormiddel van Jezus Christus zijn“. 

1Joh. 4:9 “Opdat wij zouden leven doormiddel van Hem”. 

  1Kor. 15:57 “Die ons de overwinning geeft doormiddel van onzen  
             Heere Jezus Christus“. 

Hand. 3:16 “En het geloof, dat doormiddel van Hem is “. Zie ook 1 Pet. 1:21. 

Ef. 2:18 “Want doormiddel van Hem hebben wij beiden den toegang door (in) éénen 
     geest tot den Vader “. Zie ook Joh. 14:6; Rom. 5:2; Hebr. 7:25. 

  1Kor. 3:4 “En zodanig een vertrouwen hebben wij doormiddel van Christus  
          bij God“. 

Rom. 1:8 “Eerstelijk dank ik mijnen God doormiddel van Jezus Christus“.  

Zie ook Rom. 7-25; Kol. 3:17. 

Heb. 13:15 “Laat ons doormiddel van Hem altijd Gode opofferen... “  

Zie ook 1 Pet. 2:5. 

Rom. 16:27 “God zij doormiddel van Jezus Christus de heerlijkheid in der 
          eeuwigheid“.  

Zie ook 1 Petr. 4:11. 

Rom. 5:1 “Wij... hebben vrede bij God, doormiddel van onzen Heere Jezus 
      Christus“.  

Zie ook Hand. 10:36. 

Rom. 5:11 “Wij roemen ook in God, doormiddel van onze Heere Jezus. Christus“. 

Men ziet hoe het middelaarschap van Christus, zich tot alles uitstrekt. Zonder Hem kunnen 
wij niets. Door Hem vermogen wij alle dingen (Pil. 4:13). 

Een dergelijk gebruik van “ door “ in betrekking tot velerlei zaak, is altijd zeer belangrijk te 
onderscheiden. Wij geven er slechts 3 voorbeelden van: 

Mat. 2:5 “Want alzo is geschreven doormiddel van den profeet“. Men ziet hier hoe 
de Goddelijke ingeving der Schrift telkens bevestigd wordt, het was eigenlijk de pro-
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feet niet, die schreef, hij was slechts een middel. Telkens komt “door“ op een dergelij-
ke wijze gebruikt, terug. 

Ef. 2:8 “Want uit genade zijt gij zalig geworden door middel van het geloof“. Men 
denke er aan, dat men niet door geloof behouden wordt. Het geloof is ook maar een 
middel 

Ef. 3:10 “Opdat nu, door middel der Gemeente, bekend gemaakt worde aan de over-
heden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods“. 

De Gemeente doet het eigenlijk zelf niet, maar is een middel in Gods handen om aan die 
geestelijke wezens Zijn wijsheid bekend te maken. 

De lezer onderzoeke zelf verder, het loont de moeite. De “Englishman’s Concordance“ geeft 
alle gevallen waar de 2de naamval (genitief) gebruikt wordt. 

Het andere woord voor “door“ is meer de vertaling van het Gr. woord “hupo”. Zo b.v. in Mat. 
1:22 “Opdat vervuld zou worden, hetgeen door (hupo) den Heer (Jehovah) gesproken is, 
doormiddel van (dia) de profeet“. Jehovah sprak tot de profeet en deze sprak en schreef tot 
ons. Zie ook Mat. 2:15 enz. 

Een korte Samenvatting 
 

“HET EEUWIGE LEVEN”. 
 
Het woord “eeuwig” in de Schrift betekent NIET eindeloos. Het is de vertaling van het woord 
aioonios; dit betekent: behorende tot, genoten in, ondergaan in een zekere aioon. Het geeft 
het karakter, de aard van iets aan. 
 
Het eeuwige leven, Gr. het aionische leven, is het leven een aioon door genoten. Het is niet 
oneindig, omdat de eeuwigheid, waarin het gegeven, ontvangen en genoten wordt, niet on-
eindig is, maar is een vorm, van leven en staat veelal in tegenstelling met dit aardse leven of 
het leven, dat niet aionisch is, niet de hele eeuw duurt. Als b.v. volgens Jes. 65 een zondaar 
100 jaar oud zijnde, vervloekt wordt, terwijl de toekomende eeuw 1000 jaar en langer duurt, 
volgt daaruit, dat deze geen aionisch, geen “eeuwig” leven heeft, niet de hele aioon uit leeft. 
 
Heeft het “eeuwige” leven dan een einde, zal men vragen. Ja en neen. Ja, wat betreft de le-
vensvorm. Even zo goed als het leven, de levensvorm van de 16de, 17de, enz. eeuw een einde 
had omdat die eeuw (100 tal jaren) een einde had, zo heeft het “eeuwige” d.i. aionische leven 
een einde, omdat die “levens- openbaring” overgaat in een andere. Neen, wat betreft het leven 
zelf, daar hij, die aionisch, “eeuwig” leven bezit ook onvergankelijk leven heeft en van hem 
ook het woord geldt: Ik leef en gij zult leven. 
 
Wie de term “eeuwig” leven wil verstaan, vatte die op als leven gegeven, ontvangen en geno-
ten in de toekomende eeuw, wat insluit, dat het de hele eeuw door niet eindigt, wat niet uit-
sluit, dat het leven zelf voortgezet wordt. 



Jaargang	1930-1	 Pagina	93	
 

 

UIT DE  SCHRIFTEN 
Deel II - N° 8 - 19 April 1930 

D E  S T R I J D  
 

N° 8. 

Wij willen nu ook uit de “Kerkelijke Geschiedenissen” van EUSEBIUS PAMFILUS nog 
een en ander leren over de ceremoniën welke gedurende de eerste eeuwen werden gehou-
den. Wij volgen de vertaling van A.A. Van der Meersch (1749). 

Boek 2, Hoofdstuk 17. “Men verhaalt ook dat deze Filo ten tyde van Klaudius te Rome 
met Petrus, die daar het Evangeli toen predikte, gesprek heeft gehouden, 't geen ook 
niet onwaarschynlyk is, dewyl dat werk, waarvan we zo eve spraken, en 't geen door 
hem lang naderhand geschreven is, zeer duidelyk de kerkelyke regels bevat, welken 
thans nog onder ons in agt genomen worden. En in zyne zeer naukeurigo beschryvin-
ge der levenswyze van de Monniken onder ons, betoont hy duidelijk, dat hy dezelven 
niet alleen gezien hadt, maar ook zyne goedkeuring gaf, ja. dat hy voor Goddelyk en 
in grote eerbiedt hieldt die Apostolische mannen, van welken hy spreekt, welke naar 
allen schyn uit de Hebreeuwen oorspronkelijk waren, en ter dier oorzake voor 't 
grootste gedeelte hunne oude zeden naar de Joodsche wyze nog aankleefden.” 
Wat behoeven we verder te spreken van hunne byeenkomsten, en van hunne byzonde-
re verblyfplaatsen, zo der mannen als der vrouwen, en hunne gewone oeffeningen, 
welken tot nog toe onder ons in gebruik zyn, en die wy inzonderheid op het feest van 's 
Heilands Lyden gewoon zyn te verrigten, te weten met vasten en waken, en 't lezen der 
Heilige Schriften; 't welk alles op dezelve wyze, gelyk het van ons ten huidigen dage 
nog wordt waargenomen, door den meermalen gemelden Schryver in dat Boek naaw-
keurig beschreven is. En inzonderheid beschryft hy de gehele Nagtwaken (of Per vigi-
liën) van 't grote Feest, de godsdienstige oeffeningen in dezelven, en de gezangen, 
welken wij dan gewoon zyn te zingen: hoe een naar de maat en deftig het gezang op-
heft, en de overigen, na met stilzwygen geluisterd te hebben, met den toezang van de 
laatste gedeelten der Gezangen hem beantwoorden; hoe zy ook op matrassen op den 
grond leggen, en zig, om zyne eigene woorden te gebruiken, geheel en al van Wyn 
onthouden, als mede van alles wat bloed heeft. Hunne drank is enkel water, en by hun 
brood gebruiken ze wat zout met hysope. Wyders beschryft hy de order van rang, dien 
zy houden; zo van hun, die den Kerke- lyken dienst waarnemen, als van de genen, die 
het Diakenschap, en boven dat alles de Bisschop pelyke waardigheid bekleeden. Die 
genegen is dit alles naaukeuriger te weten, kan het uit des mans gemelde schriften 
leren. 
Dat nu Filo in deze beschryvinge de eerste verkondigers der Evangelilere en de instellin-
gen, door de Apostelen van den beginne overgeleverd, op 't oog hebbe, kan een ieder duide-
lyk zien.” 

Boek 5, Hoofdstuk 23. “Ten tyde dezer Bisschoppen ontstont er geen klein Geschil, ter oor-
zake de Kerken van geheel Azië, als ene zeer oude overlevering volgende, van gevoelen 
waren, dat men op den veertienden dag der Mane het Feest van 's Heilands Pascha be-
hoorde te vieren (op welken dag den Joden bevolen was het Paaslam te slagten) en dat men 
zekerlyk op dien dag, op welken dag der weke hy ook mogte komen, een einde van het Vas-
ten maken moest. De overige Kerken over de gansche aarde hadden van den anderen kant 
gene gewoonte van op deze wyze te werk te gaan, maar volgden volgens Apostolische over-
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levering die gewoonte, welke tot dezen tyd toe de overhand heeft: te weten, dat het niet ge-
oorlofd is de Vasten op enen anderen dag te eindigen, dan op dien van de opstandinge on-
zes Heilands. Men hieldt dan over dit stuk Synoden en Byeenkomsten van Bisschoppen: en 
alle de Bisschoppen verwittigden eensgezind alomme aan de Kristenen door brieven den 
Kerkelyken Regel; dat men namelyk op genen anderen dag, dan op den Zondag, immer de 
Verborgenheid van des Heren Opstandinge uit den dood zoude vieren, en dat we op dien 
dag alleen zouden waarnemen een einde van de Paasvasten te maken. Daar is nog voor-
handen zo een brief van enige Bisschoppen, die in Palestina toen ter tyd byeengekomen 
waren...” 

Boek 5, Hoofdstuk 24. “Van den anderen kant beweerden de Bisschoppen in Azië, welken 
Polykrates aan hun hoofd hadden, dat men de hun vanouds overgeleverde gewoonte zorg-
vuldig moest bewaren. Polykrates zelf legt in zynen Brief, aan Viktor en de Kerke te Rome 
geschreven, de overlevering, welke tot hen was neergedaald, op deze wyze uit. “Wy dan 
vieren den regten dag, zonder bytevoegen, zonder aftetrekken. Want in Azië zyn grote Lich-
ten ondergegaan, welken op den dag van de verschyninge des n zullen opstaan, wanneer 
Hy met heerlykheid uit den Hemel zal komen, en alle de Heiligen opwekken. (Als daar is) 
Filippus, een der twaalf Apostelen, die te Hierapolis is ontslapen, benevens zyne twe Dog-
ters, welken in den maagdelyken staat zyn oud geworden, alsmede zyne andere Dogter, 
welke in den Heiligen Geest gewandeld heeft, en te Efezen rust: Gelyk ook Joannes, die op 
den borst des Heren lag, die Priester geweest is, een Voorhoofdplaat droeg; Martelaar en 
Leermeester was. Deze is te Efezen ontslapen: Wyders nog Polykarpus, die Bisschop en 
Martelaar te Smyrna was. En Thraseas, te Eumenië Bisschop en Martelaar, die te Smyrne 
rust. En wat behoeft men te spre ken van Sagaris, die insgelyks Bisschop en Martelaar was, 
en te Laodicea is gestorven: of ook van den zaligen Papirius; of Melito, den gesnedenen, 
die alles in den Heiligen Geest bestuurde, en te Sardes begraven legt, verwagtende de toe-
komste des Heren uit den Hemel, wanneer hy uit den dood opstaan zal. Deze allen hebben 
den dag van Paassen op den veertienden (der Mane) volgens het Evangeli gevierd; niets 
veranderende, maar den Regel des Geloofs volgende. Wyders, Ik Polykrates zelf, die de 
minste van u allen ben, (heb altoos die gewoonte gevolgd) naar de overlevering myner 
naastbestaanden, waarvan ik met sommigen nog heb omgegaan. Want zeven Bisschoppen 
tel ik onder myne bloedverwanten, en ik zelf ben de agste; en altoos hebben zy dien dag 
gevierd, waarop het (Joodsche) Volk het zuurdeeg ophieldt te gebruiken. Weshalven Ik, 
Broeders, die vijfenzestig jaren oud ben in den Here, die met de Broederen, die op de gehe-
le wereld zyn, heb gesproken, en de gansche Heilige Schrift heb gelezen, niet bevreesd wor-
de door bedreigingen. Die meer zyn dan ik, hebben gezegd, dat men Gode meer moet ge-
hoorzamen dan den menschen.” 
 
Vervolgens spreekt hij van alle de Bisschoppen indiervoege: Ik zou ook gewag kunnen ma-
ken van de Bisschoppen, welken by my zyn, en die gy begeerde dat ik byeen zoude roepen, 
gelyk ik gedaan heb; welker namen ene grote menigte uit zouden maken, indien ik ze 
schreef. Dezen my, gering Mens, komende bezoeken, hebben in mynen Brief genoegen ge-
nomen: wetende, dat ik de grysheid niet te vergeefs drage, maar altyd in den Here Jezus 
gewandeld hebbe.” 
Hierop tragtte Viktor, de Bisschop van Rome, zo de Kerken van geheel Azië, als de daar 
naby gele gene, als onregtzinnige, terstond van de gemene Enigheid aftesneiden. Hy 
schreef derhalven brieven, waarin hy alle de Broeders aldaar ten ene male buiten de Ge-
meenschap (der Kerke) verklaarde. Dit egter behaagde geensints aan alle de Bisschoppen. 
Weshalven zy Viktor van 't tegendeel vermaanden en het bezinnen van vrede, enigheid en 
liefde met zynen naasten aanraadden. Ook zyn er nog Brieven in wezen van zulke Bis-
schoppen, welken Viktor met vry harde bestraffingen aantasten. En onder anderen schreef 
hem Ireneus, uit name der Broederen in Gallië, waarover hy Bisschop was. In dien Brief 
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beweert hy wel, dat men alleen op den Dag des Heeren de Verborgenheid van 's Heilands 
opstandinge moet vieren: maar tevens ook vermaant hy Viktor op ene betamelyke wyze die 
gehele Kerken Gods niet aftesneiden, welken de overlevering ener oude gewoonte bewaren. 
Onder vele andere zaken gebruikt hy ook deze woorden: “Niet alleen is er verschil over 
Dag, maar ook over de wyze zelve van het Vasten: want sommigen menen, dat zy enen dag, 
anderen dat zy twee, anderen dat zy meer dagen moeten vasten: anderen wederom rekenen 
den dag hunner (Vasten) u i t  veertig uren in den dag en den nacht elkander volgende. Eu 
dusdanig verschil in het waarnemen van het Vasten is er niet onlangs by onzen tyd, maar 
reeds lang te voren opgekomen ten tyde van die voor ons geleefd hebben, en, gelyk waars-
chynlyk is, zonder naaukeurigheid (de Vasten) houdende, oorzaak geweest zyn, dat de na-
komelingen deze gewoonte gevolgd hebben, welke uit eenvoudigheid en onkunde ontstaan 
is. En ondanks dit verschil hebben zy allen in vrede geleefd, gelyk wy met malkanderen nog 
in vrede leven. Ook bevestigt dit Verschil in het Vasten de eensgezindheid des geloofs.” 
 

Hierop laat Ireneus een verhaal volgen, 't welk wy hier gevoechelyk zullen kunnen plaat-
sen, en dus luidt. “De Ouderlingen, welken voor Soter de Kerk, waarover gy nu gesteld zyt, 
regeerden, Anicetus/ namelyk, Plus, Hygïnus, Thelesforus en Xystus} hebben (die gewoon-
te) noch zelven behouden, noch aan die by hen waren toegelaten: en egter hebben ze niet-
temin, zelven (die gewoonte) niet waarnemende, vrede gehouden met zulken, die uit andere 
Kerken, waar die gewoonte werdt opgevolgd, by hen quamen, (schoon het waarnemen 
daarvan onder hen, die haar niet waarnemen des te strydiger was) en nimmer is iemand om 
die maniere van Vasten uitgewurpen; maar zelfs die Ouderlingen, die voor u geweest zyn, 
en die gewoonte niet hadden, zonden aan hen, welken in andere Kerken waren, en die ge-
woonte waarnamen, het H. Avondmaal (Eucharistie). Ook als de zalige Polykarpus ten 
tyde van Anicetus te Home was gekomen, en zy over enige andere zaken met elkander enig 
verschil hadden; zo hebbenze terstond de vreedzaamheid geoeffend; zelfs over deze hoofd-
zake met elkander niet sterk twistende. Want Anicetus kon Polykarpus niet overreden om 
die gewoonte te laten varen, alzo hy dezelve met Joannes, den Discipel des Heren, en met 
de overige Apostelen, waarmede hy verkeerd hadt, hadt waargenomen. Ook overreedde 
Polykarpus Anicetus niet om haar natekomen, alzo deze wederom zeide, dat hy behoorde 
te houden die gewoonte, welke hy van de Ouderlingen, zyne Voorzaten, hadt ontfangen. En 
in deze gesteltenisse van zaken hebbenze (de heilige) Gemeenschap met eikanderen ge-
vierd. Zelfs heeft Anicetus het (bedienen van het) Avondmaal (Eucharistie) in de Kerke 
aan Polykarpus, eerbiedshalve namelyk, overgelaten; en zy zyn met vrede van eikanderen 
gescheiden, alle de Kerken, zo welken die gewoonte waarnamen, als die haar niet waarna-
men, vrede houdende.” En dit was, 't welk Ireneus, die de betekenis van zvnen naam be-
antwoordde, (want die betekent Vreedzaam), en die op deze wyze ook een Vredemaker was, 
over de vrede der Kerke vermaande en leerde. Hy schreef ook verscheide Brieven, niet al-
leen aan Viktor, maar ook aan zeer vele andere Overheden der Kerken, waar in hy het 
zelfde over het onstane Verschil aanmaande. 

Boek 3, Hoofdstuk 23. “Op dien tyd was de Apostel en Evangelist Joannes die (Discipel) 
dien Jezus lief hadt, nog in leven, en bestuurde, na, Domitiaans overlyden uit zyne Bal-
lingschap van 't Eiland (Patmos) terug gekomen zynde, de Kerken van Azië. Dat 'Hy te 
dezer tyd nog in leven was, wordt volkomen bevestigd door getuigenissen van twe zeer ge-
loofwaardige Mannen, beide voorstanders der kerkelyke regtzinnigheid, te weten Ireneus 
en Klemens van Alexandrië. De eerste schryft in zyn twede Boek tegens de Ketteryen, 
woordelyk dit: “En alle de Ouderlingen, die in Azië met Joannes den Discipel des Heren 
verkeerd hebben, getuigen, dat Joannes het hun heeft overgeleverd: want hy is hun tot de 
tyden van Trojaan toe bygebleven. In het derde Boek van dat zelfde werk zegt hy het zelfde 
in deze woorden: “Maar ook is de Kerk van Efez en, die door Paulus gestigt is, en welke 
Joannes tot den tyd van Trajaan toe is bygebleven, van deze Apostolische overlevering ene 
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waaragtige getuige.” 

Boek 3, Hoofdstuk 37. Ten tyde van deze voorgemelden, bloeide ook Quadratus, welke 
gezegd wordt, benevens de Dogters van Filippus, door de gave der Profetie aanmerkelyk 
geweest te zyn. Behalve dezen waren er toen nog vele anderen beroemd, die den eersten 
rang onder de opvolgers der Apostelen bekleedden. Zij, uitmuntende Discipels van zo grote 
mannen, lieten niet na op de grondslagen, door de Apostelen gelegd, alom de Kerken op te 
bouwen, en de Prediking op het meest voort te zetten, verspreidende wyd en zyd over de 
gansche aarde het zaligmakende zaad van 't Koninkryke der Hemelen.” 

Boek 3, Hoofdstuk 39. “Maar Papias zelf geeft, in de Voorrede zyner werken, duidelyk te 
kennen, dat hy geensints van iemand de Heilige Apostelen een oor- en ooggetuigen geweest 
is: want hy verhaalt, dat hy de zaken, die het Geloof betreffen, van de zulke welken ge-
meenzaam met hun hadden omgegaan, hadt ontfangen zyne woorden zyn deze: “Het zal 
my niet vervelen voor u, met myne Uitleggingen dat, 't welk ik eertyds van de Ouderlingen 
heb geleerd, en 't welk ik wel heb onthouden, byeen ter neertestellen, naardien ik dus der-
zelver waarheid onwankelbaar make: want ik heb, gelyk de meeste anderen, nooit behagen 
gehad in die genen, welken veel zeiden, maar alleen in de zulken, die de waarheid leerden; 
noch in zulken, welken vreemde geboden, maar in hun, die geboden verhaalden, welken 
zekerlyk van den Here zyn overgegeven, en van de Waarheid zelve voortgekomen. En in-
dien ergens iemand quam, die met de Ouderlingen gemeenzaam, hadt omgegaan, zo vroeg 
ik naaukeurig wat de Ouderlingen zeiden: wat Andreas,wat Petrus, wat Fïlippus, wat 
Thomas, wat Jakobus,wat Joartines,wat Mattheus} of een ander der Discipelen onzes He-
ren plagten te zeggen: welke dingen Aristion en Joannes de Ouderling, Discipelen des He-
ren, zeggen: want ik was van gedagten, dat ik zoveel nut uit de boeken niet kon trekken, 
dan u i t  de levendige stemme der nog overgeblevenen.”  
 

REEKS I. 
 

Het Profetische Woord 
 

No. 20 
 
OVER BABEL, JER, 50 EN 51. 
Jeremia’s woord over Babel is door de Reformatie te haastig opgevat als vervuld door de in-
neming van Kores. Bezien we Jeremia 50 en 51 eens. 
 
Eerst de structuur:  
A B1  50:1 Het woord des Heeren tot Jeremia. Tegen Babel. Uiting 
  C1  D1  50:2 en 3 Babel 
    E1 50:4-7 Israël en Juda. 
  C2 D2  50:8-16 Babel 
    E2 50:17-20 Israël 
  C3 D3  50:21-32 Babel 
    E3 50:33 en 34 Israël en Juda 
  C4 D4  50:35-51:4 Babel 
    E4 51:5 Israël en Juda 
  C5 D5  51:6-18 Babel 
    E5 51:19 Juda 
  C6 D6  51:20-33 Babel 
    E6 51:34-53 Sion en Jeruzalem 
 B2 51:54-64 Het woord van Jeremia tot Seraja. Bekrachtiging 
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51:1 “Het woord, dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldee-
en...” Duidelijk zegt de Heere dus dat het niet is tegen Rome, Parijs, Londen, New York, een 
stelsel, het Pausdom, de Christenheid, enz. Het betreft Babel, in het land der Chaldeeën. 
Welk land dat is zegt o.a. Jer. 24:5; 25:12; Ez. 1:3. Babel is dus niet Rome in het land der 
Italianen of welke andere stad van welk volk dan ook. 
 
50:2-5 Hier wordt Babels inneming aangekondigd, door een volk uit het Noorden. Wie 
meent dat dit reeds geschied is, lette op vers 4 en 5: “In dezelve dagen en ter zelver tijd, (dus 
heel precies aangegeven) spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de 
kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen zij heengaan en de Heere 
hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op den weg herwaarts zullen hun aange-
zichten zijn; zij zullen komen en den Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond, 
dat niet zal vergeten worden.” 
 
Wat is hiervan vervuld? Uit Gen. 17 blijkt dat het verbond, dat God oprichten zal, in de toe-
komende eeuw aanvangt. Nog nimmer zijn Israël en Juda de Heere toegevoegd met een eeu-
wig verbond. Uit Babel keerden hoogstens een 50.000 Joden terug en enkelen der 10 stam-
men, zodat Ezra 2:70 kon zeggen, dat gans Israël in zijn steden woonde. Hij bedoelt daarmee: 
Gans Israël is vertegenwoordigd. Jak. 1:1 spreekt echter van de 12 stammen in de verstrooi-
ing, bewijs dat ze niet in Israël woonden en uit zijn scherpe berisping blijkt, dat ze de Heere 
nog niet toegevoegd waren. Zo blijft Jer. 50-1-5 nog op zijn Vervulling wachten. Jeremia zag 
de eindvervulling. De eerste terugkeer was een rimpeling in het profetisch vlak, nauwelijks 
waargenomen. 
 
 
50:9. De verzameling van grote volken uit het land van het Noorden heeft nog niet plaats ge-
had. Cyrus of Kores. kwam van het Oosten, omdat Medië en Perzië oostwaarts van de Eu-
fraat en zeker ten Oosten van Kanaan lag. Onder de grote volken van het Noorden is wat an-
ders te verstaan. Dat dit vers toekomstig is, blijkt uit vs. 8: “Vliedt weg uit het midden van 
Babel,” welk vers in Op. 18:4 bijna ongewijzigd voorkomt. Waar De Openb. geschreven 
werd lang na de eerste terugkeer, moet dit woord toekomstig zijn, is althans niet vervuld na 
de 70 jaren. 
 
 
50:13. Na de inneming door Cyrus bleef Babel bewoond, tot in Petrus' dagen zelfs, 1Petr. 
5:13. Ook dit is niet vervuld. 
 
50:15. Onvervuld zie Op. 18:6. De Joden wreekten niets bij hun eerste terugkeer. Zij roeiden 
niets uit. 
 
50:19-20. “Ik zal Israël wederbrengen tot zijn woning... In die dagen en te dien tijd, spreekt 
de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn...” Dat dit 
woord onvervuld is blijkt uit Rom. 11:26. De Verlosser is nog niet uit Sion gekomen. Jakobs 
ongerechtigheid is nog niet afgewenteld, staat integendeel nog met een ijzeren griffel ge-
schreven (Jer. 17:1). 
 
50:35-40. Ook hier wordt Babels ondergang, beschreven als een omkering van Sodom en 
Gomorra, waar niemand overbleef. Babel bleef na Belsazars nederlaag bestaan. In Alexander 
de Grote's tijd, een eeuw later was het er nog, in Rome's dagen evenzo, Sodom en Gomorra 
werden in een uur vernield. Hoe kan Babels ondergang gelijk zijn aan die van Sodom, als er 
meer dan 5 eeuwen voor nodig waren? Men leze wel. 
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51:5. Israël en Juda zullen niet in weduwschap gelaten worden. Als men dit wil uitleggen 
voor de “Kerk”, moet men eerst aantonen, wanneer het weduwschap der “Kerk” begonnen is, 
voorts dat de “Kerk” de vrouw van Jehovah is, dan wat het land der “Kerk” is. De Roomse 
Kerk met zijn vroegere in 1870 verloren doch thans weer herwonnen Kerkelijke Staat, zou 
zich hierop eerder kunnen beroepen dan de Reformatie met zijn Kerkstaten en Staatskerken. 
Voor ons is dit woord onvervuld en blijft staan voor Israël. 
 
51:6 “Vliedt weg uit het midden van Babel en redt een iegelijk zijn ziel (d.i. zichzelf). 
Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heeren.” 
Op 18:4 zegt uit het grote Babylon uit te gaan. Bedoelt Jeremia het oude Babel en Johannes 
Rome? Dan is het wel vreemd, dat Jer. 51:7 geciteerd wordt in Op. 17:4 en 14:8. Laat men 
nuchter zijn en Gods Woord geloven. Zie voorts 51:8 en Op. 17:2. 
 
51:13. “Gij die aan vele wateren woont.”  In Op. 17:1 wordt Babel de grote hoer genoemd, 
die zit op vele wateren. Men leze het hoofdstuk verder en zie daarin het toekomstig oordeel 
over het weer te herrijzen Babel aan de oevers van de Eufraat in het land der Chaldee-
en, dat eenmaal als een steen in het water neergeploft zal worden en ondergaan zal als So-
dom en Gomorra op één dag. Op. 17:8. Het zal met vuur verbrand worden (kan een stelsel 
dat of het Pausdom?) in één ure, Op. 18-10. De woorden van vs. 63 en 64 worden herhaald 
in Op. 18:21. Wie meent dat dit alles nu maar profetische inkleding is, dat we de kern uit de 
bolster moeten halen, dat dit slaat op een toekomstig wereldstelsel, dat de H.S. maar Babel 
noemt, voor Israël maar onder die naam gaf, moet evenzo doen t.o.v. de Messiaanse profe-
tieën, dus ze in moderne geest uitleggen. Christus is dan de Ideaalmens en wordt maar Gods 
Zoon genoemd. Wie vasthoudt aan de realiteit van het vervulde, kan niet het halfslachtige 
standpunt blijven innemen, dat het onvervulde vervaagt tot een wezen zonder ziel. In de toe-
komst zal Babel de ziel zijn van de Gode vijandige wereldmacht in het land der Chaldeeën, 
de stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, Op. 17:18. Het heet het grote 
Babylon in tegenstelling met het Babylon van vroeger dagen. 
 
“Een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp dien in de zee, zeg-
gende: Alzo zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer wor-
den gevonden.” Op. 18:21. 
 
De tegenwoordige bedeling van de Christenheid was een verborgenheid in God. Men moet 
de O.T. profetieën niet uitleggen voor iets, wat geen der profeten ooit gezien heeft. Rome 
lag geheel buiten de profetische visie. Wie meent, dat de profetie van Babel op Rome, het 
Pausdom; of wat ook overgaat, kan even goed aannemen, dat ze niet geïnspireerd zijn, want 
zo verdwijnt alle vastheid. En wie gelooft, dat Babylon Rome is, omdat “men” het zegt, en 
niet Babel, zoals God zegt, keert de Schrift ook t. o. v. dat woord om, dat men God meer 
gehoorzaam moet zijn dan de mens. 
 

 
REEKS II. 

 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

N° 7. 

DE NIEUWE HEMEL EN AARDE VAN JES. 65. 
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Jesaja spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en wel op tweeërlei plaats, n.l. in 
65:17 en 66:24. 
 
“Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet 
meer gedacht worden en zij zullen in het hart niet opkomen.” 65:17. 
 
“Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal voor Mijn aange-
zicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.” 
66:24. 
 

In deze hoofdstukken is sprake van Israëls herstel. In 65:9, 10 belooft de Heere: “Ik zal zaad 
uit Jakob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van Mijn bergen en Mijn uitverkorenen 
zullen aldaar wonen en Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal Achor tot een 
runderleger, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.” In 66:7-14 zien we het zaad voortge-
bracht en heet het: “Verblijdt u Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Te 
Jeruzalem zult gij getroost worden”, vs.13. In 65:11-16 lezen we bedreigingen tegen de ver-
laters des Heeren. Zo ook in 66:15-18. Dan volgt weer een parallel lopend gedeelte, n.1. 
65:17-25 en 66:18-24, beide delen handelend over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In 
65:18 is sprake van het voor Jeruzalem scheppen van een verheuging en voor Zijn volk een 
vrolijkheid, en in vs. 19 is het: “Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem.” Men leze dit schone 
gedeelte, waarin lange leeftijd beloofd wordt (want een jongeling zal sterven honderd jaar 
oud zijnde, d.i. als men zo oud sterft, wordt men nog slechts een jongeling geacht), milde 
overvloed, vs. 22, 23 vrede, vs. 25. Dit alles op Gods heilige berg, vs. 25. In 66:18-24 is 
sprake van het vergaderen van alle Heidenen en tongen. Zij zullen komen om Gods heerlijk-
heid te zien, vs. 18 Israël zal door hen teruggebracht worden naar Jeruzalem, vs. 20, dan zal 
Israëls zaad staan als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, vs. 22. In die nieuwe hemel is nog 
zon en maan, Jes. 30:26, er zijn sabbatten en maanden, vs. 23. Ook is er oordeel, vs. 24. Alle 
vlees komt om te Jeruzalem te aanbidden. 

DE WEDERGEBOORTE VAN MT. 18:29.  
Dat alles heeft plaats in de tijd der Wedergeboorte, wanneer Israëls apostelen, dus de elf met 
de later gekozen Matthias, zullen zitten op twaalf tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. 
Dan zal God ook een nieuwe natuurorde daar stellen. Dat dit nodig is, is begrijpelijk uit Mt. 
24. De Heere Jezus leert daar immers, dat de zon verduisterd zal worden en de maan haar 
schijnsel niet zal geven en de sterren van de hemel zullen vallen, dat de krachten der hemelen 
bewogen zullen worden, Mt. 24:29. Dat heeft plaats in de dag des Heeren. 
 
Wat leert Jes. 30:26 nu? “Het licht der maan zal zijn als het licht der zon en het licht der 
zon als het licht van zeven dagen ten dage als de Heere de breuk Zijns volks zal verbinden 
en de wond, waarmee het geslagen is genezen” Dat nu heeft plaats in de Wedergeboorte. 
Hiermee gaat ook een wedergeboorte der natuur gepaard en er ontstaat een nieuwe wereld, 
zowel naar de natuur als naar de geestelijke orde. De natuur wordt hersteld, de wereld staat 
uit de doden op. Dan zal Jes. 51:16 vervuld worden: “Ik leg Mijn woorden in uw mond en 
bedek u onder de schaduw Mijner hand om den hemel te planten en om de aarde te gron-
den en om tot Sion te zeggen: Gij zijt Mijn volk, waak op, waak op, sta op Jeruzalem.” 
Vanuit Jeruzalem onstaat een nieuwe wereld, Israëls nieuwe wereld. Dat wordt dus de vierde, 
die geschapen wordt. Die zal voor God staan als Israëls zaad. Dan komt de tijd der wederop-
richting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten van 
alle eeuw, Gr. vanaf de eeuw, n.1. de tegenwoordige, Hand. 3:21. Het is de tijd van Ezechiël 
tempelpaleis en het herstel der offers in het Huis des Heeren. 
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DAG DES HEEREN.  
De dag des Heeren is niet de Zondag, niet de Sabbatdag, maar de toekomende oordeelsdag, 
Het is geen dag van 24 uur, maar een toekomstige bedeling. Dat het de Sabbatdag niet is, 
noch de Zondag, kan 2Thess. 2 en 2P. 3 bewijzen. Paulus zegt, dat de dag des Heeren zal ko-
men. Toen was er de Sabbat al, dus die kan niet bedoeld zijn. Evenmin de zondag, de eerste 
dag der week, die toen geheel onbekend was. Paulus voorzegt hier toch niet, dat in 321 na 
Chr. officieel de zondag ingevoerd zou worden? Hij heeft het over de Antichristus, die eerst 
komen moet en dan pas komt de dag des Heeren. Hoe men het wendt of keert, de zondag kan 
niet bedoeld zijn. Blijft dus alleen de toekomstige dag des Heeren, die inzet als de Antichris-
tus er is, maar ook verder door schijnt te lopen welks voortzetting dan is de dag van de Heere 
Jezus. 1 Cor. 5:5; 2 Cor. 1:14. 
 
