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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel V N° 1 4 Juli 1931 

 
De Weg der Behoudenis 

 
WAT KAN DE GEVALLEN MENS VAN GOD KENNEN?  
Uit het vorige zien wij, dat Gods Woord toelaat te veronderstellen, dat de mens uit zich zelf 
nog iets van God kan kennen. Wij moeten nu verder onderzoeken wat hij wel en wat hij niet 
kan. Allereerst het laatste: 
 
1 Kor. 2:14 “Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; 
want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden 
worden”. 
 
Dit vers zal in kracht winnen als we acht geven op de “gezonde” woorden van de Heilige 
Geest. Tweemaal is hier “niet” gebruikt en wel het absolute “ou”, niet het tijdelijke of relatie-
ve “mè” (1). De geestelijke dingen, kan de natuurlijke (ziellijke) mens niet kennen. Daartoe 
moet eerst zijn geest weer in verbinding zijn met God. 

  
(l) Zie Deel II Nr 11 Wat de Konkordantie leert. 

 
Hij kan heel godsdienstig zijn, veel houden van “moraal”, en vele dingen doen die de Schrift 
als standaard vooruit zet. Hij kan daarover schrijven en prediken. Maar de geestelijke dingen 
begrijpt hij toch niet en nog minder de “diepten Gods” (1 Kor. 2:10). 
 
Wat de natuurlijke mens echter wel kan, lezen we in: 
 
Hand. 14:15, 17 “Wij verkondigen ulieden, dat gij u zoudt bekeren van deze ijdele dingen 
tot de levende God, Die gemaakt heeft de hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in 
dezelve is... hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van 
de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en 
vrolijkheid”. 
 
Men kan hierbij opmerken, dat die dingen het lichaam en de ziel betreffen, niet de geest. 
Hand. 17:26,27 “En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de 
gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de 
bepalingen van hun woning; opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten 
en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons“. 
 
Als God van hen vraagt dat ze Hem zoeken, dan is het omdat ze dat kunnen doen. Maar daar 
mag het niet bij blijven. God vraagt in vs. 30 dat ze zich ook bekeren. Het woord, door “ver-
kondigt” vertaald is in het handschrift Alexandrinus: “beveelt” (zoals in 1 Thes. 4:11; 2 Thes. 
3:10 enz.). Daarbij zegt het Grieks in vs. 31 letterlijk: “geloof aanbiedende aan allen” in 
plaats van “verzekering (daarvan) doende aan allen”. Het Gr. woord “pistis”, door “verzeke-
ring” vertaald, is op bijna alle andere plaatsen door “geloof” vertaald. De betekenis van het 
Gr. woord, door “doende” vertaald, is goed te zien uit Luk. 6:29; “Dengene, die u aan de 
wang slaat, biedt ook de andere”. 
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Niemand behoeft door het oordeel getroffen te worden. God maakt geloof en bekering 
mogelijk, zoals wij ook nog heel in het bijzonder zullen zien als we 2 Petr. 3:7-9 behandelen  
onder de titel “Wil God de bekering van alle mensen?” Verder zien wij nog wat de natuurlij-
ke mens kan, uit: 
 
Rom. 1:19, 20 “Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God 
heeft het hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der 
wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijne eeuwige kracht en God-
delijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn”. 
 
Bij de vertaling van dit vers merken we alleen op dat “geopenbaard” eigenlijk “kenbaar ge-
maakt” wil zeggen. Het verschil is zeer belangrijk. Een openbaring (apokalupsis) is een recht-
streekse mededeling van God tot het schepsel. Een kenbaarmaking (faneroosis) is gewoonlijk 
door de schepping tot het schepsel. Zo weet men dat de grote verborgenheid aangaande het 
samenlichaam alleen aan Paulus geopenbaard werd (Ef. 3:3) en door hem deze en andere 
dingen aan de “heiligen” kenbaar gemaakt werden (Kol. 1:26; 4:4). In Rom 1 is het ook 
geen rechtstreekse “openbaring” want er was geen gemeenschap. Wat er te kennen was, 
kwam door de schepping, dus door lichaam en ziel. Niet door een rechtstreekse inwerking in 
de geest. 
 
Ten tweede is “eeuwige” eigenlijk “onmerkbare”. Gods kracht en goddelijkheid kon niet 
rechtstreeks opgemerkt worden, maar alleen uit de schepselen. 
 
Hoe diep gevallen ook, de mens kan dus uit de schepping iets kennen van God. En wel: Zijn 
kracht en goddelijkheid. Ten opzichte van Gods gaven voor lichaam en ziel moeten zij Hem 
verheerlijken. Zij hebben het niet gedaan maar konden het doen en daarom werden zij ge-
straft. God spreekt tot ieder op een wijze die aan zijn toestand aangepast is. Tot de natuurlijke 
mens spreekt Hij doormiddel van de stoffelijke schepping, omdat zij in deze sfeer zijn gebo-
ren. Die stem kunnen ze horen en beantwoorden. Gods toorn komt niet over hen, omdat zij de 
heerlijkheid derven, daar hebben zij persoonlijk geen schuld aan. Maar wel omdat zij God 
kennende, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben. Hun verantwoordelijkheid begint 
bij wat voor hen kennelijk en doenbaar is. God straft of toornt niet om de zonde, maar om de 
zonden. De zonde belette hun tot God te komen en zou zeker tot de dood voeren, maar dat is 
eenvoudig een gevolg, niet een straf. De zonde is een gebrek aan heerlijkheid waarvoor zij 
persoonlijk niet verantwoordelijk waren, maar de zonden waren overtredingen van wat hun 
reeds kenbaar gemaakt was en deze waren strafbaar. 
 
De woorden “ongerechtigheid” en “recht” in Rom. 1:18 en 32 laten zien, dat het bij de natuur-
lijke mens niet bij een opmerken der schepping blijft, maar dat hij door zijn ziel en geest al 
heel wat kon “weten”. Het is merkwaardig dat hier het Gr. woord “epiginooskoo” gebruikt is. 
Zo is ook in v. 28 “epignoosis” gebruikt. Het is niet de gewone kennis, maar rechte kennis 
(over-kennis) ( Zie Deel II Nr 6 Wat de Konkordantie leert.) 

 
Toen wij een en ander over de natuur van de mens onderzochten, hebben wij reeds gezien, dat 
de Heidenen (volken) van nature de wet kunnen doen (Rom. 2:14, 27). Uit de natuur weten 
zij, dat het een oneer is voor de man, lang haar te dragen (1 Kor. 11:14). Zie ook Luk. 11:31, 
32. We lezen in Rom. 2:15 van het geweten dat in betrekking met de geest staat. Al is deze 
niet meer in gemeenschap met God, toch is er nog iets overgebleven dat hen helpt Gods wil te 
kennen, al is hun geweten besmet (Tit. 1:15). 
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Men heeft soms gezegd, dat al wat een onbekeerde doet, zondig is. Dat wordt echter tegenge-
sproken door Rom. 2:27: “en zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt...”. 
Zonde is onwettelijkheid (1 Joh. 3:4). Als de mens nu op natuurlijke wijze de wet doet, dan is 
dat een rechtvaardige daad en niet een zondige. Rom. 14:23 “al wat uit het geloof niet is, dat 
is zonde” is hier niet mee in tegenspraak, want het betreft daar gelovigen en moet gelezen 
worden in verband met het vorige. Men kan dit vers niet absoluut op alle gevallen toepassen. 
 
Men meent misschien, dat Ef. 2:3 “doende de wil des vleses”, ons weerspreekt en dat de niet 
wedergeboren mens alleen die vleselijke wil doet en dus nooit iets dat kan overeenstemmen 
met Gods wil. Het werkwoord “doen” is hier echter niet “prassoo” (geregeld doen), maar 
“poieoo”. 
De twee zijn in Rom. 7:15 gebruikt: “hetgeen ik wil, dat doe ik niet geregeld (prassoo), maar 
hetgeen ik haat, dat doe ik (“poieoo” d.i. soms of dikwijls). Zie ook het hoofdstuk “Niemand 
is goed, dan één”. 

 
 DE MENS KAN ZICHZELF NIET BEHOUDEN. 
 Al menen wij, dat er in de mens nog iets van Gods beeld is, en hij ten opzichte van zijn sfeer  
 iets goeds kan doen, daarom geloven wij niet dat de mens zich zelf kan behouden. Wat hij  
 kan, betreft niet de geestelijke dingen. Die zijn voor hem gesloten. Hij kan uit eigen macht  
 niet geloven tot gerechtigheid. Terecht zegt Joh. 6:44: 
 

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader hem trekke”. 
 
Hij kan niet in Christus geloven, maar hij kan wel naar zijn positie wandelen, denken en 
werken. Hij komt door zijn natuurlijke middelen tot geloof in God, tot het erkennen van een 
standaard van gerechtigheid. Doet hij wat hij kan, dan zal God het hem gemakkelijk maken. 
“Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven” 
zegt Spr. 3:34. Door het kennen van Gods macht en gerechtigheid, kan de mens zijn eigen 
zwakheid en ongerechtigheid beginnen in te zien. Zo zal hij zich dan tot God wenden om 
hulp, omdat te kunnen wat hij met zijn natuurlijke middelen niet kan. Hij zal God zoeken en 
“die zoekt, die vindt” lezen we in Mat. 7:8. We zullen verder zien met betrekking tot beke- 
ring, dat God bekering verlangt en er de mogelijkheid toe geeft aan allen die ze verlangen. 
Wij zullen ook zien hoe God ze tot bekering leidt. 
 
Men lette er op, dat “onbekeerlijk hart” in Rom. 2:5, niet wil zeggen een hart dat zich niet 
kan bekeren, maar een hart zonder bekering. 
 
Al is dan de natuurlijke mens geheel onmachtig door zijn natuurlijk licht zichzelf te behou-
den, hij kan komen tot geloof in God, en Zo door Gods goedertierenheid, geleid worden tot 
bekering. En dan kan het verder gaan langs wedergeboorte tot geloof in Christus, rechtvaar-
digheid en heerlijkheid. 
 
TEGENWERPINGEN.  
Wij zijn niet de eersten die tot een dergelijke conclusie gekomen zijn. Daarentegen hebben 
anderen die gevolgtrekkingen bestreden. De volgende teksten zouden dan moeten bewijzen 
dat onze opvatting verkeerd is: Ps. 147:19, 20; Hand. 14:16; 16:6, 7. Dit schijnen de krachtig-
ste argumenten te zijn. Men leze echter die Schriftdelen om in te zien hoe zwak die tegenwer-
pingen zijn. Dat Israël een bijzondere opdracht kreeg, wil toch niet zeggen, dat anderen tot 
niets kunnen komen. Dat de Heilige Geest Paulus verhinderde het woord in Azië te spreken of 
naar Bithynië te reizen, bewijst toch niet dat ongelovigen God niet kunnen leren kennen? Ge-
loven wij dan niet in uitverkiezing en het ingrijpen van God? Zeer zeker, en wij hopen dat 
ook verder te behandelen, maar daarom is niet alles uitverkiezing en worden niet allen bij-
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zonder door de Heilige Geest geleid. 
 
Voor ons kan de mens geheel uit zich zelf niets. Hij kan al allereerst zichzelf niet doen gebo-
ren worden, noch zijn positie uitkiezen, noch van een positie tot een hogere overgaan. Maar 
ook in een sfeer waarin hij zich op een gegeven tijd bevindt, kan hij alleen iets doen, omdat 
God hem daartoe de mogelijkheid gegeven heeft en hem voortdurend bearbeidt. Wat wij dan 
zeggen is, dat de meeste mensen vrij zijn in die positie te wandelen naar Gods wil of niet, 
gebruik te maken van Gods gaven of niet. Later zullen we zien dat er buiten die gevallen an-
dere kunnen zijn, waar God ingrijpt buiten de wil van de mens om. Dat de gehele schepping 
door God als een poppenspel zou behandeld worden, nemen wij echter niet aan, want hier-
voor is geen grond in de Schriften. 

 
De Schrift kan niet gebroken worden 

“Indien (de Wet) die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de 
Schrift niet kan gebroken worden...” Joh. 10:35. 
 
Op allerlei wijzen heeft Satan getracht de Schrift te breken. In de Middeleeuwen door allerlei 
afschriften te doen vervalsen, in de Reformatietijd door de Bijbels te doen verbranden, in 
latere tijd door de Hoge Kritiek. Hij beproefde het ook door vergeestelijking, door iets anders 
te doen lezen dan er staat. Al die pogingen bleken, blijken of zullen steeds blijken ijdel te 
zijn. De Heere Jezus zegt nadrukkelijk, dat de Schrift niet kan gebroken worden. Een verkla-
ring er van, die niet strookt met de Schrift, kan zeer zeker verbroken worden, de Schrift zelf 
echter niet. 
 
In onze dagen dringt de invloed der Hoge Kritiek in steeds breder lagen door. Nu wel niet in 
die scherpe vorm, waarin hij eerst optrad, maar dan toch met de soepeler mening, dat men 
niet in alles staat kan maken op Gods Woord. De O.T. Profeten b.v. hebben in menig opzicht 
sterk overdreven, meent men. Men moet alles niet zo nauwkeurig afwegen, het is alles maar 
letterzifterij. Zoek Gods Woord in de Schrift, word geen letterknecht, zegt men. 
 
Voor velen is dit een aantrekkelijke gedachte. Waarom zal men zich druk maken om de 
Schrift te leren kennen. Als men alles globaal opneemt, in “brede lijnen”, is het immers ook 
goed. 
 
Tegenover die vervlakking en gedeeltelijke uitwisseling staat nu Christus’ woord: De Schrift 
kan niet gebroken worden. 
 
Hij licht dit toe met een eigenaardig voorbeeld. Hij zegt: In de Wet is er sprake van “goden”. 
Dit is in Ex. 21:1-6. Een slaaf, die zijn heer wilde blijven dienen, ook al was de tijd der vrijla-
ting aangebroken, moest tot de “goden” gebracht worden. Die “goden” waren de oversten van 
het volk. Zij moesten getuigen zijn van zijn verklaring, waardoor hij “eeuwig”, d.i. zijn hele 
leven lang, slaaf bleef. 
 
Het woord “goden” zou men in dit verband in het geheel niet verwacht hebben. Men zou 
daarom de mening kunnen zijn toegedaan, dat Mozes heel wel een ander woord had kunnen 
bezigen. Maar wat zegt Christus daar nu van? Onderschrijft Hij die opinie? In het geheel niet. 
Hij zegt, dat die term niet van Mozes afkomstig is, maar door God zelf ingegeven. Ps. 82:6 
bewijst dat. “Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden”. Het Is God Zelf, Die hier spreekt. En dat 
heeft Hij ook tot Mozes gedaan en daarom heeft deze neergeschreven, dat die slaaf tot de 
“goden” gebracht moest worden. 
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God had daarmee Zijn wijze bedoeling. We moeten daarover nadenken. Die term wijst heen 
naar een tijd, dat de schaduw werkelijkheid zal zijn en men de rechters der wereld voor we-
zens van Hoger orde zal houden, omdat ze hogere orden oordelen. En daarom van zelf ook de 
mindere dingen, 1 Cor 6:2,3. 
 
En niet alleen over deze term moet gedacht worden, maar over al de Schriftwoorden. De Hei-
lige Geest heeft niet alleen de gedachten gegeven, maar ook de woorden. Niet dat Hij ze ge-
dicteerd heeft aan personen, die geheel buiten de betreffende dingen stonden. Hij heeft echter 
die personen genomen, die Hij in staat stelde in de gegeven omstandigheden de door Hem 
gesproken woorden of gegeven gezichten zo in geschrift vast te leggen. En wel zodanig, dat 
ze volkomen Zijn mening vertolkten of Zijn inzicht weergaven. En daarom kan de Schrift niet 
gebroken worden, omdat ze Góds Woord is. 
 
Voor ons, die niet leven in de Oude Talen, die een vertaalde Schrift, een Bijbel, hebben, rijst 
er enige moeilijkheid in dat opzicht. Geen enkele taal is bij machte om Gods Woord zuiver 
weer te geven. Geen enkele oude of nieuwe vertaling is zodanig, dat in alle opzichten conse-
quent aan de oorspronkelijke tekst wordt vastgehouden. Ook niet de Staten Vertaling. Ten 
eerste niet, omdat men verstaanbaar Nederlands moet geven, ten andere niet, omdat ook het 
Nederlands, evenmin als enig andere taal, precies weergeven kan, wat God ons in Zijn Hebr. 
en Griekse Schriften gegeven heeft. Toch kunnen er wel pogingen aangewend worden om de 
grondtekst nader bij ons te brengen, hetzij door kleine kanttekeningen, hetzij door meerdere 
consequentie bij de vertaling, hetzij door een concordante tussenregel, die voor elk grond-
tekstwoord steeds hetzelfde Nederlandse woord geeft. 
 
Is de niet geheel zuivere vertaling een objectief, d.i. buiten ons liggend bezwaar, ons te 
weinig inleven in de dingen der Heilige Schrift, waardoor dan ook, is een subjectieve, d.i. 
in ons liggende oorzaak. Veel te weinig wordt de H. S. persoonlijk onderzocht en gemeen-
schappelijk besproken. Te veel laat men de enkelingen voor zich putten om zich dan Gods 
klare gedachten in afgepaste hoeveelheden te laten toedienen. Indien we zelf meer bezig 
waren en om Gods verlichtende Geest baden, zouden we hoe langer hoe sterker overtuigd 
worden, dat de Schrift niet kan gebroken worden. En dat niet omdat een ander dat zegt, 
maar omdat we zelf die vaste overtuiging in ons voelen, hetgeen niet anders is dan het ge-
tuigenis van de Geest in onze harten. Door te veel de Schrift te laten liggen, stellen we ons 
niet in op zijn getuigenis over het Woord. 
 
De Schrift kan niet gebroken worden. Men kan haar trachten te ontzenuwen, in ongebroken 
kracht verheft ze zich telkens weer. Evenals van het levende Woord geen been gebroken 
werd, ook al werden Zijn zijde doorstoken en Zijn handen en voeten doorboord, Zo kan dat 
geschreven Woord getroffen worden, doorgraven door zondig intellect of spotternij of 
bruut ongeloof. Maar gebroken, dat nimmer. 
 
Eenmaal zal de vernedering van de Schrift weggenomen worden. De dienstknechtgestalte 
zal worden af gelegd en ook het geschreven Woord zal als het Levende blinkende verschij-
nen en in ongebrokenheid heersen, zodat de aarde vol zal worden van de kennis des Hee-
ren. Gelukkig zij, die nu reeds de koninklijke majesteit der Schrift mogen zien. Het Woord, 
dat nu een licht is, zal dan een zon zijn, die de aarde in blinkende luister met z’n zuivere, 
vlekkeloze licht niet alleen zal bestralen, maar overgieten en verwarmen en alle Schriftkri-
tiek en ontzenuwing als was zal versmelten, als stoppelen in vlam zetten, als kaf zal ver-
branden. 
 
Als Christus in heerlijkheid komt, zal ook het Woord in luister geopenbaard worden en de 
weerkaatsing te zien geven van Hem, Die het Woord Gods genaamd wordt (Op. 19:13). En 
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omdat Hij niet verbroken werd of kan worden, kan ook de Schrift niet gebroken worden. 
 

 
REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 30. 

4. De Wedergeboorte. 
De 4e aioon. 

TOT IN EEUWIGHEID.  

Als Christus Zich zet op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31, vangt de toekomende aioon 
aan, de tijd der Wedergeboorte, waarin Israëls apostelen op 12 tronen zullen zitten, oordelen-
de de 12 geslachten Israëls. Paulus is niet een van de 12, hij is de apostel der Heidenen. Men 
geve hem niet een dier tronen, Oordelen wil nog niet zeggen verdoemen. Oordelen is een zaak 
tot beslissing brengen, recht zetten. We leren dat uit het O.T. Hemel en aarde worden opge-
wekt zich te verheugen, want Hij komt om de aarde te richten, Ps. 96:13, 98:9, Hij zal de we-
reld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn rechtmatigheid. Richten is recht zetten 
en daarmee herstellen wat eens scheef was. En wat is thans recht in deze wereld. 

In de toekomende eeuw zal dit anders zijn. Dan begint de wederoprichting aller dingen, die 
God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten van de eeuw af (grondtekst 
Hand. 3:21). Naar die eeuw zagen Israëls vromen uit. T.o.v. die eeuw toch heeft God beloofd, 
dat Hij het land Kanaän aan Abram en zijn zaad zou geven, Gen. 13:15. “Tot in eeuwigheid” 
zegt de St. V. Het Hebr. heeft: ed olam, d.i. de (hele) duur der eeuw, ononderbroken. Israël 
heeft het land slechts een weinig tijds bezeten, Jes. 63:18. Dan ontvangt het het sierlijke land 
de hele duur der eeuw. 
 
Basis tekst voor de toekomende eeuw is dus Gen. 13:15. Wie de Schrift wil verstaan, moet de 
openbaring Gods opbouwen uit het voorgaande. De eeuw, waarvan Gen. 13:15 spreekt, was 
voor de O.T. gelovige een zeer lange toekomst, de duur daarvan was verborgen. Het werk-
woord olam betekent dan ook verbergen. De O.T. gelovige dacht niet aan een tijdloze einde-
loosheid. De eeuwigheid was voor hem tijd. Hij zag daarin geslacht op geslacht volgen. (Zie 
hfdst. I Onderdeel: In E., van gesl. tot gesl.) Wie zo het O.T. en ook het N.T. niet verstaan 
kan, komt tot een idee, dat aan de H. S. vreemd is. De eeuwigheid van de O.T. gelovige kan 
gevolgd worden door een “en verder”, olam va ed. Mozes is de eerste, die hiervan spreekt in 
Ex. 15:18. Eerst Paulus overziet de eeuwen ten volle. Door hem ook hierin na te volgen, kan 
men inzien, dat de toekomende eeuw staat in het teken van Israëls herstel. Op grond van Gen. 
13:15. Abram heeft nog nimmer dat land bezeten, zelfs geen voetstap er van, Hand. 7:5; hij is 
er een vreemdeling in geweest, Heb. 11:9. Zal dit woord dus vervuld worden, dan ligt de ver-
vulling in de toekomst, want Abraham is gestorven. Hij moet eerst opstaan om weer deel te 
hebben in dit leven. In Dl. I (Uit Israëls profetie) hebben we reeds gewezen op de reëele ver-
vulling der onvervulde profetie over Israël handelend, aan dat volk in de toekomst. We willen 
hier dit punt, enigszins van een andere zijde bezien en wat korter nogmaals belichten, opdat 
nog meer O.T. teksten ons duidelijker toe mogen spreken. 

ISRAËLS HERSTEL.  
De Heere zal aan Zijn onvoorwaardelijk verbond van Gen. 12 en 17 en aan Zijn eed van Gen. 
22 gedenken, ook als zij in het land hunner vijanden zijn, Lev. 26:44. Hij kan Zichzelf ook 
hierin niet verloochenen. Hij zal met hen een nieuw verbond maken, waarin Hij alles verricht, 
waarin Hij de Ene is. Gal. 3:20, Jer. 31. Dan zal Hij ook het Davidisch verbond verwerkelij-
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ken. Aan David toch heeft Hij niet alleen beloofd, maar met een eed gezworen, Ps.89:36, dat, 
Davids, zijn koninkrijk “tot in eeuwigheid” voor zijn, Davids, aangezicht zal zijn, 2 Sam. 
7:16. Ook dit is nog onvervuld. David moet daartoe eerst opstaan om daarvan getuige te zijn. 
Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem Weder vergaderen en hem bewaren als een herder 
zijner kudde, Jer. 31:10. Dat is nog nimmer uiteindelijk vervuld, want Jakobus schrijft nog 
aan de 12 stammen in de verstrooiing, Jak. 1:1. En dat was, nadat de Goede Herder gekomen 
was. Hij zal dus dit woord verder moeten vervullen. Daartoe zal Hij andermaal komen, nu als 
de Grote Herder, Hebr. 13:20. Zie ook 1 Petr. 2:25. Hij zal dan andere herders aanstellen en 
Zelf de Overste Herder zijn, 1 Petr. 5:4. Zie ook Mt. 1:21 en Ez. 34. 

IN JESAJA.  
De wedervergadering van Israël zal Hij tot stand brengen door een banier op te richten onder 
de Heidenen. Dan zullen de verdrevenen van Israël en de verstrooiden uit Juda vergaderd 
worden van de vier einden des aardrijks, Jes. 11:12. Dat ook dit nimmer vervuld is, is duide-
lijk uit de geschiedenis. Israël is nimmer in massaliteit uit Assur en Babel, laat staan van de 
vier einden des aardrijks wedergekomen. Ook is nimmer vervuld wat in Jes. 49 staat: “Dan 
zullen de Heidenen uw zonen in de armen brengen en uw dochteren zullen op de schouder 
gedragen worden, Jes. 49:22. Men lette er op, dat het begin van dit vers dezelfde woorden 
heeft als Jes. 11:12. Jes. 11 is voor het grootste deel toekomststig. Het is vervuld tot vs. 4 b. 
Verder niet. Jes, 49 is mede toekomstig. Christus, de Knecht des Heeren, zal de stammen 
Jakobs weder oprichten en de bewaarden (gevangenen) in Israël wederbrengen 49:6. Israël 
liet zich in de eerste komst niet verzamelen, vs. 5. Messias werd wel verheerlijkt, maar er was 
niets voor Hemzelf, Dan. 9:26, Joh. 1:11. Op “de tweede reis” evenwel zullen zij komen van 
Noorden en Westen en uit het land Simm (China?), 49:12. Dan zal de Heere Zijn volk troos-
ten, vs. 13. Evenmin als een vrouw haar zuigeling kan vergeten, zal de Heere Sion vergeten. 
En zo gene vergeten; Hij vergeet niet, vs. 13-16. Men leze ook het vervolg van dit schone 
hoofdstuk en het verdere van Jes. als gegeven voor Israël. 
 
IN JEREMIA.  
Ook Jer. spreekt van dat herstel. Jer. 16:14, 15: “Daarom, zie de dagen komen, spreekt de 
Heere, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de Heere leeft, Die de kinde-
ren Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar: Zo waarachtig als de Heere leeft, Die de 
kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het Noorden en uit al de landen waarhe-
nen Hij ze gedreven had, want Ik zal ze wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen ge-
geven had.” 
 
Een deel zal door “vissers” en “jagers” tot hun land wederkeren, vs. 16. De “vissers” zijn zij, 
die ijveren om Israël weer in zijn nationaal tehuis te brengen. Het schijnt ons toe, dat het Zio-
nisme mede daartoe werkzaam is. De “jagers” zijn zij, die Israël vervolgen en opjagen zullen. 
De toekomstige Jodenvervolgingen zullen mede moeten dienen om Israël op zijn plaats te 
brengen. 
 
Jer. 30:10, 11 “Gij dan vrees niet, o Mijn knecht Jakob, spreekt de Heere en ontzet u niet, 
Israël, want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land hunner gevan-
genis en Jakob zal stil en gerust zijn en daar zal niemand zijn, die hem verschrikt. Want Ik 
ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de 
Heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb. maar met u zal Ik geen voleinding maken.” 
 
Jer. 31 -8, 9 “Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het Noorden en zal ze vergaderen 
van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden 
tezamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.” Zie ook vs. 9. Vs. 
10,11: 
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“Hoort des Heeren woord, gij Heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: 
Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder 
zijn kudde. Want de Heere heeft Jakob vrijgekocht en Hij heeft hem verlost uit de hand 
desgenen, die sterker was dan hij” vs. 12. “En zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.” 
 

Wij vragen: wanneer is dit ooit zo vervuld. De Kerktheologen gaan door te beweren, dat 
al die beloften al vervuld zijn in de terugkeer uit Babel. Men leze echter Jer. 31 
aandachtig verder. Dan zal men ook vinden, dat God Israël niet zal verwerpen om alles 
wat zij gedaan hebben, vs. 37. Volgens de Kerktheologie is dit wel geschied, Israël 
heeft afgedaan. Laat ons echter geen aandacht schenken aan dit mensenwoord en liever 
Gods Woord laten spreken. Nemen we daartoe een nieuwe profeet, Ezechiël. 

IN EZECHIEL.  
Ezechiël spreekt ook over Israëls herstel. Ez. 11:17: “Ja Ik zal u vergaderen uit de Volkeren 
en u verzamelen uit de landen, waarhenen gij verstrooid zijt en Ik zal u het land, Israëls 
geven. En Ik zal hun “enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u 
geven en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. En 
zij zullen daarhenen komen en alle deszelfs verfoeiselen en alle deszelfs gruwelen van daar 
wegdoen.” 
 
Die nieuwe geest en dat ene hart heeft Israël nog nooit bezeten. Christus’ komst bracht 
de verdeeldheid aan het licht. 
Hij kwam, zegt Hij Zelf, niet om vrede te geven, maar veeleer verdeeldheid, Luk. 12:51, 
52. Voor Ez. 11 dan ook vervuld wordt, moet Elia komen. Hij zal het hart der vaderen 
tot de kinderen wederbrengen en omgekeerd. Mal. 4:6. Zie ook wat de engel van Johan-
nes de Doper zegt, Luk. 1:17. Eerst dan zal God voor het oog aller Heidenen geheiligd 
worden, Ez. 36:13-25, dan zal God zijn eer zetten onder de Heidenen. 
 
Ez. 39:25, 28: “Daarom zo zegt de Heere: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbren-
gen en zal Mij ontfermen over het ganse Huis Israëls. Dan zullen zij weten, dat Ik de 
Heere hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de Hei-
denen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb niemand van hen overgela-
ten, d.i. achtergelaten.” 
Als al die dingen na de Ballingschap vervuld waren, waarom ontmoeten we dan nog 
overal Joden? 

IN AMOS.  
Over Amos 9:11-15 spraken we al in Dl. I. Zie ook Zefanja. 
 
IN MICHA.  
Micha voorzegt in 2:12, 13: “Voorzeker zal Ik u, o Jakob, gans verzamelen, voorzeker 
zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen... De Doorbreker (Christus) zal voor hun aange-
zicht optrekken, zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelve uittrek-
ken en hun Koning zal voor hun aangezicht henengaan en de Heere aan hun spits.” 
 
De Doorbreker is Christus, de Heere de Koning der Joden, de Koning Israëls. Nimmer is dit 
vervuld, de Koning is gekruisigd. De dag moet nog komen, waarin Zijn volk zeer gewillig zal 
zijn in de dag Zijner heerkracht. 
 
IN ZEFANJA.  
Zef. 3:19, 20 zegt: “Zie, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen en Ik zal de hin-
kenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen en Ik zal ze stellen tot een lof en tot een 
naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal Ik u herwaarts 
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brengen, ten tijde namelijk, als Ik u verzamelen zal; zekerlijk zal Ik u zetten tot een naam 
en tot een lof onder alle volkeren der aarde als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden 
zal, zegt de Heere.” 
Niemand kan aantonen, dat deze voorzeggingen over Israël vervuld zijn. Israël is nog nimmer 
geheel hersteld, en thans nog overal verstrooid. En al ware het hersteld, dan is het toch an-
dermaal weer verstrooid, nu in vele landen. Am. 9:15 zegt: “Ik zal ze in hun land planten en 
zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het land, dat Ik hun gegeven heb, zegt de Heere, 
uw God.” Dit woord reikt verre uit boven terugkeer uit Babels gevangenschap. Indien Israël 
toen al hersteld ware, is het weder uitgerukt. In Amos zegt de Heere, dat zij niet weder uitge-
rukt zullen worden. 
Men vergeestelijke deze profetie niet door haar uit te leggen voor “de Kerk”. Die heeft geen 
aardse roeping, wordt niet gesteld tot een lof onder alle volken; zij is gezet in het overhemel-
se, Ef. 2:6, 1:3. 

IN HAGGAI.  
Hagg. 2:6. 7, 8 “Want alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog een weinig tijds zal het zijn 
en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven, ja Ik zal al de Heide-
nen doen beven.” Aan dit woord denkt de Heere Jezus in Mt. 24 als Hij voorspelt, dat de 
krachten der hemelen bewogen zullen worden, 24:29. Dit is toekomstig. Maar dan ook vs. 8 
b, 10: “... en zij zullen komen tot den Wens aller Heidenen en Ik zal dit Huis met heerlijk-
heid vervullen, zegt de Heere der heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste Huis zal gro-
ter zijn dan van het eerste, zegt de Heere, en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de 
Heere der heerscharen.”  
Vs. 10 a kan beter aldus gelezen worden: De laatste heerlijkheid van dit Huis zal groter zijn 
dan de eerste. 
 
De armelijke uitlegging der Kerktheologie past dit toe op de tempel die stond ten tijde van 
Christus, omdat Hij daarin opgetreden is. Ze ziet voorbij, dat de Heere hier doelt op de toe-
komstige paleistempel van Ezechiël. Zie Ez. 43:2, 4, 5 enz. Dan eerst zullen de Heidenen 
komen tot de Wens aller Heidenen, Christus, en dan zal de Heere dit Huis, de tempel, met 
heerlijkheid vervullen. “Dit Huis” heeft geen betrekking op het gebouw, maar op de aard er 
van op het een tempel zijn. 
 

We mogen er zeker wel terloops op wijzen, dat er telkens weer staat, dat de Heere alzo 
spreekt. Hij heeft voorzien, dat er mensen zullen komen, geleerden, doctors, professoren, an-
dere kerkelijke autoriteiten, die wat anders zeggen. Telkens wordt ons nu verzekerd, dat de 
Héére gesproken heeft. En het zal zijn zoals Hij gezegd heeft. Waar generlei noodzaak voor 
ligt om van de letterlijke zin af te wijken, moeten die plechtige verzekeringen des Heeren 
genomen worden zoals ze er staan. 

IN ZACHARIA.  
Zien we nu wat de Heere ons door Zacharia voorzegt. Zach. 8:3 “Alzo zegt de Heere: Ik ben 
wedergekeerd tot Sion en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen en Jeruzalem zal ge-
noemd worden een stad der waarheid en de berg des Heeren der heerscharen een berg der 
heerlijkheid.” 
 
In Ex. 29:45 beloofde de Heere dit reeds. In de Schechinah, de wolk boven de Tabernakel 
hangend, openbaarde Hij, dat Hij bij Israël wilde zijn. Echter, Hij moest Zijn aangezicht nog 
verborgen houden. Na de zonde van het gouden kalf kon niemand zijn aangezicht meer zien 
en leven. Dit duurde tot op Zijn vleeswording. Toen openbaarde Hij Zijn aangezicht voor 
Israël in mensengestalte. Israël kende Hem niet. Dit is evenwel voor Hem geen belemmering 
om eenmaal niet alleen in een wolk, maar openbaar bij hen te wonen. Zij zullen Hem zien. 
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Niet alleen als Doorstokene, maar ook als Koning in zijn schoonheid, Jes. 33:17. 
 
Nu volgen de schilderachtige verzen 5 en 6: 
“Alzo zegt de Heere der heerscharen: Daar zullen nog oude mannen en oude vrouwen zit-
ten op de straten van Jeruzalem en ieder zal zijn stok in de hand hebben vanwege de veel-
heid der dagen. En de straten dier stad zullen vervuld worden met jongens en meisjes, spe-
lende op haar straten. Alzo zegt de Heere: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het over-
blijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn spreekt 
de Heere der heerscharen.” 
  
Dit woord zegt Zacharia, een profeet, opgetreden na de Ballingschap, ongeveer 410 voor 
Chr., terwijl de Ballingschap eindigde in 426. (Zie laatste hoofdstuk). Dit woord was won-
derlijk voor het volk in zijn dagen, “ in deze dage”, bewijs dat het toen niet vervuld is. De 
Heere gaf dan ook de tijd aan, waarop het zou (en zal )vervuld worden. Zie vs. 7 en 8: 
 
“Alzo zegt de Heere der heerscharen: Zie Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van de 
opgang (het Oosten) en uit het land van de ondergang der zon (het Westen), en Ik zal ze 
herwaarts 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” 
 
Men lette er nogmaals op, dat dit een deel is van een profetie, gesproken tot de wedergekeer-
den uit Babel. De Heere belooft hun nog meer. En dit is nog nimmer door Hem vervuld. 
Evenzo lette men op de term: Heere der heerscharen, die telkens voorkomt. Hij wijst op ’s 
Heeren toekomstig komen met Zijn heiligen, 2 Thess. 1:7, Joel 3:11. Dit zijn niet de gelo- 
vigen, maar de engelen Zijner heerkracht, Ps. 103:20, 21. 
 

Men leze verder Zach. 10:9-12 en hfdst. 12-14. We bewezen reeds in Dl. I dat deze hoofd-
stukken onvervuld zijn. Nog nimmer heeft Israël Christus wedergezien, Hem, de Heere, Die 
zij doorstoken hebben 12:10, nog nimmer is Hij wedergekomen op de Olijfberg, 14:4, nog 
nimmer zijn de volken van jaar tot jaar opgegaan om de Heere te Jeruzalem, als Koning te 
aanbidden, 14:16, nog nimmer hebben zij van jaar tot jaar het Loofhuttenfeest gevierd, 14:17. 
 
ISRAELS TOEKOMSTIGE EENHEID.  
Men weet, dat Israël na Salomo’s dood in tweeën gedeeld is, het Huis Juda en het Huis Israël. 
Nimmer is die tweeheid vervangen door een eenheid. Toch zal het daartoe komen. Jer. 3:18 
“In die dagen zal het Huis van Juda gaan tot het Huis Israëls en zij zullen tezamen komen 
uit het land van het Noorden in het land, dat Ik uwen vaderen ten erve gegeven heb.” Zie 
ook Jer. 30:3. 
 
Jer. 31:1 “Ten zelven tijde, spreekt de Heere, zal Ik alle geslachten Israëls tot een God zijn 
en zij zullen Mij tot een volk zijn.” 
 
Jer. 50:4, 5: “In dezelve dagen en tenzelven tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Isra-
els komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen zij heen-
gaan en de Heere hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zul-
len hun aangezichten zijn, zij zullen komen en den Heere toegevoegd worden met een eeu-
wig verbond (Hebr.: verbond der eeuw) dat niet zal worden vergeten. “ 
 
In welke dagen is dat. Als Babel geoordeeld wordt. En dat is toekomst, want Johannes be-
schrijft ons dat oordeel nog lang nadat het volk uit Babel was wedergekeerd, Op. 18. 
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Jer. 50:20. “In die dagen en te dien tijde, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid ge-
zocht worden, maar zij zal er niet zijn en de zonden van Juda, maar zij zullen niet gevonden 
worden, want Ik zal ze dengenen vergeven, dien Ik zal doen overblijven.” Zie ook vs. 33 en 
34. 
 
Ezechiël schrijft ook over die vereniging in hfdst. 37:15-28. De twee houten worden tot een 
hout; vs. 22: “... 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 zullen niet meer tot twee 
grote volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.” 
 

Nimmer is, er enig spoor van vervulling aan te wijzen. Ook geestelijk niet, want het z. g. 
“geestelijk Israël” van het Christendom is erger verdeeld dan Oud-Israël. Bovendien zijn de 
“geestelijke Joden” onder de Christenen nog niet tot de volmaaktheid gekomen, want in de 
nieuwe mens des harten is noch Jood noch Griek. Wie nog “geestelijk Jood” of “geestelijk 
Israël” is, staat niet in de hogere bedeling van Efeze, waarin ook dit wegvalt. 

BEMINDEN OM DER VADEREN WIL.  
Zo blijkt over de hele lijn, dat deze woorden onvervuld zijn. Israël is vijand om des evange-
lies wil. Toch is het Gods beminde om der vaderen wil. En gans Israël zal eenmaal “zalig” d.i. 
behouden worden, Rom. 11. De bekering van Israël zal plaats hebben in de toekomende 
eeuw. Een deel zal dan reeds zijn wedergekeerd in het land zijner vaderen. Voor de weder-
komst is er reeds een tempel, 2 Thess. 2. Daarin zal het Beest plaats nemen als een god. Het 
dal van doodsbeenderen wordt tot een heer van lichamen, waarin geen geest is. God zal een-
maal Zijn geest in hen geven. Zij zullen leven, Ez. 37:14. De Heere zal Zijn Geest over hen 
uitgieten, de Geest der genade en der gebeden, Zach. 12:10. 

Alle bovenstaande beloften blijven onverzwakt van kracht voor Israël. De vervulling heeft 
plaats in de toekomst, merendeels in de toekomende aioon. En als God dit nu doet aan Zijn 
hardnekkig volk, wat zal Hij dan doen met hen, die wel aan Israël gelijk zijn wat hun oude 
natuur aangaat, maar die door genade een veel hogere positie krijgen, die Zijn zonen zijn door 
de Eerstgeboren Broeder, Rom. 8, ja meer nog, die Lichaam zijn Desgenen, Die alles in allen 
vervuld? Hunner is een heil beschoren, dat vrijmachtig gegeven wordt door de overvloed, ja 
door de uitnemende rijkdom Zijner genade! 

 

Vraag en Antwoord 
 
In deze rubriek zullen we van tijd tot tijd in het kort vragen beantwoorden die de aandacht 
hebben of waard zijn om er even bij stil te staan. Men verwachte hier geen uitvoerige uiteen-
zetting, maar alleen weergave van het standpunt of het inzicht dat de redaktie bij het haar ge-
geven licht der Schrift meent te kunnen innemen. 
 

VRAAG: Is Satan thans reeds gebonden zoals velen menen? 

ANTWOORD. Deze mening berust op de leer, dat we nu reeds in de 1000 jaar van Op. 20 
leven, m.a.w., dat men de 1000 jaar figuurlijk moet opnemen en dat Christus wederkomt na 
de 1000 jaar. Dit is het standpunt van hen die men Postmillennianisten kan noemen, d.i. voor-
standers van de leer dat Christus komt na (post) het duizendjarig rijk (millennium). Daarte-
genover staat de leer van het Prémillennianisme, d.i. Christus komt weder vóór (pré) het mil-
lennium. 
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Indien Satan nu reeds gebonden is, moet men ook aanvaarden dat hij reeds geworpen is in de 
put des afgronds, Op. 20:3. Dat is in tegenspraak met Ef. 2:2, waar hij de overste van de 
macht der lucht genoemd wordt. Verder ontstaat een moeilijkheid uit het feit, dat Satan na de 
1000 jaar geworpen wordt in de poel des vuurs waar Beest en Valse Profeet zijn. Als Satan nu 
in de afgrond is, moeten Beest en Profeet in de poel zijn. Op. 19:20 leert dat Beest en Profeet 
daarin komen bij Christus’ wederkomst. Dan vangt Op. 20 aan met te verhalen van wat er 
verder volgt, het binden van Satan. De hoofdstukindeling is puur mensenwerk. Niemand heeft 
het recht te zeggen, dat Op. 20 weer naar een beginpunt terugloopt en een nieuw openbarings-
toneel is. Dat is een exegese gebaseerd op een hoofdstukindeling, die in de oorspronkelijke 
tekst niet gevonden wordt. Dus een exegese op iets wat niet bestaat! Men ziet hoe sterk die 
moet staan! Satan wordt gebonden kort nadat Beest en Profeet in de poel geworpen zijn. Zou 
Satan nu reeds in de afgrond zijn gedurende de 1000 jaar die men meent te moeten laten lo-
pen van de hemelvaart tot de wederkomst van Christus, dan is het onmogelijk dat hij volgens 
Op. 12 uit de hemel geworpen wordt en op de aarde komt om daarna Beest en Profeet te in-
spireren. Het een weerspreekt het ander. Verder kunnen Beest en Profeet niet in de vuurpoel 
zijn, daar ze nog moeten komen. Hoe men de zaak ook wendt of keert, men loopt met het een 
of het ander vast. Men zie daarom in, dat Satan eerst gebonden wordt na Christus’ weder-
komst, dus vóór de 1000 jaar. Kort vóór deze binding worden Beest en Profeet in de poel ge-
worpen. Zij zijn daar 1000 jaar eerder dan Satan zelf. Deze is thans de god dezer eeuw. Eerst 
aan het eind daarvan wordt hem die macht ontnomen en wordt hij gebonden. Te veel vergeet 
men dat Satan bij de binding in de afgrond komt, te veel verwart men hem met het Beest dat 
uit de afgrond komt (dat is de Antichristus), te weinig leest men dat hij uit zijn gevangenis zal 
ontbonden worden, Op. 20:7, in één woord, men leest niet wat er staat en zo geeft men er een 
ongerijmde betekenis aan. 
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UIT DE SCHRIFTEN 
 

Deel V N° 2 18 Juli 1931 

De Weg der Behoudenis 
 

X. WAT GOED KUNNEN WIJ DOEN? 

Reeds tussendoor is gesproken van het goede dat de mensen kunnen doen. Wij willen deze  
zaak hier wat uitvoeriger onderzoeken, zowel in betrekking tot gelovigen als tot ongelovigen, 
omdat ons dat ook verder zal kunnen helpen. 

 
Volgens de Statenvertaling zei de Heere Jezus: “Niemand is goed dan Eén” (Mat. 19:17). 
Lukas schreef in Hand. 11:24: “Hij (Barnabas) is een goed man”. Wie heeft er nu gelijk? 

 
Van Paulus lezen wij in Rom. 3:12: “Er is niemand die goed doet“. Maar later schrijft hij: 
“Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben” (Ef. 6:8). Weerspreekt hij nu 
zichzelf? 

 
Dergelijke moeilijkheden bestaan meestal maar in de vertalingen, niet in de grondtekst. Als 
wij in de Concordantie het woord “goed” opzoeken, vinden wij al meteen, dat er voor-
namelijk drie Gr. woorden door “goed” vertaald worden. Dat zijn: “krèstotes”, “agathos” en 
“kalos”. 

 
Krèstotes wordt op alle plaatsen door “goedertierenheid” vertaald, uitgezonderd in Rom. 3:12. 
Die uitdrukking wordt alleen gebruikt van God en zij die “in Christus” zijn. (Zie Rom. 2:4; 
11:22; 2 Kor. 6:6, Gal. 5:22; Ef. 2:7 enz.). In Rom. 3:12 is sprake van de natuurlijke mens. 
Die doet geen goedertierenheid. 

 
Agathos en kalos zijn minder gemakkelijk te onderscheiden. Wij spreken hier ook niet over 
het verschil tussen “doen”, “werken” en andere uitdrukkingen. 

 
Dat velen “goed doen” wordt meermalen herhaald, b.v. in: 

Rom. 2:10 ”Heerlijkheid en eer en vrede een iegelijk, die het goede werkt”. 
            2 Kor. 5:10  “Opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam ge- 
     schiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”. 

Gal. 6:10    “Laat ons goed doen”. 
1Petr.3:11  “Die wijke af van het kwade, en doe het goede”. 

             2 Joh. 11   “Die goed doet is uit God”. 

Dat sommigen “goed” zijn, blijkt uit teksten zoals: 
    Rom. 5:7  “Voor de goede zal mogelijk iemand... sterven”. 

 Titus 2:5  “Goed te zijn”. 

Al deze teksten, en nog andere schijnen dus Mat. 19:17 tegen te spreken. Laat ons deze laatste 
tekst dan zorgvuldig onderzoeken. Een meer getrouwe vertaling van het Grieks is: “Eén is 
goed”. Dit sluit niet noodzakelijk uit dat er andere goed zijn. Voor zover iemand zich door 
God laat leiden, met Hem in gemeenschap staat, kan hij ook goed zijn, want het is dan eigen-
lijk hij niet die goed is, maar God. Zo kan Hand. 11:24 heel goed zeggen dat Barnabas een 
goed man was, want hij was vol van heilige geest en geloof. God kon door hem werken. 
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Er is verder ook het betrekkelijk “goede”, zoals in Mat. 5:45 en 7:11. Zie ook Pred. 3:11-13. 

Met betrekking met het woord “goed” kunnen wij nu hier ook Rom. 7:18 wat van meer nabij 
bekijken. 

“Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont”. 

Gewoonlijk leest men die woorden alsof er stond: “Ik weet, dat er in mij geen goed is”. Nu is 
ergens “wonen” iets geheel anders dan er soms “zijn”. Het goede heeft geen woonstede in 
degene waarvan Rom. 7 spreekt, d. w. z. het verblijft er niet voortdurend. Maar het goede kan 
er ten minste nu en dan zijn. Als de gelovige tot Rom. 8 en verder komt, dan kan de Geest in 
hem wonen (Rom. 8:9, 11; 2 Tim. 1:14), en ook het Woord van Christus, zelfs rijkelijk (Kol. 
3:16). In het tweede deel van Rom. 8:9 is het niet “wonen” maar “niet hebben”. Moesten 
slechts zij, in wie de Geest woont, Christus toebehoren, dan waren er bitter weinig. 

Van de ongelovigen hebben wij reeds gezien dat het goede, b.v. het doen van Gods wil, ook 
soms bij hen te vinden is (Rom. 2:14, 27). 

In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de mens in de sfeer waar hij zich bevindt, iets betrek-
kelijks goed kan doen als hij werkt naar het vermogen dat God hem gegeven heeft. Hij kan 
echter niet doen wat tot een hogere sfeer behoort en nog minder het absolute goed. Alle goed 
wordt gedaan door de mogelijkheid die God geeft. God kan in bijzondere gevallen op een 
bijzondere wijze iemand bekrachtigen en tijdelijk iets goeds in hem leggen, buiten die mens 
om. Dan is het ten bate van andere schepselen. Men zie verder het hoofdstuk over de gerech-
tigheid.

XI. IS ER NIEMAND DIE GOD ZOEKT? 

Volgens de Statenvertaling van Rom. 3:11 is er niemand die God zoekt. Wat moeten wij dan 
b.v. denken van de geloofshelden van Heb. 11? Wordt in verband met Henoch ook niet ge-
zegd: “want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een beloner is dergenen, die 
Hem zoeken”? Zijn dit wellicht uitzonderingen, en moeten wij het “niemand” niet letterlijk 
nemen? Dat kan wel, maar dan is de kracht van die uitspraak verdwenen. Laat ons Ps. 14:2 
eens lezen, waarvan onze tekst slechts een aanhaling is: “De Heere heeft uit den hemel ne-
dergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht”. 
Dit zegt niet dat er geen enkele God zocht. Heel die psalm handelt over de rechtvaardigheid 
en onrechtvaardigheid. Zij doen geen goed, wijken af, zijn werkers der ongerechtigheid. Zo is 
ook de rechtvaardigheid het onderwerp van Rom. 3. Laat ons nu de Griekse tekst zo getrouw 
mogelijk vertalen: 

“niet is rechtvaardig niet zelfs een niet is de die verstandig is niet is 
de die uitzoekt de God allen wijken af”. 

De meest letterlijke vertaling is dan: 

“niemand is rechtvaardig, zelfs niet een, die verstandig is, is (het) niet, 
die God (uit) zoekt, is (het) niet, allen wijken zij af (van Gods norm).” 

Zo komt dan de onrechtvaardigheid van alle mensen zonder uitzondering op krachtige wijze 
uit vermits zelfs de verstandigen en die God zoeken, niet rechtvaardig zijn. Hij kan dan verder 
zeggen in vs. 23: “allen hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”, en komen tot 
de rechtvaardiging door het geloof in Christus Jezus. Paulus zegt in dit hoofdstuk niets over 
het zoeken, maar wel over het vinden. Velen zochten God, doch meestal in een weg van ei-
gengerechtigheid. Nu moeten ze eerst hun ongerechtigheid inzien, alvorens ze zich tot de Be-
houder zullen richten. 
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Wij menen dus dat Rom. 3:11 niet zegt, dat iemand God zoekt, maar integendeel dat er wel 
zijn die God zoeken, doch zelfs dezen niet volkomen rechtvaardig zijn. 
 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 49. 

 
5. Wet, Gelijkenis, Profetie. 

 
DE DRIE GROTE REDEVOERINGEN. 
In Mattheus vinden we drie grote redevoeringen, en wel de Bergrede in Mt.5-7, de gelijkenis-
sen van Mt. 13 die handelen over de verborgenheden van het K. d. H., en de profetie op de 
Olijfberg, Mt. 24 en 25. 

In de eerste, uitgesproken op een berg, leerde Hij Zijn discipelen, Mt. 5:1-2, in de tweede 
sprak Hij door gelijkenissen 13:1, de derde is een profetie over de toekomende gebeurtenis-
sen, Mt. 24:3. 

De eerste stelt de eisen en wetten tot ingang in het Koninkrijk, de tweede handelt over de tus-
senperiode die begint bij de verwerping van het Kon., en voortgezet wordt als God de lijn met 
Israël weer aanknoopt, de derde is geheel toekomstig. We hebben dus: 

Mt. 5-7 Op een berg. Voorschriften. Het Kon. verklaard. Verleden. 

Mt. 13 Uit het huis. Gelijkenissen. Het Kon. verworpen. Bij de zee. Verleden,  
toekomst. Niet tegenwoordig. 

Mt. 24-25 Op een berg. Profetie. Het Kon. opgericht. Toekomst. 

We zien zo beter, wat de Bergrede is en voor wie ze is. Ze betreft de voorschriften tot het 
ingaan in het K. d. H. 

De Bergrede is zeer misverstaan. Men heeft ze los gemaakt van Israël en daardoor verwron-
gen. De Christenheid heeft ze willen maken tot leiddraad van haar geestelijk leven en het 
Christelijk Communisme tot basis voor het maatschappelijk leven. De Bergrede is evenwel 
noch het evangelie voor de Kerk, noch de grondwet voor enige Maatschappij buiten Israël. De 
Kerk heeft iets veel hogers in Paulus’ evangelie voor de Heidenen, de Maatschappij heeft 
niets, omdat de tijden der Heidenen nog niet vervuld zijn. De Bergrede moet dan ook voor 
Israël uitgelegd worden. Over de toepassing weet men onze gedachten. 

De Bergrede is nodig voor de oprichting van het K. der H. Waar Israël het eerste verbond 
verbroken heeft, geeft Hij Die op Sinai sprak, Hebr. 1-2, nu als de beloofde Profeet, Deut. 18, 
de voorschriften die vereist worden om tot het Nieuwe verbond te komen.  

De Bergrede is verscherping der wet, zie Mt. 5:22, 29, 30 en behoort tot het Ev. des Konink-
rijks. Israël moest zich weer bewust worden van zijn Koninklijke roeping. Daartoe wordt deze 
rede gegeven. Om echter de harten der gelovigen in Israël niet kleinmoedig te maken, opent 
ze met een reeks van “zaligsprekingen” zoals wij ze ten onjuiste noemen. Er staat een negen-
voudig: Gelukkig. Het Griekse woord is vertaling van het Hebreeuws van Psalm: 1, dat ver-
taald is door: welgelukzalig, maar beter zou luiden als: Gelukkig. 
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DE BERGREDE.  
We komen nu tot enige toelichtende bijzonderheden over de Bergrede en geven enige structu-
ren uit de Companion Bible. 

Allereerst de ontleding van de gehele Bergrede. 

A1  5:1-2 Inleiding. 

B1  5:3-12 Geestelijke gesteldheid. Waar Gebed. 

    C1  5:13-16 Ware discipelen. 

D1  5:17-7:12 Het Koninkrijk. Zijn Wetten. 

D2  7:13-14 Het Koninkrijk. De ingang er in.  

   C2  7:15-23 Valse leraars. 

B2  7:24-27 Geestelijke gesteldheid. Ware wijsheid. 

A2  7:28, 29 Besluit. 

Mt. 5:1 Jezus spreekt deze rede uit op een berg, zegt onze vertaling. 

Het Gr. heeft de berg, d.i. de bekende berg, zo bekend, dat hij niet genoemd behoeft te wor-
den. Als we de structuur als uitlegging mogen nemen, kan die berg de Olijfberg zijn geweest. 
Want tegenover de berg van Mt. 5:1 staat de Olijfberg van Mt. 24. 

Mt. 5:2 Jezus leert hen. Het blijkt uit Mt. en Luk., dat de Heere deze rede in gedeelten telkens 
herhaald heeft. Mt. 18:8, 9; 19:9; Luk.4:7. Uit de rede blijkt, dat ze in nauw verband staat met 
het K. d. H. Vs. 3 is er de sleutel van. “Hunner is het K. d. H.” En waar het K. d. H. uitgesteld 
is, is deze rede ook opgeschort t. o. v. zijn eisen tot het Ev. des K. weder gepredikt zal worden 
in de toekomst Mt. 24. 

Mt. 5:3-12.  

Spreken we thans over een en ander. 

Deel B1 vorige structuur ontledend, hebben we: 

B1      a1  5:3 Erfgenamen van het K. d. H.  

b1  5:4 Treurenden. Hun loon. 

      c1  5:5 Zachtmoedigen. Erfdeel. Het land.  

d1  5:6 Ware gerechtigheid. 

d2  5:7 Vruchten der gerechtigheid. 

     c2  5:8 Erfdeel. God zien.  

           b2  5:9 Vredestichters. Hun loon.  

a2  5:10-12 Erfgenamen van het K. d. H.  

Men ziet weer de harmonieuze bouw. Tweemaal hebben we de term K. d. H., 8 maal staat er 
het woord makarios, gelukkig. 

Mt. 5:3-12. Acht Zaligsprekingen. De term “zalig” in de S.V. achten wij onjuist. Gelukzalig 
zou ook nog gaan, maar beter is: gelukkig. In het Hebr. is het Asherei in Ps. 1:1 vertaald door: 
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Welgelukzalig. In Asherei zit het woord Aser, wat: geluk betekent. Dus: gelukkig of wel hem, 
enz. 

Vs. 3, 4 De armen van geest, d.i. in zichzelf. Geest staat hier voor het onzichtbare innerlijk 
van de mens, de weerkaatsing van zijn wezen in zichzelf. Wel hem, die daarbij ziet, hoe nietig 
hij is. Die armen zijn de nederigen van hart, waarover Maria het heeft in Luk. 1:52 en die 
staan tegenover de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten, vs. 51. 

Om zich arm van geest te gevoelen, moet er eerst ontlediging vooraf zijn gegaan. Men moet 
eerst arm worden. En dan kan Christus er het Welgelukzalig over uitspreken. Hier ligt achter 
het zich bekeren, het berouw hebben, het zichzelve bekend gemaakt worden, het beschaamd 
zijn Jer. 31:19, de erkentenis van het verbreken van het eerste verbond. Tot zulke armen nu, 
die arm in zichzelf zijn en uitzien naar de belofte des Geestes van Joël 2 richt de Heere Jezus 
het woord en spreekt hen een welgelukkig toe. Immers dat is de eerste en tevens de voor-
naamste stap tot ingang in het K. d. H. Uit het arm zijn in geest, in zichzelf, vloeit het rechte 
treuren voort. Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klage vanwege zijn zonde, zegt Je-
remia. Zulke treurenden over de breuk, van Sion, over Israëls val, die de Klaagliederen tot de 
hunne maken, zullen vertroost worden. De geluksprekingen zijn zo een tegenhanger van de 
Klaagliederen. Aan zulke klagers zal God grote dingen doen Luk. 1:49. Hunner is het K. d. 
H., iets wat we reeds verklaard hebben. 

Vs. 5. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dit is een citaat van Psalm 37:11. Voor 
het aardrijk is beter te lezen: het land. De Heere spreekt tot Israël en herinnert hen aan de be-
lofte aan Abram: “Uw zaad zal Ik dit land geven.” Gen. 13:15. Dat zaad is het zachtmoedige. 
Type: Isaak. 

Vs. 6. De hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid zullen met goederen vervuld worden 
Luk, 1:53. Zij dorsten naar de gerechtigheid en zijn daarin navolgers van de vader der gelovi-
gen, die op zijn gerechtigheid het zegel der besnijdenis kreeg. Zij zijn in zichzelf dus niet ge-
rechtig, maar voelen hun grote onheiligheid en ongerechtigheid wegens het schenden van 
Gods Wet. Zij hongeren en dorsten naar de Vervuller der gerechtigheid. 

Vs. 7. De barmhartigen zijn de medelijdenden, zij die zich verstandig gedragen bij een ellen-
dig mens, Ps. 41. Hun zal barmhartigheid geschieden. Ps. 41 zegt: De Heere zal hen bevrijden 
ten dage des kwaads, d.i. van de toekomende dag des toorns.  

Vs. 8. De reinen van hart zijn zij, aan wie een stenen hart ontnomen, een vlesen hart gegeven 
is, zij die met David gebeden hebben: “Schep mij een rein hart, o God en vernieuwd in het 
binnenste van mij een vasten geest,” Ps. 51. Welgelukkig hen, want zij zullen God zien. Dat 
zal zijn als het land beërfd wordt. Zie lid C1 en C2 van de structuur. 

Vs. 9 De vreedzamen, de vredemakers volgens het Gr., zijn zij die de vrede van Jeruzalem 
zoeken, de nijd van Efraïm verfoeien, Juda’s benauwing wraken, Jes. 11. Zij zullen Gods zo-
nen genaamd worden zegt het Gr. Hier hebben we een vooruitgrijpen op wat later nader geo-
penbaard worden zal, zij zullen waardig geacht worden die eeuw te verwerven en de opstan-
ding uit de doden. Het zijn zonen der opstanding, Luk. 20, 34, 35. Zulken heeft God nodig om 
Israël te leiden. 

Vs. 10 De vervolgden moeten verblijd zijn. De vervolging toch om Christus’ wil is hun een 
bewijs dat Gods Geest op hen rust, zie 1 Petr. 4:12-14. Zij mogen God verheerlijken, vs. 16. 

Men ziet hoe ver de Heere reeds grijpt. We hebben hier een samenvatting van het hele terrein 
der wedergeboorte, die eenmaal geheel Israël ten deel zal vallen. Zij die dat toen reeds ervoe-
ren, zijn de uitverkorenen. Welgelukkig. We hebben hier 8 soorten karakters. Acht geestesge-
steldheden. Dit 8 voud is symbolisch, 8 is het nieuwe begin en wijst mede op de opstanding. 
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Daarom staat er telkens: zij zullen. 

De Heere geeft de tijd niet rechtstreeks aan. Wel zijdelings, n.l. in vers 3. Het land beërven 
viel na de verbreking van het eerste verbond pas in de toekomende eeuw, in DE eeuw Gen. 
13:15; 17:6-8. Ook het God zien wijst daarop. In vs. 3-12 zien we de groepen voor het K. d. 
H. Alleen deze 8 soorten hebben toegang tot dat Koninkrijk. Vervolging moge hun deel zijn, 
geen nood, hun loon is groot in de hemelen, dat is als de hemelen op aarde heersen. Zij beho-
ren tot de hogere sfeer, zij zijn het ware zaad Abrahams, het Israëls Gods. 

MT. 5:13-16.  

We zetten de ontleding voort. C1, vs. 13-16 spreekt over de ware discipelen. 

Ci     e1   5:13 Zout der aarde (aarde).  

     f1  5:14 Licht der wereld. 

   e2  5:14 Stad op een berg (aarde).  

     f2  5:15, 16 Een kaars. 