In die Dag des Heeren nu zullen de hemelen, die nu zijn, met een gedruis voorbijgaan en de 
elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de werken, die daarop zijn, zullen ver-
branden. Hemel en aarde moeten nu als herboren worden. De Wedergeboorte is geen vernie-
tiging, maar een onder oordelen, uit de oude opkomende nieuwe wereld. De Volken blijven 
bestaan, gaan niet onder, maar ondergaan een geestelijke verandering, zoals de natuur een 
natuurlijke verandering ondergaat. We hebben hier te doen met een ingrijpen van God Die 
door het oordeel heen wat nieuws schept. Zo doet Hij in de natuur, zo doet Hij in de zedelij-
ke wereldorde. Evenmin als de persoonlijke wedergeboorte de oude vernietigt, evenmin heft 
de Wedergeboorte der toekomende eeuw met een slag het oude op om het nieuwe daar te stel-
len. Uit de oude wereld moet de nieuwe- geboren worden. De schepping is thans nog in ba-
rensnood, Rom. 8:22. Bij de geboorte van de nieuwe wereld wordt de oude niet ineens opge-
heven, maar doorloopt in alle delen in de toekomende eeuw een geboorteproces, dat het oude 
in het nieuwe doet overgaan. Onder inwerking dan van nieuwe geestelijke factoren. 

DE DAG GODS.  
De Dag des Heeren is, niet de laatste dag, die de Heere maken zal. De gelovigen, aan wie 
Petrus schrijft, moesten verder leren zien. Ze moesten verwachten en haasten tot de toekomst 
van de Dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de ele-
menten brandende zullen versmelten 2P. 3:12. 
 
De S.V. geeft hier een onjuiste overzetting en wekt een verkeerde indruk van de feiten. Uit de 
tekstwoorden daar staande, kan men niet anders lezen, dan dat in de Dag Gods hemelen en 
aarde vergaan zullen. Dat nu zegt de grondtekst niet. Er staat niet: in welken (Dag Gods) 
maar: waartoe. De hemelen zullen door vuur ontstoken worden, opdat de Dag Gods kan aan-
breken. Die Dag Gods begint in de wereld eigenlijk eerst, als het Nieuw Jeruzalem neder-
daalt. Het is de dag der Nieuwe Schepping van Op. 21. 
 

Er is verschil in de heerlijkheid. Er zullen gelovigen van velerlei soort zijn. Sommigen zullen 
staan in de Wedergeboorte, de toekomende eeuw, anderen zullen thans reeds in de geest daar 
boven uit komen en staan in de Nieuwe Schepping, al is die in de natuur nog niet gekomen. 
Petrus wekt nu zijn hoorders op tot de hogere orde, om te haasten tot de heerlijkheid van de 
Dag Gods, dus om bezit verkrijger te mogen zijn van het hemelse Jeruzalem, dat eenmaal 
nederdalen zal. Israël moge dan in de Wedergeboorte staan, laat de verder onderwezen gelo-
vigen zich haasten naar de Dag Gods en zo een navolger zijn van de vader der gelovigen, die 
uitzag naar de stad die fundamenten heeft en welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Met 
het Nieuw Jeruzalem vangt op aarde de Dag Gods aan. In de Geest kan men daar thans reeds 
in leven. 
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 DE NIEUWE HEMEL EN AARDE VAN OPENB. 21 
De nieuwe hemel en aarde van Jes. 65:17 en 66:20 zijn niet de laatste, die de Schrift leert. Dat 
menen wel vele gelovigen, bijzonder zij, die de leer van het Chiliasme zijn toegedaan. Zij 
menen, dat na de 1000 jaar de tijd in de eeuwigheid overgaat. Dit nu is niet zo. Vooreerst is er 
na de 1000 jaar nog het gericht voor de witte troon, van welks duur ons niets bekend is, maar 
dat langer zal duren dan men wel meent. En dan komt nog de eeuw, waarin het Nieuw Jeruza-
lem op aarde is. Daarin is geen tempel, Op. 21:22, daarin behoeft geen zon en maan te zijn, 
vs. 23 (Ps. 72:7). Doch wel zijn er nog bomen des levens. Zij zullen aan de rivieroevers staan 
en hun vrucht geven van maand tot maand. Bovendien is er voor de Volken nog herstel nodig, 
want de bladeren dienen tot genezing der Heidenen (Volken). Bij Israël is geen dood rouw, 
gekrijt en moeite meer, bij de Heidenen is er nog heling nodig, dus ziekte met als mogelijk 
gevolg: dood. 
 
In Op. 21 zijn we over de tijd der Wedergeboorte, die bijzonder voor Israël is, heen, maar nog 
niet in de eindeloze eeuwigheid, zoals door velen geleerd wordt. We zijn in de laatste wereld, 
de Dag Gods, de vijfde, waarin weer een nieuwe hemel en aarde komt, mogelijk zonder zon 
en maan, zeker zonder zee en zonder tempel en offers, In die aioon zullen de Volken wande-
len in het licht van het Nieuwe Jeruzalem. God is daar de Tempel en het Lam, Op. 21:22. Dan 
zal er geen vervloeking meer tegen iemand zijn, Op. 22:3, geen nacht meer, want de Heere is 
daar het licht, 22:4, 5. 
 

Men ziet, hoe dit een nieuwe hemel en aarde is, onderscheiden van de overige. De Wederge-
boorte gaat over in de Nieuwe schepping, de Wederoprichting in de nog rijkere Verheerlij-
king. Beide verhouden zich als volkomen geboren kind staat tot het ontwikkeld man zijn. 
Verschil is er: De Wedergeboorte betreft bijzonder Israël, de Nieuwe Schepping omspant 
meer de gehele wereld. Al de volken (die zalig worden staat niet in de grondtekst) zullen dan 
wandelen in het licht van het Nieuwe Jeruzalem, vs. 21:24 en hun heerlijkheid en eer, dus niet 
hun offers daarin brengen, 21:25, 26. Een tempel is er trouwens niet meer. 

VERSCHIL TUSSEN JES. 65-66 EN OP. 21-22. 
Het verschil tussen de nieuwe aarde van Jes. 65-66 en Op. 21-22 zullen we in enkele punten 
samenvatten. 
 
In Jes. 65 is sprake van het Jeruzalem, dat nu is, het oude dus, dat wezen zal als Israël hersteld 
wordt, vs. 18. In Op. 21 is sprake van het Nieuwe Jeruzalem. 
 
Volgens Jes. 65 is de ligging op een hoge berg: Mijn heilige berg, vs. 25. Volgens Op. 21 
komt het Nieuwe Jeruzalem af van God uit de hemel, vs. 2. 
 
Volgens Jes. 65 zijn er nog zondaren in Jeruzalem, vs. 20. Volgens Op. 21 komt in het Nieu-
we Jeruzalem niets, dat verontreinigt, vs. 27. 
 
Volgens Jes. 65 moet Jeruzalem gebouwd worden, (zie ook 61:4; 62:4). Volgens Op. 21 is het 
gebouwd door God, vs. 12-15. Zie ook Hebr. 11:10. 
 
Volgens Jes. 66:19 wordt tot de Heidenen gezonden. Volgens Op. 21 komen de Heidenen d.i. 
Volken, vs. 24. 
 
In Jesaja's Jeruzalem is een tempel, waaruit de stroom komt, Ez. 40-47. In Johannes' profetie 
is er geen tempel en komt de stroom uit de troon van God en het Lam, 21:1. 
 
Volgens Jesaja is er vervloeking en oordeel, 65:20; 66:15, 16, 24. Volgens Openb. 22:3 niet. 



Jaargang	1930-1	 Pagina	102	
 

 
In Jesaja is de zee er nog, want er wordt gezonden tot de ver gelegen eilanden, 66:29, in Op. 
is er geen zee meer 21:1. 
 
In Jesaja is er dag en nacht, 66:23, in De Op. is er geen nacht meer, 21:5. 
 

De lezer kan wellicht nog meer verschillen vinden tussen de vierde en de vijfde wereld, tus-
sen de Wedergeboorte en de Nieuwe Schepping, tussen de Dag des Heeren (en van de Heere 
Jezus) en de Dag Gods. 

HET NIEUWE JERUZALEM.  
Het is niet ondienstig eerst nog iets te zeggen van het Nieuwe Jeruzalem. Velen houden dat 
voor geen werkelijke stad, maar menen, dat het de gemeente der zaligen symboliseert. Wij 
voor ons kunnen hen, die dit geloven, hierin niet volgen. Het Nieuwe Jeruzalem staat in te-
genstelling tot het Oude. Het oude is een stad, zo ook het Nieuwe. Het Nieuwe Verbond is 
evenzo goed een verbond als het Oude en de nieuwe hemel en aarde zijn evenzo goed reali-
teiten als de oude. Waarom: het Nieuwe Jeruzalem iets symbolisch moet zijn en de nieuwe 
hemel en aarde niet, zien we niet in. Hoe wil men voorts de fundamenten vergeestelijken en 
de 12 poorten. Wat zijn geestelijke paarlen, enz. En als het Nieuwe Jeruzalem dan symbolisch 
genomen moet worden, dan moet men dat t.o.v. de volken ook doen. En wat zijn dan symbo-
lische volken. Gelovigen uit alle volken? 
 
Waar we zien, dat er toekomende aionen zijn, waar we weten, dat de “eeuwigheid” tijd is en 
geen tijdloze oneindigheid, moeten we ons schrap zetten tegen dat uitwissen der H.S. Het 
Nieuwe Jeruzalem vervangt het Oude en evengoed als dat een stad is, is het ook het Nieuwe 
Jeruzalem. Velen menen, dat de afmetingen niet te rijmen zijn met een letterlijke stad, die een 
lengte, breedte en hoogte heeft van 2.400.000 M. = 2400 K.M. Inderdaad een geweldig iets. 
Maar men vergete niet, dat de zee er niet meer zal zijn, zodat de aardoppervlakte 3 maal zo 
groot zal zijn als thans. Verder heeft men ook over het hoofd gezien, dat de muur geen 2400 
K.M. hoog is, maar de stad, de huizen, wat nog al verschilt. De muur is 144 el, Op. 21:17. 
 
Deze stad nu wordt de tegenstelling van het verdelgde Babylon, dat niet meer zal opkomen. 
Was het Oude Babylon groot, zal het te verwoesten Babylon van Op. 18 eveneens groot zijn, 
het Nieuwe Jeruzalem overtreft alles, wat de mens zou kunnen bouwen. Zijn Kunstenaar en 
Bouwmeester is dan ook God. Hebr. 11:10. En in omvang en in materiaal is deze stad uniek. 
Het wordt de verblijfplaats van de gelovigen die een hogere dan de aardse roeping hebben, 
die boven de Volken komen te staan. Het is de residentie Gods. 
 
HET HEMELS JERUZALEM.  
Maar, zal men zeggen, de Schrift spreekt van het hemels Jeruzalem, Hebr. 11:22, wordt nu 
niet in symbolische taal, dat is in taal ontnomen van reële dingen het abstracte, hogere be-
schreven? Men verliest dan uit het oog, dat er in Op. 21 gezegd wordt, dat het uit de hemel 
nederdaalt, dus op aarde komt. 
 
Men moet hier wel onderscheiden, Het woord “hemels” in het Gr. over- of op-hemels, komt 
zes maal voor in Hebr., n.l. 3:1; 6:4; 8:5; 9:23; 11:16; 12:22. De hemelse gaven, 6:4, werden 
gesmaakt op aarde, niet in de hemel; de “hemelse dingen” zijn die van het Nieuwe Verbond, 
dat opgericht wordt met Israël op aarde, het “hemelse vaderland” is niet de hemel, maar het 
land, dat vanuit de hemel bereid wordt, het koninkrijk der, d.i. van de hemelen, niet in de he-
mel, het land, dat God Abraham en zijn zaad “in der eeuwigheid” zal geven, Gen. 13:15. Het 
“hemels Jeruzalem” is niet voor of in de hemel, maar op aarde. 
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Zeker, alles is uit de hemel, beter nog uit het overhemelse. Zolang het Nieuwe Jeruzalem al-
leen in Gods voornemen ligt, d.i. nog niet in realiteit geopenbaard, is het “Boven”, Gal. 4:26. 
Evenals het paradijs ook nog Boven is, 2 Cor. 12. Van boven uit bereidt God beide toe. De 
eindbestemming is op aarde. Het woord “hemels” wil dus hier zeggen: Vanuit het overhemel-
se toebereid, maar niet blijvend bestemd voor de hemel. 
 
Het Nieuwe Jeruzalem is de verzoening tussen hemelen en aarde. Daarom komt het uit het 
overhemelse, het ware centrum der verzoening. Dan, als het hemels Jeruzalem er is, zal Gods 
wil op aarde geschieden gelijk als in de hemelen, dan is de verzoening tussen die beide inge-
treden, een verzoening, waarvan in Paulus de voorvervulling gegeven wordt. Hij toch was de 
apostel der verzoening, hij bracht Jood en Heiden in hoger sfeer, in de hemelen. Is Israël een 
der geslachten der aarde, de Abrahamietische gelovigen, zij die wandelen in de voetstappen 
des geloofs van Abraham, die gezegend worden met (en niet in) de gelovige Abraham, zijn 
geslachten der hemelen en dienend in de verzoening van hemel en aarde. Zij vinden hun cen-
trum in het Nieuwe Jeruzalem. Zo is het te begrijpen dat de Volken wandelen in het licht van 
het Nieuwe Jeruzalem aangezien van daar uit de wereldleiding uitgaat en gelegd is in de hand 
der Abrahamietische gelovigen, het zaad als de sterren des hemels, in wie alle volken der aar-
de gezegend zullen worden. Een gelovig deel van Israël neemt de plaats van Bruid in en heeft 
er mede toegang toe als tot de stad des groten Konings behorend en Zijn Vrouw zijnde. 

 
EEN HUIS EEUWIG IN DE HEMELEN.  
Waar er zo tweeërlei geslacht gevormd wordt, voor de hemelen en voor de aarde en Israël een 
aard- se roeping heeft, die in de Wedergeboorte uitgewerkt wordt, komt de vraag: Waar zijn 
dan de bovennationale gelovigen, aangezien het Nieuwe Jeruzalem in de toekomende eeuw 
nog niet op aarde is en eerst na die eeuw nederdaalt. Waar hebben zij, die in een punt des tijds 
veranderd worden en de Heere tegemoet gaan in de lucht, 1Cor. 15, 1Thess. 4 in de toeko-
mende eeuw een plaats ter woning. 
 
Ook hierin heeft de Heere voorzien. Zij krijgen een Huis “eeuwig” d.i. aionisch in de heme-
len. Dat Huis is Christus gaan bereiden om na Zijn komst velen tot Zich te nemen, zowel uit 
Israël, Joh. 14:1-3 als uit de Heidenen, 2Cor. 5. Paulus noemt dat zowel een Huis als een ge-
bouw. De Heidenen, die in Abraham hun vader des geloofs zien, zullen er mede in delen, 
2Cor. 5. Dat Gebouw nu is eeuwig in de hemelen. Eeuwig betekent niet: eindeloos, maar be-
horend tot een aioon, een aioon durend. Hieruit volgt, dat het Huis, eeuwig in de hemelen, 
niet eindeloos in de hemelen zal zijn. En dat is dan ook niet het geval. Na de hemelen van de 
toekomende eeuw komen nieuwe hemelen, dus die hemelen zijn niet eeuwig, eindeloos. Het 
Huis “eeuwig” in de hemelen is dan ook alleen gedurende de toekomende eeuw het verblijf 
van de geslachten der hemelen en vormt het middelpunt van het Nieuwe Jeruzalem. Dat 
Nieuwe Jeruzalem is volgens Gal. 4:26 nog Boven en dat Jeruzalem, d.w.z. met al wat daar-
aan verbonden is, noemt Paulus allegorisch, d.i. vergelijkenderwijze, de moeder van allen, die 
evenals Isaak zonen der belofte en der bekering zijn. 
 
Zo heeft God door het “eeuwig” Huis gezorgd voor de Abrahamietische gelovigen, die een-
maal in het Nieuwe Jeruzalem hun middelpunt zullen hebben. In de volgende aioon hebben 
zij toegang tot de hemelen. Niet dat ze ook niet op aarde kunnen vertoeven. Ook dat, Abra-
ham zal immers ook aanzitten in het Koninkrijk der hemelen. Maar het Vaderhuis is in de 
hemelen. Totdat God bij de mensen op aarde komt wonen. Dan wordt het Vaderhuis het 
Nieuwe Jeruzalem en daalt neder op aarde. Voor zover wij thans vermogen te zien ligt het 
Vaderhuis van Joh. 14, het Gebouw van 2Cor. 5 en het Nieuwe Jeruzalem op een lijn. Uit het 
Vaderhuis ontwikkelt zich het Gebouw, uit het Gebouw de grote stad, het Nieuwe Jeruzalem. 
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En naar de geest en naar de realiteit. Naar de geest: het is allereerst een geestelijke woonste-
de. Naar de realiteit: Het is ook een bepaald letterlijk centrum, waarin die gelovigen hun wo-
ning hebben. Zij, die met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, en Hem als Hoge-
priester hebben leren kennen, zullen in die sfeer hun plaats bereid zien.  

ERFGENAMEN DER WERELD. 
God geeft meer dan één erfbezit. De Volken geeft Hij een koninkrijk, bereid van de grond-
legging (Gr.: van de nederwerping) der wereld. Mt. 25. Aan Israël geeft Hij het gehele land 
Kanaan. (Zie Dl I hfdst. II). Aan hen, die in Abraham de vader der gelovigen zien en in zijn 
voetstappen wandelen, wordt meer beschoren. Zij worden erfgenamen der wereld, 1Cor. 6:2, 
Rom. 4:13 d.i. der hemelen en der aarde, 2P. 3:7 en 6. Waar de vierde wereld alleen aionisch 
blijvend is, hebben zij een aionisch huis in de hemelen gedurende die aioon dus. Van daar uit 
oordelen zij de engelen en de wereld en richten en bereiden zij die toe voor de 5de aioon, 
waarin God zonder tempel, offers en verdere bemiddeling bij de mensen kan wonen. Het we-
dergeborene van die aioon is gerijpt tot volmondigheid. 

 
De Abrahamietische gelovigen beërven de wereld, want tot Abraham en zijn zaad is gezegd, 
dat in hen alle volkeren der aarde gezegend zullen worden, Gen. 12:3; 22:18. Daarom berust 
de wereldheerschappij bij de bovennationale, over Israëlitische, de Abrahamietische gelovi-
gen, die eenmaal in het Nieuwe Jeruzalem een woonplaats zullen erlangen. Daarom juist is 
het Nieuwe Jeruzalem zo groots, omdat het de hoofdstad der hemelen en der aarde is. 
 

Nu kan men het verwachten van Abraham naar de stad, die fundamenten heeft, beter begrij-
pen. Men kan tevens zien, dat deze stad in kiem inligt in Gen. 12-3: alle geslachten in hem 
gezegend. Hij komt daarmee boven die geslachten te staan. En aangezien de hemelen hoger 
zijn dan de aarde, moet er een stad zijn, die uit de hemelen is en verheven is boven al het 
aardse, zowel naar omvang als geestelijke verhevenheid. De Heere trekt in alles de dingen 
consequent door. En steeds verrassend en alles overtreffend. Wie had kunnen denken, dat in 
dat woord: in u alle geslachten des aardrijks gezegend, besloten lag het Nieuwe Jeruzalem. 
En toch is het zo. Immers in de toekomende eeuw worden de volken geoordeeld, is er zegen 
en vloek. Maar in de vijfde aioon worden alle volken gezegend en treft de vloek de enkelin-
gen. Het “in u” zet boven de Volken, daarmee over nationaal. De consequentie bij God is het 
Nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt van de hemel en is voor de erfgenamen der wereld. 
 
DE 5 WERELDEN. 
Na deze nodige uitweiding besluiten we dit deel met de opsomming der 5 werelden, die we 
vonden. 
 
1 De Toen-wereld 2P. 8:6 Dag van de overdekkende Cherub. 

2 De Oude-wereld 2P. 2:5 Dag van de zonen Gods.  
3 De Nu-wereld 2P. 3:7, 10 Dag des mensen. 

   4 De wereld der Wedergeboorte Mt, 28:19; Jes. 65:66 Dag des Heeren, dag van de 
Heere Jezus 1Cor. 5:5, 2 Cor. 1:14. 

5 De wereld der Nieuwe Schepping 2P.3:13; Op. 21:4 Dag Gods. 
 

WANNEER BEGINT HET “EEUWIGE”LEVEN? 

De meeste gelovigen menen, dat het “eeuwige” leven reeds hier aanvangt en doorgaat tot in 
de eindeloze eeuwigheid. Zij beroepen zich daarvoor o.a. op de tekst: “Die  in de Zoon ge-
looft, heeft het eeuwige leven” Joh. 3:36. Of ook op: “Want al zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
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niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. Joh. 3:16. Voor hen gaat bij de dood het le-
ven door, zij hebben eeuwig leven en leven voort. 

Leert de Schrift dat nu ook? Zegt de Schrift, dat die in de Zoon gelooft dat leven in zichzelf 
heeft. Dat menen die oppervlakkig lezende gelovigen wel. Maar de Schrift leert wat anders. 
“En dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit zelve leven is 
in Zijn Zoon.” 1 Joh. 5:11. Let wel: er staat niet: ditzelfde leven is in Zijn Zoon, maar ditzel-
ve, d.i. het leven, waarover de apostel het zo juist had. En dat dit zo is, blijkt uit vers 16: “Die 
de Zoon heeft, die heeft het leven en die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet”. Hier-
uit volgt dus onweersprekelijk dit: Evenmin als de gelovige thans letterlijk de Zoon heeft, 
doch alleen in het geloof, evenmin heeft hij thans al het eeuwige leven letterlijk in zich, doch 
alleen in geloof. Het onderpand is de Geest, maar juist omdat er een onderpand is, is de reali-
teit er nog niet. Het eeuwige leven is in de Zoon. 

Wanneer krijgt de gelovige het dan. Ook dat zegt de Schrift op 2 plaatsen al zeer duidelijk: 
“Er is niemand, die verlaten heeft ….. of hij ontvangt honderdvoud ….. en in de toeko-
mende eeuw het eeuwige leven” Mk. 10:30, Lk. 18:30. Het “eeuwige” leven begint dus niet 
hier, maar in de toekomende eeuw. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II            N° 9.          10 Mei 1930 

D E  S T R I J D  

N° 9. 

 
Men ziet hoe sterk overal de nadruk gelegd werd op het volgen der 12 Apostelen, met hoeveel 
zorg men naging wat zij gezegd en gedaan hadden. Paulus is geheel verlaten. Van de Grote 
Verborgenheid geen spoor meer. 

Uit hoofdstuk 39 van Eusebius ziet men, hoe Papias er velen noemt, doch Paulus niet ver-
meldt. Dit heeft reeds de aandacht van velen getrokken en mannen als Baur en Renan hebben 
begrepen, dat Paulus werkelijk verlaten en zijn leer verworpen werd. Daar zij zelve Paulus’ 
laatste openbaringen niet verstaan of niet geloofd hebben, dachten zij dat dit maar een tijde-
lijk verschijnsel in de “kerk” was en het Judaisme dan de plaats van Paulus’ leer innam. Nu is 
het niet moeilijk aan te tonen dat deze opvatting niet bevestigd wordt door de feiten, en dat 
heeft b.v. Lightfoot dan ook gedaan. Deze zegt onder meer, dat Irenaeus dan zeker iets zou 
gezegd hebben over die omwenteling in de “Kerk” en hij integendeel steeds spreekt over een 
voortschrijdende en zich ontwikkelende overlevering, die langs Papias, Polykarpus enz. te-
ruggaat tot Johannes. Er was dus geen tijdelijke verandering van gedachte. In ons geval be-
grijpen wij dat Papias, al keerde hij zich van Paulus af, daarom toch geen judaïserende Chris-
ten behoefde te zijn. Het is ook duidelijk, dat zij, die Paulus loslieten, geen omwenteling ver-
oorzaakten, omdat juist de gehele “kerk”, van Johannes af zonder onderbreking zo handelde. 
Indien men later al tot een deel van Paulus’ leer terugkwam, dan was dat vooral door de Her-
vorming en was dit wel degelijk een ware omwenteling. 

Verder is Lightfoot in zijn inleiding op de Brief van Paulus aan de Kolossensen verwonderd, 
dat het, drie eeuwen na dat die brief geschreven werd, nog nodig was in het Concilie van La-
odicea (363?) hen te vervloeken, die de sabbat vierden, die engelen aanbaden of aan afgode-
rij, toverij, astrologie enz. deden. Ons verwondert dat niet, omdat de Christenheid geen acht 
meer gaf op wat Paulus geschreven had. 

Voor wat de vormen betreft, hebben wij uit de geschriften der eerste eeuwen heel wat gege-
vens over het verband tussen het Joodse Pascha, het Christen Paasfeest, de Roomse Mis en 
het avondmaal. In een volgend hoofdstuk zullen wij meer in het bijzonder de verhouding tus-
sen Joods Pascha en Roomse Mis onderzoeken. Uit Eusebius en andere geschriften blijkt, dat 
de Christenen in het algemeen de Joodse hoogtijden hielden en in het bijzonder het Pascha. 
Die van Azië volgden de Joodse ceremonie het meest getrouw en voegden er dan een opstan-
dingsfeest bij. Zij aten het paaslam op de avond van de 14e Nisan, zoals Israël. Des Heeren 
opstanding werd drie dagen later gevierd. Daar de 14e Nisan op elke dag der week kon val-
len, was dit ook een moeilijkheid, want men geloofde reeds toen, dat de Heere op een Zondag 
uit de doden was opgestaan, al zegt de Schrift, dat het “op een der sabbatten” is. De opstan-
ding werd dus gevierd op elke dag der week, terwijl zij, volgens hen, op een zondag plaats 
had. Daarbij kwam: nog een tweede moeilijkheid. Door het eten op de 14de Nisan onderbra-
ken zij reeds drie dagen vóór het opstandingsfeest de vasten. De meeste kerken buiten Azië 
hadden daarom het eten van het paaslam maar verschoven tot de Zaterdagavond, die op de 
14de Nisan volgde. Zo werd dan de vasten niet onderbroken tot op de dag der opstanding, en 
deze werd dan ook altijd op een zondag gevierd. 
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Zoals wij gezien hebben, beroepen zich vooral de Aziaten op het voorbeeld der Apostelen. 
Zij durfden daarvan niet afwijken, al zagen zij, dat er iets niet in orde was. Wij hebben hier 
dus een geschiedkundige bevestiging van het feit, dat de Apostelen, zoals alle Christen-
Israëlieten ten tijde der Handelingen, de ceremoniën der wet onderhielden. Wij zien niet in 
hoe het mogelijk zou zijn aan de woorden der “Apostolische Vaderen” te twijfelen. Als zij 
ons verzekeren, dat zij die vormen met de Apostelen hebben waargenomen, mag men dan nu 
zeggen dat het niet waar is? Die Vaderen waren toch geen leugenaars? Natuurlijk konden zij 
zich vergissen in hun opvattingen aangaande Gods Woord, zij hadden niet noodza-
kelijkerwijze een juist inzicht in de geestelijke dingen, maar bewust liegen deden ze toch niet. 

Voor ons is deze zaak zeer eenvoudig. Wij geloven juist, dat ook de Apostelen de wet moes-
ten volgen, dus ook het Pascha houden op de voorgeschreven dag. De moeilijkheid begint 
voor de Christenen na Handelingen 28, als zij dan nog de Apostelen willen volgen en zich in 
de plaats van Israël stellen. Zij hebben dan verschillende dingen die niet met elkaar kunnen 
overeen komen: Het paaslam op de 14e Nisan, een opstandingsfeest drie dagen later, doch op 
een zondag, het eten van een paaslam en het vasten tot op de opstandings dag. Men moest dus 
het een of het ander doen. Sommigen hielden meer aan de vroegere overlevering vast en aten 
de 14e Nisan, andere hielden meer aan hun zondag en schikten de zaken dan zo goed moge-
lijk. Hieruit ontstond strijd en verdeeldheid. En dat kon niet anders, want men steunde niet 
meer op Gods Woord. 

Uit latere geschriften ziet men hoe de gebruiken zich langzamerhand wijzigen. Het Christelij-
ke Paasfeest verliest meer en meer het Joods karakter en wordt meer uitsluitend een opstan-
dings feest. Het bijzonderste van het Pascha blijft echter behouden in de Roomse Mis en later 
in het avondmaal der Hervorming. In 325 besliste het Concilie van Nicea, dat alle kerken op 
zondag het Paasfeest zouden vieren. Toch waren er toen nog steeds, die aan de 14e Nisan 
vasthielden. Zij werden “Quartodecimans” genoemd. (Zie Mosheim. Hist. Christ. Saec. 2, § 
71). 14 is in het Latijn “quartodecim”. 

Men ziet dus, hoe er, bij gebrek aan goddelijke voorschriften, langzamerhand een menselijk 
stelsel ontstond. Nu Israël ter zijde gesteld was, had voor God alle vorm, alle geopenbaarde 
“godsdienst” opgehouden. Nu moesten de mensen dus zelf wel iets in elkaar zetten. Zij ont-
leenden zo veel mogelijk aan Israël en de Apostelen, maar voegden er ook wat uit het Hei-
dendom bij. Dit alles werd dan aangepast aan de omstandigheden en op straffe van uitsluiting 
aan de gelovigen opgedrongen. Wij willen aannemen dat de Kerkvaderen te goeder trouw 
handelden, maar het feit dat ze, door het niet volgen van Paulus, op onschriftuurlijke bodem 
stonden, moest hen wel tot onschriftuurlijke dingen leiden. Men kan nu trachten, zoals bij de 
Hervorming, terug te gaan tot de Schrift, doch zolang men dat niet radicaal doet en Paulus’ 
laatste bekendmakingen gelooft, komt men toch niet tot een zuivere toestand en blijft men ten 
dele beïnvloed door allerlei overlevering. 

Uit ons onderzoek der geschriften der eerste eeuwen zijn enige conclusies te trekken. 

� De Apostelen volgden de wet gedurende Handelingen. 

� Het Christelijk Paasfeest was in de eerste eeuwen een navolging van het Joodsche 
Pascha. Dit bewijst mede dat de Christenheid zich beschouwde als Israël vervangende. 
Aan de volken was het uitdrukkelijk verboden het Pascha te eten (Ex. 12:43-48). Als 
de gelovigen het toch deden, dan was het omdat zij zich als het “geestelijk Israël” be-
schouwden. Zij zullen er ook wel op gewezen hebben, dat zij eigenlijk de ware be-
snijdenis waren. Ezech. 44:9 namen zij natuurlijk niet letterlijk op. 
 

�  Men volgde de overlevering der 12 Apostelen van Israël, zo ver als dat enigszins mo-
gelijk was. Hen volledig volgen kon men niet. 
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� Behalve misschien enkele uitzonderingen, verliet men Paulus, niet alleen waar hij 
sprak over de Gemeente der Verborgenheid, maar zelfs in betrekking tot de rechtvaar-
diging uit het geloof alleen. 
 

� Er bestond toen een uitgebreide kerkorganisatie, door de kerkvaders ingericht, ook ten 
dele in  navolging der Apostelen. De leiders, vooral de “opzieners”, krijgen meer en 
meer macht, worden zelfs naast God geplaatst. 
 

       Er is niet één overlevering, maar er zijn allerlei overleveringen, afhangende van plaats 
           en tijd.  Zij die nu nog op die overleveringen willen steunen, zullen moeite hebben uit  
           te maken, welke de juiste is en zullen dan vinden, dat het niet mogelijk is ze te volgen. 

Alle tegenwoordige kerken en sekten kunnen terug wijzen op een deel van de overle-
veringen of op de delen der Schrift van voor Handelingen. Alles kan men niet tegelijk 
vasthouden. Men moet de nadruk op het een of ander leggen en het overige er aan op-
offeren. Zo hebben dan al die groepen gelovigen ten dele gelijk. Van een eenheid kan 
er natuurlijk geen sprake zijn. Die is alleen mogelijk, als men de Schrift waar mogelijk, 
letterlijk gelooft en dan ook werkelijk (niet alleen in woorden) aanneemt, wat Paulus 
heeft geschreven over zijn openbaringen. Men ziet telkens weer hoe belangrijk het is 
de eigenlijke Gemeente te onderscheiden. Sommigen noemen dat bijzaken, zijpaden, 
en zeggen dat het van het meest belangrijke afvoert! Zij zijn niet alleen blind voor die 
Grote verborgenheid, maar ook voor hetgeen de hele Kerkgeschiedenis ons leert. 