Het Israël Gods moet het zout der aarde zijn, d.i. moet alle volken doortrekken Zelf lost het 
zout bij doorzouting op, maar de bewarende activerende kracht blijft, ja komt zo tot zijn recht. 
De ware discipelen moeten het zout der aarde zijn.  

Dat wijst le op de aardse roeping. Hier is geen sprake van een gezet zijn in de hemel mèt 
Christus, 2e op bederf onder de volken, dat tegen gegaan moet worden. Het zout in Palestina 
gewonnen kon smakeloos worden; als het opgehoopt werd op de aarde of aan zon en licht 
werd blootgesteld, verloor het zijn smaak en was nergens meer nuttig toe. De ware discipelen 
moesten ook het licht der wereld zijn, d.i. de volken ten licht verstrekken door hun de wijze 
wetten Gods te leren en zo God te leren verheerlijken. 

MT. 5:17-21.  
In lid D1 volgt de uiteenzetting over het Kon. en zijn wetten. We hebben deze structuur: 

D1       h1  5:17-20 Wet en Profeten vervullen. 

  i1   5:21-48 Overtreding van Mozes en de Profeten.  

  i2   6:1-7:11 De inzettingen der ouden.  

      h2  7:12 Wet en Profeten vervullen. 

Christus kwam niet om de Wet en de Profeten te ontbinden. Hij zou ze vervullen. Onder de 
Wet zijn hier wel de 5 eerste boeken van Mozes te verstaan. Alles moet vervuld worden, ook 
dat Israël hersteld wordt in zijn land. Hemel noch aarde zullen voorbijgaan. We weten dat er 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, Jes. 65, Op. 21, 2 Petr. 3. Hier valt de klemtoon 
er op, dat zij niet voorbij zullen gaan voor alles vervuld is. Hoe zal alles vervuld worden. 
Door het doen plaats hebben van het beloofde of bedreigde. Niets zal daaraan ontbreken. De 
jota is de Hebr. letter i, de tittel waarschijnlijk het stipje boven een der Hebr. medeklinkers. 
Als dit rechts staat, is het een sh, links een s, wat verschil in woord kan geven (zie hfdst. IV, 
Dan. 12:4). 

Het ingaan in het K. d. H. was niet licht. Er werd gerechtigheid voor vereist en wel een, die 
overvloediger was dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën. We hebben deze tekst reeds 
besproken en er op gewezen dat we hier staan op het terrein der Wet in een heel andere sfeer 
dan waarin Paulus later komt. Dat kan niet anders. Israël is in de Wet geplaatst en moet die 
vervullen. Zij die het K. d. H. in willen gaan, moeten de geboden houden. Wie groot er in wil 
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zijn, moet ze doen en leren. 

 

God houdt de schuldige geenszins onschuldig 
Is er dan enige onwil van Gods kant om genadig te zijn? O neen, Mozes zegt ons juist het 
tegenovergestelde: 
 
“Heere, Heere, God barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en 
waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden; Die de ongerechtigheid en 
overtreding en zonde vergeeft” Ex. 34:6, 7.  

Van David horen we het zelfde: 

“Want Gij, Heere, zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die 
U aanroepen” Ps. 86:5. 

Zou de mens iets kunnen doen om God gewilliger te maken Zijn genade te betonen? Neen. 
Maar wat houdt dan die genade tegen? Een ding: Gods gerechtigheid. Hij kan de schuldige 
geenszins voor onschuldig houden. Hij kan de zonde, de onwettelijkheid, niet als iets van 
gering belang door de vingers zien. Geen genade kan bestaan ten koste van wat recht is, want 
God kan niet ongerechtig zijn, niet zondigen. 

En toch steunt bijna alle “godsdienst” op het omgekeerde van deze fundamentele waarheid. 
De wereld gelooft dat God de schuldigen ten slotte toch voor onschuldig kan houden omdat 
Hij liefde is. Die schuldige zal wel iets moeten doen, maar als hij dan heel braaf is, boete doet 
en goede werken verricht, komt het wel in orde. Vooral de praktijk van het “godsdienstig” 
leven maakt het de mensen zo gemakkelijk om voor onschuldige gehouden te worden. 

Dat God liefde is, is een waarheid, is evangelie. Maar het is een half evangelie, leidend tot 
een valse vrede. Als men zijn evangelie hiermee begint, bouwt men van de top af. En gaat 
men niet verder dan Gods liefde, dan bouwt men maar half, zonder fundament en zo stort 
alles ineen. Paulus gaat anders te werk in Rom. 1 waar hij, door de Heilige Geest gedreven, 
het ware fundament legt. In de verzen 17 en 18 spreekt hij over Gods gerechtigheid in ver-
band met Gods toorn. 

Het is daarom ook onze plicht te verkondigen dat God rechtvaardig is en “de schuldige 
geenszins onschuldig houdt “. Op die vaste basis kunnen we dan verder bouwen en dan blijkt 
ten slotte dat we door op het recht te wijzen we ook Gods liefde des te meer doen uitkomen. 
Want als we ernst maken met recht en zonde, dan zien we het zondige der zonde en Gods 
grote genade daarin, dat Hij Zijn Zoon gaf om recht en liefde te verzoenen. 

Zonder Christus kan God alleen Zijn toorn openbaren over alle goddeloosheid en ongerech-
tigheid der mensen. Maar door Christus kunnen we Hem; nu zien als een God van vrede, Die 
Zijn liefde heeft geopenbaard. 

Welk een wonderbare waarheid! Hij Die geen zonde kende, heilig, onschuldig en onbevlekt 
is, tot zonde gemaakt! Ja de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen en 
Hij werd schuldig. En toen heeft God Hem, geenszins onschuldig gehouden. Neen Hij dronk 
de bittere kelk tot op de bodem toe. Zijn lijden en sterven was voor allen zonder onderscheid. 

Deze Heilige werd niet voor onschuldig gehouden. Aan Gods volle recht moest voldaan wor-
den. Zou God dan een mens voor onschuldig houden? Hoe zal hij voor God kunnen bestaan 
als hij door het geloof geen toevlucht neemt tot Hem Die voor hem stierf? 
Welk een boodschap is dit voor alle mensen! Onbekeerden vinden er de weg tot behoudenis 
en zij die reeds een eind op die weg zijn voortgeschreden, worden er door getroost en bemoe-
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digd. Want hoe verder men die weg opgaat, hoe meer men in Gods licht komt te staan en hoe 
duidelijker men overal de zonde ziet. En dan is zo dikwijls weer de vraag: Hoe kan God ons 
nog dulden en behouden? Hoe hebben we Hem steeds weerstaan, Die ons getrouw verder 
leidde en in ons werkte. Hoe kan Hij ons voor onschuldig houden? En dan is het antwoord 
ook steeds, dat de straf die ons de vrede brengt; op Hem was. God hield Hem niet voor on-
schuldig. Maar nu is die straf gedragen, de schuld geheel voldaan. Hij kwam onder de toorn, 
droeg de vloek en wij die in Hem geloven, staan nu voor God zonder vlek, rechtvaardig in 
Zijn rechtvaardigheid, heilig in Zijn heiligheid, ja zelfs kunnen we in Hem volmaakt zijn. Nu 
blijft nog de verheerlijking in Zijn heerlijkheid. 

 
Men begrijpt hoe sommigen aarzelen en dit alles te schoon achten om waar te zijn. Hoe moei-
lijk is het zo iets te geloven! De mens ziet toch alles vanaf zijn standpunt en met zijn ikzucht, 
jaloezie, en bekrompenheid kan hij zo maar niet aannemen dat:  
1. hij werkelijk zo schuldig is;  
2. een Ander hem zo lief heeft dat Hij voor hem leed en stierf op het kruis;  
3. nu de volle heerlijkheid voor allen toegankelijk is zonder een enkel klein werk in eigen 
kracht uitgevoerd. 

 
Het is werkelijk een goddelijke boodschap. En als we afstand gedaan hebben van onze onaf-
hankelijkheid, onze wil aan Hem onderwerpen, met Hem: gestorven zijn, zijn we ook vrij. 
Vrij van schuld, vrij van zonde, van de leugen, van Satan. In Hem hield God ons niet voor 
onschuldig en zo hebben wij de straf kunnen dragen. Door onze gemeenschap met Hem kon 
het oordeel over ons komen, want Zijn kracht kon het dragen. En nu heeft niets meer macht 
over ons. Dat moet ons steeds voor ogen staan. Noch het verleden, noch het heden noch de 
toekomst kunnen ons hinderen, tenzij we ons er weer aan onderwerpen. 

 
Hoe moeten we dan steeds des Vaders genade prijzen, hoe moeten we de Zoon aanbidden en 
de Heilige Geest danken! Hoe heerlijk dat dit alles ons niet alleen van “vergeving” van zon-
den spreekt, maar dat er kwijtschelding is omdat alles betaald is en wij door onze gemeen-
schap met Christus nu ook deel hebben in die betaling! Hoe heerlijk dat het niet blijft bij het 
wegdoen van de vroegere zonden maar we nu ook van de zonde vrij zijn en in Hem recht-
vaardig, ja heilig, ja volmaakt kunnen zijn! Hoe dankbaar mogen we zijn, dat de 
Heilige Geest ons in Gods Woord niet zegt, dat Christus slechts onze plaatsvervanger is! 
Want dan kon Hij misschien de schuld wel voldoen voor wat voorbij is, maar dan vielen wij 
buiten de positieve gerechtigheid en heerlijkheid die Hij nu heeft. Wat zou het ons baten als 
Hij in onze plaats zou opgestaan zijn? Maar nu spreekt de Schrift ons van gemeenschap, van 
met Hem sterven, met Hem opgewekt worden en met Hem geplaatst worden in het bovenhe-
melse! 

 
Welke heerlijke waarheden, die we steeds geneigd zijn te vergeten. Hoe vol troost in tijden 
van verdrukking en beproeving! Welke kracht moet er in alle omstandigheden van deze bood-
schap uitgaan. Zij stuwt ons voort op de weg der behoudenis, helpt ons door elke moeilijke 
omstandigheid, door de mist der wereld, de eentonigheid van de dagelijkse bezigheden, door 
de prikkeling der omgeving, door de tegenstand van onze medegelovigen, door de vuilnis der 
zonde. 

 
God houdt ons nu onschuldig omdat Hij eenmaal Christus schuldig hield en ons in Hem. Er is 
voldaan aan Zijn recht door vloek en dood, er is overvloedige ruimte voor het uitwerken Zij-
ner liefde. Laat ons Hem prijzen en verheerlijken. 
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REEKS II. 

                 Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 31. 

 
DE HEERE KONING OVER ALLE LANDEN.  
Eenmaal zal de Zich openbarende Jehovah van het O.T., Die geworden is de Mens Jezus 
Christus, Koning zijn over alle landen en heersen over de Heidenen. Geven we enkele bewij-
zen hiervoor uit de Psalmen. 

 
Ps. 22:28, 29 “Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren en 
alle geslachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden, want het Koninkrijk is 
des Heeren.” Zie ook vs. 30-32. 

 
Ps. 24:1 “De aarde is des Heeren mitsgaders haar volheid, de wereld (de bewoonde aarde) 
en die daarin wonen.” 

 
Vs. 8 “Wie is de Koning der eere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in den 
strijd.” Zie ook vs. 10. 

 
Ps. 33:10, 11 “De Heere vernietigt de raad der Heidenen, Hij breekt de gedachten der Vol-
ken. (Maar) de raad des Heeren bestaat in der eeuwigheid, de gedachtenis Zijns harten van 
geslacht tot geslacht.” 

Men ziet wanneer dit vervuld wordt: in der eeuwigheid, d.i. de toekomende eeuw. Parallel 
hiermee loopt: van geslacht tot geslacht. De eeuwigheid der Schrift heeft dus geslachten, dus 
jaren, is dus tijd. Iets heel anders dus dan wat de Kerktheologie er van maakt. 

De Koning zal dan bewonderd worden. 

Ps. 45:2, 3 “Ik spreek mijn gedachten uit van een Koning. Gij zijt veel schoner dan de men-
senkinderen, genade is uitgestort op Uw lippen, daarom heeft U God gezegend in eeuwig-
heid” (d. i. de eeuw onder beschouwing; zie ook vs. 4-6). 

Hij zal niet alleen heersen in de toekomende eeuw, maar ook daarna. 

Ps. 45:7 “Uw troon o God is eeuwig en altoos.” d.i. in de (toekomende) eeuw en verder, nog 
langer. Hij heerst dan ook in de aionen, Luk. 1:33. 

DE HEERE GEPREZEN.  

Israël zal des Konings volk zijn om de Heidenen tot de kennis des Heeren te leiden. Daartoe 
zullen zij de Volken onder zich brengen. Israëls heerschappij is dus middel om tot God te 
voeren. 

Ps. 47:2-10 “Alle gij Heidenen, klapt in de handen, juicht Gode met een stem van vreugde-
gejuich. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aar-
de. Hij brengt de Volken onder ons (Israël) en de natiën onder onze voeten...Want God is 
een Koning der ganse aarde, God regeert over de Heidenen, God zit op den troon Zijner 
heiligheid... Hij is zeer verheven.” 

Telkens weer zal Hij de aarde bezoeken en er Zijn heerlijkheid openbaren. Maar telkens zal 
Hij ook weer opvaren en betonen aan Gods rechterhand te zitten. 
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Vs. 6 “God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin.” Hoe alles overweldi-
gend moet dit zijn, een heerlijke Koning en opvarende God. Geen onzichtbare, maar een Zich 
vertonende, geen verborgen, maar een Zich openbarende Christus, de Heere. 

Ps. 48:2, 9 “De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onzes Gods, op den berg Zijner 
heiligheid... God is in haar (Jeruzalems) paleizen. God zal haar bevestigen tot in eeuwig-
heid. Want deze God is onze God, eeuwig en altoos.” Zie Ps. 45. 

Met trots zal Israël op die God wijzen. Dat is hun God, hun Koning, schoner dan alle andere. 
Hij treedt uit Sion hervoor. 

Ps. 50:2 “Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.” Men leze 
ook deze psalm verder. 

LOF EN PRIJS.  

Wanneer de Heere als Koning de aarde doortrekt, zal men Hem aanbidden en toezingen met 
de psalmen, die de Volken van Israël zullen leren. 

Ps. 66:4, 7 “De ganse aarde aanbidde U en psalmzinge U, zij psalmzinge Uw naam... Hij 
heerst eeuwiglijk (Hebr. in de eeuw) met Zijn macht, Zijn ogen houden wacht over de Hei-
denen... Looft, gij Volken, onzen God..., Die onze ziel in het leven stelt (d. i. doet opstaan).” 

De enig schone Ps. 72 beschrijft ons mede des Heeren Jezus’ gezegende heerschappij. 

Ps. 72:8-11 “En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee (van de Middellandse zee tot aan 
de Perzische golf; zie Dl. I) en van de rivier (de Eufraat) tot aan de einden der aarde (of des 
lands, d.i. tot aan Sinai-Arabië)... Ja alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle 
Heidenen zullen Hem dienen.” 

We lezen verder van de Christus regering. 

Ps. 93:1, 2 “De Heere regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de Heere is bekleed met sterkte, 
Hij heeft Zich omgord, ook is de wereld bevestigd.” Zie ook vs. 2-5. 

Ps. 97:1, 6, 9 “De Heere regeert, de aarde verheuge zich... De hemelen verkondigen Zijn 
gerechtigheid en alle volken zien Zijn eer... Want Gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de 
gehele aarde, Gij zijt zeer verheven boven alle goden.” 

Ps. 99:1 “De Heere regeert, dat de Volken beven... De Heere is groot in Sion en Hij is hoog 
boven alle volken”. 

Ps. 100:1 “Gij ganse aarde, juicht den Heere... Gaat in tot Zijn poorten met lofzang, looft 
Hem, prijst Zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid en 
Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.” Zie Ps.45. 

Ps. 113:4 “De Heere is hoog boven alle Heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.” 
Zie verder deze psalm. 

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

Ps. 150:6 “Alles wat adem heeft, love den Heere.” 

Al deze uitspraken zien op de volgende eeuw als Jehovah-Jezus de krijgsmacht der Volken 
vernietigd en Zijn heerschappij aanvaard heeft, als Hij zit op de troon Zijner heerlijkheid,  

Mt. 25:31, Op. 3:21. Dan zal Zijn gerechtigheid geopenbaard worden, Zijn heil gezien, Zijn 
goedheid geprezen. Hij is dan Koning, Rechter (Ps. 50:6), Priester (Ps. 110:4), alle Volken 
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dienen Hem dan. 

BEVESTIGD DOOR DE PROFETEN.  
De Profeten voorzeggen hetzelfde als de Psalmen. 

Jes. 9:5, 6 ”Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Dat geschiedde in deze 
aioon. Wat er verder volgt in de toekomende: “En de heerschappij is op Zijn schouder en 
men noemt Zijn naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.” 
Voor eeuwigheid staat hier niet olam, maar ed. “Der grootheid dezer heerschappij zal 
geen einde zijn op den troon van David en in Zijn koninkrijk omdat te bevestigen en dat te 
sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.” 

Jes. 32:1 “Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar 
recht.” 

Jes. 33:17 “Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid, zij zullen een vergelegen d.i. 
wijd uitgebreid, land zien.” Luther vertaalt: Gij zult het land uitgebreid zien. Zie ook vs. 22. 

Men leze verder Jes. 40:9-11, Dan. 7:13, 14. 

Obadja:21 zegt: “Het Koninkrijk zal des Heeren zijn.”  

Mich. 5:3 “Want Hij zal groot zijn tot aan de einden der aarde.” 

Zach. 6:12 “Zie een Man, Wiens naam Spruit is, ... zal des Heeren tempel bouwen. En Hij       
        zal zitten en heersen op Zijn troon.” 

 
DAVID OPGEWEKT.  
Wat de Heere eenmaal aan David beloofde, zal Hij vervullen. Hij heeft voorzegd, dat zijn, 
Davids, Huis bestendig zal zijn voor zijn, Davids, aangezicht. 2 Sam. 7:16 David zal dit met 
eigen oog aanschouwen. De Heere zal meer doen. Hij zal hem zelf op zijn troon zetten om 
onder Hem; theocratisch d.i. voor Hem regerend vorst te zijn. Tot bewijs drie teksten. 

Jer. 30:9 “Maar zij (Israël) zullen dienen de Heere hun God en hun koning David, dien Ik  
hun verwekken (of wekken, opwekken, doen ontwaken) zal.” 

Ez. 34:23 “En Ik zal een enigen herder over hen verwekken en hij zal ze weiden, namelijk      
Mijn knecht David.” 

Ez. 37:24 “En Mijn knecht David zal koning over hen zijn.” 

Veelal heeft men gemeend, dat David betekende Christus. Hoe echter Christus Davids Zoon, 
Davids Heere en ook weer David zelf kan zijn, zien we niet in. We nemen dan ook in ge-
noemde teksten de Schrift maar letterlijk. Niets dwingt ons dit niet te doen. Bovendien heeft 
God aan David de belofte gedaan, die we reeds aangaven, 2 Sam. 7:16. Dat Hij hem nu zelf 
ook op de troon zet, vergroot de heerlijkheid. 

 ISRAELS UITWENDIGE ZEGENINGEN.  
 Dat er een nieuwe aioon begonnen is, blijkt uit de verandering der dingen. Ook in de natuur.  

De Heere beloofde reeds in Lev. 26:3-12 aan Israël rijke natuurlijke zegeningen, als het in 
Zijn wegen wandelde. Israël deed dit niet. In de toekomende eeuw evenwel zal de Heere het 
verloste volk Israël rijkelijk ook met aardse zegeningen zegenen. Heel wat teksten spreken 
daarvan. 

Ps. 65:10-14 “Gij bezoekt het land en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grote-
lijks; de rivier Gods (Ez. 47:1-12) is vol water; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij 
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hun lieder koren gereed... Gij kroont het jaar Uwer goedheid en Uw voetstappen druipen 
van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn. De velden zijn bekleed met kudden, de 
dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.” 

Ps. 72:16 “Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan 
zal ruisen als de Libanon en die van de stad zal bloeien als het kruid der aarde.” 

Jes. 30:23 “Dan zal Hij uw zaad waarmede gij uw land bezaaid hebt, zegen geven en brood 
van des lands inkomen en het zal vet en smoutig zijn; uw vee zal te dien dage in een wijde 
landouwe weiden.” Zie ook vs. 24. 

Jes. 35:1, 6, 7 “De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis 
zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Als dan zal de kreupele springen als een hert 
en de tong der stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken 
in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot 
springaders der wateren, in de woning der draken (harige wezens), waar zij gelegen heb-
ben, zal gras met riet en biezen zijn.” 

Jes. 43:19, 20 “Zie, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten; zult gijlieden dat niet 
weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis, het gedierte des 
velds zal Mij eren, de draken en jonge struisen, want Ik zal in de woestijn wateren geven en 
rivieren in de wildernis om Mijn volk, Mijn uitverkorene, drinken te geven. Dit volk (Israël) 
heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.” 

Jes. 49:10 “Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal ze niet steken, 
want hun Ontfermer zal ze leiden en Hij zal ze aan de springaders der wateren zachtkens 
leiden.” 

Jer. 31:5 “Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, de planters zullen 
planten en de vrucht genieten.” Men lette op vs. 4: “Ik zal ze wederhouwen en gij zult ge-
bouwd worden, o jonkvrouw Israëls.” 

Dit woord is niet vervuld na de Ballingschap. Toen woonden de Samaritanen op de bergen 
van Samaria en hielden de Joden met hen geen gemeenschap. Nimmer nog heeft Israël op 
Samaria’s bergen zijn wijngaarden aangelegd. 

Vs. 12 “Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Hee-
ren goed, tot het koren en tot den most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen 
en hun ziel (d. i. hun persoon, zij) zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet 
meer treurig zijn.” Zie ook vs. 13-14. 

Ez. 34:26, 27 “Want Ik zal dezelve (n.l. de woestijn van vs. 25) en de plaatsen rondom Mijn 
heuvel stellen tot een zegen en Ik zal den plasregen doen nederdalen in zijn tijd; plasregens 
van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land. zal 
zijn inkomst geven en zij zullen zeker zijn in het land... En zij zullen de Heidenen niet meer 
ten roof zijn.” 

Uit vs. 23-25 blijkt, wanneer dit plaats zal hebben. Het is nadat David verwekt, (d. i. opge-
staan) en het verbond des vredes gemaakt is, in de toekomende eeuw. 

Ez. 36:8 “Maar gij, o bergen Israëls, gij zult weder uw takken en uw vrucht geven voor 
Mijn volk Israël, want zij zullen weldra komen.” Zie ook vs. 9, 29, 30. Dit alles ten tijde van 
Israëls herstel. 

Ez. 36:33-36 “Alzo zegt de Heere: Ten dage als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtighe-
den, dan zal Ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. 
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En het woeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen 
van ieder, die er doorging. En zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is geworden als 
een hof van Eden...” Zie ook vs. 36. 

Men kent ons standpunt. Waar mogelijk nemen we de Schrift letterlijk. En waar God Israël 
nog niet gereinigd heeft, heeft Hij ook dit woord nog onvervuld gelaten. Het is niet vervuld na 
de terugkeer uit Babel. Dat het op een vervulling in de toekomst slaat, bewijst de profeet na 
de Ballingschap, Zacharia. 

Zach. 3:10 “Te dien dage (n.l. als God de ongerechtigheid des lands op een dag zal weg-
doen), spreekt de Heere der heerscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot 
onder de wijnstok en tot onder de vijgeboom.” 

Ook Amos 9 ziet die tijd. 

Am. 9:13, 14 “Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier en de drui-
ventreder de zaadzaaier genaken zal en de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de 
heuvelen zullen smelten (d. i. als. in wijn en olie opgelost worden, vanwege de overvloed).” 
Dat is ten tijde van het inplanten in het land, daaruit zullen zij niet meer willen worden uitge-
rukt, vs. 14. Dit bewijst dat de vervulling van dit woord niet plaats heeft gehad, want Israël is 
weer uitgerukt. 

Men leze ook Joël 2:18-27, 3:18. Al die heerlijke profetieën wachten nog op vervulling. Dan 
vindt ook Ps. 145:15 en 16 zijn volle vervulling: “Aller ogen wachten op u en Gij geeft hun 
spijs te zijner tijd; Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat daar leeft, naar Uw welbeha-
gen.” 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 3 1 Aug. 1931 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 32. 

GROTE TOENEMING.  
Israël zal zich in de toekomende aioon zeer uitbreiden. Ook dit heeft de Heere herhaaldelijk 
beloofd. Abrams natuurlijke zaad zal zijn als het stof der aarde, Gen. 13:16, als het zand aan 
de oever der zee, Gen. 22:17. Verdere beloften vinden we in de profeten. 
 
Jes. 60:22 “De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk, Ik de Hee-
re zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.” 
 
Jer. 31:27, 28 “Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik het Huis Israëls zal bezaaien 
met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk Ik over hen ge-
waakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad te 
doen, alzo zal lk over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere.” 
 
Ez. 36:9-11 “Want zie, Ik ben bij u en Ik zal u aanzien en gij zult gebouwd en gezaaid wor-
den. En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse Huis Israëls, ja, dat geheel. En de 
steden zullen bewoond en de eenzame plaatsen bebouwd worden. Ja, Ik zal mensen en 
beesten op u vermenigvuldigen en ze zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn en 
Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden, ja Ik zal het beter maken dan in uw begin en 
gij zult weten, dat Ik de Heere ben.” Zie ook vs. 37 en 38. 
 
Micha 4:6, 7 “Te dien dage spreekt de Heere, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen en 
haar die verdreven was, vergaderen en die Ik geplaagd had; en Ik zal haar die hinkend was 
maken tot een overblijfsel en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk en de 
Heere zal Koning over hen zijn op den berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid.” 
 

Zie ook Zach.8:4-6, Deut. 7:12-15. 

HUWELIJK, GEBOORTE, OUDERDOM.  
Uit deze teksten volgt dat er huwelijken gesloten en bruiloften gevierd zullen worden. Daar-
van lezen we ook in Jer. 33:10 en 11. 
 
“Alzo zegt de Heere:In deze plaats... zal wederom gehoord worden de stem der vrolijkheid 
en de stem der blijdschap, de stem; des bruidegoms en de stem: der bruid, de stem dergenen 
die zeggen: Looft de Heere der heerscharen.” 
 
Men zegge niet, dat dit al vervuld is. Zeker, na de Ballingschap zijn er weer bruiloften gehou-
den. Het verband van dit tekstwoord wijst echter op een dieper perspectief. Zie vs. 9. Boven-
dien volgt dit uit de eerstgenoemde teksten. 
 
Er zullen kinderen geboren. Zach. 8:5 spreekt van de knechtjes en meisjes, spelende op de 
straten van Jeruzalem. Jes. 11:8 spreekt van een zoogkind dat zich zal vermaken over het hol 
van een adder en een gespeend kind dat zijn hand zal uitsteken in den kuil van de basilisk. 
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Volgens Jes. 65:20 zullen er zuigelingen zijn, maar niet meer de zuigelingensterfte. De tekst 
luidt: 
 
“Van daar (lees: Daar of: en daar) zal niet meer wezen een zuigeling van (weinig) da-
gen...” 
 
De jonggestorven kinderen zuilen opstaan, zij zullen “uit des vijands land”, het graf, weder-
komen. (Jer. 31:15 betreft de wegvoering naar het oosten, Mt. 1:18 breidt dit uit tot het graf). 
 
De natuurlijke verhoudingen gaan dus door. Een groot aantal kinderen gold van oudsher als 
een bijzondere zegen Gods. Dit zal ook in de toekomende eeuw zo zijn. 
 
Ps. 128:3 “Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok.” Zie ook vs. 5 en 6. 
 
De ouderdom zal zeker niet de bezwaren hebben, die hij thans heeft. Ook zal men veel ouder 
worden. Dit blijkt mede uit Jes. 65:20. Dit vers gaat voort: 
 
“... noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven, 
honderd jaar oud zijnde (d. i. als iemand sterft 100 jaar oud, zal men hem nog een jonge-
ling achten), maar een zondaar honderd jaar oud zijnde, zal vervloekt worden” (d. i. de 
zondaars zullen jong verdelgd worden). Voor de rechtvaardigen geldt: 
 

Ps. 92:13 “De rechtvaardigen zullen groeien als een palmboom, (dat was een zeer duurza-
me boom) en hij zal wassen als de cederboom op Libanon... In hun grijze ouderdom zullen 
zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn.” De dood is evenwel dan nog niet te 
niet gedaan voor Israël. Dat geschiedt eerst in de tweede toekomende eeuw. Op. 21. 

GERECHTIGHEID EN VREDE.  
Het oogmerk, dat Socialist en Communist nastreven, wordt niet bereikt in deze eeuw. Doch 
dan wel. In de toekomende eeuw heerst bij Israël gerechtigheid en vrede. Partijschap en par-
tijstrijd zijn verdwenen, tweedracht en concurrentie zijn onbekend, sociale kwesties ontbre-
ken. Er zijn geen kazernes en vestingen, wapenen en militaire dienst, geen geheime politiek 
en kuiperijen meer. Alles bloeit door de vrede. 
 
Ps. 72:1-4 “O God, geef de Koning Uw rechten en Uw gerechtigheid de Zoon des Konings. 
Zo zal Hij Uw volk rechten met gerechtigheid en Uw ellendigen met recht. De bergen zullen 
het volk vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks 
richten. Hij zal de kinderen der nooddruftigen verlossen en den verdrukker verbrijzelen.” 
 
Ps. 85:11-14 “De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtig-
heid en vrede elkander kussen.” 
 
Zie ook Ps. 99, Jes. 11:3-5, 
 
Jer. 23:5 “Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal 
verwekken, Die zal Koning zijnde regeren... en recht en gerechtigheid doen op aarde.” 
 
Jes. 32:16, 17 “En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vrucht-
bare veld verblijven en het werk der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in 
eeuwigheid.” 
 
Jes. 2:4 “Zij (de Volken) zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen, 
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het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard ophetfen en zij zullen geen oorlog meer 
leren (d. i. er zullen geen krijgsscholen en militaire akademies meer zijn).” 
 
Jes. 60:17 “Ik... zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen.” 
 
Er komt geen vrede zonder recht, geen recht zonder de rechtvaardige Koning. Alles wacht in 
dit opzicht op Zijn komst. Geen goede sociale verhoudingen zonder rechtvaardige leiders en 
opzieners. En die komen er ook niet voor de rechtvaardige Koning er is. “Zie een Koning zal 
regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht.” 
 
ISRAELS INWENDIGE ZEGENINGEN.  
Zijn de uitwendige zegeningen reeds vele en groot, de inwendige zijn het niet minder. Door 
het aannemen van Christus als Koning, wordt het volk van zijn zonde behouden. Zo veel ken-
nis als het thans heeft van het stoffelijke, zo veel, ja meer, kennis zal het dan hebben van de 
Heere. 
 
Het zal ontvangen vergeving der zonden. 
 
Jes. 33:24 “Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, zal ver-
geving van zonden hebben.” 
 
Jes. 43:24, 25 “Gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw 
ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik ge-
denk uwer zonden niet”. 
Jer.'31:34 “Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” 

Zie ook Ez. 16:60-63. 
 
Ez. 36:29 “En Ik zal u verlossen van al uw onreinheden.” Mich. 7-18, 19 “Wie is een God 
als Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfe-
nis voorbijgaat. Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertie-
renheid. Hij zal Zich onzer weder ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden dempen, ja Gij 
zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.” 
 
Zach. 3:9 “Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.” 
 
Zach. 13:1 “Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het Huis Davids en voor de 
inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” 
 
Wat in het O.T. typisch afgeschaduwd werd in offers en symbolen, wordt dan heilige realiteit. 
Zoals de hogepriester in Israël eenmaal ’s jaars, voor het ganse volk verzoening deed en ge-
heel Israëls schuld daarmee bedekt werd, zo zal Christus, Israëls grote Hogepriester in der 
eeuwigheid, Israëls zonde niet bedekken maar geheel wegnemen. In Israëls schaduwdienst 
moest de bedekking elk jaar weer opnieuw plaats hebben: de wet bracht niets tot volmaakt-
heid, in het Nieuwe Verbond geeft God Zijn wet in het hart, Jer. 31: 31-33, geeft Israël een 
nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:25-27. Dat is de bediening der rechtvaardigheid, 2 
Cor. 3:9. Dan zal Israël in Zijn geboden wandelen. 
 
Men zie verder Ez. 37:14; Zach. 12:10; Jes. 35:8; 60:21; 61:8, 9, 11; 62:1-5. 
 
Jes. 62:12 “En zij zullen ze noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren.” 
Ez. 37:23 “En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun ver-
foeiselen en met al hun overtredingen. En Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen ... en 
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zal ze reinigen.” 
 
Zie ook Dan. 9:24. 
 
Zef. 3:13 “De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken en 
in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden.” 
 
Zach. 8:2, 3 “. . .  Jeruzalem zal genoemd worden een stad der waarheid en de berg des Hee-
ren der heerscharen een berg der heiligheid.” 
 
Zie verder Zach. 13:2, 9; 14:20, 21. 
 
ISRAËLS GODSKENNIS.  
Israël is bestemd om een priesterlijk koninkrijk te zijn, Ex. 19:6. Daartoe is het nog nimmer 
gekomen. Het wilde het wel zijn in eigen kracht, doch faalde al snel in het Oude verbond. In 
het Nieuwe Verbond zal het aan zijn roeping beantwoorden. Het zal Gods volk zijn, Hij zal 
hun God zijn. Zijn wet wordt in hun hart geschreven, het ontvangt Gods Geest. In de woestijn 
zuchtte Mozes: Och of al het volk des Heeren profeten waren, Num. 11:29. Slechts 70 ont-
vingen geestesgaven. Onder de Richters en Koningen hadden slechts enkelen de Geest. In de 
Pinkstertijd was het aantal groter. Eenmaal evenwel zal God Zijn Geest uitgieten op alle 
vlees. Joël 2:28, 29. Pinksteren is hiervan slechts een voorvervulling, het is het feest der eer-
stelingen. De krachten der toekomende eeuw moeten nog in hun volheid uitbreken, de oogst 
moet nog komen. 
 
Dan zal het volk kennis des Heeren hebben. De aarde (of het land zoals Luther vertaalt) zal 
vol zijn van de kennis des Heeren, Jes. 11:4. Die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand 
komen en de murmureerders zullen de lering aannemen, Jes. 29:24. God zal hun herders ge-
ven naar Zijn hart, die zullen ze weiden met wetenschap en verstand, Jer. 3:15. Zie ook Ez. 
44:23. Allen zullen de Heere kennen, Jer. 31:34. Zie ook Hos. 2:22. Deze Godskennis voert 
tot de Godsgemeenschap. In het Oude verbond ontbrak die. Het volk murmureerde vaak tegen 
God, maar kende Hem niet omdat hun hart niet oprecht was, Jes. 1:3. Het had de Geest niet. 
De vrucht des Geestes zal blijdschap en vrede zijn. De Heere zal Zijn aangezicht over hen 
verhetfen en vrede geven, Num. 6:26. 
 
We kunnen niet meer citeren. 
 
Men leze zelf verder over de toekomende eeuw: Ps. 29:10, 11; Jes. 27:5, 6; 52:7; 9:2, 3; 
35:10; 61:7, 10; 65:18, 19; 66:10-14; Jer. 31:12-14; Zach. 10:7, 12. 
 
HERSTEL DER CEREMONIEN.  
Wie de Schrift, waar mogelijk, letterlijk opneemt en leest zoals ze ons gegeven is, moet tot de 
erkenning komen, dat Israël zijn tempel en ceremoniële dienst terug krijgt. Israëls verlangen 
strekt zich daarnaar uit. “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.” Hos. 
3:4. Zie ook vs. 5. Eenmaal zal het Huis des Heeren in hun midden staan, Jes. 2:2. Het tem-
pelhuis in Ez. 40-46 beschreven, zal liggen naar zijn wijze, Jer. 30:18, 19. Gods Heiligdom 
wordt onder hen gesteld, Ez. 37:26-28. De heerlijkheid Gods zal in het Huis komen, Ez. 43:1-
7 “Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de zolen Mijner voeten, 
alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen Israëls in eeuwigheid.” Uit dat Huis des 
Heeren komt de rivier, een letterlijke stroom voort; hij vliet naar de Dode Zee, Ez. 47:1-12. 
Dat Huis zag Haggaï, hfdst. 2:10. De Levietische priesters keren terug, Jer. 33:18; Zadoks 
zonen zullen tot God mogen naderen, Ez. 43:18-27. In Ez. 45:9-27 zien we een en ander ver-
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der beschreven. Er zullen feesten en gezette hoogtijden zijn, Ez. 46:3, 9, 11. Alle potten in 
Jeruzalem: en in Juda zullen de Heere der heerscharen heilig zijn, Zach. 14:21. Dan zal het 
spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige 
jaren, Mal. 3:3, 4. Wel komen er enkele wijzigingen, maar de offers komen terug. 
 
Het Calvinisme meent, dat het herstel der offers een aantasting is van Christus’ offer. Het 
vergeet, dat niet een leer, maar God uitmaakt wat er geschieden zal. Het herstel van de offer-
dienst is nodig: 

WAARTOE.  
1° Om in Israël nationaal de eeuwige inzettingen der Wet in dit opzicht tot hun recht te doen 
komen. De wet gaat niet voorbij dan door vervulling. Er komt bij Israël overbrenging. Heb. 
7:12 zegt, dat er verandering van wet komt. Het woord verandering van Heb.7:12 komt ook 
voor in Hand. 7:16 en Gal. 1:6 waar het vertaald is door overbrengen. Er komt dus overbren-
ging van wet. God brengt Israël over van het ene in het andere verbond. Nu make men onder-
scheid tussen Wet en Verbond. Niet de Wet wordt opgeheven, maar het Oude verbond. Israël 
houdt de ceremoniën der wet. Het wordt geplaatst in het Nieuwe verbond. Waartoe is nu de 
verandering, de overbrenging, der Wet. Die wet geldt niet de offers maar het priesterschap. 
Het Aaronitische priesterschap schaduwde Christus’ lijden en offer af, het Melchizedekse 
priesterschap schaduwde Zijn verheerlijking en toepassing af. In beide kunnen offers als 
symbolen dienen. Abraham: gaf Melchizedek tienden van alles, Gen. 14:21. Dus mede van 
dieren. Hierin liggen symbolisch het offeren tijdens Christus priesterschap in verhoging be-
sloten. 
 
2° voor de Volken. De blinde Heidenen, die tot God bekeerd worden, zullen mede door Isra-
els offerdienst aanschouwelijk moeten onderwezen worden in de kennis van God. 
 
3° ter typering van Christus’ volbrachte priesterlijk werk. Daardoor zal Christus’ verdienste te 
helderder uitkomen. Door de schaduw krijgt het beeld scherper aftekening Col. 2:16 noemt 
een en ander, dat in vs. 17 heet een schaduw der toekomende dingen. 
 
Bij Christus’ wederkomst is er een tempel, 2 Thess. 2:4; Op. 11:4; Op. 11:1; Dan. 8:10-12; 
9:27. Paulus heeft ook na Christus’ opstanding nog geofferd, Hand. 21. Men rekent hem dat 
veelal als een fout aan en zegt, dat hij daarin zondigde. Maar hoe dan met Jakobus, iemand 
die geacht werd een pilaar der gemeente te zijn, Gal. 2. En de ouderlingen der gemeente in 
Jeruzalem. Hebben die allen gedwaald. Wist dan niemand hoe het moest in die tijd. Of werd 
toen Christus’ offer niet aangetast. Een van tweeën: Paulus heeft gedwaald, maar dan deden 
dat ook Jakobus en de oudsten. Of Paulus heeft niet gedwaald, maar dan wordt aan Christus’ 
offer niet tekort gedaan door ceremoniele offers. Die mogen nu opgehouden zijn, afgeschaft 
behoeven ze het geenszins. 
 
De vroegere offers waren een heenwijzing naar Christus’ offer, de latere zullen, met zekere 
wijziging, daarheen een terugwijzing zijn. Verder zij opgemerkt, dat niet alle offers zond- of 
schuldoffers waren, maar merendeels dankoffers (spijs- en drankoffers, eerstelingen gaven,  
e. a.). Met heilige vreugde zal Israël ze weder brengen. Zie Jer. 33:10, 11. Men verlieze niet 
uit het oog, dat wat plaats heeft in de ene sfeer in de andere niet behoeft te bestaan, dat wat 
voorgeschreven is voor Israël niet behoeft te gelden voor de gelovigen van hoger orde. 
 

Men zal ons verwijzen naar Heb. 10:18: “Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offe-
rande meer voor de zonde” en zeggen: Er mogen dus geen bloedige en andere ceremoniële 
offers meer gebracht worden. In het Grieks staat: Waar nu vergeving derzelve is, daar is niet 
nog offerande aangaande zonde. D.w.z. waar blijkt, dat God nu werkelijk de zonde vergeeft 
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(vroeger werden ze ceremonieel bedekt) daar is geen ander waar offer meer nodig. Christus 
heeft het ware offer dus gebracht. Daarom behoeft men geen ander waar offer te zoeken. Hier 
ziet offerande (er staat niet offeranden) niet op de ceremoniële offers, maar op een waar offer 
door geen ander te brengen dan door Christus. Daar behoeft men niet naar uit te zien, zegt de 
Apostel, want omdat er vergeving is, blijkt, dat Hij het ware Offer is geweest. Een ander voor 
de zonde is niet nodig. 

ISRAËL EN WIJ.  
Wie nog meerdere beloften voor Israël wil nagaan, sla de volgende teksten op: Jes. 55:1-3: 
58:8-14; 61:9; Jer. 32:38-42; Ez. 34:14, 15; Hos. 14:5-9; Mich. 7:18-20; Zef. 3:14-17; Zach. 
9:16, 17. 
 
Hoe groot zal Zijn goed wezen en hoe groot zal Zijn schoonheid wezen, roept Zacharia te-
recht uit. Zie ook Deut. 4:7, 8. “Welgelukzalig zijt gij o Israël, wie is u gelijk. Gij zijt een 
volk verlost door den Heere”, Deut. 33:29. 
 
Maar, zal menig gelovige vragen, als nu al die beloften en hun vervulling voor Israël zijn, wat 
houden wij dan over? Datgene, wat voor ons is. En dat is veel meer. Men ontneme Israël niet 
wat God aan dat volk beloofd heeft. Het zou onrechtvaardig zijn. Vooral waar ons veel meer 
toegezegd is. Wij kunnen met Christus gezet worden boven alle dingen, in het centrum van 
het heelal, aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam 
niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende. Wil men daarvoor Israëls aardse belof-
ten nemen, het meerdere voor het mindere inruilen? Is het zelf zegenaar zijn niet veel meer 
dan het gezegend worden. Is de verzoening met God niet nog rijker dan het Nieuwe Verbond 
dat rechtvaardigt. Ongetwijfeld. 
 
Als we Israëls heerlijke zegening lezen en daaruit Gods goedheid zien, spreekt ons daaruit 
iets hogers toe. Als Hij dit aan Zijn volk doet, hoeveel te meer zal Hij dan niet doen aan Zijn 
kinderen, Zijn zonen. Of aan de Gemeente, die Christus’ Lichaam vormt. God moge de gees-
telijke achtergrond van het O.T. gebruiken om ons er uit te leren, te vermanen, te troosten, Hij 
moge ons daardoor bemoedigen, het is alleen om ons op te voeden tot de hogere positie, die 
Hij nu bereid heeft. Men blijve dan ook niet bij Israëls beloften staan, maar zie op Hem, Die 
de Voleinder van alles is en in Wien al Gods beloften ja zijn. De beloften in Christus liggend 
zijn meerder dan vervat zijn in het O.T. Daarin vinden we na-speurlijke schatten, in Hem een 
on-naspeuriijke rijkdom, die evenveel hoger is boven die van Israël als het bovenhemelse 
hoger is dan het aardse. 
 

Wat de Konkordantie leert 

GELOOF — GELOVEN. 
 

Volledige lijst der plaatsen waar de Griekse tekst een woord gebruikt., dat in verband staat 
met “geloof”. 

In de volgende lijst worden de naamvallen als volgt aangegeven (1): 
(n) = nominatief  = lste naamval  
(g) = genitief   = 2e  naamval 
(d) = datief   = 3e  naamval                 
(a) = accusatief  = 4e  naamval 

 
Waar een voorzetsel gebruikt is, heeft de opgegeven naamval betrekking tot dit voorzetsel. 
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De teksten waar “het” bijgevoegd is, hebben het lidwoord vóór “geloof”. 
 
De cijfers (1), (2), (3) duiden de plaats aan van een woord, dat meermalen in dezelfde tekst 
voorkomt. 
 
Een? geeft aan dat een tekst vermoedelijk bij een zekere groep behoort. 
 
Men merke op, dat “geloof” ook de betekenis heeft van “trouw”. Zie vooral de teksten waar 
gesproken wordt van het “geloof”, van de Vader of de Zoon. “Pistos” heeft bijna altijd meer 
in het bijzonder deze betekenis. Men lette in dit opzicht op Ef. 1:1 en Kol. 1:2 waar van een 
bijzondere groep heiligen gesproken wordt. 
 
Wij laten de Gr. voorzetsels “pros”, “epi”, “eis”, “en” onvertaald. 

Geloof met betrekking tot de Vader. 

PISTOS — geloof. 
Gods geloof Mark 11:22 (a) 
Geloof des Gods Rom. 3:3 (a) het  
Geloof PROS de God 1 Thes. 1:8 (a) het 
Geloof EPI God Rom. 4:5 (a) het (zie pisteuoo); Hebr. 6:1 (a)  
Geloof EIS God 1 Pet. 1:21 (a) het 
God geloven Rom. 4:9 (n) het (zie v. 3): Rom. 4:14 (n) het  
Geloof der inwerking Gods (opstanding) Kol. 2:12 (g) het 

 
PISTEUOO — geloven  

Geloven dat God IS Heb. 11:6  
Geloven dat God IS EEN Jak. 2:19 (1) (2)? 
Liefde Gods geloven 1 Joh. 4:16 
Geloven dat de Vader de Zoon gezonden heeft Joh. 11:42; 17:8, 21. 
Geloven dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader Joh. 10:38 (3); 14:10, 11? 
Niet geloven EIS getuigenis van God 1 Joh. 5:10 (3) 
Geloven EPI God Rom. 4:5 (a) 
Geloven EPI Hem die Jezus uit de doden opwekt Rom.4:24 (a)  
Geloven EIS God Joh. 14:1; 1 Petr. 1:21  
Geloven EIS Hem Die Jezus zond Joh. 12:44 (3) 
God geloven Hand.16:34; 27:25; Rom. 4:3, 17, 18; Gal. 3:6; Tit. 3:8; Jak. 2:23; 1 Joh, 5:10(2) 
Hem geloven, Die Jezus zond Joh. 5:24 

Noot: God geloven is een algemene uitdrukking. Het kan heel begrensd zijn zoals in Hand. 
27:25, of veel omvatten zoals in Joh. 5:24. 

G e l o o f  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  Z o o n. 

PISTIS — geloof. 
Geloof des Zoons Op. 2:13 (a) het  
Jezus' geloof Rom. 3:26 (g); Op. 14:12 (a) het  
Jezus Christus' geloof Rom. 3:22 (g) (onzeker in de Handschriften); Gal. 3:22 (g); 3:23 (a)? 

 het (1 en 2); Gal. 3:25 (g)?  
Christus' geloof Gal. 2:16 (g); Fil. 3:9 (g) 
Christus Jezus' geloof Gal. 2:16 (g); Ef. 3:12 (g) het  
Geloof v. d. Zoon v. de God Gal. 2:20 (d) 
Geloof v. onze Heere J. C. Jak. 2:1 (a) het 
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Geloof PROS de Heere Jezus FilemI, 5 (a) het. (In Alex. = eis) 
Geloof EIS Jezus Hand. 26:18 (a) het 
Geloof EIS Christus Kol. 2:5 (a) het 
Geloof EIS onze Heere J. C. Hand. 20:21 (a) 
Geloof EIS Christus Jezus Hand. 24:24 (a) het  
Geloof EN de Heere Jezus Ef. 1:15 (d) het 
Geloof EN Christus Jezus Gal. 3:26 (d) het; Kol. 1:4 (d) het; 

1 Tim-, 3:13 (d) het; 2 Tim. 3:15 (d) het  
Geloof Zijns (Jezus') naam Hand. 3:16 (d) het  
Geloof EN Zijn bloed Rom. 3:25 (d) het 
Geloof dat Jezus kan genezen Mat. 8:10 (a); 9:2 (a) het; 9:22 (n) het; Mat. 9:29 (a) het, 15:28  

(n) het; Mark. 2:5 (a) het; 5:34 (n) het; Mark. 10:52 (n) het, Luk. 5:20 (a) het; 7:9 (a);   
Luk. 7:50 (n) het; 8:48 (n) het; 17:19 (n) het; 18:42 (n) het. 

PISTEUOO — geloven. 
Geloven dat Jezus IS Joh. 8:24; 13:19; 14:29? 
Geloven dat Jezus de Heilige Gods is Joh. 6:69  
Geloven dat Jezus de Zoon Gods is Joh. 1:50; 1 Joh. 5:5  
Geloven dat Jezus is de Chr. de Zoon Gods Luk. 22:67; Joh.11:27; 20:31 (1 en 2); 1 Joh. 5:1. 
Geloven dat Jezus van uit God kwam Joh. 16:27, 30, 31  
Geloven dat Jezus stierf en opstond 1 Thes. 4:14  
Opstanding van Jezus Christus geloven Joh. 20:8, 25, 29; Rom.10:9, 10?; 1 Kor. 15:11  
Geloven EPI Jezus Mat. 27:42 (a); Hand. 22:19 (a); Rom. 10:11 (d) 
Geloven EPI de Heere Hand. 9:42 (a) 
Geloven EPI de Ileere Jezus Hand. 16:31 (a) 
Geloven EPI Jezus Christus 1 Tink 1:16 (d) 
Geloven EPI de H. J. C. Hand. 11:17 (a) 
Geloven EPI de steen, de rots Rom. 9:33 (d); 1 Petr.2:6 (d), 7?  
Geloven EIS Jezus Mat. 18:6; Mark. 9:42; Joh. 2:11; 4:39, 41?, 42?; Joh. 6:35, 47; 7:5, 31,  

38, 39, 48; 8:30; Joh. 10:42; 11:25, 26, 45, 48; 12:11, 37, 42; Joh. 12:44 (1 en 2), 46; 
14:1, 12; 16:9; 17:20; Hand. 10:43; 19:4  

Geloven EIS Jezus Christus 1 Petr. 1:8  
Geloven EIS Christus Jezus Gal. 2:16  
Geloven EIS Christus Fil. 1:29 Geloven EIS de Heere Hand. 14:23; Rom. 10:14 (1) 
Geloven EIS de Zoon van God Joh. 3:16, 18, (1, 2?) ,  36; 6:40; 1 Joh. 5:10 (1) 
Geloven EIS de Zoon des mensen Joh. 3:15 (onzeker in de Handschriften); Joh. 9:35, 36, 38? 
Geloven EIS Een Die God zendt Joh. 6:29  
Geloven EIS het Licht Joh. 12:36 (zie 46) 
Geloven EIS de naam v. h. Licht Joh. 1:12  
Geloven EIS Zijn naam Joh. 2:23; 3:18 (3); 1 Joh. 5:13  
Geloven EN Hem dien God opgewekt heeft Hand. 13:39  
De naam van Zijn Zoon Jezus Christus geloven 1 Joh. 3:23  
Jezus geloven Joh. 4:21; 5:38; 6:30, 36; 8:31, 45, 46; Joh. 10:37, 38 (1); 14:11. 
Christus Jezus geloven 2 Tim. 1:12 
De Heere geloven Luk. 1:45; Hand. 18:8 (1 en 2); Rom. 10:14 (2)  
De Zoon geloven Joh. 5:46 
De Werken v. d. Zoon geloven Joh. 10:38 (2); Hand. 13:41  
De Woorden v. Jezus geloven Joh. 2:22; 4:50; 5:47  
Geloven dat wij met Hem zullen leven Rom. 6:8  
Niet geloven dat Christus hier of daar is Mat. 24:23, 26; Mark. 13:21 
Geloven doormiddel van het Licht Joh. 1:7 
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Geloven dat Jezus kan genezen Mat. 8:13; 9:28; Mark. 5:36; 9:23 (1); Mark. 9:24; Luk. 8:50;  
 Joh. 4:48?; 4:50? 
Getuigen van Jezus Christus’ opstanding geloven Mark. 16:13,14 

Noot: Er zijn geen verschillende soorten van geloof, maar wel is de inhoud van het geloof 
verschillend. Het voorwerp des geloofs kan min of meer bekend zijn, door het geestelijk ver-
stand gezien, en dus door het geloof omhelsd worden. Het Grieks geeft dit op eenvoudige 
wijze weer door het gebruik van het voorzetsel. 
 

Het geloof kan men als volgt rangschikken, volgens zijn inhoud: 

1 Geloof in verband met God . 

a. Geloof tot God. 1 Thes. 1:8. Het gebruik van het voorzetsel “pros” geeft, aan, dat het 
naar God gericht is, maar het doel nog niet goed onderscheiden wordt. 

b. Geloof op God. Heb. 6:1. Hier is “epi” met de accusatief gebruikt. Er is een werking 
tot het bereiken van God. Het doel moet dus reeds beter onderscheiden zijn. 

c. Geloof tot-in God. Joh. 12:44; 14:1; 1 Petr. 1:21. Het geloof heeft nu God bereikt en 
wil in Hem rusten. 

d. Verder heeft men het, God-geloven (zonder voorzetsel). 
Hand. 27:25; Rom. 4:3; Gal. 3:6; Jak. 2:23; Tit. 3:8. 

2 Geloof in verband met Christus. 

a. Geloof op de Heere. Het voorzetsel “epi”, is gebruikt. Soms met de accusatief, zoals 
in Hand. 9:42; 11:17; 16:31; 22:19. Het drukt een werking uit tot het bereiken van 
Christus. Soms met de datief, zoals in Rom. 9:33; 10:11; 1 Petr. 2:6; 1 Tim. 1:16. Hier 
heeft men de gedachte van rust, maar “op” Christus, nog niet “in” Hem. Een doel is 
bereikt, het einddoel nog niet. 

b. Geloof tot-in de Heere. “Eis” drukt uit dat men tot in Hem gekomen is. In de meeste 
gevallen is deze uitdrukking gebruikt. Als voorbeeld geven wij: Joh. 3:16. Men kan 
hiervan onderscheiden: geloof tot-in Christus Jezus, Gal. 2:16. 

c. Geloof in Christus. Het voorzetsel “en” drukt een rusten-in uit. Het einddoel is bereikt. 
Hier heeft men het zoonschap. Gal. 3:26; Ef. 1:15; Kol. 1:4. 

d. Dan heeft men het Christus-geloven, zonder voorzetsel. 
Men kan onderscheiden tussen hen, die Hem kennen in Zijn vernedering (b. v. Joh.  
8:31) (2) en diegene die Hem in Zijn verheerlijking geloven. 2 Tim. 1:12. 

 

Allerlei 

PISTIS — geloof  
Geloof der Waarheid 2 Thes. 2:13 (d) 
Abraham' s geloof Rom. 4:16 (g) 
Geloof EN elkander Rom. 1:12 (d) het  
Geloof om gezond te worden Hand. 14:9 (a) 
Geloof zonder nadere bepaling  

Mat. 17:20 (a); 21:21 (a); 23:23 (a) het  
Mark. 4:40 (a) 
Luk.8:25 (n) het, 17:5 (a);17:6(a); 18:8 (a) het- 22:32 (n)het  
Hand. 3:16 (n) het; 6:5 (g); 6:7 (d) het, 11:24 (g); 13:8 (g) het; 14:22 (d) het, 14:27  
 (g); 15:9 (d) het; 16:5 (d) het; 17:31 (a) 
Rom. 1:5 (g); 1:8 (n) het, 1:17 (1) (g), 17 (2) (a), 17 (3) (g); 3:27 (g); 3:28 (d); 3:30  

(g), 30 (g) het, 3:31 (g) het, 4:11 (g) het, 4:12 (g); 4:13 (g); 4:16 (g); 4:19 (d) 
het; 4:20 (d) het, 5:1 (g); 5:2 (d) het; 5:30 (g); 5:32 (g); 10:6 (g); 10:8 (g) hel; 
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10:17 (n) het; 11:20 (d) het, 12:3 (g); 12:6 (g) het, 14:1 (d) het; 14:22 (a); 
14:23 (1 en 2) (g); 16:26 (g); 

 1Kor. 2:5 (n) het; 12:9 (n); 13:2 (a) het; 13:13 (n); 15:14 (n) het; 15:17 (n) het; 16:13  
   (d) het. 
 2Kor. 1:24 (1) (g) het; 1:24 (2) (d) het; 4:13 (g) het; 5:7 (g); 8:7 (d); 10:15 (g) het;  
   13:5 (d) het. 

Gal. 1:23 (a) het 3:2 (g); 3:5 (g); 3:7 (g); 3:8 (g); 3:9 (g); 3:11 (g); 3:12 (g); 3:14 (g) 
 het; 3:24 (g); 3:25 (g) het; 5:5 (g); 5:6 (n); 5:22 (n); 6:10 (g) het. 

Ef. 2:8 (g); 3:17 (g) het; 4:5 (n); 4:13 (g) het; 6:16 (g) het; 6:23 (g). 
Fil. 1:25 (g) het; 1:27 (d) het; 2:17 (g) het; 3:9 (d) het. 
Kol. 1:23 (d) het; 2:7 (d) het 

 1Thes. 1:3 (g) het; 3:2 (g) het; 3:5 (a) het; 3:6 (a) het; 3:7 (g) het; 3:10 (g) hei; 5:8 (g) 
 2Thes. 1:3 (n) het; 1:4 (g); 1:11 (g); 3:2 (n) het 

(In verband met Joh. 8:30, 31 dient opgemerkt, dat de Joden van v. 31 niet die van v. 30 zijn. 
De Gr. tekst zegt: “Jezus dan zeide tot de Joden die hem geloofd hadden”. Het was geen 
geloof tot-in Hem, zoals in v. 30 en dat oppervlakkig geloof was reeds verdwenen: zij hadden 
geloofd.)
 1Tim, 1:2 (d); 1:4 (d); 1:5 (g); 1:14 (g); 1:19 (1) (a); 1:19 (2) (a) het, 2:15 (d); 3:9  

 (g) hét; 4:1 (g) het; 4:6 (g) het, 4:12 (d); 5:8 (a) het 5:12 (a) het; 6:10 (g) het,  
 6:11 (a); 6:12 (g) het 6:21 (a) het 

 2Tim. 1:5 (g) het, 1:13 (d); 2:18 (a) het, 2:22 (a); 3:8 (a) het 3:10 (d) het, 4:7 (a) het 
 Tit. 1:1 (a); 1:4 (a); 1:13 (d) het, 2:2 (d) het, 2:10 (a) trouw; 3:15 (d) 
 Filemon 6 (g) het 
 Heb. 4:2 (d) het; 6:12 (g) het, 9:28 (g); 10:22 (g); 10:38 (gl; 10:39 (g); 11:1 (n); 11:3  
 (d); 11:4 (d); 11:5 (d); 11:7 (1) (d); 11:7 (2) (a); 11:8 (d); 11:9 (d); 11:11 (d);  
 11:13 (a): 11:17 (d); 11:20 (d); 11:21 (d); 11:22 (d); 11:23 (d); 11:24 (d); 11:27  
 (d); 11:28 (d); 11:29 (d); 11:30 (d); 11:31 (d); 12:2 (g) het; 13:7 la) het  
 Jak. 1:3 (g) het, 1:6 (d); 2:5 (d); 2:14 (a); 2:14 (n) het; 2:17 (n) het-, 2:18 (1) (a); 2:18  
 (2 en 3) (a) het, 2:20 (n) het, 2:22 (1 en 2) (n) het, 2:24 (g); 2:26 (n) het, 5:15  
 (g) het. 

 1Petr. 1:5 (g); 1:7 (g) het, 1:9 (g) het, 5:9 (d) het 
 2Petr. 1:1 (a); 1:5 (d) het 1 Joh. 5:4 (n) het 

 Jud. 3 (d) het  20 (d) het  
 Op. 2:19 (a) het, 13:10 (n) het 

 
PISTEUOO — geloven 

De waarheid, geloven 2 Thès. 2:12  
De leugen geloven 2 Th.es. 2:11 Mozes geloven Joh. 5:46  
Geschriften van Mozes geloven Joh. 5:47  
Geloven wat geschreven is in Wet en Profeten Hand. 24:14. 
De Profeten geloven Hand. 26:27, 27 
Geloven EPI alles wat de profeten zeggen Luk. 24:25 (d) 
Johannes geloven Mat. 21:32 (1, 2 en 3); 21:25; Mark.11:31; Luk. 20:5  
Woorden van engel geloven Luk. 1:20  
Prediking geloven Joh. 12:38, 39?; Rom, 10:16  
Opstanding geloven Joh. 11:15; 11:26 (2); 11:40  
Alles geloven 1 Kor. 13:7 
Geloven EN het Evangelie (Koninkrijk nabij) Mark. 1:15  
Geesten geloven 1 Joh. 4:1 
Geloven dat men zal ontvangen wat men in het gebed vraagt Mat. 21:22; Mark. 11:23, 24 
Geloven PERI een die blind was Joh. 9:18 (g) 
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De verborgenheid der godzaligheid geloven 1 Tim. 3:16  
Berichten aangaande Korinthiërs geloven 1 Kor. 11:18  
Geloven voor een tijd Luk. 8:13  
Niet geloven dat Paulus een discipel is Hand. 9:26 
 
Met betekenis van: vertrouwen, toevertrouwen: 

Zich toevertrouwen aan... Joh. 2:24  
Het ware toevertrouwen Luk. 16:11  
Woorden Gods toevertrouwd Rom. 3:2  
Bedeling toevertrouwd 1 Kor. 9:17  
Evang. der voorhuid toevertrouwd Gal. 2:7  
Evang. Gods toevertrouwd 1 Thes. 2:4  
Evang. der heerlijkheid toevertrouwd 1 Tim. 1:11  
Prediking (uitroeping) toevertrouwd Tit. 1:3 

(Zie ook “pistoöo” in 2 Tim. 3:14 “verzekering gedaan is”, lees “toevertrouwd is). 

Geloven zonder nadere bepaling. 
 
Mark. 9:23 (2); 11:23; 15:32; 16:16, 17. 
Luk. 8:12 
Joh. 3:12, 12; 4:41; 4:53; 5:44; 6:64, 64; 10:25, 26; 12:39; 19:35 
Hand. 2:44; 4:4; 4:32; 5:14; 8:12, 13; 11:21; 13:12, 48; 14:1; 15 5, 7, 11; 17:12, 34; 18:27;  
 19:2, 18; 21:20 ,25  
Rom. 1:16; 3:22; 4:11; 10:4: 13:11; 14:2; 15:13 
1Kor. 1:21; 3:5; 14:22, 22; 15:2, 11 
2Kor. 4:13, 13 Gal. 3:22 
Ef. 1:13, 19 
1Thes. 1:7; 2:10, 13 
2Thes. 1:10  
Heb. 4:3  
Jud. 5 

W o o r d e n  i n  v e r b a n d  m e t  g e l o o f .  

PISTOS — getrouw 
Mat. 24:45; 25:21, 21, 23, 23  
Luk. 12:42; 16:10, 10, 11, 12; 19:17 Joh. 20:27 (gelovig) 
Hand. 10:45 (gelovigen); 13:34; 16:1 (gelovige), 15 
1Kor. 1:9; 4:2, 17; 7:25; 10:13 
2Kor. 1:18; 6:15 (gelovige) 
Gal. 3:9 (gelovige) 
Ef. 1:1 (gelovigen); 6:21  
Kol. 1:2 (gelovigen), 7; 4:7, 9 
1Thes. 5:24 
2Thes. 3:3 
1Tim. 1:12, 15; 3:1, 11; 4:3 (gelovigen); 4:9, 10 (gelovigen), 12 (gelovigen); 5:16, 16 (gelo- 
 vig-gelovige); 6:2, (gelovige, gelovig) 
2Tim. 2:2, 11, 13 
Tit. 1:6 (gelovige), 9; 3:8 
Heb. 2:17; 3:2; 3:5; 10:23; 11:11  
1Petr. 1:21 (gelooft); 4:19; 5:12  
1Joh. 1:9 
3Joh. 5 
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Op. 1:5; 2:10; 2:13; 3:14; 17:14 (gelovigen); 19:11; 21:5; 22:6 

APISTIA — ongeloof 
Mat. 13:58; Mark. 6:6; 9:24; 16:14; Rom. 3:3; 4:20; 11:20, 23; 1 Tim. 1:13; Heb. 3:12, 19. 

APISTEOO — niet geloven (ongetrouw zijn) 
Mark. 16:11, 16; Luk. 24:11, 41; Hand. 28:24; Rom. 3:3; 
2Tim. 2:13; 1 Petr. 2:7, 8 

 
APISTOS — ongelovig (ontrouw) 

Mat. 17:17; Mark. 9:19; Luk. 9:41; 12:46; Joh. 20:27; Hand.26:8: 1 Kor.6:6; 7:12, 13, 14. 14,  
15: 10:27; 14:22, 22, 23, 24; 2 Kor. 4:4, 6:14, 15; 1 Tim. 5:8; Tit. 1:15; Op.21:8. 

 
Het Geloofsleven 
De Heere vraagt van ons geloof, maar dan ook alleen geloof in Hem, niet in overlevering of 
menselijke leer. Als ons leven in alles en te allen tijde dat geloof tot basis moet hebben, dan 
moeten we dus eerst goed weten wat we moeten geloven. Als wij volgens Gods wil zoeken te 
wandelen, dan moeten we eerst goed weten in welke positie God ons geplaatst heeft en wat 
Hij van ons verlangt. De Heilige Geest zal ons in alle waarheid leiden, maar dan alleen, als 
wij eerst beginnen ernstig te letten op de woorden door die Heilige Geest geïnspireerd. Als 
wij hoofdzakelijk op menselijke opinies steunen, en het werk van de Geest verwaarlozen, Zijn 
Woord niet onderzoeken, mogen wij dan op Hem rekenen? Nog altijd in zekere mate, doch 
wij zelf stuiten Zijn volle werking in ons. 
 
Wil dat zeggen dat wij kennis boven alles moeten stellen? Volstrekt niet. Er moet evenwicht 
zijn en al de ons door God gegeven vermogens moeten wij leren gebruiken, ook ons door de 
Heilige Geest verlichte verstand. De kennis van Gods Woord is als het ware een geraamte dat 
eerst zo juist mogelijk moet opgebouwd worden, voor het overige er omheen komt, wil men 
een goed geordend geheel vormen. Het geraamte alleen is niets, maar als het geraamte scheef 
getrokken wordt, dan kan de omkleding nog zo mooi zijn, het geheel is toch niet normaal. 
Daarom: zorgen wij voor twee dingen: een gezonde basis, uit Gods Woord verkregen door 
middel van het verlicht verstand, en een echt geloofsleven dat op die grondvest steunt. 
 
In dit tijdschrift moeten wij de meeste ruimte wijden aan de basis, de kennis, omdat deze de 
eeuwen door verwaarloosd is geweest. Anderen mogen tevreden zijn met hun leer, wij niet. 
Wij bewonderen veler ijver op allerlei gebied, maar wat zal het alles baten als de basis niet 
schriftuurlijk is? En dat ze het niet is, hebben wij voldoende aangetoond voor ieder, die ernst 
wil maken met de zaak. Het bestaan van zoveel “leringen”, die elk beweren de waarheid te 
zijn, is verder een algemeen bewijs dat niemand de volle waarheid heeft. 
 
Het zou zeker veel gemakkelijker en aangenamer voor de mens zijn als hij ten volle kon ver-
trouwen op de een of andere groep. Maar de Schrift weet daar niets van. Wij leven nu in een 
boze aioon en alleen in de toekomende kan men op aarde een zichtbare gemeente hebben, die 
ook al de waarheid bezit. Nu is het een leven van zuiver geloof. Zonder uitwendige tekenen of 
hulp moeten we leren op God te vertrouwen en alleen op Hem. Zijn Woord is onze enige 
zichtbare gids. 
 
Een onderzoek der “gezonde” woorden toont aan, dat schriftuurlijk de ziel de zetel is van het 
gevoel. Wij moeten in deze eeuw onze ziel verliezen, niet “ziellijk” zijn, maar geestelijk. Ve-
len hebben succes door op het gevoel der mensen te werken. Die weg gaan wij niet. Wij ver-
kiezen, met Paulus, de ondankbare weg te volgen die aan Petrus deed zeggen: “in welke 
sommige dingen zwaar zijn om te verstaan”. Wij kunnen het echter met niet minder doen 
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dan met die “wijsheid, die hem gegeven is” (2 Petr. 3:15, 16). Laat ons dankbaar zijn dat de 
Vader der heerlijkheid de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis wil geven (Ef. 
1:17). Met die gave kan de eenvoudigste gelovige zich op de vaste grondvest stellen waarop 
hij zijn geloofsleven kan laten rusten. Hoe zullen wij ooit ten volle de heerlijkheid Zijner ge-
nade kunnen prijzen! 

 
Het woord der waarheid recht snijden 
Het is van onschatbare waarde kennis te nemen van wat God gesproken heeft tot wat voor 
volk van wat voor tijd, maar het is voor de Christenen vóór alles van belang Gods juiste voor-
nemen en plan aangaande hemzelf te kennen. De hemelburger zal de volle openbaring van 
Gods wil aangaande hemzelf niet vinden in enig deel der Schriften, dat gericht is tot volken 
van andere eeuwen, al kan hij daar veel vinden dat algemeen is. Er kan geen duidelijk inzicht 
zijn van Gods Boek zonder dit onderscheid. 
 
(Uit “He That is Spiritual” bldz. 125 van L. S. Schafer). 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 4 29 Aug. 1931 

De Weg der Behoudenis 

XII. OVER GELOOF. 

WAT IS GELOOF?  
Het is merkwaardig hoe dingen, die op zichzelf zeer eenvoudig zijn, zeer geheimzinnig en 
ingewikkeld kunnen schijnen als men er veel over gaat nadenken. Zo is het ook met het ge-
loof. Men denkt dikwijls dat er veel soorten van geloof zijn en spreekt dan b.v. van historisch 
geloof, verstandelijk geloof, wondergeloof, behoudend (“zaligmakend”) geloof enz. Sommi-
gen maken van het geloof vooral een verstandskwestie, anderen zien het als een soort ver-
dienstelijk werk aan, nog anderen maken er een geheimzinnige macht van die in ons ingestort 
kan worden en niets met het verstand te maken heeft. Nu is in al deze dingen wel enige waar-
heid, maar we menen dat de zaak veel eenvoudiger is dan men gewoonlijk beweert. 

Laat ons eerst een paar teksten over het geloof lezen: 

Rom. 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods”. 

Heb. 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs 
         der zaken, die men niet ziet”. 

 
Geloof betreft dus in de eerste plaats hetgeen men niet met de zintuigen kan waarnemen, maar 
wat men hoopt. Het staat niet tegenover wat redelijk is, maar tegenover wat men niet kan 
zien. (Rom. 8:24; 2 Cor. 5:7). Geloof is geen twijfel, maar zekerheid als het gaat over God, 
Christus, de Heilige Geest, de Schriften. Waarom? Omdat het voorwerp des geloofs de waar-
heid zelf is. Als het een schepsel betreft, dan is er geen zekerheid. Iemand zegt dan wel: “Ik 
heb dat gedaan”, en we geloven hem; maar daarom hebben we geen zekerheid dat het werke-
lijk gedaan is. Alles hangt af van de betrouwbaarheid van de persoon. Let wel dat het niet van 
de aard van ons geloof afhangt, want er is slechts één wijze om te geloven. Men gelooft of 
men gelooft niet. 

 
Als het echter over God gaat, dan is ons geloof zekerheid, omdat God volkomen betrouwbaar 
is. Wat Hij zegt, is zeker en geloven we wat Hij zegt, dan zijn wij zeker van onze zaak. Zegt 
Hij dat Hij de wereld lief heeft, dan is dat zo. Horen wij die boodschap en geloven we ze, dan 
hebben we de zekerheid aangaande dat feit in ons zelf. (Jer. 15:16; Joh. 5:38). Geloven we 
niet, dan is het daarom niet minder waarheid, doch deze blijft buiten ons. Als God iets belooft 
zonder voor- waarde, kunnen we dat door geloof aannemen of door ongeloof verwerpen. Ge-
loven is dan God laten werken en met Hem in gemeenschap komen. Niet geloven is zelf wil-
len werken. Zolang we aan iets twijfelen is er geen geloof, doch zodra we geloven is alle twij-
fel uitgesloten. Door het geloof komen we in gemeenschap met God, in een sfeer waar zeker-
heid mogelijk is. In de wereld is echter nooit zekerheid. 

 
Men zoeke dus niets ingewikkelds in het geloof zelf, doch alleen in de persoon of in de zaak 
die geloofd wordt. Gaat het over een zuiver historisch feit, dan is ons geloof “historisch”. 
Niet omdat het een bijzondere soort geloof is, maar omdat het voorwerp, de inhoud, van het 
geloof geschiedkundig is. Gaat het over de wiskunde, dan is ons geloof verstandelijk omdat 
het iets verstandelijks betreft. Het geloof is gekleurd naar het voorwerp, maar is daarom in 
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zich zelf niet van een andere aard. 
 

Maar, zal men zeggen, de Schrift spreekt toch van “met uw hart geloven” (Rom. 10:9), dat is 
toch in tegenstelling met een verstandelijk geloof? We verwijzen hier naar wat we reeds over 
het hart gezegd hebben en herinneren er tevens aan dat het in de Schrift de gehele inwendige 
mens aanduidt. In de gewone spreektaal, wil men door hart iets aanduiden dat tegenover het 
hoofd staat, maar Gods Woord gebruikt het nooit in deze zin. Rom. 10:10 plaatst het inwen-
dige (het hart) tegenover het uitwendige (hier: de mond). Zie ook Mark. 7:18-23. 

 
Ook in het O.T. omvat de betekenis van hart vaak verstand en wil. Zie b.v. Gen. 8:21; Ps. 
33:11; Jer. 23:20; Ex. 35:5; Richt. 5:15 enz. 

 
Als men het “met het hart geloven” voor een bijzondere wijze van geloven neemt, dan komt 
men er al snel toe zich af te vragen of men wel op de goede wijze gelooft en dan gaat alle 
zekerheid verloren. Juist Rom. 10:6-17 toont hoe eenvoudig de rechtvaardiging uit het geloof 
is: de blijde boodschap wordt verkondigd, gehoord en geloofd. Het geloof is hier niet ver-
schillend van enig ander geloof, maar het voorwerp des geloofs is verschillend van de meeste 
boodschappen. Het is een boodschap Gods die de gehele mens in beslag kan nemen. Men 
behoeft daartoe niet in de hemel op te klimmen en Christus naar beneden te trekken; men be-
hoeft ook niet in de afgrond neder te dalen en Hem nog eens eerst uit de doden opbrengen. 
Dit alles is geschied. God heeft alles gereed gemaakt. Aan ons is het nu die boodschap door 
het geloof aan te nemen, ze ons eigen te maken. Zij, waarover het hier gaat, geloofden reeds 
in God, zoals Israël. Nu moesten ze ook in Christus gaan geloven. En dat was geen “werk”, 
niet iets moeilijks. God had alles gemakkelijk gemaakt, de zonde verlamde ze niet meer, want 
God werkte met Zijn Geest in hen. Om te geloven was er dus niets meer nodig van Gods 
kant. Zo kwam dan de gerechtigheid zonder verdienste, zonder dat de mens eerst moest ver-
anderen en ze verdienen, zonder werken, het was uit geloof opdat het uit genade zou zijn. 
Rom. 4:16. Als geloof iets moeilijks, een werk was, dan was het niet meer uit genade. 

 
Maar spreekt Jakobus niet van een dood geloof? Dat is dan toch een bijzonder soort geloof, 
die we niet moeten hebben? We komen op deze zaak terug en merken hier alleen op, dat het 
bijzondere van het geloof van Jakobus niet ligt in het geloof, maar zoals in alle andere geval-
len in het voorwerp des geloofs. Geloof toch kan allerlei zaken betreffen en al is het voorwerp 
nu God of “Jezus”, dan kan het nog een “god” zijn van eigen maaksel, en een zuiver mense-
lijke “Jezus”. Als het voorwerp van ons geloof naar onze voorstelling geen leven in zich zelf 
heeft, hoe kan ons geloof dan leven? Hij die God leert kennen uit de Schrift, en in Hemt ge-
looft, die zal een levend geloof hebben, dat van zelf gepaard gaat met geloofswerken. 

 
Heel de Schrift spreekt van Christus en stelt Hem voor van uit allerlei standpunten gezien. 
Het beeld is zo volledig dat geloof in Hem niet anders kan dan ons gehele wezen, ons hart, in 
beslag te nemen. Kent men Hem slechts uit het een of ander gevoelvol verhaal, of uit allerlei 
min of meer “Christelijke” lectuur, dan is het mogelijk dat ons geloof gebrekkig is. Daarom is 
het zo belangrijk het Woord zelf te prediken. 

 
We moeten hier een woord bij voegen aangaande het conflict tussen Rome en de Hervorming 
betreffende het geloof. 

 
In de grond der zaak zijn allen het eens. Voor de behoudenis is het verstand niet voldoende. 
Er moet vertrouwen zijn op God, kruisiging van de oude mens, toe-eigening der beloften, 
liefde enz. In het kort er moet een gehele verandering zijn van de verhouding tussen God en 
de hele inwendige mens. Nu zegt Rome echter dat het geloof vóór alles een toestemming is 
van het verstand. Het geloof is dan niet voldoende, maar moet aangevuld worden door andere 
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dingen, die we samenvatten onder het woord liefde. De Hervorming zegt, dat geloof alleen 
wel voldoende is, omdat het hier gaat over een bijzondere soort geloof, wiens zetel niet in het 
verstand ligt, een geloof dat de liefde reeds in zich sluit. Zij is echter niet bij machte dat ge-
loof duidelijk te bepalen. 

 
Wat is nu ons standpunt? We volgen ook hier zo eenvoudig en letterlijk mogelijk de Schrift, 
die zegt: “Met  het hart gelooft men ter rechtvaardigheid” Rom. 10:10. Die tekst zegt niet 
dat een deel van de mens gelooft, hetzij wat wij nu gewoonlijk “hart” noemen: het gevoel, 
hetzij het verstand. Zoals we reeds opmerkten spreekt Paulus hier van de gehele inwendige 
mens. Hier is Rome mis. Deze tekst spreekt echter alleen van geloof, niet van liefde. Geloof 
en liefde zijn twee dingen en geen enkele protestantse theoloog is er in geslaagd die twee tot 
één te versmelten. Van daar hun worstelen in het bepalen van die bijzondere soort geloof 
waarvan ze willen spreken. Hier is de Hervorming mis. Zij schrijven: geloof = geloof + liefde 
en dat gaat niet op. Waaruit bestaat dan de oplossing? Hierin, dat als het voorwerp des ge-
loofs zó is, dat het de gehele inwendige mens betreft, het hart, er dan ook steeds naast dit ge-
loof liefde aanwezig is. Het een is niet het ander of omvat niet het ander, maar de twee zijn in 
dit geval onafscheidbaar. Rome heeft gelijk als het voorwerp des geloofs zodanig is, dat het 
slechts een deel van de inwendige mens betreft, het verstand. Dat geloof is niet voldoende, 
want er behoort niet noodzakelijk liefde bij. Zo kunnen we een geschiedkundig feit geloven, 
zonder daarom de persoon lief te hebben. Als het echter over de Heere Jezus gaat, dan kan het 
geloof ons gehele wezen in beslag nemen. Er is dan een gemeenschap met Christus en liefde 
kan niet afwezig zijn, uit de aard van het voorwerp des geloofs. Dat geloof is dan voldoende, 
niet in zich zelf, maar omdat het noodzakelijk gepaard gaat met liefde. 

 
Melanchton zei: “Geloof alleen rechtvaardigt, maar het geloof dat rechtvaardigt is niet al-
leen”. We zouden het nog sterker kunnen uitdrukken met te zeggen: geloof alleen (d.i. zonder 
eigenmachtige werken) rechtvaardigt omdat het niet alleen is (d.i. niet zonder liefde en ge-
loofswerken). 

 

Dat geloof in God en in Christus onafscheidbaar zijn van liefde, leert men vooral uit de ge-
schriften van Johannes. We halen hier slechts de volgende verzen aan: 

1 Joh. 4:7 “Een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren”. 

1 Joh. 5:1 “Een iegelijk, die gelooft ,dat Jezus is de Christus, die is uit God gebo- 
               ren”. 

 
De ene tekst spreekt slechts van liefde, de andere slechts van geloof. Ze stellen de twee zijden 
voor van dezelfde zaak. De twee zijn onderscheiden doch kunnen niet gescheiden worden. 

 
We laten dus geloof als geloof bestaan en zoeken geen nieuw soort geloof daar waar het ge-
loof slechts meer omvat en dieper indringt. Men zal misschien zeggen dat dit alles maar 
spitsvondigheden zijn en men niets heeft aan al die “theologie”. Ons antwoord bestaat hierin 
dat we verwijzen naar de grote gevolgen die voortkomen uit een kleine afwijking van wat de 
Schrift zegt. Rome plaatst de zetel van het geloof in het verstand, de Schrift in het hart (de 
gehele inwendige mens). Men kent de gevolgen in de praktijk. De Hervorming spreekt van 
een bijzondere soort van geloof en plaatst zo een hinderpaal op de weg der behoudenis, want 
nu weet niemand of hij wel op de goede wijze gelooft. Als we ons strikt aan de zuivere woor-
den der Schrift houden dan blijft het geloof steeds zijn eenvoudigheid bewaren en iedere ge-
lovige weet dus dat hij gelooft, ziet in dat geloof een bewijs van Gods genade is en heeft ze-
kerheid. Hij kan ook duidelijk onderscheiden of zijn geloof wel diep genoeg is, of hij met het 
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hart gelooft, want de minste kiem van liefde tot God is er een bewijs van. Blijft hij echter ge-
heel verstandelijk redeneren, is alle liefde afwezig, dan weet hij dat de oude mens nog niet 
gekruisigd is, dat zijn egoïsme en hoogmoed hem nog in de weg zitten. Dan moet hij de 
schuld niet op God werpen, maar inzien dat God alles voor hem gereed heeft gemaakt en hem 
de mogelijkheid heeft gegeven met het hart te geloven. Hij denke aan Israël, hoe dit volk 
steeds weerstond toen God de mogelijkheid gegeven had naar Zijn wil te handelen. Heel de 
Schrift toont dat ze verantwoordelijk gesteld worden en dus konden doen wat God verwachte. 
Hij herinnere zich de gelijkenis der talenten en handele niet zoals de man met het éne talent. 
Al kan hij nog zo weinig in Gods kracht, hij woekere met dit weinige en zal door Gods gena-
de tot veel komen. God verwacht het van hem, hij kan het dus en moet niet op God wachten 
om gewillig gemaakt te worden of als een mechanisme God te dienen. Steeds beweegt God 
tot het geloof, hetzij door schepping, hetzij door meer rechtstreekse inwerking. Het is aan ons 
God niet te weerstaan. 

 
REEKS I. 

Het Profetische Woord 
 

MT. 5:21-18. 
 
In vs. 21-48 vinden we een verscherping van de Wet van Mozes. De Wet van Mozes ge- of 
verbood iets uitwendigs, de Heere gaat terug naar de wortel der zaak. 

 
Vs. 21-26 Niet doden. Christus veroordeelt ook de allereerste opwelling. 
Vs. 27-32 Niet echtbreken. Christus veroordeelt de eerste onreine ritseling. 
Vs. 33-42 Niet eedzweren. Christus verbiedt dat in het Nieuwe Verbond. 
Vs. 43-48 Het liefhebben, ook van de vijand. 

 
Deze geboden gaan dus dieper dan de eisen op de Sinai gesteld en aan Mozes geboden. Zij 
vragen volmaaktheid.”Weest dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is”, vs. 48. 

 
Ook in onze bedeling moet naar volmaaktheid gestreefd worden. Paulus jaagde er naar, Fil. 
3:12, had het nog niet gegrepen. Het is eigenlijk het teniet doen wat ten dele is, 1 Cor. 13:10. 
Het is geen volmaaktheid van wetsbetrachting en vervulling. Men moet dit niet verwarren. 

 
Een enkele aantekening over Matth. 5:21-48. 

 
Vs. 21, 22 Christus vervult de Wet, d.i. maakt ze vol door verdieping en aanvulling. Daardoor 
brengt Hij hem in een andere sfeer en wel in die der liefde. Immers Hij komt tot de ware ze-
delijke verhoudingen. Die bestaan niet in het opvolgen van uitwendige geboden, maar in het 
hart. Zo dringt Hij door tot in de kern der zaak en ontbloot meteen de dodelijke wonde, die 
leidde tot vernietiging van het Oude Verbond. Er was geen liefde. Het gebrek en gemis aan 
liefde leidde (en leidt nog) tot allerlei overtreding. Hij verscherpt de eisen om tot ware ont-
dekking te leiden. Zo wordt de weg gebaand tot de wedergeboorte. Deze wordt vergezeld met 
zelfveroordeling. Dat moest Christus de discipelen ook leren. Vandaar de oordeeluitspraken, 
bijv. vs. 22, 26, 29 en vs. 30. 

 
Raka was een vreselijke betiteling. In vs. 22 zien we de 3 toekomstige rechtbanken: het ge-
richt d.i. het plaatselijke of gewestelijke, de Grote Raad, en het helse vuur Gr.: vuur der Ge-
henna d.i. brandend in het dal van Gehinnom ten westen van Jeruzalem, zie 2 Kron. 33:6 en 
Jer. 7:31-33. Deze laatste veroordeling is de Messiaanse, Luk. 12:5. 
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Vs. 29 Ergeren d.i. ten val brengen. Eenmaal zal alle doodslag, overspel, diefstal enz. recht-
matige vergelding ontvangen. Het is daarom beter over zich recht te doen wanneer dat nodig 
is om zich zelf daarvoor te vrijwaren, dan in het gericht gedood en in de Gehenna geworpen 
te worden, het vuur dat eenmaal de lijken der overtreders zal verslinden, Jes. 66:24. 

 
Vs. 33 Zie Lev. 19:12. 

 
Vs. 35. Jeruzalem is de stad des groten Konings. Zie Ps, 48:2. 

 
Vs. 39.”Maar Ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang 

   slaat, keert hem ook de andere toe.” 
 
Het de boze niet wederstaan geldt niet voor alle tijden. Christus Zelf heeft dit niet gedaan, 
Joh. 18:22, 23, bewijs dat Hij in de Bergrede het oog heeft op een bijzondere tijd, in het bij-
zonder de dagen van de Antichristus. Hem en zijn aanhangers moet men niet wederstaan, 
maar geduldig verdragen wat zij aandoen. Ook hier blijkt weer, dat de Bergrede “bede- 
lingswaarheid” is, d.i. waarheid die niet voor alle groepen en alle tijden doorgaat maar alleen 
gegeven als onderwijs voor een bepaalde groep of een bepaalde tijd. 

 
Vs. 41 Hen, die de weg vroegen, moest men een mijl begeleiden, Christus wil dat men dat 
twee mijlen zal doen. Ook bij transport moest men een mijl de bagage of vracht dragen. Nu 
moest men het 2 mijlen doen. 

 
Vs. 43 Uw vijanden: persoonlijke, politieke, godsdienstige. 

 
Vs. 44 Van af: zegent ze die geweld doen, wordt in twee oude handschriften niet gevonden. 

 
Vs. 46 Gevarieerd herhaald in Luk. 6:35. 

 
In hfdst. 6:1-7, 11 gaat het over de inzettingen der ouden. 

6:2-4  Over aalmoezen doen. 
6:5-15  Over het gebed. 
6:16-18  Over het vasten. 
6:19-24  Over de rijkdom. 
6:25-7:11 Over het zorg hebben, enz. 
6:2  Hun loon weg, d.i. hun loon al ontvangen, dus niets meer te wachten; zo ook in 

vs. 5 en 16. 
 

In vs. 9-13 hebben we het onze Vader. Ook dit gebed is zeer misverstaan. Men noemt dit het  
allervolmaakste gebed. Dat nu is niet zo. Het is een  volmaakt gebed voor de discipelen van 
het K.d.H. De Geest bidt in Efeze anders, zie 1:15-23 en 3:14-21. De Heere zegt niet: Bidt 
dan aldus, maar nadrukkelijk: bidt gij dan. In het Gr. wordt het persoonlijke voornaamwoord 
er bij gebruikt. Er staat feitelijk: Aldus bidt gij. De Heere geeft dat gebed dus aan de discipe-
len, die Hij leerde over het K.d.H., 6:1, 2. 

 
Israël kende God als Vader. Het was immers Zijn eerstgeboren zoon Ex. 4:22. Zij heten kin-
deren (zonen)  Israëls Deut. 32:8. Gij zijt toch onze Vader, Jes. 63:16, 64:8. Dat recht had-
den de volken niet. De eerste 3 beden gelden God; Uw naam worde geheiligd, Uw konink-
rijk kome, Uw wil geschiede... Gods naam was en werd onheiligd onder de Heidenen, Ez. 
36:22. Zijn koninkrijk moest komen. En dat Kon. werd nu aangekondigd. Dat is het Kon. in 
Dan. 2 en 7 beloofd, het Kon. over de koninkrijken. God wil geen Volkenbond over de vol-
ken, maar Israël tot hoofd der volken. Als dat zo wordt, is het K.d.H. gekomen. 
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Thans is het uitgesteld. Israël is als natie verworpen, de tijden der heidenen zijn nog lopende. 
Toen moest men er om bidden, thans is er een geheel andere bede, zie Efeze. In het K.d.H. 
zal Gods wil geschieden op aarde. Dan kan er ook vrede op aarde komen, Luk. 2. Thans ge-
schiedt Gods wil nog niet op aarde. Zonde is niet naar Zijn wil. De zonde is dus geen nood-
zakelijke evolutie in het wereldplan, maar gaat in tegen dat plan. Het onze Vader leert ons dat 
op duidelijke wijze. De tijd komt, dat Gods wil ook op aarde plaats zal hebben zoals in de 
hemelen. 

 
De bede: Geef ons heden ons dagelijks brood is een merkwaardige. Dagelijks staat er niet, 
hoewel het af te leiden is uit Israëls historie. Er staat, omgezet in lopend Nederlands: Geef 
ons heden het op ons neerkomende brood. Dagelijks, Gr. epiousios, ook in Luk. 11:3, bete-
kent op (ons) zijnde d.i. op ons neerkomende, afdalende. Het manna was een afdalend brood 
en ook een dagelijks brood, (met uitzondering van de 7e dag). Men kan hierin iets mystieks 
zien aangeduid n.1., Christus, die het levende Brood is, Joh. 6:32, 33. Ook dat is waar. Maar 
o.i. wordt hier wat anders bedoeld. Uit de geluksprekingen weten we, dat er vervolging zal 
plaats hebben. Dat wordt ons nader geopenbaard in Op. 12, waar de vrouw, Israël, moet 
vluchten voor de woede van het Beest. Zij vindt een plaats in de woestijn, waar zij gevoed 
wordt een tijd, en tijden en een halve tijd d.i. 3 1/2 jaar of 42 maanden of 1260 dagen, Op. 
12:14. Gedurende die tijd heerst het Beest, Op. 13:5. Mogelijk worden de vervolgde discipe-
len in de woestijn gevoed door brood dat andermaal uit de hemel neerdaalt. Christus legt de 
bede daartoe in de mond der Zijnen. 

 
En vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren, zegt de S.V. Dit is be-
slist verkeerd. Er staat: Gelijk wij hebben vergeven onzen schuldenaren. Dus: Niet gelijk wij 
vergeven, maar hebben vergeven. Op grond van de vergeving aan anderen gegeven, moeten 
de discipelen vragen om vergeving aan God. In de gelijkenis van Matth. 18 over de koning 
en de knechten zagen we reeds, wat dit betekent. Israël moest zijn schuldenaars, dat waren de 
Heidenen die hen vervolgd hadden, vergeven. Dan zou God hun, hun veel grotere schuld 
vergeven. De discipelen die in het K.d.H. in wilden gaan, moesten daarmee beginnen door 
hun vijanden lief te hebben en te bidden voor hun vervolgers Mt. 5:44. Vandaar deze bede. 
Israël heeft dit als natie niet gedaan, zij waren woedend om de zegen, die aan de Heidenen 
door Paulus’ prediking gegeven werd in Hand. 21. Dat is hun val geworden. Door hun onge-
hoorzaamheid (ook aan deze bede) is de barmhartigheid de Heidenen geworden Rom. 11:30. 

 
Thans is het juist omgekeerd. Niet wij hebben eerst onze schuldenaren vergeven om daarna 
van God vergeving te verkrijgen, maar omdat God ons vergeven heeft, vergeven we elkan-
der: “Vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft,” Ef. 
4:32. 

 
Mt. 6:14, 15 leggen nader Mt. 6:12 uit.”Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, 
zo zal Uw hemelse Vader ook u vergeven.”En vs. 15: “Maar indien gij de mensen hun mis-
daden niet vergeeft, zo zal ook Uw Vader uw misdaden niet vergeven.” Hier hangt dus de 
vergeving af van ’s mensen houding tegenover anderen. Als hij vergeeft, vergeeft God. In 
Efeze is ons vergeven. Men ziet welk een grote ommekeer. Als wij nog in de bedeling van de 
volheid des tijds leefden, dan waren al de inzettingen van de Bergrede van kracht. Wij leven 
niet in die bedeling. Nu leren wij eruit verschil te zien. Dat God ook nu de woorden van de 
Bergrede kan gebruiken tot geestelijke opvoeding, geven we direct toe. Maar dat is dan mid-
del. Het doel voor onze tijd ligt verder. 
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6:22 “Indien uw oog eenvoudig is,” d.i. klaar. 
 

6:25 “Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven.” Aldus de S.V. Er staat echter: Zijt 
niet bezorgd voor uw ziel. Dit is een Hebreeuwse term voor persoon, uzelf. Dat dit zo is, be-
wijst het vervolg: “wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede 
gij u kleden zult. Is de ziel niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding?” Met 
ziel wordt hier het lichaam, de persoon zelf, bedoeld. Dat blijkt uit de ontleding van de tekst: 

 
a Zijt niet bezorgd voor uw ziel t.o.v. eten en drinken, b Noch voor uw lichaam t.o.v. kleding. 

a De ziel is meer dan het voedsel, b en het lichaam dan de kleding. 

Men lette op de betekenis die “ziel” in het Hebreeuws vaak heeft. Onder “ziel” verstaat de 
Schrift dikwijls de persoon met al zijn werkingen, waaronder ook eten en drinken gerekend 
wordt. De Schrift ziet de mens steeds als een eenheid en kent niet die scheiding, die wij, 
Westerlingen, aanbrengen in ziel en lichaam, waarbij men dan onder “ziel” iets onzienlijks, 
abstracts, geestelijks, verstaat. Wat wij zielkunde, psychologie noemen (psyche = ziel) moes-
ten we beter: geestkunde, pneumalogie, heten. 
  
Uit vs. 31 blijkt weer, dat de ziel de hele persoon is.”Wat zullen wij eten, wat zullen wij 
drinken, waarmede zullen wij ons kleden.” Het lichaam is de uitwendige verschijning, de 
uiterlijke vorm, de ziel de tastbare hoewel achter de uitwendige vorm verborgen lichaamsde-
len. Hiermee is de inhoud van het begrip “ziel” niet uitgeput. Ook allerlei werkingen in het 
gevoelsleven zijn er vaak onder begrepen. 

 
6:32 “Al deze dingen zoeken de heidenen, d.i.: heidenvolken.” Ook dit woord is te veel indi-
vidueel opgevat, n.l. als heidenmensen. Christus spreekt hier tot Israël in tegenstelling tot de 
Volken. Dit blijkt duidelijk uit Mt. 10: “Gaat niet op de weg der heidenen, volken.” Zo moe-
ten we het ook in Mt. 24 nemen, dus als heiden volken. 

 
6:33 “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen 
u toegeworpen worden.” Het woord: “Gods” wordt in de betere handschriften gemist. Dit 
geeft echter een moeilijkheid met het vervolg: en Zijn gerechtigheid. De vorm van het woord 
“Zijn” duidt er op, dat het geen betrekking heeft op het woord koninkrijk. Dat is in het Gr. 
vrouwelijk, terwijl het “Zijn” terugwijst op een mannelijk zelfstandig naamwoord. Nu zijn 
zulke wendingen wel meer eigen aan de Israëlitische taalwereld, zodat dit niet beslist. Indien 
er Koninkrijk Gods gelezen moet worden, dan verwijzen we naar onze uiteenzetting van het 
verschil tussen K.d.H. en K. Gods. 

 
7:1, 2 “Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij  
            oordeelt, zult gij geoordeeld worden en met welke maat gij meet, zal u  

wedergemeten worden.” 
 

Hieruit blijkt weer het wettische standpunt. Daarbij krijgt men juist de wedermaat. Zoals bij 
oog om oog en tand om tand. 

 
7:6 “Geeft het heilige de honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen.” De honden 
zijn de heidenen, Mt. 15:26. Evenzo de zwijnen. Bij Israël waren ze veracht. Het zwijn was 
bovendien een onrein dier. Christus leert ons dus hier de Heidenen niet bekend te maken met 
de heilige dingen, iets wat later wel moest geschieden. Een sterk bewijs voor het exclusief 
(uitsluitend). Israëlitisch karakter dat eenmaal weer in het oog gehouden moet worden. 
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7:12 “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo, 
want dat is de Wet en de Profeten.” 

 
Mt. 7:13, 14 “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot 
het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is 
nauw, die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelven vinden.” 

 
Meestal wordt dit deel uitgelegd als te zijn de weg der “zaligheid”. Dit is niet zo. De Heere 
bedoelt wat anders. Weer moeten we terug naar het O.T. Mozes zegt in Deut. 30:15: “Zie, ik 
heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade.” Zie verder vs. 
16-20. Dat zijn de twee wegen, waartussen Israël moest kiezen. Vs. 19: “Kiest dan het leven 
opdat gij leeft en uw zaad.” Dit is de smalle weg en de enge poort. Weinigen zijn er die door 
die weg zoeken in te gaan. Zij moesten komen tot het einde der wet, Christus. Israël zocht de 
wet der rechtvaardigheid uit de werken, Rom. 9:32. Daarbij stieten ze zich aan de Steen des 
aanstoots, gelegd in Sion, vs. 33, vielen daarover en werden verpletterd. Deze weg die breed 
was, leidde ten verderve. Velen gingen er op onder aanvoering der Farizeeën. Deze allen 
hadden Gods rechtvaardigheid niet en zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Dat 
moest falen. Slechts weinigen vonden de smalle weg en de enge poort, dat is, zagen Christus 
als het einde der wet, als einddoel waartoe de Wet wilde leiden. Het leven is het eeuwige le-
ven, d.i. dat der toekomende eeuw. Dit berustte niet op het houden van Gods geboden, wat de 
Farizeeën meenden, maar op de belofte, in Gen. 13:15 aan Abram gegeven, ’t was niet de 
Wet, maar de Belofte. Het eeuwige (aionische) leven was dus onafhankelijk van enige wet, 
was onvoorwaardelijk. God beloofde ook in de Wet het leven aan een ieder die de Wet hield. 
Israël moest daardoor leren in de Wet te staan en tevens te zien, dat het de Wet niet kon vol-
brengen. Zo doende zou het terug kunnen lopen op de Belofte. Israël wilde in eigen kracht de 
Wet volbrengen en raakte juist zo op de brede weg, de ondergang. Christus roept hun toe de 
nauwe weg te nemen en daarmee het Koninkrijk binnen te gaan krachtens de Belofte. 

 
Waar de Heidenen niet de Wet hebben, kan hun die keus van de twee wegen niet voorgesteld 
worden. Zo zien we ook hier weer iets uitsluitend Israëlitisch. Vs. 13 en 14 staan tussen vs. 
12 (Wet en Profeten) en vs. 15, de valse profeten. We moeten de uitlegging dan ook zoeken 
in de O.T. openbaring. 

 
7:21-23 bespraken we reeds. De tekenen van vs. 22 liggen op het terrein van het K.d.H., niet 
van de Gemeente van Ef.-Col. 

 
7:24-29. Hier wordt ons de wijze en dwaze man in Israël getoond. Wie Christus’ Bergrede-
woorden hoorde en ze deed, had zijn huis op een rots gebouwd, wie ze niet hoorde en ze 
deed, op zand. Het bouwen op zand d.w.z. het niet weggraven van de grond tot op de rotsen, 
werd in Palestina (niet bij ons) vaak noodlottig. De bergstromen spoelden het zand weg en 
het bouwsel viel. Dit wat het letterlijke betreft. De figuurlijke betekenis kan deze zijn. De 
slagregen is de grote verdrukking. Alleen hij, die op de Rots bouwt, zal veilig wonen en staan 
blijven. Men ziet, dat in de Bergrede van lijden, dood, opstanding en verzoening nog heel 
geen sprake is. Ze behoort dan ook tot het Evangelie des Koninkrijks dat gepredikt wordt, 
niet tot het Ev. Gods, dat we bij Paulus vinden. Men lette op de dingen die verschillen. 

 
 MT. 8 EN 9.  
 In Mt. 8 en 9 stelt de Heere Zichzelf voor als Messias en wel door de tekenen en wonderen, 

waarmee God medegetuigenis geeft aan Zijn zending. Hij is Heer, 8:2 en Zoon des mensen, 
8:20. De Zoon des mensen d.i. de Zoon uit Adams geslacht, is een nog omvangrijker titel 
dan: Zoon van David en Zoon van Abraham. Als Zoon van David heeft Hij recht op de troon, 
als Zoon van Abraham op het Land. Maar als Zoon des mensen over de gehele aarde krach-
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tens Gen. 1:26-28 en Ps. 8. Lukas stelt ons Hem in het bijzonder als zodanig voor. Mattheus. 
geeft ons hiervoor de basis. De titel: Zoon des mensen komt 85 maal voor in de Griekse 
Schriften. Nergens in Paulus’ Brieven aan de Voorhuid. Hij staat 81 maal in de Evangeliën, 
30 maal in Mt., 14 maal in Mk., 25 maal in Luk., 12 maal in Joh., 1 maal in Hand., 1 maal in 
Hebreën, 2 maal in Openb. 

 
De titel: de Zoon des mensen vinden we het eerst in Mt. 8:20.”De vossen hebben holen, de 
vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd neer-
legge.” Wij geloven, dat Christus hiermee allereerst wil zeggen, dat Hij geen vaste rustplaats 
had, dat Hij steeds voort moest. O.i. drukt het niet allereerst Zijn armoede uit. Hij werd ge-
diend door vrouwen van haar goederen, Luk. 8:3. Velen ontvingen Hem in hun woningen. 
Maar een blijvende rustplaats had Hij niet. De laatste maal dat we lezen van de Zoon des 
mensen is in Op. 14:14, waar we Hem gekroond zien met een gouden kroon en in Zijn hand 
een scherpe sikkel gereed om te oordelen. De verdeling van de titel: Zoon des mensen over de 
Gr. Schriften bewijst, dat de Zoon des mensen wat dié titel betreft, niets te doen heeft met de 
Gemeente Gods. Voor haar is Hij de Zoon Gods. Voor de Gemeente die zijn Lichaam is, het 
Hoofd. Zo blijkt ook uit deze dingen, dat we hier voor een aardse heerlijkheid staan, dat het 
in Mt. nog ver af is van het in de hemel (bovenhemelse) gezet te zijn, zoals we later vinden in 
Efeze. 

 
Vs. 2-4 De genezing van de melaatse schijnt dezelfde als die van Mk. 1:40 en Luk. 5:12. Dit 
behoeft evenwel nog niet. De genezing in Mt. had plaats toen de Heere van de berg afge-
klommen was. Beiden zijn buiten de stad. De Heere gaat daarop Kapernaüm binnen, vs. 5. 
Volgens Mk. 1 en Luk. 5 gehoorzaamt hij niet, zodat de Heere de stad niet meer kon binnen-
gaan. Er zijn dus ook hier verschillen. Men behoeft ze niet te harmoniëren. Het kunnen er 
zeer wel twee geweest zijn. 

 
8:12 bespraken we reeds. 

 
9:16, 17 “Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed, want deszelfs aangezet-
te lap scheurt af van het kleed en er wordt een erger scheur. Noch doet men nieuwe wijn in 
oude lederzakken, anders zo bersten de lederzakken en de wijn wordt uitgestort...”Het oude 
kleed en de oude zakken stellen het eerste verbond voor. Dat was niet te herstellen of op-
nieuw te vullen. Er moest iets nieuws voor in de plaats komen. De nieuwe wijn is de vreugde 
die God in het nieuwe Israël zal scheppen, het nieuwe kleed zijn de klederen des heils. God 
lapt het oude niet op, Hij schept wat nieuws. 
 

Om en over de Verborgenheid 
III. 

DE “LICHAMEN” VAN CORINTHE EN EFEZE. 

Vele gelovigen hebben geen recht inzicht in het verschil tussen Corinthe en Efeze met name 
tussen de daar genoemde lichamen. We willen er een korte uiteenzetting van geven. 

 
Paulus diende in twee bedelingen. (Zie hiervoor: Volgorde van Paulus’ Brieven). Indien de 
openbaring, ons in Efeze gegeven, verborgen was in God tot op de tijd dat ze hem in Rome 
geopenbaard werd, kan het Lichaam van Corinthe niet het Lichaam van Efeze zijn. Het Li-
chaam van Cor. maakt deel uit van de raad Gods, Hand. 20:27 en deze omvat de dingen vanaf 
de nederwerping (S.V. grondlegging) der wereld. Het Lichaam van Ef. dateert van vóór de 
nederwerping en omspant het voornemen der eeuwen (S.V. eeuwig voornemen, Ef. 3:11). 

 



Jaargang	1931-2	 Pagina	48	
 

Het L. van Cor. is uitwerking van wat reeds in het O.T. geopenbaard was, n.l. dat God Israël 
tot jaloersheid zou verwekken door diegenen die geen volk zijn, Deut. 32:21, het is een deel 
der zegeningen reeds aan Abraham beloofd, Gen. 12, dat in hem en Zijn Zaad alle volken 
zouden gezegend worden. God deed dus een dubbele zaak: Hij verwekte Israël tot jaloersheid 
en begon de Abrahamitische beloften te vervullen. Beide waren geopenbaard. Het L. van Ef. 
echter is niet geopenbaard in het O.T., noch in het N.T. tot op Paulus, het was verborgen in 
God. 

 
Het L. v. Cor. was alleen een Lichaam in zoverre het een samengroepering was van gelovigen 
die allen een of meer gaven hadden die andere groepen niet alle in volheid of in personen 
hadden. Die groep kon Paulus het best illustreren door een aards, menselijk lichaam. Het 
hoofd ervan werd gevormd door de apostelen, was dus meervoudig, de overige leden waren 
profeten, leraars, krachten, gaven der gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen 
en andere gaven. 1 Cor. 12:28. De volgende parallel kan dienen. 

 
 1 Cor. 12:8-10   en 12:28 

1 Het woord der wijsheid   1 Apostelen 
2 het woord der kennis   2 profeten 
3 het geloof   3 leraars 
4 gaven der gezondmakingen   4 gaven der gezondmaking 
5 werking der krachten   5 krachten 
6 profetie   6 behulpsels 
7 onderscheiding der geesten   7 regeringen 
8 menigerlei talen   8 menigerlei talen 
9 uitlegging der talen   (9 andere leden) 

Wanneer al deze gaven in één gemeente voorkwamen en het haar aan geen gave ontbrak,  
1 Cor. 1:7, dan kon er sprake zijn van het tot een lichaam gedoopt zijn en het vele leden heb-
ben. Er waren in die tijd meer van zulke “Lichamen”, zie Rom. 12:5. Onder “lichaam“ versta 
men een geheel welks leden harmonisch op elkaar aangelegd waren en die elkaar nodig had-
den om een “lichaam” te kunnen vormen. Al die plaatselijke “lichamen”, de gelovigen van al 
die gemeenten samen, vormden voor God een groep. Deze was niet de Gemeente die Zijn 
(Christus’) Lichaam is, maar: de Gemeente Gods. De Schriftlezer late zich niet in de war 
brengen door de S.V. die in 1 Cor. 12:27 zegt: “Gijlieden zijt het lichaam van Christus”. Er 
staat: Gijlieden zijt lichaam van Christus en leden in het bijzonder, d.i.; ten dele, zelfde woord 
als in 1 Cor. 13:9. Dit wil zeggen: Gij zijt een Lichaam dat Christus toebehoort, dat van Hem 
is. Er wordt niet gezegd, dat zij zijn de Gemeente die Zijn Lichaam is, maar dat zij een li-
chaam zijn, d.i.: een op elkaar aangelegde groep die Hem toebehoort. (Zie Gal. 3:29 “van 
Christus”). Het “hoofd” van Cor. is niet Christus, maar de leidende apostelen onder wie Pau-
lus en Silas de eersten waren. 

 
Het L. van Efeze heeft slechts één Hoofd, Christus. Het is geen plaatselijke of aardse ge-
meenschap, maar een geestelijke eenheid van Leden die elkaar vaak naar het aangezicht ja 
naar naam en persoon niet kennen doch met elkaar reeds nu een onzichtbare eenheid vormen 
omdat zij allen één Hoofd hebben en eenmaal ook in openbaringsvorm een eenheid zullen 
vertonen. Zij worden veelal afzonderlijk door de Geest toebereid, hebben één geloof, één 
hoop, één doop (die des Geestes) en zien uit naar de heerlijkheidsfeer, waar Christus nu is, 
ver boven (Gr. boven over) alle dingen. 

 
Lichamen als van Cor. bestaan thans niet meer. De gaven mogen nog nagewerkt hebben, de 
eenheid en combinatie was er niet meer. Paulus zegt in 1 Cor. 13:8, dat profetieën, talen, 
kennis zouden ophouden of teniet gedaan worden en dit, wanneer het volmaakte zou komen, 
vs. 10. Dat volmaakte kwam na Israëls terzijdezetting en de openbaring van de Efezer waar-
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heid. 
 

Het L. van Ef. opent een nieuwe bedeling. Daarin staat God zonder enige tussenbemiddeling 
van een volk, priester, bediening, doch alleen door Zijn Geest, in gemeenschap met de geroe-
penen tot Zijn wonderbaar licht. Alle inzettingen zijn voor hen afgeschaft, Col. 2:20, men 
moet alleen vasthouden aan het Hoofd, Col. 2:19, de tweestroming van vroeger, van Jood en 
Heiden, is verdwenen. 

 
Het L. van Cor. is een mystieke groep die Broeders des Heeren zijn, Rom. 8:29, dat van Ef. is 
een volkomen Man, Ef. 2:15, 4:13, is de mystieke Christus Zelf. 

 
Het L. van Cor. heet niet hèt Lichaam van Christus, maar: Lichaam van Christus. Deze term 
komt slechts voor in 1 Cor. 12:27: Gij zijt Lichaam van Christus (Grieks). Zoals gezegd 
wordt, dat de vrouw lichaam des mans is omdat beiden een eenheid vormen, maar zij daarom 
nog niet hèt lichaam des mans is, zo heet die groep: Lichaam van Christus, niet: hèt L. van 
Chr. Deze term: het L.van Chr. dus vinden we in Ef.4:12 het Lichaam in Ef. 4:16, 5:23, Zijn 
Lichaam in Ef. 1:23; 5:30, één Lichaam in Ef. 2:16, 4:4; Samenlichaam in Ef. 3:6, het gehele 
Lichaam in Ef. 4:16, samen 9 maal. 

 
Het L. van Cor. is een groep voor de hemelen, het krijgt tot verblijfplaats het Vaderhuis, is als 
de sterren des hemels, Gen. 15:5, wordt door Christus gezegend met de gelovige Abraham, 
Gal. 3:9, is Abrahams geestelijk zaad, Gal. 3:29, behoort tot het Jeruzalem dat Boven is, Gal. 
4:26, gaat de Heere tegemoet in de lucht, 1 Thess. 4:13-17, wordt erfgenaam der wereld, 1 
Cor. 6:2, Rom:. 4:13. Voor deze groep zijn geschreven de Brieven aan de Thess., Cor., Gal, 
Rom. en Hebreën. 

 
Het L. van Ef. heeft zijn positie onder de overhemelsen, grondtekst van Ef. 1:3, 20; 2:6; 3:10; 
6:12, boven over alle dingen, grondtekst Ef. 1:21. Het heeft een roeping voor Boven, grond-
tekst Fil. 3:14. Voor deze uitverkoren groep is Ef., Col., Filipp., Filemon en 2 Tim. geschre-
ven. (Als ingang en voorbereiding er voor dienen mogelijk Titus en 1 Tim.). 

 
In het L. van Cor. zijn tekenen en gaven. Er worden er 9 genoemd, die tenietgedaan zijn, niet 
vanwege het niet meer nodig zijn of het verbeurd hebben, maar omdat God het volmaakte 
deed komen. Het had zegeningen voor de aarde. 

 
In het L. van Ef. zijn geen gaven. Zij zijn als Lichaam genomen geheel afwezig. Het ontvangt 
alleen geestelijke zegeningen, in Christus, onder de overhemelse, Ef. 1:3. 

 
In het L. van Cor. is er leiding door Geestesgaven, door openbaringen, profetieën, enz. 2 Cor. 
12, Gal. 2, 1 Cor. 12, in het L. van Ef. is er Geestesleiding, het vervuld worden met het woord 
van Christus, Col. 3:16, een spreken der verborgenheid van Christus, Col. 4:3. De rechte snij-
ding van het Woord en het kontakt door de Geest met God zijn de hoogste gaven voor deze 
groep. 

 
Het L. van Cor. behoort tot de sfeer, waarin twee bedelingen parallel lopen, n.l. de Pinkster-
bedeling voor Israël en de bedeling der rechtvaardiging voor allen die in Christus het einde 
der wet en het Zaad van Abraham; zien, 2 Cor. 3, Rom. 10:4, Gal. 3:16. Het vindt zijn goede 
tijding in het evangelie Gods. 

 
Het L. van Ef. behoort tot de bedeling der verborgenheid. Het vindt zijn bediening in het 
evangelie der genade Gods, Ef. 3:2 dat ingeleid wordt door het evangelie der heerlijkheid van 
Christus, 2 Cor. 4:4. 
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Het Lichaam van Cor. is uitwerking van de raad Gods, Hand. 20:27. Deze omvat de wereld 
der mensheid. 

 
Het Lichaam van Efeze is uitwerking van het voornemen der eeuwen (S.V. = eeuwig voor-
nemen, Ef. 3:11). Dit voornemen omspant het heelal. 

 
Het L. van Cor. wacht op de dag des Heeren, der openbaring van Christus, 1 Cor. 1:7, 1 
Thess. 4:13-17, 2 Thess. 2. Het kan alleen weer ontstaan als Israël in zijn land ’s Heeren we-
derkomst gaat inwachten, dus de hoop Israëls weer levendig wordt, want de opname de Heere 
tegemoet is een onderdeel van ’s Heeren wederkomst. 

 

Het L. van Ef. verwacht het mede gezet worden onder de overhemelsen, Ef. 2:6. Dit geschiedt 
in de dag van Christus, Fil. 1:6, 10, 2:16. Voor de prijswinnaars heeft de hoop, het bij Chris-
tus zijn, zich al eerder verwezenlijkt door de uitopstanding, Fil. 3:11 (S.V. wederopstanding). 
Dat is het ontbonden worden en met Christus zijn. 

 

Vraag en Antwoord 
 

VR. Sterven alle mensen als zondaars? 
 

ANTW. De bedoeling is zeker dat alle mensen tot aan hun laatste ademtocht zondaars blij-
ven. Vooreerst zijn alle zondaars nog geen boosdoeners of misdadigers. Vervolgens zou God 
dan onrechtvaardig zijn, want dan zou Hij de schuldige voor onschuldig houden en dat doet 
Hij geenszins (Ex. 34:6, 7). En hoe worden de gelovigen dan heiligen genoemd? Is een zon-
daar heilig? 

 
Het is wel waar, dat alle mensen als zondaars geboren worden (Rom. 3:23), maar als ze met 
Christus gestorven en hun oude mens met Hem gekruisigd is (Rom. 6), dan zijn ze geen zon-
daars meer, worden ze tenminste zo niet meer door God aangezien. Als ze toch zondigen, dan 
is dat iets abnormaals, want als ze der zonde, gestorven zijn, zouden ze er niet meer in moe-
ten leven. De gelovige is geen geredde boosdoener, doch een met Christus gestorven zondaar 
en met Hem opgewekt (niet: opgestane) heilige. Hij kan dus niet meer als zondaar sterven. 

 
VR. Ik las in het blad ener evangelische zending, dat Christus de zonden van alle mensen 
op het hout gedragen heeft. Is dat Schriftuurlijk? 

 
ANTW. Het is een grote vergissing te menen dat Christus de zonden van de ongelovigen ge-
dragen heeft. De ongelovigen zullen geoordeeld worden naar hun werken (Rom. 2:6-9; Op. 
20:13). 

 
Petrus spreekt in 1 Petr. 2:24 alleen van de “uitverkoren vreemdelingen” (1 Petr. 1:1, 2). Dat, 
zijn de gelovige Israëlieten der verstrooiing. Het “onze zonden” betreft dus zeker niet alle 
mensen. 

 
In Hebr. 9:28 gebruikt het Grieks dezelfde woorden voor “zonden weg te nemen” als in 
1 Petr. 2:24 voor “zonden gedragen” en hier ziet men duidelijk, dat het “velen” betreft, niet 
allen. 

 
Die vergissing komt voort: ten eerste omdat men het Woord der waarheid niet recht snijdt en 
1 Petr. op alle mensen toepast; ten tweede omdat men denkt dat Christus “in de plaats van” 
allen stierf, terwijl de Schrift zegt, dat het “voor” allen is (1). 
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In hetzelfde nummer van dit blad staat ook, dat alle mensen als boosdoeners sterven. Hoe 
wordt, dat overeen gebracht met wat hier gezegd wordt, dat Christus aller zonden gedragen 
heeft? Is er groter verwarring mogelijk? En dan spreekt dit blad van de afval en drukt de wens 
uit dat “al Gods kinderen door genade trouw mogen blijven aan het geloof, dat naar de Schrif-
ten is”! 

(1) Zie Deel IV Nr 4 Wat de Konkordantie leert. 

 

De getuigenis van de Gevangene des Heeren 

Wij hebben reeds aangekondigd, dat er een nieuw bock verschenen is van Charles H. Welch, 
en we willen hier een en ander zeggen over de schrijver en het boek. 
 
Men weet hoe men ons verwijt te doen aan “Bullingerisme”. Het is een uitdrukking die haar 
oorsprong gevonden heeft in Amerika of Engeland. Dr. E.W. Bullinger, een Schriftonderzoe-
ker zoals men er weinig vindt, was een getrouw getuige van de letterlijke inspiratie der 
Schriften en drong daarbij ook aan op de letterlijke opvatting der Schrift, waar dat enigszins 
mogelijk is. Steeds beklemtoonde hij, dat godsdienst niet helpt, maar alleen Christus de mens 
kan behouden. Zijn geloof was geen gevoelskwestie, noch een zuiver verstandelijke zaak, 
maar een vol geloof dat de gehele inwendige mens omvat. Steeds legde hij ook de nadruk op 
een wandel naar Gods wil, in Gods kracht ondernomen. Hij stoorde zich niet aan de leer van 
Kerken en sekten, doch hield vast aan Gods Woord. Zo ondervond hij vanzelf overal de de 
felste tegenstand. Vanzelf had hij een oog voor Israëls herstel, het 1000 jarig rijk, de verschil-
lende bedelingen, in het kort; het recht snijden van het woord der waarheid was voor hem 
steeds uitgangspunt. Nooit stelde hij zich echter voor, dat hij tot in de volle kennis gekomen 
was en deed niet zoals velen, die dit ook wel met de mond belijden, maar toch aan hun leer of 
aan verkregen resultaten vasthouden en niets verders willen onderzoeken. 
 
Zijn eerbied voor de Schrift en zijn onderzoekende geest lieten niet na hem te doen inzien, dat 
de tijd der Handelingen nooit goed begrepen is geworden en dat de toestanden toen geheel 
verschilden van die van na Handelingen. Geleidelijk begon hij zich meer en meer bewust te 
worden, dat de gemeente waarvan Paulus na die tijd spreekt, iets geheel bijzonders is en niet 
een eenvoudige evolutie van de vroegere Pinkstergemeente. In al die dingen was hij een pio-
nier en weinigen geven zich rekenschap, hoe moeilijk pionierswerk is, vooral als het de 
Schrift betreft. Men krijgt dan tegen zich al wat aan de traditie vasthecht en dat is het geval 
met de grote meerderheid van het Christendom. 
Zijn werken en het tijdschrift “Things to Come” tonen de afgelegde weg en de overwinningen 
die behaald werden op de overlevering. Een van zijn medewerkers was Charles. H. Welch. 
Deze zette aan zijn bejaarde leraar eens uiteen, dat, als men logisch wil zijn, in de brieven van 
Paulus gedurende Handelingen geschreven eigenlijk nog niet het kenmerkende der Gemeente 
der verborgenheid vindt, en deze nog maar toeleiding zijn. Zij zijn dus wel voor alle zondaars 
nodig op de weg der behoudenis, doch niet speciaal gericht tot hen, die door genade, als het 
ware tot het einde van die weg gekomen zijn. Dat was een wenk, die Bullinger onmdddellijk 
de opheldering gaf van allerlei moeilijkheden, die hem steeds in de weg gestaan hadden. 
Lang leefde hij echter niet meer en toen “Things to Come” ook ophield te verschijnen, begon 
Welch met zijn tijdschrift “The Berean Expositor”. Hij had het voorrecht het nieuwe terrein 
reeds vroeg te verkennen, en de onnaspeurlijke rijkdommen duidelijker dan vroeger voor te 
stellen. Hoe verder men echter de traditie verlaat en hoe getrouwer men de leer der Schrift 
voorstelt, hoe heviger de tegenstand wordt. Velen hadden nu de gelegenheid te tonen, welke 
geest er in hen was.  
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Welch heeft nu meer dan 20 jaar gewerkt. Zijn maandblad “The Berean Expositor” (de Bere-
en Uiteenzetter) is thans in zijn 21ste deel. Daarnaast schreef hij enkele grotere en een reeks 
kleinere werken. De grotere zijn: Dispensational Truth (de leer der bedelingen, een overzicht 
van de bedelingen tot die der verborgenheid), The Apostle of the Reconciliation (de apostel 
der verzoening, een overzicht van de Brieven van Paulus vóór Hand. 28). Het pas verschenen 
boek is het derde van deze reeks. 

De schrijver onderzoekt de voornaamste delen der vier gevangenschapbrieven Ef. Fil. Col. 2 
Tim. Hij geeft een reeks structuren die veel kunnen helpen bij het uitleggen van een tekst. 
Welch schijnt hiervoor een bijzondere aanleg te hebben en bewijst door het samenstellen de-
zer structuren een grote dienst aan alle Schriftonderzoekers, die er gebruik willen van maken. 
De schrijver wil zijn lezers door het geven van objectieve feiten er toe leiden om beter in te 
zien in welke bijzondere bedeling we leven. Hij vestigt steeds de aandacht op de bijzondere 
groep waarvan Paulus in zijn gevangenschapbrieven spreekt: de gemeente der verborgenheid. 
We raden al de Engels lezenden aan zich dit boek en ook de andere aan te schaffen. We ge-
ven hierbij een opmerking: Welch’ boeken zijn niet om maar eenvoudig door te lezen. Ze zijn 
ook geen “vrome lectuur”. Ze zijn handleiding om zelfstandig na te werken. De Schrijver 
geeft zoveel mogelijk objectief de Schrift weer en laat ieder vrij zijn eigen conclusies te trek-
ken. Hij schijnt zelfs dikwijls te vermijden zijn eigen gevolgtrekkingen klaar en duidelijk 
neer te schrijven. We menen dat hij bevreesd is dat men hem dan gaat geloven, terwijl hij van 
de lezer verwacht dat deze zijn eigen overtuiging vormt. Dat er hier en daar ook subjectieve 
dingen zijn, is menselijk. 

U. d. S. verwerkt zelfstandig wat de Schrift geeft. Het is geen kopie van Bullinger’s of 
Welch’ werken. We volgen noch Bullinger noch Welch als betrouwbare maat, die voor ons 
uitmaken wat al of niet waar is. En al zijn we dankbaar dat we in de brede hoofdlijnen, ja op 
veel onderdelen overeenstemmen, toch is verschil van opvatting onvermijdelijk. Alleen als 
men een vaste leer volgt waarover óf niet verder gesproken mag worden, zoals geloofsbelij-
denissen die eens en vooral schijnen te moeten vaststaan, of onderworpen is aan een onge-
schreven leer waaraan niet getornd mag worden omdat ze komt van “bekwame en betrouwba-
re” mannen die men kopieert, kan er een kunstmatige eenheid zijn in de opvatting omdat die 
opgelegd wordt. U. d. S. heeft zijn eigen werkplan en werkt dit bijzonder uit met het oog op 
de Nederlandse godsdienstige denkwereld en de hier heersende stromingen. Met dit al is ech-
ter niet gezegd dat Welch’ werk alleen voor de Engelse wereld is. Objectieve waarheid be-
hoort allen toe. En als zodanig bevelen we Welch’ werken over het algemeen genomen aan. 
Mede het verschil in taal verhindert soms in alles met Welch van gedachte te wisselen en tot 
een nauwere overeenstemming in onderdelen te komen. Dit belet evenwel niet van harte te 
wensen, dat de Heere ook dit boek gebruiken mag tot prijs der heerlijkheid Zijner genade. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 5 12 Sept. 1931 

De Weg der Behoudenis 

OVER GELOOF (vervolg). 