VI. DE ROOMSE KERK. 

HAAR OPVATTING.  
Rome steunt op de kerkvaders en hetgeen wij in het vorig hoofdstuk gezien hebben, is dan 
ook op Rome toepasselijk. De leer werd de eeuwen door natuurlijk verder ontwikkeld en men 
weet welke grote rol ook b.v. Augustinus hierin gespeeld heeft. Telkens had men dan Conci-
liën. Ook het onderzoek der ketterijen, bracht hen langzamerhand tot een afgewerkt geheel 
dat, waar het de hoofdzaken betreft, alle aanval kon trotseren en dat dan ook bewezen heeft. 
Er is maar één zwak punt en dat is de basis van dat hele gebouw. De Schrift, tenzij vergeeste-
lijkt, weet niets van een kerk, die, vooral in deze aioon, op Petrus opgericht is. Wij behoeven 
hier niet te redetwisten over de betekenis van “Op deze Petra” enz. Zien wij in, dat de 12 
Apostelen eerst in de toekomende eeuw, na hun opstanding, hun volle taak zullen beginnen te 
vervullen als zij, gezeten op 12 tronen de 12 stammen Israëls zullen oordelen, dan valt hier-
mee van zelf: 

1. Petrus als “opperhoofd” der kerk. 
2. De “apostolische opvolging”. 
3. De “apostolische overlevering”. 

Ook de Roomse kerk kan slechts bestaan met God NIET te geloven in al hetgeen Hij in Zijn 
Woord heeft laten neerschrijven. Wij bedoelen natuurlijk: niet geloven ZOALS Hij het zegt, 
maar wel in een “geestelijke” zin. 

Zij is wel verplicht het grootste deel der profetie te vergeestelijken en de “Kerk” in de plaats 
van Israël te stellen. Waarom Israël dan nog steeds door God bewaard wordt, tracht zij uit te 
leggen met te zeggen, dat dit volk nu nog een getuige moet zijn van de waarheid der Schrift 
en van de feiten waarop het Christendom steunt. Een toekomst heeft dat volk voor hen niet 
meer. Wel kunnen zij zich bekeren en dan als Christenen, als behorende tot de “Kerk”, geze-
gend worden. Wat de profeten zeggen over hun terugkeer naar het beloofde land, betreft hun 
ballingschap in Babylonië. Enkele Rooms Katholieken geloven in de tweede komst van 
Christus en de vorming van een Messiaans rijk. 
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In haar strijd tegen de Hervorming, poogt Rome te bewijzen, dat, behalve het geschreven 
Woord, het nodig is een mondelinge overlevering aan te nemen. Bij nader onderzoek blijkt 
dit standpunt heel logisch, als men de “Kerk” met Pinksteren laat beginnen en op haar toe-
past, wat aan Israël gegeven werd. 

Vele dingen, betreffende het ritueel der Joodse feesten, offeranden enz. waren inderdaad niet 
opgeschreven. Nu hielden de Apostelen de ceremoniën der wet en de “Hoogtijden des Hee-
ren” gedurende de periode der Handelingen. Wil men dus “Apostolisch” zijn, dan moet men 
hen navolgen en die vormen zoveel mogelijk op dezelfde wijze houden. Men moet dus naast 
de Schrift allerlei andere dingen aannemen, die door overlevering van de Apostelen komen. 

Zij, die de bijzondere openbaringen van Paulus aannemen, ontsnappen aan deze moeilijkheid. 
Zij weten, dat de 12 Apostelen voor de besnijdenis zijn en Paulus, toen hij in de gevangenis 
was, een boodschap bracht geheel afgescheiden van Israël en de 12. Zij nemen dus de 12 niet 
als model, maar Paulus, zoals hij na Hand. 28 wandelde. Alle overlevering, van vroegere be-
delingen is dus niet op hen toepasselijk. 

Wij zagen reeds, hoe de Christenen in Azië zich beriepen op Johannes en de andere Aposte-
len der besnijdenis, voor de dag waarop het Pascha moest gevierd worden. Wij zullen nu ver-
der zien op welke wijze die Apostelen dat Pascha-feest vierden. Dat is de norm voor hen, die 
zich “Apostolisch” noemen. Het blijkt dan, dat de Roomse en Anglicaanse Kerken waar-
schijnlijk het meest getrouw deze “Apostolische overlevering” navolgen. Men komt zo tot het 
besluit, dat deze kerken in deze nog het meest logisch zijn, zodra men aanneemt, dat de 
“Kerk” in de plaats van Israël treedt en men geen oog heeft voor de verborgenheid, die van 
alle eeuwen verborgen was in God. 

De Reformatie voelde wel, dat er iets niet in orde was met Rome, maar wist de grondfout niet 
te vinden. Zij kon in de eerste plaats wijzen op vele misbruiken in de Roomse Kerk en ver-
volgens, ook op verschillende punten, waar de Roomse leer niet getrouw was aan Gods 
Woord. Door haar traditie was Rome noodzakelijk vervreemd van de leer van Paulus. Zo was 
er heel wat te zeggen tegen de wijze, waarop zij de rechtvaardigmaking verstond. Zij bleef in 
deze op de hoogte der “Apostolische vaderen”, die ook nagenoeg niets van Paulus onderwijs 
kenden, en was zeer in het spoor van Israëls rechtvaardigheid uit de wet. 

De hoofdzaak van Rome’s dwaling kon de Hervorming echter niet aanwijzen. En dat kan nog 
geen enkele “protestantse” kerk. Want deze kerken begaan zelf de hoofdfouten. En daarom 
staat Rome dan ook heel sterk. Juist de Hervorming zuiverde de Roomse kerk, zodat deze, in 
zekere zin, versterkt uit de strijd kwam. Als men de leer van deze kerk goed nagaat (niet de 
toepassing en de misbruiken), dan blijkt dat deze zeer logisch in elkaar zit, zolang men zich 
van Paulus’ laatste openbaringen afwendt. Men is dan verplicht de overlevering te aanvaarden 
en dan kan zij haar standpunt heel goed verdedigen. 

Wil men Rome’s zwakke plek treffen, dan moet men het zwaard des Geestes gebruiken. Men 
gelooft dan letterlijk zowel de profeten in wat zij van Israël zeggen, als Paulus in wat hij van 
het “Mede-Lichaam” zegt. Rome doet noch het een, noch het ander. Men moet aantonen dat 
de 12 Apostelen (waarbij dus Petrus, de “steenrots” waarop de Roomse Kerk steunt) voor de 
besnijdenis zijn en eerst in de toekomende aioon, na hun opstanding, hun volle zending zullen 
vervullen. Hoe meer zij dan bewijzen, dat zij de “Apostolische overlevering” vasthouden, hoe 
meer zij zelf hun dwaling aantonen. Alle overlevering valt dan van zelf, omdat er na Hande-
lingen geen voortzetting is van de toestanden, die toen heersten, maar naar Gods wil een ge-
heel nieuwe bedeling begint. Zo neemt men op radicale wijze de basis van hun stelsel weg: 
zowel Petrus, als de “Apostolische overlevering”. Hieruit kunnen zij zich slechts op één wijze 
redden: zichzelf  toeëigenen, wat God aan Israël belooft, de Schrift vergeestelijken of, door 
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“moderne kritiek”, te niet doen. En dit kan maar door hen kwalijk genomen worden, die het 
zelf niet doen. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 21. 

5 EZECHIEL. 
 

Nu komen we tot Ezechiël, de profeet die onder de Ballingen optrad. Laat ons zien, wat hij 
ons over Israël leert. 

EZECHIEL 11, 16.  
Ez. 11:15-20 “Mensenkind (Hebr.: Zoon van Adam, d.i. Zoon des mensen, een term die 92 x 
voorkomt in Ez.), het zijn uw broeders... en het ganse Huis Israëls... Daarom zeg: “Zo zegt de 
Heere: Hoewel Ik ze verre onder de Heidenen heb weggedaan en hoewel Ik ze in de landen 
verstrooid heb... Daarom zeg: Alzo zegt de Heere Heere: Ja Ik zal ulieden vergaderen uit 
de Volken en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt en Ik zal u het 
land Israëls geven. En gij zult daarhenen komen en deszelfs verfoeiselen en gruwelen 
daaruit weg doen. En Ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwen geest in het binnen-
ste van u geven en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en Ik zal hun een vleesen 
hart geven, opdat zij wandelen in Mijn inzettingen en Mijn rechten bewaren en dezelve 
doen en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn.” 
 

Dit deel spreekt van het wegnemen van het stenen hart. Is dit geschied bij de terugkeer uit 
Babel? Zo ja, waarom spreekt Rom. 11:25 van: dat de verharding voor een deel over Israël 
gekomen is en Hand. 28:27, dat het hart van dit volk (Israël) dik geworden is? Deze uitspra-
ken bewijzen duidelijk dat Ez. 11 nog niet vervuld is. Het N.T. spreekt over Israëls verhar-
ding gedurende deze bedeling. 

Ez. 16 leert ons niet alleen het herstel van Israël, maar ook van Sodom. Men leze dit hoofd-
stuk. 

Vs. 53:63. “Als Ik haar gevangenen wederbrengen zal (n.1.) de gevangenen van Sodom. en 
haar dochteren en de gevangenen van Samaria en haar dochteren, dan zal Ik weder-
brengen de gevangenen uwer gevangenis in het midden van haar... Als uw zusters Sodom 
en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, mitsgaders Samaria en haar 
dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat... Echter zal Ik gedachtig wezen Mijns 
verbonds met u, in de dagen uwer jonkheid en Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. 
Dan zult gij uwer wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zuster en die groter zijn 
dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, aannemen zult, want Ik zal u dezelve geven tot 
dochteren, maar niet uit uw verbond. Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten en gij 
zult weten, dat Ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw 
mond opent- vanwege uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen 
dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere Heere.” 

Als er één tekst is, die Israëls herstel bewijst, is het deze. Nog nimmer is Sodom tot heden 
teruggekeerd tot zijn vorige staat. De Heere Jezus bevestigt dit door te zeggen: “Doch Ik zeg 
u, het zal het land Sodom verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan u.” Mt. 11:24. 
Sodom zal dus terugkeren, zoals het was, de Dode Zee verdwijnen of veranderd worden. En 
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dan zal ook Israël hersteld worden. Deze conclusie is onweersprekelijk, tenzij men de 
H.Schrift niet gelooft, Maar dan houdt alle betoog ook op. 

Sodom betekent hier niet Jeruzalem, maar heeft betrekking op het Sodom van Gen. 19. So-
dom had niet Jeruzalems voorrechten. Zijn overtreding is geringer, dan die van Juda. Zie Mt. 
11:23. 

Op grond van een nieuw verbond wordt Israël hersteld. Niet uit uw verbond, dat is het oude 
van Sinaï (Jer. 31), maar op grond van “Mijn Verbond” d.i. het Nieuwe, dat van Gen. 17:8. 
Daartoe moet Israël gebracht worden onder “de band des verbonds”, Ez. 20:37. En dit ge-
schiedt in de toekomst, als de Heere hen uit de volken uitvoert Ez. 20:34, als Hij met hen 
recht, vs. 35. Israël wordt weer ingebracht in het landschap Israël, vs. 42. 
 
EZECHIEL 34.  
Ez. 34 is het bekende hoofdstuk over de herders, die zichzelve weiden en de schapen laten 
dolen op alle bergen. De Heere betuigt, dat Hij naar zijn schapen zal vragen en ze zal opzoe-
ken. Dat heeft Hij ook gedaan, Joh. 10:11. “Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder stelt 
Zijn leven voor de schapen. Allen, zo velen als er voor Mij zijn gekomen zijn dieven en 
moordenaars”, vs. 8. Daartoe behoren ook de herders van Ez. 34. Vs. 10 zegt dan ook, dat de 
Heere Zijn schapen uit hun mond zal rukken, zodat zij hen niet meer tot spijze zijn. En vs. 12 
gaat voort: “Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, als hij in het midden zijner verspreide 
schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken en Ik zal ze redden uit alle de plaatsen, 
waarhenen zij verstrooid zijn ten dage der wolk en der donkerheid. En Ik zal ze uitvoeren 
uit de Volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen in hun land en Ik zal ze wei-
den op de bergen Israëls...” Vs. 12-13. 
 

De bergen Israëls is een term die 12 x in Ezechiël voorkomt n.l. in 6:2 en 3; 19:9; 33:28; 
34:13; 36:1, 1, 4 en 8; 39:2, 4 en 17. Hij is niet te “vergeestelijken” en moet consequent uit-
gelegd worden als te zijn de bergen van het land Kanaan (zie hfdst. I.) Daar wordt Israël dus 
weer vergaderd en geweid. Men zou kunnen menen, dat dit reeds geschied is in de dagen van 
de Heere Jezus, Dat is echter slechts een voorvervulling van dit woord geweest. Toen heeft de 
Heere Zijn schapen opgezocht en er weliswaar enigen tezamen gebracht, maar nog lang niet 
alle. Hij zegt daarom: “Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn, deze moet Ik 
ook toebrengen en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” 
Joh. 10:16. Men meent meestal, dat dit schapen uit de Heidenen zijn. Dat nu is uitlegkundig, 
niet zo. Het beeld der schapen wordt steeds van Israël gebezigd. Er staat dan ook: “andere” 
Gr. “allos” d.w.z. iets anders van dezelfde soort. Had de Heere de heidenen bedoeld, dan had 
Hij “heteros” gebruikt, andere van een andere soort, uit andere volken. Het woord van Joh. 10 
doet zien, dat de bijeenbrenging in tweeën geschiedt. Ez. 34 wijst daar ook op. Eerst is er 
sprake van opzoeken, vs. 11 (“God heeft Zijn volk bezocht”) daarna van redden uit alle de 
plaatsen, waarheen zij verstrooid zijn ten dage der wolk en der donkerheid, d.i. in de dag des 
Heeren, die een dag van duisternis en donkerheid zal zijn, een dag van wolken en dikke duis-
terheid, Joël 2:2. Dan worden ze uitgevoerd en vergaderd in het Land Israëls. Dan wordt ten 
volle vervuld Joh. 10:27-28: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
En Ik geef hun het eeuwige leven (d.i. het leven van de toekomende eeuw. Zie Mk. 10:30) 
en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid (d.i. in die toekomende eeuw) en 
niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Zie verder Ez. 34:14-16. Zij zullen zeker wonen, in 
de woestijn en slapen in de wouden, zegt Ez. 34:25. En zij zullen de Heidenen niet meer tot 
roof zijn”, vs. 27. Als dit vervuld was, zouden de Joden in 70 niet door de Romeinen wegge-
voerd zijn. Vs. 29: “Zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land (ter-
wijl Jeruzalem in 70 uitgehongerd is) en de smaad der Heidenen niet meer dragen (en nu 
is er al 19 eeuwen een Antisemitisme). Maar zij (de schapen) zullen weten, dat Ik de Heere 
hun God ben en dat ze Mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere Heere.” 
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EZECHIEL 36.  
In Ezechiël 36 vinden we weer de verzekering van Israëls herstel. Men ziet hoe vaak de Hee-
re dat verzekert. Hij wordt niet moede het telkens weer te beloven. 
 
36:8-12 “Maar gij, o bergen Israëls.” Men ziet, er is geen vergissing mogelijk. Dezelfde 
bergen, die den vloek moesten horen, zie 6:2, 3 e.v., horen nu de zegening. “Gij zult mede uw 
takken geven en uw vrucht voor Mijn volk Israël dragen, want ze zullen weldra komen. 
Want zie, Ik ben bij u en Ik zal u aanzien en gij zult bebouwd en bezaaid worden. En Ik zal 
mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, ja dat geheel (dus niet enkele der 
12 stammen) en de steden zullen bewoond en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. 
Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen en zij zullen vermenigvuldigen en 
vruchtbaar zijn en Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden”. (Dat nu is nimmer ge-
schied, Samaria was bevolkt door een mengras, Galilea heet Galilea der Heidenen, vanwege 
de meerderheid der daar gevestigde Heidenen). “Ja,  Ik zal het beter maken dan in uw be-
ginselen en gij zult weten dat Ik de Heere ben. En Ik zal mensen op u doen wandelen, na-
melijk Mijn volk Israël, die zullen u erfelijk bezitten (dat is niet geschied na de Balling-
schap, want de Joden zijn weer uitgerukt) en gij zult hun ter erfenis” zijn en gij zult ze 
voortaan niet meer beroven.” (d.i. kinderloos maken, zie verklaring van vers 13-15). 
Dan zegt de Heere, waarom Israël onder de Heidenen verstrooid is, n.l. vanwege des bloeds 
wil en der drekgoden vs. 18. En dan volgt waarom de Heere hen herstelt: “Want Ik zal Mijn 
grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen 
ontheiligd hebt en de heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere, als Ik 
aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn,” vs. 23. 

Israël is niet alleen verstrooid, maar ontheiligt ’s Heeren naam onder de Heidenen. Ze nemen 
niet alleen heidense gewoonten aan en heidense leer, maar ze werken daarmee tegen God in. 
De Jood is tot een vloek onder de Heidenen (Zach. 8:13) en ontheiligt daarmee Gods naam te 
meer. Door zijn actie zal hij in de Antichristelijke tijd voeren tot totale God loochening. Van 
veler heidenen zonde is de Jood de prikkel (Schunnig toneel. bioscoop, anti-Goddelijke actie 
in pers en maatschappij, handel). 

37:24-28 “Want Ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit alle de landen vergaderen en Ik 
zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van 
al uw onreinigheden en van al uw drekgoden. En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een 
nieuwe geest in het binnenste van u en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal 
u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en Ik zal ma-
ken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij 
zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb en gij zult Mij tot een volk en Ik zal 
u tot een God zijn.” 

Dit alles toeft nog. Israël moet nog komen in de wedergeboorte, die hier aangegeven wordt. 
Dat dit zo is, leert ons Mt. 19:28: “En Jezus zeide tot hen: “Voorwaar zeg Ik u dat gij, die 
Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op den 
troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf  tronen, oordelende de twaalf ge-
slachten Israëls.” 

Men leze hier niet: dat gij die Mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Christus is immers nim-
mer wedergeboren, dus niemand kan Hem daarin volgen. Bovendien kan men niemand vol-
gen in de wedergeboorte, aangezien men in de wedergeboorte volkomen passief is. Het is 
God die wederbaart. Alle pogingen om wedergeboren te worden, zijn ijdel. De Heere Jezus 
zei daarom tot Nicodemus: “Gij lieden moet wederom (Gr. van boven) geboren worden. 
Niet, gij moet u zelf wederbaren.” In Mt. 19 is. er dan ook geen sprake van een volgen in de 
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wedergeboorte. Elk die Grieks leest ziet, dat de vorm hier geen richting aanduidt, maar een 
rust, een tijdruimte dus. De Heere Jezus zeide dus: “Gij zult in de wedergeboorte van Israël, 
d.i. gedurende de tijd, dat die plaats heeft, zitten op 12 tronen, oordeelende de geslachten 
Israëls.” Over dit oordeel nu heeft Ez. 36:21 het: “Dan zult gij gedenken aan uw boze we-
gen en uw handelingen, die niet goed waren en gij zult een walging van uzelve hebben over 
uw ongerechtigheden en over uw gruwelen... Schaamt u en wordt schaamrood van uw we-
gen, gij huis Israëls.” 

Volgens Mt. 19 is de Wedergeboorte toekomstig, want nog nimmer is Christus’ woord ver-
vuld. Daarom is de vervulling van Ez. 36 ook toekomstig. Op Israël ligt nog een deksel, Het 
is nog niet bekeerd tot God, 2 Cor. 3. Vanzelf is dus ook toekomstig vs. 33:38. “Ten dage als 
Ik u reinigen zal van alle uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen en de 
eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in 
plaats dat het een verwoesting was voor de oogen van een ieder, die er doorging. En zij zul-
len zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden en de eenzame en 
verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond” (zie Jes. 51:3). 

Eeuwenlang is het land door Turkse afpersingen en knevelarijen gedoemd geweest woest te 
blijven liggen. Het moest aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Onderwijl zou Israël in 
het land zijner vijanden zijn. Het land zou rusten, Lev. 26:34: “Alle de dagen der verwoes-
ting za] het rusten, vermits het niet rustte in uw sabbatten, als ge daarin woondet” Lev. 
26:35. Hierin zal een keer komen. Het zal worden als de hof van Eden. “Ten dage als Israël 
ondertrouwd wordt, zal Ik, spreekt de Heere, den hemel verhoren, en die zal de aarde ver-
hooren en de aarde zal het koren verhooren mitsgaders de most en de olie”, Hos. 2:20-21. 

“Dan zullen de heidenen,die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn (verminderd 
als ze zijn door de oordelen, in Openbaring beschreven en waardoor miljoenen zullen om-
komen) weten, dat Ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. 
Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen.” 

Israëls natuurlijk levensonderhoud zal dus gewis zijn, zie Jes. 62:8-9. Zij zullen niet te-
vergeefs arbeiden Jes. 65:22-23, want ze zijn het zaad der gezegenden des Heeren.”Tot u zal 
niet meer gezegd worden: de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden: het 
verwoeste, maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar en uw land: het gebouwde, 
want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden” Jes. 62:4. 

 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
 

No 9. 

2. DE 5 AIONEN. 

 
WERELDEN EN AIONEN EINDIG. 
Nu we gezien hebben dat de H.S. meer dan één wereld kent en hoeveel er zijn, willen we 
nogmaals de aionen nagaan, de wereld ontwikkelingsgangen. We vonden er reeds 5, twee 
welke aan de onze voorafgingen, Pred. 1:10, twee, die er op volgen zullen, Ef. 2:7. Met de 
onze mee 5. Uit Ef. 2:2: ... naar de eeuw (aioon) dezer wereld (kosmos) blijkt, dat een aioon 
en een kosmos samenvallen. We zagen ook reeds, dat een kosmos ziet op de samenstelling, op 
de orde der dingen, op hun zijn, een aioon op de. duur, op hun loop, op hun worden. 
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Evenals een plant zich ontwikkelt uit een zaad, opschiet in de stengel, bloesem krijgt en 
vrucht zet, zo heeft elke wereld zijn ontplooiingsgang, teweeggebracht door de krachten, die 
God er in heeft gelegd. Ook heeft elke wereld zijn oogsttijd. Die vindt plaats in de voleinding 
van de eeuw. Zie Mt. 13:39, 40, 49. 

Men zal vragen of er niet meer werelden en aionen zijn. Voor zover wij thans kunnen zien en 
uit de Schrift naar voren brengen niet. En waarom zijn ze eindig. Opdat God alleen de Onein-
dige blijke. Hij schept alles vergankelijk en voorbijgaand. Zo schittert Zijn onvergankelijk-
heid uit boven het eindige. Opdat Hij Zich dus als de Onvergankelijke betone, Die alleen on-
sterfelijkheid heeft, zet Hij de schepping in de vergankelijkheid. Daarom, raken de krachten 
uitgeput, daarom veroudert alles. Dat is niet- allereerst om der zonden wil, want de hemelen 
en de aarde als firmament en als aardbol genomen, zondigen niet en vergaan toch. Het is om 
aan te tonen, dat er buiten Hem geen onvergankelijkheid, geen leven is en dat Hij steeds weer 
de Uitdeler van gaven en krachten is, de Onderhouder. Eén ding houde men hierbij wèl in het 
oog: Vergankelijkheid en zonde zijn twee. De zonde ligt niet in het vergankelijk zijn. 

Alles is vergankelijk. God schiep eindigende werelden waarvan de ontwikkelingsgangen 
eenmaal aflopen. Elke aioon, ook de laatste, heeft een einde. Wat daarna zal zijn, is ons niet 
geopenbaard. Wie “de” eeuwigheid (die er niet is, omdat er eeuwighedEN zijn) eindeloos 
maakt, plaatst naast de oneindige enige God een tweede buiten Hem, n.1. de tijdgod, die ook 
geen begin en geen einde heeft: men spreekt immers van de “nooit begonnen” en “nimmer 
eindigende” eeuwigheid. Hij zondigt in zijn gedachten en woorden, tegen het eerste gebod 
der op Sinaï gegeven wet. 

DE AIONEN.  
De aionen en werelden vallen samen. Laat ons de 5 werelden en aionen nu opsommen. 
 
De eerste aioon is de tijd tussen Gen. 1:1 en 1:2, die der toen-wereld. Deze duurde van het 
begin tot het woest en ledig worden der aarde. Hoelang deze wereld bestaan, deze aioon ge-
duurd heeft, is niet te zeggen. Het is de tijd, waarin de overdekkende Cherub (Ez. 28) het 
aardrijk regeerde. Het is de oertijd, waarin de voorwereldlijke dieren voorkomen, het is de 
tijd, waarvan de geleerden thans nog de overblijfselen vinden. 

De tweede aioon begon met het zesdaagse herstellingswerk en het scheppen van Adam. Hij 
loopt tot de Vloed. Het is de tijd, waarin bijzonder de zonen Gods optreden. Deze aioon 
duurde 1656 jaar. Het is de enige aioon, waarvan we de duur kunnen berekenen. 

De derde aioon begint na de Vloed met het Noachistisch verbond, waarin God een nieuwe 
orde der dingen vaststelt. Was er eerst damp, die de aarde bevochtigde, Gen. 2:5, geen regen, 
nu was er de dampkring, die wij kennen met zijn regenboog en afwisselende tijden van zaa-
ing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, Gen. 8:22. In die aioon leven we 
nog. Hij loopt tot Christus’ wederkomst. Lk. 20:34, 35. 

De vierde aioon vangt dan aan en heeft als eerste periode de 1000 jaar van Op. 20. We gelo-
ven echter dat hij langer zal zijn en zullen dit later bewijzen. In die aioon wordt Israël her-
steld en gemaakt tot een koninklijk priesterdom. 

De vijfde aioon vangt aan als de Tempel vervangen wordt door de Tabernakel Gods. God 
woont dan bij de mensen. Het Nieuwe Jeruzalem daalt dan neder. Deze aioon loopt door tot 
de overgave van het koninkrijk aan God en de Vader, wanneer alle overheid en kracht zal 
teniet gedaan zijn, de dood verslonden is tot overwinning en God alles in allen zal zijn. 1 
Cor. 15:24-28. Zolang zal Christus als Koning heersen. Daarna heerst God onmiddellijk door 
Zijn Woord en Geest. 
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We hebben dus 5 aionen: 

1 Van de Schepping tot het woest en ledig worden. 
2 Van de Herordening tot de Vloed. 

3 Van de Vloed tot Christus’ wederkomst. 
4 Van Christus’ Wederkomst tot de Dag Gods. 

5 Van de Dag Gods tot de overgave van het Koninkrijk. 

BETER SCHRIFTINZICHT.  
Wie nu de Schrift leert lezen bij het licht van het voornemen der eeuwen, zal reeds veel moei-
lijkheden zien wegvallen. Hij zal de dingen veel beter begrijpen en inzien, dat wat in de ene 
aioon niet vervuld is, of dat slechts gedeeltelijk werd, zijn volle vervulling in een andere 
aioon verkrijgt. 
 
Het inzicht in de aionen verheft mede boven het gangbaar wordende Millennianisme,  de leer 
van het toekomstige 1000 jarige vrederijk op aarde, dat eigenlijk een verenging is van het 
voornemen der eeuwen. Zij, die met ons inzien, dat de aionen over de 1000 jaar heen reiken, 
zien alles veel beter tot zijn recht komen. Zo komen we uit boven de stellingen van Adven-
tisme, Rusellisme en Calvinisme. Het eerste ziet Israëls herstel niet, laat staan de volgende 
eeuw der Nieuwe Schepping; het tweede meent, dat we eigenlijk al in de toekomende eeuw 
leven; het derde heeft heel geen visie op de aionen en meent, dat met Christus’ wederkomst 
de eindeloze staat der heerlijkheid intreedt. 

De aionen leren ons, dat God nog tijden voor Zich heeft om Zijn raad te volvoeren. Zij doen 
ons zien, hoe de Schrift in ongebrokenheid, zonder vergeestelijking kan blijven staan, mits 
men de profetische afstanden (zie Dl I) aanbrengt en dit niet eng doet door alleen de blik op 
het 1000 jarig rijk te concentreren. Zij, die de aionen inzien, zijn meer dan chiliast. Voor hen 
reikt het oog des geloofs niet alleen tot in de 1000 jaar, ja niet alleen tot in de tweede toeko-
mende eeuw, maar zij blikken met Paulus boven de aionen uit en weten dat de oplossing der 
wereld- en van vele Schriftproblemen te vinden is in de juiste visie op de aionen. Omdat de 
aionen verschillen, verschillen Gods uitspraken, omdat er nog aionen volgen, is zowel het een 
als het ander waar, is zowel het vervulde als het onvervulde letterlijk te nemen. Alles te Zij-
ner tijd. 

Afzonderlijk zullen we nader zoveel mogelijk de teksten met het woord eeuw en eeuwig be-
spreken. 
 
EEUWIGE TIJDEN.  
Waar we gezien hebben, dat er olamim of aionen aan de onze voorafgingen, dat er nog aionen 
op de onze zullen volgen, is het nodig een volledig overzicht te geven. We gaan daarom thans 
over tot de bespreking van de “tijden der eeuwen”. Ze vormen één geheel, dat een eigen ka-
rakter bezit. Toch is elk weer onderscheiden. 
 
De titel van ons geschrift is ontleend aan Rom. 16:25, 26. De Gr. tekst heeft deze uitdrukking 
niet. Er staat: “de aionische tijden” of eigenlijk: “gedurende de aionische tijden” (tois chro-
nois aiooniois), de derde naamvalsvorm meervoud, die hier een tijdsruimte uitdrukt. De S.V. 
geeft dit betrekkelijk weer, maar verzwakt het dan door de onnodige invoeging van het cur-
sief gedrukte woordje: in. Tois chronois aiooniois is te vertalen door: gedurende de aionische 
tijden. 

Voor we verder gaan, zij gewezen op de wisselende vertaling. Tois chronois aiooniois is ver-
taald door: tijden der eeuwen, maar het direct daarop volgende: Theou aiooniou (tweede 
naamvalsvorm van Theos aioonios) werd vertaald door “des eeuwigen Gods”. De St. Verta-
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lers wisten er blijkbaar geen weg mee. Eeuwige tijden was voor hen iets ongerijmds, de eeu-
wige God, dat ging beter. 

Ook op het laatste deel van de tekst zij gewezen met het oog op de vertaling. Daar staat n.l.: 
eis tous aioonas toon aioonoon. De St.Vertalers vertaalden dit door: in alle eeuwigheid. Nu zit 
er in “alle” feitelijk al een meervoudsgedachte, terwijl eeuwigheid in de tegenwoordige bete-
kenis opgevat, die uitsluit, omdat er naar westerse filosofie slechts één eeuwigheid kan zijn, 
dus het meervoud en het woord “alle” uitsluit. Als we zeggen: Dat komt alle jaar terug bete-
kent: alle jaren. Alle uur vertrekt de boot betekent: alle uren. In alle eeuwigheid wil dus feite-
lijk zeggen: In alle eeuwigheden. Met een en ander willen we opmerken, dat het alle aan een 
meervoud doet denken. Nu houde men in het oog, dat in het Grieks niet het woord alle staat, 
wel een meervoudsvorm. Letterlijk staat er: in (d.i. gedurende) de eeuwigheden (of eeuwen) 
der eeuwigheden (der eeuwen). We komen op de hele term nader terug. Nu vestigden we al-
len de aandacht op de gebrekkige vertaling. 

De St. Vertalers begrepen het woord aioon niet ten volle. Eeuwige tijden waren voor hen on-
gerijmd. Hoe kon iets, dat eindeloos was, tevens eindig zijn, hoe kon een tijd eeuwig zijn? 
Voor ons zijn de aionische tijden verklaarbaar, mits men aan het Schriftuurlijk begrip eeu-
wigheid niet de bijna algemeen gangbare betekenis van altijddurende tijd of eindeloze eeu-
wigheid geeft. Die betekenis is te danken (of te wijten) aan het huwelijk van middeleeuws-
roomse theologie en heidense filosofie. De H. S. kent eeuwige TijdEN. Voor de traditie sluit 
de eeuwigheid de tijd uit, voor de H. S. in.  

Wat de Konkordantie leert 

EVANGELIE. 

Men weet, dat het Griekse woord “euangelion” eenvoudig “goede tijding” betekent. Zij die 
deze tijding brengen, komen dus met een “goede boodschap” en deze moet de hoorders ver-
heugen, zodat het tevens een “blijde boodschap” is. 

In dit Schrift betreft dit woord goede tijdingen van een bijzondere aard en in die zin spreekt 
men dus in het algemeen van DE goede tijding of HET evangelie. Dat wil niet zeggen, dat die 
goede tijding altijd dezelfde zaak betreft. Men kan ze verdelen in meerdere goede tijdingen, 
met het oog op de zaak die speciaal in visie is. Het is echter zeer belangrijk er aan te denken, 
dat al de goede tijdingen van dezelfde aard zijn. Wij hebben in onze studie over de woorden 
“Anders en andersoortig” de aandacht reeds gevestigd op Gal. 1:6, 7. De vertaling van Voor-
hoeve leest: “Overgaat tot een ander (heteros) evangelie, hetwelk geen ander (allos) is”. 
Wel zijn er andere van dezelfde soort zegt hij, maar hier betreft het een zodanig niet, maar 
een andersoortig. De tijding die Paulus had gebracht had hij door openbaring van Jezus 
Christus (Gal.1:12). De tijding waartoe de Galaten overgingen, was er een van een andere 
oorsprong en inhoud, het kwam van de mens, waarschijnlijk gedreven door Satan. 

Welke “evangeliën” zullen wij nu onderscheiden? Het eerste dat vermeld is, betreft het evan-
gelie des koninkrijks (Mt. 4:23) dit is het Koninkrijk op aarde. Nu de Messias gekomen was, 
kon al wat God gesproken had door middel van al Zijn heilige profeten van de gehele aioon, 
vervuld worden! Eén ding was echter nog nodig: de bekering van het uitverkoren volk Israël. 
Eerst moest dit Volk zijn plaats innemen door het geloof, alvorens God verder Zijn Voorne-
men zou uitwerken. Die tijding wordt dan ook begeleid door de genezing van alle ziekte en 
alle kwale. 