Men neme dus het geloof als zeer eenvoudig, door God mogelijk gemaakt. De ongelovige 
kan in God geloven, de in-God-gelovige kan in Christus gaan geloven. Alleen het voorwerp 
des geloofs kan ingewikkeld zijn. Als we dan verder spreken van vele “geloven”, mene men 
niet, dat we het geloof ingewikkeld willen maken, doch alleen dat we zo duidelijk mogelijk 
willen voorstellen welke schakeringen de Schrift aangeeft voor het voorwerp des geloofs. In 
Christus hebben we de ganse volheid Gods. Vanzelf hangt ons begrip af van de positie op de 
weg der behoudenis. Hoe meer we van Christus gaan horen, en hoe meer de Heilige Geest 
ons verstand gaat verlichten, des te meer gaan we Hem kennen en des te dieper kan ons ge-
loof worden. Het blijft steeds even eenvoudig op zichzelf, doch het voorwerp breidt zich in 
alle richtingen uit. We zullen verder zien hoe dit dikwijls door het gebruikte voorzetsel (ge-
loof “tot”, “op”, “tot-in”, “in”) op eenvoudige wijze omschreven wordt. 

 
Als het geloof zo gemakkelijk is, zo eenvoudig, waarom gelooft dan ieder mens niet? Omdat 
er in de mens zelf iets is dat Gods genade kan weerstaan. De ongelovige kan wel geloven, 
want God geeft hem daartoe de mogelijkheid, doch hij wil niet. We zullen dat in een later 
hoofdstuk ontwikkelen. God werkt wel op “voldoende” wijze, maar het hangt van de persoon 
af of het op “afdoende” wijze zal zijn. De inhoud van het geloof is gewoonlijk zó dat het de 
mens vernedert en zijn hoogmoed treft. Geloof en bekering zijn eigenlijk onafscheidbaar. 
Geloof is dus in zekere zin moeilijk, omdat het gepaard gaat met bekering en de mens dus 
zijn eigen zondigheid moet erkennen. Als dan iemand zegt dat hij niet “kan” geloven, dan is 
dat omdat zijn ikheid zich niet wil neerbuigen en God niet als God wil erkennen en omdat hij 
ook niet met Christus der zonde wil sterven. Het hart, de gehele inwendige mens, is boos en 
ongelovig. Daarbij moet men de inwerking van de “Overste van de macht der lucht” niet ver-
geten (Ef. 2:2, 3). Voor zijn gevallen toestand is de mens niet verantwoordelijk, maar wel dat 
hij zo blijft als God hem de mogelijkheid geeft te veranderen. God biedt het geloof aan 
(Hand. 17:31 Gr. tekst) en geeft de mogelijkheid tot bekering (2 Petr. 3:9, zie verder onder: 
“Wil God de bekering van alle mensen?” 

 
Men ziet hieruit dat er eigenlijk twee soorten ongelovigen zijn en in verhand met de behou-
denis is het goed dit steeds voor ogen te houden. Er zijn er die de blijde boodschap niet ge-
hoord hebben en dus niet kunnen geloven en er zijn er die wel gehoord hebben, doch niet 
willen geloven. Door de prediking van het Woord, kunnen velen “horen“ en geloven. Zo ver-
heerlijkt men God. Zij die niet geloven omdat ze niet gehoord hebben zijn misschien wel niet 
verloren, doch zij verheerlijken God niet. De prediking zelf redt geen mens, maar geeft de 
gelegenheid God meer te verheerlijken. 

 
We willen hier ook nog opmerken, dat als het geloof niet in onze natuur ligt en we er ook niet 
toe gedwongen worden, zoals dat bij een mathematisch bewijs het geval kan zijn, het bestaan 
van het geloof dan een bewijs is van Gods werking in ons. 

 
Uit het voorgaande ziet men dat er een vooruitgang moet zijn in het geloof. Des te meer we 
horen en verstaan, des te meer zal hetgeen buiten ons ligt tot ons bewustzijn gebracht worden 
door God, en des te meer zal Hij ons geloof kunnen omhelzen. Er is hier een wisselwerking. 
Naarmate we meer gaan geloven, wordt onze gemeenschap met God nauwer en des te meer 
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gaan we de dingen Gods zien. Het voorwerp ons geloofs breidt zich uit in omvang en diepte. 
Men begint met de eenvoudige dingen, die God binnen ieders bereik gelegd heeft: de natuur-
lijke zaken. Verstaat de mens uit de schepping de onzienlijke dingen en verheerlijkt en dankt 
hij God, dan zal God meer rechtstreeks in hem gaan werken. Dan kan hij zich bewust worden 
van allerlei dingen die hij vroeger niet opmerkte en niet kon verslaan. De meest eenvoudige 
boodschap uit Gods Woord kan dan ook gaan leven, de betekenis zal beter ingezien worden, 
de volheid ervan zal zich geleidelijk ontplooien. Die boodschap zelf is een kracht Gods tot 
behoud (Rom. 1:16). De Heilige Geest leidt tot de volle waarheid en maakt aldus een vol ge-
loof mogelijk. Bijna elk Schriftwoord heeft een onpeilbare diepte die zich meer en meer doet 
kennen. Tot hen, die reeds ver op de weg der behoudenis gevorderd zijn, zegt Paulus: “Opdat 
gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en 
hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld 
worde tot al de volheid Gods” (Ef. 3:18, 19). Wie de Schrift onderzoekt en gelooft, kan dus 
niet alleen meer en meer geloven, doch ook steeds dieper geloven. We voegen er nogmaals 
bij dat zijn geloof op zichzelf steeds even eenvoudig blijft, maar dat het voorwerp zich als het 
ware uitbreidt en verdiept. 

 
De basis van het geloof blijft daarbij altijd de Schrift, niet bijzondere mededelingen of visioe-
nen (Rom. 10:17). 

 
Zoals Satan in deze aioon verblindend werkt, oefent God een verlichtende werking uit. (Zie 2 
Cor. 4:6 en vergelijk Kol. 1:13 met Ef. 2:2, 3). Daarom spreekt men steeds van iets “zien”, 
van een “visie”, van een “openbaring” enz. Soms kan dit, zoals bij Paulus, een werkelijk visi-
oen worden, doch gewoonlijk blijft het begrensd tot een werking op onze geest en ons be-
wustzijn, zonder dat onze zintuigen er door beïnvloed worden. Men leze hier b.v. Ef. 1:17-23. 
De Heilige Geest doet ons weten de dingen, die ons door God geschonken zijn (1 Cor. 2:12), 
doch die nog buiten ons lagen. 

 
Het geloof betreft boodschappen en personen. Hoe meer het gaat omvatten, hoe dieper het de 
dingen en personen gaat doorzien. En hoe meer men b.v. van de Heere Jezus gaat kennen, 
hoe meer men Hem gaat vertrouwen en zich aan Hem overgeven en toewijden. Het geloof is 
geen vertrouwen, maar voert er toe. In het vertrouwen zijn graden, in het geloof niet. Men 
kan het niet eenvoudig genoeg nemen. 

 
We hebben er reeds de nadruk op gelegd dat het geloof zelf geen “goed werk” is, dat er geen 
verdienste in ligt, dat het op zich zelf niets uitwerkt en zeker niet gelijkwaardig is met recht-
vaardigheid. Het geloof behoudt niet, maar is de weg om Gods genadegaven in bezit te ne-
men. Hier kan men ook weer zien hoe juist de Heilige Geest Zijn woorden heeft uitgekozen 
en hoe belangrijk het voor ons is op die gezonde woorden acht te geven. Van de gerechtig-
heid wordt namelijk nooit gezegd dat ze “om reden van” (dia, 4e naamval) het geloof is, maar 
wel “door middel van” (dia, 2° naamval) het geloof. Alle verdienste ligt in Christus, daarom 
is het voor ons zo gemakkelijk tot de gerechtigheid te komen en is geloof alleen voldoende. 
Het geloof is het middel om Gods genade te aanvaarden. 

 

De woorden geloof en geloven worden zeer dikwijls in de Griekse Schriften gebruikt. Het is 
de moeite waard stelselmatig alle teksten te onderzoeken waar ze voorkomen. Zo ziet men 
des te beter hoeveel ons geloof kan omvatten. Als aanhangsel van De Weg der Behoudenis 
geven we een volledige en gerangschikte lijst van alle teksten waar die woorden gebruikt 
worden (zie blz. 31) 
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DE GELOVEN.  
Intussen geven we hier reeds een kort overzicht van enige uitdrukkingen, die op eenvoudige 
wijze aangeven hoe ver het geloof rijkt. 

 
  Geloof in verband met God   

 
a. Geloof tot God. 1 Thes. 1:8. Het gebruik van het voorzetsel “pros” geeft aan, dat het  
     naar God gericht is, maar het doel nog niet goed onderscheiden wordt. 

  b.Geloof op God. Heb. 6:1. Hier is “epi” met de accusatief gebruikt. Er is een werking  
  tot het bereiken van God. Het doel moet dus reeds beter onderscheiden zijn. 

                c. Geloof tot-in God. Joh. 12:44; 14:1; 1 Petr. 1:21. Het geloof heeft nu God bereikt en  
  wil in Hem rusten. 

  d. Verder heeft men het God-geloven (zonder voorzetsel). 
      Hand. 27:25; Rom. 4:3; Gal. 3:6; Jak. 2:23; Tit. 3:8. 

 

Geloof in verband met Christus. 

a.  Geloof op de Heere. Het voorzetsel “epi” is gebruikt. Soms met de accusatief, zoals in 
   Hand. 9.42; 11:17; 16:31; 22:19. Het drukt een werking uit tot het bereiken van Chris- 
   tus. Soms met de datief, zoals in Rom. 9:33; 10:11; 1 Petr. 2:6; 1 Tim. 1:16. Hier heeft 
       men de gedachte van rust, maar “op” Christus, nog niet “in” Hem'. Een doel is bereikt,  
   het einddoel nog niet. 
  b. Geloof tot-in de Heere.”Eis” drukt uit dat men tot in Hem gekomen is. In de 
  meeste gevallen is deze uitdrukking gebruikt. Als voorbeeld geven wij: Joh. 
  3:16. Men kan hiervan onderscheiden: geloof tot-in Christus Jezus. Gal. 2:16. 

b.  Geloof in Christus. het voorzetsel “en” drukt een rusten-in uit. Het einddoel is bereikt.  
   Hier heeft men het zoonschap. Gal. 3:26; Ef. 1:15; Kol. 1:4. 
c.  Dan heeft men het Christus-geloven, zonder voorzetsel. 

  Men kan onderscheiden tussen hen, die Hem kennen in Zijn vernedering (b. v. Joh.  
  8:31) (1) en diegene die Hem in Zijn verheerlijking geloven. 2 Tim. 1:12. 
 

In verband met Joh. 8:30, 31 dient opgemerkt, dat de Joden van v. 31, niet die van v.30 zijn. 
De Gr. tekst zegt: “Jezus dan zeide tot de Joden die-hem geloofd hadden”. Het was geen ge-
loof tot-in Hem, zoals in v. 30 en dat oppervlakkig geloof was reeds verdwenen: zij hadden 
geloofd. 

 
Men moet verder nog onderscheiden of het geloof “Jezus” betreft, d.i. wat de natuurlij-
ke mens van Hem kan zien, ofwel de “Heere”, de Zone Gods op aarde, ofwel “Christus 
Jezus” de Verheerlijkte. In vele plaatsen waar “tot-in” gebruikt is, betreft het de mens. 
Zo b.v. Mat. 18:6. Er zijn echter ook voorbeelden in de Evangeliën van geloof “tot-in” 
de Zone Gods: het is geloof dat “Jezus” is de Christus (Joh 11:25-27). 

 

Later zullen wij beter het belang van een dergelijke verdeling inzien. Men kan echter 
reeds min of meer vermoeden welke verwarring er gekomen is door het vermengen van 
al die “geloven”. 
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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 33. 

ISRAELS SCHONE TOEKOMST.  
Met Nebukadnezar begonnen de tijden der Heidenen. Israël werd weggevoerd en kreeg nim-
mer een eigen koning terug. Zijn ware Koning verwierp het. Gaandeweg volgden de wereld-
rijken elkaar op. Het laatste is nog niet tot heerschappij gekomen, al kan een en ander snel 
veranderen. (Zie Dl. I Het Boek Daniël). Goed beschouwd is de historie dezer eeuw de strijd 
om de wereldheerschappij en komt telkens weer de vraag naar voren: Wie zal aan de spits 
staan. De tijd heeft getoond, dat er geen rijk duurzaam is. Satan zal eenmaal trachten een 
duurzaam rijk te vestigen en zijn kracht, troon en macht te geven aan de politieke Antichris-
tus, het Beest, dat van de dodelijke wonde genezen is. Dan. 7:27 zegt evenwel, dat ook dit 
rijk voorbij zal gaan.”Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken 
onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge (plaatsen),  
beter te vertalen door: der heiligen des Allerhoogsten, Wiens rijk een eeuwig rijk zal zijn 
en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.” Dat volk der heiligen des Aller-
hoogsten is Israël. Dat krijgt de wereldheerschappij. Zijn Koning heet daarom: Koning der 
koningen en Heere der heeren. 

 
Het Calvinisme meent, dat volgens hun uitverkiezingsleer, de “uitverkorenen” de nieuwe 
mensheid zullen vormen. Zij zullen koningen en priesters zijn en een eenheid vormen. Waar-
over men nu koning en waarvoor men nu priester moet zijn, laat deze leer in het onzekere. 
Consequent doorgevoerd zijn het koningen zonder onderdanen, immers de anderen zijn ver-
worpen, en priesters buiten functie, want er is niemand meer tot God te leiden. 

 
De Schrift leert wat anders. Zij zegt, dat er in de toekomende eeuw en op de nieuwe aarde 
volken zullen zijn. De mensheid bestaat dan niet uit een groep uitverkorenen, maar uit vol-
ken. Jes. 60:3 zegt: “en de Heidenen zullen tot uw, d.i. Israëls, licht gaan en koningen tot de 
glans, die u is opgegaan. Het Calvinisme wil dit geestelijk vervuld zien in deze bedeling en 
heeft geen oog voor Gods toekomende heils-aioon(en). Evenmin het Adventisme, dat de aar-
de woest en ledig doet zijn. 

 
Het zal evenwel anders zijn. De Volken verliezen hun nationaliteit niet. Ook worden zij niet 
naar de “Hel” verwezen, wat strikt genomen het Calvinisme moet leren. Ook niet verdelgd 
wat het Adventisme leert. Zij worden met hun eigenaardige kenmerken en eigenschappen 
behouden en gereinigd. Onder Christus als Koning der koningen zal er een nieuwe wereldor-
de komen, die door Israël zal worden onderhouden. Wat Mozes in het Oude Verbond Israël 
voorwaardelijk toezegde in Deut. 28:1 “. . .  indien gij der stemme des Heeren uws Gods vlij-
tiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebied, zo 
zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde,” dat zal de Heere Israël in 
het Nieuwe Verbond uit genade geven.”Alle volken der aarde zullen (dan) zien, dat de naam 
des Heeren over u genoemd is en zij zullen u vrezen,” vs. 10. Israël zal (dan) alleen boven 
zijn, vs. 10 en niet onder zoals nu. 
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ISRAËL GEDIEND.  
Israël komt door en onder zijn Koning tot wereldheerschappij. 

 
Ps. 45:17 “In plaats van uw vaderen, zullen uw zonen zijn, gij zult ze tot vorsten stellen over 
de ganse aarde.”Jes. 14:1, 2“... de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het 
Huis Israëls aanhangen en de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen en 
het Huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des Heeren tot knechten en tot maag-
den...” 

 
Jes. 49:23 “Koningen zullen uw voedsterheren zijn en hun vorstinnen uw zoogvrouwen, zij 
zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde en zij zullen het stof uwer voeten 
lekken.“ Zie ook vs. 24-26. Het gaat hier om Israëls vijanden, verdrukkers, tirannen. Hun 
gericht vindt men in Jes. 14:1, 2; 51:22, 23; 54:17; 60:14-17; 61:5-9; Ob. 17-21; Mich. 5:7, 8; 
7:15-17. 

 
Israëls zaad zal de volken erven, Jes. 54:2-5; 55:3-5. Vreemden zullen hun muren bouwen en 
hun koningen hen dienen, Jes. 60:10-12. Het heer der Heidenen zal tot hen ingebracht worden 
en hun koningen tot hen geleid, 60:11. Buitenlanders zullen staan en hun kudde weiden en 
vreemden hun akkerlieden en wijngaardeniers zijn. Israël erft al de Heidenen “die naar Mijn 
naam genoemd worden (of: over welke Mijn naam genoemd wordt, d.i. in welker midden ’s 
Heeren naam door Israël aangeroepen wordt)” Am. 9:12. Zie ook Ob. 17-21; Hos. 5:6-8. 
Israël wordt tot een naam en tot een lof onder alle volkeren der aarde, Zef. 3:20. Het zal zijn 
als een dauw van de Heere, Mich. 5:6-8. 

 
Van militaire macht is geen sprake meer, Jes. 2:1-4, Mich. 4:1-4. De krijg wordt niet meer 
geleerd.”Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid, 
want de aarde (of het land, zelfde woord) zal vol zijn van de kennis des Heeren.” Jes. 11:9. 
Zie ook vs. 10. 

 
Staat Israël als natie tot heil der wereld boven de Volken, boven Israëls Huis staat weder een 
groep, door wie Israël en ook wel de Volken gezegend zullen worden. Dat zijn de geslachten 
der hemelen, Abrahams geestelijk zaad, dat zal zijn als de sterren, Christus’ geestelijke broe-
ders, onder wie Hij als Eerstgeboren Broeder staat, Rom. 8:29 evenals Jozef met zijn broeders 
gesteld werden over Farao’s en ook over Israëls goederen. 

 
ISRAELS WERELDZENDING.  
Israël zal niet heersen en groot worden om uit te buiten. Het zal zijn heilsgoederen uitdelen, 
opdat God daardoor verheerlijkt worde. Israël zal de volheid van Gods zegeningen onder de 
volken uitdelen. 

 
Ps. 96:3 “Vertelt onder de Heidenen Zijn eer, onder de Volken al Zijn wonderen. Zegt on-
der de Heidenen: De Heere regeert,” vs. 10. 

 
Ps. 98:2 “De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt, Hij heeft Zijn gerechtigheid geopen-
baard voor de ogen aller Heidenen.” 

 
Eenmaal zullen de Volken tezamen vergaderd worden, ook de koninkrijken om de Heere te 
dienen, Ps. 102:22, 23. 

 
Jes. 2:2, 3, Mich. 4:1, 2 “Vele Volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan 
tot den berg des Heeren, tot het Huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn we-
gen en dat wij wandelen in Zijn paden, want van Sion zal de wet uitgaan en des Heeren 
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woord uit Jeruzalem.” 
 

Israël zal God bekend maken onder de Volken, Jes. 12:4. De Egyptenaars zullen met de As-
syriërs de Heere dienen. De Heere zal zeggen: “Gezegend zij Mijn volk de Egyptenaars en 
de Assyriërs het werk Mijner handen en Israël Mijn erfdeel.” Jes. 19:22-25. Zie ook Jes. 
49:3; 55:10-12; 60:3; 61:6,’9. 

 
Zach. 2:11 “Vele Heidenen, zullen te dien dage den Heere toegevoegd worden en zij zullen 
Mij tot een volk wezen.” 

 
Zach. 8:13 “En het zal geschieden, gelijk gij, o Huis Israëls, geweest zijt een vloek onder de 
Heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden en gij zult een zegening wezen.” 

 
Zach. 8:20-23 “Nog zal het geschieden, dat de volken en de inwoners van vele steden ko-
men zullen en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: 
Laat ons vlijtiglijk heengaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om de Heere der 
heerscharen te zoeken; ik zal ook heengaan. Aldus zullen vele Volken en machtige Heide-
nen komen om de Heere der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des 
Heeren te smeken.” 

 
Zach. 14:16, 17 “De overgeblevenen van alle Heidenen... zullen van jaar tot jaar optrekken 
om te aanbidden de Koning, de Heere der heerscharen, en om het feest der loofhutten te 
vieren.” 

 
Het bovenstaande is gevolg van Israëls werk als zendingsvolk. Is het nu tot een vloek, dan 
wordt het een zegen in het midden der aarde. Israël zal onder zijn apostelen uitgaan om de 
Volken tot discipelen te maken, Mt. 28:19 en ze te dopen. Omgekeerd zullen vele Volken tot 
Israël gaan om Gods wegen te leren. Eerst zullen ze gedwongen gaan, Zach. 14:17-19, daarna 
vrijwillig komen, Ps. 102:22, 23; Jes. 2:2, 3; 56:6, 7; 60:7; Jer. 3:17; Mich. 7:11, 12; Zach. 
8:20-23. 

 
Jeruzalem zal het uitgangs- en middelpunt der wereldzending zijn. Die dan wil, kome. Gehele 
volken zullen tot God bekeerd worden, Satan is gebonden en kan ben niet meer verleiden. 
Daarbij worden de krachten der toekomende eeuw openbaar, Heb. 6:3. Gods grote daden 
worden gezien, Christus resideert in Jeruzalem als de Grote Koning en geeft van daar uit Zijn 
wetten. 
 
Over het herstel der ceremoniën spraken we reeds. We voegen er dit aan toe. Wie inziet, dat 
God meer dan een sfeer schept, dat Hij meer dan een huishouding, dan een sfeer van uitde-
ling, heeft, kan begrijpen, dat Israël met vreugde zijn ceremoniën zal vieren en de wonderen 
van Gods wet, die David reeds overpeinsde, zal inzien en ook in dit opzicht zal openbaren. 
Ps. 119:18. Gods rechten zijn goed, vs. 39. Zie ook vs. 97 en 165. Israël staat dan in de wet, 
niet er onder. Iemand, die in zijn werk zit, verricht dat met vreugde; zit hij er ónder, dan voelt 
hij het als een ondraaglijke last drukken. Zo was de wet Israël vroeger tot een last, hoewel ze 
heilig en goed was. Dan zal die wet het tot een lust wezen. Ze gaat voorbij, doch door vervul-
ling, d.i. volmaking, door overgang in een hogere wet. Niet door opheffing. Ook de Volken 
zullen gaarne Gods wet aannemen en dit kunnen, omdat geen Boze tegenstander hun daarin 
meer verhindert. 

HET HEIL DER VOLKEN.  
Het pleit der Volken is thans verre van beslecht. Ondanks de grote wereldoorlog, ondanks 
ontwapeningsconferenties, volkenbondsvergaderingen, vredespacten, en arbitrageverdragen is 
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de toestand nijpender dan ooit. Men staat gewapend tegenover elkaar en al weet niemand, 
wanneer het zal losbarsten, de kenners van de toestand erkennen ronduit, dat het zal losbar-
sten als de toestand zo blijft. 

 
Vanwaar die tweespalt en dat wantrouwen, dat jagen naar het vergankelijke en de strijd om de 
macht? Hierom: Elk wil de eerste, de grootste zijn. Allen zoeken ook hier het hunne. Recht en 
gerechtigheid worden met voeten vertreden, nijd en haat aangeblazen en de volken verblind. 
De god Mammon heerst. 

 
Het zal evenwel niet zo blijven. Ook voor de verontruste, zich meer en meer aftobbende vol-
ken, zal de heilzon dagen. 

 
Ps. 22:28, 29 “Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren, en alle 
geslachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. ”Want het Koninkrijk is des 
Heeren en Hij heerst onder de Heidenen.” 

 
Ps. 86:9 “Alle Heidenen, Heere die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor Uw aan-
schijn neerbuigen en Uw naam eren.” Zie ook vs. 10. 

 
Ps. 67.”De volken zullen U o God loven, alle volken zullen U loven. De natiën zullen zich 
verblijden en juichen, omdat Gij de Volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op 
de aarde, die zult Gij leiden.” Zie ook Ps. 96:7-9. 

 
Ps. 117 “Looft de Heere, alle Heidenen, prijst Hem alle natiën.” Zie ook Jes. 14:5-7, 24:16 
a. 

 
De Volken zijn verblind, hun aangezicht is omwonden. God zal ze eenmaal verlichten. 

 
Jes. 25:6-9 “Hij zal op deze berg (n.l. Sion) verslinden het omwindsel des gezichts, waarme-
de alle volken omwonden en het bedeksel, waarmede alle natiën bedekt zijn... En te dien 
dage zal men zeggen: Zie, Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig 
maken” (d.i. behouden). “Deze is de Heere, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons ver-
heugen en verblijden in Zijn zaligheid” (d.i. behoudenis). 

 
Jes. 52:10 “Alle einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.” Zie voorts 56:6, 7; 66:15-
23. 

Jer. 3:17 “Te dierzelver tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon en alle Hei-
denen zullen tot hetzelve vergaderd worden, om des Heeren wil te Jeruzalem en zij zullen 
niet meer wandelen in het goeddunken van hun boos hart.” Zie ook 16:19, 21 en Ez. 39:21. 

 
Al wat de Volken bearbeiden, hun politiek, staatsinrichting, sociologie, economie, weten-
schap, cultuur, fabriekswezen, enz. zal geen stand houden. 

 
Hab. 2:13 “Zie, is het niet van de Heere der heerscharen, dat de volken arbeiden ten vure 
en de lieden zich tevergeefs vermoeien.” 

 
Het is alles verkeerde en halve kennis en wetenschap, onkunde. God zal betere dingen geven 
en overal Zijn rechten bekend laten maken. 

 
Zef. 3:9 “Dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des 
Heeren aanroepen, opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.” 
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Hag. 2:7, 8 “Nog eens, een weinig tijds zal het zijn, en Ik zal de hemelen en de aarde en de 
zee en het droge doen beven, ja, Ik zal alle Heidenen doen beven en zij zullen komen tot de 
Wens aller Heidenen.” 

 
 

Mal. 1:11 “Van de opgang der zon tot haar ondergang zal Mijn naam groot zijn onder de 
Heidenen en aan alle plaats zal Mijn naam reukwerk toegebracht worden.” 

 
Waar God het meerdere geeft, zal Hij het mindere, de aardse zegeningen niet onthouden. Hij 
zal voor alles betere toestanden scheppen en alle kwesties oplossen. Ook hiertoe zal Israël het 
instrument zijn. Overal zal dit volk Gods inzettingen bekend maken en de Heidenen tot ja-
loersheid verwekken. 

 
Zach. 8:23 “Het zal te dien dage geschieden, dat tien mannen uit allerlei tongen der Heide-
nen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met 
ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.” 

 
Een nieuwe tijdperk zal dan beginnen. Waar Socialisme en Communisme in hun beste ge-
dachten en bedoelingen naar haken, zal dan komen: het rijk des vredes. Maar niet minder des 
rechts. Recht en gerechtigheid zullen heersen. Al wat daaronder niet buigt, wordt door het 
oordeel getroffen. ”De straf des eeuwigen vuurs”, d.i. het vuur behorend bij de toekomende 
eeuw, zal mede niet ontbreken. Een voorproef hiervan zien we in Sodom en Gomorra’s ver-
woesting. Die steden droegen “de straf des eeuwigen vuurs” d.i. werden gestraft zoals de 
toekomende eeuw, telkens waar dit nodig is, te zien zal geven. 

 
 

Om en over de Verborgenheid 
IV. 

DE VERBORGENHEID IN GOD. 
 

Nog nimmer heeft God in volheid de aan Abraham gedane beloften uitgewerkt. Deze houden 
in: Abram en zijn natuurlijk zaad krijgt het gehele land Kanaän tot in eeuwigheid, Gen. 
13:15, 16; 15:18-21; 17:6-8; in hem, d.i. in zijn persoon, door hemzelf, en tevens door zijn 
geestelijk zaad, zullen alle volken der aarde gezegend worden, Gen. 12:3; 15:5, 6; 17:4, 5; 
22:16-18. 

 
De Hervorming heeft gemeend, dat de Kerk voortzetting was van Israël: de nationale windse-
len waren afgelegd. Ze kon dat alleen door de profetieën te vergeestelijken en aan Israël niet 
te laten wat God beloofd heeft. Zo is een chaos ontstaan, die men alleen kan ontkomen door 
de Schrift ongebroken te aanvaarden en de vervulling van de O.T. beloften en profetieën in 
een latere periode te stellen. Tussen Israëls verwerping en aanneming, Rom. 11, heeft God 
een bedeling ingeschoven, waarover Hij nimmer te voren gesproken heeft, de bedeling der 
genade Gods, Ef. 3:2 of der verborgenheid, Ef. 3:9 grondtekst (gemeenschap moet zijn: ver-
borgenheid). Deze begon toen God bij monde van Paulus Israël in Rome terzijde zette en zij 
zal eindigen als God Israël weer als Zijn volk zal erkennen, iets wat nog toekomstig is. Ze 
vult dus mede de tijd van Israëls verharding. 

 
In deze bedeling der verborgenheid bereidt God een groep toe uit alle Volken die met Chris-
tus aan Zijn Rechterhand gezet wordt boven alle dingen. In zichzelf niet dan veroorde-
lenswaardige zondaars, schenkt God deze groep de hoogste genade, reden waarom Hij dan 
ook spreekt van de bedeling der genade, de uitdelingssfeer Zijner genade. Deze verschilt van 
de genade in het algemeen doordat zij ten hoogste opvoert en zet boven over alles. De ont-
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vouwing vinden we in de Brieven aan Efeze en Colosse en verder in Filippensen. Deze posi-
tie werd nog niet ingenomen door de Gemeente Gods van 1 Cor. 10:32. Deze wachtte op de 
openbaring van Christus. Het “Efeze lichaam” wacht op het mèt Hem geopenbaard worden, 
Col. 3:3, 4. Deze verwachting wordt verward met de opname der gemeente van 1 Thess. 4. 

 
De Christenheid in het algemeen meent, dat er maar één Gemeente is. Die omvat dan alle 
gelovigen vanaf Adam tot op de laatste uitverkorene. Dit nu is niet zo, er zijn verschillende 
groepen. De groep die Lichaam van Christus is, was een verborgenheid in God, nimmer te 
voren geopenbaard. Hiertoe behoort geen enkele O.T. gelovige. Dit Lichaam: kon eerst ge-
vormd worden nadat Christus aan Gods Rechterhand was gezeten en nadat God die absolute 
verborgenheid aan Paulus geopenbaard had. Dit geschiedde eerst in Rome in zijn gevan-
genschap. Dat was nadat 1 Thess. 4 geschreven was. 

 
Men zal ons vragen tot welke groep dan de andere O.T. en vele N.T. gelovigen behoren. Het 
antwoord is dit: zij behoren tot de geslachten der hemelen als zij met de gelovige Abraham, of 
tot de geslachten der aarde, als zij in Abraham gezegend worden, Ef. 3:15, Gen. 12:3, 22:18, 
Hebr. 11:11, 16. 1 Cor.15:40. Men houde hierbij wel in het oog dat hoewel allen op dezelfde 
wijze behouden worden, n.l. door Christus’ verlossingswerk, niet allen tot dezelfde sfeer of 
heerlijkheid geroepen worden. 

 
Het Lichaam van Christus is een groep uitverkoren vóór de grondlegging, Gr.: nederwerping 
der wereld. De Leden worden door de Heilige Geest van heerlijkheid tot heerlijkheid veran-
derd om uiteindelijk tot Hem in heerlijkheid opgenomen te worden. Een enkel woord van 
toelichting zal hier nodig zijn, daar er door het niet recht snijden der Schrift grote verwarring 
heerst. Velen voelen iets van die heerlijkheid maar werken ze verkeerd uit. Laat ons nagaan. 
 

Het opnemen in heerlijkheid ziet het Russellisme plaats vinden op het sterfbed (doch eerst 
sinds 1874), het Darbisme het Calvinisme, Lutheranisme en Katholicisme (indien de gelovige 
ziel bij dit laatste tenminste niet naar het vagevuur gaat) eveneens reeds bij de dood. Allen 
verliezen uit het oog dat men eerst na de opstanding bij de Heere kan zijn (1). Zij doen dus te 
kort aan de leer der opstanding.  

(1) Dit zegt Paulus duidelijk in 1 Thes. 4:16, 17. Daarbij zijn de doden in de Hades en Christus is daar nu niet 
meer. 

Dit geschiedt evenzo door het Maranathaïsme. Verder verplaatst het Darbisme het einde van 
het Lichaam naar 1 Thess. 4 en moet daarvoor de Schrift geweld aandoen door dingen te le-
ren, niet eigen aan de Schrift, b.v. door de rechterstoel van Christus in de lucht te stellen waar 
hij niet is, door te leren dat de Wederhouder de Heilige Geest of de Gemeente is, wat de 
Schrift niet zegt, door de opname van 1 Thess. 4 te stellen voor dat de toekomende toorn aan 
vangt, wat de Schrift ook niet leert. Het Kusseilisme verwart de groep van Thess, en Cor. met 
het Lichaam en leert onschriftuurlijke dingen over Christus’ wederkomst; het meent, dat Hij 
onzichtbaar zal zijn en blijven. Het Calvinisme enz. onderscheidt de groepen niet en houdt de 
lijnen niet uit elkaar. 

 
Voor de Leden van het Lichaam die met Paulus de loopbaan mogen voleindigen, die de gees-
telijke volmaaktheid in Christus mogen bereiken, is er iets anders. Geen wegrukking, maar 
het lichamelijk medegezet worden ondér de over- (of boven-) hemelsen (Ef. 2:6) vóór Chris-
tus de groep van 1 Thess. 4 opneemt. Alle leden sterven eerst zoals hun Hoofd en er heeft 
geen opname van levenden plaats in die groep. 
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We ontkennen de heerlijkheid niet die stervenden zien of horen, we ontkennen de vervulling, 
niet eenmaal, maar bij het sterven. Evenmin als er nu al een nieuwe hemel en aarde is, alhoe-
wel Johannes die reeds 19 eeuwen geleden zag, evenmin wordt de stervensvisie direct werke-
lijkheid al zien de stervenden heerlijke gezichten. 

 
Men zal vragen of dan thans nog niemand “ontbonden en bij Christus” is. We antwoorden 
hierop volmondig ja, doch dit is alleen verkregen door het jagen naar de prijs der roeping 
Gods die Boven is. Dat is de uitopstanding, in de S. V. genoemd de weder opstanding, de 
persoonlijke opstanding kort na de dood, bereikt door het jagen er naar Pil. 3:10, 11. Deze 
prijs kan behaald worden door het gestadig zien op de Overste Leidsman en Voleinder des 
geloofs Christus, door een doden der leden die op de aarde zijn en een in wonen van Christus 
in het hart die tot alle volheid vervult. Dit leidt tot een gestadige ontlediging en een opwassen 
in het Hoofd, een uitwerken van wat God inwerkt, een met vreze en beven uitwerken van 
zijns zelfs zaligheid, een jagen naar de volmaaktheid, een grijpen waartoe men gegrepen is. 

 
De Verborgenheid in God heeft dus twee zijden:   

1. Het is een bedeling waarin God het Lichaam van Christus vormt,  
2. En een groep die met het Hoofd in levende gemeenschap staat en die met Hem gezet 

wordt boven alle dingen en die tevens een prijs in het vooruitzicht stelt, het ontbonden 
worden en bij Christus te zijn. Dat ontbonden worden is niet de scheiding van ziel en 
lichaam, maar het kort na de dood losgemaakt worden vanuit de doden. Zo is deze 
verborgenheid rijker dan de opname, consequenter naar de Schrift dan Russellisme en 
Calvinisme, enz. en meer tot heerlijkheid van God, Die door de dood heen leidt tot het 
Hoofd. Ze is in alle opzichten ver boven al het vroeger geopenbaarde. 

 
Men onderscheide dus wel. In de Corinthe groep is de hóóp: de verandering in een punt des 
tijds en het de Heere tegemoet gaan, hetzij levend, hetzij na eerst opgewekt te zijn. De prijs is 
het mogen schitteren in de grootste heerlijkheid van de sterren, het ten volle behouden zien 
blijven van het Werk voor Christus’ rechterstoel, 1 Cor. 3:11-15. In de Efeze groep is de hoop 
het met Christus gezet worden in het bovenhemels koninkrijk 2 Tim. 4:18 grondtekst. Ef. 2:6, 
7.  
Dat is reeds geschied vóór Hij Zich gaat openbaren, omdat het Lichaam eerst bij Hem moet 
zijn vóór Hij wederkomt om met Hem zichtbaar te worden (Col.3:4). De prijs is de uitopstan-
ding, het gelijkvormig worden aan Zijn dood, waarnaar Paulus jaagt, Fil. 3:10, 11 en wat leidt 
tot een spoedige opstanding. Dat is het ontbonden worden en bij Christus zijn. 
 

De “Ismen” en de Waarheid 
 
Er zijn in het Christendom vele “Ismen”. Het zou ondoenlijk zijn die op te sommen en dit 
behoeft ook niet. Alleen waar wij ze ontmoeten of onze wegen elkaar kruisen, noemen wij ze. 
Ter voorkoming van misverstand, willen we nadrukkelijk zeggen, dat we dit alleen doen ter 
korte aanduiding, niet om met de benaming de dragers of belijders ervan te kwetsen. 

 
Wat zijn voor ons Ismen. Stelsels, gedachtengangen, vastgestelde Schriftverklaringen, enz., 
die óf zijn blijven steken in de voortgezette afwerking en daarmee uitzuivering van men- se-
lijke meningen óf misplaatste waarheden die men niet in de goede bedeling ziet en waardoor 
men tot een scheef bouwwerk komt óf verbogen waarheden, die men krom trekt in het brein 
of het gevoel of de wil. De laatste kunnen de naam van ketterijen dragen. Ismen zijn stil-
staande vaak vertroebelde, verontreinigde wateren van inzicht in de Schrift. Alleen hij die 
zich hoe langer hoe meer aan de Schrift vastklemt en bij geen personen of belijdenisschriften 
blijft staan, kan de Ismen te boven komen. 
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Ismen zijn om te beginnen stilstanden. Zo’n stilstand is zeer wèl te verklaren. Evenals in de 
natuur een zaad zich baan breekt door de omringende belemmeringen heen, zo breken de ker-
nen der waarheid zich baan in het denken, geloven en belijden. Dan volgt er een zekere con-
sequentie, een nader vastleggen. Door herhaling en hernieuwde bespreking, door een 
weergeven in extract- en in meer opgeloste vorm moet een nieuw gevonden waarheid er bij 
de volgelingen ingebracht worden. Dat is op zich zelf goed, maar geeft anderzijds het grote 
gevaar, dat men daarbij blijft staan. Dit komt vanwege de menselijke beperktheid. De vinders 
of dragers van nieuwe waarheden voelen in de regel wel, dat zij slechts een deel der waarheid 
ontdekten of herontdekten en als zij deemoedig blijven, dan zullen zij belijden: Wij kennen 
ten dele. Maar de leerlingen in hun waan beslissen waar de meesters in hun wijsheid gissen. 
De voorman of voormannen krijgen hun epigonen, hun opvolgers. Deze lopen niet alleen in 
dezelfde banen maar zetten ook het werk niet voort. Dan komen de derde rangs verbreiders 
en leggen alles onherroepelijk vast en zo ontwikkelt zich een Isme. 

 
Ismen kunnen ook zijn ontstaan door reactie. Doordat actie, baanbreking, ook reactie, om-
snoering, verhindering wekt, ontstaat uit een Isme een Anti-Isme, dus een nieuw Isme. Beide 
staan dan tegenover elkaar en bestrijden elkaar heftig, omdat geen van beiden de oplossing 
ziet. Die ligt dan in het verder voortschrijden en in uitzuivering van het vorige. Ismen hebben 
een gedeeltelijke, een misplaatste of negatieve waarheid. Aanvulling en zuivering kan de 
laatste omzetten in een positieve, maar de stilstand belemmert dat juist. 

 
Het is niet ons doel dit alles uitvoerig uit te werken. Hoofdzaak was om te zeggen, wat voor 
ons Ismen zijn en hoe wij die zien t.o.v. de waarheid. Voor ons heeft geen enkel Isme de vol-
le waarheid en is elk Isme een stelselmatig of in stand gehouden voordragen van ’n waarheid, 
’n kiem van waarheid, enkele waarheden, enz. Er zit altijd ’n gebrek, gebreken, grote gebre-
ken of grondgebreken in. Men kan verschillend bouwen op het Fundament en wij zien dan 
ook om ons heen menig bouwwerk opgetrokken in verschillende stijlen. Alleen hij die zich 
benaarstigt voortdurend in de lijn der Schrift te blijven, kan, als hij loslaat wat onjuist is, vrij 
blijven van Ismen of die uitzuiveren. 

 
Ismen zijn bewijzen van de zwakheid in het geloof en van het menselijk onvermogen. De 
mens is zo traag om te Horen en te geloven, zo beperkt van begrip en verstand, dat hij meent 
de waarheid gevonden te hebben, waar de helft hem nog niet is bekend geworden. Hij kan 
alleen bij het licht van Gods Geest, niet door een verlicht mens, de Schrift meer in volheid 
opnemen. De Ismen zijn bewijzen van onvolkomenheid, van stilstand en van afbuiging, van 
kromtrekkerij van de waarheid. Dè waarheid nu is wel alleen te benaderen maar dan moet dat 
ook een voortgezet benaderen zijn zonder blijvende stilstand. 
 
Zonder blijvende stilstand. Hierin ligt opgesloten, dat God door alle Ismen nog wat goeds kan 
doen. Zij kunnen geschikte “herbergen” zijn op de weg tot Hem. Alleen, waar men meent in 
paleizen te verblijven die steeds zullen blijven, daar begint het Isme verkeerd te werken. Daar 
verliest men de heilige Tempel waartoe we moeten opgaan uit het oog en bereiken we de wa-
re plaats der rust niet. Ismen kunnen hoogstens een optrekpaal zijn, die ons, zwakken van 
verstand en inzicht, voorlopig iets verder brengen. Zodra men uit de put is van menselijke 
neerval in denken of leven, kan men een poosje rusten bij zo’n optrekpaal, die dan een leun-
paal wordt. Maar indien men voelt dat God dan verder leidt en een Isme niet klopt met de 
Schrift en we toch bij de paal blijven leunen, wordt deze een hinderpaal. Ismen kunnen dus 
relatief goed zijn als God ze gebruikt. Ze zijn absoluut genomen verkeerd als slechts gedeel-
telijke waarheid hebbende. God als Opperste Kunstenaar kan ten slotte alles zo gebruiken als 
Hem behaagt. Dit geeft ons evenwel niet het recht een Isme aan te hangen als we beter te zien 
krijgen. Men late zich dan van de “schadelijke weg” leiden op de “eeuwige weg”. 
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Alle Ismen vallen eenmaal weg, hetzij als de tijd voortschrijdt en de afwijking blijkt, hetzij 
als eenmaal in de toekomst alles in volle werkelijkheid gezien zal worden. Wij hopen, dat 
velen reeds nu in de geest mogen zien, dat dè waarheid het, meest juist gezien wordt, als men 
geplaatst wordt in de bedeling der verborgenheid. Deze geeft over alles het meeste licht. De 
verborgenheid lost gaandeweg de Ismen op en stelt als volkomen man boven de meestal kin-
derlijke Ismen. Wie opwast in het Hoofd, wordt nu reeds in de geest boven die dingen ge-
plaatst die “ten dele” zijn. Ismen zijn delen, vaak kapotte delen, de Waarheid is volle gaaf-
heid, en geen ding onvolkomen. Men zoeke die in Christus en verlate hetgeen ten dele is. Op-
dat men in geen ding gebrekkig zij. 
 

Vraag en Antwoord 
 
VR.: Is de Gemeente de Bruid van Christus? 
 
ANTW. De term: de Bruid van Christus komt nergens in de Schrift voor. Op. 22 spreekt van 
de Bruid, de Vrouw des Lams. De Bruid kan alleen gezien worden in de aardse sfeer, hemel-
bruiden kent de Schrift niet ondanks ’s mensen fantasie en terminologie (benaming). De 
Bruid, de Vrouw des Lams, is uit Israël en is niet het Lichaam. Dit laatste is uit de Volken, de 
Heidenen. Tot het Lichaam kunnen ook Joden en andere Israëlieten behoren, doch alleen als 
zij met Christus gestorven, opgewekt en in het overhemelse gezet zijn. 
De Bruid is een groep alleen uit Israël. Zie ook Jes. 54:5-7; Jer. 3:14; 31:32; Hos. 2:15; 3:3. 

 
Men zal ons Ef. 5:27 voorhouden. Dit vers spreekt echter niet van de Bruid. Het is een illu-
stratie der liefde: zoals het Hoofd voor het Lichaam zorgt, zo moet de man voor de vrouw 
zorgen; zo nauw als de verbinding is tussen hoofd en lichaam, “één vlees”, zo nauw zij de 
verbinding tussen man en vrouw. De vrouw is lichaam (niet: het lichaam) des mans, d.i. aan-
vulling. Zo is de Gemeente aanvulling van Christus. Ontstond bij Adam een tweeheid, in de 
éne mens, nu ontstaat een nieuwe geestelijke eenheid tussen Hoofd en Leden. Dat is de grote 
verborgenheid. De grote Verborgenheid is juist het tegenbeeld van de schepping van man en 
vrouw. Men ziet hun schepping aan voor een beeld van Christus en de Gemeente, maar de 
laatste verhouding is niet de vorming van twee nieuwe Mensen, maar die van één nieuwe 
Mens. 

 
Het huwelijk vormt als het ware één mens, een nieuwe eenheid, de gehuwde mens, zo vormt 
Christus met de Gemeente een eenheid, waarvan Hij het Hoofd is. 

 
De man is het hoofd der vrouw. Niet van haar natuurlijk lichaam. Hij is het hoofd der huwe-
lijksverbintenis, der huwelijkseenheid. Zo is Christus het Hoofd der Gemeente, der nieuwe 
eenheid die God thans vormt. 

 
Laat ons een aards beeld nemen. We spreken van het hoofd ener school. De school is hier 
vanzelf niet het gebouw, maar van de groep van onderwijzers die aan de leerlingen onderwijs 
geven. Het is een samenhangend geheel. Het hoofd kan niet buiten de onderwijzers, deze niet 
buiten leerlingen. Het hoofd is nodig voor de groep van onderwijzers en leerlingen. Het per-
soneel vormt zijn aanvulling, zijn “school lichaam”. En dat is nodig voor de leerlingen. Zo 
nu met het Lichaam van Christus. De Leden er van vormen de aanvulling van het Hoofd; het 
heeft zijn betekenis en roeping voor de andere gelovigen, ja voor de gehele schepping. 
Evenmin evenwel bij de school sprake kan zijn van een bruidsbetrekking, evenmin is dat het 
geval in Ef. 5. Bij een bruidsverhouding is nog geen sprake van het hoofd zijn. De bruid (d.i. 
de naam vóór en gedurende de bruiloft) wordt niet door de bruidegom, maar door haar ou-
ders onderhouden en gevoed. Het voeden en onderhouden behoort bij het man en vrouw zijn, 
bij het als “hoofd” tot “lichaam” staan van man en vrouw in de eenheid van het huwelijk. Zo 
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ook bij Christus en het Lichaam. Zelfs al zou er een geestelijke verhouding als van Bruide-
gom tot Bruid bestaan hebben, dan nog is die in het Lichaam van Christus opgeheven en 
overgegaan in de eenheid die de tweeheid van Bruidegom en Bruid uitsluit. Hoofd en Li-
chaam, vormen één geheel. Het Lichaam is niet de Bruid, maar de aanvulling van Christus. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 6 26 Sept. 1931 

De Weg der Behoudenis 

IS HET GELOOF EEN GAVE?  
Een algemeen antwoord is gemakkelijk gegeven op deze vraag: 

1 Cor. 4:7 “Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt?” 

Vaak bedoelt men echter iets geheel anders. Men ziet dan het geloof aan als een geheimzin-
nige macht, die God slechts bij sommigen als het ware ingiet, geheel buiten die mens om, of 
als gevolg op veel bidden, smeken en zuchten. Aan de anderen is het niet gegeven te geloven. 
Nu is hetgeen we over geloof gezien hebben voldoende om het onhoudbare dezer opvatting 
aan te tonen, maar toch moeten we deze zaak nog zorgvuldiger nagaan omdat ze van zulk 
groot belang is in verband met de Weg der Behoudenis. 

 
Mede uit de lijst die we gaven ziet men, dat het geloof zich meer en meer uitbreidt en meer en 
meer de waarheid gaat omhelzen, dichter bij het einddoel komt. In deze vooruitgang is er, 
gelijk in al de werken Gods, orde. Een voortdurende inwerking van God, een geleidelijk meer 
verlichtende actie van de Heilige Geest, zal het mogelijk maken voor het geloof dieper in te 
dringen. Toch zal God slechts dan licht geven als we reeds Zijn vroegere genade op prijs 
hebben gesteld en onze eigen onmacht inzien. Als we door onze gedachten en daden tonen 
Gods werking te verachten, dan kan Hij ons niet verder voeren “uit geloof tot geloof”. Men 
versta ons vooral niet verkeerd en mene niet, dat we hier willen zeggen, dat we Gods werking 
moeten verdienen uit eigen kracht. We bedoelen alleen dat als God ons eerst iets toont en wij 
die tegemoetkoming, deze blijk van liefde verwaarlozen, Hij vanzelf niet verder zal gaan met 
ons in de hogere dingen in te wijden. Als we echter mede door onze wandel tonen, dat we 
Zijn genade op prijs stellen en Hem als God verheerlijken, dan zal Hij ons uit genade verder 
voorlichten en de diepten Gods tot ons bewustzijn brengen. Verdienen kunnen we nooit iets 
van wat tot Gods sfeer behoort. Al wat we kunnen, is Hem weerstaan door eigen wil en 
hoogmoed. 

 
Men ziet, dat er dus in zekere zin wel kan gezegd worden, dat het geloof een gave is. Doch 
dan betreft het meer het voorwerp, de inhoud, des geloofs dan het geloof zelf. Men dringt 
echter aan en zegt dat God toch ook het “vermogen” des geloofs moet geven, want dat we 
door de zonde geheel machteloos zijn te geloven. Men meent dan ook, dat God dit vermogen, 
vrijmachtig, slechts aan sommigen geeft. De andere vallen dan onder het besluit der verwer-
ping. Ook hier is een diepe waarheid, doch ze moet juist toegepast worden en men moet al 
vast beginnen onderscheid te maken tussen “geloof” en “geloof”, of beter tussen de voorwer-
pen des geloofs. 

 
We hebben reeds gezien wat de natuurlijke mens kan en niet kan. Door God zelf heeft hij het 
vermogen gekregen en ook na het inkomen der zonde het vermogen behouden om God te 
leren kennen uit de schepping. Daarbij spreekt God tot hem door het geweten. Er is dan ook 
geen andere bijzondere werking Gods nodig om de mens te voeren tot geloof “tot” God. Van 
nature bezitten alle mensen de mogelijkheid om zo te geloven, of liever om te geloven in het 
begrensde dat God heeft kenbaar gemaakt (Rom. 1:19). God biedt allen dat geloof aan (Hand. 
17:31 Gr. tekst) en kan de bekering verwachten, die Hij vraagt (vs. 30). Zie ook 2 Petr. 3:9. 
De ongelovige moet dus niet wachten tot God hem nog eens een bijzondere kracht zal ingie-
ten, maar Hij moet Hem onmiddellijk als God verheerlijken en danken voor wat God reeds 
gedaan heeft. Men lette er op, dat we niet spreken van geloof in Christus, dat geloof is nog 
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buiten zijn bereik, dat moet hem nog “gegeven” worden. 
 

Als velen niet geloven is het dus niet omdat ze niet kunnen geloven in God, doch omdat ze 
niet willen. De zonde is hier wel de oorzaak van het ongeloof doch niet de verontschuldiging, 
want God heeft allen, niettegenstaande de zonde, de mogelijkheid gegeven en behouden zo te 
geloven. Daarom zijn ze dan ook verantwoordelijk en strafbaar. Daarom kan God ze dan, in 
plaats van ze verder te verlichten, aan de duisternis van hun eigen hart prijs geven. 

 
Neemt de ongelovige echter Gods genade aan, dan zal God hem verder tegemoet komen, 
meer van Zichzelf doen kennen en door de nieuwe geboorte, hem de mogelijkheid geven ook 
de geestelijke dingen te gaan geloven. Op die weg heeft men dan het geloof “op”, “tot-in”, 
“in” God en Christus. De goddelijke Personen worden door de verlichtende werking van de 
Heilige Geest steeds beter gezien en zo door het geloof bereikt. Men ziet dus dat alle mensen 
wel het vermogen hebben in de schepping God te zien doch daarom nog niet het vermogen 
hebben om de geestelijke dingen te zien. Eerst moeten ze geloven wat reeds kenbaar is, voor 
God ze het hogere zal doen kennen. Het geloof in verband met de geestelijke dingen moet 
hen in deze zin nog gegeven worden. Doch dat zal met allen het geval zijn, die reeds de eerste 
stappen hebben gedaan op de weg der behoudenis, met God te verheerlijken en te danken. 

 
Men ziet het belang van dit alles in de prediking. Laat ons hier de aandacht slechts vestigen 
op één geval. Men weet hoe dikwijls er naar Joh. 3:16 verwezen wordt met de gedachte, dat 
hier gezegd wordt dat iedereen in (tot-in) Christus kan geloven. Dus onmiddellijk tot het “za-
ligmakend” geloof kan komen. Maar dat staat er toch niet? Dit vers zegt toch niet: “Een iege-
lijk kan in Christus geloven en zodoende niet verderven, maar het “eeuwige” leven hebben”. 
Er staat toch duidelijk: “Een iegelijk DIE in Hem gelooft”. En niet iedereen kan onmiddellijk 
in Hem geloven. Verder zullen wij uit de Schrift nog tonen, dat eerst geloof in God en beke-
ring moeten voorafgaan. 
 

Laat ons nu de teksten nagaan, die van het geloof spreken als van een gave. Er is eigenlijk 
maar één tekst, die min of meer over het geloof in God spreekt, als zijnde een gave: 

1 Petr. 1:21 “Gij, die door Hem gelooft in God”. 

 
Wij lezen dit in het Gr. als volgt: “Gij, die door middel van (dia) Hem gelooft tot-in God”. 
Het betreft dus niet de eerste stappen van het geloof: “tot” en “op” God. Maar zelfs van dit 
geloof “tot-in” God wordt niet bepaald gezegd, dat het een gave is in de zin van iets, dat ge-
heel buiten de mens om, in hem zou gewerkt worden. God buigt de wil, verlicht het verstand 
maar dwingt niet. Steeds was de Zoon werkende om het mensdom, en meer bepaald Israël, tot 
geloof “tot-in” God te doen komen. Hij trekt alle mensen. Joh. 12:32. 
 
Rom. 4 toont het verband tussen geloof ten opzichte van God (v. 3), de gerechtigheid (v. 5) en 
de genade (v. 16). Genade heeft geen zin als wij mechanismen waren, waaraan God buiten 
ons om, het geloof zou geven. 
 
Voor zover het de eerste graden van geloof in verband met God betreft, moet ons antwoord op 
de vraag dus zijn: het geloof is geen gave, in de zin dat het buiten de persoon om zou gegeven 
worden. Al wat wij vroeger gezien hebben, doet ons ook besluiten dat alle mensen kunnen 
komen tot geloof “tot” God. In de algemene zin van 1 Cor. 4:7 is het een gave, maar niet aan 
enkelen, maar aan allen aangeboden. Door hun natuurlijke middelen kunnen zij God kennen 
uit de Schepping en “tot” Hem geloven.  
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Nu onderzoeken we de andere teksten, die min of meer bepaald spreken over geloof als gave. 
 

Fil. 1:29 “Want u is het uit genade gegeven... niet alleen in Hem te geloven...”. 

Hier betreft het geloof “tot-in” Christus. Het is van zelf niet allen gegeven zo te geloven, want 
eerst moeten zij in God geloven en zich bekeren, zoals wij verder meer uitvoerig zullen on-
derzoeken. 
 
Het geloof in Christus kan dus als een gave aanzien worden, in de zin dat God daartoe het 
licht en de mogelijkheid slechts geeft als men reeds een eind de weg der behoudenis afgelegd 
heeft. 
 
God dwingt niet, maar werkt in ons nadat wij ons, tot Hem bekeerd hebben. Al is geloof “tot-
in” Christus dan een gave in een meer volstrekte zin, dan het geloof in verband met God het 
is, toch is hier ook nog vrijheid  
 
Rom. 12:3 en 1 Cor. 12:9 betreffen meer geloof in de bijzondere pinkstergaven dan in iets 
anders. Vooral de laatste tekst laat zien, dat het niet geloof in God of in Christus is, want dat 
hadden allen, die hier toegesproken zijn. 
 
Er blijft nu nog over: 
 
Ef. 2:8 “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is 
Gods gave”. 
 
De vraag is of de gave betrekking heeft op het “zalig worden,” of op het geloof. Het Gr. geeft 
een aanwijzing. Het Gr. woord “geloof” is namelijk vrouwelijk. De woorden “dat” en “het” 
zijn echter onzijdig. In geval het laatste deel van de zin betrekking had op “geloof”, zouden 
deze twee woorden ook vrouwelijk moeten zijn. Het woord gave schijnt dus in verband te 
staan met het “zalig worden”. Men kan echter het best zeggen dat het beide betreft: het uit-
genade-zalig-worden-door het geloof. Maar al moest dit vers zelfs zeggen, dat het geloof een 
gave is, dan is het toch weer zulk een geloof dat ons “zalig” kan maken. Het is hier geen ge-
loof “tot” God en dit vers zegt dus niets ten opzichte van ongelovigen. Het “zaligmakende” 
geloof zal hun slechts dan “gegeven” worden als zij zich bekeerd hebben, zoals wij verder 
aantonen. 
 
Geen in-God-ongelovige mag dus zeggen, dat het geloof hem gegeven moet worden en hij 
daarop wacht. Hij moet integendeel geloven zover als God hem dit reeds mogelijk gemaakt 
heeft, en naar Gods wil wandelen voor zover die hem bekend is. Als God iets moet geven en 
hij het niet krijgt, dan is het omdat hij nog niet, in Gods kracht, gedaan heeft wat hij kon 
doen. Het is dan eigenlijk de mens die Gods gave niet aanneemt. (Zie ook de verdere hoofd-
stukken). 

Men moet niet bidden en smeken om iets dat God vanzelf in onze positie aanbiedt. Dat moet 
eenvoudig door het geloof aangenomen worden. In deze zin hebben sommigen gelijk, die 
zeggen dat de uitdrukking: “geloof en bid” misplaatst is. We komen hierop terug. 
 
Dat God soms buitengewone middelen heeft gebruikt om tot het geloof te voeren, valt niet te 
loochenen. Dat was dan om sommigen in een positie te plaatsen, waar zij de overigen zouden 
kunnen helpen. Daarom zijn die anderen dus niet benadeeld. Zij kunnen ook tot hetzelfde 
geloof komen langs een meer normale weg. (Zie ook over de uitverkiezing). 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 51. 

 
MT 10.  
Over Mt. 10 zeiden we reeds iets. De structuur van dit deel is leerzaam. Daaruit blijkt, dat dit 
deel in tweeën uiteenvalt en we hierin een dubbele bediening moeten lezen. Er zit althans iets 
in, dat in de eerste uitzending niet vervuld is, n.l. het voor stadhouders en koningen gesteld, 
het gehaat worden, de vervolgingen. 
 

De structuur van Mt. 10:1-42 is deze: 

A1  1-4 Zending. 
B1  5, 6 Voorschriften. 

C1   D1  7-13 Hun ontvangst. 
         E1  14, 15 Hun verwerping. 
A2   16 Zending. 

B2  16, 17 Voorschriften. 
                         C2         E2  17-39 Hun verwerping. 
    D2  40-42 Hun ontvangst. 

10:6 De apostelen werden uitsluitend uitgezonden tot de verloren schapen van het Huis Israël. 
Tot hen moest het K.d.H. gepredikt worden. Hieruit blijkt duidelijk, dat dit evangelie niet 
voor de Gemeente is, tenzij men zich op het standpunt stelt, dat de Gemeente Israël vervan-
gen heeft. Gezien de profetieën over Israël, kan men dit bij ongedwongen uitlegging niet vol-
houden. Israël wordt weer hersteld. Niet Israël is een tussenperiode, maar de bedeling der 
Gemeente. Israël is een “eeuwig” volk. Het K.d.H. blijkt dus duidelijk voor Israël te zijn. 
 
10:10 Een male is een bedelzak, zoals Oosterse monniken, die er toen ook al waren, droegen. 
 
10:15 De dag des oordeels, waarin het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn dan die ste-
den in Israël, die de apostelen niet ontvingen, is een deel van de dag des Heeren, waarin Hij 
de wereld rechtvaardig zal oordelen. Zie ook Ez. 16:53-63. 
 
Het tweede deel begint met vs. 16 waarin op vervolging gewezen wordt. Zie Mt. 5:10-12. Uit 
vs. 18 blijkt, dat de Heere nog een verdere zending op het oog heeft. Deze zal gaan tot buiten 
het land, want er is sprake van een tot getuigenis der Heidenen zijn, van een gesteld worden 
voor koningen en stadhouders. Dit wijst er op, dat de Verstrooiing, de Joden in het buiten-
land, mede daarbij betrokken zijn en dus de zending der 12 apostelen niet voleind is. Als we 
de verdere zending in verband brengen met Mt. 24:14, komt er meer licht. Zie ook vs. 19 en 
24:9, 10. Ook Luk. 21:16. 17. 
 
Vs. 22: wie volharden zal tot den einde toe schijnt te wijzen op het eind van de aioon: Zie Mt. 
24:9, 13. 
 
Vs. 23 heeft veel problemen veroorzaakt. Door te lezen: of de Zoon des mensen moge geko-
men zijn in plaats van: zal gekomen zijn, wordt veel opgelost. De Heere Jezus wenst, zo gele-
zen, dat de tussenperiode tussen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wrake 
kort moge zijn, zo kort dat de 12 discipelen alles nog mee mochten maken. Dat de verharding 
over Israël zou komen, stond vast, Jes. 6:10. De duur niet. Wel zegt Jes. 6:11, hoelang het zou 
zijn totdat de steden verwoest en het land verstoord zou zijn, maar dat dit 19 eeuwen zou du-
ren, wordt nergens geopenbaard. Alleen Paulus zegt dat de duur een verborgenheid was Rom. 
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11:25. Christus spreekt in Mt. 10 daaromtrent een wens uit: Zij mogen hun reis niet volbracht 
hebben of de Zoon des mensen moge gekomen zijn. Die komst is de wederkomst in heerlijk-
heid. 
 
Nu de tussenperiode zo lang is, staan we voor enkele moeilijkheden, n.l. deze twee:  
1° Wist de Heere niet, dat de afstand in tijd zo groot zou zijn,  
2° Zullen dezelfde discipelen zonder Judas nu voor het eind dezer eeuw weer opgestaan zijn 
om hun reis te voleindigen in de steden Israëls. Wat de eerste vraag betreft, weten we, dat de 
Heere op aarde niet alles wist, Zie Mt. 24:36. Zelfs Openbaring is Hem gegeven. Op. 1:1. 
Voor Hem kan toen ook zeer wel de lange tussenbedeling verborgen geweest zijn omdat die 
verborgen was in God, Ef. 3:9; Col. 1:26, dus niet in de Schriften. Later, na Zijn hemelvaart, 
wist Hij ook de verborgen tijdsduur van Israëls verharding. Bij Zijn verschijning op aarde 
vergete men niet, dat Hij ons in alles is gelijk geworden uitgenomen de zonde, al zij direct 
toegestemd en beleden, dat de gezegende Zoon Gods niet in het onzer één zijn ondergaat. 
Naar Zijn mensheid was Hij beperkt, Luk. 2:52, al waren Zijn uitspraken geheel waar en 
waarheid. Wat het tweede betreft, geloven we, dat het tweede deel van Mt. 10 de apostelen 
later, in de bedeling der Handelingen overkomen kan zijn. Jakobus b.v. werd door Herodes 
gedood, Petrus ook bijna, Hand. 12. Later was Petrus in Babylon, 1 Petr. 5:13. Van de andere 
apostelen lezen we niet meer, behalve dat we Johannes op Patmos vinden. Toch schijnt het 
ons toe, dat ’s Heeren woord een dieper betekenis heeft en we het niet onmogelijk moeten 
achten, dat de apostelen voor ’s Heeren komst opgewekt worden om hun taak in de eindtijd 
weer voort te zetten. Dit ook in verband met Joh. 14, waar de Heere, Die heengegaan is om 
hun plaats te bereiden, nog niet wedergekeerd is om hen in het Vaderhuis te nemen. Wèl ge-
lezen lijkt het ons toe, dat hieruit volgt, dat ze er ook volgens Johannes, zijn zullen. We laten 
een en ander verder onbeslist en stellen alleen mogelijkheden. Zou voor God iets onmogelijk 
zijn? 
 

Dat Mt. 10 een verre strekking heeft, blijkt ook uit vs. 28.”Vrees niet voor degenen,die het 
lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en 
lichaam kan verderven in de Gehenna.”De Gehenna is het vuur dat bij Jeruzalem branden 
zal onder Messias’ regering, Jes. 66:24. De Heere bedoelt hier niet de onsterfelijke ziel der 
Westerse Theologie, want de ziel die zondigt, zal sterven, Ez. 18:4. De ziel is hier het, inwe-
zen van de mens, dat ervaringen opdoet, zich uit. De opgedane ervaringen nu gaan niet verlo-
ren door de gewone dood. Zij rusten als een zaad, een graan, een kern, in de aarde. Dat kan de 
mens nimmer verderven. In de opstanding krijgt die kern zijn uitgroei. De dood vernietigt het 
wezen van de mens niet al stijgt dit niet op in de sferen die de Westerse Theologie leert. Het 
lichaam, de uitwendige mens kan men doden, het inwezen niet wegnemen, a.l is dit opzich-
zelf nog niet onsterfelijk. God alleen kan beide vernietigen, niet de mens. Hoe Hij het inwe-
zen en de ervaringen er van bewaard, is een zaak, die Hem alleen bekend is. En ook veilig is 
bij Hem. 

MT. 11.  
In Mt. 11 zien we, dat zelfs Johannes verward raakt in de tijdsbedeling. Hij zegt: “Zijt gij 
degene die komen zou of verwachten wij een ander.” Ander is hier andersoortig. M.a.w., 
Johannes twijfelt of de Heere de rechte Messias is met het oog op Zijn optreden. Johannes 
doorzag de bedelingen niet, iets wat vele Christenen met hem gemeen hebben, hoewel zij 
beter konden weten. De Heere doet nu vele tekenen en verwijst Johannes naar Jes. 29:18 en 
35:5, 6 en 61:1, plaatsen die mede verwijzen naar de dag der wraak. De Heere wil dus zeg-
gen: Johannes, ge hebt gelijk gehad met uw prediking van de dag der wraak. Die zal komen. 
Zie in Mij echter nog meer dan Jezus van Nazareth, dan Davids en Abrahams Zoon. In Jes. 
35:4 toch staat: “Ziet uw God zal ter wraak komen met de vergeldingen Gods, Hij zal komen 
en ulieden verlossen.” Johannes zal dus verlost worden, doch in de dag der wraak. Door te 
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herinneren aan Jes. 61, wil de Heere Johannes leren, dat deze dag voorafgegaan wordt door 
het welaangename jaar des Heeren. ”Zalig is hij, die aan Mij niet geërgerd zal worden,” d.i. 
ten val komen, zegt de Heere. Dat kon zo licht, want Christus is gezet tot een val van velen in 
Israël. En wel hierom: Men begreep Hem niet t.o.v. de tijdsbedeling, men vatte niet, dat de 
Christus eerst lijden moest en alzo tot Zijn heerlijkheid ingaan. Johannes is staande gebleven. 
Christus zal hem zijn ter opstanding. 
 
11:11 is besproken. 
 
11:23. De hel is hier de hades, het onderaardse. 
 
MT. 12 DE LASTERING TEGEN DE GEEST.  
In Mt. 12 komt de crisis t.o.v. Zijn Persoon. De Meerdere dan de tempel, dan Salomo, dan 
Jona, wordt verworpen. Zijn demonen uitwerping wordt toegeschreven aan Beëlzebul, oor-
spronkelijk de God der vliegen, 2 Kon. 1:2, die later ook voor ander kwaad heette te behoe-
den en in Christus’ dagen de god der demonen heette te zijn. Dan komt Christus’ uitspraak 
over de lastering van de Heilige Geest, waarmee Satan zo vele Christenen benauwd heeft en 
nog benauwt. 
 
De lastering (niet de zonde) tegen de Geest was toen mogelijk en is ook geschied. Door de 
Farizeeën hier, door anderen en Israël later. Christus waarschuwt er plechtig tegen. Wat men 
tegen Zijn Persoon spreekt, kan vergeven worden, maar wie de Geest lastert, krijgt geen ver-
geving, noch in deze eeuw, die loopt tot Zijn wederkomst, noch in de toekomende, die loopt 
tot op de nieuwe hemel en aarde van Op. 21. De toekomende eeuw is gedurende de wederge-
boorte, Mt. 19:28.  
 
Waarin bestond nu de lastering tegen de Geest. Daarin, dat men aan Satan toeschreef wat 
Gods Geest deed. Men wist dat Hij het door Gods Geest deed. Niemand geloofde dat Hij met 
Beëlzebul omging. Nochtans zei men dat uit boosaardigheid en haat en lasterde de Geest. Met 
open oog en overtuigd hart verloochende men Gods Geest. 
 
De “zonde” tegen de Heilige Geest kon toen alleen plaats vinden. Geen enkel waar wederge-
borene of gerechtvaardigde maakt zich daaraan schuldig. Geen kind van God bedrijft die. De 
“zonde” tegen de Heilige Geest is alleen mogelijk als er tekenen en wonderen geschieden, in 
de sfeer van het Koninkrijk en men zulks toeschrijft aan Satans macht. De lastering tegen de 
Heilige Geest geschiedt op de grens der twee verbonden. De Farizeeën gevoelden het weg-
wijken van het Oude verbond en de nadering van het Nieuwe. Ze waren overtuigd, dat Chris-
tus een werk Gods deed. Maar uit pure haat tegen Zijn Persoon schreven ze dat toe aan Satan 
en lasterden hiermee niet alleen Hem, maar de Geest Gods, Die Hem bekwaamde. Daarmee 
gingen ze vierkant tegen God in en verhardden zich. Niet God, maar zij zouden Israël leiden. 
Niet Gods Geest, maar hun geest zou zegevieren. Zij waren overtuigd, maar wilden niet. Ze 
verkrachtten hun geweten en wilden Christus niet erkennen als de Gezondene, hoewel Gods 
Geest hun daarvan bewijzen gaf. De lastering tegen de Heilige Geest werd bedreven door 
hen, die leefden in de bedeling van de volheid des tijds. Of er in onze bedeling zijn die het 
hartgrondig eens zijn met de Farizeeën, weten we niet. Zou dit het geval zijn, dan zouden zij 
mogelijk onder hetzelfde oordeel vallen. In elk geval ligt deze lastering in de sfeer der over-
tuigde ongelovigen, niet in die der klein gelovigen. Allen die werkelijk vrezen deze zonde (de 
Schrift zegt: lastering wat veel sterker is) bedreven te hebben, hebben ze niet bedreven. Men 
late zich door Satan niet bevreesd maken. Hij werpt alles door elkaar. 
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Nog een opmerking. Christus stelt de Geest op een lijn met Zichzelf. Hij zegt dat men tegen 
Hem kan spreken en tegen de Geest. Volgt hieruit niet, dat de Geest een persoonlijk Wezen 
is, begaafd met wil, verstand, liefde, enz. en ligt hier niet in opgesloten, dat de Geest geen 
kracht, maar een “Persoon” is, d.w.z. wil en verstand heeft? 

12:39.”Het boos en overspelig geslacht”, Gr.: een boos en overspelig geslacht. De Heere, 
bedoelde het geslacht van Zijn dagen, niet het hele geslacht Israël van alle tijden. Overspelig 
zal hier voornamelijk (hoewel niet uitsluitend) in geestelijke zin genomen moeten worden; 
zie Jer. 3:9, Ez. 23:37. 

IN HET HART DER AARDE.  
12:40 “Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo 
zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.”De uit-
drukking: drie dagen en drie nachten is een Hebraïsme. Christus is niet precies 3 dagen en 3 
nachten, dus drie etmalen in het graf geweest. Hij is ten derde dage opgestaan, is Donderdags 
gekruisigd, was Vrijdags in het graf, is Zaterdags (een der sabatten) opgestaan. ”Ten derde 
dage.” Hoe moeten deze 3 dagen en 3 nachten dan opgevat worden. Als een Hebraïsme, d.i.: 
een uitdrukking eigen aan de Hebr. taal. Zoals wij zeggen: Ik kom over 8 dagen, daarmee een 
week bedoelend, zo zei de Hebreeër drie dagen en drie nachten om daarmee aan te geven: 
binnen drie dagen. We kunnen thans op deze zaak niet dieper ingaan. Dat zou een aparte stu-
die zijn. In het hart der aarde. Evenals Jona naar zijn hele persoon, “ziel en lichaam“ was in 
de walvis, de wateren hadden hem omgeven tot de ziel toe, Jona 2:5, zijn ziel was in hem 
overstelpt, 2:7,  alzo is Christus naar Zijn Wezen geweest in het hart der aarde. Dit is niet het 
middelpunt der aarde, maar: geheel omgeven, omsloten door de aarde, in wat voor vorm ook. 
Een schip in het hart der zee, is niet in het middelpunt der zee, Spr. 30:19, maar geheel omge-
ven door de zee. Absolom bleef hangen in het hart van de eik volgens de Hebr. tekst van 2 
Sam. 18:14, waar voor het hart van Absolom en het “midden” van de eik in het Hebr. hetzelf-
de woord staat. In Mt. 12:40 betekent het hart der aarde niet het middelpunt, maar: het graf, 
geheel ingesloten door de aarde. 
 
Christus is bij de rijken in Zijn dood geweest, niet in de hemel of in het paradijs of in de hel. 
Hij is dood geweest, Op. 1:8. 
 
Over de walvis is al veel geschreven. In het Gr. staat ketos. Dit woord komt maar eenmaal 
voor. Noch in het Hebr., noch in het Gr. wordt geleerd, dat Jona in een walvis zoals wij die 
kennen, geweest is. Walvissen uit de Poolzeeën komen niet voor in de Middellandse zee. Het 
woord walvis is een Oudhollands woord, dat grote vis betekent. Later heeft men het begrip 
verengd tot wat wij nu walvissen noemen. Zie Jona 1:17. 
 
12:44 De Heere wist, dat geen teken, zelfs de opstanding niet, Israël zou helpen. De onreine 
geest heerst weder. Hij was uitgegaan in de Ballingschap, maar zal achtvoudig wederkomen. 
Israël zal het dus nog veel erger maken dan het gedaan heeft. Het zal zich helemaal verontrei-
nigen. Niet alleen zal het de afgoderij van het Heidendom, maar alles overnemen en zijn laat-
ste zal erger zijn dan zijn eerste. 
 
In 12:46-50 snijdt Christus alle banden des bloeds af. Voortaan erkent Hij alleen tot Hem te 
behoren hen, die de wil Zijns Vaders doen. Hij wist het: ook Zijn broeders geloofden niet in 
Hem. 
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Wat de Konkordantie leert 
HET EEUWIGE LEVEN. 

 
Het doel dezer studie is zo goed mogelijk te doen inzien wat de Schrift het “eeuwige leven” 
noemt. Allereerst weet men, dat “eeuwig” in het Grieks “aionisch” is, iets dat in betrekking 
staat tot de aionen. Deze aionen, waarvan men er vijf kan onderscheiden, zijn grote wereld 
ontwikkelings-gangen, die slechts een bepaalde tijdsruimte omvatten. Er is dan ook sprake 
van de “aionische tijden” (Rom. 16:25), van “vóór-aiönische tijden” (2 Tim. 1:9; Tit. 1:2), 
van “vóór de aionen” (1 Cor. 2:7). De blik van de meeste schrijvers doormiddel van wie God 
de Hebreeuwse en Griekse Schriften heeft samengesteld, reikt niet verder dan die aionen, 
alleen Paulus heeft door zijn bijzondere openbaringen ook dingen en tijden gezien, die buiten 
de aionen liggen 
 

“Aionisch” leven is dus al zeker geen leven dat “eeuwig” is in de zin dat er noch begin, noch 
einde aan is. Aionisch leven, is leven dat in betrekking staat tot de aionen en wijst meer de 
aard dan de duur van dat leven aan. Wij moeten nu uit de Schrift nader bepalen wat de aard 
van dat leven is en om dit onderzoek in te stellen is het wenselijk alle plaatsen na te gaan, 
waar de uitdrukking “aionisch leven” gebruikt is. Wij nodigen de lezer uit dit voor zichzelf te 
doen en om hem te helpen, geven wij alle teksten aan: 

Aionisch leven: Mat. 19:16, 29; 25:46; Mark. 10:17, 30; Luk. 10:25; 18:18, 30; Joh. 3:15,  
                         16, 36; 4:14, 36; 5:24, 39; 6:27, 40, 47, 54, 68; Joh. 10:28; 12:25, 50; 17:2,  
                 3; Hand. 13:46, 48; Rom. 2:7; 5:21; 6:22, 23; Gal. 6:8; 1 Tim, 1:16; 6:12;  
      Tit. 1:2; 3:7; 1 Joh. 1:2; 2:25; 3:15; 5:11, 13, 20; Jud. 21. 
  
Men ziet dat er in de Gevangenschapbrieven (Ef., Fil., Kol., 2 Tim.) niet gesproken wordt 
over het aionisch leven. 
 
Het is duidelijk, dat dit leven méér is dan wat wij gewoonlijk “leven” noemen, want dan had 
ieder levend wezen dat aionische leven. Joh. 5:29 spreekt van de “opstanding des levens” en 
toont alzo ook dat het hier een bijzonder leven betreft. Een der 3 voornaamste handschriften 
spreekt in 1 Tim. 6:19 van het “aionisch leven”, terwijl de 2 andere de uitdrukking “ware le-
ven” gebruiken. In vele teksten, die wij niet opgaven, wordt duidelijk van het aionische leven 
gesproken, al staat er slechts “het leven”. Men ziet hieruit ook, dat het niet over leven in het 
algemeen gaat, maar over een bijzonder leven, het leven bij uitnemendheid. Als voorbeeld 
kan men opzoeken 1 Joh. 3:14; 5:12. Zo ook in Joh. 11:25: “Ik ben de opstanding en het 
leven” en Joh. 14:6: “Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven”. Verder nog in Mat. 
19:17, waar “het leven” vanzelf het aionische leven van v. 16 is. Zo ook in Joh. 3:36. 
 

Iets meer over dat leven leren wij uit de volgende teksten:  

Rom. 6:23 “Maar de genadegift Gods is aionisch leven in Christus Jezus, onzen Heere”  
                    (naar het Grieks). 
 
1 Joh. 5:11 “Dat ons God aionisch leven geeft en dit leven is in (Zijn Zoon” (naar het  
                 Grieks). 
 
Joh. 5:26 “Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven alzo heeft Hij ook de Zoon  
             gegeven het leven te hebben in Zichzelven”. 
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Het aionische leven is in Christus en zoals ook uit Joh. 3:15, 16, 36; 17:3 en veel andere 
plaatsen blijkt, hebben wij dat alleen voor zover wij in een zekere gemeenschap met Christus 
staan. Zonder die gemeenschap heeft men geen aionisch leven in zich zelf (Joh. 6:53). Vooral 
Johannes heeft over dat leven en zijn oorsprong geschreven. In 1 Joh. 1:2 zegt hij dat het bij 
de Vader was en bekend gemaakt is. In 1 Joh. 5:20 zegt hij dat Christus het aionische leven 
“is”. Hiermee stemmen overeen de uitspraken van de Heere Zelf in Joh. 11:25 en 14:6, die 
wij reeds vermeld hebben. Men neme hier “is “en “ben” in de zin van “stel voor”, zoals dat 
zo dikwijls het geval is. Als een ding werkelijk een ander “is”, dan gebruikt het Grieks dik-
wijls geen werkwoord. Wij zullen er verder een paar voorbeelden van geven. Alleen de Heere 
heeft onsterfelijkheid (1 Tim. 1:16). Zie ook Joh. 1:4. 
 
Zo zien wij dan, dat het aionische leven allereerst in betrekkig staat tot de aionen en verder de 
hoogste vorm van leven is, die voor die aionen past en bekend gemaakt is. Het is méér dan 
planten-, dier-, of mensenleven, het is het ware leven zoals de Heere Jezus dat heeft doen 
kennen en het wordt eerst ten volle verkregen in het opstandingslichaam. 
 
De vraag is nu wie dat leven verkrijgt en wanneer. 
 
Voor we die vraag beantwoorden, moeten we nog iets meer over het aionische leven nagaan. 
Het blijkt inderdaad nodig onderscheid te maken tussen het aionische leven op aarde en het 
aionische leven in de hemel. 
 
We hebben gezien, dat het aionische leven het gevolg is van een gemeenschap met de Heere 
Jezus. In de toekomende aioon is Hij zowel op aarde als in de hemelen en de gemeenschap 
kan dus begrensd zijn tot de aardse dingen of ook de hemelse omvatten. In verband met de 
aardse toestanden worden meestal de titels “Jezus”, “Jezus Christus”, “Zoon des mensen”, 
“Zoon Gods”, “Heere”, “Christus” gebruikt. Als het over hemelse dingen gaat is voorname-
lijk de titel “Christus Jezus” gekozen, die Hem aanduidt in Zijn hemelse heerlijkheid. Alleen 
Paulus gebruikt die titel, want hij alleen had een boodschap in verband met de hemel (1). 
 
(1) De Staten-Vertaling gebruikt Christus Jezus ook in Heb. 3:1, 1Petr. 5:10, 14, doch de voornaamste hand-
schriften laten gewoonlijk “Jezus” weg. 
 

Uit de reeds vermelde teksten ziet men nu het volgende verschil: 

Rom. 6:23 Aionisch leven in Christus Jezus (Gr. tekst). 
1 Joh. 5:11 Aionisch leven in Zijn Zoon. 

Het eerste is het hemelse aionische leven, het tweede het aardse aionische leven. Het verschil 
kan men ook zien uit een vergelijking der volgende teksten: 

Tit. 1:2 Het aionische leven beloofd vóór tijden der aionen. 1 Joh. 2:25 Het aionische leven 
beloofd toen de Heere op aarde was (zie v. 24; Joh. 3:15, 16; 6:47 enz.). 

Rom. 6:22 spreekt van hen, die in deze aioon reeds van de zonde vrijgemaakt zijn en als zo-
nen Gods gerekend worden (Rom. 8:14 Gr.). Deze geloven in Christus Jezus (Gal. 3:26). 
Daarentegen gaat Joh. 3:15, 16; 6:40 niet verder dan geloof tot-in de Zoon. Men ziet dus hoe 
het hemelse aionische leven samenvalt met een geloof dat verder reikt dan dat behorende bij 
het aardse aionische leven. 
 

Bij het geloof behoren geloofswerken. Hoe meer het geloof omhelst, hoe nauwer is de ge-
meenschap met Christus, hoe meer kan God inwerken en de gelovige uitwerken. Zonder ge-
loofswerken is het geloof niet waarvoor het zich wil uitgeven. Het geloof tot-in de Zoon 
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moet gepaard gaan met het onderhouden der wet. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht 
die uit de gemeenschap voortvloeit. Als ze dus tonen de geboden te kunnen onderhouden, is 
dat een bewijs, dat ze in die gemeenschap staan en tot het beloofde aardse aionische leven 
zullen komen. Daarom leest men: 

Mat. 19:16-29 “Doch wilt gij het leven ingaan, onderhoud de geboden”. Zie ook Rom.  
    10:5; Lev. 18:5 en Hab. 2:4. 
 

Joh. 3:15, 16, 18 “Opdat een iegelijk die TOT-IN (eis)Hem gelooft, niet verderve, maar het 
     eeuwige leven hebbe”. 

 
(Zie ook Joh. 6:40, 47 enz. en Joh. 3:21 “Die de waarheid DOET”. 
 

2Petr. 1:5-11 “Benaarstig u te meer, om uwe roeping en verkiezing vast te maken...  
   want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang; in het eeuwig  
   koninkrijk”. 
 

Iets dergelijks heeft men voor het hemelse aionische leven: 

Rom. 6:22, 23 “Die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer en onverderfelijk- 
     heid zoeken, het eeuwige leven”. 
 

1 Tim. 6:12 “Grijp naar het eeuwige leven” (zie ook v. 17-19). 

Als God ons in een positie plaatst en de mogelijkheid gegeven heeft naar die positie te wan-
delen, mag Hij ook verwachten dat we Hem aldus, zullen verheerlijken. Ons werken is dan 
niet uit ons en we verdienen het aionische leven niet, maar Hij belooft ons dat leven als een 
genadegift (Rom. 6:23). Als de Schrift de mensen aanzet om te “doen”, te “onderhouden”, 
te “grijpen”, te “jagen” enz. wil dat nooit zeggen dat ze dat moeten doen in eigen kracht en zó 
iets kunnen bereiken. Steeds moet God de mogelijkheid geven en de mens ze gebruiken. Als 
de mens er toch niet komt, dan is het omdat hij niet in Gods kracht werkt. Door zijn misluk-
king kan hij dat dan inzien en zich tot God keren om hulp. Als de Schrift steeds de mens uit-
nodigt iets te doen, moet er vooreerst de mogelijkheid toe zijn en moet die uitnodiging ook 
heel nuttig zijn. Wellicht komt men anders tot een toestand waar men stil bijft zitten en men 
meent steeds op God te moeten wachten. Gevaar van over te slaan tot “werkheiligheid” is er 
ook niet, als men maar in alles de Schrift getrouw is, er mee in contact blijft en inziet dat al 
ons “doen” slechts uitwerking mag zijn van Zijn inwerking. 
 
Nu komen we tot de vraag wanneer het aionische leven verkregen wordt. In geestelijke zin, 
zodra ze geloven (Joh. 3:15, 16), in reële zin, dus ook lichamelijk, alleen bij de opstanding. 
Mark. 10:30 en Luk. 18:30 zeggen dan ook: “en in de toekomende aioon het aionische le-
ven“. Eerst in de toekomende “eeuw” komen ze dus in het bezit van dat leven, door vele 
“Oud-Testamentische” gelovigen verwacht (Gen. 15:6; Hab. 2:4; Heb. 11). 
 
Nu moet men hier ook weer de groepen gelovigen onderscheiden. Men heeft eerst de opstan-
ding en verandering van 1 Thes. 4 en 1 Cor. 15 voor hen die feitelijk reeds vroeger in de geest 
tot de hemelse groep behoorden. In die opstanding of bij die verandering komen ze ook li-
chamelijk tot het “zoonschap” (Rom. 8:23 Gr.), de verlossing des lichaams. Zij die vroeger 
slechts wedergeboren waren, krijgen het aardse aionische leven bij de opstanding “ten laatste 
dage” (Joh. 6:39-54), de opstanding “des levens” (Joh. 5:28, 29). Dat is 1335-1260 = 75 da-
gen na het einde der 70ste jaarweek (Dan. 12:13). Die van 1 Thes. 4 gaan de Heere tegemoet 
als Hij neerkomt op aarde om de “mens der zonde” te niet te doen door de verschijning Zijner 
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komst (2 Thes. 2:8). 
Is dan het aionische leven het hoogste wat iemand kan bereiken? Neen, want juist het feit dat 
het “aionisch” is, laat zien dat er nog méér is dan dat leven. Het is wel de hoogste levensvorm 
voor de aionen, maar deze betreffen toch nog altijd het onvolmaakte, de geschiedenis der 
zonde. Na de aionen eerst is God alles in allen (1 Cor. 15:28) en heeft de Schepper het eind-
doel bereikt: alles tot Hem terug te brengen (Rom. 11:36; Kol. 1:16). 
 

Er is nu reeds een groep, die als het ware een vooruitgreep is naar die toestand: het samenli-
chaam, de Gemeente der verborgenheid, die met Christus als Zijn lichaam boven alles ge-
plaatst wordt. In verband met dit lichaam zegt Paulus: 

Fil. 1:21 “Want het leven is mij Christus”. 

Kol. 3:3, 4 “Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
                   Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij  
                   met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”. 
 
De afwezigheid van het werkwoord “zijn” in de Griekse uitdrukkingen “het leven Christus” 
en “Christus ons leven” is zeer betekenisvol, zoals wij hierboven reeds zeiden. Christus stelt 
hun leven niet voor (zoals dat met het aionische leven het geval is), hun leven is ook niet in 
Christus (zoals het aionische leven), maar Christus Zelf is hun leven en dat leven is verborgen 
in God. Zij zijn dus reeds gekomen tot het volmaakte. 
 
Voor deze groep is er een opstanding vóór die van 1 Thes. 4 en zo kunnen ze met Christus 
verschijnen (Kol. 3:4) als Hij in heerlijkheid komt en de anderen Hem tegemoet gaan in de 
lucht. 
 
We vatten nu een en ander samen: 
 
De aardse sfeer. Israël aan het hoofd der volken, met een gewoon fysiek lichaam. 
Deze worden geleid en bestuurd door hen, die deel hebben aan de opstanding “ten laat- 
sten dage” en zó gekomen zijn tot het aardse aionische leven. Zij heersen over de aarde  
en hebben een verheerlijkt lichaam. 
 
De hemelse sfeer. Gevormd door hen, die deel hebben aan de opname van 1 Thes. en 1 Cor. 
15 en zo tot het hemelse aionische leven gekomen zijn. Zij heersen over de wereld en zijn 
gelijkvormig aan het beeld van de Zoon. 
 
De over hemelse sfeer. Zij zijn leden van het samenlichaam en staan vóór de anderen op. Hun 
leven is Christus en in God verborgen. Het heelal is hun gebied. 
 
Aionisch (eeuwig) leven is dus zeer goed, maar is niet het hoogste. Te veel wordt er op gezien 
als op datgene wat alleen verkregen moet worden. Terwijl men het meerdere uit het oog ver-
liest. 
 
De Zonde 
Alle dingen zijn uit God zegt Rom. 11:36. Maar hoe ver zijn de meeste dingen nu niet van 
Hem verwijderd! De zonde scheidt van God. De zonde is een missen, een gebrek aan heer-
lijkheid, aan liefde, aan God. 
 
Dit missen uit zich op allerlei wijzen en komt overal voor. Men vindt het in de cultuur even 
goed als bij de meest verdierlijkte wezens, in de oorlog zowel als in de beste vredestoestan-
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den, bij de bejaarden zowel als bij de zuigelingen. Alles vergaat, ieder is ikzuchtig, overal 
vindt men het lijden. 
 
Voor de gelovige is alles in deze wereld een oorzaak van lijden: het stof op de straat, de 
vlekken op de kleren, de scheuren in de muur, om nu maar enkele gewone dingen te noe-
men. Nergens kan hij de blik wenden of hij ziet het onvolmaakte. En hoe treft hem het 
lijden der schepselen, de blindheid der mensen, de hebzucht en boosheid van de even-
naaste. Maar nog meer het gebrek aan welwillendheid, liefde enz. bij zijn medegelovigen. 
En boven alles dan zijn eigen zonde. 
 
Hoe vreselijk moet het geweest zijn voor de Zoon van God vanuit de heerlijkheid in een 
dergelijke sfeer af te dalen! Wij toch hebben niets dan een schaduw der heerlijkheid door 
het geloof. Maar Hij leefde in de volmaaktheid. En welke smart moet het voor Hem ge-
weest zijn, dat de zijnen Hem niet aangenomen hebben? 
 
In dit lijden heeft de gelovige dan een klein aandeel. Hoe meer hij de dingen Gods leert 
kennen, hoe meer zal hij ook in de lijdensweg voort gaan. Hij leert de dingen zien zoals ze 
zijn. En dit des te meer naarmate de mens de waarheid kan dragen, naar gelang God hem 
daartoe de kracht geeft. Zo alleen is er evenwicht. 
 
Laat ons in deze bedeling nooit steunen op zichtbare dingen of op ons gevoel. Geloof al-
leen is wat God van ons verlangt en dat ons juist over alle lijden zal helpen. Wij kunnen 
hier niet beter doen dan te verwijzen naar de reeks geloofshelden van Heb. 11 en wat er op 
volgt in Heb. 12. Wij schrijven alleen dit over:  
 
“Ziende op den overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus: dewelke, in plaats van 
de vreugde, die voor Hem lag, het kruis verdragen, en schande veracht, en is gezeten 
aan de rechterhand des troons Gods”.  
 
De kastijding bewijst dat wij “zonen” zijn. Maar vooral de latere Brieven van Paulus tonen 
het nauw samengaan van het grootste lijden met de grootste heerlijkheid. Heel Paulus’ 
leven was een lijden. Doch het zwaarste kwam toen allen hem verlieten (2 Tim. 1:18). Hij 
daartegenover sprak van de “verlossing door Zijn bloed” (Ef. 1:7), het verzegeld zijn met 
de Heilige Geest (v. 13), het zegenen met alle geestelijke zegeningen (v. 3) om nu niet van 
de overhemelse positie te spreken. Het lijden voor Christus was hem een genade. De ver-
troosting vond hij in Christus (Fil. 1:29 2:1). 
 
De zonde is overal, het lijden kan onder allerlei vormen verschrikkelijk zijn, maar de gena-
de stelt boven dit alles. In de geest zijn wij reeds uit alle zonde verlost en kunnen wij zelfs 
met Christus boven alles geplaatst worden (Ef. 1:21; 2:6). Zo zijn wij niet alleen “uit” God 
maar reeds “tot” Hem. 
  



Jaargang	1931-2	 Pagina	78	
 

UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel V N° 7 10 Oct. 1931 

De Weg der Behoudenis 

DE WERKING VAN DE HEILIGE GEEST. 
Kinderkens die in “Jezus” geloven, kennen Hem nog niet geheel zoals Hij is. Dat wordt ook van 
hen niet verwacht. Als ze Hem maar geloven voor zover Hij hen bekend is, dan zal God er voor 
zorgen hun kennis geleidelijk uit te breiden zodat hun geloof rijker zal worden. Zij bezitten reeds 
van het begin in kiem, wat zich later ten volle kan ontplooien. 
 
Als een “zoon” hoort, dat de Heere nabij is, dan zal hij dat wel geloven. Toch zal dat geloof 
hem niet ver brengen. Niet omdat hij niet op de goede wijze gelooft, maar omdat het voorwerp 
des geloofs misschien nog niet duidelijk genoeg gezien wordt. Wellicht moeten er eerst nog 
andere dingen gehoord, gezien en geloofd worden. Hij is nog niet tot de volle wasdom geko-
men. Maar als hij door zijn wandel toont zijn zoonschap op prijs te stellen en zich diep ver-
ootmoedigt, dan zal God hem verder de dingen doen kennen en dan zal ook des Heeren nabij-
heid iets kunnen zijn dat voor hem gaat leven, meer werkelijk gaat worden. 
 
Op de weg naar Damaskus wist Paulus nog niet wie de Heere was, doch hij geloofde reeds. Op 
het einde van zijn leven had hij dat geloof behouden, doch de inhoud was nu rijker geworden: 
hij wist nu in Wie hij geloofd had. 
 

Voor de eerste stappen van de gelovige is het verstand voldoende, voor de geestelijke dingen 
moet er een inwerking Gods zijn. Hij die zich door God laat leiden, zal ook tot de wederge-
boorte komen en dan eerst begint God rechtstreeks in hem te werken. Hier hebben we in het 
bijzonder het werk van de Heilige Geest. 
 

Op natuurlijke wijze geloven we niet dat Jezus is de Christus. (Mat. 16:16, 17; 1 Cor. 12:3). 
Niemand kan tot Christus komen, tenzij de Vader hem trekke (Joh. 6:44). Hier hebben we de 
overgang tot de wedergeboorte. Alleen Gods kracht kan ons buiten de grenzen van het natuur-
lijke plaatsen. Voor de in-God-ongelovige blijft hier een onoverbrugbare kloof. De Heilige 
Geest leidt in al de waarheid (Joh. 16:13), Hij verkondigt Christus (Joh. 15:26; 16:14). Daar-
om doet Hij ons nog geen nieuwe waarheden kennen, die tot nog toe niet gekend zijn, maar 
Hij leidt in de waarheden die reeds geopenbaard werden, die reeds in de Schrift zijn neerge-
schreven, doch tot nu toe buiten ons gebleven zijn. Bij ons is er geen profetie of inspiratie, 
doch een verlichtende werking die het reeds kenbaar gemaakte tot ons bewustzijn brengt. De 
Heilige Geest getuigt dat we kinderen Gods zijn (Rom. 8:16). Door Hem weten we alle dingen 
(1 Joh. 3:20). Hij openbaart alle dingen en doet ons de dingen weten die ons van God ge-
schonken zijn (1 Cor. 2:10-12). Door Zijn werking begint ook de schepping nog duidelijker tot 
ons te spreken en beginnen we de diepte van die schepselen in te zien. Ook is ons geweten 
gereinigd en helpt ons voortdurend in Gods weg te wandelen. Dit alles betreft wedergebore-
nen, niet ongelovigen. 

Het is van belang in te zien, dat men de Heilige Geest niet door veel bidden en smeken moet 
overhalen in ons te werken. Al wat er nodig is, is een gewillig, ootmoedig en dankbaar hart. 
Als we echter eerst God in allerlei zaken weerstaan, zal Hij vanzelf niet verder in ons werken. 
En al bidden we dan nog zoveel, het helpt niet, want onze bede bewijst dan alleen, dat we on-
ze weg aan God willen voorschrijven. 
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Maar, zal men zeggen, er staat toch: “hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heiligen Geest 
geven dengenen, die Hem bidden?” (Luk. 11:13). Nu is juist die gelijkenis gegeven om ons te 
tonen hoe vast we op Gods hulp kunnen rekenen als we ons maar tot Hem richten. Wel moeten 
we dus Zijn hulp verwachten en wensen, doch we behoeven ons juist niet in te spannen en Hem 
met veel zuchten bidden om toch maar de Heilige Geest te geven. Dit is bij God nog minder het 
geval dan bij een vader aan wie de kinderen om brood vragen. Men lette er op, dat het Griekse 
woord voor “bidden”, niet méér wil zeggen dan “vragen”. Voor “bidden”, “smeken” en “verzoe-
ken” zijn er andere Gr. Woorden. 
 
Is het God verheerlijkend als men meent aan te moeten dringen om iets, dat misschien reeds ons 
deel is, en waarvoor we slechts de ogen te openen hebben? Vanzelf moeten we niet rekenen op 
wat niet naar de Schrift is. Ook kan het voorvallen dat we geduldig moeten wachten op iets dat 
God nog moet werken. Maar in de regel zal God ons altijd vóór zijn en steeds geloof, bekering 
en vruchten kunnen verwachten. 
 
Het is ook van groot belang in te zien welke rol Gods Woord hier speelt. Want het komt er op 
aan te geloven in wat God heeft geopenbaard, niet in iets anders. Visioenen kunnen zeer indruk-
wekkend zijn, doch Petrus zegt dat het Woord “vaster” is (2 Petr. 1:19). Johannes spreekt van 
tekenen, doch dan werden ze ook geschreven opdat we zouden geloven (Joh. 20:31). De Heere 
Jezus wijst er op, dat zonder geloof in het geschrevene, zelfs een opstanding niemand zal over-
tuigen (Luk. 16:30, 31). Persoonlijke kennis met de Heere Jezus zoals Johannes had, is niet no-
dig als men maar gelooft wat hij er van schreef (1 Joh. 1- 4). Voor zover we nu dit “Woord” niet 
geloven, blijven wij vreemd aan de inhoud (Joh. 5:37, 38). Als we eerst geen kennis verlangen te 
nemen van wat God ons schreef, zullen we dan toch durven bidden om de Heilige Geest? Maar 
als we door onze liefde voor de Schriften bewijzen dat we Zijn woorden op prijs stellen en eigen 
gedachte en kracht geheel overgeven, is dit op zichzelf dan al geen vraag om de Heilige Geest? 
En zal onze Vader Hem dan niet geven? 
 
De werking van de Heilige Geest is blijkbaar op onze geest. Zij treft onze gehele inwendige 
mens, doch werkt in de eerste plaats op het verstand, de kennis. Men lette er op hoe dikwijls de 
Schrift van verstand en kennis spreekt en dat des te meer hoe hoger de positie van de gelovige is. 
(Zie vooral in de latere Brieven van Paulus: Ef. Fil. Kol.). 
 
Ons geloof verplaatst ons in Gods sfeer, waar zekerheid mogelijk is. Er is geen verder bewijs 
nodig. 
 
Dat er na de wedergeboorte een werking Gods in ons is, wordt bewezen door het feit, dat er dan 
een conflict ontstaat zoals beschreven in Rom. 7. Het geloof komt dus niet uit de oude mens, 
want deze verzet zich juist Rom. 8:7. Hij wil zich niet als zondig erkennen en zich bekeren. Hier 
heeft men dan tegelijkertijd het bewijs der zonde en der werking Gods. Zulk een strijd zou de 
mens moeten verblijden, want zo ziet hij dat hij op de goede weg is. 
 

XIII. OVER BEKERING. 

WAT IS BEKERING?  
Luk. 17:3, 4 geeft ons een goede aanwijzing voor de betekenis van het woord bekeren. “Het is 
mij leed” is namelijk letterlijk: “Ik bekeer mij”. Het is een ernstige wijziging ten goede in onze 
stemming en deze gaat vanzelf gepaard met berouw. Het is een tot zich zelf inkeren, tot andere 
gedachten komen. Het moet niet een gedeelte van de mens in beslag nemen: het gevoel, het ver-
stand enz., maar de gehele inwendige mens: het hart. Geloof en bekering moeten alzo onaf-
scheidbaar zijn. 
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Men weet, dat de St. Vertaling ook een ander Grieks woord door “bekering” vertaalt. Het is dan 
meer een “omkeren”, hetzij letterlijk zoals in Mat. 9:22, hetzij geestelijk. Het is dan het gevolg 
der bekering. Beide bekering en omkering zijn dus nauw met elkaar verwant, doch onder-
scheiden.  

Hand. 3:19 zegt dan ook: “Bekeert u dan en keert u om” (Gr. tekst). 

VERSCHILLENDE BEKERINGEN.  
De bekering kan natuurlijk in betrekking staan tot vele dingen. De Griekse Schriften spreken 
echter voornamelijk van bekering in verband met zonden, oordeel en het koninkrijk. De bekering 
betreft ongelovigen, Israël en gelovigen in het algemeen.  
 
 Zo lezen wij van de lieden van Ninevé, dat zij zich tot God bekeerden (Mat. 12:41; Jona 3:5, 8, 
10). De ongelovigen worden uitgenodigd zich om te keren: 
       “van deze ijdele dingen... tot de levenden God” Hand. 14:15 
        “van de duisternis tot het licht, en van de macht des Satans tot God” Hand. 26:18 
        “van de afgoden... tot God” 1 Thes. 1:9 
Van Israël weten wij, dat het in God geloofde, maar zich ook moest bekeren. 

Ook zij, die in Christus geloven, worden soms uitgenodigd zich te bekeren (2 Cor. 7:9, 10; 
12:21; 2 Tim. 2:25; Heb. 6:6). 

Wij onderscheiden alzo: 

1. Bekering en omkering tot God. 
2. Bekering en omkering tot Christus, van hen die reeds in God geloven. 
3. Bekering tot geheel Gods wil, van hen die in Christus geloven. 
 
In verband met hetgeen wij verder zullen onderzoeken over de weg der behoudenis, is het nodig 
nog verder te onderscheiden en verschil te maken tussen de volgende vier soorten “omkeringen”: 
 
1. Omkering in de richting van God (1 Thes. 1:9).  
2. Hier is het voorzetsel “pros” gebruikt, dat de richting aangeeft zonder dat het doel daarom  
 goed gekend wordt. 

3. Omkering tot het bereiken van God (Hand. 14:15; 15:19, 26:18 , 20).  
 Het voorzetsel “epi” (met de accusatief) is hier gebruikt. Het doel wordt beter gekend. 

4. Omkering in de richting van de Heere (2 Cor. 3:16). Zoals in N° 1 is hier “pros” gebruikt. 
5. Omkering tot het bereiken van de Heere (Hand. 9:35; 11:21). Zoals in N° 2 is hier “epi”  
 gebruikt. 
 
Voor wat betreft de “bekering” vinden we in Hand. 26:2 de bekering “op” (epi) God en in Hand. 
20:21 de bekering “tot-in” (eis) God. Dat is een bekering niet alleen in de richting van God, maar 
een die ook haar doel bereikt heeft (2). Van de gelovige Israëlieten wordt in 1 Petr. 2:25 gezegd, 
dat ze zich tot (epi) de Herder omgekeerd hadden. Het spreekt vanzelf dat de gelovige niet nood-
zakelijk al die schakeringen duidelijk behoeft in te zien en zich volkomen bewust hoeft te zijn tot 
welke bekering of omkering hij gekomen is. Dit alles gaat “vanzelf” in de praktijk. Als men over 
de dingen gaat nadenken is het echter van groot belang een en ander te onderscheiden omdat de 
Schrift dat ook doet. 
Bekering is zeer nauw verbonden aan geloof. Het omkeren moet het gevolg zijn van geloof en 
bekering.  
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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 34. 

DE 1000 JAAR VAN OP. 20 EN DE TOEKOMENDE EEUW.  
Een zeer belangrijk punt voor onze tijd is de vraag of de 1000 jaar van Op. 20 de toekomende 
eeuw zijn of niet. M.a.w. valt het 1000 jarig rijk en de toekomende eeuw samen of niet. 

Dat de 1000 jaar van Op. 20 toekomstig zijn, is reeds in Deel 1 behandeld. Immers, als Openb. 
toekomstig is, zijn het de 1000 jaar vanzelf. Velen geloven dit reeds, maar menen, dat na de 1000 
jaar “de eeuwigheid” of eeuwige staat der dingen begint. We zagen reeds, dat dit een misvatting 
is, want er volgt nog een aioon. We willen thans nagaan, welke verhouding er bestaat tussen de 
1000 jaar en de toekomende eeuw. 

Dat is voor ons deze: We menen, dat de toekomende eeuw langer duurt dan de 1000 jaar. De 
1000 jaar zijn als ’t ware de voorhof van die aioon. Die aioon is bij uitstek Israëls aioon. God 
handelt dan met Israël als eerstgeboren zoon. Waar alles voorschaduw is van het toekomstige, 
zien we in de regering van Saul, David en Salomo protypen van wat komen zal. Saul is type van 
de Antichristus, hij gaat vooraf aan Israëls koning naar Gods hart. De tijd van de Antichristus 
valt nog in deze aioon. In de volgende aioon komen de op Saul volgende typen met hun antitypi-
sche uitbeelding. Die aioon is dan in tweeën te delen: een Davidisch en een Salomonisch gedeel-
te. Het Davidische is ook weer in tweeën te delen: David is eerst 7 1/2 jaar koning geweest over 
Juda, daarop 32 1/2 jaar over gans Israël. 2Sam. 2:4; 5:3. Hij werd drie maal gezalfd, eerst als 
toekomstig koning, daarna als koning te Hebron over Juda, toen over geheel Israël. Toen ging 
David voort en werd groot, 2 Sam. 5:10. 

Dat de toekomende aioon de twee hoofdaspecten (hoofdtrekken) zal vertonen, geloven we zeer 
zeker. Dat in het Davidische aspect een herhaling van het voorgaande kan geschieden, achten we 
niet onmogelijk. David zal weder verwekt worden Ez. 34:23 en Israël weiden en tot één vergade-
ren, Ez. 37:24, het land herstellen, 34:28-38. Vooral krijgt Israël een nieuw hart en een nieuwe 
geest, 34:24-26. Hierin zal Juda wel vooropgaan. Daar houdt Zacharia zich dan ook vooral mee 
bezig. Zeker als Christus wederkomt, zal Hij de 12 stammen vertegenwoordigd vinden, Zach. 
12:14, Op. 1:7. Het totale volk moet dan nog wederkeren, Jes. 49:6, 66:20. Ook hiervoor is tijd 
nodig. Zodoende kunnen de vroegere perioden in gewijzigde vorm terugkeren. 

Op David volgde Salomo. Zijn rijk was mede een schaduw van de toekomende dingen. Zo moet 
er dan ook een Salomonisch aspect volgen in de toekomende eeuw. Nog meer zelfs. Het eind van 
Israëls O.T. geschiedenis is feitelijk de wegvoering en het wegnemen van de tempel. Welnu, het 
eind van de toekomende aioon zal niet een wegvoering, maar een opvoering zijn tot God en het 
wegnemen van de tempel, niet uit toorn en in strafgericht, maar omdat hij niet meer nodig is. 

 
DE TOEKOMENDE AIOON LANGER DAN 1000 JAAR. BEWIJZEN.  

Dat de 1000 jaar niet de gehele toekomende aioon zijn, is rechtstreeks uit de Schrift te bewijzen. 

EEN KLEINE TIJD.  
Ten eerste uit Op. 20. De Schrift zegt, dat na de 1000 jaar Satan een kleine tijd ontbonden wordt. 
Hoe lang dit precies is, wordt niet gezegd. 
De toekomende eeuw duurt evenwel niet alleen zoveel langer dan de 1000 jaar als de kleine tijd 
van Satans laatste opstand duurt, maar hij duurt ook nog zoveel langer dan 1000 jaar als het wit-
te-troongericht duurt. En daarvan wordt de tijd ons niet genoemd. Met dat witte-troongericht lijkt 
het meer Salomonisch gedeelte van de aioon aan te vangen. Salomo liet een elpenbenen troon 
maken, 1 Cor. 10:18-20. Vs. 23 en 24 gaan dan voort: “Al zo werd de koning Salomo groter dan 
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alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid. En de gansche aarde zocht het aangezicht van 
Salomo om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had.”  

De tegenhanger van de troon van Salomo hebben we wellicht in de witte troon van Op. 20:11-15. 
Op Salomo’s elpenbenen troon werden zijn wijze uitspraken gehoord, op de witte troon wordt 
het oordeel over de doden uitgesproken. Hoe lang de dag des gerichts van de tweede opstanding 
zal duren, is onbekend. Als dan alle overige doden opstaan, zal het gericht zeker niet al te korte 
tijd en zeker meer dan 24 uur in belag nemen. Zo blijkt uit Op. 20 dus reeds, dat de 1000 jaar een 
deel zijn van de toekomende eeuw, want eerst na het witte-troon-gericht komt de nieuwe hemel 
en aarde. 

7 JAAR.  
Ten tweede volgt dit uit Ez. 38 en 39. Volgens Op.20 valt de opstand van Gog en Magog na de 
1000 jaar. Ez. 38:8-12 zegt in overeenstemming hiermee, dat deze machten zich zullen vergade-
ren tegen het land, dat wedergebracht is van het zwaard, als Israël zeker woont. Dan trekken zij 
op naar het dorpland tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die allemaal wonen zonder 
muur en geen grendel nog deuren hebben, tegen een volk dat uit de Heidenen verzameld is, dat 
vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands. Waar dit optrekken plaats heeft 
na de 1000 jaar, waarin geen krijg wordt geleerd en de zwaarden tot spaden, de spiesen tot sik-
kels worden geslagen, Jes. 2, moet men zich tevreden stellen met pijl en boog, schild en rondas, 
Ez. 39:3, 9. Deze verzen kan men zeer wel letterlijk nemen; zij zijn geen oosterse inkleding, 
geen kern-in-een-bolster-idee. 
 

Wat geschiedt er nu na de slag tegen Gog en Magog. Israëls Huis gaat dan uit om de verslagenen 
te begraven. Dit duurt 7 maanden, Ez. 39:12-16. En dat niet alleen, maar “de inwoners der steden 
Israëls. zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, 
van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen en zij zullen daarvan vuur stoken 
zeven jaar,” Ez. 39:9. Ook hieruit blijkt o.i. dat de toekomende aioon over de 1000 jaar heen 
reikt. Op de nieuwe aarde achten we dat dit niet meer nodig zal zijn. Men houde hierbij in bet 
oog, dat de grote voorraad hout (van een aantal “als het zand der zee” Op. 20:8) mede daarom: 
zo lang dienen kan, omdat Israël niet veel hout tot brandstof nodig heeft. Tot slot de opmerking, 
dat o.i. Ez. 39:17-29 geen betrekking heeft op de tijd na, maar op die voor de 1000 jaar. Daar 
begint dan ook een nieuw gedeelte. 

DUUR DER PIJNIGING.  
Een derde bewijs dat de 1000 jaar slechts de inleiding voor de volgende aioon zijn, ligt in Op. 
19:20 vergeleken met Op. 20:10: Beest en Valse Profeet worden volgens 19:20 bij de aanvang 
der 1000 jaar van Satans gebondenheid, geworpen in de poel des vuurs die met sulfer brandt en 
volgens. Op. 20:10 gepijnigd nacht en dag “in alle eeuwigheid”. We weten reeds, dat hier staat: 
in de aionen der aionen en dit betrekking heeft op de twee laatste aionen. In het voorbijgaan zij 
nogmaals opgemerkt, dat dit geen eindeloze eeuwigheid is, want er zal dag en nacht zijn, dus 
tijd. Moge er voor de stad, het Nieuwe Jeruzalem, geen zon en maan nodig zijn, op de aarde zijn 
er nog maanden, Op. 22:2, dus ook dagen en nachten. Doch ter zake. Satan komt na de 1000 jaar 
ook in de poel des vuurs en wordt, ook met de andere gepijnigd in de aionen der aionen. Hij 
wordt er evenwel 1000 jaar later in geworpen. Als nu: in de aionen der aionen betekent de twee 
laatste aionen en Satan 1000 jaar later zijn vuurpoel oordeel ontvangt en er ook van hem staat,  
dat hij gepijnigd wordt in die aioNEN, volgt daaruit o. i. dat de 1000 jaar slechts een deel van de 
aionen der aionen, dus ook van de toekomende aioon is, Satan is in de vuurpoel in twee aionen, 
Beest en Profeet vanaf het begin van die aionen, in de aionen. Nu kan het “zij” van Op. 20:10 
wel slaan op Beest en Valse Profeet, maar waar de tijd eerst genoemd wordt nadat Satan hun lot 
deelt, achten we het aannemelijker er ook Satan bij in te sluiten. Ook hier in het voorbijgaan de 
opmerking, dat in de uitdrukking in de aionen der aionen een tijdgrens is aangegeven, wat mede 
bevestigd wordt door Ez. 28:18. Waar we in de overdekkende cherub Satan zien en deze eenmaal 
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as zal worden op de aarde, zijn die aionen niet eindeloos. 

1000 GESLACHTEN.  
Een vierde bewijs, dat de 1000 jaar niet de hele toekomende aioon omspannen, ligt in Ps. 105:8-
10 “Hij gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwigheid, aan het woord, dat Hij ingesteld heeft tot 
in duizend geslachten, het verbond dat Hij met Abraham heeft gemaakt en Zijn eed aan Isaak, 
welke Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting aan Israël tot een eeuwig verbond, zeg-
gende: Ik zal u geven het land Kanaän, het snoer van ulieder erfdeel.” We nemen die duizend 
geslachten als 1000. Het verbond duurt 1000 geslachten. Stellen we een geslacht op 16-20 jaar, 
d.i. wanneer man en vrouw huwbaar zijn, dan omvatten 1000 geslachten dus 16000-20000 jaar. 
Op minder dan 16 jaar zal het wel niet zijn te stellen. We willen ook aannemen, dat we hier met 
een uitbreidend parallellisme te doen hebben, m.a.w., dat de uitdrukking “tot in eeuwigheid” 
enger is dan: “in 1000 geslachten”. Is dit zo, dan volgt er nog uit, dat de twee toekomende aionen 
16.000-20.000 jaar duren. Zou dus de 1000 jaar van Op. 20 de eerste aioon vormen, dan bleef er 
voor de tweede toekomende aioon 15.000-19.000 jaar over, wat we een onevenredige, althans 
niet aannemelijke verdeling achten. Ook daarom geloven we, dat aan de 1000 jaar van Op. heel 
wel enkele andere duizendtallen kunnen toegevoegd worden en die 1000 jaar dus slechts een 
deel der toekomende eeuw zijn. 
 

DE TWEEDE OPSTANDING.  
Een vijfde bewijs dat de 1000 jaar en de toekomende eeuw niet samenvallen, ligt in Op. 20:5 
vergeleken met Dan. 12:2. In de 1000 jaar hebben er geen opstandingen plaats. Volgens het Rus-
sellisme is Op. 20:5 later ingevoegd en behoort dit vers niet in de Schrift thuis. Men komt tot 
deze gedachte, omdat hier het stelsel vast loopt. Het Russellisme wil in de 1000 jaar ook opstan-
dingen doen plaats hebben en wel te beginnen van achteren af, dus van de mensen van onze tijd 
en dan terug gaande tot Adam. Dit op grond van de tekst: De eersten zullen de laatsten zijn. Nog 
afgezien, dat deze tekst zo geheel uit zijn verband wordt gelicht, is deze voorstelling der opstan-
dingen te mechanisch. zo werkt God niet. De opstandingen hebben niet plaats in omgekeerde 
volgorde naar het sterfjaar, maar naar de toenadering tot God, niet naar een natuurlijke volgorde, 
maar naar een geestelijke orde. 
 

Wie inziet, dat de 1000 jaar slechts een deel der eeuw zijn, laat Op. 20:5 rustig staan. Zeker, de 
Sinaiticus, het oudste handschrift, heeft deze tekst niet. Maar evenmin in Op. 7:5 de woorden: de 
stam van Gad en in 7:7: de stam van Simeon. Wil het Russellisme consequent zijn, dan moet het 
ook deze tekstdelen doen uitvallen. Daarmee verliest het 24.000 zijner verzegelden. Wie het een 
doet, doe ook het ander dat op dezelfde lijn ligt. 

Voor ons blijft staan, dat eerst na de 1000 jaar de tweede opstanding plaats heeft. Tot betere 
handschriften het tegendeel zullen bewijzen. In de eerste opstanding staan alleen de O.T. gelovi-
gen op en zij, die gevallen zijn om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het 
Beest niet aangebeden en zijn merkteken niet ontvangen hebben. Nu zegt Dan. 12, dat er ook nog 
anderen opstaan. “En velen van degenen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, 
dezen, d.i. die ontwaken, ten eeuwigen leven (het leven der toekomende eeuw) en genen, d.i. 
overigen der in het stof slapenden, dus degenen min de velen, ten eeuwigen afgrijzing (tot af-
grijzen der eeuw).” Zij moeten dus ook nog in de toekomende eeuw opstaan. Volgens Op. 20 
ligt er 1000 jaar tussen deze opstandingen, van beide groepen staat er iets, dat “eeuwig” is, tot de 
aioon behoort, daarop betrekking heeft, waaruit volgt, dat die eeuw langer moet zijn dan de 1000 
jaar. 

Men lette er op, dat “eeuwig”, aionisch, niet behoeft te betekenen een eeuw of aioon lang, maar 
meer een aard, een karakter aangeeft, een toebehoren tot, betrekking hebbende op, in verband 
staande met. Evenmin als aards betekent van aarde zijn, of samenvallend met de aarde, maar 
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daarbij behorend, zo betekent aionisch samenvallend met, voorkomend in, niet: zo lang durend. 
Dat kan wel, maar behoeft niet. 

ISRAELS AIOON.  
Alles wel bezien, blijkt, dat de toekomende eeuw bijzonder Israëls eeuw genoemd kan worden. 
Het merendeel der profetische beloften dat nog onvervuld daar ligt, wordt dan vervuld. En waar 
ze allereerst aan Israël gegeven zijn, worden ze ook aan dat volk vervuld. Door de zonde heen 
komt het tot de gerechtigheid. Terecht zegt Mt. 1:21, dat Christus Zijn volk “zalig” zal maken, 
d.i. behouden, van hun zonden. Zonde betekent: doelmissing. Israël zal behouden worden van 
zijn doelmissing, dat is: op de rechte plaats gebracht. Israël zal Gods lof op aarde vertellen, het 
gezegende volk zijn en alle volken zegenen. Dat is zijn taak, zijn roeping, eindbestemming. 
 
Israël is Gods eerstgeboren volkenzoon, Ex. 4:22. Hieruit volgt, dat er nog andere volkenzonen 
zijn. Ook die verkrijgen hun rechten. Israël door uitverkiezing, zij zonder uitverkiezing. Het Ad-
ventisme wil de vernietiging der Volken, kent ook geen herstel van Israël, meent, dat het Israëls 
plaats innemen zal. Het Russellisme neemt ook te veel van Israëls zegen weg. Het wil de 
144.000 verzegelden zijn, evenals het Adventisme. Ook dit zal men voor Israël moeten laten. 
God heeft veel meer om ons te geven. 
Israël beërft het land, de vaderen eenmaal beloofd, het gehele land Kanaan, de 144.000 hoeden 
de Heidenen, zijn als ’t ware de toekomstige wereldpolitiewacht. Dat zij erfgenamen zijn met (en 
niet in) Abraham, en een hemels lichaam zullen hebben, is nog geen reden hen te vereenzelvigen 
met de gelovigen uit de Heidenen, die ook Abraham tot geestelijke vader hebben. Paulus spreekt 
dan ook over het Israël Gods en over de zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, Gal. 
6:16, hiermee het onderscheid handhavend. Er zijn ook in de hemelen verschillende sferen. 

Waar de toekomende eeuw bijzonder in het teken van Israël staat, en de Volken in Israël geze-
gend zullen worden, waar God wel het Koninkrijk der hemelen opricht, de tijd der Wedergeboor-
te geeft, maar dit slechts middel is om tot de Nieuwe schepping te komen, daar moet de vierde 
aioon gevolgd worden door de vijfde, die dit ten volle verwezenlijkt. Zo komen we tot de eeuw 
van de eeuw, Heb. 1:8, de eeuw die voortvloeit uit dè, d.i. Israëls eeuw en waarin het heil verder 
der wereld toevloeit. Het doel der aionen is Gods- en tevens en daarmee schepping verheerlij-
king. 

Inleiding tot de Verborgenheid 
 
De Schrift is voor velen een gesloten boek, ook al wordt het trouw gelezen. Men weet er geen 
weg in, ziet er geen hoofdlijnen door lopen. De grondoorzaak is, dat men Israël uit het oog heeft 
verloren. Israël is de sleutel tot ontsluiting van Gods Woord en het middel om door te dringen tot 
de diepere waarheden ons gegeven bij monde van Paulus. 
 

Om deze sleutel in handen te krijgen, moet men beginnen, de Schrift, waar mogelijk, letterlijk te 
nemen. Dan zal men zien, dat het O.T. in hoofdzaak spreekt over Israëls historie en toekomst. 
Tal van profetieën wijzen Israëls toekomstig herstel en grootheid aan onder Christus als Opper-
koning. Die lijn van Israël wordt in de Evangeliën voortgezet. Velen menen, dat we hier tot iets 
geheel nieuws komen. Men vergeet daarbij, dat Christus een dienaar geworden is der Besnijdenis 
om de beloftenissen der vaderen te bevestigen, Rom. 15:8. Die vaderen zijn Israëls vaderen, 
Rom. 9:4. Christus kwam dus om Israëls beloften te bevestigen. De Heidenen zouden daarna 
delen in Gods heil, Rom. 15:9. Maar eerst in de tweede plaats, Israël had de voorrang. Christus 
werd allereerst tot hen gezonden. Hij was de Koning van het Koninkrijk der hemelen. En dit Ko-
ninkrijk is de heerschappij van Israël over de koninkrijken der aarde, Dan. 2:44, 7:27. Zij zijn het 
volk der heiligen des Allerhoogsten. 

Als inleiding tot de stukken over: “Om en over de Verborgenheid” willen we in enkele artikelen 
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aangeven, dat de Evangeliën handelen over Israël en dat er verschil is tussen het evangelie der 
Besnijdenis en der Voorhuid. Alleen op deze wijze is Paulus’ unieke roeping te verstaan. 

DE EVANGELIEN EN ISRAËLS BELOFTEN. 

Christus kwam niet allereerst om de “Kerk” te stichten. Hij Zelf getuigde, dat Hij niet gekomen 
was om de Wet of de Profeten te ontbinden maar om die te vervullen, Mt. 5:17. “Want voorwaar 
zeg Ik 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.” Paulus noemt Hem in Rom. 15:8 een dienaar 
der Besnijdenis. Eerst na Israël zouden de Heidenen komen; Rom. 15:9: “en de Heidenen God 
vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken.” God zond Hem eerst tot Israël, om hen te 
zegenen, Hand. 3:26. Christus verbood Zijn discipelen te gaan op de weg der Heidenen of in 
enige stad der Samaritanen, zij moesten alleen gaan tot de verloren schapen van het Huis Israëls, 
Mt. 10:5, 6. Aan hen moest gepredikt worden het Koninkrijk der Hemelen, vs. 7. 

Het is van belang nog nader op het Israëlitisch karakter der Evangeliën te wijzen. 