Verder lezen wij in Hand. 20:24 van het “Evangelie der genade Gods”. Tot nu toe had Paulus 
het Koninkrijk overal uitgeroepen (vs.25, “Gods” staat in geen drie voornaamste handschrif-
ten). Nu ging Paulus zijn “loop volbrengen” (of “volmaken”) en ook zijn “dienst” (Gr. Rent-
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meesterschap of bedeling) volbrengen “om te betuigen het Evangelie der genade Gods”. Het 
Koninkrijk was reeds genade, maar nu ging het nog verder en Paulus zal hier wel in het bij-
zonder bedoeld hebben, wat hij later heeft meegedeeld in Efeze, Filippensen en Kolossensen. 

Wij lezen ook van het “Evangelie van Christus” (b.v. 1 Kor. 9:12 en Fil. 1:27). Dat zal wel de 
beste uitdrukking zijn van HET Evangelie in zijn geheel genomen. Evenals de “Verborgen-
heid van Christus” (Ef. 3:4) alles omvat wat in de Schriften over Hem; geopenbaard is, zal 
ook wel de goede tijding van Christus, alle goede tijdingen omvatten. De laatste vermelding 
van “evangelie” is in Op. 14:6. “En hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen denge-
nen, die op aarde wonen”. De inhoud wordt in vs. 7 gegeven: “Vreest God...”. De valse pro-
feet wil eenmaal, dat allen het beest zullen aanbidden (Op. 13). Hiertegenover vraagt God, 
Hem te vrezen, Die alles geschapen heeft. Men zou nog andere evangeliën kunnen onder-
scheiden, maar wij achten het niet nodig dit nu te doen. In een volgende studie hopen wij nu 
iets na te gaan over het “prediken” en “verkondigen” van goede tijden en andere dingen. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II              N° 10          24 Mei 1930 

 

D E  S T R I J D  
 

10. 
 
HAAR CEREMONIEN.  
Wij willen hier nu verder nagaan, hoe gemakkelijk de Roomse en Anglicaanse Kerken kun-
nen bewijzen, dat zij, en zij alleen, de ware “Apostolische overlevering” hebben. Wij hande-
len hier alleen over de “mis”. 
 
In de eerste eeuwen werd weinig over de mis geschreven, ten dele omdat men er in het open-
baar, met de niet gedoopten, niet over sprak; ten dele omdat het niet nodig was als men aan-
neemt, dat de Apostelen der besnijdenis reeds het hele ritueel hadden bepaald. De Roomse 
Kerk wijst nu op de eerste “mis”, die door de Heere Jezus Zelf zou ingesteld zijn. Op grond 
der Schrift kunnen zij onmiddellijk beweren, dat die ceremonie deel uitmaakte van het Joodse 
Pascha, dat Hij ongetwijfeld naar het Joods gebruik vierde. Hij voegde er een en ander bij, 
maar keurde overigens het gehele ritueel goed, ten minste voor wat het laatste deel betreft, 
door het op zo’n plechtig ogenblik te volgen. Als Hij dan zegt: “Doet dit” spreekt het van 
zelf, dat het gehele ritueel bedoeld wordt. Of dan toch tenminste dat deel, waaraan Zijn bij-
zondere handelingen en woorden zo intiem mee verbonden zijn, Is men hiervan niet over-
tuigd, dan heeft men nog de getuigenis der “Apostolische vaderen”, dat de Apostelen zelf het 
Pascha getrouw waarnamen. Deze Apostelen, allen uit Israël, waren natuurlijk volledig met 
het Joodse ritueel bekend en waren ook bevoegd er eventueel zekere veranderingen in aan te 
brengen. Zij konden die vormen dan verder mondeling of schriftelijk aan anderen mededelen. 
Men kent b.v. de “Apostolische Constitutieën” uit de 4de of 5de eeuw , die in alle onderdelen 
de “mis” beschrijven. Overal werd zij toen nagenoeg op dezelfde wijze gehouden, wat op een 
gemene bron wijst. Zoals wij verder zullen zien, is dit ritueel praktisch hetzelfde als dat van 
het Joodse Pascha en als men nu in aanmerking neemt, dat er een grote vijandschap heerste 
tussen de Christenen en de Joden der eerste eeuwen, spreekt het van zelf, dat een dergelijk 
ritueel niet later overgenomen werd, toen men juist alles vermeed wat Joods was, maar voort-
kwam van de 12 Apostelen zelf. Zonder hun voorbeeld, in de tijd der Handelingen, zou men 
nooit die Joodse vormen slaafs gevolgd hebben. 
 
De meeste onzer gegevens ontlenen wij aan een studie “Messe und Pascha” van Dr. G. B. 
Bickwell, een Roomse professor in de Oosterse filologie (taalkunde), die in het Duitse, 
Rooms-katholieke blad “Katholik” hierover in 1871 schreef. Hij heeft de verschillende litur-
gieën, in de oude handschriften onderzocht en vergeleken. 

 
Over de liturgie der Roomse “mis”.  
In de 5de eeuw zijn er verschillende liturgieën bekend. Allen stemmen met elkander goed 
overeen, behalve aanpassingen aan plaatselijke omstandigheden en gelegenheden. Men houdt 
de “Clementische” liturgie, zoals opgegeven in de “Apostolische Constitutieën” voor de oud-
ste. Later werden zekere delen, zoals het “eucharistisch” gebed veel verkort. Door het ont-
staan van andere “christelijke” feesten, die de nadruk legden op een of ander punt, werd het 
onnodig in de “mis.” over allerlei uit te wijden. Andere dingen werden er naar de omstandig-
heden ook bijgevoegd. De zuivere Apostolische liturgie vindt men echter waarschijnlijk, na-
genoeg geheel in deze “Clementische”.  Dat deze gedurende de eerste eeuwen gevolgd werd, 
blijkt ook uit enkele opmerkingen uit de geschriften dier tijden. 
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Over de liturgie van het Joodse Pascha. 
Vooreerst vinden wij de grote lijnen in Exodus, Leviticus en Numeri. 
 
Later kon het niet zo gehouden worden als de eerste maal in Egypte, daartoe waren de toe-
standen te verschillend. De Joodse leraars moesten wel een en ander wijzigen of er aan toe-
voegen. De oudste bron, die na de Schriften, ons inlicht over de wijze, waarop het ten tijde 
van onze Heere Jezus gevierd werd, is de Mischna (in de 2de eeuw opgeschreven volgens 
wat de Rabbi’s der 3 vorige eeuwen leerden). Men vindt verder ook een en ander in de 
Tosiphta (een vervollediging der Mischna). Dan zijn er ook. beschouwingen van latere Rab-
bi’s over deze dingen in de twee Gemara’s (4de-5de eeuw). Ook in latere geschriften vindt 
men verdere aanduidingen. 
 
Het is van belang er op te wijzen, dat het paaslam een ware OFFERANDE was. Het werd in 
de tempel geslacht en het bloed door de PRIESTERS aan het altaar gesprengd. Het vet werd 
verbrand en het vlees dan gegeten. Na de verwoesting van de tempel kon dit natuurlijk niet 
meer gebeuren. Het ritueel werd dan ook later, zoals ook in onze tijd, aan de omstandighe-
den aangepast. 
 
Wij menen dat het niet nodig is die ingewikkelde ceremonie in alle delen te beschrijven, uit-
gezonderd wat het laatste deel betreft. Het zal hier voldoende zijn er op te wijzen, dat er ge-
durende het Pascha 4 drinkbekers gedronken werden. 
 
De eerste was die van de “Kiddusch” of feest inwijding; de tweede, die van de “Haggada” of 
het Paasverhaal voor de kinderen; de derde, die van de tafelzegen; de vierde, die van de 
“Hallel” of het lof zingen. Bij de 4de beker behoorde een lange dankzegging en deze beker 
werd dan ook in het bijzonder (ook b.v. door Paulus) de beker der dankzegging genoemd. 
Het is ook belangrijk voor het begrijpen van wat de Griekse Schriften er over zeggen, te we-
ten dat tussen de tweede en derde beker een gewone maaltijd gehouden werd, die niet tot het 
ritueel behoorde en waarschijnlijk de maaltijd is, die later door de Christenen de “Agapè” 
genoemd werd. Deze maaltijd maakte geen deel uit van het Pascha, maar was er toch nauw 
aan verbonden. 
 
Tussen het inschenken en het drinken van de vierde beker werden Psalmen gezongen, werd 
gebeden, enz.  Men drukte ook het verlangen uit naar het “Messiaanse tijdperk” en het “eeu-
wig leven”. Later werd er ook bijgevoegd:  “Dit jaar hier, toekomend jaar in het land Israëls; 
dit jaar knechten, toekomend jaar vrijen”. “Toekomend jaar in Jeruzalem”. Men weet ook, 
dat het de gewoonte was het Pascha in liggende houding te gebruiken. Men steunde namelijk 
op de linkerzij. 
 
Alleen de vrije lieden aten toen in deze houding en men drukte zo uit, dat men uit Egypte 
bevrijd was. 
 
Als merkwaardigheid voegen wij hierbij nog het volgende, dat ook bij het Pascha werd uit-
gesproken: “In elk geslacht, moet de mens zich aanzien als zelf uit Egypte getrokken, zoals 
geschreven staat:  Om hetgeen, wat de Heere bij mijn uittocht uit Egypte aan mij gedaan 
heeft. Niet alleen onze vaderen heeft de Heilige, Hooggeprezene verlost, maar ook ons met 
hen, zoals geschreven staat: Hij heeft ons van daar uitgevoerd, om ons te brengen in het land, 
dat Hij gezworen heeft onze vaderen en ons te geven.” 
 
Op elke feestdag hadden de Joden ook een morgengebed. Dit vindt men, zoals wij zullen 
zien ook terug in de “voormis”. 
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Steunende op al deze gegevens, heeft Dr. G. Bickwell een lijst opgesteld van al wat gedaan 
en gesproken werd bij het Joodse morgen gebed en het einde van het Pascha en daarnaast 
geplaatst wat behoort tot de “voormis” en “mis”. Bij het Joods gedeelte heeft hij ook de 
woorden gevoegd, die door de Heere Jezus bij het Pascha werden uitgesproken. Hier volgt de 
vertaling van een deel van die lijst. 

(Zie N° 11). 
 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 22. 

 
Ez. 37 is zeer bekend. De profeet wordt “in den geest”. D.w.z.: hij ontvangt een visie uit ho-
ger sferen. Zie ook: 1:1, 3; 8:3; 11:24, 25; 40:2, 3. 
 
Ez. 37:1-11 wordt ook “vergeestelijkt”. Hoewel men dan vs. 1-14 leest, gaat men over vs. 1-
11 zijn uitlegging geven en die van God Zelf in vs. 12-14 wordt weggelaten. Wij brengen die 
thans naar voren. 
 
37:11-14 “Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse Huis Israël. 
Zie zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afge-
sneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie Ik zal uw graven 
openen en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk en Ik zal u brengen in het 
land Israëls. En gij zult weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend en 
als Ik u uit uw graven heb doen opkomen, o Mijn volk. En Ik zal Mijn Geest in u geven en 
gij zult leven en Ik zal u in uw land zetten en gij zult weten, dat Ik de Heere dit gesproken 
en gedaan heb, spreekt de Heere.”  
 
Hier staat zeer duidelijk, dat de Heere Israël in zijn Land zal brengen. In Babel zuchtte Israël 
er over, dat hun beenderen verdord waren, hun verwachting was afgesneden. De terugkeer na 
70 jaar maakte aan deze toestand geen einde. Israëls vroegere heerlijkheid keerde nimmer 
weer. Het werd als begraven onder de Heidenen en is dit eeuwen lang geweest. Het moet uit 
die graven opstaan en opnieuw in het land gebracht worden. 

 
Vs. 1-11 laat meer dan een fase zien in het proces der herstelling. Eerst nadert been tot been, 
dan wordt het skelet met vlees, zenuwen en een huid overtrokken. Het lichaam is er dan, doch 
dood. Eerst als de geest komt, komt er leven in. 

 
Men kan deze verzen symbolisch en ook letterlijk nemen. Symbolisch: In onze tijd nadert 
been tot been, het Jodendom begint zich een geheel te gevoelen. Het Zionisme wil over het 
skelet zenuwen en vlees brengen, verbindingsdraden en opvulling trachten aan te brengen. 
Men zal niet verder komen dan tot een dood lichaam. Er is geen geest in. Eerst als God Zijn 
Geest schenkt, zal er waar leven komen. Dan zullen zij de Heere kennen, zien Die zij door-
stoken hebben. Dan wordt Israëls figuurlijke opstanding uit de doden. “Wat zal de aan-
neming wezen, anders dan het leven uit de doden.” Rom. 11:15. Dan zal het volk een leven-
de eenheid vormen onder David zijn koning. 
 
Maar wat nu met de gestorven Israëlieten heengegaan voor deze tijd aanbreekt? Hun wacht 
een dubbele opstanding. De letterlijke komt er dan bij. God zal ook letterlijk de graven ope-
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nen en Zijn volk ook uit die graven doen komen om naar het Land Israëls te doen optrekken. 
 
We hebben reeds opgemerkt, dat Huis Israël Huis Israëls is, en geen volk uit de Heidenen 
betreft. (Zie Jeremia). 
 
In Ez. 37:15-28 wordt ons het herstel der eenheid in Israël geleerd. Dit deel valt uiteen in 
tweeën, vs. 16-19: het teken en vs. 20-28: de betekenis. 

 
De structuren zijn deze: 
 

H1 vs. 16-19 J1 h1 15,16 De stok van Juda 
j1 16 De stok van Efraïm.  

k1   17 Vereniging. 
 

J2  j2 18, 19 De stok van Efraïm.  
h2 19 De stok van Juda. 

k2, 19 Vereniging. 
 

H2 vs. 20-28. L1  k1 20, 21 Herstel. 
l1  22 Eén volk. 

m1  23 Bekering. 
 

L2  k2  23 Herstel. 
l2 24 Eén koning.  

m2 24 Bekering. 

L3  k3 25 Herstel. 
I3 25 Eén koning. 

m3  26-28 Heilig

Ezechiël moet een hout nemen en daarop schrijven: Voor Juda en voor de Kinderen Israëls 
zijn metgezellen, d.i. voor Juda, de hoofdstam van het vroegere rijk Juda en de tot Juda beho-
rende, een deel daarmee vormende stammen. Hij moet een tweede hout nemen en daarop 
schrijven: Voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse Huis Israëls, zijn metgezellen, 
d.i. voor Efraïm, de hoofdstam van het vroegere rijk Efraïm en de met deze stam een geheel 
vormende andere stammen. Daarna moet hij de houten samenvoegen tot één hout. 

 
De verklaring van dit teken wordt in vs. 26-28 gegeven. In het kort samengevat is het dit: 
Juda en Efraïm met de bij hen behorende andere stammen zullen tot één volk worden. 

 
37:21-22 “Spreekt dan tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie Ik zal de kinderen Israëls ha-
len uit het midden der Heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van 
rondom en brengen ze in hun land. En Ik zal ze maken tot een enig volk, in het land, op de 
bergen Israëls en zij zullen allen tezamen een enigen Koning tot koning hebben en zij zul-
len voortaan niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken ver-
deeld zijn.” 
 
Wij nemen deze woorden letterlijk. We hebben reeds uiteengezet dat bergen Israëls de aard-
rijkskundige hoogten zijn in Palestina en houden ons daar ook hier aan. (Zie hfdst. I). Daaruit 
volgt, dat dit woord nog nimmer vervuld is, Efraïm en Juda is nog niet verenigd, de twee 
volken zijn niet tot een volk geworden, er is nog niet één koning over hen. 



Jaargang	1930-1	 Pagina	122	
 

 
37:23. “En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoei-
selen en met al hun overtredingen en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in dewel-
ke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen, zo zullen zij Mij tot een volk zijn en Ik zal hun 
tot een God zijn.” 
 
Hoe zou dit woord vervuld zijn bij Israëls terugkeer uit Babel waar de Jood nog overal woont 
en overal zondigt, waar geheel Israël nog onrein is. 
 
37:24 “En Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één 
Herder hebben en zij zullen in Mijn rechten wandelen en Mijn inzettingen bewaren en die 
doen.” 
 
Ook dit wil men “vergeestelijken”, David is dan Christus. Maar zal dan Kanaän de plaats zijn 
waar al de gelovigen eenmaal zullen wonen ? 
 
Dat zal men dan moeten aanvaarden, want, verder lezend, staat er: 
 
37:25 “En zij zullen wonen in het land dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw 
vaders gewoond hebben, ja daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kinds-
kinderen tot in eeuwigheid en Mijn knecht David zal hunlieder vorst zijn tot in eeuwig-
heid.” 
 
Men lette er wel op: In het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb. Dat is niet de he-
mel, maar Kanaän. Deze zinsnede laat zich niet vergeestelijken. En wie mocht menen, dat dit 
betrekking heeft op Israëls terugkeer uit Babel, loopt vast met de tijdsbepaling: tot in eeu-
wigheid. Waarom dit vers niet eenvoudig genomen, zoals het er staat? Waar men meende het 
beter te weten kwam men van de ene duisternis in de andere. Waar men Israël niet meer zag, 
zag men ook niet in, wat met David bedoeld werd en wist men hier geen andere verklaring 
van te geven, dan dat David Christus moest zijn. De vroegere David kon geen koning in der 
eeuwigheid zijn, meende men. Wie inziet dat de toekomende eeuw ook een tijdsperiode is, 
wie vasthoudt aan wat God zegt, leert uit dit woord wat anders en neemt het letterlijk op. 
Hierbij zij nog opgemerkt, dat het woord hier door eeuwigheid vertaald, elders door eeuw is 
overgezet. (Zie deel II). 
 

37:26 “En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond 
zijn (Hebr. Verbond der eeuw) en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen en Ik zal 
Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid (Hebr. de duur der eeuw). 
En Mijn tabernakel zal bij hen zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En de Heidenen zul-
len weten dat Ik de Heere ben, die Israël heilig, als Mijn heiligdom in het midden van hen 
zal zijn tot in eeuwigheid.” 

 
Als dat nu mede de “hemel” moet voorstellen van de N. T. gelovigen, waarom is er dan 

nog sprake van een heiligdom en een tabernakel, waarom, nog van een heiligdom, waarom 
zijn er nog heidenen ? Dat alles is onverklaarbaar, Het is eenvoudig als we dit letterlijk ne-
men zoals het er staat. In de toekomende eeuw krijgt Israël zijn ceremoniën terug, rijst er op 
de tempel, die des Heeren Spruit bouwen zal, Zach. 6:12, zal God Israël heiligen, zoals we 
zagen in Ez. 36, staan ze in de “Wedergeboorte”, is David theocratisch vorst onder de Heere, 
d.i. Christus, wordt Israël gaandeweg ingezet in het land aan de aartsvaderen beloofd, zal het 
in Gods inzettingen leren wandelen, omdat ze een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen. 
Dat alles heeft plaats onder het nieuwe verbond, dat berust op betere beloftenissen, omdat het 
bevestigd is op Christus, niet op het woord der mensen. Israël beloofde éénmaal: “Al wat de 
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Heere gesproken heeft zullen wij doen.” Ex. 24:7 en 19:8. Dat woord hielden ze niet. Het 
nieuwe verbond berust op Hem, Die gezegd heeft: “Ik kom om Uw wil te doen”, Hebr. 10:9 
En in die wil zijn zij, met wie het nieuwe verbond gesloten is, geheiligd. En omdat de dood 
van de Verbondsmaker tussenbeide gekomen is, ontvangen zij de beloftenissen der eeuwige 
erve, Hebr. 9:15. 

EZECHIEL 38 EN 39. 
We wensen ook nog te spreken over Ez. 38 en 39, waarin ons de strijd met Gog wordt be-
schreven. 

 
Deze trekt op naar het “dorpland”, tegen degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die alte-
maal wonen zonder muur en geen grendel noch deuren hebben, 38-11. Dat Israël na de Bal-
lingschap steden met muren had, is bekend uit het N.T. Gog en Magog trekken op tegen een 
volk, dat uit de Heidenen verzameld is, 38:12. Nog nimmer is vervuld, dat Israël 7 maanden 
het land gereinigd heeft, 39:12 en 7 jaren van het hout gestookt heeft, 39:9. En dat dit zo is, 
blijkt uit Openbaring, lang na Ezechiël geschreven. Die leert ons, dat de Gog en Magog eerst 
in de toekomst verschijnen. Daarmee staat onweersprekelijk vast, dat deze profetie niet ver-
vuld is. Nu is er tweeërlei uitlegging, de letterlijke voor Israël of de symbolische, tot vaaghe-
den vervallende. Gog en Magog stellen daarbij de wereldmacht voor, die zich tegen het chris-
tendom verheft in de eindtijd, Israël is dan het “geestelijk Israël” de ware gelovigen. Hoe men 
dan de maanden en jaren verklaart, wat de bergen Israëls zijn, 38:8, dat mogen de voorstan-
ders dezer leer uitleggen, wij voor ons menen, dat, als bergen Israëls in Ez. 6:2, 3; 19:9; 33:8, 
betekent: bergen in Israëls land, de bergen Israëls in 34:12; 36:1, 1, 4, 8; 38:8 en 39:4 ook in 
Israëls land Kanaän zijn. 38:18, 19 zegt duidelijk dat Gog optrekt tegen het land Israëls, d.i. 
het land der Israëlieten, zoals Egypteland het land der Egyptenaren is. Wij voor ons wensen 
niet aan deze letterlijke uitspraken te wringen en er niets anders van te maken. Daarvoor is in 
het geheel geen aanleiding. Wij vatten dit allés op, zoals het er staat, als toekomstige historie. 
We leren daaruit, dat Israël hersteld wordt, dat het rustig in zijn land zal wonen, volgens 
Openb. 20, 1000 jaar en dat “na vele dagen”, “in het laatst der jaren”, 38:8, Gog en Magog in 
het dorp- land” komt. Hieruit volgt dus ook, dat de 1000 jaren van Op. 20 toekomstig zijn en 
aanvangen met ’s Heeren wederkomst, Openb. 19, en niet met Zijn hemelvaart, zoals men 
veelal in een deel der Christenheid leert. Duizend jaren woont Israël in rust, dan komen de 
vijanden. Gog is een verzamelnaam voor de volken ten Noorden van Palestina. Het land van 
de Magog duidt hun land aan, Mesech en Tubal. In Rosh ziet men dan Rusland, Mesech 
zoekt men in Oost-Klein-Azië, Tubal bij de Kaukasus, Perzië ten Oosten van de Tigris, de 
Moren in Ethiopië = Cush, d.i. ten Zuiden van Egypte, Lybië = Put, Gomer = Noord Klein-
Azië, Togarma = Armenië en Parsis = het Sevilla van thans. 

 
Men ziet hoeveel er nog onvervuld is. Men ziet ook, dat de toekomende eeuw, niet de eeu-
wigheid is van onze westerse begrippen. Immers daarin zijn jaren en maanden gelijk aan de 
onze. Men ziet verder, dat de gewoonten maar niet plotseling veranderen. Ook dan begraaft 
men en stookt men nog. 

 
Wie de dingen aanvaardt zoals ze staan, krijgt hoe langer hoe meer perspectief. Dan wordt 
Openbaring al vast wat duidelijker. Nadat Satan ontbonden is, heeft hij een kleine tijd vrij 
spel en verleidt de Volken in de vier hoeken der aarde om tegen Israël op te trekken. Er zal 
echter vuur van de hemel nederdalen en hen verslinden. Op 20:9. 

 
Voor Israël is nog een grote toekomst weggelegd. God heeft immers tot Abram gezegd: Ik zal 
u tot een groot volk maken. God heeft Zijn volk, dat Hij te voren gekend heeft, niet verstoten. 
Hij moge voor een klein ogenblik hen verlaten hebben, met, grote ontfermingen, zal Hij ze 
vergaderen, Jes. 54.7, “in een kleine toorn moge Hij Zijn aangezicht voor hen een ogenblik 
verborgen hebben, maar met eeuwige goedertierenheid, Hebr. goedertierenheid der eeuw, 
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zal Hij Zich hunner ontfermen” vs. 8. 
 

Veelal zegt men, dat de profeten spraken in oosterse beelden, dat men ze niet letterlijk moet 
nemen en er veel inkleding bij is. Wij willen hier wijzen op een feit, dat de letterlijkheid der 
Schrift bevestigt. In 39:9 is sprake van verschillende wapenen: schilden, rondassen, hand-
stokken, speren. Ziet ge wel, zegt men, dat dit inkleding is: de moderne wijze van oorlogvoe-
ren heeft geheel andere wapenen. Mogen wij onder het oog brengen, dat in de 1000 jaar als 
Satan gebonden is geen oorlog meer geleerd wordt, men ook geen wapenen vervaardigt, dat 
die juist omgesmeed worden, Jes. 2:4. Hieruit volgt dat men in de “kleine tijd”, die Satan 
heeft, geen moderne wapenen kan bereiden en terug moet keren tot de primitieve, eenvoudi-
ge, voor de hand liggende. Verre dus, dat we hier met Oosterse inkleding te doen hebben, 
staan we hier voor een naakte werkelijkheid, die de letterlijkheid der Schrift bevestigt. Als 
men slechts de bedelingen en aionen onderscheidt. Zonder die is de Schrift onverklaarbaar. 
Voor wie de Schrift verklaart naar de bedelingen, vallen de z.g. ongerijmdheden weg. Hen 
lette daartoe op de dingen, die verschillen en beproeve die. 

 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 9. 

 
WAT BETEKENT HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD EEUWIG. 
Voor we verder gaan, dienen we te onderzoeken, wat het bijvoeglijk naamwoord: “eeuwig” 
betekent. Duidelijkheidshalve is het niet ondienstig te herinneren aan wat een bijvoeglijk 
naamwoord in het algemeen betekent. Dat is dit: Genomen in zijn wijdste omvang, kennen de 
bijv. naamwoorden een zekere hoedanigheid toe aan een zelfstandig naamwoord. Een oude 
man is een man, die oud is, een jonge vrouw een vrouw, die jong is. Als nu de H.S. spreekt 
van aionische tijden, dan ligt hierin vooreerst opgesloten, dat het tijden zijn. Het bijv. naamw. 
aionios zegt, dat ze aionisch zijn; dat woord geeft hun aard, hun karakter, hun hoedanigheid, 
hun gesteldheid aan en geeft ze een bijzonder kenmerk. Als er nu aionische tijden zijn, zijn er 
ook andere. De Schrift noemt die eenvoudig: tijden, ze spreekt van tijden en gelegenheden 
(d.i. gunstige tijdsperioden), van de bedeling van de volheid der tijden, van de tijden der hei-
denen. De aionische tijden zijn dus tijden met een bijzonder kenmerk, aionisch geeft er een 
nadere beschrijving van of leert ze ons in hun bijzonder karakter kennen. Eeuwige tijden zijn 
bepaalde niet eindeloze opeenvolgingen van feiten en gebeurtenissen, het zijn telkens weer 
eindigende tijdsruimten, die van aioon tot aioon lopen. Later meer hiervan. 
 
VOOR DE TIJDEN DER EEUWEN 
Dat we niet kunnen spreken van een “nooit begonnen eeuwigheid”, blijkt uit Rom. 16:25, 2 

Tim. 1:9 en Tit. 1:2.  
 
In Rom. 16:25 staat: “naar de openbaring der verborgenheid, die [van] de tijden der eeuwen 
verzwegen is geweest”. Gr.: chronois aioniois 
 
In 2 Tim. 1:9 lezen we: “Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen heeft met een heilige roe-
ping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven 
is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen”. Gr.: voor de eeuwige tijden pro chronoon 
aioonoon. 
 In Titus 1:2 staat: 
 “in de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft voor de  
tijden der eewen.” Gr.: pro chronoon aioonoon. 
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Drie maal vinden we dus de uitdrukking: eeuwige tijden in het N. T. Drie maal vertaalt de 
S.V.: tijden der eeuwen, waar er feitelijk staat eeuwige tijden. 

De H.S. spreekt dus van een tijd voor de tijden der eeuwen. Die eeuwigheden hebben dus een 
begin gehad. Hoe kan men dan spreken van de nooit begonnen eeuwigheid? 

EER DE WERELD WAS.  
1 Cor. 2:7 leert ons dat eveneens. Daar zegt de S.V. “Maar wij spreken de wijsheid Gods, 
(bestaande) in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordend heeft tot onze 
heerlijkheid eer de wereld was.” De S.V. is hier, zacht uitgedrukt, zeer vrij. Het Gr. heeft: 
voor de aionen, pro toon aioonoon, voor de eeuwen. Gods verborgen wijsheid was er voor de 
“eeuwigheid” begon. Men kan dus niet spreken van een nooit begonnen eeuwigheid. 

 
DE VOLEINDING DER EEUWEN.  
De Schrift kent ook geen eindeloze, nimmer eindigende eeuwigheid, want Hebr.9:25 spreekt 
van de voleinding der eeuwen. De S.V. vertaalt: “Anders had Hij (Christus) dikwijls moeten 
lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is Hij eenmaal geopenbaard in de vol-
einding der eeuwen om de zonde te niet te doen door Zijns zelfs offerande.” Deze tekst is 
een raadsel voor elk een die nadenkt over de betekenis der woorden. Zijn de eeuwen geëin-
digd bij Christus’ openbaring in de wereld? Immers neen, want als men eeuw opvat als tijd-
vak van 100 jaar, dan zijn er reeds 19 eeuwen verlopen na die openbaring aan het eind der 
eeuwen. En opgevat als aioon, gaat de lezing ook niet op, want in Ef. 2:7 is er nog sprake van 
de toekomende eeuwen of aionen, terwijl de Heere Zelf spreekt van de toekomende eeuw Lk. 
20:35 en Mt. 12:32. 

 
Christus is niet geopenbaard in het einde der eeuwen. Bij Christus’ kruisdood eindigde zelfs 
niet eens “deze eeuw”. Immers als de discipelen Hem vragen naar het eind (de voleinding der 
eeuw) Mt. 24:3, zegt Hij niet: Dat zal weldra plaats hebben als Men de Zoon des mensen 
kruisigt. Er zal nog heel wat anders moeten geschieden. Er zullen valse Christussen en valse 
profeten komen, de gruwel der verwoesting moet eerst nog gesteld worden. Nog is terstond 
het einde (eindpunt) niet. Deze profetie is tot op heden niet vervuld. Het einde van deze 
aioon viel dus niet met Golgotha samen, wat ook hieruit blijkt, dat de kinderen dezer eeuw 
trouwen en ten huwelijk uitgegeven worden en de dagen van Noach nog niet daar zijn. De 
Oogst van Mt. 13:39 heeft nog niet plaats gehad, want geen engelen zijn verschenen, geen 
bazuin is gehoord, geen kaf is verbrand. En dat heeft immers plaats bij de voleinding van 
deze aioon. 

 
Ook is de zonde nog niet te niet gedaan. Zeker, Christus heeft over alles getriomfeerd. Toch 
zegt Paulus nog na het kruis, dat de zonde nog in hem woont Rom. 7. Christus is wel geko-
men tot wegneming der zonde, maar dat werk is nog niet voltooid, alhoewel Zijn offer vol-
maakt was. Het kruis heeft alleen de weg geopend tot wegneming der zonde, maar die weg is 
nog niet doorlopen, Christus moet de zonde nog te niet doen in Zijn volk, en in de wereld. 
Wanneer zal dat finaal voltooid zijn? Aan het- eind der eeuwen, in de voleinding der 
aioonen. Is in Mt. 13 sprake van de voleinding van de aioon, hier lezen we van de voleinding 
der aionen, der eeuwen. Waar een voleinding is, is ook een eindpunt Mt. 24:3, 16. Dat nu 
noemt de H.S. wel niet, maar ze wijst er zeer duidelijk op. Dat eindpunt is als Christus het 
Koninkrijk aan God en de Vader overgeeft, als alle overheid en macht te niet gedaan wordt, 1 
Cor. 15:24-28. Wat er daarna is, heeft God niet geopenbaard. We weten alleen dat God dan 
alles in allen zal zijn. 
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GEEN TIJD MEER. 
Nu zal men ons tegenwerpen dat Op.10:16 leert, dat er geen tijd meer zijn zal. We hebben er 
reeds op gewezen, dat Openb. de dag des Heeren beschrijft en dat er na de 1000 jaar nog tijd 
is, omdat er sprake is van maanden,  Openb. 22:2. Dat is op de nieuwe aarde. Er blijkt dus, 
dat er dan nog wel tijd is. 

 
Hoe moet Openb. 10:6 dan opgevat worden. Laat ons daartoe nagaan, waar het woord tijd 
voorkomt in Openb. Dat heeft 4 maal plaats, n.1. 2:21, 6:11, 10:6, 20:3. 

 
a 2:21 “Ik heb haar tijd gegeven, dat ze zich bekeren zou.”  
b 6:11 “... hun werd gezegd, dat ze nog een kleine tijd zouden rusten.” 
a 10:6 “En hij zwoer ... dat er geen tijd meer zal zijn.”  
b 20:3 “En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden.” 
 

Twee maal dus tijd, twee maal “kleine tijd”. We weten, dat Openb. 2:3 Israëls gemeente be-
schrijft voor de dag des Heeren' begint. Dan wordt er tijd gegeven aan Isebel zich te bekeren. 
Maar in de dagen van de bazuin van de zevende engel, zal daartoe geen tijd meer zijn. Men 
ziet echter duidelijk, dat de tijd, zoals wij die kennen, niet ophoudt, want in de dagen van de 
zevende engel zal er geen tijd meer zijn. Lees voor tijd uitstel, gelegenheid en men heeft de 
betekenis. Dat er nog tijd is na Openb. 10, blijkt uit Openb. 20, waar er nog 1000 jaar volgen 
en dan nog een kleine tijd waarin Satan ontbonden is. De gemaakte tegenwerping mist dus 
elke grond. 

HEBR. 9:26.  
Nu keren we terug naar Hebr. 9:26, want dat is nog niet opgelost. We geloven, dat de verta-
ling niet juist is. Hebr. 9:26 spreekt van twee tijden: Nu, en in de voleinding der eeuwen. Nu 
is Hij eenmaal ingegaan. Dat staat in tegenstelling met de verleden bediening van de O. T. 
hogepriester, die onder Israëls schaduwdienst jaarlijks inging. In de volheid des tijds ging 
Christus eenmaal in. Waartoe? Daarop geeft het volgende het antwoord, dat we hier woord 
voor woord vertaald neerschrijven na eerst de Gr. tekst gegeven te hebben. Nun de apax epi 
sunteleia toon aioonoon eis athesèsin tès hamartias dia tès thusias autou pefanirootai. Nu ech-
ter eenmaal op sameneinding der aioonen tot wegdoening der zonden door het offer van Hem 
zelf, is Hij verschenen of in gangbaar Nederlands: Nu echter is Hij eenmaal geopenbaard tot 
teniet doening der zonden in de voleinding der eeuwen door Zijns Zelfs offerande. De aionen 
hebben dus een eind. En wel als de zonde geheel teniet gedaan wordt. Dan kan de Zoon het 
Koninkrijk aan de Vader overgeven. De laatste vijand, de dood, wordt, dan ook tenietgedaan, 
en daarmee de zonde, in welke de dood zijn oorsprong vond. Zo krijgen we dus: 

 
VOOR,   a Voor de tijden der eeuwen. 
IN,   b De tijden der eeuwen. 
NA,   c Na de tijden der eeuwen. 
DE AIONEN 

De aionische tijden vormen één geheel, zij omspannen het voornemen der eeuwen, in Ef. 
3:11 onjuist vertaald door: eeuwig voornemen en zijn de schakel tussen de voor- en na aioni-
sche tijden. Het zijn tijden, die niet eindeloos, maar aionisch zijn. Aionisch wil zeggen een 
afgeronde tijdgang hebbende, die wel ononderbroken is, maar daarom niet eindeloos. 

Of in Schema: 
Het 

Voor aioni-
De Aionische Tijden         

Rom.16:25, 26 
Het Na- 

aionische 
1 Cor. 
2:7 

1stca.   2dea.   3dea.   4dea.   
5dea. 

1 Cor. 
15: 2 Tim. 1:9 24-28 

      Tit. 1:2 
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Het Hebr. woord Olam betekent als werkwoord verbergen. Bijna overal is het zo vertaald. In 
de Olam nu is ook iets verborgen. Dat is de kracht, die God in de kosmos legt en die Hij laat 
uitwerken. Waar nu de grootte van de krachten onbekend is, daar is de duur niet te overzien. 
Daarom geeft de Heere aanwijzingen om het eind te leren zien. Waar echter alles verganke-
lijk is, niets zijn stand kan behouden, alles veroudert Ps. Ps. 102:26, 27, daar zijn de krachten 
niet onuitputtelijk en daarom, zijn de aionen eindig. Waar God nu de aionische tijden met 
vaste hand leidt en voortstuwt, heet Hij de aionische God. Dat beperkt Hem niet tot de aioni-
sche tijden, maar zet Hem tot die tijden in zekere betrekking. Evenmin als de God des hemels 
alleen tot de hemel beperkt is en de Heere der aarde (Joz. 3:11, Zach. 4:14, Op. 11:4 grond-
tekst), tot die aarde beperkt wordt, maar deze uitdrukkingen alleen aanduiden, dat God in een 
betrekking, een verhouding tot hemel en aarde staat, evenzo betekent: de aionische God, dat 
Hij tot al de eeuwen in een betrekking staat, die maakt, dat de aionische tijden alle door Hem 
beheerst worden. Terecht heet Hij daarom de Koning der eeuwen. 

 
VAN AF DE EEUWEN.  
Dat God meer is dan alleen de aionische God, dus Degene Die in betrekking tot de aionen 
staat, bewijzen duidelijk 3 teksten n.1. Ef. 3:9. Col. i:26 en 1 Cor. 15:28. 

 
Ef. 3:9 spreekt over de bedeling (niet gemeenschap) der verborgenheid, die van (alle) eeu-
wen verborgen geweest is in God, 

 
Col. 1:26 spreekt over de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van 
alle geslachten, maar nu geopenbaard (te kennen gegeven is) aan Zijn heiligen. Het Gr. heeft 
hier niet het woord alle, maar heeft vanaf de eeuwen. 

 
Hieruit blijkt dus tweeërlei: 1° dat de eeuwen een begin hebben, anders kan er geen sprake 
zijn van: vanaf. 2° dat God voor de eeuwen is, niet woont in de “nooit begonnen eeuwig-
heid”, maar boven de eeuwen staat. Hij heeft iets verborgen gehouden vanaf de eeuwen. Hij 
Zelf was er dus voor de eeuwen. Datgene, wat Hij verborgen heeft gehouden, is de verbor-
genheid van het Lichaam van Christus. Niet in de nooit begonnen, maar voor de eindigende 
aionen, heeft God iets voorgenomen, dat tot op Paulus verborgen werd gehouden. 

 
In 1 Cor. 15:28 zien we het einde der aionen. Dan is “de nimmer eindigende eeuwigheid” 
voorbij, is God alles in allen, is de middellijke tussenregering van Christus weggedaan en is 
er de onmiddellijke Gods inwerking. De zonde is dan ten volle te niet gedaan, de verganke-
lijkheid opgeheven, de dood verslonden tot overwinning. 

 
Terugkerend tot Ef. 3 en Col. 1 blijkt tevens nog, dat er zeker twee eeuwen, 2 aionen aan de 
andere voorafgingen, want er staat: eeuwen, en geslachten. Pred. 1:10 steunt deze opvatting 
voldoende, daar dat vers spreekt van de olamim die voor ons geweest zijn. Nu is er, als we 
onze aioon zouden meerekenen, schijnbaar slechts één eeuw voor de onze geweest, die van 
Adam tot Noach. Zal het meervoud dus zijn kracht behouden, dan moeten we noodzakelij-
kerwijze aan twee aionen voor de onze denken. Dat dit opgaat, bewijst o. a. Gen. 1:2: De 
aarde werd woest en ledig. Zo blijkt ook aldus dat er 5 aionen zijn, die samen de aionische 
tijden vormen. 
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 Wat de Konkordantie leert. 

 

PREDIKEN — VERKONDIGEN. 
 

In ons onderzoek over het woord “evangelie” hebben wij gezien dat de betekenis is: goede 
tijding. Het werkwoord “euaggelizoo” (spr. uit euangelizoo) is dan ook letterlijk: een goede 
tijding, of iets als goede tijding, verkondigen. Het betreft meer de inhoud dan de wijze waarop 
die verkondiging geschiedt. Hij die een goede tijding verkondigt, is een “euangelistès” d.i. 
evangelist (in het algemeen genomen). Men heeft verder “diangelloo” d.i. iets bekend maken, 
“kataggelloo” (spr. uit. katangelloo) d.i. iets verkondigen en eindelijk ”kèrussoo” d.i. uitroe-
pen (als een heraut), proclameren, afkondigen. Hiermee staat dan in verband “kèrux” (uitroe-
per of heraut) en “kèrugma” (uitroeping). 

 
Wij geven alle teksten op waar die woorden voorkomen.  

 
Euangelizoo. Mat. 11:5; Luk. 1:19; 2:10; 3:18; 4:18, 43; 7:22; 8:1; 9:6; 16:16; 20-1; Hand. 
5:42; 8:4, 12. 25, 35, 40; 10:36; 11:20; 13:32; 14:7, 15, 21; 15:35; 16:10; 17:18; Rom. 1:15; 
10:15; 15:20, 
1 Kor. 1:17; 9:16, 18; 15:1, 2; 2 Kor. 10:16; 11:7; Gal. 1:8, 9, 11, 16, 23; 4:13; Ef. 2:17; 3:8; 
1 Thess. 3:6; Heb. 4:2, 6; 1 Petr. 1:12, 25; 4:6; Op. 10:7; 14:6. 

 
In al deze teksten behalve één, gaat het over HET “evangelie”, al kan het verschillende delen 
van dit “evangelie” betreffen, zoals wij reeds gezien hebben. Alleen 1 Thess. 3:6 spreekt over 
iets anders, namelijk het geloof, de liefde enz. der Thessalonicensen, waarvan Timothëus aan 
Paulus “de goede boodschap” bracht. 

 
Euangelistès. Hand. 21:8; Ef. 4:11; 2 Tim. 4:5. 

 
Diangelloo. Luk. 9.60; Hand. 21:26; Rom. 9:17. Het is “bekend maken”. 

 
Katangelloo. Hand. 4:2; 13^5, 38; 15:36; 16:17, 21; 17:3, 13, 23; 26:23; Rom. 1:8; 1 Kor. 
2:1; 9:14; 11:26; Pil. 1:16, 18; Kol. 1:28. Het is “verkondigen”. 

 
Kerussoo. Mat. 3:1; 4:17. 23; 9:35; 10:7. 27; 11:1; 24:14; 26:13; Mark. 1:4, 7, 14, 38, 39, 45; 
3:14; 5:20; 6:12; 7:36; 13:10; 14:9; 16:15, 20; Luk. 3:3; 4:18, 19. 44; 8:1, 39; 9:2; 12:3; 
24:47; Hand. 8:5; 9:20; 10:37, 42; 15:21; 19:13; 20:25; 28:31; Rom. 2:21; 10:8, 14, 15; 1 
Kor. 1:23; 9:27; 15:11, 12; 2 Kor. 1:19; 4:5; 11-4; Gal. 2:2; 5:11; Fil. 1:15; Kol. 1:23; 1 
Thess. 2:9; 1 Tim. 3:16; 
2 Tim. 4:2; 1 Petr. 3:19; Op. 5:2. Het is “uitroepen” (zoals een heraut dat deed), het betreft 
meer de wijze, dan hetgeen uitgeroepen wordt. “Prediken” heeft voor ons niet meer de juiste 
betekenis van kerussoo. 

 
Het zal nuttig zijn, zo de lezer elk der teksten wil opslaan, in het bijzonder waar “kèrussoo” 
gebruikt is. Dat “prediken” is meer het uitroepen, het afkondigen van iets, het draagt niet 
noodzakelijkerwijze de gedachte in zich, van het uitroepen, afkondigen of proclameren ener 
goede tijding. Dikwijls staat er dan ook bij, dat het een goede tijding betreft. 

 
Er wordt echter ook “uitgeroepen “, “afgekondigd”, “geproclameerd”, dat zij zich moeten 
bekeren, de doop wordt “uitgeroepen”, Paulus spreekt van het “uitroepen” dat men niet stelen 
zal (Rom. 2:21), van het “uitroepen” der besnijdenis (Gal. 5:11). 
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Men lette er op, dat hetzelfde woord wordt gebruikt in Op. 5:2 “En ik zag een sterke engel, 
uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen...”. 

 
Als wij “prediken” lezen, zijn wij zo gewoon te denken, dat het noodzakelijk over HET 
Evangelie moet gaan, dat wij ook in die zin denken als wij 1 Pet. 3:19 lezen: “In welken Hij 
(Christus) ook, henengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis (zijn), gepredikt 
heeft”. Wij willen hier niet spreken over al de uitleggingen, die men van dit vers gegeven 
heeft. Wij merken slechts op, dat “geest” in de Schrift nooit van een mens gebruikt wordt 
(behalve dan van de Heere na Zijn opstanding), maar steeds van engelen en dergelijke schep-
selen. (Hebr. 1:7, 14). Wij nemen dit dan ook voor de engelen van 2 Pet. 2:4, die in de “Tar-
tarus”, “in ketenen” zijn. Het zijn ook de engelen van Judas 6, die hun “beginsel” niet be-
waard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben. “Woonstede” is hun hemelse be-
staanswijze, zoals in Kor. 5:2, niet hun lichaam. Dat immers konden ze niet verlaten. Zij die 
menen, dat met de woonstede van 2 Kor. 5:2 het lichaam bedoeld wordt, kunnen uit Jud. 7 en 
ook uit het verband, iets beters leren. Over “gelijke wijze” in v.7 zie men onze studie over de 
woorden “gelijk en evengelijk”. Zij gingen “ander” (d. i. andersoortig) vlees na. Zij hadden 
nu een vleselijke bestaanswijze, doch dat vlees was van een andere soort dan dat der mensen. 
Men leze hierover Gen. 6:1-4 (Zone Gods werd nooit van mensen gebruikt, die leefden vóór 
Christus, uitgenomen Adam, die door God geschapen werd). De doden van 1 Petr, 4:6 leef-
den, toen hun de “goede tijding” verkondigd werd en waren niet in de Tartarus gevangen. Wij 
besluiten dus, dat de Heere Jezus, nadat Hij uit de Hades opgestaan was, in de Tartarus aan 
die engelen Zijn overwinning heeft uitgeroepen. 

 
Nu geven wij nog de teksten, waar “kèrux” en “kèrugma” staat: 

 
Kèrux (heraut-uitroeper). 1 Tim,2:7; 2 Tim.1:11; 2 Petr. 2:5. 

 
Kèrugma (uitroeping) Mat. 12:41; Luk. 11:32; Rom. 16:25; 1 Kor. 1:21; 2:4; 15:14; 2 Tim. 
4:17; 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel II           N° 11           7 Juni 1930 

D E  S T R I J D  
N° 11 

 

                Einde van het  

         Sabbat-morgend-gebed. 

          Voor-mis der  

      Clementische liturgie. 

 

 
1. Voorlezing van een deel uit 
     de boeken van Mozes 
     (Parascha) 
 
2. Voorlezing van een deel uit 
    de profeten (Haftara) 
 
3. Preek. 
 

 
1.  Voorlezen van een deel uit 
     de boeken van Mozes. 
 
 
2.  Voorlezing van een deel 
      uit de profeten.  
 
3. Preek. 
 

 

      
       Sabbat-morgend –gebed
  

 
     Clementische voor-mis 

 

13. Aaronitiesche zegen. 

 
14. Geef vrede over ons, en 
      over Uw ganse volk Israël. 
      Want het is U welgevallig,  
      op elke tijd en uur Uw  
      volk met Uwe vrede te ze-  
      genen. Geloofd zijt Gij,  
      Heere, Die Uw volk Israël 
      met vrede zegent. 
       
      A. Amen.  
 

 
13.   Zegening des priesters 
        over de gelovigen. 
 
14.  De vrede des Heeren zij 
        met u allen. 
         
        A. En met uw geest 
        Vredeskus 

 

          Einde van het Pascha 
       
      Clementische Liturgie          Jacobus Liturgie 

15. Bereiden van het brood en 
  inschenken van de beker   
  der dankzegging. (Hallel). 
 
16. Ingieten van het water in           
      de beker. Opdracht aan  

15.  Opdragen van brood, wijn 
 en water. 

 
 
16.  Mengen van wijn met water.  

handwassing. Stil gebed 
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      de jongeren, laten allen 
      uit deze beker te drinken.  

 

 

17. Dankt de Heere want Hij is 
      goed. A. Want Zijn goeder- 
      tierenheid is in der eeuwig- 
      heid. 

Nu zegge het huis Israël: 
A. Want Zijn goedertieren- 
Heid … 
Nu zegge het huis Aarons: 
A. Want … 
Nu zeggen zij die de Heere 
vrezen: 
A. Want … 
 

18. Al uw werken mogen U prij-     
      zen, O Heere Uw vromen, de 
      rechtvaardigen, die Uw wil 
      doen, en Uw gans volk Isra- 
      ël moge Uw naam met jubel 
      dankzeggen, U prijzen, lo- 
      ven, roemen, heiligen en 
 verheerlijken, O onze Ko- 
      ning, want het is goed, U 
      dank te zeggen, en het be- 
      taamt Uw naam lof te zin- 
      gen, want Gij zijt van eeu- 
      wigheid tot eeuwig heid, O 
      God. 
 
19. Wij willen Uw Naam heilig 
      prijzen op aarde, zoals men 
      Hem heilig prijst in de he- 
      mel hoogten, zoals geschre- 
      ven staat door Uw profeten 
      dat de een de ander toeriep 
      en sprak: 
 
 
 
20. A. Heilig, heilig, heilig is de      
      Heere Sebaoth; de ganse 
      aarde is vol van Zijn heer- 
      lijkheid. Met wisselende ko- 
      ren zeggen zij: Geloofd zij  
      Hij... 
 
 

van de priester. Paulinische 
      zegenformule met antwoord. 
      Verhef uw zinnen opwaarts, 

      A. Wij hebben ze tot de  
      Heere verheven. 

17.  Laat ons de Heere danken. 
       A. Dat is billijk en recht. 

 

 

 

 

 

 
18. Het is waarlijk billijk en 
      recht, voor alles, U de al 
      leen ware God; te prijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  Voor alles, zij U roem,  
       almachtige Heerser. U aan-  
       bidden de talloze scharen  
       der engelen... de Cherubim  
       en de zesvleugelige Sera- 
       phim ...welke onophoudelijk 
       en zonder te zwijgen roepen: 
 
 
 
20.  A. Heilig, heilig, heilig is de 
       Heere Sebaoth; hemel en aar- 
       de zijn vol van Zijn heerlijk- 
       heid, geloofd in eeuwigheid. 
       Amen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Het is waarlijk billijk 
      en recht, betamelijk en    
      gevoegelijk U te loven, 
      te bezingen te prijzen,  
      te aanbidden, te ver- 
      heerlijken, U te dan- 
      ken de God en Heer  
      over alles.    
 
 
 
 
 
 
 
 19. U lofzingen de engelen, 
        aartsengelen, de veel- 
        ogige Cherubim en de 
        zesvleugelige Seraphij-  
        nen, zij roepen de een  
        tot de ander met niet  
        rustende mond, met niet 
        zwijgende lofprijzin 
        gen: 
 
20. A. Heilig, heilig, heilig 
      is de Heere Sebaoth; 
      hemel en aarde zijn vol  
      van Zijn heerlijkheid. 
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21. Och Heere, Hosianna. 
      A. Och Heere Hosianna  
      Och Heere, geef nu voor- 

 spoed. Gezegend zij hij die 
 Daar komt. 
 A. In de naam des Heeren 
 Wij zegenen ulieden. 
 A. Uit het huis des Heeren. 
 De Heere is God, Die ons  
 licht geeft. 
 

22. Looft de Heere, want Hij is 
 goed. A. Want Zijn goeder- 
 tierenheid is in der eeuwig- 
 heid. 
 

23. Looft de God der Goden. 
      A. Want Zijn... 
      Looft de Heer der Heeren 
      A. Want...  
 
 

21. A. Hosianna de Zone Davids.  
      Geloofd, die komt in de  
      naam des Heeren. De Heere  
      is God, Die ons licht geeft.   
 
 
 
 
 
 
 
22. Want in waarheid zijt Gij hei- 
       lig en geheel heilig, de hoog- 
       ste en Die in eeuwigheid  
       verheerlijkt moet worden. 
 
23. Hij die is voor alle schepselen 
      van Wien alle vaderschap  
      genoemd wordt in hemel en 
      aarde, de alleen Onverwekte  
      en Aanvangsloze,  die noch   
      koning, noch heer over zich  
      heeft, zonder behoefte … 
 
 

 
21. A. Hosianna in de hoge. 

Geloofd Hem, Die komt 
      in de Naam des Heeren. 

 Hosianna in de hoge. 
 
 
 
 
 
 
 

22. Ja, heilig zijt Gij en prij- 
      zenswaardig en groot 
      is Uw naam. 
 
 
23. Heer en Schepper van 
      alles, Koning der Ko- 

ningen, Heer der Heeren. 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 

REEKS I. 
 

Het Profetische Woord 

N° 23. 

EZECHIEL 40-48.   

Tenslotte Ez. 40-48.   

De structuur is deze: 

B. B1  40:1-44:31 Het Huis. 
C1 45:1-46:18 Het Land. 

B2 46:19-24 Het Huis. 
C2  47:1-48:35 Het Land. 

40:2. Ezechiël wordt in de gezichten Gods gebracht in het land Israëls. Wat het land Israëls is 
zagen we reeds. We willen van een en ander echter iets herhalen. De term land Israëls komt 3 
maal in Ezechiël voor, 12 maal in het O.T. Het eerst in 1 Sam. 13:19, waaruit blijkt dat het 
het letterlijke grondgebied van Israël is. In Ez. vinden we de term; in 27:17, 40:2 en 47:18. 
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We nemen hem ook hier letterlijk. 

In het Land Israëls ziet Ezechiël op ““een zeer hoge berg”, “als een gebouw ener stad”. Die 
zeer hoge berg is wel die van Jes. 2:2. Verder ziet hij een Huis, vs. 5. Dit heet in 45:4 het 
Heiligdom. Het is zowel Tempel 41:1 als Huis, 40:5. De best omschrijvende naam is wellicht 
“Tempelpaleis”. Dit willen we nu beschrijven en dit bewerken, enigszins vrij en verkort naar 
gegevens uit de Companion Bible. 

HET HEFOFFER.  
Als het land opnieuw ten erve valt aan Israël, zal aan de Heere een hefoffer geofferd worden, 
tot een heilige plaats, 45:1. De lengte zal zijn 25000 meetrieten en de breedte 10000. Dat is 
een zeer grote oppervlakte. Een meetriet toch had een lengte van 6 ellen. In Ezechiëls gezicht 
was het de (gewone) el en een handbreed. De gewone el rekende men op 6 handbreedten, 
zodat de el in Ezechiëls gezicht 7 handbreedten had. De juiste lengte van de Hebreeuwse ma-
ten is niet precies bekend, maar wel ongeveer. De el stelt men op ± 47 c. M. Een meetriet bij 
Ezechiël is dus 6 el + 6 handbreedten 7 el = 3.29 M. Stellen we dit gemakshalve op 3.30 M., 
daar de el iets meer was dan 47 c. M. (47,09 c. M.) (sommigen stellen ze op 45. anderen op 
49:95 c. M.). Het hefoffer voor de heilige plaats is dus: 25000 x 3.30 M. = 82500 M. = 82 1/2 
K.M. en de breedte: 10.000 x 3.30 M. = 33000 M. = 33 K.M.. dat is een gebied lang ongeveer 
van Rotterdam naar Amsterdam, en breed ongeveer van Den Haag tot Gouda. Dat is het ge-
bied voor Priesters en Levieten. 
 
HET HEILIGDOM.  
In dat gebied nu komt het Heiligdom te liggen. Dat bestaat uit een buitenruimte van 500 bij 
500 meetrieten, dat is 1650 bij 1650 M., Ez. 45:2. In de vier hoeken daarvan zijn voorhofjes 
met schoorste- nen, afmetingen 40 bij 30 el. Daar zijn keukens, waar het slachtoffer des 
Volks gekookt moet worden door de dienaren des Heeren 46:22-24. (Zie de schets). In de 
muur rondom deze buitenste Voorhof zijn 3 poorten, de Oost-, Zuid- en Noord- poort, 40:6, 
40:24, 40:35, met kamertjes, 40:7, 29, 36. 
 
Daar binnen was de Binnenste Voorhof van 300 bij 300 meetrieten, dus: 990 bij 990 M., 
waarin de afgesneden plaats lag, 41:12-15, 42:1, 10, 13, en de Tempel, elk 100 meetrieten, 
zodat er een rechthoek was van 200 bij 100 meetrieten, d. i. 660 bij 330 M. 
 
In het midden van het Heiligdom; stond het altaar, voor het Huis, 40:47. De Tempel zelf is 
het Paleis. In het midden van de afgesneden plaats staat het altaar, de Ariël, 12 el in het vier-
kant, 43:16. Het altaar is het middenpunt van het Heiligdom en niet het Huis of de Tempel, 
die er ten Westen van staat. De Tempel is het Paleis of de Residentieplaats van Messias. Met 
de bij het Heiligdom liggende stad verbonden gezien, spreekt de Heilige Schrift over de stad 
des Groten Konings, Mt. 5:35, Ps. 48:2. Daar zal Hij, de Heerlijkheid des Heeren, van tijd tot 
tijd resideren om de zaken der volken te beslechten. 
 
In Ez. 43:2-6 zien we de heerlijkheid des Heeren, die volgens hfdst. 10:4, 18 en 11:23 tempel 
en stad verlaten heeft, het heiligdom weder binnenkomen door de Oostpoort 43:4 en 44:1. 
Deze zal dan gesloten worden en alleen nog gebruikt worden door de Vorst, 44:3, 46:1, 2, 12, 
wellicht de opgewekte David 37:24, 25. 
 
Van uit het Huis zullen wateren vlieten en zich in tweeën splitsen, langs de beken zal veel 
geboomte groeien aan beide zijden en zij zullen levenwekkend zijn, 47:1, 7, 8. Er zullen vis-
sers staan en goede vangsten hebben, vs. 10. De vrucht is tot spijs en het blad tot heling, vs. 
12. 
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DE AFMETINGEN.  
Een enkel woord is nodig over de afmetingen van het Heiligdom. Men heeft deze onmogelijk 
geacht of men meende, dat ze in geen meetrieten, maar in ellen waren uitgedrukt. Dat dit niet 
op gaat blijkt uit 48:15, 16, waar de maten der stad worden opgegeven met de voorsteden. 
Deze zijn 4500 + 2 x 250. Neemt men dit nu als ellen, dan krijgen we als stad des groten Ko-
nings: 5000 el = ± 2350 M. in het vierkant. Dat is niet de indrukwekkende stad, die de Ko-
ningen in Ps. 48 verbaasd doet staan, verschrikt en doet vluchten, vs. 5-7. Nemen we daaren-
tegen 5000 meetrieten, dan wordt dit 16500 M. in het vierkant d. i. 16.5 K. M. wat een meer 
passende afmeting kan heten voor de stad des Groten Konings en de hoofdstad der wereld. 
Maar dan zijn die 25000 en 10.000 ook meetrieten en dus respectievelijk: 82 1/2 en 33 K.M. 
 
Op de tweede schets is te zien, dat de bezitting der stad ten Zuiden van het Heiligdom ligt. In 
Ps. 48 heet het: “schoon van gelegenheid (d. i. schoon van verhevenheid) een vreugde der 
ganse aarde is de berg Sion aan de zijden van het Noorden, de stad des Groten Konings”, 
Ps. 48:3. 
 
Dat de “bezitting der stad” parallel zal liggen met de zeer “grote vallei”, die de Olijfberg zal 
scheiden en van Oost naar West zal lopen, Zach. 14:4, 5, schijnt wel duidelijk. De stad des 
Groten Konings zal daarom in een schitterende positie liggen aan de Noordzijde van deze 
grote vallei, schoon van verhevenheid. Zoals het oude Sion zich verhief, uit het Kedrondal, 
zal “Sion de stad onzes Gods” in majestueuze verhevenheid gezien worden, zich verheffende 
uit de Noordzijde van de zeer grote vallei, waardoor de wateren zullen vlieten, die de woes-
tijn zullen doen bloeien als een roos, 47:8 en Jes. 35. 
 
Men heeft hier tegenin gebracht, dat het grote Heiligdom niet in de juiste verhouding zal 
staan t.o.v. het land Kanaän. Men gaat daarbij uit van de grenzen van het tegenwoordige land 
en dat is onjuist. 
 
Als men dat verdeelt onder de 12 stammen, zoals vele kaarten dat doen, dan beslaat het Hei-
ligdom 1/5 deel er van. En dit is zeker buiten de goede proportie. 
 
Deze opvatting is echter geheel onjuist. We wezen er reeds op, dat in Gen. 15 iets anders be-
loofd is dan men meestal leert. De rivier van Egypte is niet de Sihor, maar de Nijl. Als we die 
grenzen aannemen, Nijl-Eufraat dus en Grote zee (Middellandse Zee) tot de Oostzee, 47:18, 
wat wellicht de Perzische Golf is, terwijl de “inham van Egypte” te dien dage geslagen zal 
worden, Jes. 11:15, dan krijgen we een zo grote uitbreiding dat alle bezwaar vervalt. Dan zijn 
daarbij ingesloten de Arabische en Syrische woestijnen en de vlakten van Babel. Een schoon 
vaderland, waardig bezeten te worden door een machtig volk, Micha 4:7. Het overblijfsel 
moge dan in het eerst stukken verkrijgen aan weerszijden van het Heiligdom, maar het bezit 
zal zich gaandeweg uitbreiden en ten deel vallen aan de rechtvaardigen, die het “aardrijk” 
zullen beërven. Ook zij, die in Gosen in geloof gestorven zijn en nimmer in enig stamgebied 
ingedeeld werden, beërven dan het land hunner vijanden. Zij, die in de woestijn gevallen zijn 
en vergeving van zonde verkregen, staan op in die woestijn en krijgen hun bezitting. De stro-
ken mogen dan voor het overblijfsel zijn, Israël wordt door de Heere verlost met een eeuwige 
verlossing (Hebr. verlossing der eeuwen.) De Heere voorziet in het steeds groter wordende 
Israël, door thans nog woeste en ongecultiveerde landstreken. Er moge ook hier rangorde in 
heerlijkheid en nabijheid zijn, vele eersten mogen de laatsten wezen, maar God zal Zijn 
woord vervullen: Aan U en Uwen zade, zal Ik al dit land geven tot in eeuwigheid. En meer 
dan dat. Niet alleen tot in de toekomende eeuw, maar ook tot in nog verdere tijden want Luk. 
1:31-33 zegt: Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God zal 
Hem den troon Zijns vaders Davids geven en Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in 
de aioonen (Gr. grondtekst) d. i. eeuwen( toekomende eeuwen) en Zijns Koninkrijks zal 
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geen einde zijn. De Heere zal meer geven dan Hij beloofd heeft, Hij is een verrassend God, 
die de goede wijn tot het laatst bewaart. De Heilige Israëls zal groot zijn in het midden van 
Sion, zie Jes. 12;4-6. 
 
HEILIGE WERKELIJKHEID.  
Is dit alles te vergeestelijken? Zijn het “fantastische figuren van de profetenstijl”, is het “Oos-
terse inkleding”, van hemelse heerlijkheid? Laat ons eens lezen: 
 
44:5-17  Mensenkind, zeg tot die weerspannigen, tot het Huis Israëls: Zó de Heere, het is te-
veel voor ulieden vanwege al uw gruwelen, o Huis Israëls omdat gij vreemden hebt inge-
bracht, onbesnedenen van hart en onbesnedenen van vlees om in Mijn Heiligdom; te zijn om 
dat te ontheiligen, (te weten) Mijn Huis, als gij Mijn brood, het vet en het bloed offerde en zij 
Mijn Verbond verbraken, nevens al uw gruwelen. En gij hebt de wacht van Mijn heilige din-
gen niet waargenomen... 
 
Alzo zegt de Heere: “Geen vreemde, onbesneden van hart en onbesneden van vlees, zal in 
Mijn Heiligdom ingaan van enigen vreemde, die in het midden der Kinderen Israëls is. 
Maar de Levieten, die verre van Mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van Mij zijn 
afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Nochtans 
zullen zij in Mijn Heiligdom bedienaars zijn in de ambten aan de poort des Huizes en zij 
zullen het Huis bedienen, zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten 
en zij zullen voor hun aangezicht staan om te dienen. Omdat zij gediend hebben voor hun 
drekgoden en het Huis Israël tot een aanstoot der ongerechtigheid geweest zijn, daarom 
heb Ik Mijn hand tegen hen opgeheven... dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij 
zullen tot Mij niet naderen om Mij het priesterambt te bedienen en om te naderen tot al 
Mijn Heilige dingen, tot de Allerheiligste dingen (Hebr. tot de Heiligen der Heiligen) (zoo 
ook 42:13), maar zij zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan hebben. 
Daarom zal Ik ze stellen tot wachters van de wacht des Huizes, aan al zijn dienst en aan 
alles, wat daarin zal gedaan worden. Maar de Levietische Priesters, de Kinderen Zadoks, 
die de wacht Mijns Heiligdoms hebben waargenomen als de Kinderen Israëls van Mij af-
dwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen en zullen voor Mijn aangezicht 
staan om Mij het vet en het bloed te o f f eren , Spreekt de Heere Heere... 
 
En het zal geschieden, als zij tot de poorten des binnensten voorhof zullen ingaan, dat zij 
hun klederen zullen aantrekken... Men leze verder vs. 18-31. 

Wij vragen of men dit vergeestelijken kan en zo ja, hoe dan. Men make er zich niet met enke-
le algemeenheden af, maar legge in finesses, tot in onderdelen alles “geestelijk” uit. Het gees-
telijke is evenzeer aan wetten gebonden als het natuurlijke. Men lere ons die dingen naar vas-
te wetten te “vergeestelijken”. Men verklare ook, wat die geestelijke spijs-, zond-, schuld-, 
brand- en dankoffers zijn van Ez. 42:13, 43:18, 27. Wie “geestelijke” zond- en schuldoffers 
brengt, houdt dus toch ook nog een slachtoffer over voor de zonde! 

ONVERVULD. 
 Ezechiël 40-47 is voor ons in elk opzicht onvervuld gebleven. In het verleden is er nimmer 
zulk een tempel geweest, thans, is hij er ook niet. Hij is ook niet bestaanbaar in de hemel, 
want daar offeren toch geen Levietische priesters niet waar. Blijft dus alleen over, dat die 
tempel er eenmaal zal komen. En wel in het land Israël. 
 

WAT ER NIET IS.  
Men lette er op, dat er veel gemist wordt, wat vroeger in tabernakel en tempel gezien werd. In 
deze tempel is geen ark. Die zal niet meer gemaakt worden. Zie Jer. 3:16. Daar is geen wie-
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rookvat, geen wierook altaar, geen kandelaar, geen tafel der toonbroden, geen voorhang, geen 
wasvat. 
 