Mt. 1:1 opent die sfeer: “Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, de 
Zoon van Abraham.” Als Zoon van David erft Hij Davids troon, 2 Sam. 7, Ps .89, als Zoon van 
Abraham heeft Hij recht op het Land Kanaän, Gen. 12:7; 13:15; 17:8. De Wijzen vragen naar de 
geboren Koning der Joden, Mt. 2:2. De zending van Christus’ apostelen betreft, zoals gezegd, 
uitsluitend Israël, 10:5-7. Elia komt om alles eenmaal weder op te richten, 17:12. En Elia was en 
is voor Israël, Mal. 4:5. Alleen voor hen die het Koninkrijk der hemelen aannamen, kon Johan-
nes als Elia aangemerkt worden, Mt. 17:11. Boven het kruis stond: Jezus de Nazarener, de Ko-
ning der Joden, Mt. 27:37. 

Markus, hoewel meer de Knecht des Heeren uitbeeldende, spreekt mede van het Koninkrijk van 
vader David, Mk. 11:9, 10. 

Bij Lukas vinden we hetzelfde Israëlitisch karakter. De Heere wordt door de engel aangekondigd 
als Koning over het Huis Jakobs, 1:31-33. Huis Jakobs wijst in het O.T. steeds Jakobs natuurlijke 
nakomelingen aan. Zie Gen. 46:27; Ex. 19:3; Jes. 14:1 e.a. Aan Christus wordt de troon van Zijn 
vader David gegeven, 1:32. Maria zingt over het opnemen van Israël, Zijn knecht 1:54, Zachari-
as spreekt van het oprichten van een hoorn der zaligheid (d. i. macht ter behoudenis) in het Huis 
Davids, 1:69, een verlossing van “onze”, d.i. Israëls vijanden, van een gedenken aan Zijn heilig 
verbond, van de eed aan Abraham gedaan, van het geven van kennis der zonden aan Zijn volk, 
Israël, 1:68-80. Simeon lofzingt over de heerlijkheid van Uw volk Israël, 2:32. Hij zelf verwacht-
te de vertroosting Israëls, 2:25. Anna sprak tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten, 
2:38. De Emmaüsgangers, verwachtten de verlossing van Israël, 24:21. En Christus Zelf zei, dat 
Hij door lijden tot Zijn heerlijkheid moest ingaan. Dat is de heerlijkheid die Hij zal hebben op de 
troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31, op de troon van Zijn vader David. Thans zit Hij in de heer-
lijkheid des Vaders, zie Op. 3:21. 

Johannes is eveneens Israëlitisch. Nathanaël ziet Christus als Koning Israëls, 1:50. Nikodemus 
moest de dingen die de Heere sprak, weten, 3:10. Hoe kon dat, als de Heere niet voortzette en 
uitwerkte wat het O.T. leerde? De Heere doelde op het geestelijke en nationale herstel. Zie Ez. 
36. Velen uit Israël menen, dat Hij de Christus is, 7:41, Die komen zou uit het zaad Davids, vs. 
42. Christus verwijst naar het leven der toekomende eeuw, dat Hij geven kan en belooft daarin 
hetzelfde, als wat de Heere deed in Gen. 13:15. Hij spreekt van het Herder zijn, hfdst. 10 waar 
Ezechiël ook over spreekt, Ez. 34. 

Al deze en nog meer trekken tonen aan, dat Christus werkelijk een dienaar der Besnijdenis was 
Hij kwam tot het Zijne, tot Zijn volk Israël om hen te brengen uit het dienstknecht zijn tot het 
zoon zijn, uit de toestand van een kind (die in het begin niet verschilt van die van een dienst-
knecht, Gal. 4:1) tot de staat van een zoon. Dit is de betekenis van de term: “aanneming tot kin-
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deren” (letterlijk: het stellen in de zoonstand) Rom. 9:4, wat God met Israël voor had. 

 

Het “mijn evangelie” van Paulus is een aparte lijn waarlangs God naast Israël werkte. Het is de 
uitwerking van een Voor-israëlitische bedeling en vervat de Abrahamietische beloften, waarvan 
het een deel uitmaakt. De belofte echter zelf is rijker. God is veelvoudig in zegening. 

Om Paulus’ evangelie te verstaan, moet men het nationale van Jood en Heiden laten vallen en 
opklimmen tot het bovennationale wat positie betreft. In Christus is noch Jood noch Griek, Gal. 
3:28. Zij die tot deze groep behoren, worden gesteld tot zegen voor de volken, Gal. 3:8. Vanzelf 
staan zij er dan boven. 

Uit een en ander blijkt het verschil met Christus’ bediening op aarde voor Israël. Hij kwam tot 
het zijne, de zijnen namen Hem niet aan. Ook niet na de Pinksterdag. Nu begint God langs een 
nieuwe lijn te werken, die reeds vroeger in beginsel aanwezig was, maar die nu ten volle doorge-
trokken wordt in en door Paulus’ bediening en waarvan de voortzetting gevonden wordt in een 
bijzondere, later geopenbaarde, verborgenheid. Hiervoor zie men de stukken over: “Om en over 
de verborgenheid”. 

Waarop richten wij onze blikken?
De nedergeworpen wereld, het van God verwijderde mensdom, de lauwe Christenen en vooral 
onze eigen oude mens kunnen ons heel wat bezighouden en aanleiding geven tot bitterheid. Vol-
gens een beroemde chirurg is het niet het werk dat de mensen verslijt, maar de zorgen. Zo zou 
ook de beweging in een machine niet schadelijk zijn als er maar geen wrijving was. 

Laat ons het maar bekennen dat wij telkens weer op de zonde en haar gevolgen zien en ons leven 
bitter maken en verslijten door allerlei bekommernis. En het ergste is, dat het in de meeste geval-
len niet gaat om ernstige zaken, maar om allerlei kleinigheden, die zich van morgen tot avond in 
het gewone leven voordoen. Wij maken er een gewoonte van vooral acht te geven op hetgeen 
waarover wij ons kunnen bekommeren. 

Wij moeten onze ogen niet sluiten voor de zonde, wij moeten de toestanden inzien zoals ze wer-
kelijk zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er de gehele dag op moeten staren. Deze toe-
standen zijn er, maar “wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte doen?” 

Er is evenwel meer. Waarom denken wij ook niet aan het goede waarvan we genieten. Wie houdt 
ons wonderlijk lichaam in stand? Hoe dankbaar moeten we zijn voor een vrije ademhaling, een 
goede spijsvertering, voor voedsel, kleding, verwarming enz. Hoeveel hebben wij niet te danken 
aan onze familie, vrienden en omgeving? Zelfs aan de wereld en heel de schepping? Maar boven 
alles waarom geven wij zo weinig acht op de heerlijkheid der genade Gods die uit alles blijkt? 
Wij weten toch dat wij der heerlijkheid derven, wij weten toch dat niets volmaakt is in onze 
aioon, waarom nu steeds op dat onvolmaakte gelet en zo weinig op hetgeen reeds ons deel is? 

Als wij dit alles weten, laten wij dan ook alzo doen. De kracht daarvoor staat tot onze beschik-
king, laat ons ze gebruiken en letten op de dingen die boven zijn. Laat ons geloof iets zijn dat 
voortdurend werkelijk is. Als wij geloven met Christus levend gemaakt te worden in geestelijke 
zin, laat ons dan ook elke dag de heerlijkheid daarvan inzien. Als we te midden van strijd en las-
ten zijn, is het juiste ogenblik gekomen het als een werkelijkheid te zien dat Christus onze vrede 
is. Spreekt alles ons van zonde en scheiding van God, dan denke men ook aan de woorden: 
“want doormiddel van Hem hebben wij beiden de toegang in een Geest tot de Vader”. 

De voornaamste reden waarom wij zo op allerlei treurige dingen letten, is zeker wel omdat wij te 
veel met ons zelf bezig zijn. Op Hem moeten wij zien. Niet op onze zegening, maar op Zijn ver-
heerlijking. 
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Het geloof is geen kleine zaak. Is het niet omdat wij het wezen der dingen niet genoeg tot ons 
laten doordringen dat wij zo weinig aandacht geven aan Gods voortdurende genade? 

Voor een ware gelovige zijn er ook geen verontschuldigingen zich over alles en voortdurend te 
verbitteren. De zonde heeft geen macht meer over hem. Meer nog, God kan in hem werken en zo 
vermag hij alles wat God van hem verwacht. 

Op een ding willen wij nog wijzen. De dagelijkse oorzaken van bezorgdheid kunnen wij niet 
vermijden. Zij staan steeds voor ons en trachten ons de heerlijkheid van Gods genade te doen 
vergeten. Die invloed moet in evenwicht gehouden worden door een andere. Welke? Het onder-
zoek van Gods Woord. Lezen is niet voldoende. Men moet de dingen onderzoeken, er dieper in 
doordringen. Dat heft op tot God en doet zoeken naar hetgeen boven is. 

Waar mogelijk letterlijk 

Neem de Schrift waar mogelijk letterlijk is een regel die we vaak gaven. Er zijn sommigen die 
menen dat wij zeggen: Neem de gehele Schrift letterlijk! En dan vraagt men ons, hoe dat kan of 
beschuldigt men ons, dat dit niet kan. Nu dat kan dan ook niet. Maar wel is het mogelijk het te 
doen waar mogelijk, dat is als men niet in botsing komt met andere Schriftplaatsen of met rede 
en verband. Als er echter generlei noodzaak is van de letterlijke betekenis af te wijken, doen we 
dat niet en doe men dat niet. Dus nogmaals: Waar mogelijk letterlijk. 
Deze regel is tevens een grenslijn naar binnen toe afgebakend. Kan het letterlijk, is de eerste 
vraag. Zo ja dan daarmee begonnen. Als er niets tegen en alles voor is, moet men letterlijk aan-
vaarden wat God zegt. Indien dat niet kan, dan heeft men met een stijlfiguur te doen. 
 
Enkele voorbeelden. 
Als Jakob van Dan zegt: Dan is een slang, neemt niemand dat letterlijk. Dan is geen slangdier, 
hij heeft alleen eigenschappen die men bij dat dier ook opmerkt. Maar als God zegt, dat Hij Isra-
el zal verzamelen van Oosten en Westen en in zijn land zal brengen, kan niemand dat figuurlijk 
opvatten. Men kan alleen zeggen, dat het nog niet geschied is. Goed, als men dan de Schrift ge-
looft, zal het nog geschieden. Anders gelooft men óf de Schrift niet, óf twijfelt men aan Gods 
macht. Maar in geen van beide gevallen behoeft men dan over de Schrift te gaan spreken. 
Nogmaals herhalen we: Waar mogelijk letterlijk. Daarom scherp toegezien wat er gezegd, tot 
wie het gezegd wordt, enz. En als dan blijkt dat het gesprokene nog niet vervuld is, dan toch vast 
blijven houden aan wat er staat, maar de letterlijke vervulling in de toekomst stellen. Zoals een-
maal de reeds vervulde profetie onvervuld was, maar zo vervuld werd, zo zal de thans nog on-
vervulde Schrift eenmaal zo vervuld worden als God hem gegeven heeft. 

Dus, zal men zeggen, het N.T. is niet de vervulling van het O.T. Deze vraag geeft bewijs van 
grove onwetendheid. De termen O.T. en N.T. zijn onjuist. Hoe kan men nu op een onjuiste be-
wijsgrond een goede conclusie bouwen. Als men bedoelt te vragen of wat in Wet, Profeten en 
Psalmen staat (Luk. 24:44), alles reeds vervuld is in Christus’ dagen en daarna, dan is het ant-
woord: Voor de grootste gedeelte onvervuld, als men de Schrift, waar mogelijk, letterlijk 
neemt. Er ligt nog zoo’n rijke toekomst, dat men niet dan verbaasd kan zijn over de beperkte blik 
en het bekrompen verstand, ook van geleerden, die niet verder kunnen zien omdat ze niet de 
Schrift, waar mogelijk, letterlijk nemen. 

Wie zien wil, kan zien. Wie lezen wil, kan lezen. Maar dan moet hij eerst de Schrift niet verzege-
len met een traditiezegel en daarna gaan zeggen: Ik begrijp er niets van. Weg met de traditie, dat 
alles al vervuld is in de eerste komst van Christus, weg met de leer, dat wij geestelijk Israël zijn 
dat Oud-Israëls beloften erft, weg met het idee, dat waar Christus’ eerste komst letterlijk is, Zijn 
tweede onzichtbaar is, weg met de mening, dat de aarde weer woest en ledig zal worden, weg 
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met allerlei wind van leer, die vergeestelijkt, dat is: vervluchtigt. Hiertegenover kan alleen ge-
steld worden: Er staat geschreven, dat is: Houd u waar mogelijk letterlijk aan het Woord. Eerst 
dat brengt, zij het ook door nevel en donker heen, tot een rustpunt, van waaruit alles meer en 
meer overzien wordt. 

Het: Waar mogelijk letterlijk, leidt tot het indelen van de Schrift in bedelingen en sferen, tot het 
zien van groepen en bedieningen, tot het onderscheiden van verschillende evangelie inhoud. Het 
is de eerste stap tot de ontsluiting der Schrift. Alleen, men houde in het oog, dat men, als men de 
voordeur van een groot huis opent, men eerst begint er in door te dringen. Zo ook met deze stel-
regel. Hij is geen eind, en rust, maar beginpunt van onderzoek. Men opene echter de Schrift met 
de sleutel van het: Waar mogelijk letterlijk. 

Is bijval een bewijs van waarheid? 

In verband met de verkeerde opvatting, volgens welke Christus “in de plaats” van allen zou zijn 
gestorven, dus ook in de plaats van ongelovigen, zegt Sir R. Anderson blz. 98 van “The Gospel 
and its Ministry” (16° uitgave): 
 

“Iedereen wie zich niet wil houden aan vooropgestelde meningen en de taal der Schrift vergelijkt 
met de woorden en uitdrukkingen, die bij ons algemeen in zwang zijn, zal verrast zijn veel te 
vinden dat niet verantwoord kan worden, zelfs IN WAT GOD SCHIJNT GOED TE KEUREN 
door Zijn zegen. We moeten niet vergeten, dat het GENADE is, die Zijn houding jegens ons 
kenmerkt en we zouden daarom voorzichtiger en ernstiger moeten zijn in het toetsen onzer 
woorden en gedachten aangaande Christus aan de Heilige Schrift. Als men in een schijnbaar suc-
ces een bewijs wil zien dat iets recht is, dan is dit even onzedelijk in de dingen Gods als in de 
zaken der mensen”. 

Sir. R. Anderson raakt hier een ernstige zaak aan. Het is een treurig feit, dat de meeste Christe-
nen er meer op letten of iets “gezegend” schijnt te zijn dan of het Schriftuurlijk is. Die geestesge 
steldheid voerde Christus aan, het kruis en Paulus in de gevangenis. In de tegenwoordige boze  
aioon is succes gewoonlijk een teken van onschriftuurlijkheid. 
 
Ds. Bultema drukte dit zó uit: “Indien er nu een mens op aarde was, die Gods Woord ten volle 
verstond en beleefde, dan zou men hem moederziel alleen laten staan” (De Bereër van 7 Maart 
1929, bldz. 532). 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 8 24 Oct. 1931 

De Weg der Behoudenis 

WIL GOD DE BEKERING VAN. ALLE MENSEN?  

Door “wil” verstaan wij hier, niet een besluit, maar een verlangen. Laat ons eerst enkele teksten 
lezen, die in het bijzonder op dit geval toepasselijk zijn: 

Luk. 24:47 “En in Zijnen naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder 
alle volken”. 

Bekering moest “uitgeroepen” (kerussoo) worden onder alle volken. 

Hand. 11:18 “Zo heeft dan God ook de Heidenen de bekering gegeven ten leven”. 

Tot de scharen te Lystra en andere in-God-ongelovigen, zegt Paulus: 

Hand. 14:15 “Dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren (omkeren) tot de levende God”. 

Hand. 17:30 “God... verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren”. 

Zie ook de noot bij Hand. 17:27 onder “Wat kan de gevallen mens van God kennen?” 

Hand. 26:20 “en de Heidenen verkondigt, dat zij zich zouden beteren (bekeren), en bekeren 
(omkeren)”. 

Rom. 2:4 “niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” 

Dit laatste zegt Paulus tot alle mensen (v. 1). 

2 Petr. 3:7-9 is ook een zeer belangrijke tekst. Het gaat over het feit, dat de belofte van de komst 
van Christus (v. 4) niettegenstaande de spotters, toch verwezenlijkt wordt. Daarna komt het oor-
deel en de verderving der goddeloze mensen. Die komst is om zo te zeggen tegen gehouden door 
het zich niet bekeren van Israël. Dit volk moet zijn plaats innemen in Gods voornemen. Intussen 
is God lankmoedig om reden van het feit dat die Israëlieten hun taak van wereldbekering niet 
vervullen. Ten slotte zal niemand schade behoeven te lijden omdat Gods volk zich niet bekeert. 
God heeft dan ook niet besloten dat iemand verderve in de dag des oordeels als de tegenwoordi-
ge hemelen en aarde zullen voorbijgaan.  

Het betreft hier niet het verderf gedurende de toekomende aioon, het verderf in de gehenna. Wel 
echter het verderf in de poel des vuurs van Op. 20:15, na het oordeel van de grote witte troon en 
vlak vóór de nieuwe hemel en aarde. Het verderf in de gehenna is het gevolg van het oordeel 
gedurende de volgende aioon en bestaat uit het verbranden van het lichaam. In die aioon kan zich 
de ziel (die vooral de zetel van het gevoel is) geheel ontplooien en deel hebben aan de zegenin-
gen van het koninkrijk. Als zij dan in de gehenna geworpen worden verliezen zij die dingen, is 
hun ziel “verdorven”. Zij, die in onze aioon iemand doden, kunnen de ziel niet doden, want door 
de opstanding zullen zij deel hebben aan het koninkrijk of aan hogere sferen. Zie Mat. 10:28. 
 
In onze eeuw mag de ziel geen overwegende rol spelen, men moet zijn ziel verliezen om ze in de 
toekomende aioon te vinden, te behouden, te doen leven. (Zie Mat. 10:39; 16:25; Mark. 8:35; 
Luk. 9:24; 17:33; Joh. 12:25). 
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Zie verder ook: “Wat is de mens?” De schriftuurlijke ziel is niet de eigenlijke mens, maar vooral 
de zetel van het gevoel. Wat wij gewoonlijk ziel noemen, gelijkt meer op wat de Schrift “geest” 
noemt. 
 

Hij is dus lankmoedig tot het einde van de toekomende aioon, tot het gericht van de grote witte 
troon. Het is vooral het tweede deel van v. 9 dat onze aandacht vergt. Zo letterlijk mogelijk ver-
taald, zegt het Grieks: 

“maar is geduldig om reden van u, niet besluitende dat iemand verderve, doch (besluitende) 
allen de mogelijkheid (capaciteit) te geven tot bekering” 

Daar het belang van die Schrift zeer groot is, geven wij enigszins uitvoerig de redenen op, waar-
om wij zo vertalen. 

Wij schrijven “om reden van” in plaats van “over”, omdat de meeste handschriften “dia” met de 
accusatief hebben. (Namelijk: Alexandrinus, Sinaïticus, Griesbach, Lachmann, Tregelles in kant-
tekening). 

Wij schrijven “u “ in plaats van “ons” omdat de voornaamste handschriften “u” hebben. Dat zijn 
dus degenen aan wie de brief gericht is, namelijk de “verstrooide vreemdelingen” (1 Petr. 1:1), 
waaraan Petrus reeds een eerste brief geschreven had (2 Petr. 3:1). Jakobus noemt hen “de twaalf 
stammen, die in de verstrooiing zijn” (Jak. 1:1). He t  zijn de gelovige Joden buiten Jeruzalem.

“Niet” is de vertaling van “mè”, dat niet absoluut is, maar hier iets tijdelijks betreft. Het is hier 
minstens tot het einde der toekomende aioon. 

“Besluitende” schrijven wij in plaats van “willende” omdat het gebruik van “boulomenos” niet 
slechts een verlangen aanduidt, maar een onveranderlijk besluit. 

In plaats van “verloren gaan” schrijven wij “verderven”, omdat hetzelfde Gr. woord zo vertaald 
werd in v. 7 en men dan duidelijker het verband ziet. 

“Mogelijkheid te geven” vervangt “komen”. Het werkwoord “koorèsai” wordt onder meer ge-
bruikt in de volgende teksten: Mark. 2:2  (bevatten); Joh. 2:6 (houdende); Joh. 8:37 (plaats); Joh. 
21:25 (bevatten); 2 Cor. 7:2 (plaats). Het heeft steeds de zin van plaats, inhoud, capaciteit. In het 
vers dat wij hier onderzoeken staat het in de eerste aorist, bedrijvende vorm. Het is hier God die 
besluit en handelt en wij menen dat “capaciteit te geven” het best de zin uitdrukt. 

Uit deze tekst kunnen wij twee dingen besluiten: 

1. God heeft niet besloten (ten minste tot op het einde der volgende aioon) dat iemand ver- 
 derve. 

2. God heeft wel besloten aan allen de mogelijkheid tot bekering te geven. Dat is dus tot dat  
 de hemelen, die nu zijn, zullen voorbijgaan. Het gebruik van de aorist toont, dat het een 
 doorlopende werking Gods is. God leidt tot bekering, geeft de mogelijkheid tot bekering,  
 verwacht dus bekering. Alles hangt nu af van de mens. Hier ligt zijn verantwoordelijk- 

 heid. De gelegenheid tot bekering wordt aan alle mensen gegeven tot op het einde der 
volgende aioon. 

 
Men lette er wel op, dat wij hier spreken van de bekering in betrekking tot God. De bekering in 
betrekking tot Christus is iets anders. De eerste verwekt God door allerlei uitwendige middelen, 
en bereikt dus alle mensen zonder onderscheid. De tweede verwekt Hij door een inwendige wer-
king en is begrensd tot in-God-gelovigen. Later onderzoeken wij dit verder. 
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Uit 1 Tim. 2:4: “God... welke wil (verlangt), dat alle mensen zalig (behouden) worden” 

zien wij ook weer Gods verlangen aangaande de bekering, aangezien deze de behoudenis moet 
vooraf gaan. Wij kunnen verder ook Tit. 2:11 aanhalen: 

“want de zaligmakende genade Gods is verschenen (of: verschijnt) aan alle mensen”. 

Die genade blijft tot op het einde der volgende aioon. God is vanzelf vrijmachtig die genade uit 
te delen zoals dat het beste is. Hij kan daartoe ook allerlei middelen gebruiken, inbegrepen won-
deren, zoals in de tijd der “Evangeliën”. In verband hiermee is Mat. 11:20, 21 leerzaam. 
 
Wij hebben gezien, dat de Hebreeuwse Schriften bekering vroegen van Israël als volk. Maar ook 
de persoonlijke bekering was toen reeds Gods verlangen. Men leze b.v. Ezech. 18:21, 32: 
“Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijne zonden ... hij zal zeker leven... Want ik 
heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere Heere, daarom bekeert u en leeft”. 
Uit het vorige kunnen wij besluiten, dat God allerlei middelen aanwendt om de mensen tot beke-
ring te leiden. De aard en de intensiteit van deze middelen kan afhangen van de bedeling en de 
omstandigheden. God vraagt bekering omdat Hij daartoe de mogelijkheid geeft. Hij vraagt van 
ons niet het onmogelijke. De weg der behoudenis begint met geloof en bekering met betrekking 
tot God, dat is voor alle mensen. Daarna kan geloof en bekering met betrekking tot Christus vol-
gen. 

Uit 2 Petr. 3 zien wij, dat er geen “besluit der verwerping” is. Het zou geen zin hebben aan alle 
mensen goede boodschappen te laten verkondigen en ze tot bekering uit te nodigen, als God van 
te voren besloten zou hebben ze te “verdoemen”. Dat God nu het verloren gaan van sommigen 
vooruit kent en hun toch die boodschappen laat verkondigen, is iets geheel anders. Zij gaan dan 
verloren tegen Zijn verlangen in, niettegenstaande de mogelijkheid en gelegenheid, die Hij gege-
ven heeft. Het vooruit kennen belette hun niet te geloven en zich te bekeren. God volgt de weg 
der vrijheid. Hierover onderzoeken wij later een en ander meer uitvoerig. 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
No 52. 

VERDERE AANTEKENINGEN OVER DE GELIJKENISSEN VAN MT. 13. 

Nu volgt Mt. 13.  

Voor we daarvan een overzicht geven, willen we eerst nog iets dieper ingaan op de gelijkenissen. 

De Zaaier. Hiervan geeft Christus Zelf de uitlegging. De zaaier is niet alleen Hij. Hij zegt niet 
dat de zaaier de Zoon des mensen, is. Hij zegt: EEN zaaier. Christus geeft Zelf de uitlegging. De 
discipelen verstonden die. Omdat zij inzagen waar het over ging. Wij zijn meestal van jongsaf 
gewoon geraakt aan een uitlegging die in alles de “Kerk” ziet. Alleen als we ons in die tijd ver-
plaatsen en ons in Israël denken, kan er licht komen. Men leze in Mt. 13 niet datgene wat eerst 
jaren later aan Paulus geopenbaard is. Het K. d. H. is niet de “Kerk”. Die was een verborgenheid 
in God, Ef. 3:9. 

We wezen er reeds op, dat Christus wil leren in Israëls akker vierderlei gesteldheid te zien. De 
bediening van Johannes is in het bijzonder die van het zaad langs de weg. Velen kwamen om 
gedoopt te worden, ook Farizeeën, Luk. 3:7. Toch verstonden zij zijn prediking niet. Zie ook Mt. 
3:7; 12:34; 23:33. Van het volk gold: een boos en overspelig geslacht, Mt. 12:39. De vogelen 
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zijn de boze geesten, die het zaad wegnamen. Johannes zong klaagliederen, maar Israël hoorde 
niet, Mt. 11:17. Christus’ bediening was als het zaad op steenachtige plaatsen. Hij deed vele te-
kenen, Joh. 21:25, vele scharen volgden Hem, Mt. 4:25, het volk hoorde Hem gaarne, Mk. 12:37, 
een groot Profeet was hun opgestaan, Luk, 7:16, men hield Hem voor de Profeet, Joh. 7:40, voor 
de Christus, 7:41. Toch kwam er geen grondige verandering; later werden velen geërgerd, Joh. 
6:60, 61, velen gingen terug, 6:66 en eindelijk klonk het: Kruis Hem. De bediening der Twaalf is 
als het zaad onder de doornen. Dit zaad schoot wel op, maar de doornen kregen de overhand. De 
Apostelen deden meerder wonderen, in aantal dan, Joh. 14:12. Israël stond verslagen, Hand. 
2:37, er werden hemelse gaven gesmaakt, Heb. 6:3. Alleen, de grond droeg distelen, Heb. 6:8. Er 
waren veel ijveraars der wet, Hand. 21:20, en was wel verdraagzaamheid bij het roven der goe-
deren, Heb. 10:34. En toch was er geen volstandige vrucht. De vierde bediening zal zijn als het 
zaad in de goede aarde. Deze moet nog komen. Israël is tijdelijk uitgeschakeld, en is geen licht-
drager meer voor de wereld. Drie bedieningen zijn voorbij en betroffen Israël, de vierde is toe-
komstig en zal ook Israël betreffen. Eenmaal wordt weer het Evangelie van het Koninkrijk der 
hemelen verkondigd, Mt. 24:14. Dan zal er rijke vrucht gezien worden. Tussen de derde en vier-
de bediening ligt de bedeling der verborgenheid. 

De tarwe en het onkruid. Hierin maken we kennis met tweeërlei zaad. Ook van deze gelijkenis 
geeft Christus de uitlegging. Hij Zelf is de Zaaier, de vijandige mens is de Boze. Deze zaait on-
kruid, Gr.: zizania, d.i. wilde tarwe. Deze lijkt zo zeer op de goede, dat alleen goede kenners ze 
enigszins kunnen onderscheiden. Alleen bij de rijping van de korrel, kan men meer algemeen het 
verschil zien. Dan bemerkt men dat de zizania zwarte korrels heeft. In deze gelijkenis gaat het 
over de aard der hoorders. Satan zal Christus’ werk bedektelijk nabootsen en ook zijn zaad zaai-
en, de kinderen des Bozen. Daartoe behoorden o.m. de Farizeeën en Sadduceeën, het adderen 
gebroedsel, Mt. 3:7; 12:34; 23:33. In Joh. 8:44 zegt de Heere dat ze uit de vader de Duivel zijn. 
Zelfs Judas behoorde er toe, Joh. 6:70. In de eindtijd zullen het de verleiders zijn, die niet belij-
den dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 1 Joh. 4:2, 3 en weder komende is, 2 Joh.:7, 
grondtekst. De Antichristus loochent Vader en Zoon, 1 Joh. 2:22. Dat doen ook zij die Satans 
zaad zijn. 

Het Mosterdzaad. Er is veel verschil van opinie gerezen over de vraag wat voor soort van plant 
met het mosterdzaad bedoeld is. De een houdt het voor een struik, die een overmatige groei ver-
krijgt, de ander voor een boom die dit reeds uit zich zelf is. Wij geloven dat het eerste bedoeld is. 
Mk. 4:32 zegt dat het de meeste wordt van de moeskruiden en grote takken maakt. Lukas alleen 
zegt, dat het een grote boom werd, 13:19. Er is naast goed ook wild mosterdzaad. Meestal neemt 
ook dat niet de afmetingen aan hier beschreven, maar onmogelijk is het niet. We hebben in deze 
gelijkenis Israël te zien. Het mosterdzaad is het kleinste van alle zaden (uit de moestuin). zo was 
Israël het kleinste der volken; zie Deut. 7:7. Gaandeweg is Israël gegroeid. Eenmaal zal het uit-
wassen tot een boom, de wilde mosterdboom, waarin de vogelen des hemels, de boze geesten, 
huizen. De afvalligen zullen het eenmaal op het hoogst brengen, Dan. 8:23. Dan beheerst Israël 
de wereld, doch anti-Goddelijk. In Babel of Babylon krijgt het zijn economisch centrum. Het 
zetelt dan als Hoer op het Beest. De vogelen des hemels zijn de boze machten, Satan en zijn en-
gelen; zie Mt. 13:19. 

Het Zuurdeeg. Meestal meent men dat het zuurdeeg de doorwerking is van het Christendom in 
de wereld. Het zal eenmaal overal zijn werking doen gevoelen. Vader van deze leer is Augusti-
nus die de wereld eenmaal geheel bekeerd zag. Dit strijdt evenwel met de openbaring over Chris-
tus’ wederkomst. Hij komt niet tot een bekeerde, maar geheel Gode vijandige wereld. Zuurde-
sem is niet het type van goede maar van verkeerde werking. Zuurdesem is steeds type van be-
derf, van verkeerde leer, Mt. 16:12, Mk. 8:15, van geveinsdheid Luk. 12:1, van onreinheid, 1 
Cor. 5:7, 8. Israël moest bij het Pascha al het gedesemde wegdoen, Ex. 12:15, 19, 20, 34, 39; 
13:3, 7 en niets gedesemds offeren, Ex. 34:25; Lev. 2:11; 6:17; 10:12. Steeds ziet de Schrift het 
als teken van bederf. Zou Mt. 13 hierop een uitzondering maken, te meer waar de gelijkenis ge-
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sproken werd tot Joodse mannen? We geloven dat het ook hier als type van bederf genomen 
wordt en de Heere op een bedervende invloed wijst, verkeerde werking. De inconsequentie der 
gewone uitlegging valt ras in het oog. Het zuurdeeg wordt gedaan in drie maten meel. Stelt de 
wereld deze maten voor? Iets goeds dus? Hoe kan de wereld de drie maten meel zijn, waarin het 
Christendom nu als zuurdeeg moet werken! Wij zien in de Vrouw Israël die de leer der drie amb-
ten van Christus bederven zal. Tegenover de Schriftuurlijke Messias leer zal het een andere 
plaatsen. Er komt een werelds profeet-priester- en koningschap, dat belichaamd wordt in Beest 
en Valse Profeet. Alles wordt verbasterd. Totdat het zijn eindpunt bereikt. 

De schat in de akker. De algemene Traditieleer is dat de zondaar alles moet verkopen om de 
schat, Christus, te gewinnen. Alsof een arme zondaar nog wat heeft om te verkopen! En alsof hij 
met zijn armoede de hele wereld koopt! Dat men toch eens nuchter werd en beter las. De mens is 
Christus, niet de zondaar. Hij vindt de schat. Dat is Israël. Deze is verborgen in de wereld: Israël 
was afgedaald van het hoofd zijn der volken. Om de schat te krijgen, koopt Christus de hele we-
reld en bezit zo de schat. Dat Israël deze schat is, blijkt uit verschillende plaatsen in het O.T.: 
Israël is Gods bijzondere eigendom, Ex. 19:5, 6: Deut, 7:6; 14:2; Deut. 26:18, 19; Ps. 135:4. Is-
raël moest eerst vrij gekocht worden. Christus heeft het nu verborgen tot dat Hij terugkomt. De 
prijs is reeds betaald, Hij wacht slechts tot dat God Hem het Koninkrijk geeft. Israël is nog ver-
borgen. Eenmaal zal het uitschitteren. In deze gelijkenis ligt tevens het bewijs van Christus’ let-
terlijke wederkomst. Zoals de Man eerst de schat vond en heenging om daarna terug te keren en 
de akker met de schat in bezit te nemen, zo is ook Christus, eenmaal gekomen om Israël te vin-
den, is daarna heengegaan om alles te kopen en zal nu wederkeren tot Zijn schat. Hij heeft er 
alles voor gegeven: Zijn leven, Hij zal de schat bezitten als Koning Israëls. 

De parel. Van de parel wordt een soortgelijke scheve verklaring gegeven als van de schat. De 
zondaar moet weer de parel kopen, waarvoor hij niets bezit. De parel heet Christus, de zondaar is 
de koopman die tevens in andere paarlen handelt! Ook hier zie men anders. We houden beide 
gelijkenissen niet voor gelijk. De schat is Israël, de parel een groep uit Israël. Er zijn immers nog 
andere parelen ook. Mogelijk is de parel de Bruid. Deze is niet geheel Israël maar een groep uit 
Israël. In Openb. zien we de Hoer getooid met parelen, Op. 17:4; 18:12. Zo zal het ook de stad 
der Bruid zijn, Op. 21:21. Mogelijk wordt zij hier aangeduid door die parel zelf. De parel is pro-
dukt van het lijden. Deze groep uit Israël zal dat ook zijn. De schat is dus het volk Israël, de parel 
wellicht de bruid uit Israël, de akker de wereld, de andere parelen andere groepen gelovigen. 

Het visnet. Het visnet heeft betrekking op de voleinding der eeuw. Er komen veel soorten vis 
in. In Christus’ tijd waren er in de zee van Galilea meer dan 40 soorten vissen, maar slechts één 
die door Israël gebruikt mocht worden. Deze had schubben. De andere die naar Rome gevoerd 
werd had geen schubben, was dus verboden, Lev. 11:10. De vissers zijn de engelen; zij zullen 
eenmaal de scheiding aanbrengen. In de eindtijd wordt van alles in het net gevangen, er zullen 
vele soorten Israëlieten zijn. Alles wordt uitgelezen in de voleinding der eeuw (niet: der wereld). 
De goede vis zal benut worden, de verkeerde verworpen. De bozen worden uitgescheiden uit het 
midden der rechtvaardigen. Dan vangt de zuivering van het Koninkrijk aan. Het slechte wordt uit 
het Koninkrijk weggeworpen. Zie ook Mt. 13:41, 42. 

De Schriftgeleerde. Tegenover de wettische Schriftgeleerde staat de ware van God geleerde 
Schriftgeleerde, onderwezen in het K. d. H. Deze brengt uit zijn schat nieuwe en oude dingen 
voort. De discipelen behoorden daartoe, zij verstonden Christus’ onderricht, vs. 51. In de eindtijd 
zullen er leraars zijn, die anderen de rechte weg wijzen, Dan. 12:10. Onderwezen zijn betekent: 
gediscipeld zijn, een discipel zijn. De nieuwe dingen zijn wel die van het oprichten van het 
Nieuwe verbond, de oude het inzicht in het O.T. De Heere beperkt dit Schrift-geleerde zijn niet 
tot de discipelen, Hij zegt: Een iegelijk. Ook anderen zijn er bij begrepen. 
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Men ziet welk een diepte er in deze gelijkenissen ligt. En ook dat het perspectief geheel anders 
wordt als men ze beziet vanuit Israël en het feit dat Christus een dienaar der Besnijdenis gewor-
den is, Rom. 15:8 om de beloften der vaderen te bevestigen. Het zijn verborgenheden van het  

K. d. H. gesproken door Christus als hoogste Profeet. Zij overtreffen alle beelden der profeten. 
Ook hier geldt: “Nooit heeft een mens alzo gesproken als deze Mens,” Joh. 7:46. 

 
Wat de Konkordantie leert 

 
OPENBARING-VERSCHIJNING-TEGENWOORDIGHEID. 

Onze bedoeling is alleen zo juist mogelijk de betekenis na te gaan van de woorden, die gebruikt 
worden in verband met de tweede komst van Christus. Wij zullen er enkele opmerkingen bijvoe-
gen, doch een meer volledige behandeling laten voor een opstel dat niet in deze reeks zal opge-
nomen worden. 

Allereerst dan de woorden “openbaren” (apokaluptoo) en “openbaring” (apokalupsis). Wij on-
derzoeken eerst de betekenis van de stam “kaluptoo”. Een paar verzen zijn hiervoor voldoende: 

KALUPTOO (bedekken). 

Mat. 8:24 “En ziet, er ontstond ene grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip  
      door  de golven bedekt werd”. 

2 Cor. 4:3 “Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren  
       gaan”. 

 
De betekenis van “kaluptoo “is dus “bedekken”. Daar het voorzetsel “apo” wil zeggen “weg 
van”, is “apokaluptoo” dus letterlijk: “weg-van dekken” d.i. het weg doen van een deksel. Het 
gevolg is een openbaring. Men zou ook kunnen vertalen “af-dekken” of “ont-dekken”, maar daar 
dit laatste woord een andere betekenis heeft, houden wij ons maar aan “openbaren”. Te meer 
daar in de Schrift deze uitdrukking steeds gebruikt wordt voor een bijzondere “ont-dekking”, 
namelijk hetgeen door God Zelf gedaan wordt. Verder zullen we zien, dat als het schepsel een 
rol speelt, de uitdrukking “bekend maken” gebruikt is, niet “openbaren”. Dit verschil moet men 
steeds voor ogen houden, en zich in acht nemen voor de vertalingen, die dit niet doen. 
 

Wij geven enkele plaatsen waar “apokaluptoo” staat en een volledige lijst van de verzen waarin 
“apokalupsis” voorkomt. 

APOKALUPTOO (af-dekken, openbaren). 

Mat. 10:26  “Er is niets bedekt (kaluptoo) hetwelk niet zal ontdekt worden”. 
Mat. 11:25  “En hebt ze de kinderkens geopenbaard”. 
Luk. 17:30  “Even alzo zal het zijn in den dag op welken de Zoon des mensen geopenbaard  

zal worden”. 
2 Thes. 2:8  “Opdat hij (de mens der zonde) geopenbaard worde te zijner eigen tijd” (zie ook     

v. 3 en 8). 
APOKALUPSIS (af-dekking, openbaring). 
 
Luk. 2:32  “Een licht tot verlichting der Heidenen”. 
Rom. 2:5  “In den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods”. 
Rom. 8:19  “Want het schepsel... verwacht de openbaring der kinderen Gods”. 
Rom. 16:25  “Naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwe 
   gen is geweest”, 
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1 Cor. 1:7  “Verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus”. 
1 Cor. 14:6  “Zo ik tot u niet sprake, of in openbaring...”. 
1 Cor. 14:26  “Heeft hij een openbaring...”. 
2 Cor. 12:1  “Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.” 
2 Cor. 12:7  “De uitnemendheid der openbaringen...”. 
Gal. 1:12  “Maar door de openbaring van Jezus Christus”. 
Gal. 2:2  “Ik ging op door een openbaring”.
Ef. 1:17  “U geve den geest der wijsheid en der openbaring in Zijne kennis”. 
Ef. 3:3  “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt”. 
2 Thes. 1:7     “Verkwikking met ons, in de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met  
     de engelen Zijner kracht”. 
1 Petr. 1:7  “Heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus”. 
1 Petr. 1:13  “De genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus”. 
1 Petr. 4:13  “Opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden”. 
Op. 1:1  “De openbaring van Jezus Christus”. 

Wij merken hierbij op dat, al is geheel Gods Woord in ons bezit, wij daarom nog geen volledige 
kennis er van hebben. Men moet de geest der openbaring hebben om alles te begrijpen, vooral 
wat betreft de grote verborgenheid van Efeze (Ef. 1:17). “Kennis” is hier de vertaling van “epig-
noosis”. Met zuiver verstandelijke vermogens komt men er niet, al moet men zijn verstand ge-
bruiken. 

Verder lette men op de vele openbaringen, die de Apostel Paulus ontvangen heeft. De bijzondere 
verborgenheid, waarvan hij alleen in de gevangenschap brieven (Ef., Pil., Kol., 2 Tim.) spreekt, 
is hem alleen geopenbaard, en hij maakte ze dan bekend aan de andere (Kol. 1:26 Gr. phaneroöo 
= bekend maken). 

God openbaart niets aan ongelovigen. Op hen werkt Hij alleen in door de schepping. Rom. 1:19 
gebruikt dan ook “phaneroöo”, niet “apokaluptoo”. 

De omstandigheden der Openbaring van Jezus Christus zijn in het bijzonder beschreven door 
Johannes. God zal eens het deksel wegnemen, dat Zijn Zoon bedekt en allen over wie de geest 
der genade is uitgestort zullen Hem zien zoals Hij werkelijk is in Zijn heerlijkheid (Zach. 12:10). 
Toen Hij in vernedering op aarde kwam, was er wel iets van Hem zichtbaar, maar Hij was niet 
geopenbaard. Men zal Hem dan niet alleen zien, doch ook begrijpen. 

Nu gaan wij over tot het woord “verschijning” en onderzoeken daarvoor de woorden: phainoo, 
phaneroöo, epiphainoo, epiphauskoo, epiphaneia en epiphanès. Van de twee eerste geven wij de 
voornaamste plaatsen op, van de andere een volledige lijst. 

PHAINOO (bekend worden, verschijnen). 

Mat. 1:20  “De engel des Heeren verscheen”. 
Mat. 2:7  “Waarneer de ster verschenen was”. 
Mat. 6:5  “Opdat zij van de mensen mogen gezien worden”. 
Mat. 9:33  “Er is nooit desgelijks in Israëls gezien”. 
Mat. 13:26  “Toen openbaarde zich ook het onkruid”. 
Mat. 23:27  “Die van buiten wel schoon schijnen”. 
Mark. 14:64  “Wat dunkt ulieden?”. 
Rom. 7:13  “Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn”. 
2 Cor. 13:7  “Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden”. 
Fil. 2:5  “Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld.” 
Heb. 11:3  “Dingen, die gezien worden”. 
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BEDRIJVENDE VORM : schijnen. 

Joh. 1:5  “Het licht schijnt in de duisternis”. 

Paulus zegt niet dat wij schijnen, doch dat wij verschijnen, worden gezien, als lichten. 
 

PHANEROOO (bekend maken, doen verschijnen). 

MIDDEN VORM. 

Ef. 5:13  “Al wat openbaar maakt, is licht”. 
 

BEDRIJVENDE VORM. 

Joh. 21:1  “Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen”. 
Rom. 1:19  “God heeft het hun geopenbaard”. 
2 Cor. 2:14  “De reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt”. 
 

LIJDENDE VORM. 

Mark. 4:22  “Want er is niets verborgen (krupton), dat niet geopenbaard zal worden”. 
Rom. 16:26  “Geopenbaard door de profetische Schriften”. 
2 Cor. 5:10  “Want wij zullen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel”. 
Kol. 1:26  “De verborgenheid, die nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”. 
Kol. 3:4  “Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij met 

Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”. 
2 Tim. 1:10  “Doch nu geopenbaard is door de verschijning (epiphaneia.) van onze Zalig 

maker Jezus Christus”. 
1 Petr. 5:4  “En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke 

kroon der heerlijkheid behalen”. 
1 Joh. 2:28  “Opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij 

van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst (parousia)”. 
1 Joh. 3:2  “Als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk (gelijkend) wezen”. 
 
Uit Mark. 4:22 waar “phaneroöo” tegenover “verborgen” staat, zien wij goed de betekenis. Ter-
wijl “openbaren” op Gods rechtstreekse werking wijst, spreekt “phaneroöo” van hetgeen het 
schepsel doet, onder Gods leiding en de indruk die het schepsel ontvangt. Jammer dat de verta-
lingen meestal “openbaren” gebruiken. Die woorden omvatten méér dan een verschijnsel dat 
alleen de ogen beïnvloedt. Het omvat alles wat de zinnen benadrukt of op andere wijze iets doet 
kennen door het geschapene. 
 
EPIPHAINOO (op-bekend worden, van boven verschijnen). 

Luk. 1:79  “Om, te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des 
        doods”. 

Hand. 27:20  “En als noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen” 
Tit. 2:11  “Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”. 
Tit. 3:4  “Maar wanneer de goedertierenheid Gods onzes Zaligmakers, en Zijne liefde tot 

de mensen verschenen is”. 
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EPIPHAUSKOO (op-bekend worden, van boven verschijnen). 

Ef. 5:14  “En Christus zal over u lichten”. 

De letterlijke betekenis is blijkbaar: van boven af verschijnen of bekend worden. 
 

EPIPHANEIA (op-bekend wording, verschijning van boven). 
 

2 Thes. 2:8  “Tenietmaken door de verschijning Zijner toekomst (parousia)”. 
1 Tim:. 6:14  “Tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus”. 
2 Tim. 1:10  “Doch nu geopenbaard (bekend gemaakt) is door de verschijning van onzen 

Zaligmaker Jezus Christus”. 
2 Tim. 4:1  “Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn konin-

rijk”. 
2 Tim. 4:8  “Allen die Zijn verschijning liefgehad hebben”. 
Tit. 2:13  “Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote 

God en onze Zaligmaker Jezus Christus”. 
 
De “verschijning Zijner toekomst” wat letterlijk is “de van boven bekendwording (Zijner tegen-
woordigheid” heeft betrekking op al de zichtbare en tastbare gebeurtenissen die we in het boek  
Openbaring vinden en aan alle mensen, ook de ongelovigen, tonen dat Hij tegenwoordig is, al 
zien ze Hem daarom niet noodzakelijk. De openbaring gaat dieper, omvat méér en is alleen voor 
gelovigen. 

EPIPHANES (op-bekend wordende, van boven verschijnende). 

Hand. 2:20  “De grote en doorluchtige dag des Heeren”. 

Nu komen wij tot de “tegenwoordigheid”, gewoonlijk “komst” of “toekomst” genoemd. Een 
paar plaatsen geven ons de betekenis van het werkwoord: 

PAREIMI (tegenwoordig zijn). 

Luk. 13:1  “En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig”. 

2 Cor. 10:2  “Ik bid dan, dat ik, tegenwoordig zijnde...”. 

In Kol. 1:6 leze men: “hetwelk tot-in u tegenwoordig is”.  

 

Verder geven wij alle teksten met “parousia»: 

PAROUSIA (tegenwoordigheid). 

Mat. 24:3  “Welk zal het teken zijn van uwe toekomst”. 
Mat. 24:27  “Want gelijk de bliksem uitgaat van het Oosten, en schijnt tot het Westen, alzo  

zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen”. 
Mat. 24:37  “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den   

Zoon des mensen” (zie ook v. 39) 
1Cor. 15:23  “Daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst”. 
1 Cor. 16:17  “En ik verblijde mij over de aankomst van Stefanus”. 
2 Cor. 7:6  “Heeft ons getroost door de komst van Titus”(zie ook v. 7). 
2 Cor. 10:10   “De tegenwoordigheid des lichaams is zwak”. 
Fil. 1:26  “Door mijn tegenwoordigheid wederom, bij u”. 
Fil. 2:12  “Niet als in mijn tegenwoordigheid”. 
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1Thes. 2:19  “Voor onze Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?”. 
1Thes. 3:13  “In de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen”. 
1Thes. 4:15  “Die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren”. 
1Thes. 5:23  “Bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus”. 
2 Thes. 2:1  “Wij bidden u, broeders! door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus”. 
2 Thes. 2:8  “Teniete maken door de verschijning (epiphaneia) Zijner toekomst”. 
2 T'hes. 2:9  “Hem, wiens toekomst is naar de werking des Satans”. 
Jak. 5:7  “Zo zijt dan lankmoedig, broeders! tot de toekomst des Heeren” . 
Jak. 5:8  “Want de toekomst des Heeren genaakt”. 
2Petr. 1:16  “De kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus”. 
2Petr. 3:4  “Waar is de belofte Zijner toekomst?” 
2Petr. 3:12  “Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods”. 
1 Joh. 2:28  “Wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst”. 

Dit woord parousia wordt in verband met de Heere Jezus Christus altijd door “toekomst” ver-
taald in de Statenvertaling. Uit de andere plaatsen ziet men dat de letterlijke betekenis “tegen-
woordigheid” is. De aandacht kan daarom wel vooral op het begin dezer tegenwoordigheid, de 
toekomst, gevestigd zijn. Deze tegenwoordigheid is op aarde (ook de lucht en wolken). De ge-
vangenschap brieven (Ef., Pil., Kol., 2 Tim.) spreken niet van deze tegenwoordigheid, want zij 
handelen over een andere bedeling in verband met de overhemelse. 

De “parousia” wijst niet op een geestelijke, voor het oog onzichtbare tegenwoordigheid, zoals 
die van Fil. 4:5. Zijn tegenwoordigheid gaat gepaard met allerlei zichtbare tekenen en gebeurte-
nissen die hemel en aarde betreffen. 

Wij voegen hier nog aan toe, dat voor “komst “het Grieks het woord “erchomai” heeft. In ver-
band met de “tweede komst” van Christus heeft men b.v. Mat. 10:23; 21:40; 24:30; 25:31; Luk. 
9:26; Joh. 4:25; 1 Cor. 4:5; 11:26; 2 Thes. 1:10. 

Een hoge levensstandaard 

Te midden van allerlei ernstige zorgen denken wij dat wij ze met gelatenheid moeten doorma-
ken. Vrome vrienden hebben ook met gelatenheid hun treurig lot aanvaard. Men is gelaten in 
ziekte, in geldverlies, in allerlei omstandigheden. En het is zeer verheugend nog dergelijke men-
sen aan te treffen, die weinig of niet zuchten. Mochten er velen zijn. 

En toch... dat is nog niet wat God van ons verwacht. Denk er eens aan, als God alles in Zijn 
wijsheid bestuurt, dan zullen wij tevreden zijn als we maar niet zuchten in geval sommige van 
Gods bestieringen onze ziel treffen!  

Wel bezien zijn wij dan in gevaar ons op een der twee volgende standpunten te stellen:  

1. Die dingen geschieden buiten Gods weten om, en dan is Hij niet de Almachtige, noch de lief-
hebbende Vader;  

2. Die dingen vallen wel onder Gods bestuur, maar Hij had beter gedaan ons niet te treffen. Hij 
zou dan niet de Al wijze zijn. In beide gevallen oordelen wij God. 

Hoe anders zou het zijn indien wij met God alle dingen konden overzien! Een ziekte van een 
gelovige is misschien tot heil van duizenden. Een geldverlies van een Christen is misschien tot 
zegen voor een deel der schepping. En hoeveel tuchtiging is niet nuttig om eigen hoogmoed in te 
perken en tot nederigheid te brengen Hij Die alle dingen kent, weet wat goed is en gebruikt de 
middelen die het best geschikt zijn om Zijn voornemen uit te werken. Hoe graag zouden wij iets 
voor Hem doen, voor Hem lijden, als wij eerst maar mochten zien waartoe het goed is. Hoe vaak 
zullen wij later, in de heerlijkheid, terugzien op de gelegenheden die we gemist hebben om Zijn 
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naam te prijzen, door werkelijk in het geloof te wandelen en dankbaar te zijn in alles. Welnu, laat 
ons nu reeds, zonder dat wij de gevolgen zien, maar in het geloof dat God ze kent en weet wat 
Hij doet, even verblijd zijn in al wat ons overkomt. Dan geven wij gevolg aan Paulus’ wens: 
Verblijdt u in den Heere te allen tijde! De Heere is nabij! Wees in geen ding bezorgd. Toen die 
Apostel van allen verlaten en in alle opzichten verdrukt was, schreef hij, dat hij zich verblijdde in 
het lijden (Kol. 1:24). 
 

Dat is een hoge levensstandaard, die ons hier voorgesteld wordt. En toch is het niets meer dan 
het in praktijk brengen van ons geloof. Laat ons niet tevreden zijn met gelatenheid. Laat ons 
geen genoegen nemen met wat de mensen reeds als iets goeds aanzien. Laat ons God verheerlij-
ken door Hem te vertrouwen en door werkelijk in het geloof te wandelen, niet wetende waar we 
komen zullen, maar ziende op de Voleinder des geloofs. Laat ons dit niet als een uitzondering 
beschouwen die slechts door enkelen moet en kan bereikt worden. Het ligt op ieders weg. Het is 
wat voor God een normale toestand is. Als Hij ons in een hoge positie geplaatst heeft, laat ons 
dan ook waardig dezer roeping wandelen. 

 
Wat Paulus over het verstand denkt 

Velen werden getroffen door het feit dat de Apostel Paulus in zijn Brieven, die het meest “gees-
telijk” zijn en over de meest verheven dingen handelen, juist ook het meest spreekt van kennis, 
wijsheid, verstand, licht, wetenschap, leer, enz. 

Verstand en liefde vormen geen tegenstelling. Als Paulus van het volmaakte spreekt, betreft het 
niet alleen de liefde of de liefde ten koste van het intellect, maar wel beide liefde en verstand. De 
verstandelijke vermogens moeten gelijke tred houden met de andere. Zij hebben vooral hun zetel 
in de geest en deze moet alles overheersen. Van de ziel en het gevoel spreekt Paulus nagenoeg 
niet meer in zijn latere Brieven, deze behoren meer tot de aardse dingen. 

 

Vraag en Antwoord 

VR. Is de eerste opstanding van Op. 20 niet de wedergeboorte? 

ANTW. Dat is de gangbare mening bij vele Geref. en andere Christenen. Opgemerkt zij:  

1° dat het woord opstanding steeds in letterlijke zin genomen kan worden en het lichaam betreft;  

2° dat het een vreemdsoortige wedergeboorte is die alleen betrekking heeft op onthoofde zielen 
en van hen die het Beest niet aangebeden hebben noch zijn merkteken hebben gehad; vallen de 
andere daar dan niet buiten? er wordt immers een bepaalde groep genoemd:  

3° staat er dat de overige doden niet weer levend werden tot de 1000 jaar geëindigd zijn. Dan 
worden ze dus wel levend. Als het eerste levend worden de wedergeboorte is, waarom moet men 
dan de andere alleen als lichamelijke opstanding nemen?  

4° verliest men uit het oog, dat de term: “zielen dergenen” een Hebr. uitdrukking is, die betekent: 
personen en niet moet doen denken aan het voortleven na de dood van de ontlichaamde ziel van 
de mens;  

5° die zielen heersen met Christus de 1000 jaar. Al zouden we nu aannemen, dat die 1000 jaar 
een onbepaalde periode is, dan nog vloeit uit de tekst voort, dat de zielen van al de gelovigen al 
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die tijd zouden moeten heersen en niet de een 1900 jaar, de ander 1800, de derde 1700 jaar enz. 
enz., dus vanaf zijn sterven. De Schrift zegt dat zij (dus allen) leefden en heersten met Christus 
de 1000 jaar. Men kan ze dus niet telkens weer tot Christus doen gaan bij het sterven;  

6° indien de ziel het onsterfelijke levensbeginsel is van de mens, hoe kan Johannes deze dan 
zien? De tronen, de onthoofding, het Beest, het beeld, het merkteken, het voorhoofd, de hand 
moet men letterlijk nemen. Johannes ziet letterlijk de tronen, waarom neemt men dan het zien 
der zielen figuurlijk? Zielen kan men in de gewone opvatting niet zien, want de ziel zegt men is 
het geestelijk inwezen en onzichtbaar;  

7° wat betekent het heersen als priester en koningen als er geen onderdanen zijn? Als die zielen 
de zaligen zijn, en allen priesters en koningen zijn, is er geen plaats tot regeer en en bidden en 
zegenen. 

Alles samen genomen blijkt, dat we hier aan een letterlijke, lichamelijke opstanding te denken 
hebben. Van de wedergeboorte is hier geen sprake en evenmin van het met Christus leven der 
zalige zielen in de hemel. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 9 7 Nov. 1931 

De Weg der Behoudenis 

BEKERING OF GELOOF?  
Men heeft terecht opgemerkt, dat, terwijl geloof in verband staat tot de Vader en de Zoon, beke-
ring in betrekking staat tot onszelf, onze zonde en nodig is met het oog op een oordeel. 
 
Het zijn om zo te zeggen de twee zijden van dezelfde zaak. Als een der beide vermeld wordt, is 
de andere er ook. Men herleze wat we vroeger over het geloof “met het hart” schreven. Zonder 
bekering tot iets, is er ook geen geloof in dat zelfde iets, wel natuurlijk in iets anders. 
 
Een paar voorbeelden waar het voorwerp van geloof en bekering niet hetzelfde is en die twee dus  
niet noodzakelijk samenvallen: 
 
Hand. 20:21. Eerst bekering (tot-in God), dan geloof (tot-in de Heere). 
Hand. 26:18. Eerst bekering (op God), dan geloof (tot-in de Heere). 

 Men kan dan ook opmerken dat, behalve een paar uitzonderingen, de woorden bekeren en beke-
ring niet gebruikt worden in het Evangelie van Johannes en in de brief aan de Romeinen, die 
juist zo belangrijk zijn voor de eerste stappen des geloofs. Is het omdat de bekering op hen niet 
toepasselijk is? Volstrekt niet! Het is omdat hier de aandacht meer valt op wat men in God heeft, 
dan op het oordeel dat de ongelovige wacht. Toch blijft dit laatste niet buiten sprake (Rom. 1:21, 
32; 2:2, 6 enz.). 

Geloven wil ook zeggen, dat men inziet welke de verhouding is tussen God en ons, hoe Hij alles 
is en wij niets. Zo is de bekering dan onafscheidbaar van het geloof als men voor beide slechts 
juist dezelfde inhoud neemt. Hoe meer het geloof omvat, des te meer omhelst ook de bekering. 
Hoe hoger de positie is, des te beter ziet men zijn eigen onmacht. 

Dikwijls zal het gebeuren dat we niet naar onze positie wandelen. Waarom? Juist omdat we niet 
bewust geloven, omdat we onze positie uit het oog verliezen, ons geloof als het ware vergeten. 
Dan is er bekering nodig om in de juiste verhouding hersteld te worden. Maar men kan evengoed 
zeggen, dat er geloof nodig is. We hebben wel in beginsel geloofd en ons bekeerd, maar nu moe-
ten we dat ook in de praktijk uitwerken en in stand houden. In de praktijk kan het dan soms 
schijnen alsof bekering volgt op geloof. 

Toen het Koninkrijk nabij was (Evangeliën-Handelingen) werd de bekering van Israël gevraagd, 
mede om verlost te worden uit de “toekomende toorn”. De waterdoop was er een uitwendig te-
ken van. Hier valt de nadruk op de bekering en minder op geloof, omdat vooral het oordeel in het 
zicht is. 

Slechts weinige teksten spreken van de bekering der volken. Hiervoor zijn minstens twee rede-
nen:  

1. Israël staat op de voorgrond.  

2. Vóór de bekering “op” de Heere, moet er geloof “tot” en “op” God zijn. Israël geloofde reeds 
“op” God en kon zich dan bekeren, terwijl de meeste uit de volken eerst nog “op” God moesten 
geloven. 
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Door het geloof komt men in een zekere verhouding te staan ten opzichte van God. In die positie 
maakt God, hetzij doormiddel der schepping, hetzij door een inwendige werking vele dingen 
bekend en toont dus ook in wat wij zondigen. Hij verlangt, dat wij naar onze positie wandelen, 
dus dat wij ons bekeren en onze schuld belijden als wij afgeweken zijn. Door belijdenis zullen 
wij vergeving krijgen. Daarvan hebben wij voorbeelden in de Hebreeuwse en Griekse teksten 
(Ps. 51, Luk. 15; 1 Joh. 1:9; zie ook 2 Cor. 7:9, 10; 12:21). Die bekering herstelt ons in de rechte 
verhouding die bij onze positie past. Het verloren schaap, de penning, de zoon van Luk. 15 blij-
ven schaap, penning en zoon al zijn ze “verloren”. Zij moeten geen schaap, penning of zoon 
worden, maar in de ware verhouding hersteld worden: het schaap moet bij de kudde, het geldstuk 
in de beugel, de zoon in gemeenschap met de vader. Die verhouding kan hersteld worden niet 
door onze verdiensten, maar op grond van het dierbare bloed van Christus. 

Israël stond in een zeer bijzondere positie, ter oorzake van Gods verbond met hen. Ook hier was 
bekering nodig. De tollenaar (d. i. een die zich in dienst van de vijandige natie gesteld had) en de 
zondaar (d. i. een die de zonde-offers der wet niet had gebracht) moest zich als zodanig erken-
nen, zich bekeren en zijn zonde belijden. Maar dat belet niet dat een uit de volken zich overeen-
komstig zijn positie ook moet bekeren, en zich b.v. van de afgoden moet afkeren. 

Sommigen hebben toch gemeend, dat er in onze bedeling geen bekering gevraagd wordt, maar 
wel geloof in Christus. Men zegt, dat God alles gedaan heeft en wij het nu slechts moeten aan-
nemen door het geloof. Het probleem der zonde is voor hen opgelost in de zin, dat niemand meer 
om zijn zonden verloren gaat, maar alleen om één zonde: niet geloven in Christus. Bekering zou 
geen zin meer hebben, want God rekent hun zonden niet meer toe. Wij komen later op deze 
kwestie terug, maar merken hier op, dat die opvatting op minstens vier onschriftuurlijke begrip-
pen berust:  

1. De Schrift zou geen bekering vragen van de volken, alleen van Israël.  

2. De Schrift zou van alle mensen onmiddellijk geloof in Christus vragen.  

3. Christus zou in de plaats van alle mensen gestorven zijn.  

4. In onze tijd zou men slechts met één bedeling behoeven rekening te houden. 

Voor het eerste punt is het voldoende te wijzen op Hand. 11:18; 14:15; 17:30 en 26:20. 