DE WATEREN UIT HET HUIS.  
In Ez. 47 zien we wateren van onder de dorpel des Huizes komen en naar het Oosten vlieten. 
Ook hier maakt men een geestelijke stroom van, een verzinken in Gods heerlijkheid en gena-
de. Eerst raakt die tot de enkelen, dan tot de knieën, dan wordt hij ondoorwaadbaar vs. 3-6. 
We vragen echter verder te lezen. Aan de oever der beek is veel geboomte, vs. 7. Die wateren 
vlieten af naar het voorste Galilea. De Engelse vertaling heeft hier: naar het Oostelijk land. 
Hebr.: het oosterse-gelilah, d. i. een afgerond grensland. In Joz. 13:2, 22:10. 11 en Joël 3:4 
vinden we hetzelfde woord. Daar is het vertaald door “grenzen”. Verder komt het woord niet 
voor. De S.V. is hier gebrekkig. De wateren vloeien in de zee. Die zee blijkt de Dode zee te 
zijn, want daaraan lag Engedi en Eneglaim, vs. 10. Die Dode zee, waar thans geen vis in kan 
leven, zal zeer rijk zijn aan vis, vs. 10, hoewel niet overal het leven weerkeert, vs. 11. Aan de 
beek zullen aan beide oevers allerlei spijsgeboomte opgaan, van maand tot maand vrucht dra-
gend. Deze zal zijn tot spijs, zijn blad tot heling vs. 12. Wij vragen, hoe men een en ander 
moet vergeestelijken. 
 

HERSTEL VAN LAND, STAMMEN EN STAD. 
In Ez. 47:13-48:35 vinden we het herstel behandeld van het Land, waarvan de grenzen gege-
ven worden, die nog niet het gehele land Kanaän beslaan, omdat de zuidgrens reikt tot “de 
beek”, d.i. niet de rivier van Egypte, terwijl de noordgrens evenmin raakt tot de Eufraat. God 
zal de grenzen dus later verder uitbreiden, overeenkomstig de belofte van Gen. 15. 
 
In 48:1-29 vinden we de Stammen met hun erfdelen, in 48:30-35, de Stad met zijn 12 poor-
ten. De naam er van zal zijn: “Jehovah-Shammah”, d.i.: De Heere is aldaar. 

We vragen nogmaals. Moet dit vergeestelijkt worden ? Zo ja, hoe dan ? Zoo neen, wanneer is 
dit dan letterlijk vervuld? Waarom is de letterlijke vervulling buitengesloten ? 

Men zal er ons op wijzen, dat men, als men Ez. 40-47 letterlijk neemt, moet komen tot het 
herstel der ceremoniën en dat er geen herstel der ceremonieën plaats vindt, omdat Hebr. 
10:18 zegt, dat waar vergeving is er geen offerande voor de zonde meer overblijft. Kunnen er 
daarom geen offers gebracht worden, die terugwijzen op het offer? Er staat: geen offer meer 
betreffende de zonde. Waren de O.T. offers dan wel voor de zonde, of waren het alleen af-
schaduwingen van het offer. En kunnen de latere offers dat ook niet zijn? Verder staat er: 
Geen offer meer voor de zonde, d.i. de wortel van het kwaad. Dit laat ruimte voor offers voor 
zonden, schuld en zondoffers en brand-, spijs- en dankoffers, die ook zonder zonde kunnen 
gebracht worden als uitdrukking van algehele toewijding, van naderen tot God. (Zie Dl III 
Veelvuldige wijsheid). In geen geval wrikke men door een tekst, die heel wel een andere ver-
klaring toelaat, heel de vastheid der Schrift weg, door van geestelijke vervulling te spreken. 
Er staat geschreven. Laat ons aanvaarden zoals het er staat, God licht vragend over het onbe-
grepene. Maar niet het onbegrepene “begrijpelijk” maken door het “ongrijpbaar” te maken, 
d.i. er iets van te maken. Alle Gods woord staat: “in der eeuwigheid”. Ook Zijn woord, dat 
Hij aan Ezechiël gegeven heeft. 
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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
No. 10 

 

III. In alle eeuwigheid. Overzicht. 
 

DRIEERLEI UITDRUKKING.  
Hoewel vele teksten met het woord “eeuwigheid” in O. en N.T. eerst later afzonderlijk be-
sproken zullen worden, moet voor het algemeen overzicht met de uitdrukking: in alle eeu-
wigheid een uitzondering gemaakt worden en deze nu reeds ter sprake komen. 
 
In alle eeuwigheid is een vertaling van 3-erlei Griekse uitdrukking die we hier afschrijven: 

Eis tous aioonas toon aioonoon.   Rom. 16:25 e. a. 

      tou aioonoos toon aioonoon.    Ef. 3:21. 

eis ton aioona. toon aioonoon.    Heb. 1:8. 

We willen ze achtereenvolgens behandelen. 

A. De Aionen der Aionen. 

DE AIONEN DER AIONEN. 
De term, eis tous aioonas toon aioonoon, gedurende de eeuwen der eeuwen, komt 22 maal 
voor in het N.T. en wel 6 maal bij Paulus (met Hebreeën): Rom. 16:27; Gal. 1:5; Fil. 4:20; 1 
Tim. 1:17; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 2 maal bij Petrus: 1 Petr. 4:11 en 5:11; 14 maal in 
Openbaring: 1:6, 18; 4:9, 10: 5:13, 14; 7:12; 10:6; 11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5. De 
2 andere uitdrukkingen komen elk één maal voor en wel in Ef. 3:21 en Hebr. 1:8. Samen dus 
24 maal. 
 
Wat is nu onder de uitdrukking: gedurende de aionen der aioonen te verstaan. Vele menen, 
dat dit betekent: Aioonen volgend op aioonen in eindeloze reeks 

PARALLELLE UITDRUKKINGEN. 

Als dat waar was, dan moesten soortgelijke uitdrukkingen hetzelfde betekenen. We geven een 
reeks daarvan: 

Knecht der knechten   Gen. 9:25. 
Heilige der heiligen    Ex. 26:33 
God der goden   Deut. 10:17. Dan. 2:47  
Heere der heeren    Deut. 10:17: 1 Tim. 6:15  
Hemel der hemelen    1 Kon. 8:27 
Geslacht der geslachten  Psalm 72:5. S.V.: van geslacht tot geslacht 
IJdelheid der ijdelheden   Pred. 1:2 
Lied der liederen   Hoogl. 1:1, S.V.: hooglied 
Sierlijkheid de sierlijkheden  Ez. 16:7 S.V.: grote sierlijkheid 
Koning der koningen   Ezra, 7:12; Ezechiël 26:7; Dan. 
     2:37; 1 Tim. 6:15; Op. 19:16 
Vorst der vorsten    Dan. 8:25 
Eeuwen der eeuwen.   Zie teksten hierboven. 
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Dit zijn alle Hebraïsmen, d.i. uitdrukkingen, eigen aan de Hebreeuwse taal. De Griekse ter-
men zijn niets anders dan vertaalde Hebraïsmen. 

Wat drukken ze uit? Dat is licht na te gaan. 

Knecht der knechten is de allerlaagste knecht. Er zijn dus ook anderen, niet zulke lage knech-
ten. De Chamieten zijn mede tot knechtschap vervallen, bijzonder aan de Jafethieten (negers - 
slavernij). Kanaän zou van Israël de laagste knecht zijn. Dat ook andere volken Israël tot 
knechten waren, bewijst Isaäks zegen en Ps. 60. Dat ook andere Israël zullen dienen, bewijst 
o.a. Jes. 61:5, 66:19 e.a. plaatsen. God der goden betekent de hoogste God te midden van an-
deren, die ook goden heten, Ps. 82:1, 6; Joh. 10:34; Ps. 89:8. Heere der heeren betekent Op-
perste Heer over anderen. Koning der koningen, Opperkoning. Hemel der hemelen, hoogste 
of voornaamste der hemelen. IJdelheid der ijdelheden, grootste ijdelheid. Lied der liederen 
S.V. Hooglied, voornaamste lied onder andere. Geslacht der geslachten, S.V.: van geslacht 
tot geslacht, het gelukkigste van alle voorgaande geslachten. (Ps. 72 heeft het over het Salo-
monisch aspect van de Christus regering. De duur er van wordt in vs. 5 aangegeven. “Zij zul-
len U vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn”. Die “zij” betekent dus het gelukkigste 
geslacht van al de voorgaande. Genoot Israël onder Salomo een tot toen ongekende grootheid 
en zegen en prees men zich gelukkig toen te mogen leven (1 Kon. 10), eenmaal zal dit zijn 
tegenbeeld en in nog veel hogere zin, vinden als het Salomonisch aspect van Christus’ rege-
ring over Israël ontbreekt. 

Men ziet, hoe al deze uitdrukkingen een vergelijking in houden. 

Maar zal men opmerken: Er is verschil tussen de uitdrukkingen Koning der koningen, Heer 
der heeren, Lied der liederen enz. en aioonen der aioonen. De laatste heeft een dubbel meer-
voud, de eerste hebben dat niet. Er zou dus verschil kunnen zijn. Nu zij reeds hier opgemerkt, 
dat de uitdrukking: aioon der aioonen ook voorkomt, Ef. 3:21. Deze loopt dus met de gege-
ven reeks parallel. We zullen die nader bezien. 

Vooraf echter iets anders. 

HEILIGE DER HEILIGEN.  
De term: heilige der heiligen is bekend. Hij komt het eerst voor in Ex. 26:33 en voorts in veel 
andere teksten. Is dat nu een opeenvolging van allerheiligste plaatsen of was de Tabernakel 
(en de Tempel) beperkt tot enkele heilige ruimten. Het laatste is het geval. 
 
Het heilige der heiligen was in betrekking tot het heilige het allerheiligste der heilige plaat-
sen. Met de rang wordt dus ook een betrekking uitgedrukt t.o.v. het voorafgaande of het om-
ringende. Als de H.S. dus zegt, heilige der heiligen bedoelt ze daarmee de voornaamste der 
heilige ruimten aan te geven. 

HEILIGEN DER HEILIGEN.  
Dat dit het geval is, bewijst de uitdrukking heiligen der heiligen, die ook voorkomt en wel 
Lev. 21:22, 2 Kron. 31:14, Ez. 42:13, 44:13, Hebr. 9:25 volgens Sinaiticus. 
 
Lev. 21:22 “Van de spijze zijns Gods, van de allerheiligste dingen ... zal hij mogen eten”, 
Hebr. van de heiligheden der heiligheden. 

Het gold hier iemand uit het geslacht van Aaron die enig gebrek had. Hij mocht wel eten van 
de heiligheden der heiligheden en van de heilige dingen (Hebr. heiligheden). Dat hier een 
verschil aanwezig is, is duidelijk. Er zijn heiligheden der heiligheden en heiligheden, er is 
maar één heilige der heiligen. 
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Voor we deze tekst nader bezien, nemen we eerst Ez. 42:13. Ook daar is sprake van het eten 
van de heiligheden der heiligheden. 

Ez. 44:12 geeft meer licht. 

“En zij zullen tot Mij niet naderen om Mij het priesterambt te bedienen en te naderen tot al 
Mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar zij zullen hun schande dragen en 
hun gruwelen, die zij gedaan hebben. Daarom zal Ik hen stellen tot wachters van de wacht 
des huizes.” 

De Levieten, die verre afgeweken zijn vs. 10, zullen wel in Ezechiëls tempel moeten dienen, 
maar niet naderen tot de heiligen der heiligen. Dat zal alleen gedaan worden door de kinderen 
van Zadok vs. 25, die zullen wel in het heiligdom ingaan, tot Gods tafel naderen mogen, en 
de binnenste voorhof mogen ingaan vs. 17.  

Ook het N.T. geeft de meervoudsvorm. In Heb. 9:12 lezen we: “... maar door Zijn eigen 
bloed ingegaan is in het heiligdom”. Het Grieks heeft: in de heiligen en volgens sommige 
handschriften: in de heiligen der heiligen. Hier zouden we dan dezelfde uitdrukking hebben 
als in de term: in de eeuwen der eeuwen (eis tous aioonas toon aioonoon). Christus is inge-
gaan in de heiligen, d.i. Hij is. niet alleen in de Voorhof der Gods toenadering ingegaan, maar 
verder voortgeschreden in de heiligen, de verdere ruimten in de hemel, het heilige der heili-
gen om voor God te verschijnen. 
 
We hebben dus dit: De term: heilige der heiligen betekent een ruimte, die tevens de heiligste 
is t. o. v. andere ruimten in de tabernakel. De term: de heiligen der heiligen heeft betr. op 
meer dan een ruimte t.o.v. nog andere ruimten. Het Heilige der heiligen is de meest heilige 
ruimte t.o.v. het Heilige en de Voorhof, de 2 voorgaande afdelingen van de Tabernakel 
(Tempel). De heiligen der heiligen zijn 2 der 4 heilige ruimten, dus Heilige en Heilige der 
Heiligen t.o.v. Voorhof en Legerplaats. We willen dit even schematiseren 

 

1, 2, 3 en 4 zijn de heiligen, d. i. de heilige (afgezonderde) plaatsen. 3 en 4 zijn t.o.v. 1 en 2 
heiligen der heiligen. 4 is t.o.v. 3 het heilige der heiligen. Deze termen wijzen dus op gradue-
le betrekkingen, d.i. op een vergelijking, die tevens de graad aangeeft. De rangorde wijst te-
vens op een volgorde. 
 
(Men houde wel in het oog, dat bovenstaande een schema is, d.i. overzicht gevende schets. In 
de werkelijkheid was de Voorhof om de Tabernakel en de Legerplaats om de Voorhof). 
 
De overschrijvers der oorspronkelijke Schriften hebben deze termen niet steeds verstaan en 
gingen er niet nauwkeurig mee te werk. De Sinaïtieus bewaarde de oorspronkelijke lezing. 
 
Met een en ander komen we tot de slotsom, dat elke vorm van Gods Woord betekenis heeft. 
God meent, wat Hij zegt. Gebruikt de Heilige Geest hier: het meervoud, dan is het meervoud, 
gebruikt Hij het enkelvoud, dan is het enkelvoud. 

1 2 3 4 
    Legerplaats        Voorhof          Heilige   Heilige 

  der 
  heiligen 

      de Heiligen 
der   

Heiligen 
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Wat de Konkordantie leert. 
 

NIET — GEENSZINS. 

Men beschuldigt er Paulus van, in Hand. 21 niet naar Gods wil gehandeld te hebben. Ten 
dele op grond van Hand. 21:4. Daar staat: “...Welke tot Paulus zeiden door den Geest, dat 
hij niet zou opgaan naar Jeruzalem”. Hij ging toch en daarom deed hij Gods wil niet, 
zegt men! Volgens de vertaling schijnt dat ook zo, maar niet volgens het geïnspireerde 
Woord. Kleine oorzaken hebben grote gevolgen. Dat zullen wij hier ook weer zien. Met 
een eenvoudige concordante studie, worden wij er voor bewaard de apostel vals te be-
schuldigen. Dit geval zal ons ook weer tonen hoe veeleisend men moet zijn ten opzichte 
van een vertaling van Gods Woord. 

In het Grieks zijn minstens vier schakeringen van “niet”. Voor de sterkste loochening 
heeft men “ou mè”, meestal door “geenszins” vertaald. Een mens zou het eigenlijk nooit 
mogen gebruiken. Petrus meende het goed, toen hij zei “Heere, wees U genadig, dit zal U 
geenszins geschieden” (Mat. 16:22), maar dat woord had hij zeker niet moeten kiezen. 

Als de Heere Jezus het gebruikt, dan is het goed op de kracht er van te letten. Zo b.v. Mt. 
5:18: “Want voorwaar zeg Ik u: totdat de hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet (ou 
mè) één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan...”. Verder Joh. 6:37: “Al wat Mij de 
Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins (ou mè) uitwerpen”. 

Minder sterk is “ouchi”, zoals in Luk. 24:26 “Moest de Christus niet (ouchi) deze dingen 
lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan ?” Dan volgt “ou”, zoals in Mt. 4:4 “De mens 
zal bij brood alleen niet (ou) leven...”; Mt. 5:21 “Gij zult niet (ou)doden”. 

Ou drukt ook nog een volkomen, objectieve, absolute ontkenning uit. 

Daar tegenover staat nu “mè”, dat voorwaardelijk, subjectief, relatief is. Men ziet het uit 
de volgende gevallen: 

Mt. 10:5. “Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen”. Dat was voor die tijd. Later, 
in de toekomende aioon zouden zij “al de volken” onderwijzen (Mt. 28:19). 

Joh. 20:17. “Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan”. Dat was ook tijdelijk. Later vroeg 
Hij Thomas Hem wel aan te raken (v. 27). 

Hand. 1:4.”Beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden”. Niemand denkt er 
aan de Apostelen te beschuldigen, Gods wil niet gedaan te hebben omdat zij later wel uit Je-
ruzalem gingen. 

In Hand. 21:4 is ook het woordje “mè” gebruikt. Verder is “opgaan” de vertaling van een 
woord, dat in vs. 2 vertaald is door “ingaan”, en letterlijk “opstappen” betekent. Het staat 
hier in verband met een schip en men kan dus “aan boord stappen” schrijven. Nu zien wij 
hoe eenvoudig de zaak is: zij moesten niet onmiddellijk aan boord stappen, maar eerst zeven 
dagen wachten. Toen deze voorbij waren, gingen zij verder. Nergens staat, dat Paulus vol-
strekt niet naar Jeruzalem mocht gaan, wel dat hij voorlopig niet mocht “opstappen”. De 
Heilige Geest had toch Zelf gezegd, dat hem te Jeruzalem banden en verdrukkingen wachtten 
(Hand. 20:23; 21:11). De mensen baden hem wel niet te gaan (vs. 12), maar ten slotte beken-
den zij dat het de wil des Heeren was (v. 14), bewijs, dat Paulus niet gezondigd heeft. 

Men weet, dat Paulus in het openbaar, door offeranden in de tempel (vs. 26), wilde aantonen 
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dat hij zelf ook de wet onderhield (vs. 24). Dat de Christen-Joden gedurende Handelingen de 
vormen der Wet nog mogen volgen, past niet in sommiger beschouwing. Men wordt er dan 
toe gevoerd Paulus te beschuldigen van niet naar Gods wil gehandeld te hebben en wil ook 
met Hand. 21:4 een bewijs daarvoor aanvoeren. Hoe zouden wij Paulus tot model voor onze 
wandel kunnen hebben (Fil. 3:17) als wij aannemen, dat hij niet naar Gods wil wandelt  Ware 
zo iets gebeurd, dan had de Schrift ons dat te kennen gegeven, zoals bij Petrus. 

Ook in andere gevallen worden de daden der Apostelen bij de overlevering ten achter gesteld. 
Een onderzoek der ingegeven woorden, zonder vooroordeel, zal ons van vele dwalingen ge-
nezen kunnen. 
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Het ganse Hefoffer is in drieën verdeeld, voor de Levieten, voor de Priesters, voor Vorst en 
Volk der Stad. Het deel der Priesters bevat “Het Heiligdom”Het derde deel bevat twee delen 
voor de Vorst, een deel voor de Stad (dat onheilig zal zijn 48:15) en twee ter bebouwing voor 
hen. die de Stad dienen 48:18. De Stad krijgt dus een oppervlakte ongeveer zoo groot als de 
afstand: Den Haag-Leiden en Den Haag-halfweg Gouda in het vierkant. 

 Alles is dus groots. Het kan ook niet anders: 
 
 

“DE HEERE IS ALDAAR” 
(Ez. 48:35.) 

 
6. ZACHARIA. 

ZACHARIA 8.  
In hfdst. 7:1-8:13 vinden we de letterlijke profetie. 
 
We vinden deze structuur: 

C2 K1   7:1-14 Vasten. 
L1 8:1-17 Herstel van Jeruzalem. 

K2 8:18, 19 Feesten. 
L2 8:20-23 Het opgaan van de Volken. 

 
We gaan enkele teksten na. 
 
Zach. 8:7 “Alzo zegt de Heere der heirscharen: Zie Ik zal Mijn volk verlossen uit het land 
van de opgang (het oosten dus) en uit het land van de ondergang der zon (het westen 
dus).” Dit woord kan niet vervuld zijn in de terugkeer uit Babel, want het werd tot het reeds 
terug gekeerde volksdeel gesproken. Aan dat deel geeft de Heere een profetie van een veel 
grotere verlossing. De Heere zou ze verlossen uit het land van de ondergang der zon, dus uit 
het westen. Daarheen was Israël toen nog niet weggevoerd; dat geschiedde eerst in 70 jaar na 
Christus (voordien waren er al heel wat naar Egypte verplaatst en verhuisd onder de van Pto-
lomeus, koning van Egypte). De Heere laat dus zien, dat Israël, de weder gekeerden, nog 
eens uit hun land zouden verdreven worden, maar dat Hij de uiteindelijke Redder zal zijn. 
 

8:8: “En Ik zal ze herwaarts (van die twee richtingen dus) brengen, dat zij in het midden 
van Jeruzalem wonen zullen en zij zullen Mij tot een Volk zijn en Ik zal hun tot een God 
zijn in waarheid en in gerechtigheid.” 

Waar vs. 7 op de toekomst wijst, daar vs. 8 dus ook. 

8:13: “En het zal geschieden, gelijk gij, o Huis van Juda, en gij, o Huis Israëls, geweest zijt 
een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden en gij zult een zegen wezen” 

Dit woord is van verre strekking en in genen dele uiteindelijk vervuld. Israël is ook thans nog 
de heidenen ten vloek. In Bank- en Staatswereld, in economische en politieke zaken is de 
Jood der wereld niet alleen een aanstoot en ergernis, maar meestal een vloek. Men denke aan 
socialisme, communis- me, aan de financiële wereld, aan pers enz., waarin de Joden veelal 
een leidende positie hebben en waarmee zij de volken uiteindelijk ten gronde richten. De 
Jood is een vloek voor wereld, omdat hij niet op zijn plaats is. Israël is thans niet Gods Volk. 
Eerst als God Israël op zijn plaats zet en het weer aanneemt, kan het de wereld met inkom-
sten vervullen. 
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8:20-23: “Alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog zal het geschieden, dat de Volken en 
inwoners van vele steden zullen komen en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de in-
woners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig heengaan, om te smeken het aangezicht des 
Heeren en den Heere der heerscharen te zoeken, ik zal ook heengaan. Alzo zullen vele 
Volken en machtige Heidenen komen om den Heere der heerscharen te Jeruzalem te zoe-
ken, en om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heere der heerscharen: Het 
zal in die dagen geschieden, dat tien mannen uit allerlei tongen der Heidenen grijpen zul-
len, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want 
we hebben gehoord, dat God met ulieden is.” 

Kan dit in onze bedeling slaan op de “Kerk”  Indien dat mogelijk ware, zou er dan niet het 
omgekeerde moeten staan, n.l. dat 10 Joodse mannen, de slip van een heidens gelovige aan 
zullen grijpen en zeggen: Wij zullen met u naar de “Kerk” gaan, want we zien, dat God met u 
is. Dit staat er niet en het is niet mogelijk dit voor de “Kerk” uit te leggen. Men neme het let-
terlijk en verwachte de vervulling in de toekomst. 

ZACHARIA 9 EN 10.  
In hfdst. 9:1-10:12 wordt de letterlijke profetie voortgezet. 
Structuur: 

C3 M1   9:1-7 Bevrijding van de vijanden. Beloofd. 
N1 9:8 Jehovah. Israël beschermd. 

O1 9:9 Sions Koning. Eerste komst, Redding. 
  O2 9:10, 11 Sions Koning. Tweede komst. Heerschappij . 

N2 9:12-17 Jehovah. Israël beschermd. 
M2 10:1-12 Bevrijding van de vijanden. Voltrokken. 

9:9 en 10 bespraken we reeds (zie hfdst. 1). Vs. 9 is vervuld bij ’s Heeren intocht in Jeruza-
lem. Zie Mt. 21:5. Vs. 10 en v.v. nog niet. Wagens en paarden zijn nog niet uitgeroeid, de 
Heidenen is nog geen vrede geboden, want de Volken zijn nog in volle woeling en gisting. 
Christus regeert nog niet op aarde, omdat Hij nog verborgen is in God Col. 3:3). 

Het bloed des verbonds (vs. 13) moet zijn kracht nog doen gevoelen. 

9:12: “Keert weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt, ook heden verkondig Ik, 
dat Ik u dubbel zal wedergeven, als Ik mij Juda zal gespannen hebben en Ik Efraïm de 
boog zal gevuld hebben en Ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, 
o Griekenland en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds.” 

Men lette er op dat hier ook van Efraïm, centrum van het Tienstammenrijk gesproken wordt. 
Dat is dus een onvervulde profetie, want het gebied van het oude Efraïm werd in Zacharia’s 
tijd bewoond door Samaritanen. Dat vs. 13 toekomstig is, bewijst vs. 14. 

9:14: “En de Heere zal over hen verschijnen en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem 
en de Heere Heere zal met de bazuin blazen en Hij zal voorttreden met stormen uit het 
Zuiden.” Men leze in dit verband Jes. 63:1: “Wie is deze die van Edom komt, met bespren-
kelde klederen van Bozra?” In vs. 3 is sprake van het treden der pers en in vs. 4 van de dag 
der wrake. Uit Op. 19 blijkt dat dit eerste geschiedt als Christus verschijnt. 

9:15: De Heere der heerscharen zal ze beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen 
zullen ten onder gebracht hebben; zij zullen drinken en de Heere hun God zal ze te dien dage 
behouden.” 
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10:6: “En Ik zal het Huis van Juda versterken en het Huis Jozefs zal Ik behouden en Ik zal 
ze weder inzetten want Ik heb Mij hunner ontfermd en zij zullen wezen alsof Ik ze niet ver-
stoten had, want Ik ben de Heere hun God en Ik zal ze verhoren.” 

Men ziet hieruit duidelijk dat Israël niet hersteld is na de Ballingschap. Waarom zou Zacharia 
anders voorspeld hebben, dat God het Huis Juda en het Huis Jozefs weder inzetten zou? 
Waarom staat er dat het zal wezen alsof God ze niet verstoten had, terwijl Israël thans verla-
ten is ? 

10:10: “Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland (dat was nog niet geschied) en Ik zal ze 
vergaderen uit Assyrië (ook dat is niet geschied) en Ik zal ze in het land van Gilead en Li-
banon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen.” De Heere zal ze daarom nog meer 
geven, n.1. het gehele land Kanaän. Zie hfdst. II. 

Men ziet, dat ook Zacharia telkens spreekt van het herstel van geheel Israël. 

ZACHARIA 11. 
In hfdst. 11 vinden we weer symbolische voorstellingen. 
 
We geven tot overzicht eerst de structuur: 
 
D2 P1  1-3 Bedreiging. 

Q1  a1  4, 5 Bevel. 
b1  6 Beweegreden. 

R1 c1  7-9 Kudde. Stokken. Samenbinders. 
     d1  10, 11 Lieflijkheid. Verbroken. 

R2 c2 12, 13 Kudde. Symbool. Prijs. 
d2  14 Samenbinders tenietgedaan. 

Q21  a2  15 Bevel. 
   b2 16 Beweegreden. 

P2  17 Bedreiging. 
 
In 11:6 is sprake van het overgeven “in de hand zijns konings”. Uit de structuur blijkt, dat 
vers 16 daar tegenover staat. Daarin is sprake van het verwekken van een herder, die in vers 
17 een nietige herder heet. Dat is de Antichristus. De “Koning” in vs. 16 is dus ook de Anti-
christus, niet Christus of God. 
 

In vs. 12 en 13 is sprake van het loon, de 30 zilverlingen van de heerlijke prijs die men de 
Heere waard achtte. Dit ziet op het verraad van Judas. Mt. 27:9 zegt dat hiervan gesproken is 
door Jeremia. We vinden daar niets van in zijn boek. Als we scherp lezen is de oplossing 
eenvoudig. Jeremia heeft ervan gesproken en niet van geschreven. Eerst Zacharia schreef er 
van. Zacharia wierp de 30 zilverlingen, de prijs bij verwonding van een slaaf, als schadeloos-
stelling gegeven, Ex. 21:32, of die van een slavin, Lev. 27:4, in het Huis des Heeren, vooruit 
uitbeeldend, wat Judas eenmaal zou doen. Zo zou de goede Herder éénmaal gewaardschat 
worden. Vs. 12-13 heeft dus betrekking op de volheid des tijds. Dat dit zo is blijkt ook uit vs. 
11, waar sprake is van “de ellendigen onder de schapen, die op Mij wachten”, zij bekenden 
dat het des Heeren woord was. Die “ellendige schapen” worden dan door de Heere Jezus ge-
weid als de Goede Herder. Joh. 10. 

11:15-16: “Voorts zeide de Heere tot mij: Neem u eens dwazen herders gereedschap. Want 
zie, Ik zal een herder verwekken in het land; wat gereed is om afgesneden te worden, zal 
hij niet bezoeken, het jonge zal hij niet zoeken en het gebrokene zal hij niet helen en het 



Jaargang	1930-1	 Pagina	147	
 

stilstaande zal hij niet dragen, maar het vlees van het vette zal hij eten en hun klauwen zal 
hij verscheuren.” 

In Ez. 34 is sprake van vele zelfzuchtige herders, altemaal voorlopers van de dwaze, nietige 
herder, de Antichristus. De Heere Jezus zei dan ook, dat er valse Christussen en valse profe-
ten op zouden staan, Mt. 24:24. Dat zijn de herders van Ez. 24. Hier doet Zacharia ons horen, 
dat er één het eindpunt van die reeks zou vormen. Dit deel is dus geheel toekomstig. Zie ook 
1 Joh. 2:18. 

11:17: “Wee de nietige herder, de verlater der kudde, het zwaard zal over zijn arm zijn en 
over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten enen-
male verdonkeren.” Dat is het oordeel over de Antichristus, die teniet gemaakt wordt door 
het zwaard van ’s Heeren mond. 

Waar de profetieën alle Israël gelden, en het eerste deel vs. 12-13 vervuld is over dat volk, zal 
het laatste ook over datzelfde volk vervuld worden. En waar Israël geen nationaal bestaan 
heeft gehad, moet het dat dus krijgen. Het Zionisme is de grote wegbereider voor de Anti-
christus. Een zeker deel van Israël zal naar zijn land terugkeren, er zullen daar vele “herders” 
opstaan die zich zelve zullen weiden, tot eenmaal de dwaze nietige herder komt, die de scha-
pen zal verscheuren.  De toekomst van de Antichristus vraagt om een zeker nationaal herstel. 
Dat is het lichaam zonder geest van Ezechiël 37. Ook hier is dus de tussenbedeling te zien. 

 

ZACHARIA 12-14.  
Het laatste deel loopt van hfdst. 12:1-14:21 en toont deze structuur: 
 
C4 S2  12:1-9 Bedreiging. De dag des mensen. 

T1  12:10-13:5 Israël. Bekering. (Toekomstig). 
U1 13:6, 7 Mijn Herder. (Het zwaard). 
U2 13:7 Mijn Metgezel (Geslagen). 

T2  13:7-9 Israël. Gereinigd. (Toekomstig). 
S2 14:1-21 Bedreiging. De dag des mensen. 

ZACHARIA 12. 12:2.  
“De Heere spreekt, zie Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, allen 
volken rondom,  ja ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem”. 
 
Algeheel antisemitisme. De zin: ja ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruza-
lem, wordt in de kanttekening der S.V. ook anders weergegeven: en ook zal zij zijn in de be-
legering tegen Juda, tegen Jeruzalem. De Leidse vertaalt: Ook zal Juda tegenwoordig zijn bij 
Jeruzalems belegering. De Miniaturbibel heeft: En ook tegen Juda zal het gaan in de belege-
ring van Jeruzalem. De nieuwe Franse Synodale heeft: En ook tegen Juda zal het onheil ko-
men tijdens de belegering van Jeruzalem. En dit is de betekenis van de Hebr. tekst. Die heeft: 
En ook tegen Juda zal het zijn (worden) in de belegering tegen Jeruzalem. Als Jeruzalem dus 
belegerd wordt, blijft Juda niet gespaard. 
12:3. “En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen; 
alle volken; die zich daarmee beladen, zullen gewis doorsneden worden en al de volken der 
aarde zullen zich tegen haar verzamelen.” 

Een lastige steen, d.i. een zware moeilijk op te heffen steen. De toekomstige wereldpolitiek 
zal voor ontzaglijk moeilijke gevallen komen te staan in haar beleid tegen Jeruzalem. Hiervan 
is nog niets vervuld. Engeland met zijn mandaat over Palestina voelt iets van de moeilijkheid 
hiervan, Het is slechts een voorsmaak. De tijd zal komen, dat al de volken der aarde zich te-
gen Jeruzalem zullen keren.Het zal hun berouwen. 
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12:4, 5. “Te dien dage spreekt de Heere, zal Ik al de paarden met schuwheid slaan en hun 
ruiters met zinneloosheid, maar over het Huis Juda zal ik mijn ogen openen en alle paar-
den der volkeren zal Ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun 
hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem; zullen mij een sterkte zijn in de Heere der heer-
scharen, hun God. Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard 
onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven en zij zullen ter rechter- en ter 
linkerzijde alle volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Je-
ruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda allereerst behouden, opdat de heerlijkheid 
van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen 
Juda.” 

Van al deze dingen is nog niets vervuld. Dat bewijst het hele verband. Zevenmaal komt (de 
term “te dien dage” er in voor. Daarom is het nu wel niet toekomstig, maar die term komt 
voor in de verdere verzen, die zeer duidelijk toekomstig zijn. Vanzelf hebben de andere ter-
men dan ook daar betrekking op. Laat ons slechts verder lezen. 

12:8, 9. “Te dien dage zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten en wie onder 
hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David en het huis Davids als goden, als de En-
gel des Heeren voor hun aangezicht.En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te 
verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen” (om oorlog te voeren). Men leze 
dit in verband met Ps. 2. 

12:10, 11. “Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten 
de geest der genade en der gebeden en zij zullen Mij aanschouwen Dien zij doorstoken 
hebben en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enigen zoon en 
zij zullen over Hem bitterlijk kermen gelijk men kermt over een eerstgeborene. Te dien da-
ge zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn gelijk die rouwklage van Haddad Rimmon in 
het dal van Megiddon”, (waar Josia verslagen werd en de rouw ongemeen groot was, 2 Kron. 
35:22- 24 en 2 Kon. 23:39.) 

Nu volgen de geslachten die daar aan deel zullen nemen. 

“En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder het geslacht van het huis Davids bij-
zonder en hun vrouwen bijzonder en het geslacht van het huis Nathans bijzonder en hun 
vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het 
geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk ge-
slacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder.” Zie vers 12-14. Dat dit alles niet vervuld is be-
wijst, Op. 1:7. 

“Zie Hij (Christus) komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem 
doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven, ja 
amen.” De vertaling geslachten der aarde is onjuist, er moet staan: alle geslachten des lands: 
(in het Gr. betekent “gè” zowel aarde als land; de vertaling daarvan hangt af van de visie van 
de vertaler. Consequent genomen in vergelijking met Zach. 12 moet men hier, Op. 1:7, land 
vertalen, zo ook Mt. 24:30). 

Zacharia ziet hier dus de wederkomst van Christus. En voor wie komt Hij nu allereerst neder? 
Voor Zijn Volk Israël, bijzonder voor Juda en Jeruzalem, die in grote benauwdheid zijn van-
wege de Heidenen. (Zie Dan. 12:11). Dat is in de grote verdrukking Mt. 24:21. Maar dan zal 
ook de Redder verschijnen en voor hen strijden. 

Men ziet dat, waar Zach. 12:10 toekomstig is, het gehele hoofdstuk dat ook is. En is dit zo, 
dan moet Israël weer, al is het ten dele naar zijn land teruggekeerd zijn. Andermaal zal God 
dan Zijn Geest uitgieten. Zie ook Joël 2:27-32. “En het zal geschieden, al wie de naam des 
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Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem; zal 
ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft en dat voor de overgeblevenen, die de Hee-
re zal roepen” Joël 2:32. 

ZACHARIA 13.  
13:1 “Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwo-
ners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.”  Dan begint de Wedergeboorte 
van Israël, Mt. 19:28, dan wordt het Nieuwe Verbond nationaal opgericht, dan zal Christus 
Zijn volk “zalig maken”, d.i. behouden, van hun zonden Mt. 1:21. Israël wordt gereinigd van 
al zijn onreinheden Zach. 3 en van al zijn drekgoden, Ez. 36:25, krijgt dan een nieuw hart en 
een nieuwe geest, Ez. 36:26, zal Gods Geest ontvangen Ez. 36:27 en in Zijn inzettingen wan-
delen. 
 
13:2 “En het zal te dien dage geschieden”, spreekt de Heere der Heerscharen, dat Ik uit-
roeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden, ja, 
ook de profeten van de onreine geest zal Ik uit het land weg doen.” 

Men leze verder dit hoofdstuk. Tot slot zij nog gewezen Joël 2:32, spreekt van de overgeble-
venen. Uit Zach. 13:8, 9, blijkt, dat dit een derde deel is. Twee derden komen om, het overige 
deel komt nog in het vuur der loutering. En dan zal het Zijn naam leren aanroepen: God zal 
het verhoren: “Ik zal zeggen: Het is Mijn volk en het zal zeggen: De Heere is mijn God”. 

ZACHARIA 14.  
In Zach. 14 hebben we een verdere beschrijving van ’s Heeren wederkomst. 
 
14:2: “Want Ik zal alle Heidenen (d. i. Heidenvolken) tegen Jeruzalem ten strijde verzame-
len en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen ge-
schonden worden en de helft zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal 
uit de stad niet uitgeroeid worden”. Zie Jes. 13:16. 
 
Dit woord is onvervuld. Nog nimmer zijn al de Heidenen (d.i. Volken) tegen Jeruzalem op-
getrokken. In 70 n. Chr. trok alleen het Romeinse volk op. Toen werd geheel het Joodse volk 
in gevangenis geleid, bleef er geen overig. 

Van zelf is onvervuld 14:3: “En de Heere zal uittrekken en Hij zal strijden tegen die Heide-
nen en Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt (d i. 
ten oosten van) en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden en en de andere helft naar het zuiden.” 

We spraken reeds over die aardrijkskundige verandering in Ezechiël. Dan zal ook de berg van 
het huis des Heeren verheven worden boven de top der bergen. Zie Zach. 14:10. De inwoners 
zullen kunnen vlieden door de vallei. Wie vs. 2 letterlijk neemt, moet het ook vers 3 doen. 
Waar is de gespleten Olijfberg? Alle twijfel aan dit woord is of ongeloof in Gods macht, alsof 
Zijn arm verkort zou zijn, of ongeloof in Zijn Woord, als ware het eens mensen woord. De 
Heere, Die hier gezien wordt als uittrekkende, is Dezelfde, die als Christus opgevaren is van 
de Olijfberg. Hij zal daar eenmaal van de hemel nederdalen 1 Thess. 4:16, Hand. 1:11 om; zo 
andermaal in de wereld in te komen, Heb. 1:6. 

14:5 “Dan zal de Heere mijn God komen en alle heiligen met u.” De heiligen zijn ongetwij-
feld wel de engelen, Ps. 89:3, 7; Dan. 4:13, 8:13; Mt. 24:30, 31, 25:31; Jud.:14; Deut. 32:2, 3; 
2 Thess. 1:7. “En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen en 
dan zullen alle geslachten der aarde (des lands) wenen en zullen de Zoon des mensen zien, 
komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn enge-
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len uitzenden” Mt. 24:31 “En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid 
en alle de heilige engelen met Hem”. Mt. 25:31 “Zie de Heere is gekomen met Zijn vele 
duizenden heiligen om gericht te houden en te straffen, alle goddelozen” Jud. 14. 

Dat zal een grote dag zijn “die doorluchtige dag des Heeren; een enige dag de Heere be-
kend”. Ongetwijfeld zal het gelovig overblijfsel moed krijgen om evenals een Abraham de 
vijanden te vervolgen. “Ziet de dag komt, de Heere, dat uw roof uitgedeeld zal worden in het 
midden van u, o Jeruzalem, 14:1, 14. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heer-
kracht, Ps. 110:3; Micha 5:7. De Heere zal verstaan die het Hoofd is over een groot land, 
Ps. 110:6 b. Jes. 11:4 b.. Zijn volk zal mede strijden”, Zach. 14:14. 

14:8, 9. “Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten, 
de helft van die naar de Oostzee (d.i. de Dode zee) en de helft van die naar de achterste zee 
(d.i. de Middellandsche zee) zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal Ko-
ning over de ganse aarde (of het ganse land) zijn: te dien dage zal de Heere één zijn en 
Zijn naam één.” 

Uit Ezechiël 47 bleek, dat er uit het Heiligdom, wateren zullen vlieten, hier zien we dat het 
een dubbele stroom zal zijn, zowel naar Oost als naar-West. 

14:10 “Dat ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Gibea (ten N. O. 
van Jeruzalem) tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem en zij (of: het n.l. Jeruzalem) 
zal verhoogd en bewoond worden in haar (zijn) plaats, van poort Benjamins, tot aan de 
plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort en van de toren Hananeël tot aan des Ko-
nings wijnbakken toe”. Wij vragen wanneer dat ooit gebeurd is. En indien we dat “geeste-
lijk” moeten opvatten, wat die “geestelijke poorten” betekenen en die “geestelijke toren” en 
“wijnbakken”. Dat dit nimmer vervuld is, blijkt uit vs. 11. 

14:11 “En zij zullen daar wonen en daar zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem 
zal zeker wonen”. Nog nimmer vervuld, want in het jaar 70 n. Chr. was er een nieuwe ver-
banning en verdrijving. 

Men leze zelf verder vs. 12:15. 

14:16 “En het zal geschieden, dat al de overigen van alle Heidenen, die tegen Jeruzalem 
zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de Koning, de 
Heere der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten.” 

Als dit de beschrijving is van onze bedeling, van de Christelijke “Kerk”, van de “uitverkore-
nen, die tot de ware kennis Gods zullen gebracht worden, door de verkondiging van het 
Evangelie”, als Jeruzalem “de Christelijke Gemeente” is, waarheen zij zich zullen begeven, 
als het loofhuttenfeest “allerhande eer is, die men God schuldig is”, (Kanttek. S.V.) dan houdt 
alle Schriftwoord op. Jammer dat er dan staat: “van jaar tot jaar”. Of is dit dan van “dag tot 
dag” of van “uur tot uur”? Waarom de Schrift niet aanvaard zoals zij daar ligt, waarom de 
betekenis weggedoezeld? Waarom is Jeruzalem de “Christelijke Gemeente”? Welke Chr. 
gemeente dan? De Roomse, Lutherse, Gereformeerde, Baptistische, Darbistische, Adventisti-
sche, Russellistische, enz. enz.? Of vormen zij alle Jeruzalem. Hoe kan men dan in dat Jeru-
zalem aanbidden,dat zo verdeeld is en zo vijandig tegenover zichzelf staat? 

Men leze verder vs. 18-21 en neme alles letterlijk. Ook de bellen der paarden, ook de potten 
in het Huis des Heeren, ook die in Jeruzalem. Wat zijn “geestelijke” bellen, “geestelijke” 
paarden, “geestelijke” potten? 

Israël heeft zijn Pascha gehad, ook zijn Groene-garffeest, Christus’ opstanding, ook zijn 
Pinksterfeest (Lev. 23). Nog komen moet: het feest des geklanks, de grote verzoendag en de 
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loofhuttenzetting. In het symbolise Loofhuttenfeest, de rust der toekomende eeuw vieren de 
Volken het letterlijke loofhuttenfeest. 

Israël is en blijft een uniek volk. Het zal door de heerlijke God eenmaal zijn roeping vervul-
len en tot een zegen zijn. 

7. MALEACHI. 

MALEACHI.  
Ook deze was een profeet, die na de Ballingschap optrad. Hij profeteerde ± 374 j,. voor Chr., 
een geslacht na Zacharia. Laat ons zien, wat hij over Israël voorzegt. 

 
Eerst de struktuur: 
 
A1  1:1-5 Nationale uitverkiezing. 
A2   l:6-4:6 Nationale verwerping. 
 
Mal. 1:11 “... van de opgang der zon tot haren ondergang zal Mijn naam groot zijn onder 
de Heidenen en aan alle plaats zal Mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein 
spijsoffer, want Mijn naam zal groot zijn onder de Heidenen, zegt de Heere der heerscha-
ren”. 

Velen willen Mal. 1:11 vergeestelijken en voor de “Kerk” uitleggen. Nogmaals zij opgemerkt 
dat reeds bij Abrahamietische gelovigen geen Jood en Griek is, m.a.w. het verschil tussen de 
Volken valt daar weg. En zeker bij het Lichaam van Christus. Hier wordt aan het verschil 
vast gehouden. Voorts zegt de Heere dat, Zijn naam groot zal zijn onder de Heidenen. Niet in 
de “Kerk”, niet in de “gelovigen”, maar onder de “Heidenen”, d.i. Volken. Dan: onder reuk-
werk verstaat men gebeden. Wat dan onder het reine spijsoffer? Volgens de Kanttek. is dat de 
innerlijke en ware godsdienst, Rome vat dit in uitwendige zin op: dat brengt wierook ten of-
fer en een ouwel als rein spijsoffer. De Reformatie zocht het in innerlijke zin. Door geen van 
beide wordt Gods Naam groot onder de Heidenen. De Reformatie acht de ouwel een ver-
vloekte afgoderij. Voor haar is het een onaangenaam spijsoffer. Rome acht de Reformatie 
afval. Voor haar is de Protestantse dienst een dwaling. Wat blijft er zo over van de vervulling 
van dit vers in de “N.T. Gemeente”? Er staat nog iets bij: aan alle plaats. Ook dit wordt niet 
gezien. Niet overal zijn Christelijke Gemeenten, die God aanroepen. Zo is ook Mal. 1:11 een 
onvervulde profetie, die eerst tot vervulling komt als Christus het koninkrijk en de eredienst 
in Israël hersteld heeft. 

MALEACHI 3.  
3:1 a “Ziet Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal.” Dit is een 
woordspeling op Maleachi’s naam. Maleachi toch betekent: Mijn engel. De voorvervulling 
heeft plaats gehad in Johannes. Mt. 11:10: “Want deze is het, van dewelke geschreven staat: 
Zie Ik zend Mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u henen.” Men 
lette er wel op, dat er niet staat, dat dit woord al vervuld is. We geloven veeleer, dat Johannes 
de Doper andermaal in Israël zal optreden om zijn volle roeping te vervullen, n.l. “om de 
Heere te bereiden een toegerust volk”, Lk. 1:17.  
Dit heeft hij nog nimmer gedaan. We lezen dan ook van hem, dat hij een dubbele zending 
heeft. In Lk. 1:16 heet het: “Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun 
God”, in vs. 17: “Hij zal voor Hem heengaan in de geest en de kracht van Elia, om te beke-
ren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot voorzichtigheid der 
rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk.” 
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Dit heeft Johannes nog nimmer gedaan. Hij is ook niet heen gegaan in de geest en de kracht 
van Elia, want hij deed geen wonderen. Zo ziet Mal. 3 dus op een verre toekomst en vinden 
we in Mt. 11 alleen gezegd, dat Johannes die engel niet was, maar zal zijn. 
3:1 b “En snellijk zal tot Zijn tempel komen, die Heere, Dien gij zoekt, te weten de Engel 
des verbonds, aan Wien gij lust hebt. Zie Hij komt, zegt de Heere der heerscharen.” 

Dit woord is onvervuld. Israël had geen lust aan Christus. Zij zochten Hem niet, gingen een 
ieder zijn eigen weg, Jes. 53:6. De tijd van het zoeken moet nog komen, Hos. 3:5. Dat dit 
naar de toekomst verwijst, zegt vs. 2: “Maar wie zal de dag Zijner toekomst verdragen. 
Want Hij zal zijn als het vuur eens goudsmids en als zeep des vollers”. De komende Heere 
zal dus louteren en reinigen, Zijn dorsvloer, doorzuiveren, dopen in vuur. 

In vs. 3 is sprake van het louteren en reinigen van de kinderen van Levi. Daarna zullen zij de 
Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de 
Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige jaren, vs. 4. Wij hebben dus aan 
iets letterlijks te denken een voortzetting van het vroegere in Juda en Jeruzalem. 

3:12 “En alle Heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gijlieden zult een lastig land zijn, 
zegt de Heere der heerscharen”. Dit is de keer, die Zach. 8:13 ook op het oog heeft, Israël 
ten zegen zijn land gezegend. 

MALEACHI 4.  
4:1-6, spreekt over de komende dag des Heeren, die ingaat tegen alle hoogmoedigen en god-
deloozen. Vóór die dag komt, komt de profeet Elia, vs. 5, “om het hart der vaderen tot de 
kinderen weder te brengen en het hart der kinderen tot de vaderen”. Elia is nog nimmer 
wedergekomen om dit werk voor Israël te doen. Velen menen, dat Johannes (de Doper) Elia 
was. Johannes zelf zei, dat hij het niet was Joh. 1:21. De Heere Jezus zei: “Elia zal eerst wel 
komen en alles wederoprichten” Mt. 17:11. Was Johannes dan Elia niet? De Heere zei im-
mers, dat Elia nu gekomen is en de discipelen verstonden, dat Hij hun van Johannes de Doper 
gesproken had Mt. 17:13. Johannes kon voor Elia gelden, voor hen, die het Koninkrijk der 
hemelen aannamen. “En zo gij het wil aannemen, hij is Elia, die komen' zal” Mt. 11:14. Voor 
de gelovigen in Israël was Elia niet meer nodig, zij hadden genoeg aan Johannes. Voor Israël 
als volk echter is de profeet Elia nodig. De Heere zegt dan ook, dat Hij komen zal (niet zou), 
zoals ook Maleachi voorzegt. Waar geen der Volken, ook niet de “Kerk” een Elia verwacht, 
is ook hier weer een nieuw bewijs, dat Israël wordt hersteld en al de profetieën over dat volk 
letterlijk aan dat volk zullen vervuld worden. 
 
Hiermee besluiten we de gang door de O.T. profetieën. 
 
ONDERWERP VAN HET O. T.  
Onze conclusie over het voorgaande nu is deze: Het O. T. spreekt niet over de “Kerk”. Die 
gedachte moet men beginnen te laten varen. Het O.T. en verreweg het grootste deel van het 
N.T. handelt over Israël en het Koninkrijk op aarde. Men onderscheide hier wel tussen uitleg-
ging en toepassing. Het O.T. met het N.T. geven vele waarheden, die toe te passen zijn voor 
alle tijden en geslachten, maar bij de verklaring van het O.T., bij de uitlegging, moet men 
strikt vatsthouden aan de gedachte, dat het over Israël gaat. God spreekt tot Israël allereerst en 
allermeest. Dat we Israëls profetieën ook als voor Israël allereerst bestemd moeten verklaren, 
volgt uit de andere profetieën, niet voor Israël bestemd, maar voor andere Volken. Die ver-
klaart men ook niet als te gaan over de “Kerk”. Wat over Babel gaat, geldt Babel, wat voor 
Egypte bestemd is, geldt Egypte. Welnu, wat voor Israël bestemd is, geldt Israël. De 
H.Schrift, dus ook het O.T., moet, naar bedelingen uitgelegd en naar toestanden toe-
gepast worden. Dat wil zeggen er komen tijden en gelegenheden voor, die gelijken op wat 
Israël en de volken reeds eerder doormaakten. Dan is zo’n Schriftwoord uit die vorige- tijden 
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toepasselijk op de tegenwoordige. Maar dat wil niet zeggen, dat we nu ook naar de bedeling 
in die tijden leven. Het zal veel helpen de H.S. te verstaan, als men niet alleen let op wat ge-
zegd of geschreven wordt, maar ook tot wie en wanneer, waar en met welke bedoeling iets 
gezegd wordt. En als we zo het O.T. gaan lezen, zal blijken, dat bijzonder Israël het onder-
werp is waarover gehandeld wordt. 
 
Men spreke niet van: de “fantastische beelden van de profetenstijl”, van “Oosterse inkleding” 
van “kern” en “bolster”, “aanpassing, aan de bekrompen ideeën dier tijden”. God is reëel en 
inspireert realiteit. Daaruit iets anders te lezen dan er staat, is de H. Schrift geweld aan doen, 
daaruit een leerrijk overzicht te trekken is de Schrift nuttig gebruiken. Als God zo met Israël 
Zijn Volk handelt en hen niet verwerpt om alles wat zij gedaan hebben, zal Hij dan niet even-
zo, ja nog te meer met Zijn kinderen handelen als zij in zonden vallen? 
 
Na dit doorlopen der profeten, zal te beter verstaan worden het loflied dat Israël éénmaal de 
Heere zal zingen: “HalleluJah! Zingt de Heere een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente 
Zijner Gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in Degene, Die hem gemaakt heeft, dat de kin-
deren Sions zich verheugen over hun Koning. Dat ze Zijn naam loven op de fluit, dat zij Hem 
psalmzingen op de trommel en de harp, Want de Heere heeft een welgevallen aan Zijn volk. 
Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil... Ps. 149:1-4. Zie voor Israëls roeping vs. 5-9. 

 
 

REEKS II. 
 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
 

N° 11. 
 
GODS WOORD GELOUTERD.  
Als het over de aionen gaat, zegt men vaak, dat de term aionen der aionen een poging is om 
de oneindigheid uit te drukken. Daar tegenover stellen we het volgende tegenbewijs: De H. G. 
gebruikt het Grieks om er Zijn gedachten in uit te drukken, niet wat men er van maken wil. 
Hij gebruikt de elementen van de Griekse taal, haar vormen en haar tijden om er Zijn woord 
uit op te bouwen. Zoals echter het organisme voedsel en sappen tot zich neemt maar die eerst 
ontleedt om er dan zijn organen mee op te bouwen, zo neemt God de Griekse taal, onleedt 
haar in elementen en voegt die zo samen, dat er uit dat menselijke een Goddelijk geheel voort-
komt. De elementen, mogen menselijk zijn, het samenstel is Goddelijk. De redenen des Hee-
ren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal Ps. 
12:7. De H.S. is Gods Woord, gelouterd in de aarden smeltkroes der broze menselijke natuur. 
 

Als we daarop letten, moeten bovengenoemde uitdrukkingen hun bijzondere betekenis heb-
ben. Dat wordt nader bewezen door de Schriftgegevens. 

In Lev. 2:3 en 10 wordt het spijsoffer een heiligheid der heiligheden genoemd, Hebr. dezelfde 
term als. heiligen der heiligen, in Lev. 6:17, 25 en 7:1, 6 het zond- en het schuldoffer, in 
14:13 het lam bij het reinigingoffer der melaatsen, in 24:9 de toonbroden. Alle samen dus 
heiligheden. Hieruit kan men zien, dat het meervoud van Lev. 21:22, Ez. 42:13 en 44:13 be-
tekenis heeft en maar geen blote vorm is. 

Wat betekent nu in dit verband de heiligheden der heiligheden? Dit: Die offers mochten al-
leen gegeten worden in de Voorhof, Lev. 6:16 en waren alleen bestemd om in de heilige 
plaatsen geofferd te worden. De offers en spijzen werden óf op het brandoffer altaar geofferd 
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óf in het heilige gebracht (en later genuttigd). Zie Lev. 2:2; 6:15; 7:21; 24:6-9. De heilighe-
den der heiligheden bedoelen dus uit te drukken dat het de heilige dingen waren, bestemd 
voor heilige plaatsen, hier: Voorhof en Heilige. 

Dat bewijst ook 2 Kron. 31:14. Koré de Leviet was over de vrijwillige gaven Gods om, het 
hefoffer des Heeren en de heiligheden der heiligheden uit te delen. Het hefoffer wordt in vs. 4 
genoemd en de heiligheden der heiligheden waren de verschillende offers in vs. 6 en 7 ge-
noemd. Men ziet, hoe de meervoudsvorm wel degelijk èn kracht heeft èn recht van bestaan en 
maar geen blote intensiteitsvorm is. 

Als nu de H. S. zegt: heilige der heiligen, dan wijst de H.G.daarmee een der heilige ruimten 
aan, als zij zegt: heilige der heiligen, heiligheden der heiligheden, is het meervoud van kracht; 
het zijn geheiligde zaken uit twee heilige ruimten. De Voorhof was ook heilig, daarom was 
hij afgezonderd door linnen gordijnen en alles heet het heiligdom Ex. 25:8. In zeker opzicht 
was ook de Legerplaats heilig, want daar werden niet eens de dieren verbrand, welker bloed 
binnen de voorhang gedragen was Hebr. 13:11; Lev. 4:21; 6:30; 16:27. 

We kunnen er dus wel staat op maken, dat de term: aionen der aionen geen blote vorm is, niet 
aionen op aionen volgend, maar betekent: voornaamste der aionen. Geeft het eerste deel van 
de term: eis tous aioonas een volgorde aan; een meervoud dus, zoals heiligen der heiligen, de 
tweede geeft een rangorde aan t.o.v. die volgorde, zoals heiligen der heiligen dat ook doet. 
Was het Heilige der heiligen de heiligste der drie afdelingen, het Heilige en de Voorhof heten 
ook heiligheden. (Opgemerkt zij nogmaals, dat heiligen en heiligheden in het Hebr. door het-
zelfde woord werden uitgedrukt). 

De heilige schrijvers hebben in de vuurvlam des Geestes gearbeid. Hun taal- en begrips- en 
gevoels- en wilselementen zijn gelouterd en tot Goddelijk zilver gedegen. 

Wat zal het dan zijn als God Zijn goud op delft, Zijn Woord, vernomen uit het nieuwe op-
standings lichaam, waarmee de Geest niet meer de aarden smeltkroes behoeft te verhitten. 
maar onbelemmerd Zijn gloed kan meedelen en geen onreinheden meer behoeft af te schei-
den. 

“Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloedig uitstorten en zij zullen 
Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.” Ps. 145:7. 
 
ECHT WERELDLIJK HEILIGDOM. 
 In Hebr. 9:1 lezen we de uitdrukking: wereldlijk heiligdom, Gr.: to hagion kosmikon. De 
Tabernakel (en de Tempel) stonden in zekere betrekking tot de wereld (de Kosmos). Ze scha-
duwden die wereld af, waren er uitbeelding van in meer dan een opzicht. Men heeft hier veel 
te weinig op gelet. En toch zit er zoveel diepte in. De Tabernakel en zijn dienst was beeld van 
de wereld en de aionen in al hun betekenissen. Die betekenissen zijn meervoudig. 
 

 
 
De Tabernakel beeldt af: 
 
1° de 5 wereldaionen; de lengte. 
2° de concentrische rangschikking der dingen, de breedte. 
3° de mystieke toenadering, de diepte. 
4° de geestelijke opgang, de hoogte. 

De Tabernakel beeldt met Israël 5 wereldaionen af; er ontstaan 5 ruimten:
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 1. Buiten de legerplaats  De eerste wereldaioon 
 2. De Legerplaats   De tweede wereldaioon 
 3. de Voorhof   De derde wereldaioon 
 4. Het Heilige   De vierde wereldaioon 
    5. Het Heilige der heiligen  De vijfde wereldaioon 
 
De 5 ruimten, die zo ontstaan geven de 5 aionen aan. Daarbij blijft het niet. De Taberna-
kel is ook type van concentrische rangschikking, hij vormt 5 kringen die in de toekomen-
de eeuw, als God weer bij Israël woont, zullen gezien worden. 

 
   1. De Tempel    Het Allerheiligste (De heiligheid der heiligheden   
   2. Jeruzalem   Het Heilige. 
  3. Land Israël   De Voorhof.  
  4. De “wereld”   (Oikoumenè bewoonde wereld) De Legerplaats 
  5. Einden der aarde    Buiten de Legerplaats. 
 
De Tabernakel geeft ook 5 sferen van toenadering aan, d.i. vertolkt de diepten der ge-
meenschap. 
 

 1.Hogepriester.   Christus Priester-Koning naar de orde van Melchizedek 
 2.Priesters.    De geheiligden 
 3. Het Volk Israël   Erfgenamen van Kanaän 
 4. De Heidenen.   Gezegend door Israël 
 5. Die de einden der aarde bewonen. 
 
De Tabernakel geeft ook 5 opgaande sferen te kennen: 
 
   1. Hemel der hemelen  Allerheiligste 
   2. Hemelen  Heilige 
   3. Lucht  Voorhof 
   4. Aarde  Legerplaats 
   5. Onder de aarde (Sheol, graf) Buiten de Legerplaats. 

DE TABERNAKEL EN DE AIONEN. 
 De Tabernakel symboliseert velerlei zaak. Ook de tijden der eeuwen. Evenals Israëls heilig-
dom met Israël mede 5 ruimten deed ontstaan, n.1. buiten de legerplaats, de legerplaats, de 
voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, waarin Gods ontwerp en de toenadering tot 
Hem uitkwam, zo tonen de aionen ons de heilsgang, die God met de schepping houdt. 
 
I In de eerste aioon, corresponderend met wat buiten de legerplaats lag, is er geen mensheid. 
Buiten de legerplaats werden de dieren verbrand, welker bloed in het heilige der heiligen ge-
dragen werd, Heb.12. Van die aioon is ons zeer weinig bekend. Ez. 28 laat er ons iets van 
zien. De wetenschap weet er veel van te verhalen (voorwereldlijke planten en dieren), Gods 
Woord daarentegen zwijgt er bijna geheel over. Toch is het feit, dat Christus buiten de leger-
plaats geleden heeft, van de allergrootste betekenis ook voor die wereld. Ook voor de zonde 
van die aioon is Hij aan het kruis gestorven, ook daarvoor heeft Hij het offer gebracht. 
 
Het “buiten de legerplaats” doet ons de wereld zien zonder de mens. Dat er toen andere le-
vende, redelijke wezens waren, blijkt o.a. uit Job. 38:7, waar sprake is van de kinderen Gods, 
engelen, die zongen toen de aarde op haar grondvesten neder zonk. Wij geloven ook, dat de 
overdekkende cherub van Ez.28, de Satan van thans, er toen was en met hem veel andere we-
zens, thans demonen. De Schrift laat er glimpen van zien; overigens houdt ze zich meer bezig 
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met de geschiedenis der mensheid dan met die der geestenwereld. De eerste aioon heeft zijn 
betekenis; maar de mensheid was er niet. Er was geen “legerplaats”, geen mensheidswereld. 
 
II De tweede ruimte, de legerplaats, typeert de tweede aioon, van Adam tot Noach lopend. 
Hierin begint God de wereld der mensheid te vormen, een legerplaats, een geordend geheel te 
bereiden. In die legerplaats is geen middel tot reiniging. Ze was bewoond door zondaren, die 
wel niet zonder Gods leiding waren, maar er was geen priesterdienst, geen centraal middel-
punt om tot God te naderen. Er werd ongetwijfeld geofferd, maar naar eigen inzicht en ge-
woonte. De legerplaats was er, maar geen afgezonderde groep om tot God te leiden. 
 
III De derde ruimte geeft de Voorhof te zien. Dit is Israël, dat als natie afgezonderd wordt en 
zich omgeven ziet door de wet, waardoor er een scheidsmuur opgetrokken werd tussen de 
wereld der volken, die de legerplaats vormden en het Grote Volk. In de Voorhof wordt het 
brandofferaltaar geplaatst. Zo treedt in Israël Christus op, Wiens gehele leven een brand-, 
spijs- en dankoffer was en die tevens tot zond- en schuldoffer werd. Het wasvat in de Voorhof 
typeert de reiniging door het Woord. Zo werden aan Israël de woorden Gods toebetrouwd om 
hen te reinigen van de Heidenwereld en hen tot God te doen naderen. 
 
IV De vierde aioon wordt getypeerd door het Heilige. In het Heilige stond de tafel der toon-
broden, de Kandelaar en het gouden reukofferaltaar. Gods heerlijkheid wordt niet zo geopen-
baard in de Voorhof. Daarvoor moet men verder gaan. Eerst in het Heilige wordt meer gege-
ven. Zo zal eerst in de vierde aioon God Zich op drieerlei wijze nader openbaren, n.1. in 
brood en wijn, in licht, in reukwerk. 
 

Er zal brood zijn; het Brood des levens zal andermaal uit de hemel nederdalen en men zal 
kunnen kopen zonder prijs en zonder geld. 

Er zal Wijn zijn, die het hart van God en de mensen vrolijk maakt, (Richt. 9), n.1. in de gees-
telijke verheuging van en in God. 

Er zal licht zijn; het Licht der wereld zal andermaal schijnen en niemand zal in de duisternis 
behoeven te wandelen Het Licht zal opgaan over Israël (Jes. 60), en tot dat licht zullen de 
Volken komen. Er zal zijn, het Licht tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van het 
volk Israël. Lk. 2. 

Er zal reukwerk zijn, aanbidding in volkomenheid. De zoete wierook der gebeden en dank-
zeggingen zal tot God opstijgen, de wierook des Geestes zal branden. De lofpsalmen zullen 
ten volle vervuld worden als Davids grote Zoon zal nopen ze opnieuw en nu in veelvuldig 
koor, aan te heffen, een nieuw lied zal in de mond gegeven worden, men zal vrolijk zingen, 
(Ps. 98 e. a.) God ter ere en gebeden en dankzeggingen,  de laatste vooral,  zullen als een 
welaangename reuk voor God opstijgen. 

V De vijfde aioon wordt getypeerd door het Heilige der heiligen. Die heeft nog meerder heer-
lijkheid. Zo de vijfde aioon meer dan de vierde. 

Is de vierde de dag van Christus, nog één voorhangsel door en God openbaart Zich in Zijn 
volheid. In het Heilige woonde God niet, is er nog tussenbediening. In het Heilige der heili-
gen was Hij zichtbaar tegenwoordig door de wolkkolom boven de ark. Zo zal Hij in de vijfde 
aioon bij de mensen wonen. De volle verzoening heeft dan plaats gehad, zonder tussenbedie-
ning kan men tot Hem gaan, het laatste voorhangsel is weggenomen, God woont bij de men-
sen en zal hun God zijn Op. 21. 
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Zo bezien symboliseert de Tabernakel in en met Israël de 5 werelden en aionen. Het gaat van 
heerlijkheid tot heerlijkheid. Zal Israël als eerstgeboren volkenzoon hiertoe het eerst geleid 
worden, de mensheid, waarvan Israël de kern is, zal er ook toe komen. Het geheel gaat ook op 
kleine schaal door. Er zijn gelovigen, die de aionen in de geest doorleven en doorlopen en tot 
God mogen naderen. Hier bespreken we nu alleen over Israël en de mensheid, als geheel ge-
nomen. Het algemene verbijzondert zich in de gelovigen. 

IN VIERDERLEI VERBAND. 
Laat ons thans de teksten nagaan, waarin de term: de aionen der aionen voorkomt. We kunnen 
hierbij vierderlei verband onderscheiden. Ze komen n.1. voor: 

 
1° In betrekking tot Gods Wezen: Rom. 16:27; Gal. 1:5; Fil. 4:20; 1 Tim. 1:17; 2 Tim, 4:18; 
     Heb. 13:21; 1 Petr. 4:11; 5:11. 
2° In betrekking tot pijniging, rook der pijniging: Op. 14:11; 19:3; 20:10. 
3° In betrekking tot de regering der heiligen: Op. 22:5. 
4° In betrekking tot de regering van Christus; Op. 11.; 15. 

CHRISTUS REGEERT IN DE AIONEN DER AIONEN.  
 
We beginnen met het laatste. 
 
“En de zevende engel heeft gebazuind en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeg-
gende: De koninkrijken (Gr.: het koninkrijk) zijn geworden (Gr.: wordt) onzes Heeren en 
van Zijn Christus en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid”, Gr.: in de aionen der 
aionen. 
 
De zevende bazuin klinkt tot het einde toe door. (Zie Dl I Openbaring). Hij is nader onder-
verdeeld in de schalen. Eerst als die uitgegoten zijn, ontvangt Christus het koninkrijk. Het 
werkwoord drukt dan ook niet zozeer een tijdskarakter als wel een volheid, een vastheid uit, 
die het tijdskarakter wegdringt. Er kan dan ook niet staan: zijn geworden, maar: wordt. Dat 
Christus’ regering nog niet direct aanvangt, blijkt hieruit, dat eerst de 7 schalen (fiolen) nog 
moeten komen, waarmee o.i. nog 3 1/2 jaar heengaan. Daarom staat er ook, dat Hij zal heer-
sen, niet; Hij heerst. Een en ander in het voorbijgaan. 
 