Het tweede punt hebben wij in het voorgaande kort behandeld en zullen wij verder nog onder-
zoeken. Het eerste wat van een, ongelovige gevraagd wordt, is geloof en bekering met betrek-
king tot God. Door God geholpen, moeten wij de weg der behoudenis zo ver bewandelen, dat 
niets Hem belet ons weder te baren. Slechts dan kunnen wij “tot-in“ Christus geloven. Een in-
God-ongelovige kan niet in Christus geloven. 

Het derde punt behandelen wij verder. De Schrift zegt nooit dat Christus in de plaats van alle 
mensen gestorven is. Hij stierf ten bate van allen en de gelovigen stierven met Hem (1). 

Het vierde punt kunnen wij hier maar even aanraken. De betekenis van “bedeling” is “rentmees-
terschap”, zoals het Gr. woord dan ook in Luk. 16:2 vertaald is. In 1 Cor. 9:17 is het door “uitde-
ling” weergegeven, in Ef. 1:10 en 3:2 door “bedeling”, in Ef. 3:9 door “gemeenschap”. Terwijl 
een aioon alle dan levende schepselen betreft en een bijzondere wereld-ontwikkelingsgang aan-
geeft, betreft een bedeling maar een groep mensen. Neem b.v. Paulus’ rentmeesterschap dat 
Gods Woord “vervulde” (Kol. 1:25) d.i. volmaakte. Die bedeling omvatte zeker niet de ongelo-
vigen, noch Israël. Al opent God nieuwe sferen van gemeenschap met Hem, allen volgen niet 
door het geloof. Zo kunnen er tegelijkertijd verschillende bedelingen zijn. Men ziet het zeer dui-
delijk in Handelingen, als aan de ene zijde de 12 Apostelen een rentmeesterschap hebben in be-
trekking tot het koninkrijk, de aardse sfeer en Paulus tegelijkertijd reeds een opdracht heeft met 
betrekking tot de hemelse sfeer (nog niet tot de over-hemelse) 
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 Zo is er dan ook in onze tijd iets dergelijks. De bedeling der verborgenheid staat wel op de 
voorgrond, zij kenmerkt onze tijd, maar daarom verlaat God de andere mensen niet. Gods genade 
strekt zich b.v. nog altijd uit over de ongelovigen: zij moeten in de eerste plaats gebracht worden 
tot geloof in God. zo zijn er anderen die nu nog in de geest in bedelingen leven, die vroeger meer 
op de voorgrond stonden, doch nu nog in zekere zin doorlopen. God verbreekt niet alle gemeen-
schap met hen, al blijven ze in deze bedelingen staan. Als een ongelovige tot lid der Gemeente 
der verborgenheid komt, heeft hij in de geest al die bedelingen doorgemaakt. Wij zullen inder-
daad zien hoe zijn weg gaat langs wedergeboorte en kindschap, tot rechtvaardigheid en zoon-
schap en dan tot het volwassen man zijn. 

Deze dingen vragen ernstige overweging en wij hopen er later in afzonderlijke stukken op terug 
te komen. Intussen kan men inzien dat er in onze tijd wel degelijk geloof en bekering kan ge-
vraagd worden buiten Israël. Bekering betreft niet allen, b.v. niet hen die zich reeds bekeerd heb-
ben, maar betreft wel hen, wie ze ook zijn, die zich nog niet bekeerd hebben, welke ook de ken-
merkende bedeling is van de tijd waarin ze leven. Daarom is bekering nog niet een moeilijk 
werk, dat we in eigen kracht moeten volbrengen. Het komt er maar op aan gebruik te maken van 
Gods kracht en Hem niet te weerstaan, het is geen hindernis op de weg der behoudenis, doch de 
uitdrukking van onze rechte verhouding tegenover God. Het is ook een getuigenis tegenover de 
gehele schepping en een verheerlijking Gods 

Men ziet welk belang er is de dingen te onderscheiden, zodat men aan de mensen van een be-
paalde sfeer vooral dat voorstelt wat hen aangaat. Hoeveel kwaad is er niet gedaan met b.v. op 
in-God-ongelovigen teksten toe te passen, die in-God-gelovigen aangaan. 

 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 35. 

DE NIEUWE HEMEL EN AARDE. GEEN VERNIETIGING MAAR VERANDERING. 

In hfdst. II hebben we reeds uiteengezet, dat men onderscheid moet maken tussen de nieuwe 
hemel en aarde van Jes. 65 en die van Op. 21. Die van Jes. 65 wordt ingeleid door de verduiste-
ring van zon en maan, het vallen van de sterren van de hemel, het bewegen van de krachten der 
hemelen, Mt. 24:29. In Op. 6:12 onder het zesde zegel en in Op. 8:12 onder de vierde bazuin 
zien we zon en maan verduisterd worden. Men lette er op, dat dit niet hetzelfde oordeel is. Het 
zijn twee op elkaar volgende oordelen. Onder de vierde fiool (schaal) van Op. 15:8 geeft de zon 
weer grote hitte. Dat alles vindt plaats in de dag des Heeren. We hebben ook opgemerkt, dat in 
de toekomende aioon het licht der zon verveelvoudigd zal worden, ook dat der maan, zie Jes. 
30:26, waaruit een herstel, ja een innerlijke vernieuwing spreekt. Het voorbijgaan van hemel en 
aarde is geen vernietiging, maar het overgaan in een andere gestalte, in een werken op andere 
wijze. 

Dit bewijst Ps. 102:26 en 27. “Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het 
werk Uwer handen, die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven en zij alle zullen als een 
kleed verouden, Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.” God zal 
hemelen en aarde opnieuw bruikbaar maken naar Zijn voornemen. Het nieuwe komt uit het oude 
te voorschijn. Er komt geen absoluut nieuwe schepping maar een vernieuwde schepping. De 
nieuwe hemel en aarde van Jes. 65 en van Op. 21 zijn nieuw t.o.v. de vorige. Ze zijn voor het 
eerst als zodanig nog niet gezien. 
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De vierde eeuw noemden wij die der Wedergeboorte. Evenals nu bij de geboorte uit de Geest de 
oude natuurlijke niet vernietigd wordt, maar eerder omgezet en een nieuwe levenskern ontvangt, 
die ligt in de oude, zo ook in de wedergeboorte der natuur. Als de schepping eerst vernietigd en 
dan herschapen werd, dan zouden de Volken niet kunnen blijven bestaan op aarde. Het Adven-
tisme meent, dat de aarde 1000 jaar woest en ledig wordt. We zagen reeds, hoe echter Israël en 
de Volken in de vierde aioon op aarde zijn. Er heeft dus geen vernietiging plaats. Ps. 104 zegt, 
dat de aarde nimmermeer noch eeuwiglijk, Heb.: in de olam en verder, langer, niet zal wankelen. 
Dus ook over de vierde aioon heen blijft de aarde bestaan, maar is nieuw t.o.v. de voorgaande, 
wegens de nieuwe dingen die God geeft. 

BRANDENDE VERGAAN.  
Zij die geloven, dat de wereld door een wereldbrand zal ondergaan, beroepen zich op 2 Petr. 
2:10-12. Vs. 10 zegt: “De elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de werken die 
daarin zijn, zullen verbranden.” Waar evenwel blijkt, dat Israël blijft bestaan en dat er volken 
zijn na de wereldbrand, kan die brand niet opgevat worden als, een oordeel, waarin allen die op 
aarde zijn omkomen. Het is daarom gewenst een onderzoek in te stellen naar de woorden van 
Petrus. 
 
Het woord, in vs. 10-12 door “vergaan” vertaald, komt in vele andere teksten voor. Het is daarin 
verschillend vertaald. Als volgt. 
Door ontbinden in Mt. 5:19; 16:19; 18:18; 21:2; Mk. 1:7; 11:2, 4, 5; Luk. 3:16: 19:30, 31, 33, 33; 
Joh. 1:27; 11:44; Hand. 2:24; 7:33; 13:25; 1 Cor. 7:27; Op. 9:14,15; 20:3, 7. 

Door los worden of los maken in Mk. 7:35; Luk. 13:15, 16; Hand. 22:30. 

Door breken of verbreken of openbreken in Joh. 2:19; 5:18; 7:23; 10:35; Hand. 27:41; Ef. 2:14; 1 
Joh. 3:8; Op. 5:2, 5.  

Door scheiden in Hand. 13:43. 

Door wassen (wegens invoeging van een letter) in Op.1:5.  

Door vergaan in 2 Petr. 3:10, 11, 12. 

De grondbetekenis is: los maken, los worden, uit zijn samenhang nemen, oplossen. Het veulen 
moest ontbonden worden, de dochter Abrahams losgemaakt, de sabbat of een zegel kan zijn 
vastheid verliezen. Christus zegt van Zijn lichaam: Breek deze tempel. Hij bedoelt niet te zeg-
gen: vernietig het maar: los de kracht van samenhang op. De elementen in 2 Petr. 3 genoemd 
behoeven niet te vergaan, maar zij worden opgelost om een nieuwe samenstelling te verkrijgen. 
“Vergaan” ware hier beter vertaald door: overgaan, want er komt een nieuwe hemel tot stand. Er 
heeft een grote chemische (scheikundige) ontbinding plaats, waarbij nieuwe elementen gevormd 
worden. 

Het woord door “verbranden” vertaald, luidt in twee der handschriften: vinden. De aarde en haar 
werken zal gevonden worden, d.i. ontdekt, openbaar gemaakt. In vs. 14 vindt het zijn tegenhan-
ger in de woorden: ... benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onsterfelijk van Hem bevonden moogt 
worden in vrede. Dan heeft het vuur niets te ontdekken. Men ziet, dat de wereldbrand wel een 
ander karakter zal hebben dan men meent, hij verwoest niet, hij lost de "elementen op en schept 
ze om tot iets nieuws. 

HET NIEUW-JERUZALEM.  
Op. 21:1-4. beschrijft die nieuwe toestand. Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
De eerste hemel en aarde zijn weggegaan. Men heeft het woord eerste verkeerd verstaan en ge-
meend, dat het betrekking heeft op de aarde der schepping van Gen. 1:1. Evenzo verstaat men 
het woord eerste in de eerste opstanding verkeerd. Men denkt, dat dit de absoluut eerste opstan-
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ding is en er geen andere aan vooraf kunnen gaan en ook gaan. Wij voor ons nemen in beide ge-
vallen, dus èn in Op. 21 èn in Op. 20 het “eerste” niet als een absoluut “eerste, maar als een rela-
tief “eerste”, als “eerste” der in Op. genoemde. De eerste opstanding is de eerste der twee in Op. 
20 genoemd, niet de allereerste in tijdsorde. “Zo is de nieuwe hemel en aarde van Op. 21 een 
nieuwe t.o.v. die welke voorbijging. De eerste is dan die van Jes. 65. 
 
Johannes ziet nu het Nieuwe Jeruzalem nederkomen. Dat vervangt het Oude, n.l. dat van Jes. 65. 
De tempel wordt vervangen door de Tabernakel Gods, de tonen van rouw over de gestorvenen 
zijn voorbij, de dood, is niet meer. Evenmin rouw, gekrijt of moeite. De eerste dingen zijn weg-
gegaan. 
 
In hfdst. 21:10-27 vinden we een beschrijving van het Nieuw Jeruzalem. We houden dat voor 
een letterlijke stad. 
 
Geen inkleding in oosters gewaad, geen zinnebeeldige voorstelling. Waar mogelijk neme men 
ook hier de Schrift letterlijk, reëel. Het is een stad van geweldige afmetingen, waarbij het Oude 
Babel met zijn, naar ons opgegeven wordt, 36 m. hoge en 14 m. brede muren niets is. De muren 
van het Oude Babel waren van steen en kalk, die van het N.J. van allerlei edelgesteenten. 
 
Over de afmetingen der stad spraken we reeds. Gemakshalve herhalen we een en ander. De af-
metingen der stad zijn 12.000 stadiën. Een stadie stellend op 200 m. (mogelijk is dit wat te lang) 
vinden we in Nederlandse maat dus, dat de afmetingen zijn 12.000 x 200 m. = 2.400.000 m. = 
2400 km., wat ongeveer overeenkomt met een afstand van Amsterdam naar Moskou en van Ro-
me tot de Noordkaap (in Noorwegen). Dus het grootste deel van Europa. Ook is de hoogte zo-
veel. Of we aan een kubus vorm moeten denken, is niet zeker. De stad kan ook een pyramide-
vorm hebben. Of andere vormen. Het hoogste punt is evenwel 2400 km. van de aarde verwij-
derd. Een geweldige afstand. De atmosfeer, d.i. de luchtlaag, die de aarde omringt, is maar enke-
le kilometers dik, ± 12-15. De woningen van het N. J. behoren dus zeker tot “de hemelen “. De 
hoogte van de muur, d.i. voormuur of omringende muur is 144 el. Stellen we die op ± 1/2 m. de 
heilige el was tweemaal zo lang, dan bedraagt de hoogte van de muur 72 m. De gebouwen zijn, 
zoals gezegd, veel hoger. 
 

FUNDAMENTEN EN POORTEN LICHT.  
De fundamenten bestaan uit twaalf soorten edelsteen. Deze zijn met aangeving van hun kleur de 
volgende:  
 
Jaspis —   donkergroen en doorzichtig. 
Saffier —   hemelsblauw, bijna doorzichtig. 
Chalcedon —   blauw wit. 
Smaragd —   groen. 
Sardonix —   rood met witte strepen. 
Sardius —  lichtrood. 
Chrysoliet —   geel of goudkleurig. 
Beryl —   zeegroen. 
Topaas —   lichtgroen. 
Chrysopraas —  licht geel, doorschijnend met goudglans. 
Hyacinth —  donkerrood. 
Amethyst —   violetkleurig. 
 

Deze vormen en fundamenten en mogelijk ook de muurvakken. Twaalf poorten, elk bestaande 
uit een parel, geven toegang tot de stad. In elke poort is een engel als toegangbewaker. 
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Op de poorten staan de namen der twaalf apostelen. Welke zal men vragen. Wij menen die der 
elf apostelen door de Heere Jezus geroepen en Matthias. Vs. 14 zegt, dat het de apostelen des 
Lams zijn. Deze term : het Lam komt alleen voor in verbinding met Israël. Paulus valt buiten de 
twaalf. Hij heeft een andere roeping, is apostel der Heidenen. 

In Ez. 48:31-34 vinden we in het Oud-Jeruzalem twaalf poorten, deze worden genoemd naar de 
twaalf stammen Israëls. Als volgt. 

Noordwaarts de poort van  Ruben, Juda, Levi. 

Oostwaarts de poort van  Jozef, Benjamin, Dan. 

Zuidwaarts de poort van  Simeon, Issasar, Zebulon. 

Westwaarts de poort van  Gad, Aser, Naftali. 

Men ziet hoe in het N. J. alles veel heerlijker is. 

De stad is zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. In het aardse mineraalrijk bestaat deze stof 
niet. God is machtig ook in dit opzicht nieuwe dingen te scheppen. 

In de stad is geen tempel. De Heere, de almachtige God, is haar tempel en het Lam. Daarom ook 
behoeft de stad de zon en de maan niet. Dat wil niet zeggen, dat die er niet meer zijn tot verlich-
ting van het overige der aarde. De volken zullen in haar licht wandelen. Bewijs dat er nog volken 
zijn op de nieuwe aarde. Als de voorstelling van het Adventisme juist was, n.l. dat de aarde weer 
woest en ledig wordt, dan is het onverklaarbaar, waar deze volken, die bovendien nog genezing 
nodig hebben, Op. 22:2, dus niet de “zaligen” kunnen zijn, vandaan komen. 

Men zal er op wijzen, dat er staat: die zalig worden. De grondtekst van de betere handschriften, 
heeft dit niet. Er staat dus: De volken zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. Er zijn dus koningen en volken, Het is mogelijk dat 
alleen die koningen er mogen binnentreden. Ze zullen waarschijnlijk tot de Abrahamitische ge-
lovigen behoren, die erfgenamen der wereld zijn en in wie mede de geslachten gezegend worden. 
Hun centrum is het N. J. dat thans nog boven is. Gal. 4. 

STROOM — LEVENSBOMEN.  
Uit de troon van God en van het Lam komt de zuivere rivier van het water des levens, klaar als 
kristal, 22:1. Aan beide zijden staat de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van 
maand tot maand gevende zijn vrucht. In Ez. 47 zien we de stroom voortkomen uit het Huis des 
Heeren en er is veel geboomte, dat duurzaam is, vs. 7 en 12. Hier zien we weer een stroom. Nu 
zijn de oevers beplant met bomen des levens. Vanzelf is er meer dan één, want er staat, dat hij 
aan beide zijden is. Er moeten er dus minstens twee zijn. Het Grieks heeft dan ook geen bepaald 
lidwoord. Er staat: boom des levens, wat hier dan op te vatten is óf als bomen des levens óf als 
geboomte des levens. Op de nieuwe aarde van Op. 21 en 22 keert de levensboom dubbel of ver-
veelvoudigd weder. We vinden hem nog niet in de vierde aioon. 
 
Dat ook de vijfde aioon niet de tijdloze eeuwigheid is, zegt Gods Woord duidelijk. De boom; 
brengt 12 vruchten voort, van maand tot maand. Er zijn dus ook dan maanden en wel 12, die dus 
jaren vormen als de onze. Wie kan dit alles nu vergeestelijken. Hij die dit doen wil, loopt direct 
vast met het volgende. De bladeren van de boom zijn tot genezing der Heidenen. Als dat N.J. nu 
symbolisch de heerlijkheid der gemeente voorstelt, zoals men zegt, hoe dan met die Heidenen. In 
die gemeente, die men op het oog heeft, is noch Jood noch Heiden. En waarom hebben die Hei-
denen nog genezing nodig. 
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Wie ook Op. 21-22, waar mogelijk, letterlijk neemt, ziet in, dat het heil, dat Israël als eerstgebo-
ren zoon ontvangt, voortgaat tot de Heidenen. Van Israël staat, dat God hun bloed zal reinigen, 
dat Hij niet gereinigd heeft, Joël 3:21. Zuiver bloed is de grondslag voor de gezondheid van het 
lichaam. De reiniging van het bloed vloeit voort uit de vergeving der zonden. Daarom staat er: 
“En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont (n.l. in Sion) zal 
vergeving van ongerechtigheid hebben,” Jes. 33:24. Dit geldt voor Israël als gevolg van de 
vierde aioon. Bij de Heidenen zijn dan evenwel nog ziekten, die genezen zullen worden door de 
bladeren van het geboomte des levens. Hoe eenvoudig is alles, als men het aanneemt zoals God 
geopenbaard heeft. 
Men ziet uit een en ander, hoe we hier voor nieuwe dingen staan. Gods heil wordt steeds breder. 
Evenals de rivier van Ez. 47 zich verdiept tot een ondoorwaadbare stroom, zo verbreedt zich 
Gods heil tot een de hele wereld der volken overvloeiende zegen. Heeft God aan Abram beloofd: 
In uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden, hier zien we daar de brede eindver-
vulling van. 

Inleiding tot de Verborgenheid 
II.  

 
HET EVANGELIE DES KONINKRIJKS. 

 
Allerwegen wil men “het evangelie”, de goede tijding verkondigen. Zonder te weten, dat hèt 
evangelie niet bestaat maar er slechts evangeliën zijn. Men moet steeds vragen: Welk evangelie 
moet gebracht worden. 
 
Eén der evangeliën is het Ev. des Kon. Deze term vindt men slechts drie maal, n.l. Mt. 4:23; 9:35 
en 24:14. Dus uitsluitend in Mattheus. 
 
Welke inhoud heeft nu dit evangelie? Deze, dat God aan Israël het koninkrijk dat er vroeger was 
onder David en Salomo nog heerlijker en tevens blijvend, wil oprichten aan datzelfde volk Israël. 
Een der duidelijkste voorzeggingen daarvoor vindt men in Dan. 2:44: 
 
“Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in 
der eeuwigheid niet zal verstoord worden en dat koninkrijk zal geen ander volk overgelaten 
worden; het zal al die koninkrijken vermalen, doch zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.” 
  
Zo ook Dan. 7:27 “Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de 
ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen des Allerhoogsten (niet: der hoge 
plaatsen).” 
 

Dat was en is nog het goede nieuws voor Israël. Dat geldt niet voor de “Kerk”. Deze kan zich 
niet anders dan daarover verblijden omdat het God is Die dit laat verkondigen en het elk schepsel 
past, niet alleen: Zijn daden goed te keuren, maar er zich ook over te verblijden. Te meer waar 
dit de vrede op aarde zal brengen. 

In de dagen van Johannes de Doper was het koninkrijk der hemelen nabij gekomen. En wel door 
de geboorte en de presentering van de Koning. Zijn heraut leidde Hem in bij Israël. Ja meer, de 
Koning Zelf kondigt het koninkrijk aan. Een stuk van Zijn vernedering. Welk aards vorst toch 
kondigt zijn eigen komst aan in zijn rijk of gewest? En toch moest de Heere dat doen omdat Zijn 
vóorloper gevangen gezet werd. 
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Wat was de inhoud van Christus prediking? Het O.T. Een korte beschrijving er van geeft Lukas 
in hfdst. 4:17-21. Hier vindt men een citaat uit Jes. 61:1 en 2a. Dan zegt de Heere: “Heden is 
deze Schrift in uw oren vervuld.” Had Israël in Hem de Beloofde der vaderen gezien, dan had 
ook het volgende plaats kunnen hebben, de dag der wrake, een jaar der vergelding om Sions 
twistzaak, Jes. 34:8. Het is Israëls eigen schuld dat het onder de macht der Heidenen gebleven is: 
het verwierp de van God Gezondene. En te groter is zijn schuld waar Christus het land doorging, 
goed doende: “En Jezus omging geheel Galilea lerende in hun synagogen en predikende het 
evangelie des Koninkrijks en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk” Mt. 4:23, 9:35. Al 
de genezingen wijzen er op, welke toestand er intreden zou als het koninkrijk werd opgericht. 
“Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend wor-
den. Alsdan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen...”, Jes. 
35:6. De Heere wijst de discipelen van Johannes daarop; Mt. 11:5. Men lette er op, dat Jes. 35 
spreekt van het eerst ter wraak komen met de vergelding Gods, “Hij zal komen en ulieden ver-
lossen”, Jes. 35:4. De Heere wilde Israël dus verlossen van al zijn vijanden, Luk. 1:68, 71-75 en 
Zijn volk rust en vrede , genezing en heil geven. Dat was de goede tijding voor Israël. 

Israël verwierp zijn Vorst. Het bleef daarom, in de macht der vijanden. Ook omdat het andermaal 
de verhoogde Vorst niet wilde aannemen. Daarom sneed God zijn lijn af. Voor altijd? Het ware 
verdiend geweest.  

Maar dan: God is rijk in barmhartigheid. Wat voorzegt de Vorst: “En dit evangelie des Ko-
ninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken en dan zal 
het einde komen”, Mt. 24:14.  

Het einde is het einde van deze eeuw, Gr.: aioon, onjuist vertaald door wereld; Zie Mt. 24:3, 6. 
Dat wordt de goede tijding voor het weer in gunst aangenomen wordend volk als de tijd der ver-
harding ophoudt, als het zich tot de Heere bekeert. Paulus leert ons het volgende: “Want ik wil 
niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat 
de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn 
ingegaan”, Rom. 11:25. “Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het 
deksel weggenomen”, 2 Cor. 3:16. 

Het Ev. des koninkrijks zal dus andermaal gepredikt worden. In de gehele wereld. Ook dit wordt 
verkeerd verstaan. Men meent dat het evangelie der behoudenis eerst in de gehele wereld moet 
gepredikt worden vóór Christus komt. Het Gr. woord, door wereld vertaald, is oikoumenè wat 
betekent: beschaafde, geordende wereld der volken, bijzonder die rondom Israël zijn gelegen. Er 
staat niet, dat die volken dat evangelie zullen aannemen, er staat dat het zal zijn tot een getuige-
nis voor alle volken. Israëls gelovigen zullen weer gaan prediken, dat de Heere zegt: “Ik toch 
heb Mijn Koning gezalfd over Sion den berg Mijner heiligheid,” Ps. 2:6. En verder: “Nu dan 
gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen gij rechters der aarde, dient den Heere 
met vreze en verheugt u met beving,” vs. 10, 11. 

Veel wordt er gesproken over het Koninkrijk der hemelen, veel over het “het evangelie bren-
gen”.Men houde in het oog, dat het Kon. der hemelen een rijk op aarde is, Israëls heerschappij 
over de volken en dat onder Christus als grote Davidszoon, aan Wie God dit krachtens het Davi-
disch verbond (2 Sam. 7) beloofd heeft. Deze goede tijding zal Israël eenmaal medehoren en 
aanvaarden. 
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Wat de Konkordantie leert 

OPENBARING — VERSCHIJNING — TEGENWOORDIGHEID (Vervolg). 

We moeten hier even stil staan bij de vraag wanneer de opname van 1 Thes. 4 plaats heeft. Men 
kan dan eerst opmerken, dat v. 15 zegt dat ze overblijven “tot-in” de parousia, dat is dus tot een 
tijd na de verdrukking der laatste jaarweek van Daniël en vlak vóór het Koninkrijk. 

Dit kan men als volgt nagaan: 

1 Thes. 3:13 drukt de hoop uit, dat ze onberispelijk zouden zijn in de komst “met al Zijn heili-
gen”. Die “heiligen” zijn dus niet de gelovigen van 1 Thes. maar wel de “heilige engelen” van 
Mat. 25:31 als de Heere komt in Zijn heerlijkheid en op de troon Zijner heerlijkheid gaat zitten. 
(Zie ook Job. 5:1; Ps. 89:6, 8; Dan. 4:13; 8:13 en vergelijk Deut. 33:2 met Hand. 7:53: Gal. 3:19; 
Heb. 2:2). Ook Tit. 2:13 spreekt van de grote heerlijkheid die met Zijn verschijning gepaard gaat. 
De komst van Mat. 25:31 is na de verdrukking (zie Mat. 24:29) en als de gelovigen van 1 Thes. 
tot-in deze komst overblijven, dan worden ze dus slechts na de verdrukking opgenomen. 

Dit kan men op een tweede wijze aantonen In 2 Thes. 2:1 spreekt Paulus “om wille van” (St. V.: 
“door”) de toekomst (tegenwoordigheid) des Heeren en “onze toevergadering tot Hem”, dat is 
dus de opname. Vers 2 zegt dan volgens de Griekse tekst, dat ze niet moesten denken dat de dag 
des Heeren (niet: van Christus) tegenwoordig was (niet: aanstaande). Deze gelovigen waren in 
de verwachting van des Heeren komst, dachten dat het ogenblik gekomen was en lieten de inzet-
tingen na (vs. 15) en werkten niet meer (3:11). Paulus wijst er op dat eerst de Antichristus moet 
komen en zich de andere gebeurtenissen der laatste jaarweek afspelen vóór ze mogen beginnen 
elk ogenblik de opname te verwachten. Een dergelijke verwachting kan alleen naar Gods wil 
zijn, als ze op Gods tijd plaats heeft. Anders leidt ze tot een leven waarin men allerlei, ook b.v. 
het onderwijs en de Schriftstudie, gaat verwaarlozen omdat men denkt dat het toch niet meer de 
moeite waard is. 

Een derde bewijs heeft men in Hand. 3:19-21. Eerst moet Israël zich bekeren vóór de Heere uit 
de hemel komt en dat is slechts na de grote verdrukking (Mat. 24:29, 30). 

Een vierde bewijs vinden we in de Griekse tekst van 1 Thes. 1:10. Zij verwachten de Zoon uit de 
hemelen om verlost te worden UIT de toekomende toorn. Het is niet “van” die toorn, zoals de 
vertalingen het geven, doch er UIT. Dus moeten ze er eerst in komen. In Rom 5:9 gaat het niet 
over de toekomende toorn, maar over die der toekomende eeuw. Zie ook Rom. 2. 

Is men nog niet overtuigd, dan heeft men een vijfde bewijs in Mat. 24:30, een tekst die spreekt 
van het komen (erchomai) van de Zoon des mensen op de wolken des hemels, met grote kracht 
en heerlijkheid. Dat geschiedt onmiddellijk NA de grote verdrukking (v. 29). Vers 31 verwijst 
dan naar de engelen met een bazuin van groot geluid. Nu vinden we in 1 Cor. 15:52 “de laatste 
bazuin” en in 1 Thes. 4:16 “de bazuin Gods” en de stem des archangels. De gelovigen worden 
dan in de lucht opgenomen. Voegt men hierbij wat in Op. 11:15 staat: “de zevende engel heeft 
gebazuind en er geschieden grote stemmen in den hemel, zeggende: Het koninkrijk der wereld 
is geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwig-
heid” wie kan er dan nog aan twijfelen, dat dit alles in dezelfde tijd geschiedt? 

Men kan er verder op letten, dat 2 Tim. 4:1 de verschijning aan het Koninkrijk verbindt. Op. 
11:15 spreekt van de engel, de bazuin, grote stemmen en het Koninkrijk. Op. 19:16-20 van de 
Koning der koningen, de stem des engels, en het werpen van het beest en de valse profeet in de 
poel des vuurs. Zoals we reeds gezien hebben uit 2 Thes. 2:8 geschiedt dit door de “verschij-
ning”. 
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Men ziet dat het onmogelijk is de “parousia” in twee te delen, of van twee tegenwoordigheden te 
spreken: een voor de “gemeente” vóór de verdrukking en een voor Israël na de verdrukking. Er is 
wel een zekere volgorde en de groep van 1 Thes. wordt opgenomen de Heere TEGEMOET, dus 
vóór Hij op aarde komt. Niets laat echter toe te veronderstellen, dat ze b.v. 3 1/2 jaar, volgens 
sommigen 7 jaar, volgens anderen nog langer, in de lucht blijven. Integendeel hebben we gezien, 
dat die opname na het einde der laatste jaarweek moet vallen. Al die gebeurtenissen vormen een 
geheel, dat zich in een korte tijd afspeelt. Hoe nauw de opname ook met Israëls herstel in ver-
band staat, leren we uit 1 Thes. 4:16, waar we de Archangel, namelijk Michaël (Judas 9) zien 
optreden terwijl deze grote vorst staat “voor de kinderen uws volks (Israël)” Dan. 12:1. Michaël 
staat eerst op in de tijd van benauwdheid en de opname kan er dus niet vóór vallen. 

De “eerste” opstanding betreft Israël en heeft plaats op de 75ste dag na de laatste jaarweek (1335-
1260=75). Zie Dan. 12:2, 11-13 en Op. 20:4-6. 

Terwijl de groep van 1 Thes. Zijn bekendwording van boven verwacht (Tit. 2:13), verschijnen de 
leden der Gemeente der verborgenheid MET Hem (Kol. 3:4). Het kan niet anders of ze moeten 
die verschijning lief hebben (2 Tim. 4:8). Die verschijning heeft niet buiten hen plaats, maar ze 
hebben er deel aan. 

Zo komen we tot een zesde bewijs van het feit dat de opname niet elke dag kan verwacht wor-
den. Paulus spreekt voortdurend van die verwachting in zijn vroegere Brieven, gedurende Han-
delingen geschreven, toen het Koninkrijk nog nabij was, doch niet meer in zijn latere Brieven (na 
Hand. 28), toen Israël tijdelijk terzijde gesteld en het Koninkrijk dan ook terug geweken was. De 
verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing enz. toonden duidelijk dat van die tijd af de Heere 
niet spoedig kon komen. Paulus verwachtte dus geen opname, maar iets beters: het gelijkvormig 
worden aan de dood van Christus en de uitopstanding (Fil. 3:10, 11). Hij wist dat hij zou sterven 
en uit de Hades ontbonden zou worden (2 Tim. 4:6; zie ook Fil. 1:23). 

Er wordt ons tegengeworpen dat wij dan Christus niet verwachten, maar wel de dood. We ver-
wachten Hem, doch door de dood heen. Als men met geheel zijn hart iemand verwacht, wil dat 
zeggen dat er geen andere dingen, b.v. het slapen, tussen liggen? Kan men dan zeggen dat men 
het slapen verwacht? 

Een zevende bewijs vindt men hierin, dat Babel een groot wereldcentrum moet zijn, Israël terug 
in het land en er veel andere dingen moeten geschieden, die niet in een paar jaren kunnen plaats 
grijpen. Er wordt wel waakzaamheid gevraagd, maar alleen “wanneer gij al deze dingen ziet” 
Mat. 24:33, 42. Paulus drukt er nog zo bijzonder op, dat die dag des Heeren niet zal komen 
voordat de mens der zonde zal geopenbaard zijn (2 Thes. 2:1-8). 1 Cor. 1:7 en Tit. 2:13 zeggen 
niets van een elk-ogenblik-verwachten. Nooit vraagt de Schrift zulk een elk- ogenblik verwach-
ten vóór de tijd er is. In geestelijk opzicht moeten wij natuurlijk voortdurend waakzaam zijn. 

Niemand behoeft teleurgesteld te zijn niet deel te kunnen hebben aan de opname. Dat is ten slotte 
weer te veel letten op eigen zegen. Als men deel gaat maken van het Samen-lichaam van Efeze, 
en deel wil hebben aan het lijden en de dood van Christus, heeft men ook “alle geestelijke zege-
ning”, kan Hij in het hart wonen, is het leven met Hem verborgen in God en zal men met Hem 
verschijnen in heerlijkheid. Zij die nu een spoedige opname als die van 1 Thes. verwachten zul-
len beschaamd uitkomen. Doch zij die zich laten verlichten betreffende de bedeling der verbor-
genheid, kunnen deel hebben aan de uitopstanding en reeds spoedig met Christus zijn, wat verre 
weg het beste is (Fil. 1:23). Men wordt dan na korte tijd ontbonden uit de Hades, want men is 
Zijn dood (niet Zijn sterven) gelijkvormig (Pil. 3:10). Bij het sterven is men nog niet met de Hee-
re. Dat heeft slechts plaats door een opstanding, hetzij de uitopstanding, hetzij die van 1 Thes. 4. 
Vers 17 zegt daarom dat ze “aldus” met de Heere zullen zijn, d.i. door de opname, niet door de 
dood. Bij de dood is men in de Hades en daar is de Heere nu niet meer, want Hij was er maar 3 
dagen. 
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Aioon en Bedeling 
Is de regel: Waar mogelijk letterlijk de eerste sleutel, een tweede is het onderscheiden van de 
aionen en de bedelingen. Laat ons eerst het verschil tussen beide aangeven. 
 
Een aioon is een lange, voor ons mensen wier leeftijd slechts een handbreed is, niet doorleefbare 
wereldontwikkelingsgang, waarmee duizenden jaren kunnen voorbijgaan. Een aioon betreft de 
wereld. Heel het schepsel is er ten slotte in begrepen; rechtvaardigen en bozen, goeden en kwa-
den, allen leven, in een aioon. 
 
Een bedeling daarentegen is van andere aard. Ook deze gaat wel over de mens, maar als regel 
niet over de mensheid. Bedeling wil zeggen uitdeling, beheer, rentmeesterschap, beheerschap, 
toedeling. Als regel betreft dit groepen, die door God met zekere weldaden begiftigd worden, tot 
een taak geroepen, voor een arbeid bestemd of onder bijzondere omstandigheden geplaatst wor-
den. Gaat een aioon de mensheid in het algemeen aan, een bedeling betreft een deel ervan. Niet 
allen komen in zo’n toebedeling te staan. Hieruit volgt een belangrijke conklusie. Er kunnen 
meer dan een bedeling tegelijkertijd aanwezig zijn. Er is steeds maar één aioon, maar vaak meer 
dan een bedeling. 
 
Een aioon is een sfeer en een tijd voor een totaalgroep, een bedeling, een sfeer en een tijd voor 
een aparte groep. Israël b.v. leefde in dezelfde aioon als wij, maar stond in een andere bedeling, 
die der Wet. Christus trad op in de volheid des tijds. Dat was een bedeling voor Israël, niet voor 
de Heidenen, Rom. 15:8. Petrus en de Elf ontvangen met anderen de Geestesgaven, zij stonden 
in een andere bedeling, wat sfeer aangaat dan de andere Joden die ongehoorzaam waren. Met 
Paulus opent een nieuwe bedeling, het evangelie der Voorhuid. Dat was een andere sfeer dan die 
nog in Israël was. Vanzelf was er tijd voor nodig tot uit- en inwerking. Voorop gaat echter de 
sfeer, de toebedeling, de nieuwe gave Gods. 
 
Wij leven in dezelfde aioon als Israël, Christus en de Twaalf Apostelen. Maar niet in dezelfde 
bedeling. Wij leven strikt genomen ook niet in de eerste Paulinische bedeling. Wij leven in de 
bedeling der verborgenheid, eerst door God gegeven nadat Israël terzijde was gezet. Deze zal 
doorlopen tot de lijn met Israël weer wordt aangeknoopt en Israël zeker nationaal bestaan in Pa-
lestina terug ontvangen heeft. 
 

Maar hoe nu met hen, die van die bedeling der verborgenheid niet weten willen, die betonen 
naar de geest in een andere bedeling te staan, b.v. ijveraars der wet zijn (sabbattisten b.v.) of 
ceremoniën en inzettingen uit andere bedelingen er op na houden (pinkstergaven begeren, b.v.) 
of een andere hoop willen hebben? (We spreken nu niet van hen die nog onwetend zijn). Wel, 
hierin komt juist uit dat een bedeling een sfeer en een tijd is, een innerlijke en een uiterlijke, een 
binnen- en een buitenkant heeft. Hoewel levend in de tijds-bedeling der verborgenheid, leeft men 
niet in de ware sfeer der verborgenheid. Evenals Israël bij Horeb wel in het eerste verbond 
kwam, waar zij de afgoden nog meedroegen, dus in de andere geestessfeer bleven, zo kan men in 
deze bedeling ver af zijn van de ware geestelijke bedelingsfeer. Niet het uitwendige overheerst, 
niet de uitwendige staat, maar de inwendige stand, niet een uiterlijk leven, maar een innerlijk 
inleven. 

Aioon en bedeling verschillen. Maar ook bedelingtijd en bedelingsfeer. De eerste is uitwendig, 
de tweede inwendig. Alleen hij die inwendig leeft uit zekere bedeling staat er in, de anderen zien 
haar niet of lopen mee of zijn naambelijders. God wil dat we deze aioon (niet wereld) niet ge-
lijkvormig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing des gemoeds. Dat is: dat we 
gaan van sfeer tot sfeer en in de geest komen tot de volmaaktheid. Rom. 12:2. 
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Michaël Faraday 

De 29ste Aug. 1931 was het 100 jaar geleden, dat Michaël Faraday een ontdekking deed, die van 
grondleggend belang was voor de tegenwoordige industrie: de electro-magnetiscbe inductie. De-
zelfde onderzoeker schitterde te midden van de knapste denkers en geleerden van zijn tijd en 
bracht veel bij tot ontwikkeling van verscheidene takken van wetenschap. Wat ons echter vooral 
belang inboezemt is dat hij, evenals Newton en zoveel andere reuzen der wetenschap, een gelo-
vige was. We geven hier enkele zijner woorden weer, die steeds kunnen dienst doen voor hen, 
die menen te veel te weten om in God te geloven. 

“Zelfs in de aardse zaken geloof ik, dat hetgeen van God kennelijk is, van de schepping der we-
reld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien wordt, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijk-
heid, en ik heb nooit een tegenstelling bemerkt tussen de dingen des mensen, die door de geest 
des mensen kunnen gekend worden en de hogere dingen aangaande zijn toekomst, die hij niet 
door die geest kan kennen.” 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 10 21 Novs. 1931 

De Weg der Behoudenis 

GELOOF ALLEEN?  
We hebben reeds gewezen op het verschil tussen de opvattingen van Rome en van de Her-
vorming. De uitdrukking “geloof alleen” is heel goed als men hierdoor wil uitdrukken dat er 
geen eigenmachtige werken bij het geloof moeten komen om behouden te worden. Die for-
mule is echter onjuist als men hierdoor zou willen aangeven dat er geen liefde, bekering, be-
lijdenis, geloofswerken bij behoren. We spraken reeds van hen, die beweren dat er van ons 
eigenlijk geen bekering meer gevraagd wordt, maar alleen geloof. Men zou volgens hen nooit 
mogen zeggen: “geloof en bid”, “geloof en belijd uwe zonden“, “geloof en belijd Christus 
voor de mensen”, “geloof en wees gedoopt”, “geloof en bekeer U“. Toch kunnen ze hun 
standpunt niet consequent volhouden, want ze moeten er onmiddellijk bij voegen dat het 
“behoudend” geloof niet zuiver “historisch” is, maar wel een steunen op Christus, een afhan-
gen van Zijn genade, een aannemen van Hem, een geloof in wat God van Zijn Zoon zegt. Ze 
veroordelen de uitdrukking: “geloof en bekeer U”, maar zeggen dat de bekering deel uit-
maakt van het geloof. 
 
Wat moeten we hiervan denken? Men kent ons standpunt. We zijn het volmondig eens als 
men door “geloof alleen” wil uitdrukken, dat wij zelf niets moeten werken, noch kunnen ver-
dienen. We kunnen echter niet meegaan met de gedachte, dat geloof samengesteld kan zijn 
uit andere dingen. Geloof is steeds geloof, doch als het voorwerp des geloofs Christus is, dan 
zal er op onafscheidbare wijze ook bekering bij behoren. Geloof “op” de Heere is niet omke-
ring “op” de Heere, doch die twee kunnen alleen paarsgewijze bestaan, het een gaat niet zon-
der het ander. Als men denkt dat die twee wel gescheiden kunnen worden, zoals Rome dat 
doet, dan moet men wel zeggen dat geloof alleen niet voldoende is. Als men echter ziet dat 
zulk geloof het hart, de gehele inwendige mens betreft, dan is de bekering er noodzakelijk 
aan verbonden en kan men heel goed spreken van geloof, en niet van de bekering, of omge-
keerd wanneer de aandacht meer gevestigd is op het voorwerp des geloofs, dan op de gelovi-
ge zelf. 
 
Na hetgeen we over geloof en bekering gezien hebben, is het ook duidelijk dat men niet 
domweg van geloof moet spreken, zonder nader te bepalen wat men bedoelt. Zo moet men 
ook de behoudenissen onderscheiden, zoals we dat verder zullen doen. Van de ene positie op 
de weg der behoudenis komt men tot de andere door zuivere genade, door middel van het 
geloof. Hoe hoger de positie, hoe meer het geloof gaat omvatten en telkens zal aan dat geloof  
ook een overeenstemmende bekering, omkering, verlangen, hoop, enz. verbonden zijn. 
 
We willen nu in het kort de gewraakte uitdrukkingen onderzoeken. 
 
 “Geloof en bid”. Men zou eerst moeten zeggen, wat men onder “bid” verstaat. De St. Vert. 
gebruikt het werkwoord bidden voor niet minder dan 11 verschillende Griekse woorden, die 
allerlei schakeringen aangeven: verlangen, wensen, begeren, vragen, verzoeken, smeken enz. 
 
Bij elk geloof behoort een verlangen naar de genadegaven die er in vervat zijn. Dit verlangen 
kan ook in het gebed uitgesproken worden en in die zin kan men heel goed zeggen: “geloof 
en bid”. Wil men door die uitdrukking echter te verstaan geven dat er een bidden en smeken 
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moet zijn, dat tot doel zou hebben God over te halen iets te doen, dan is ze niet gepast en een 
hinderpaal op de weg der behoudenis. We moeten God niet uitnodigen genadig te zijn. “Be-
geer en u zal gegeven worden” Luk 11:9 en dat betreft zelfs heilige geest, (vs. 13) de gave 
van de Heilige Geest. 

”Geloof en belijd uw zonde”. Als men de belijdenis als iets kunstmatigs ziet, dat bij het ge-
loof moet komen, dan is ook dit weer een hinderpaal en ook niet nodig of nuttig ter behou-
denis. Men belijdt ook zijn zonde niet om tot een hogere positie te komen als een soort ver-
dienstelijk werk. De belijdenis zal gewoonlijk meer het wandelen in een positie betreffen. 
Heeft men niet naar Gods wil gehandeld, dan kan een oprechte belijdenis ons weer in de rech-
te verhouding ten opzichte van God plaatsen. Het bewustzijn van zonde en de daarop volgen-
de (misschien stilzwijgende) belijdenis, drijft ons tot God. Uit genade komt God ons tegemoet 
en geeft ook de mogelijkheid tot dieper, meer omvattend geloof. Dit is waar voor alle tijden. 
Het is echter zeer belangrijk de sferen te onderscheiden. Van een in-God-ongelovige verlange 
men geen bewustzijn van zonde en belijdenis, zoals men dat alleen van een wedergeborene 
mag verwachten. Voor hem is het nog maar een vaag gevoel en staat zeker geloof tot God 
meer op de voorgrond. In die zin heeft men gelijk te zeggen dat het verkeerd is de nadruk te 
leggen op belijdenis van zonde. 
 
“Geloof en belijd Christus voor de mensen”. 
Een geloof in Christus gaat vanzelf gepaard met een belijdenis van Hem, tenzij hiertoe geen 
gelegenheid bestaat. Men komt echter niet tot het aionische leven omdat men Hem belijdt, in 
de zin dat die belijdenis een soort eigenmachtig werken en verdienen zou zijn. De belijdenis 
behoort bij het geloof zoals alle geloofswerken. Van een die slechts in God gelooft mag men 
ook zulk een belijdenis niet vragen. Eerst moet hij wedergeboren zijn. 
 
“Geloof en wees gedoopt”. Geloof en waterdoop zijn onafscheidbaar in het Koninkrijk. Zie 
Mat. 28:19 en Mark. 16:16. Die uitdrukking moet men nu niet gebruiken, tenzij men spreekt 
van het geloof in Christus Jezus, dat gepaard gaat met de doop tot in de dood (Rom. 6:23). 
 
”Geloof en bekeer U”.  
Dit hebben we reeds besproken. Geloof en bekering gaan samen als beide hetzelfde voorwerp 
omvatten. Dat dus zeer dikwijls alleen van geloof gesproken wordt, is nog geen bewijs dat er 
ook niet telkens bekering moet zijn. Die uitdrukking wil echter niet zeggen dat de mens ei-
genlijk aan twee op zich zelf staande vereisten moet voldoen: geloof en daarbij onafhankelijk 
ook bekering. De bekering moet ook aan het geloof niet vooraf gaan. Dit kan alleen als het 
voorwerp der bekering verschilt van dat van het geloof. We gaven reeds als voorbeeld: Hand. 
20:21 en 26:18. 
 
Het blijkt steeds weer hoe nodig het is tot in de kleinste dingen getrouw te blijven aan de 
Schrift. Alleen op die basis kan er eenheid zijn. De tegenwoordige verwarring bewijst hoe 
men is afgeweken. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 53. 

 
MT. 13 EN JES. 6.  
 
De Heere weet, waar de lastering van de Geest door de Farizeeën op uitlopen zal. Geheel Is-
raël zal er door vallen. Dat komt, omdat de geestesgesteldheid van Israël er een van gevoel-
loosheid is. Jesaja reeds had dat voorspeld. De tussentijd en gesteldheid nu in Israëls nationaal 
bestaan (niet daarbuiten, dus nu Israël terzijde gezet is) wordt ons getekend in de gelijkenissen 
van Mt. 13. 
 
Christus ging “te dien dage” uit het huis. Dat “te dien dage” is op de dag van Mt. 12:46-50. 
Letterlijk en figuurlijk. Hij verbreekt de banden des bloeds. Israël heeft Hem in zijn oversten 
verworpen. Hij voorzegt nu Israëls lot. 
 

De betekenis van de gelijkenissen gingen we reeds na. Ze zullen na de aantekeningen die we 
gaven, nog duidelijker zijn geworden. We gaan nu verder. Van groot belang is het thans te 
wijzen op het citaat van Jes. 6. Laat ons zien. 

a1   En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:  
       b1  Met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan,  
              c1  en ziende zult gij zien en geenszins bemerken,  

            d1  want het hart dezes volks is dik geworden  
        e1  en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord 

        f1   en hebben hun ogen toegedaan. 
 f2  opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien  

        e2  en met de oren horen  
d2  en met het hart verstaan en zich bekeren en Ik hen geneze.  

   c2 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien  
b2  en uw oren, omdat zij horen.  

a2  Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd  
       g1  te zien de dingen, die gij ziet,  

        h1  en hebben ze niet gezien,  
g2  en te horen de dingen die gij hoort,  

   h2  en hebben ze niet gehoord. 
 
Weer dat schone parallellisme. Tegenover de profeet Jesaja staan de andere profeten, tegen-
over de geestesgesteldheid van het volk staat die der discipelen. Men lette voorts op de met 
elkaar balancerende leden b1-b2, c1-c2, d1-d2, e1-e2. Geen enkel boek heeft een dergelijke 
bouw. Hiermee zal de H. S. eenmaal alle kritiek het zwijgen opleggen. Ze is nu in dienstge-
stalte en wordt vertreden. Dan zal God haar inwendige Goddelijkheid openbaren en alle 
mond der kritiek doen verstommen. 
 
HOE LANG.  
Jesaja vroeg de Heere, hoe lang de verharding zou duren, Jes. 6:11. De Heere antwoordt hier-
op: “Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij en de huizen, zodat er 
geen mens zij en dat het land met verwoesting verstoord wordt. Want de Heere zal die men-
sen verre wegdoen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands,” vs. 12.  
Het schijnt alsof deze woorden hun vervulling vonden in de wegvoering naar Assur en Babel. 
Toen toch werd het land verlaten en de steden woest. Toch blijkt, dat met de wegvoering de 
verharding geen einde nam. Israël bleef zwaar van oren en dof van blik en vet van hart. Dat 
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bleek in Christus’ dagen. De Heere Jezus citeert nu Jesaja’s woorden en toont daarmee aan, 
dat waar de geest der verharding gebleven was, het feit der verwoesting zich herhalen zou. En 
dit is ook geschied bij de verwoesting van Land en Stad in 69-70 na Christus. De geestesge-
steldheid van het Volk in Christus’ dagen maakte een herhaling der profetie nodig. Of wil 
men het nog anders bezien, dan kan het zo: De vólle, vervulling van Jesaja’s profetie had 
plaats toen het wedergekeerde deel van Israël andermaal uit zijn land verdreven werd en het 
land eeuwen lang verlaten werd. In de wegvoering naar Assur en Babel hebben we dan een 
eerste vervulling, die gedeeltelijk onderbroken werd door de terugkeer uit Babel die nodig 
was om de Christus in Juda te doen geboren worden zoals voorzegd was, maar daarna laat 
God de profetie zich andermaal en nu finaal voltrekken, omdat de geestesgesteldheid van het 
volk in wezen niet veranderd was. Voor afgoderij was slechts werkheiligheid in de plaats ge-
treden. 
 
Paulus bevestigt Christus’ woord door in Hand. 28 andermaal Jes. 6 te citeren, nu tegenover 
de buitenlandse Joden. Hiermee wordt ons een tussenbedeling geopend. Dat Israël verlaten 
zou worden, was reeds voorzegd. Christus heeft alles gedaan wat Hij kon om deze verlating 
op te heffen en Israëls zware hart tot geestelijk leven te brengen. Ook heeft de Geest mede-
gewrocht. Alles tevergeefs. Toen heeft Paulus de deur van het Koninkrijk, die door de Fari-
zeeën gesloten was, Mt. 23:13, en door Petrus in Hand. 2 opnieuw geopend werd, voor eerst 
voor goed gesloten in Hand. 28. Israël valt dan als natie uit. De Heere Jezus nu heeft in de 
gelijkenissen van Mt. 13 de oorzaken blootgelegd die tot het sluiten leidden en tevens aan-
gegeven, dat er een lange tijd zal zijn tussen het toen nabije Koninkrijk der hemelen en de 
werkelijke oprichting in of na de voleinding der eeuw. Schematisch voorgesteld hebben we 
dus: 
 
K. d. H.                  De Koning                Verb.                       Verb.                             Oprichting 
   nabij                    verworpen               K. d. H.                     K. d. H.                              K. d. H. 

 Mt. 3-7                     Mt. 8 12                        Bedeling der                                    Mt. 24-25 
                Verborgenheid 

 (Verb. K. d. H. = Verborgenheden van het K. d. H.) 

 
De verborgenheden waren niet bekend aan de profeten, Mt. 13:16,17. Ze laten ons de oorza-
ken van Israëls mislukking zien. Deze zijn van tweeërlei aard. Allereerst is het Israëls boze 
hart. Ten tweede is het de Boze, die óf het zaad wegneemt óf onvruchtbaar maakt óf slechte 
tarwe zaait. Hieruit vloeit voort, dat er tweeërlei moet gebeuren, zal Israël aan zijn bestem-
ming beantwoorden. Allereerst dat het boze hart weggenomen wordt. Ten tweede, dat de Bo-
ze gebonden wordt. Het laatste geschiedt door de binding van Satan, waartoe Christus hem 
door Zijn dood in beginsel overwint, het eerste heeft plaats door de werking des Geestes, die 
het harde hart omploegt en tot een wel toebereide aarde omschept waarop andermaal het zaad 
gestrooid zal worden. 
 
GEVOLGEN DER VERWERPING.  
De verwerping van Christus als Koning leidt Hem, menselijkerwijs, tot het priesterschap 
voor Israël en maakt Hem tot het geslachte Lam dat ook de zonden der wereld wegneemt. Zo 
werkt de verwerping mee tot bereiking van Gods doel. Israëls bedoeling is zondig. God over-
heerst die. Hij brengt niet uit het kwade het goede voort maar door het kwade heen. Dient de 
schepping tot verheerlijking van de Zoon van God, niet minder de verlossing. Wat de “broe-
ders” ten kwade denken, denkt God ten goede. 
 
Niet het ganse Israël heeft Hem verworpen. Er was een deel dat Hem aannam. Dat was niet, 
omdat het beter was dan de anderen, het was het overblijfsel naar de verkiezing der genade. 
Dat kwam tot Hem, omdat de Vader het na Zijn verwerping op bijzondere wijze toch tot Hem 
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trok, Joh. 6:44. Zij namen Hem aan, hun werd macht gegeven kinderen Gods te worden, Joh. 
1:12 en mede overblijfsel te zijn met degenen, die ook in Jesaja genoemd worden. “Doch 
nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te weiden. “ Vol-
gens nieuwere vertaling: “En blijft nog een tiende deel daarin (over) zo valt ook dat weder-
om de verderving ten deel.” En verder: “Maar gelijk de eik en de haageik bij het vallen nog 
hun wortelstam behouden, zo zal het heilig zaad hun wortelstam zijn.” 
 
Het heilige zaad is het overblijfsel naar de verkiezing der genade in Israël. Zij zouden de an-
deren gelijk zijn, indien de Heere hen niet van boven geboren had. Zij zijn degenen, aan wie 
Mt. 5-7 gericht wordt. En daarom kan de Heere de lijn met Israël nog niet direct afbreken. 
Brengt Zijn verwerping als Koning het oordeel over de verwerpers, voor hen voert dit tot Zijn 
priesterschap, waarin Hij het verbondsoffer voor het Nieuwe Verbond offert. Daarna worden 
hun de gaven des Geestes gegeven, Hand. 2. Nu wordt het een zaak van genade. Niet meer 
uit de werken van het eerste verbond, maar uit de genade, die wordt gebracht door Jezus 
Christus in het tweede, het Nieuwe verbond. 
 
Achteraf kunnen wij de dingen beter bezien dan zij die er voor stonden. Het lijden van Chris-
tus is het vraagstuk, waarmee Israëls gelovigen zich bezig hielden. En hoewel zij niet alles 
konden verklaren, beseften zij bij overdenking van en inleiding in de Schriften en door be-
kendwording aan zichzelf, dat Hij ook om hun overtredingen verwond werd, om hun onge-
rechtigheid verbrijzeld. Van Zoon van David werd Hij ook voor hen Zoon van Abraham, aan 
Wie de Vader alles gaf, Die Zijn Enige was en Die eerst door Zijn lijden en dood ten volle de 
Middelaar van het Nieuwe Verbond kon worden. 
Vanaf Mt. 13 komt er meer en meer een afzondering voor het heilige zaad voor wie Hij Zijn 
ziel, d.i. Zijn Persoon, zal stellen als rantsoen, d.i. losprijs. De bedeling van de volheid des 
tijds moet, ondanks de verwerping als Koning, haar loop hebben en het priesterschap uitwer-
ken. De Mens vindt de schat, de Koopman de parel. Hij wordt gezet tot een val (Mt. 12) en 
tot een opstanding van velen in Israël. De scheiding gaat zich voltrekken en zo is de eerste 
komst van Christus voor hen, die God Hem uit de wereld gegeven heeft en waarvoor Hij bidt, 
Joh. 17. Zo wordt ook Israëls herstel in het Nieuwe Verbond voorbereid. De eerstelingen zijn 
voorboden van de volle oogst, de uitverkorenen van de niet verkorenen die door de eersten 
zullen geloven. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat volk zijn niet alleen de 
verkorenen, het is het volk in massaliteit, het geheel. Dit zaligmaken van het volk, de blijd-
schap die al het volk wezen zal en het bidden voor de gegevenen des Vaders strijden niet met 
elkaar, maar verbonden zich als middel staat tot doel. Christus kwam voor Israël, om de be-
loften der vaderen te bevestigen. Voorlopig verkrijgen de uitverkorenen alleen, en dan nog in 
hoop, de beloften. De tijd zal komen, waarop Christus met en door middel van de uitverkore-
nen Israël zal oprichten. Uitverkiezing toch is steeds ten bate, niet ten koste van. 

Zo blijft alles een louter werk Gods. De Vader trekt er enkelen en geeft die aan de Zoon. De-
ze zal de Zijnen weer trekken. En deze weer anderen. En dat steeds door de werking van de 
Geest, Die de wereld zal bewijzen z’n zonde, gerechtigheid en oordeel. Zo alleen wordt de 
belofte vervuld: Ik zal Mijn wetten in hun harten inschrijven en zij zullen allen van den Heere 
geleerd zijn. Zo verheerlijkt de grote God des verbonds Zich. Alleen in deze weg kan geen 
vlees roemen. En zo bezien is de verwerping in Mt. 12 en de openbaring der verborgenheden 
van Mt. 13 een stap voorwaarts om de ware genade uit te laten schitteren. 

Onze Heere Jezus heeft Zich daarover verblijd. “Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der 
aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze den 
kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U,” Mt. 
11:25, 26. 
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JOHANNES EN ELIA. 
Dat de Koning verworpen is, blijkt uit de volgende hoofdstukken. In Mt. 14 wordt Hem Zijn 
voorloper ontnomen. Deze zat reeds gevangen, type van het naderend geweld, dat Hem en de 
Zijnen aangedaan zal worden. In de dood van Johannes ligt een voorteken van de vervulling 
van Mt. 13. Immers, daarmee wordt het koningschap geknakt. Johannes komt niet vrij, Israël 
zal zich dus niet bekeren Johannes heeft de harten der vaderen niet bekeerd tot de kinderen en 
de ongehoorzamen niet tot de voorzichtigheid. Hij heeft de Heere geen toegerust volk bereid, 
Luk. 1:17. Dat moet hij nog doen, dat is zijn tweede zending. De eerste was: En hij zal vèlen 
der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God, vs. 16. Dit was geschied. Het heengaan in 
de geest en de kracht van Elia, vs. 17a kan pas geschieden als Elia er mede is en ’s Heeren 
tweede komst nabij is. Johannes was Elia niet, Joh. 1:21. Deze moet komen om alles weder 
op te richten, Mt. 17:11. Voor Elia gekomen is, kan het Koninkrijk er dus niet zijn. Johannes 
eerste taak was de Messias aan te kondigen. Voor hen die aannamen dat het Koninkrijk nabij 
gekomen was, kon hij voor Elia doorgaan. “Indien gij het wilt aannemen, hij is Elia die ko-
men zou”. Mt. 11:14; Mark. 9:11-13. In het Grieks staat die komen ZAL. De Heere zegt dus 
dat Elia komen zal en dat, nadat Johannes er reeds was. Hij zegt niet dat hij Elia is die komen 
zou. Dan zou Hij die twee vereenzelvigen. 
 
De komst van Elia gaat vooraf aan de grote en vreselijke dag des Heeren, Mal. 4:5. Hij zal 
het hart der vaderen wederbrengen tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders. 
Dit is het herstel der dingen, die we in Mt. 10:35, het tweedrachtig maken, zien uiteengaan. 
 
Elia’s komst ligt in de toekomst. Ook dat is een bewijs voor Israëls herstel. Voor welk volk 
of welke kerk moet Elia anders komen? Johannes zal dan heengaan in de geest en de kracht 
van Elia, Luk. 1:17 om de weg te bereiden, nu niet voor Jezus, maar voor de Heere hun God, 
bewijs dat de O.T. Zich openbarende Jehovah de Christus van het N.T. is. Zie ook Jes. 40. 
 
Zij die geloven aan de reïncarnatie leer, aan de weder in het vlees komen van een vroeger 
geleefd hebbend persoon, zien zich door de Schrift deze leer door twee dingen uit de hand 
geslagen. Ten eerste door Johannes zelf. Hij zegt, dat hij Elia niét is, Joh. 1:21, 25. Reïncar-
nisten beweren steeds, dat zij wèl een zeker vroeger persoon zijn. Ten tweede door het feit, 
dat Elia niet gestorven is. Hij kon dus niet als Johannes incarneren, want wat niet gestorven 
is, kan zich niet incarneeren omdat het nog als zodanig bestaat. Hiermee valt de reïncarnatie- 
leer in wezen. Ze is vervorming en scheeftrekking van de Schriftleer der opstanding. 
 

Inleiding tot de Verborgenheid 
III. 

HET EVANGELIE DER VOORHUID EN DAT DER BESNIJDENIS. 

In Gal. 2:7 staan de opmerkelijke woorden: “Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het 
evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis.” We leren 
hieruit, dat Paulus’ goede tijding die hij predikte heet: het evangelie der Voorhuid (d. i. der 
Heidenen) en Petrus’ boodschap het evangelie der Besnijdenis, (d. i. de Joden, Israël). De 
vraag is nu: Zijn dat evangeliën met gelijke inhoud, predikte Paulus hetzelfde als Petrus? Wat 
het evangelie der Besnijdenis is, kan men vinden in onze vorige uiteenzetting: Het Ev. des 
Koninkrijks. Na Christus’ opstanding is de prediking van dit evangelie voortgezet. Dat blijkt 
uit Hebr. 2:3 en 4: “. .  hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht 
nemen. Dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd 
is geworden van degenen die Hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door 
tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen (d. i. uitdelingen) des heiligen 
Geestes naar Zijn wil.” Men ziet hieruit, dat wat Christus begonnen heeft, voortgezet is door 



Jaargang	1931-2	 Pagina	119	
 

de apostelen die Hij, op aarde zijnde, geroepen heeft. God gaf medegetuigenis door de Pink-
stergaven. Het Ev. des Koninkrijks werd dus voortgezet, alleen het aantal wonderen en teke-
nen nam toe. Dit had de Heere Jezus dan ook beloofd. “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, 
die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze 
want Ik ga henen tot Mijn Vader,” Joh. 14:12: De Heere voorzei dus Zijn discipelen, dat zij 
nog meerder werken, d.i. meerder in aantal, zouden doen, want Zijn wondertekenen op aarde 
hielden op nu Hij naar de Vader ging en zij bleven langer jaren arbeiden dan Hij. Het Evs. 
des Koninkrijks werd dus voortgezet en er werd gesmaakt “het goede Woord Gods en de 
krachten der toekomende eeuw” Hebr. 6:5. 
 