Nu de woorden: in alle eeuwigheid, in de aionen der aionen. Men moet zich bij de uitlegging 
der Schrift afvragen: Wat is er reeds geopenbaard, waarop steunt een Schriftwoord. Wie niet 
inziet, dat de latere openbaringen Gods steunen op de vroegere, kan de Schrift niet als een 
organisch bouwsel zien. Wie niet uitgaat van de gedachte, dat God Zich aansluit bij de mens, 
Zich aanpast aan onze gedachten en geen eindeloze eeuwigheid openbaart, waarvan de mens 
zich geen voorstelling kan vormen, maar wel spreekt over lange wereldtijdperken, kan de 
Schrift niet verstaan en zal blind de vertaling volgen. Wie echter aan 1 Cor. 15 denkt en ge-
looft, dat Christus eenmaal het koninkrijk aan God en de Vader overgeeft, moet tot de erken-
ning komen, dat Hij niet eindeloos door regeert. Anders zou de Schrift zichzelf tegenspreken. 
Dan zou Openbaring zeggen: Hij regeert eindeloos, 1 Cor.: Hij doet afstand van de troon. Dit 
nu kan niet. Maar daaruit volgt dan ook, dat de term: in de aionen der aionen niet betekent: in 
de eindeloze eeuwigheid. Eenmaal houdt Christus’ koningschap op, 1 Cor. 15:24-28. Zijn 
regering gaat dus niet eindeloos door. Het koninkrijk, kan blijven bestaan, de Vorst treedt af. 
Dan wordt God alles in allen. Luk. 1:33 zegt, dat Christus Koning zal zijn over het Huis Ja-
kobs in de aionen. Uit Op. 11 blijkt, dat die aionen de voornaamste aionen zijn en mede uit 1 
Cor 15 volgt, dat ze niet eindeloos zijn. Christus is Koning in de aionen der aionen, niet lan-
ger. De aionen der aionen hebben een einde, ze duren zo lang als Christus als Koning regeert. 
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DE HEILIGEN REGEREN IN DE AIONEN DER AIONEN. 
Op. 22:5 zegt van de heiligen, dat ze in alle eeuwigheid als koningen zullen heersen. Weer 
staat er: in de aionen der aionen. We hebben reeds gezien, dat Christus het koninkrijk aan 
God en de Vader overgeeft. Dan zal alle heerschappij en macht en kracht afgedaan hebben, 
dan is God alles in allen. Dan is er geen enkele tussenregering meer nodig. Ook niet der hei-
ligen, want God is alles in allen, Hij heerst dan onmiddellijk door Zijn Geest. Daarom vervalt 
ook het koningschap der heiligen. Als God is alles in allen, zijn er geen heiligen meer boven 
de allen. God is dan in hen, waartoe nog anderen over hen? Duurde het koningschap der hei-
ligen eindeloos, dan zou God nimmer alles in allen worden, dan zouden de heiligen tussen 
Hem en de anderen blijven staan. Nu zien we dat er een grens is en moet zijn, anders kan 1 
Cor. 15 niet vervuld worden. 
 
De heerschappij der heiligen van Op. 22:5 loopt parallel met die van Christus. Zodra Hij het 
koninkrijk ontvangt, ontvangen zij het ook. Zij zullen met Hem zitten in Zijn troon, Op. 3:21. 
Dat vangt aan bij Zijn wederkomst, Mt. 25:31: Als Koning zal Hij dan Zijn knechten stellen 
over 10 of 5 steden om mede te heersen, Lk. 19d2-27. Waar Christus als welgeboren Man is 
afgereisd, maar nog niet wedergekomen is, volgt hieruit, dat Op. 22:5 toekomstig is, zoals het 
trouwens geheel Openbaring is. Bij Zijn wederkomst vangt de twee aionen lange regering aan 
in het Koninkrijk der hemelen, dat alsdan opgericht wordt. Zolang als Hij regeert, regeren zij 
mede, daarna wordt Hij onderworpen. Zouden zij dat dan niet? 
 
PIJNIGING IN DE AIONEN DER AIONEN.  
Drie teksten uit Openbaring spreken over de pijniging in alle eeuwigheid. Gr. in de aionen der 
aionen. 

 
Op. 14:9-11 “Indien iemand het Beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken 
aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit den wijn des toorns van 
God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker Zijns toorns en hij zal gepijnigd 
worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van 
hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid en zij hebben geen rust dag en nacht, die het 
Beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.” 
 
Op. 19:3 “En haar (Babylons) rook gaat op in alle eeuwigheid”. 
 
Op. 20:10 “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel van vuur en sul-
fer, alwaar het Beest en de Valse Profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden dag en 
nacht in alle eeuwigheid.” 

 
De term, vertaald door “in alle eeuwigheid”is telkens weer: in de aionen der aionen. We heb-
ben uit Op. 11:5 vergeleken met 1 Cor. 15 geleerd, dat de aionen der aionen een bepaalde tijd 
moet zijn, niet een eindeloze duur. Hieruit volgt, dat, willen we consequent uitleggen, we in 
bovengeciteerde teksten aan genoemde term dezelfde betekenis moeten geven. Anders is de 
uitlegging zuivere willekeur. Beest en Valse Profeet en Satan worden gepijnigd in de aionen 
der aionen. Satan zelfs nog 1000 jaar korter dan de andere, zie Op. 20:7 en 10. De 1000 jaar 
zijn dus een deel der aionen, waaruit volgt, dat de aionen tijden zijn, anders konden de 1000 
jaar daar geen deel van zijn. Verder weten we uit Ez. 28:18, dat Satan eenmaal as zal worden 
op de aarde. Ook daaruit volgt, dat de aionen der aionen niet eindeloos zijn; de pijniging 
duurt immers zolang tot het tot as worden plaats vindt. Van Beest en Valse Profeet lezen we 
dat niet, maar als we de goddeloze van Jes. 11:4 allereerst de Antichristus, het Beest van Op. 
13, houden, dan wordt ook hij eenmaal gedood en is het niet in te zien, waarom dan de Valse 
Profeet niet hetzelfde lot zou ondergaan. 
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De Schrift zegt nergens, dat er mensen twee aionen lang gepijnigd zullen worden. Van de 
vijanden van Christus staat, dat zij gedood worden, Op. 19:21. Zij, die niet in het Boek des 
levens staan, worden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood. Waar de eerste 
dood een dood is, d.i. een afsnijding van het land der levenden en van alle leven, is het de 
tweede niet minder. En waar de doden niet met al weten, zullen zij, die in de tweede dood 
gaan, ook niet met al weten. 

Wat betekent nu, dat de rook der pijniging der Beest-aanbidders opgaat in de aionen der aio-
nen. Eenvoudig dit, dat zij in het oordeel komen en met vuur het “eeuwig” d.i. aionisch vuur 
gestraft zullen worden. Telkens weer staan er groepen op en worden geoordeeld. En de rook 
ontstaan door het de Beest-aanbidders straffen met de vuurdood, zoals Sodom en Gomorra, 
wordt twee aionen door gezien. Er staat niet, dat zij twee aionen gepijnigd worden, maar dat 
de rook der pijniging opgaat, twee aionen door. De aionen der aionen zijn de “dag” die God 
gesteld heeft om de aardbodem rechtvaardig te oordelen, Hand. 17:31. 

Uit bovenstaande teksten heeft men een eeuwige d.i. eindeloze hellestraf willen afleiden. Is 
die conclusie niet voorbarig en onjuist geweest? Zeker, deze 3 plaatsen spreken ons van een 
schrikkelijk oordeel. Maar de strafmaat staat er bij: in de aionen der aionen. De poel van vuur 
en sulfer eindigt. Het vuur der pijniging gaat over in rook, d.i. dooft uit. De laatste vijand, die 
eenmaal te niet gedaan wordt is niet de poel des vuurs, maar: de dood. Dat is de tweede dood, 
want de eerste is reeds teniet gedaan bij het begin van de 5e aioon (Op. 21). Dan blijft alleen 
de tweede dood over. En die wordt ook te niet gedaan 1 Cor. 15:26 n.l. als Christus het ko-
ninkrijk overgeeft aan God en de Vader. En moge Babels rook al opgaan “in alle eeuwigheid” 
toch zegt Ps. 87:4, dat Babel vermeld zal worden in de Godsstad bij die Hem kennen ! Men 
denke over die scherpe contrasten eens na. 

Hoewel buiten het bestek van dit werk liggend een enkele opmerking over het woord: pijni-
gen. Dit woord komt 12 maal voor in het N.T.; Zie Mt. 8:6, (lijdt pijnen), 29; 14:24 (zijnde in 
nood); Mk. 5:7; 6:48; Lk. 8:28; 2 P. 2:8 (kwellen); Op. 9:5; 11:10; 12:2 (zijnde in pijn); 
14:10; 20:10. Men kan hieruit zien dat het wel betekent pijnen lijden, straf ondergaan, kwel-
ling doorstaan, maar niet eindeloze pijn lijden. De pijn, die kwelling kan ophouden. De 
knecht van de hoofdman leed zware pijnen Mt. 8:6, doch werd genezen, de discipelen werden 
gepijnigd van de golven Mt. 14-24, doch werden er van ontslagen, Lot kwelde zijn ziel 2 P. 
2:8, doch werd uitgered, de schorpioenen zullen de mensen 5 maanden pijnigen, Op. 9:5, niet 
langer, de Vrouw is in pijn, zolang zij baart, Op. 12:2. Men kan aan de pijn geen eindeloze 
kwellingsgedachte verbinden. De tijd er van wordt in Openb. meer dan eens aangegeven of 
ligt er in opgesloten: 5 maanden, 9:5, 42 maanden, 11:10, 3; tijdens het baren, 12:2; in de ai-
onen der aionen, 20:10. De leer, dat een onsterfelijke “ziel”, het voor die leer geestelijke in-
wezen van de mens, eeuwig gepijnigd wordt met letterlijk vuur en sulfer (14:10) is ontleend 
aan het naïeve denken der middeleeuwen, en bezwangerd met heidense filosofie. 
 
GOD DOOR JEZUS CHRISTUS HEERLIJKHEID IN DE AIONEN DER AIONEN.  
Ten slotte de teksten, waar in we de term: in alle eeuwigheid zien voorkomen met betrekking  
tot Gods Wezen. Rom. 16:27 “De alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid  
in der eeuwigheid”, Gr.: in de aionen der aionen. 
 
Christus is Degene, door Wien God tot Zijn eer komt in de aionen der aionen. Hij toch zal het 
heelal tot heerlijkheid en onvergankelijkheid voeren. Door Hem staat alles onwrikbaar vast. 
Door Christus wordt in de aionen der aionen het bewind gevoerd, in Hem zullen allen de al-
leen wijze God prijzen, Die het voornemen der eeuwen heeft voorgedacht en in Christus het 
Middel heeft gegeven om leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen. 
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Men stelle zich bij deze tekst en ook bij de andere weer op het vroeger geopenbaarde. Zij 
vormen een tegenstelling met hetgeen voorafgaat. Zij willen niet zeggen, dat God na de eeu-
wen geen heerlijkheid zal ontvangen. Waar Christus als Zoon onderworpen wordt, wordt er 
een bepaalde tijd opgegeven, hoelang God door Hem heerlijkheid ontvangt. Na de aionen 
ontvangt God niet door middel van Christus, maar onmiddellijk, eer, in de aionen der aionen 
echter door Hem. 
 
Gal. 1:5 “Dewelken (n.l. de Vader) zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.” 
Hier ligt een tegenstelling voor met vs. 4. Het is thans de boze wereld, Gr. de boze aioon, 
waarin God niet algemeen verheerlijkt wordt. In de aionen der aionen echter zal het anders 
zijn. De vertaling doet de tegenstelling schuil gaan. Christus trekt uit de tegenwoordige boze 
aioon, opdat God in de aionen der aionen eer ontvangt. 

Ook hier houde men weer in het oog, dat God het oneindige niet openbaart, omdat de mens 
eindig is. De toekomende aionen zijn tijden, want er is dag en nacht, Op. 20:10, 22:2. 

Wie de term: in de aionen der aionen verklaart als te betekenen: eindeloze eeuwigheid, trekt 
een gebouw op zonder fundament, d.i. zonder uit te gaan van het vooraf geopenbaarde. Deze 
term: de aionen der aionen is opgebouwd uit de O.T. term, de olamim. Deze houdt weer ver-
band met: in de olam en verder (Ex. 15:18) en deze weer met: in de olam (Gen. 13:15). We 
moeten dus terugblikken en uit het voorafgaande nagaan, wat bedoeld wordt. 

Fil. 4:20; 2 Tim. 4:18; Hebr. 13:21; 1 Petr. 4:11; 5:11 spreken over dezelfde heerlijkheid. 
Thans zien we daar nog niets van. God zal die openbaren in de aionen der aionen, de 2 toe-
komende aionen, volgende op de onze, die een der 3 voorgaande is. 

Op. 1:6; 4:9, 10; 5:13, 14; 7:12 spreken over het leven, de heerlijkheid en de kracht, die in de 
toekomst zal geopenbaard worden. 

In Op. 1:18 zegt Christus, dat Hij dood is geweest en leeft in de aionen der aionen. Leeft Hij 
dan niet langer, zal men vragen. Ongetwijfeld leeft Hij langer, want 1 Cor. 15 zegt, dat Hij als 
Zoon onderworpen wordt, niet, dat Hij dan sterft. 

Hoe moeten we dan Op. 1:18 opvatten? Geeft het een grens aan? 

Openb. gaat over Israël, staat in de sfeer der O.T. visie. Op. 1:18 nu is de vervulling van 
Christus’ wens geuit in Ps. 21:5: “Het leven heeft Hij van U begeerd, Gij hebt het Hem ge-
geven, lengte van dagen, eeuwig en altoos.” Hebr.: in de olamim, in de aionen. Dat Christus 
nu leeft gedurende de aionen der aionen is geschreven om Israëls wille. In vs. 17 zegt Chris-
tus: Ik ben de Eerste en de Laatste, citaat uit Jes. 41:4; 44:6 of 48:12. Als Hij nu in vs. 18 
zegt, dat Hij leeft in de aionen der aionen, betekent dit, dat Hij dan voor Israël leeft, d.i. voor 
hen handelt, Israëls Koning is, Lk. 1:33. Het geeft een betrekking aan voor Israël. Na de aio-
nen is God alles in allen, in de aionen leeft Christus voor Israël (en anderen vanzelf). Christus 
is Israëls Koning, Hij leeft de aionen door. Hij sterft niet in die aionen. Wat daarna zal zijn, 
wordt hier niet geopenbaard. 

Voor hen, die door een en ander nog niet ten volle overtuigd zijn, wijzen we nog op het vol-
gende. We hebben reeds opgemerkt en herhalen, dat de aionen uitbreiding zijn van de vroege-
re meer beperkte openbaring van: in de olam. Als van Christus nu gezegd wordt, dat Hij leeft 
in de aionen der aionen (Op. 4:9) wil dat niet zeggen, dat Hij niet langer leeft, want dan zou 
men er evengoed uit kunnen lezen, dat Hij thans ook niet leefde; Hij leefde dan alleen maar 
de 2 toekomende aionen. Dus thans niet! Men ziet, dat die lezing niet opgaat. Verklaart men 
het betr. te hebben op Christus’ koningschap voor Israël, dan loopt alles goed. 
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Dat de konklusie alsof Christus na de 2 toekomende aionen of daar vóór niet zou leven, te 
voorbarig zou zijn, volgt uit andere Schriftgegevens. Vooreerst heerst er na de aionen geen 
dood meer. Hoe zou de term van Op. 1:18 dan Zijn leven kunnen beperken? Dan heeft Chris-
tus de onsterfelijkheid aan het licht gebracht en zegt Rom. 6:9, dat Hij niet meer sterft, de 
dood heerst niet meer over Hem. 

Christus leeft in de aionen der aionen. Wat is leven? Leven drukt uit gemeenschap, een ver-
binding, een betrekking. Dood is afsnijding van de levensbetrekkingen. Waar nu Christus 
thans in God verborgen is, leeft Hij voor Israël niet, d.i. staat Hij voor dat volk in geen zicht-
bare, tastbare betrekking. In de toekomende eeuwen zal dat anders zijn. Dan lééft Hij d.i. 
staat tot Israël als een koning tot zijn volk. 

Christus is naar het wezen God. Als zodanig is Hij de Koning der eeuwen. 1 Tim. 1:17. Wie 
inziet, dat Hij in betrekking tot de aionen staat, past Zijn levensduur niet af naar de aionen. 
Evenmin als Hij, omdat Hij de God des hemels heet, daartoe beperkt is, evenmin is Hij, om-
dat Op. 1:18 zegt, dat Hij in de aionen leeft, daartoe beperkt. Hij is de Koning der aionen. 
Maar eerst in de aionen der aionen zal Hij Zich in luister openbaren. Dan lééft Hij voor Israël 
en de wereld. 

 
B. DE AIOON VAN DE AIONEN. 

 
DE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS EN VAN ZIJN LICHAAM. 

 
In Ef. 3:21 vinden we de tweede uitdrukking, waarop we in het begin wezen, de aioon van de  
aionen. 
Deze term correspondeert met: heilige der heiligen. De aioon der aionen is de aioon die de  
voornaamste, de meest heerlijke is van de 2 toekomende eeuwen. In de 4e aioon heerst Chris 
tus als Heere der gerechtigheid, in de 5e wordt Gods heerlijkheid nog voller aanschouwd:  
 
“Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente en in (niet: door) Christus Jezus in de aioon van 
 de aionen”. 
 
Evenals in het Heilige der heiligen Gods heerlijkheid gezien werd, waarom de hogepriester 
de wierookwolk moest doen opstijgen om de glans er van niet te aanschouwen, zo zal in de 
aioon van de aionen blijken, dat God een Licht en gans geen duisternis in Hem is. De volgen-
de aioon geeft beperkt licht, afgeschaduwd in de kandelaar. Eerst de laatste aioon geeft de 
volle openbaring. Dan zal ten volle blijken, wat Gods genade vermocht tot stand te brengen 
in hen ,die tot het Lichaam van Christus behoren. Christus is gezet ver boven alle overheid en 
macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld 
(Gr.: aioon) maar ook in de toekomende. Ef. 1:21. Dit moet eenmaal openbaar worden. Daar-
toe is de 5e aioon nodig. In die heerlijkheid deelt ook Zijn Lichaam. Wellicht is Christus en 
Zijn Lichaam In de Tabernakel Gods van Op. 21, die bij de mensen wonen zal, getypeerd. De 
taak van het Lichaam is om getuige te zijn van Gods veelvuldige wijsheid voor de overheden 
en machten in de hemel, Gr.: in de overhemelse. In de dag Gods zal Hij Zijn heerlijkheid aan 
het heelal openbaren om inleiding te geven tot de na-aionische tijden. Wat de levensvorm 
betreft, is het Lichaam boven de aionen verheven, evenals Christus het Hoofd, het is voorge-
kend in Hem voor de aionen, niet afgebeeld in de aionen en eerst bekend gemaakt aan Paulus 
en door hem in zijn latere Brieven (Ef.-Col.). In de aioon der aionen wordt de heerlijkheid er 
van nader geopenbaard om heen te wijzen naar de tijden, waarin God alles in allen wezen zal. 
De dag Gods is tevens de dag der volle openbaring van de heerlijkheid van Christus en Zijn 
Lichaam. 
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C. DE AIOON VAN DE AIOON. 

UW TROON, O GOD.  
Heb. 1:8 heeft de derde uitdrukking: “Uw troon o God is in de aioon van de aioon”. Hier 
vinden we een woord, dat ons leert dat er twee toekomende eeuwen zijn en de vijfde aioon de 
laatste is. 
 
Wie bij het licht des Geestes de Schrift onderzoekt, komt tot de conclusie, dat het grootste 
deel er van over Israël handelt. De uitlegging betreft Jehovah’s volk. Door alles heen loopt 
een stroom, waaruit een ieder bij toepassing putten mag, voor- zover de Geest hem er uit put-
ten laat. De volle verwerkelijking blijft voor Israël weggelegd. De Brief aan de Hebreen is 
aan de Hebreën, d.i. aan Israël geadresseerd. 
 
Waartoe deze inleiding ? Om uit een te zetten, dat men Hebr. 1:8 verklaren moet van uit Isra-
els standpunt. Wat nu is de eeuw bij Israël? Dat is de aioon, waarop de Profeten steeds het 
oog hadden en waarin Abrahams zaad het Land zal beërven “in der eeuwigheid”. Gen. 13:15. 
Dat is het onderwerp van alle O.T. profetieën. De Profeten kennen geen hemel als erfbezit, 
hun oog is gericht op de aarde, op het Land (in het Hebr. is aarde en land hetzelfde woord), 
Israël wonend in Kanaän onder een gezegend en zegenend Vorst. Verder zien de meesten 
niet. Toch heeft de Heere voor het oog des geloofs nog wijder perspectief gegeven. Meerde-
ren zien, dat er een olam en dan nog verder is. Dat houdt in, dat er olamim zijn. Tot Daniël 
wordt gesproken van een eeuwige gerechtigheid Dan. 9:26, Hebr.: gerechtigheid der olamim. 
Aan Maria verkondigt de engel, dat Christus regeren zal in de aionen. 
 
Nu Hebr. 1:8. Dit schijnt citaat van Ps. 45:7, doch is het niet ten volle. Ps. 45:7 zegt: Uw 
troon o God is in de olam en verder (olam va ed). Dat: “en verder” is nog niet afgeperkt. In 
Hebr. 1:8 geeft de H.Geest daarvan de grens aan: Uw troon o God is in de aioon van de 
aioon, d i. in de aioon voortvloeiend, volgend op Israëls aioon. Dan wordt de Koning gekend 
als God. Zeker, men kan Heb. 1:8 opnemen als citaat van de Septuaginta, maar waar de 
H.Geest hier spreekt, zien we er meer in en wel een bewijs, dat er 2 toekomende eeuwen zijn, 
de eeuw, d. i. Israëls aioon lopend vanaf Christus’ wederkomst tot het nederdalen van het 
Nieuwe Jeruzalem en de eeuw van die eeuw, de eeuw uit Israëis eeuw voortkomend. Is Jeru-
zalem eerst de stad des groten Konings, des Heeren troon, dan wordt het Nieuw Jeruzalem de 
zetel van Gods Tabernakel. 
 
En de aioon der aionen èn de aioon van de aioon wijzen op dezelfde aioon. De eerste toont 
aan, dat er twee laatste aionen zijn, de ander, dat er meer aionen zijn, waarvan de laatste de 
voornaamste is. 
 
HET VOORNEMEN DER EEUWEN.  
Na deze uiteenzetting kunnen de schema’s gegeven worden. 
 
God heeft een voornemen der eeuwen gemaakt. In Ef. 3:11 vertaalt de S.V. dit door: eeuwig 
voornemen; het Gr. heeft echter: “Opdat nu door de Gemeente bekend gemaakt worde aan 
de overheden en de machten in de hemel (Gr.: de overhemelse) de veelvuldige wijsheid 
Gods naar het voornemen der eeuwen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onzen Hee-
re”. Dat voornemen nu werkt God uit in de tijden der eeuwen, Gr.: de aionische tijden. Er 
zijn dan ook andere tijden, n.l. voor de aionen, er is voor-aionische tijd. 1 Cor. 2:7 spreekt 
dan ook van: voor de aionen waren. Er zal ook na de aionen duur zijn. 
 
Na de uiteenzetting van de aionen, is wat er verder volgt, slechts uitwerking. Wie nu de 
Schrift leest, moet zich oefenen om in de verlichting des Geestes Gods Woord te ordenen 
zodat men begrijpt voor welke aioon elk deel bestemd is. Dan krijgt het Woord ten volle 
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klem op ons en wortelt het geloof in Gods geïnspireerde Woord veel dieper en vaster dan ooit 
het geval was. En dan zal het ook voor ons zijn bijzondere kracht uitoefenen. Dan voelen we 
aan, dat, hoewel niet alles over ons, gelovigen in de tussenbedeling, gaat, alles toch voor ons 
is. De geestelijke horizon wordt veel breder, de afwerking der Schrift blijkt veel fijner en 
Gods getuigenis staat als een onneembare rots voor ons. Ja nog meer. God stelt ons op die 
rots en ontplooit ons Zijn voornemen der eeuwen als een panorama van steeds breder wor-
dend heil. En zo krijgt Judas:25 bijzondere betekenis: “De alleen wijze God onzen Zaligma-
ker (Behouder) is door Jezus Christus onzen Heere heerlijkheid en majesteit, kracht en 
macht voor alle aionen nu en in de aionen der aionen”.  
 
Hebr. 9:26 spreekt van de voleinding der aionen, 1Cor. 10:11 van de einden (de eindpunten 
en einddoelen) der aionen. Zo onstaat de hoofdindeling in het schema (zie hierachter). De 
tijden der eeuwen nemen we nog als een geheel, zij vormen het middendeel. 
 
De tijden der eeuwen, de aionische tijden, zijn echter gedeeld. Ze laten zich, naar we zagen, 
in 5 aionen indelen. Deze vallen samen met de 5 werelden. Twee dezer werelden zijn reeds 
geweest, in de derde leven wij thans nog, twee zijn nog toekomstig. Zo ontstaat de indeling 
van Schema II. De laatste twee aionen heten de aionen der aionen, d.i. de voornaamste, heer-
lijkste der aionen, de laatste aioon heet de aioon der aionen of de aioon van de aioon, d.i. 
voortkomend uit de toekomende aioon. Men kan ze, wat karakter aangaat, betitelen met de 
Wedergeboorte en de Nieuwe Schepping, mits men Jes. 65 en Op. 21 wel uit een houdt. 
 
De aionen zijn grote, maar niet eindeloos lange tijdsduren, wereldontwikkelingsgangen, 
waarin iets verborgens zit èn wat betreft tijd èn wat betreft kracht. Juist omdat de werkende 
krachten verborgen zijn in intensiteit, in profetie, in macht, is de duur der werking, dus de 
tijd, verborgen. Niettemin is er een eindpunt, omdat buiten God geen eindeloosheden zijn. 
We zullen nader uiteenzetten, dat een aioon niet eindeloos en daarom wel oneindig kan zijn, 
maar dit betreft dan de laatste aionen. De aionen eindeloos te maken, is een godheid naast 
God te stellen, is god Chronos (Tijd) naast de almachtige oneindige God te verheffen. De 
aionen zijn tijden. En tijden zijn eindig. 
Wat er na de aionen zijn zal, is ons niet bekend. Voor de aionen was Christus er, na de aionen 
is God alles in allen. Hierover geeft de Schrift geen verdere uiteenzetting. We moeten dat aan 
God overlaten en kunnen er alleen iets van verstaan in de geest. 
 
KORT OVERZICHT. 
 Uit de schema’s blijkt, dat het Kruis het middelpunt der aionen is. Het staat in onze tegen-
woordige boze aioon (Gal. 1:4 grondtekst). Deze aioon is de dag des mensen (1 Cor. 4:8 
grondtekst; S.V. oordeel). 
 
Aan die aioon vooraf ging die, waarin Adam geschapen werd. Hij eindigde bij Noach. Er op 
volgt de aioon, die aanvangt met Christus’ wederkomst en de opstanding uit de doden. Lk. 
20:34, 35. Die aioon eindigt na het witte-troon- gericht. 
 
Een aioon vóór die van Adam terug, ligt de wereld, waarover Satan als overdekkende cherub 
troonde. Die aioon loopt uit op de nederwerping der wereld en het woest en ledig worden er 
van. Een aioon na de toekomende komt die, waarin het Nieuw Jeruzalem: nederdaalt, God alle 
dingen levend zal maken en die eindigt met de overgave van het koninkrijk aan God en de 
Vader. 
 
BEGIN EN EIND DER AIONEN.  
Men kan vragen, waaraan we weten kunnen, wanneer een aioon eindigt. Wat de onze betreft, 
heeft Christus die vraag beantwoord, Mt. 24:3. In het algemeen is dit te zeggen: Er vangt een 
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nieuwe wereld en aioon aan, als er een nieuwe wereldorde begint, zowel natuurlijk als zede-
lijk en anderszins. De nieuwe wereldorde komt niet zonder de vorige tot stand, maar evenmin 
zonder Gods ingrijpen. Met Noach begon een nieuwe wereldorde, de tegenwoordige, Gen. 
8:22. De regenboog is het teken van de nieuwe natuurorde. Vroeger regende het niet, Gen. 
2:5. Daarom bouwde Noach de ark in geloof, want de regenvloed uit de hemel was onbekend 
en het klimaat der oude wereld geheel anders dan thans. 
 

Voor de Oude Wereld was er een geheel andere. Ez. 28 licht ons daaromtrent iets in. Deze 
aarde is veel schoner geweest dan we haar thans kennen. Er heeft een machtige katastrofe 
plaats gehad. De verschuiving en dooreenwerping der aardlagen wijst daarop. We geloven, 
dat we die dooreenwerping verder terug moeten schuiven dan de Zondvloed. Er was een 
schitterende Hof van Eden. De nederwerping deed alles ophouden. Met het zesdaagse herstel-
lingswerk ving een nieuwe orde aan. 

 Met de toekomende aioon zal de wereldorde opnieuw veranderen. De aarde zal veel vrucht-
baarder worden en de hele natuur een verandering ondergaan, die de Profeten telkens aan-
stippen. Het gelaat des aardrijks zal vernieuwd worden. 

Wat de laatste aioon betreft, is er geen zee meer. Welk een geweldige verandering zal dit al 
niet teweegbrengen. Bijna drie vierden der aarde wordt nu door de zeeën ingenomen. Als die 
weggenomen zijn, hoeveel bewoners kunnen er dan nog wel bij. 

Naast de natuurlijke orde is er een wisseling van zedelijke of machtsorde. In de eerste aioon 
waren er o. a. Satan en engelen. Hij en vele engelen met hem vielen af. Met Adam begint een 
andere orde. In Noachs tijd komt er een gedeelde mensheid, waarvan een deel onder de vloek 
ligt en onderworpen is. Bij Christus’ wederkomst gaan recht en gerechtigheid heersen. En als 
het Nieuw Jeruzalem nederdaalt, woont God bij de mensen. Zo zijn er wisseling van orden, 
die van wereld omvattende betekenis zijn. Kleine veranderingen hebben er plaats, als er een 
nieuwe bedeling komt. Zij omvatten niet de ganse mensheid, doch slechts een deel er van. 
Bedelingen zijn gangen in de wereldgangen. De aionen zijn veel breder stromingen. De ein-
den der aionen worden gekenmerkt door veranderingen, die de hele wereld betreffen. Wie een 
en ander nagaat, ziet licht in, dat de voleinding van een aioon wereldomvattende betekenis 
heeft (Nederwerping, Zondvloed, Wederkomst, Nieuw Jeruzalem, Overgave van het Konink-
rijk). 

BEGIN EN EIND DER H. S.  
Velen menen, dat de H. S. begint met Genesis en eindigt met Openbaring. Dat is zo in de ka-
non, de volgorde der Bijbelboeken. Openbaring is daarin het laatste boek. Men meent, dat 
God in Openbaring het laatste woord spreekt. Dat nu is niet zo. Openbaring moge al het laatst 
geschreven boek zijn, het verhaalt niet het einde der dingen. Als Openbaring ons het laatste 
woord gaf, dan zou Christus nimmer het koninkrijk aan de Vader overgeven, want daar lezen 
we in Openbaring niets van. Dan zou Satan nimmer tot as worden op de aarde, want hij wordt 
volgens de vertaling van Openbaring alleen gepijnigd “in alle eeuwigheid”. Als in Open-
baring het laatste, het eindwoord van het wereldprobleem was te zoeken,ware er in Op.22 
geen sprake van het genezen der heidenen; volgens 1 Tim. 6:13 worden alle dingen levend 
gemaakt. Er is meer dan Openb. zegt. Niet de volgorde der boeken, maar hun inhoud wijst 
aan wat het laatste is. Die is beslissend. 
 
Wat vinden we nu? Dit: Wat de inhoud betreft, ligt het begin der Openbaring Gods in Zijn 
Woord in Col. 1:15: Christus het Beeld Gods. Dan loopt de lijn over Op. 3:14 en Joh. 17:5 
naar Ps. 33:6, Gen. 1:1, Job, 38:7 en Ez. 28. Dan volgt ze de O.T. en N.T. openbaring tot op 
Hand. 28. Dan komt de bedeling der verborgenheid, waarin we nu leven. Die gaat over in de 
dag des Heeren en Openbaring. Deze loopt uit in de tweede toekomende eeuw en het einde 
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der Schrift ligt dan, naar de inhoud, in Heb. 9:26 en 1 Cor. 15:24- 28. Wie dus in Openb. het 
einde meent te vinden, komt verkeerd uit. Zo eenvoudig is het (gelukkig) niet. De Schrift 
heeft nog meer heerlijke waarheden dan die alleen voor het oprapen zijn. Er zijn goudaderen 
die eerst bij dieper graven open komen te liggen. De bouw der Schrift is even ingewikkeld als 
die van het atoom en het heelal. 
 
Wat de samenstellende bouw betreft, daarvan geldt hetzelfde als van de inhoud. Alles is in 
harmonie en in volmaakte overeenstemming met het wezen van de Goddelijke Bouwmeester. 
De diepere inhoud der Schrift is niet te verstaan zonder kennis van de bouw. Al Gods werken 
zijn groot, zij worden gezocht door hen, die er lust toe hebben David wenste te onderzoeken 
in Zijn tempel, Ps. 27:4. Zouden wij minder doen nu God het voornemen der eeuwen, dat 
David niet kende, geopenbaard heeft. Zo eerst kunnen wij de veelvuldige wijsheid van God 
verkondigen en ’s Geestes lofverheffing voortzetten, in Paulus’ hart aangevangen: Rom. 
11:36. 
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