Had het Evangelie der Voorhuid nu dezelfde inhoud? Laat ons deze vraag niet verwarren met 
een andere, n.l. deze: Geschiedde er door Paulus’ hand ook wonderen en tekenen en krachten 
en hadden anderen ook veel dingen gemeen met Israël? Dit laatste moet volmondig toegege-
ven worden. Barnabas en Paulus verhaalden te Jeruzalem, “wat grote tekenen en wonderen 
God door hen onder de Heidenen gedaan had.” Hand. 15:12. En Paulus kon dan de 
Corinthiërs schrijven, dat het hun aan geen gave ontbrak, 1 Cor. 1:7 en aan de Galatiërs: 
“want Die in Petrus krachtiglijk werkte tot het apostelschap der Besnijdenis, Die werkte 
ook krachtiglijk in mij onder de Heidenen,” Gal. 2:8. In Corinthe en andere gemeenten had 
men allerlei gaven, zie 1 Cor. 12:8-10. 
 
Met de erkenning van deze feiten is evenwel de eerste vraag nog niet beantwoord. Dat de 
Heidenen ook die gaven kregen was om Israël tot jaloersheid te verwekken. De gaven waren 
dus niet om het verschil tussen Jood en Heiden uit te wissen, maar in stand te houden. Israël 
moest er door geprikkeld worden om zijn roeping op te volgen. Door hun misdaad (niet: val 
zoals de St. VS. zegt) n.l. om het heil gepredikt door de apostelen der Besnijdenis niet te aan-
vaarden, is de zaligheid de Heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken, Rom. 
11:11. 
 
We komen nu tot de beantwoording der eerste vraag: Had het Evangelie der Voorhuid de-
zelfde inhoud als dat der Besnijdenis? Deze vraag is eenvoudig voor hen, die duidelijk gezien 
hebben, wat het Evs. des Koninkrijks is. N.l.  de prediking dat God op aarde een rijk wil op-
richten, waarin Israël een priesterlijk koninkrijk is, dat heerst over de Volken en hen tot God 
leidt, dat zijn middelpunt heeft in Jeruzalem, de stad des groten Konings, Mt. 5:35, zijn ge-
bied in Kanaän en tot Koning Davids grote Zoon, Jezus Christus, de Koning der Joden, de 
Koning Israëls. 
 
Dat Evangelie nu was wel een goede boodschap voor Israël en zijdelings ook voor de Heide-
nen, daar zij gezegend zouden en zullen worden in en door Israël, maar is toch niet het evan-
gelie der Voorhuid dat God aan Paulus toebetrouwd heeft. Paulus zegt, dat hij het evangelie 
dat hij predikte onder de Heidenen aan de apostelen en anderen voorstelde d.i. aan hun oor-
deel onderwierp, Gal. 2:2. Hoe kon dat hetzelfde zijn als het hun eerst uiteengezet moest 
worden? Dan had hij eenvoudig kunnen zeggen: Ik predik hetzelfde als gij. Nu was dat niet 
het geval. Paulus zei dan ook, dat hij het niet van een mens ontvangen had of geleerd, maar 
door openbaring van Jezus Christus, Gal. 1:12. Het was het evangelie der genade van Chris-
tus, 1:6 en had tot inhoud, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, 
maar door het geloof van Jezus Christus, 2:16, “dat zij die uit het geloof zijn, gezegend wor-
den met den gelovige Abraham!,” 3:9. Het Evs. der Voorhuid vindt men vooral uitgewerkt in 
de Brief aan de Romeinen. Deze spreekt van geen koninkrijk op aarde, maar van de openba-
ring der kinderen (Gr.: zonen) Gods voor de zuchtende schepping (niet schepsel) tot bevrij-
ding uit de dienstbaarheid, Rom. 8:19-21. Dit is een hoger sfeer van zegening. Evangelie der 
Besnijdenis en der Voorhuid verschillen dus.  
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Wat de Konkordantie leert. 

Straf, kastijding, pijniging, tuchtiging, wraak, vergelding. 

In vroegere studies hebben we iets onderzocht over “Toorn” en “Oordelen en Veroordelen”. 
Nu voegen we daarbij enkele andere uitdrukkingen, die er mee in verband staan. Daar die 
woorden niet dikwijls voorkomen, kunnen we alle teksten hier afdrukken. Voorlopig zullen 
we er weinig opmerkingen bij voegen. Het is vooral bedoeld als een hulp voor verder onder-
zoek.

 
                  St. Vert.         Vert. Voorhoeve 
TIMOREOO, straffen  
Hand. 22:5 “Opdat zij gestraft zouden worden” 
Hand. 26:11 “En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft” 

gestraft 
gestraft 

TIMORIA, straf.  

Heb. 10:29 “Hoe veel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht 
worden, die de Zoon van God vertreden heeft” 

straf 

KOLAZOO, kastijden.  

Hand. 4:21 “Maar zij dreigden hem nog meer, en lieten ze gaan, niets 
vindende, hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil” 
2 Petr. 2:4 “De engelen ... in de hel (tarta- rus) ... om tot het (straffend) 
oordeel bewaard te worden” (Volgens Alexandrinus en Sinaïticus). 
2 Petr. 2:9 “De onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om 
gestraft te worden”. 

straffen 
 
 
 
 
gestraft 

KOLASIS, kastijding.  

Mt. 26:46 “En dezen zullen gaan in de eeuwige (aionische) pijn, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige (aionische) leven” 
1 Joh. 4:18 “Want de vrees heeft pijn” 

pijn 

BASANOS, pijn.  
Mat. 4:24 “Met verscheidene ziekten en pijnen bevangen” 
Luk. 16:23 “En als hij in de hel (hades) zijn ogen ophief, zijnde in de 
pijn” 
Luk. 16:28 “Opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging”. 

pijnen 
 
 
pijn 

BASANISTES, pijniger.  
Mt. 18:34 “En zijn heer, vertoornd  zijnde, leverde hem den pijnigers 
over, totdat hij zou betaald hebben, al wat hij hem schuldig was”. 

pijnigers 

BASANISMOS, pijniging.  
Op. 9:5 “En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen”. 
Op. 14:11 “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid (tot-
in de aionen der aionen)”. 
Op. 18:7 “Zoveel als zij zich zelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad 
heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan”. 
Op. 18:10 “Van verre staande uit vrees van haar pijniging”. 
Op. 18:15 “Van verre staan uit vreze van hare pijniging”. 

pijniging 
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BASANIZOO, pijnigen.  

Mat. 8:6 “Mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen”. 
Mat. 8:29 “Zijt gij hier gekomen, om ons te pijnigen vóór den tijd?” 
Mat. 14:24 “En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de 
baren”. 
Mark. 5:7 “Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt”. 
Mark. 6:48 “En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden; om het schip voort te 
krijgen”. 
Luk. 8:28 “Ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt”. 
2 Petr. 2:8 “Want deze rechtvaardige man, Wonende onder hen, heeft dag 
op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld”. 
Op. 9:5 “En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, 
maar dat zij van hen gepijnigd zouden worden”. 
Op. 11:10 “Omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, 
gepijnigd hadden”. 
Op. 12:2 “En zijnde in pijn om te baren”. 
Op. 14:10 “Die zal ook drinken uit den wijn des toorns Gods, die onge-
mengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepij-
nigd worden met vuur en sulfer”. 
Op. 20:10 “En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle 
eeuwigheid (tot-in de aionen der aionen)”. 
 

lijdt pijnen 
pijnigen 
geteisterd 
 
pijnigt 
pijnigden 
 
pijnigt 
 
gekweld 
 
pijnigen 
 
gepijnigd 
pijn 
 
gepijnigd 
 
gepijnigd 
 

PAIDEUOO, opleiden, tuchtigen.  
Luk. 23:16 “Er is door Hem niets gedaan, dat des doods waardig is: zo 
zal ik Hem dan kastijden en loslaten”. 
Luk. 23:22 “Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten”. 
Hand. 7:22 “En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptena-
ren”. 
Hand. 22:3 “Onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke 
wet”. 
1Cor. 11:32 “Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den 
Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld wor-
den”. 
2Cor. 6:9 “Als getuchtigd, en niet gedood”. 
1Tim. 1:20 “Die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij (door tuchti-
ging) zouden leren niet meer te lasteren”. 
2Tim. 2:25 “Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegen-
staan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waar-
heid”. 
2 Tit. 2:12 “En onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse 
begeerlijkheden verzakende”. 
Heb. 12:6 “Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij”. 
Heb. 12:7 “Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?” 
Heb. 12:10 “Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat 
het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze (kastijdt) ons tot ons nut, opdat 
wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden”. 
Op. 3:19 “Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en 
bekeer u”. 

kastijden 
 
kastijden 
onderwezen 
 
onderwezen 
 
 
getuchtigd 
 
getuchtigd 
tuchtiging 
 
terechtwijzende 
 
 
onderwijst 
 
kastijdt 
kastijdt 
 
kastijden 
 
kastijd 
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PAIDEÜTES, opleider.  

Rom. 2:20 “Een onderrichter der onwijzen”. 
Heb. 12:9 “Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders 
gehad”. 

opvoeder 
kastijders 

PAIDEIA, opleiding.  

Ef. 6:4 “En gij vaders! Verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar 
voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren” 
2 Tim. 3:16 “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot 
lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in 
de rechtvaardigheid is. 
Heb. 12:5 “Mijn zoon! Acht niet klein de kastijding des Heeren, 
en bezwijk niet, als gij van Hem bestraft wordt”. 
Heb. 12:7 “Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich je-
gens u als zonen”. 
Heb. 12:8 “Maar indien gij zonder kastijding zijt ...zo zijt gij dan bastaar-
den, en niet zonen”. 
Heb. 12:11 “En alle kastijding, als die tegenwoordig is”. 

tucht 
 
onderwijzing 
 
kastijding 
kastijding 
 
kastijding 
kastijding 

DIKE, recht.  

Hand. 28:4 “Welken de wraak niet laat leven”. 
2 Thes. 1:9 “Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig (aionisch) verderf, 
(weg) van het aangezicht des Heeren”. 
Jud. 7 “Gelijk Sodom en Gomorra... dragende de straf des eeuwigen (ai-
onischen) vuurs”. 

wraakgodin 

 

straf 

EKDIKEO, wreken, recht doen.  

Luk. 18:3 “Doe mij recht tegen mijn wederpartij”. 
Luk. 18:5 “Zo za1 ik haar recht doen”. 
Rom.12:19”Wreekt uzelven niet, beminden! maar geeft den toorn plaats”. 
1Thes. 4:6 “Want de Heere is een wreker over dit alles”. 

doe recht 
recht doen 
wreekt 
wreker 

EKDIKESIS, wraak.  

Luk. 18:7 “Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen”. 
Luk. 18:8 “Ik zeg u, dat Hij hun haastiglijk recht doen zal”. 
Luk. 21:22 “Want deze zijn dagen der wraak”. 
Hand. 7:24 “En ziende een, die onrecht leed, beschermde hij hem en 
wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar”. 
Rom. 12:19 “Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Hee-
re”. 
2Cor. 7:11 “In u gewrocht... wraak”. 
2 Thes. 1:8 “Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God 
niet kennen”. 
Heb. 10:30 “Mijne is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere”. 
1Petr. 2:14 “Tot straf wel der kwaaddoeners”. 

recht doen 
recht doen 
wraak 
 
wreekte 
wraak 
wraak 
wraak 
 
 
wraak 
straf 

ANTAPODIDOMI, vergelden.  

Rom. 12:19 “Ik zal het vergelden, zegt de Heere”. 
2Thes. 1:6 “AIzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, 
die u verdrukken”.  

vergelden 

vergelden 
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Basanos heeft de grondbetekenis van “toetssteen”. Daarvan is afgeleid het onderzoek van 
iemand door middel van een kwelling en zo ten slotte de pijn zelf. Toegepast op een voor-
werp, kan het dan ook “teistering” zijn. 
 
Paideuo en de verwante woorden duiden een opleiden van knapen aan en daar deze met tucht 
en tuchtiging gepaard gaat, is dit ook vaak de betekenis. Aan het gebruik dezer woorden in 
Luk. hechten we weinig aandacht, omdat niets ons zegt dat Pilatus zijn woorden juist heeft 
uitgekozen. Deze verzen zijn door de Heilige Geest geïnspireerd, in zoverre zij juist weerge-
ven wat Pilatus zei. 

Van het laatste woord geven we slechts een paar teksten op. In verband met het woord “aio-
nisch” weet men, dat het niet zozeer een duur aangeeft dan wel een aard. 
Uit een onderzoek van deze woorden, denken we voorlopig het volgende te kunnen besluiten 
als het gaat over Gods handeling ten opzichte van Zijn schepselen. 

Allereerst zijn er twee zaken te onderscheiden: 

1. Wat dient om het recht te herstellen. 
2. Wat dient tot opleiding. 

 

Het eerste is iets dat niet tot nut is van het schepsel dat gekastijd wordt, het tweede wel. 

Om het recht te herstellen, moet er vergelding geschieden en zo is er straf, kastijding en pijn. 
De straf is het gevolg der vergelding gezien van het standpunt van hem die ze toedient. Ze is 
kastijding gezien van de kant van hem, die ze ondergaat. De pijn is uitwerking van straf en 
kastijding. 

Het verband tussen wraak (recht) en vergelding ziet men uit Rom. 12:19 en 2 Thes. 1:6-9. 
Het verband tussen wraak en straf ziet men uit Heb. 10:29, 30. Het verband tussen wraak 
(recht) en kastijding, uit 2 Petr. 2:4-9 waar telkens op de rechtvaardigheid en onrechtvaardig-
heid gewezen wordt. 
 
Zowel straf als kastijding, pijn en wraak verwijzen voor sommige schepselen naar het vuur: 

Straf:   Heb. 10:27-29 “Hitte des vuurs”. 

Kastijding:  Mat. 25:41-46 “Het aionische vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen 
bereid is”. “Aionische kastijding”. 

Pijn:   Op. 14:10; 20:10 “Vuur en sulfer”. “Poel des vuurs en sulfers”. 

Recht, wraak:  Jud. 7; 2 Thes. 1:8; Heb. 10:27-30 “aionisch vuur”. “Vlammend vuur”. 

Die straf is zwaarder dan het sterven Heb. 10:28, 29 Alleen de tuchtiging staat nooit in ver-
band met vuur. De tuchtiging is tot nut (Heb. 12:10). Men lette er bijzonder op, dat dit “nut” 
hem geldt die getuchtigd wordt, niet anderen. God tuchtigt wie Hij lief heeft (Heb. 12:6; Op. 
3:19), niet de bastaarden (Heb. 12:8). Misschien denkt men hier aan Joh. 3:16, maar dan zie 
men ook, dat de “wereld” alleen wil zeggen de wereld in het algemeen, maar daarom niet elk 
schepsel in het bijzonder. Zo werd ook het geloof der Romeinen verkondigd in “de gehele 
wereld” (Rom. 1:8), maar daarom nog niet aan elk schepsel afzonderlijk genomen. De “gehe-
le wereld” ligt wel in den boze (1 Joh. 5:19), maar dit kan men daarom niet zeggen van elk 
schepsel. 

Wij hebben reeds opgemerkt hoe het woord “tuchtigen” afgeleid is van “opleiden”. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen, dat dit geschiedde omdat geen ander woord juist genoeg uit-
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drukte wanneer er tot nut gekastijd werd. Als door kolasis (kastijding) reeds genoegzaam die 
betekenis was uitgedrukt, dan zou zeer waarschijnlijk dit woord gebruikt zijn geworden en 
een bestaand woord niet van betekenis veranderd zijn. Wij kunnen aannemen dat de klassieke 
schrijvers kolasis in de zin van kastijding tot nut gebruikt hebben, maar dat is nog niet vol-
doende om het zo te nemen als de Heilige Geest dit woord gebruikt en daarnaast een ander 
plaatst, dat wel die betekenis heeft. In Hand. 4:21 was de kastijding zeker ook niet tot nut 
bedoeld. In 1 Joh. 4:18 schijnt dat ook het geval te zijn. 

Het is zeer goed mogelijk dat de kastijding tot nut voor anderen is. De vertaling der 70 ge-
bruikt kolasis nooit in de zin van iets nuttigs. De Apokrifa gebruiken dit woord soms in die 
zin, maar niet als iets dat nuttig is voor de persoon, die de kastijding ondergaat (zie b.vs. 
Wijsheid 11:5), maar wel voor anderen. 

Vraag en Antwoord 

VR. In Op. 7:4 is sprake van de 144.000 verzegelden uit al de geslachten der kinderen Israëls. 
Moet dit niet geestelijk verstaan worden? 
 
ANTW. Deze mening wordt vaak voorgestaan doch berust op de onjuiste gedachte, dat de 
Kerk de voortzetting is van Israël en de beloften, aan dat volk toegezegd, erft. Indien men de 
geslachten “geestelijk” neemt, dat is in oneigenlijke zin, dan is er geen reden het getal 
144.000 letterlijk te nemen. En evenmin de stamnamen. Dan moet men in Op. 14 ook figuur-
lijk nemen de berg Sion. Dan moet men veel oplossen in oneigenlijke zin. 

Hierbij komt nog iets. Wanneer is dat verzegelen begonnen. Eerst in onze dagen? Of reeds 
vanaf Johannes’ tijd? 

Dat we hier aan letterlijke stammen moeten denken, blijkt uit vs. 9 van Op. 7. Daar is sprake 
van de grote schare uit alle natie en geslachten, en volken en talen. Als men hier geslachten 
in eigenlijke zin neemt, is het dan consequent en logisch om in vs. 4 aan figuurlijke geslach-
ten van figuurlijke kinderen Israëls te denken? Voor ons maakt men dan maar wat van de 
Schrift en doet er aan toe of af. 
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VALT ER NIETS MEER AAN ONZE OPVATTING TE VERANDEREN? 
 
“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig lot lering, tot wederlegging, tot verbete-
ring, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 
alle goed werk volmaaktelijk toegerust” (2 Tim., 3:10, 17).  
 
Maar in dezelfde Brief wordt er op aangedrongen zich te benaarstigen het Woord der waar-
heid recht te snijden. Men moet er op letten, dat twee van de vier dingen waarin de Schriften 
waarde hebben in het leven van de “mens Gods”, en die in de vermelde tekst aangegeven 
worden, “wederlegging” en “verbetering” zijn. En toch zijn zo weinigen, in het bijzonder on-
der hén, die een dwaling vasthouden, voor onderwijs vatbaar. Het schijnt een der kenmerken 
van alle Satanische dwalingen te zijn, dat zij, die ze aangenomen hebben, nooit geneigd 
schijnen op eerlijke wijze hun standpunt nog eens terug na te gaan. Zij lezen alleen hun sekta-
rische of misleidende literatuur en vermijden dikwijls zorgvuldig enig onderwijs van Gods 
Woord, dat hen zou kunnen verbeteren. 
 
(Uit “He That is Spiritual” bldz. 130 van L. S. Schafer). 
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UIT de  SCHRIFTEN 
Deel V N° 11 5 Dec. 1931 

De Weg der Behoudenis 
 

XIV. DE WEDERGEBOORTE. 

WAT IS WEDERGEBOORTE?  

De volgende Gr. Woorden komen hier in ter sprake:  

Palingenesia (wedergeboorte) Mat. 19:28; Tit. 3:5 
Anagennaoo (naar boven geboren) 1 Petr. 1:3, 23. 
Gennaoo... anoothen (van boven geboren; opnieuw geboren) Joh. 3:3, 7 
Gennaoo (geboren) Joh. 1:13; 1 Joh. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18 
Apokueoo (baren) Jak. 1:15, 18. 

Wij behandelen de volgende teksten, die ons zullen helpen in te zien wat wedergeboorte is: 

Joh. 3:3 “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods   
niet zien “ 

Joh. 3:6, 7   “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de geest 
geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden 
moet wederom geboren worden”. 

Joh. 3:12  “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb”. 

1 Joh. 2:29  “Een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is”. 

Als uitgangspunt van ons onderzoek nemen wij Joh. 3. Onze natuurlijke geboorte is uit het 
vlees. De mens is alzo “vlees”, in Adam, in de oude mens. Hij is zonder gemeenschap met 
God en bijgevolg zonder leven in zichzelf: zwak en stervende. Dat vlees kan uit zich zelf 
niets doen naar Gods norm, kan geen gerechtigheid doen. Hij die wel de gerechtigheid doet is 
dus uit God geboren (1 Joh. 2:29). De niet-wedergeborene kan daarom echter wel iets goed 
doen in verband met zijn stoffelijke omgeving. De “oude mens” is slaaf der zonde. Hij kan 
niet geloven dat Jezus is de Christus, niet behouden worden tot het koninkrijk Gods en geen 
aionisch (eeuwig) leven hebben. Die geestelijke dingen staan slechts onder het bereik van 
“geestelijke” mensen. Die “ziellijke” mens neemt niet aan wat van de Geest Gods is, omdat 
hij het niet kan verstaan (1 Cor. 2:13. 14). Zelfs de aardse dingen geloofden ze niet, hoe zou-
den ze de hogere dingen geloven? 

Wat moet er dan gebeuren? Een nieuwe geboorte, uit de Geest, uit God, van boven (Joh. 3:7) 
en ook naar boven toe (1 Petr. 1:3, 23), uit onvergankelijk zaad. De Geest is levendmakend 
en als wij er mee in verbinding staan, dan wordt onze geest en ziel bekrachtigd, ons gemoed 
vernieuwd en ons hart gereinigd. Er begint iets nieuws in ons: dat is de wedergeboorte. Het is 
een gemeenschap met Christus en we komen dan in contact met de geestelijke wereld. Alleen 
Gods kracht kan dit volbrengen. 
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In Joh. 3:5 leze men “geboren uit geestelijk water”. Dat dit de kracht van de Heilige Geest 
aanduidt, ziet men uit Joh. 7:38, 39. 

DE WEDERGEBOORTE IN DE HEBR.SCHRIFTEN  
Wij moeten even terugkomen op. Joh. 3:10: 
“Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?” 

De Heere Jezus had gesproken over de geboorte uit de Geest en Nicodemus had daar, als le-
raar van Israël, reeds iets van moeten weten. Het was dus iets, dat reeds geopenbaard was en 
wij moeten dat in de Hebreeuwse Schriften kunnen vinden. Nu lezen wij inderdaad op meni-
ge plaats over een vernieuwing van het hart en het uitstorten van heilige geest. 

Deut. 30:6   De Heere uw God zal uw hart besnijden. 
Ps. 51:7, 12      In onreinheid geboren. Schep mij een rein hart. 
Jes. 44:3       Ik zal Mijn geest op uw zaad gieten. 
Jes. 57:15      Levend maken van de geest der nederigen en het hart der  

verbrijzelden. 
Jer. 24:7       Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen. Bekering. 
Jer. 31:33       Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart  
   schrijven. 
Jer. 32:39   Ik zal hun enerlei hart geven... om Mij te vrezen. 
Ezech. 11:19   Enerlei hart... Nieuwe geest in het binnenste. 
Ezech. 18:31   Werpt weg overtredingen. Maak u een nieuw hart en een nieuwe  
   geest  (vs. 30 keert weder en bekeer u). 
Ezech. 36:25-27  Reiniging. En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe 

geest  geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit 
uw vlees  wegnemen en zal u een vlesen hart geven. Wandelen in 
inzettingen. 

Joël 2:28-32   Geest uitgieten over alle vlees. 
 
Men ziet hier duidelijk de nationale wedergeboorte van Israël beschreven en bemerkt, dat zij 
eerst kan komen na de bekering. Zij zou gepaard gaan met allerlei uitwendige tekenen. Ezech. 
18:30, 32 spreekt daar in het bijzonder van. Het is bekering en omkering tot Adonaï Jehovah, 
een titel die vooral Ezechiël gebruikt (214 maal). Israël was toen in ballingschap en “Niet-
Mijn-Volk.” (Lo-ammi). 
Er is ook sprake van de besnijdenis des harten. Men weet, dat de besnijdenis wijst op het uit-
doen van het “vlees”, de “oude mens”. Hun hart moest uit die Oude sfeer komen en de geest 
de overhand hebben. Dan zou er besnijdenis en vernieuwing des harten zijn. In Hand. 7:51 
wordt de Joden nog verweten onbesneden van harte te zijn (ook van oren) en de Heilige 
Geest te weerstaan. 

Wij zien dus hoe lang de nationale wedergeboorte, de gemeenschap met God reeds beloofd 
was. In Luk. 24:49 kondigt de Heere Jezus nu aan, dat de vervulling dier belofte nabij is: zij 
zouden te Jeruzalem aangedaan worden met kracht uit den hoge. In Hand. 1:4 vinden wij dit 
bevestigd en vs. 5 voegt er bij, dat zij kort daarna zouden gedoopt worden in heilige geest 
(d.i. de kracht van de Heilige Geest). En wanneer geschiedde het? Op het Pinksterfeest, dat 
een feest der eerstelingen is. Een deel van Israël werd toen vervuld met heilige geest (de 
kracht, Hand. 2:4). Het was het begin van de vervulling van Joël 2 (Hand. 2:17) en het overi-
ge dezer profetie had moeten volgen: het koninkrijk op aarde (zie ook de bovenvermelde 
teksten). Maar ook Joël zegt dat de voorwaarde is: bekering (Joël 2:12, 13). Na de eerstelin-
gen had de oogst moeten volgen (Rom, 11:16). Zo zou dan de tijd der algemene wederge-
boorte begonnen zijn, het koninkrijk (Mat. 19:28). Maar de massa, van Israël bekeerde zich 
niet en dit alles moet nu nog in de toekomst geschieden. 
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De kracht des Heiligen Geestes uitte zich toen en met betrekking tot de nationale wederge-
boorte op een wijze, die aangepast was aan de omstandigheden. De toekomende aioon, waar-
in het koninkrijk valt, is inderdaad een tijd van tekenen en wonderen (Heb.2:4, 5; 6:5). Daar-
om is echter de persoonlijke wedergeboorte niet aan die dingen gebonden. De wedergeboorte 
op zich zelf is het begin van een inwendige vernieuwing. Dit geldt voor alle tijden. Het uit-
wendige hangt af van de omstandigheden, van de bedeling. 
 
HET BEGIN DER NATIONALE WEDERGEBOORTE. 
Nu moeten wij nog nagaan waarom vroeger geen heilige geest uitgestort werd, waarom; er 
geen nationale wedergeboorte was. In Joh. 14:16 lezen wij: 

“Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in 
der eeuwigheid”. 

Het woord “andere” duidt er Een aan van dezelfde soort. 
Deze goddelijke Trooster zou blijven “tot-in” de aioon, dat is de toekomende aioon waarop 
alle profeten Israëls blik gericht hadden. De Heere zei dit in verband met de grotere werken 
die zij zouden doen (vs. 12). Die Trooster, de Geest der waarheid (of de ware Geest) zou hun 
leven geven en hun verstand openen, zodat zij zouden erkennen dat de Zoon in de Vader is en 
zij in Hem en Hij in hen. Hij zou hen ook indachtig maken, alles wat de Zoon gezegd had (vs. 
26) en hen in al de waarheid leiden (Joh. 16:13). Dit werd voor de eerstelingen met Pinkste-
ren vervuld en zal ook voor geheel Israël waarheid zijn als Christus, na hun bekering, te mid-
den van Zijn Volk zal staan als Jehovah-Shammah (Ezech. 43:7; 48:35; Zef. 3:15-17). 

Wat moest er dan gebeuren vóór dat die Trooster kon komen? Joh. 14:12 zegt: “Ik ga heen tot 
de Vader” en vs. 16: “en Hij zal u een andere Trooster geven”. Daar zij bedroefd waren over 
het heengaan van hun Heiland, sprak Hij verder: 

Joh. 16:7 “Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u 
niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden”. 

Wij merken hier op dat het voorzetsel “pros” gebruikt is. De Heilige Geest zou in hun rich-
ting komen, maar daarom niet allen bereiken. Alleen hen, die zich omgekeerd zouden hebben. 
Vóór de nationale wedergeboorte kon beginnen moest de Heere Jezus dus eerst door dood en 
opstanding. Daarom zegt dan ook Petrus: 

1 Petr. 1:3 “Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren... door de op-
standing van Jezus Christus uit de doden”. 

1 Petr. 3:23 “Wedergeboren... door het levende en eeuwig blijvende woord van God”. 

Wij moeten hier goed de persoonlijke wedergeboorte onderscheiden van de nationale weder-
geboorte van Israël. Eerst na de opstanding kon deze laatste beginnen. Pinksteren had alzo 
een voorbereiding moeten zijn van het Koninkrijk, van de tijd, die speciaal “de wedergeboor-
te” genoemd wordt (Mat. 19:28). Alles was gereed, alleen moest Israël zich nog bekeren, op-
dat tijden der verkwikking konden komen (Hand. 3:19-21). Zoals wij reeds opmerkten, was 
het in die bedeling ook de tijd van uitwendige dingen, doch al ging de wedergeboorte toen 
gepaard met die zichtbare gaven, daarom wil dat niet zeggen, dat het altijd zo moet zijn. 

De persoonlijke wedergeboorte is inderdaad in de eerste plaats een inwendige gebeurtenis. 
Deze is onafhankelijk van de bedeling. Lang vóór het kruis, in onze tijd en ook in de toe-
komst kunnen er velen wedergeboren worden, zonder dat er daarom zichtbare gaven bij be-
hoeven te komen. De wedergeboorte is iets noodzakelijks voor alle mensen om in gemeen-
schap met God te komen. De uitwendige dingen hangen af van de tijd, de bedeling, de om-
standigheden. 
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Vanzelf is de persoonlijke wedergeboorte meer in het bereik van alle mensen, hoe vollediger 
de verborgenheid van Christus geopenbaard wordt en hoe verder God Zijn plan der eeuwen 
uitwerkt. In het bijzonder vormt Pinksteren een keerpunt en zijn ook de tegenwoordige tijden 
bij uitnemendheid die der genade Gods. 

Later zien wij meer uitvoerig wat er vóór de persoonlijke wedergeboorte moet geschieden. 
Hier vermelden wij slechts dat reeds Jes. 57:15 spreekt van een levendmaken van geest en 
hart (dus een wedergeboorte) van hen die nederig en verbrijzeld zijn. Ezech. 18:21, 31, 32 
spreekt ook van bekering en dan van een nieuw hart en geest, en van leven. 

Zo moet er vóór de nationale wedergeboorte van Israël ook eerst bekering tot God zijn. Zie 
b.vs. Deut. 30:10; Jes. 55; Hos. 3:5; Zach. 1:3. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 36. 

HET HEMELS JERUZALEM.  
Velen menen, dat met het hemels Jeruzalem, de hemel bedoeld wordt die we in Op. 21-22 dan 
in symbolische taal vinden beschreven. Op. 21 leert ons het tegendeel. Het “hemels Jeruza-
lem” daalt neer op aarde. Het woord “hemels” is geen aanduiding van een plaats, maar van 
oorsprong. Het is uit de hemel, beter nog uit het overhemelse, maar bestemd voor de aarde. 
We wezen daar reeds op. 
 

Het is Gods oogmerk om de mens zo hoog mogelijk op te voeren. Hij roept niet alleen op om 
uit te zien naar het heil van de toekomende eeuw, Hij wil nu reeds, in de geest dan, het heil 
van de laatste aioon geven. Hij bereidt dat nu al voor en wacht niet om het te geven tot de. 
laatste eeuw. Hij verkiest nu reeds om dan op de voorbeelden van Zijn heil te kunnen wijzen. 
Paulus wijst daarom de Galaten op het Jeruzalem, dat Boven is, Gal. 4:26. Het hemels Jeruza-
lem moet hun moeder zijn, d.i. God wil hun nu reeds in de geest de heerlijkheid geven, die in 
de vijfde aioon in volle realiteit bezeten zal worden en dienen zal om anderen daartoe te lei-
den. Zij die dit nu reeds verkrijgen, behoeven de hele toekomende aioon niet eerst werkelijk 
te doorleven om zo tot het heil van de laatste aioon te gaan en eerst dan daarin te gaan delen. 
Hij wil nu reeds op dat peil brengen. Zo komen ook de overwinnaars in aanmerking om in het 
N.J. te mogen ingaan, Op. 2:7 en worden de Hebreeën opgeroepen te komen tot het hemels 
Jeruzalem. Zo vormt God meerdere groepen, die hun bestemming verkrijgen in het eenmaal 
nederdalende Jeruzalem. 

Dit N.J. is evenwel nog niet op aarde in de toekomende aioon. Wat nu met hen, die in heer-
lijkheid reeds uitschitteren boven Israël. Zij vinden een plaats in het Vaderhuis, Joh. 14, in 
het Gebouw dat eeuwig, aionisch, d.i. de volgende aioon door, in de hemelen is, 2 Cor. 5. Zij 
zullen waarschijnlijk mede werken om het hemels Jeruzalem te doen komen door het richten 
der wereld, 1 Cor. 6:2 en daarmee het heil Gods doen voortgaan. Men vergeestelijke dit niet. 
God realiseert juist, d.i. zet het eerst geestelijk zijnde om in werkelijke uitbeelding. Het gees-
telijke kan niet zonder werkelijke uitbeelding blijven. Dat is juist het karakter van het geeste-
lijke. Het wordt drager der realiteit. De heerlijkheid van de vijfde aioon moet zich uiten, ja 
reeds zijn beginpunt vinden in het N. J. waarbij de Tabernakel Gods bij de mensen zal zijn 
evenals de heerlijkheid van de vierde aioon zich realiseert in Christus lichamelijke, zichtbare 
wederkomst. 
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DE GROEPEN VAN HET N. J.  
Het N. J. heeft ongetwijfeld vele groepen van gelovigen. De Schrift noemt in Op. 21 slechts 
één daarvan. We lezen daar van de Bruid, de Vrouw des Lams. Uit deze toevoeging: de 
Vrouw des Lams, volgt dat de ondertrouwing in eeuwigheid, die in gerechtigheid en gericht 
van Hos. 2:18 reeds heeft plaats gehad. Zij, die de Bruid was, is thans de Vrouw des Lams. 
 

Bij een grote aardse bruiloft treden allerlei soorten personen op. Er is een bruidegom, een 
bruid, de ouders van beiden, hun vrienden en vriendinnen, genodigden, ook dienaars en dien-
sters. De gegevens voor een en ander vinden we de Schrift door verstrooid. Men denke aan 
Simson, de bruiloft te Kana enz. Zie ook Mt. 22. Zo zijn er nu ook in de antitypische Bruiloft 
des Lams vele groepen gezien worden. Zij zijn de betrokkenen, in welk opzicht dan ook. 
Daar is mede de “vriend des bruidegoms”, Joh. 3:29, daar zijn de “bruiloftskinderen”, Gr.: 
zonen der bruiloft, (helpers van de Bruidegom), Mt. 9:15, daar zijn de jonkvrouwen der 
bruid, Ps. 45:15, Gen. 24:61, daar zijn de maagden, die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 
25, daar zijn genodigden, Mt. 22:3, Joh. 2:2, daar zijn dienaars, Joh. 2:5, daar zijn dienst-
knechten, Mt. 22:3. enz. Al die groepen nu zullen we zien in de grote Bruiloft des Lams. 

Daarbij zal ook een groep zijn, die de broeders van de Bruidegom zullen geheten worden, zij 
die Abrahams navolgers, zijn en die in Christus de Eerstgeborene onder vele broeders zien. 
Het zijn zij, die Paulus in Galaten op het oog heeft en die in Hebreeën genoemd worden, de-
genen, die de “hemelse roeping” deelachtig kunnen worden. Waar Openb. een strikt Israëli-
tisch karakter heeft, worden deze groepen niet genoemd, evenmin als Paulus en Galaten 4 de 
Bruid noemt. 

Tegenwoordig gelooft men bijna algemeen, dat de Bruid de Gemeente het Lichaam van 
Christus is. Die mening is beslist verkeerd. De Bruid is geen verborgenheid. In type, lied en 
gelijkenis treedt zij in Israël naar voren (Rebekka, Hooglied, Bruiloftsmaal van Mat. 22). De 
Gemeente die Lichaam van Christus is is evenwel een verborgenheid van eeuwen en geslach-
ten verborgen geweest in God tot op Paulus’ dagen. (Zie Veelvuldige wijsheid). Deze wordt 
hier niet genoemd. Ze is besloten in de term: Tabernakel Gods maar wordt hier evenmin als 
de broeders genoemd. Haar hoge en unieke roeping kan hier alleen zijdelings aangestipt wor-
den. 

HET SLOT VAN OPENBARING.  
Het boek De Openbaring eindigt met hfdst. 22:5. Het overige is alleen besluit en geeft ver-
maningen voor de lezers ervan. Alleen vs. 14 en 15 licht nog een tip op van de toestand op de 
nieuwe aarde. “Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de dood-
slagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet.” 

Een belangrijke tekst is nog Op. 22:18, 19. Men mag niet toedoen noch afdoen van de woor-
den dezer profetie. Tegenwoordig geschiedt dat al te vaak. Verschillende meningen bestrijden 
elkaar. Het zijn meestal twisten op het gebied der vergeestelijking. De vraag hoe men het 
boek letterlijk zal uitleggen, komt veelal niet aan de orde. En toch is dat de hoofdvraag want 
God Zelf legt het vaak letterlijk uit. 

Nemen we enkele over het 1000 jarig rijk. Voor de een is het 1000 jarig rijk voorbij, de ander 
meent er nog in te leven, een derde staat er vlak voor, een vierde meent, dat Babylon Rome 
is, een vijfde houdt het Beest, de achtste koning, voor een van de pausen, een zesde gelooft, 
dat het N. Jeruzalem, de Gemeente is en God slechts symbolische taal gebruikt om die te be-
schrijven, een zevende is overtuigd tot een der 144.000 uit de 12 stammen Israëls te behoren. 
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Wat moeten we dezulken antwoorden? Dit, dat we niet in De Openb. leven. Bewijs? Op. 
22:19. God doet thans over niemand toe de plagen, die in dat boek beschreven staan. We le-
ven niet in die plagen en oordelen en straffen. God geeft thans te leven in de “dag der zalig-
heid”, niet in de dag des Heeren, in die des oordeels. Hiermee vallen alle uitleggingen, die 
daarvan uitgaan. Anders moesten Schriftcritici, vergeestelijkers, verdraaiers en allen die ook 
maar in enig opzicht van de profetie van Openb. afweken, getroffen worden door de in dat 
boek vermelde plagen. Dat geschiedt niet. 

Het eind van Openb. is wel naar de kanon, de volgorde, niet naar de inhoud het eind der 
Schrift. We wezen er reeds op, dat het eind der aionen te vinden is in 1 Cor. 15 als Christus 
het koninkrijk overgeeft aan God en de Vader. Openb. is voor Israël en daarmee beperkte 
openbaring. De vollere zoeke men bij Paulus. Niet Johannes, maar Paulus is ook in dat -
opzicht een uitverkoren vat om de verborgenheid van Gods wil te hebben mogen vernemen. 
Voor wie dit inziet, vallen vele moeilijkheden weg. 

In de vijfde aioon zal bijzonder de heerlijkheid van het Lichaam van Christus naar voren ko-
men. Ef. 3:21 zegt: Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente en in (niet door) Christus Jezus 
in alle geslachten in de aioon van de aionen. In die aioon komt ook de bedeling van de vol-
heid der tijden. 

Daarin zal God alles weder onder een Hoofd vergaderen. De leden van het Lichaam van 
Christus ziet Hem nu reeds als Hoofd boven alle dingen. Zij zijn mede het middel, waardoor 
God de bijeenvergadering tot stand zal brengen. De uitnemende rijkdom Zijner genade zal 
dan bijzonder uitstralen. God zal op het hoogst verheerlijkt worden. 

 

Inleiding tot de Verborgenheid 
IV. 

HET EVANGELIE DER VOORHUID. “MIJN EVANGELIE”. 
 

De grote verwarring in de Christenheid en in het Christendom is het gevolg van het niet on-
derscheiden van het tweeërlei evangelie dat ons genoemd wordt in Gal. 2:7. De oorzaak (die 
tevens weer gevolg is) is, dat men de sleutel tot de Schrift is kwijtgeraakt. Die sleutel is Israël. 
Evenmin als iemand in zijn gesloten huis kan komen zonder de huissleutel, evenmin kan de 
Schrift geopend worden zonder het inzicht dat Israël het onderwerp is van het grootste gedeel-
te van Gods Woord. Zes zevende der Schriften handelen over dit volk. Ze spreken van zijn 
historie, van zijn val en ook van zijn wederaanneming, voor zover dat nodig is om er kennis 
van te nemen. Waar nu Israëls herstel al spoedig geloochend is geworden in de Oude Christe-
lijke Kerk, daar is de sleutel der Schriftuitlegging zoek geraakt. Het gevolg is geweest, dat 
men de inhoud der verschillende evangeliën niet verstaan heeft en dit heeft weer tot gevolg 
gehad, dat men alles dooreengemengd heeft. Zo is een onontwarbaar theologisch kluwen ont-
staan waar geen begin noch eind aan te vinden is. 

De Schrift spreekt van meer dan één evangelie, meer dan één goede tijding. God Die rijk is in 
barmhartigheid, is niet eenvormig in Zijn goede tijdingen. In het bijzonder Paulus is de man, 
die Hij veel toebetrouwd heeft. Hij was Hem een uitverkoren vat in velerlei opzicht. Paulus 
heeft Gods roeping duidelijk verstaan en noemt de hem toebetrouwde goede tijding voor zijn 
eerste bedeling: “Mijn evangelie,“ Rom. 2:16, 16:25, het evangelie Zijns (Gods) Zoons, 1:9, 
dat der genade van Christus, Gal. 1-6, het evangelie der Voorhuid, 2:7. We merkten in onze 
vorige uiteenzetting reeds op, dat dit evangelie in een andere sfeer plaatst dan die van Israël. 
Aan Israël wordt gepredikt, dat God een andere Profeet zou verwekken, groter dan Mozes, 
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naar Hem moest men horen, Hand. 3:22; wie Hem niet hoorde, zou uitgeroeid worden uit het 
volk, vs. 23. Hun werd er op gewezen, dat zij kinderen der profeten waren en van het verbond 
dat God met de vaderen opgericht had om in hen alle geslachten der aarde te zegenen, 3:25; 
Christus wordt voorgesteld als Davids grote Zoon, 2:25-36, Hij is de Wederoprichter der din-
gen die God voorzegd heeft in de profeten, 3:21. Dit alles beperkt Hem tot Israël. Hiervan 
was de Heiden vreemdeling. 

In het Evangelie der voorhuid geeft God wat anders. Hierin opent Hij een hogere sfeer. De 
belofte hiervoor was reeds aan Abraham gegeven in Gen. 15:5 en 6: Uw zaad als de sterren 
des hemels, het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dit is de korte inhoud ervan. Het erf-
deel is nu niet alleen het Land Kanaän of zelfs de aarde, maar ook de hemelen, Gods rijke 
schepping boven ons met z’n wondere geheimen en grote krachten. En dit wordt niet gegeven 
krachtens enige voorrang zoals aan Israël het Koninkrijk op aarde, maar krachtens geloof in 
Christus als Zoon Gods. Dit is geen sfeer om, maar boven Israël; niet in, maar boven de Be-
snijdenis, Rom. 4:10. De beloften daarvoor liggen niet in de wet, maar zijn door de recht-
vaardiging des geloofs, Rom. 4:13. In deze sfeer is men erfgenaam Gods en medeërfgenaam 
met Christus, Rom. 8:17; niet met Hem als Davids Zoon, maar als Gods Zoon, 8:29. Die de 
Eerstgeborene is onder vele broederen. Eerstgeborene n.l. uit de doden, vs. 34. Paulus’ evan-
gelie heeft tot inhoud de genadewerkingen die voortvloeien uit de dood en opstanding van 
Christus. Deze zijn in hun werking eerst door zijn evangelie openbaar geworden. Voor Israël 
was Christus’ dood een verlossing van de vloek der wet, voor de Heiden wordt hij een posi-
tieve zegen daar Christus juist door Zijn dood en opstanding de weg baant tot het plaatsen in 
de hogere sfeer. 

Men ziet zo hoe Paulus’ evangelie Israëls sfeer niet opheft maar bevestigt. Het is niet zo, dat 
het heil van Israël nu universeel (wereldwijd) is geworden, dat de Kerk die in Israël in natio-
nale windselen heet, te liggen, nu vrij maakt en wereldkerk doet worden, dat Israëls sfeer een 
tussenbedeling is om tot het wereldheil te komen. Het is zo, dat God in Paulus een nieuwe 
sfeer opent waarvan Hij aan Abraham reeds perspectief gegeven heeft, die Hij in Jozefs posi-
tie voorafschaduwde en waartoe in de geest de afzonderlijke gelovige in het O.T. wel opge-
klommen is, maar waarvan het toch voorbehouden was die eerst door Paulus te doen be-
kendmaken aan de Heidenen zonder Israël daarmee te verwerpen of de roeping van dat volk 
ongedaan te maken. 

Dit is niet verstaan noch door de Jood, noch door de Kerk. De Jood kon het niet verdragen dat 
de Heiden gaven kreeg en verstond niet dat het was om hem verder te leiden. De Kerk heeft 
het niet verstaan, omdat zij deed wat Paulus reeds voorzag: roemen tegen de afgehouwen tak-
ken. God heeft de Jood tijdelijk terzijde gezet, Hij zou de ingeënte takken ook niet sparen, 
Rom. 11:20, 21. Ze zijn reeds afgehouwen, alleen zijn zij nog niet ten volle verdord, omdat 
God de vrucht er van wil inzamelen. De takken, de uitwendige vormen, worden verworpen. 
Het Christendom zal verdorren. Mede volgens Paulus’ evangelie. 
 

Door Hem zijn alle dingen 

Zonder Gods weten geschiedt er niets. Laat ons dat steeds bedenken. Hij kent onze moeilijk-
heden, ons lijden. Hij weet hoe lastig onze geburen zijn, onze vrienden, onze dienstboden, 
onze patroons. De ziekte van onze lievelingen is Hem bekend, ons bijzonder karakter, onze 
zwakheden. Niets ontgaat Hem. Met al Zijn kinderen en zonen houdt Hij zich bezig... en 
tuchtigt hen ten goede. Zou Hij dan niet zorgen voor de leden van Christus’ Lichaam? Als wij 
steeds de zichtbare dingen aanzien, dan kunnen wij zo vaak de indruk hebben dat wij verlaten 
zijn, maar het geloof verheft ons daarboven. Wij geloven dat kennis van Gods Woord een 
eerste vereiste is, maar bij kennis alleen mag het niet blijven. Wat we uit de Schrift leren, 
moet niet apart van ons leven blijven, maar er deel van maken, er in gewerkt worden. Dan 
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zullen die rijkdommen ons ook boven de invloed der zichtbare dingen plaatsen. 
Maar moeten wij dan niet tegen de zonde strijden, de geruïneerde wereld trachten te herstel-
len, het mensdom zoeken te verbeteren? Moeten wij niet overal het verkeerde afbreken en 
bekampen? Moeten wij niets doen om de vrede te bevorderen, om de dronkenschap uit te 
roeien, om van het Christendom een eenheid te maken? Ieder volge hier zijn eigen weg, door 
God geleid. Maar men vergete niet wat het Woord van deze wereld en het Christendom zegt. 
Men vergete niet, dat verzedelijking, vooruitgang, cultuur enz. nog niet wil zeggen dat Gods 
doel bereikt is. En hoe vaak zullen goede dingen ons beletten de meest noodzakelijke te doen. 
 
Zullen wij strijden tegen sekten en groepen, die van de waarheid afgeweken zijn? In zekere 
zin ja, maar dan door de waarheid voor te houden. Wij moeten echter niet tot doel stellen die 
sekten uit te roeien en menen dat alles dan beter zou zijn. Ook dit gebrekkige, dit zondige kan 
tijdelijk nuttig zijn daar het in het overige der wantoestanden past. Ook die dingen kan God, 
soms zelfs vaak, nog gebruiken. Hoe zou het zijn als er geen gebrekkige dingen waren? Dan 
was het alles of niets, de perfectie in Christus, of het niet zijn. Zo is Gods plan nu eenmaal 
niet. De schepping die uit Hem is, eerst in nauwe gemeenschap, toen door zelfzucht meer en 
meer afgescheiden, wil Hij tot Zich terug brengen. Hij vernietigt die schepping niet, maar 
leidt ze zoals ze is tot Zich terug. Overal is dus zonde, allen komen te kort, alles is gebrekkig. 
Maar het is er. Zullen wij nu trachten te doen wat God niet doet: iets van die dingen willen te 
niet doen? Alle bestaande omstandigheden zijn nuttig. Wij moeten ze leren gebruiken, niet 
bevechten, ze omkeren, niet te niet doen. 
 
Wat zien we bij het model-volk Israël? Als dat volk niet naar des Heeren stem luistert, laat 
Hij het dan geheel aan zich zelf over of neemt Hij het weg? Als zij Kanaän niet binnen gaan 
zijn de gebrekkige woestijntoestanden er juist niet om ze toch te brengen waar God ze wil 
hebben? Die toestanden hadden er niet moeten zijn, maar was het beter geweest, nu Israël 
door het geloof niet ingegaan was, die toestanden te vermijden en dat volk te niet te doen? 
Waren gebrekkige richteren en koningen niet beter dan gene? Is een gebrekkig Christendom 
niet beter dan niets? De mensen zijn zo verschillend. Ieder heeft een bijzondere hulp nodig en 
kan die dan ook vinden. Hij die tot een zeker groep behoort en nu eenmaal niets wil weten 
van de volle waarheid, is toch nog geholpen in zijn sfeer. Het volle licht zou misschien ver-
blinden en afstoten. Wij willen dan ook al die dingen niet bestrijden met het doel ze zonder 
meer te verwijderen, maar willen positief te werk gaan en de waarheid voor ogen stellen. Zij 
die er nog niet toe voorbereid zijn, gaan van zelf over tot een groep die beter aan hun om-
standigheden aangepast is. Zo kan ten slotte niemand een ander benadelen. Is het licht te 
sterk, dan sluiten zij de ogen en openen ze slechts daar waar de schemering hun geen kwaad 
kan doen. 
 
Hoe bedroefd we dan ook mogen zijn dat er zoveel naamchristenen zijn, toch mogen we ons 
nog verblijden, dat ze er zijn. Zonder hen zouden wij allerlei moeten missen, dat ons nu zeer 
nuttig is. Bijbels en boeken zouden bijna niet kunnen uitgegeven worden, godsdienstvrijheid 
zou niet bestaan. En daarbij zijn ze nog een levende getuige dat de mens zich zelf niet kan 
verbeteren, dat het beste wat hij kan voortbrengen, al is hij nog zo godsdienstig, alleen door-
nen en distelen (Heb. 6:8). 

Toen de Heere Jezus in vernedering kwam, was het niet om alle instellingen te zuiveren of af 
te breken. Laat ons ook niet de wereldhervormer spelen. God weet hoe alles te besturen. Laat 
ieder voor zich maar getrouw Zijn wenken volgen en vooral op de gezonde woorden, door de 
Heilige Geest geïnspireerd, letten. Niet ons gevoel, of wat wij denken goed te zijn zij onze 
gids, maar alleen Zijn Woord recht gesneden. En dan laten wij al de gevolgen, die wij toch 
niet kunnen overzien, voor Zijn rekening. 
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Wij beschouwen ook de sekten min of meer als rustplaatsen op de weg der behoudenis. Het 
kan soms goed en nuttig zijn er enige tijd te blijven. Er altijd te blijven, zou het doel kunnen 
doen missen. Men moet vooruit. Wat een hulp kan zijn als men het neemt voor wat het waard 
is, kan een hinderpaal worden als men het als eindpunt beschouwt. Onze lezers moeten niet 
vrezen dat wij een nieuwe sekte vormen, want wij willen juist niet blijven stilstaan, maar 
steeds onze opvattingen uitzuiveren en vooruit gaan tot de volmaaktheid, in Zijn kracht. 
 

Het Natuurlijke en het Geestelijke 
II 

CULTURELE EN GEESTELIJKE LIJNEN. 

 

Het Nederlandse volk heeft (zoals elk van onbeschaafd tot beschaafd geworden volk) zijn 
cultuurhistorie, zijn beschavingsgeschiedenis. Uit ruwe volksstammen gevormd, heeft het 
zich ontwikkeld tot een wat men noemt beschaafd volk. Het is daarbij door verschillende fa-
zen en tijdperken heengegaan. In sommige daarvan b.v. de Graventijd, is het lang blijven 
staan. De tijd der Republiek der 7 Verenigde Nederlandse Gewesten heeft een paar eeuwen 
geduurd. Het Koninkrijk der Nederlanden thans meer dan een eeuw. Gaandeweg zijn vroe-
gere toestanden veranderd. De vroegere toestanden van slavernij, analfabetisme, enz. zijn 
voorbij. Er is een stuwing naar boven wat cultuur betreft en hoe sterk het conservatisme moge 
zijn, men ondergaat toch minstens de deining der stuwing. Elkeen is kind van zijn tijd. 

Elke tijd heeft zijn cultuur. Hierin kan soms lange tijd schijnbare stilstand, ja ook wel achter-
uitgang zijn. Men neme cultuur hier niet in al te enge omlijsting en niet in al te diepe zin. We 
bedoelen streving op allerlei gebied. 

Wat nu met elk kind dat geboren wordt? Erft dat omdat het als Nederlander geboren wordt, 
krachtens die geboorte de cultuur van zijn tijd? In het geheel niet. Het moet daarin opgevoed 
worden. Bracht men het naar Bataks of Papoeas’s, dan kreeg het niet het Nederlandse cul-
tuurstempel. Opvoeding en onderwijs geven het eerst de vereiste ontwikkeling. Naarmate de 
cultuur voortschrijdt, kan het peil hoger rijzen. 

Zo heeft ook de Christenheid haar ontwikkeling. Alleen, hierbij zijn twee verschillen. Aller-
eerst had ze reeds een voorbeeld in Paulus. Waar ze dat echter verloren heeft of beter nog: 
niet gegrepen, daar heeft ze zich door worsteling vele dingen moeten verkrijgen die ze anders 
als Gods gave reeds bezeten had. Het tweede verschil is, dat wat de cultuur brengt, verloren 
kan gaan. Wat Gods Geest ons toebrengt uit Zijn Woord is onverliesbaar, al kan het soms 
schijnen dat het geheel weg is. 

Gaan we een en ander na. 

Paulus is in zijn tijd al verlaten. Daarmee is het voorbeeld dat nagevolgd moest worden uit 
het oog verloren. Gevolg: donkerheid, duisternis, verval, ja grote misbruiken, kinderlijkheid 
in de Middeleeuwen hoewel het diepere leven toch ook wel gevonden werd. De waarheid is 
nooit geheel verloren gegaan, hetzij wat overzicht als wat groepen betreft. 

Van tijd tot tijd heeft God het licht meer algemeen doen doorbreken. In de Reformatie kwam 
Paulus’ leer over de rechtvaardiging door het geloof meer naar voren. De weg daartoe, door 
de wedergeboorte heen, kon daarna min of meer helder overzien worden al bleef men veelal 
ver ten achter bij een leven er uit. Een eeuw en meer geleden werd het profetische woord 
meer en meer onderzocht en kon Israëls herstel naar voren komen met de daarbij behorende 
opname der Gemeente van Thessalonicenzen en  Corinthiërs. Thans kan de leer over Chris-
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tus’ Lichaam helderder belicht worden. Hierbij zal zich aan moeten sluiten de leer der op-
standing. Het een is zonder het ander niet af. 

Men ziet, dat Paulus' leer stuk voor stuk tot zijn recht komt. Dat er veel gebreken, onzuiver-
heden, kortzichtigheden, afwijkingen en misvattingen voorkomen, is gevolg der menselijke 
beperktheid, verduistering in het verstand, inconsequentie, conservatisme, enz. Dat alles niet 
doorwerkt, is mede daaraan toe te schrijven. Rome is sinds 1500 blijven staan, de Reformatie 
sinds 1600, de opname sinds ± 1800. Er is dus telkens maar een deel dat verder gaat en naar-
mate de waarheid voortschrijdt, is het deel kleiner. 

Zij die niet meegaan, blijven staan in de cultuur als we zo mogen zeggen van hun geloofsop-
vatting. Zij voeden hun kinderen op in de cultuur van hun groep en niet dan moeilijk komt 
men tot een andere overtuiging. Daartoe moet de tijd medewerken. Eeuwen kan men blijven 
vasthouden aan het oude. Totdat er soms een snelle verandering komt en men veel gemakke-
lijk kan loslaten. 

Hoe komt men nu aan de hoogste openbaring der Schrift. Door onderwijs in Gods Woord. 
Met hetzelfde verstand waarmee men andere dingen leert, moet men zich de inhoud der 
Schrift eigen maken. Alleen, hierbij mag het niet blijven. De waarheid Gods moet dieper zin-
ken dan het natuurlijke verstand en de gehele mens in beslag nemen. Dan kan er een leven uit 
de waarheid en een inleven in de Schrift komen. 

Welke parallel is er nu tussen de cultuur en het inzicht in de waarheid. Deze: evenmin als 
men, hoewel als Nederlander geboren, door die geboorte op het toppunt der Nederlandse cul-
tuur staat, evenmin is dat met de geestelijke waarheden het geval. Men moet zich die niet al-
leen van trap tot trap eigen maken, maar ook geestelijk doorlopen. Evenmin echter anderzijds 
een Nederlands kind al de cultuurtrappen in die vorm behoeft te doorlopen als het Nederland-
se volk die in zijn voorgeslachten doorlopen heeft, evenmin behoeft een gelovige stil te staan 
bij al de trappen die in de Christenheid nodig zijn geweest om, tot Paulus’ leer over de ver-
borgenheid te komen. Hij kan vele misvattingen, fouten, dwalingen vermijden. Als hij zich 
maar aan de Schrift houdt en deze hem het voorbeeld der gezonde woorden is. 

Onze tijd geeft verbreding van geestelijk licht. We mogen nu belichting zien van de Efeser 
waarheden met wat daaraan verbonden is. Niet, dat er vroeger niet geweest zijn die daaruit 
geleefd hebben. Nu valt er echter meer licht over. Dit brengt een overgangstijd mee. Men 
moet, zal het goed zijn, de stap doen tot het meerdere licht. Evenmin als men thans nog zit bij 
vetkaarsen en raapoliepitjes, evenmin behoeft men het te doen met het weinige licht dat 
groepen hebben, die niet de hele Schrift hebben (zonder die gedeelten nu te bestempelen tot 
onhelder licht; we bedoelen niet dat het licht der Schrift onhelder is, maar het licht van de 
groepen die weinig Schrift hebben is onhelder). Er is thans veel meer licht, mits men het 
maar ernstig zoekt en men kan het jongere geslacht opvoeden in een nieuw licht dat uit de 
Schrift ons tegenschijnt. We kunnen tot een nieuwe fase overgaan en doen overgaan met uit-
zuivering en verbeterde visie op het voorgaande en andere achterblijvende. Er is iets meer 
dan wat ons tot nu toe gegeven werd. Dat kunnen achterblijvende groepen maar niet begrij-
pen. Die menen, dat zij al het licht hebben, dat zij in de volle middagzon staan. Voor ons is 
dit niet zo. Alleen wie Paulus volgt, kan daar toe komen. En daarbij het voorgaande uitzuive-
ren. 

U. d. S. nu wil daartoe een middel zijn. Het wil de overgang vergemakkelijken. Het staat in 
het teken van het roepen tot meer licht. Meer licht over heel de Schrift. Het roept tot iets ho-
gers. De aard van dat hogere kan echter niet door enkelen alleen samengevat worden, maar is 
het eigendom van allen die door Gods Geest geleid er toe komen. Dat is de mystieke kant. 
Deze kan Voorlopig minder tot zijn recht komen omdat de Geest de hogere dingen moet 
verwerkelijken en er een leven uit moet zijn om er over te kunnen spreken. Althans in klare 
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bewuste taal. De roeping op zichzelf is het bezit nog niet. Het lagere moet men zich eerst toe-
eigenen om in het hogere te staan. Men kan daarbij veel dwalingen vermijden door rechtuit te 
koersen naar de sfeer van de Efeser waarheden. Deze laten zich kort samenvatten: Ons leven 
moet met Christus verborgen worden in God. 

Alle gangen in de cultuur zijn nodig geweest om te komen waar men nu is. Dat wil niet zeg-
gen, dat men die alle moet doorlopen in die vorm. Een kind behoeft om begrip van licht te 
krijgen niet in een huis met kaarsverlichting te gaan wonen. Toch zal het mede door een 
kaars moeten leren wat verbranding is, wat daarbij geschiedt, enz. Zo doorloopt het vaak op 
andere wijze de cultuur, n.l. door de ideeën en uitvindingen. 

Zo kan het ook geestelijk gaan. Men kan veel vermijden dat de groepen opgehouden heeft, 
waarin velen nog vastzitten, dat hun een belemmering is. Juist door te leren zien waar die 
groepen van de Schrift afwijken. Zo doorloopt men ze toch, maar negatief. Dit brengt de 
waarheid er des te dieper in. Dit behoeft echter niet met alle plaats te hebben. Alleen in zo-
verre men er mee in aanraking komt, is dit nodig. Schriftonderzoek is dus nodig om de fouten 
te ontdekken en de gevaren te vermijden. Hoe meer men echter onderzoekt, des te meer zal 
men de afwijkingen zien, want het is nu de tijd der duisternissen dezer eeuw. 

Uit dit alles worden vanzelf conflikten geboren. We botsen tegen het oude omdat we verder 
willen. Dit is geen botsing, maar de neiging van het oude om de voortgang te belemmeren. 
Dat uit zich als tegenstelling tussen het een en het ander. Daaruit vloeit strijd voort. Voor on-
ze tijd zal die strijd gaan om tweeërlei: Wat is het Lichaam feitelijk. Wat is de leer der op-
standing en in welk verband staat die tot het Lichaam. 

Elke ware voortschrijding is tevens een uitzuivering van het oude. Het oude is juist vastgelo-
pen door onzuiverheid, hetzij in visie, hetzij in wandel (conservatisme). De leer der ver-
borgenheid en die der opstanding zal een conflikt geven omdat men verkeerde meningen 
moet uitzuiveren. Het is mogelijk dat men zelf ook fouten maakt omdat men kind van zijn 
tijd is. Maar dit mag geen belemmering zijn het betere dat men ziet niet te aanvaarden. 

U. d. S. stelt zich tweeërlei als hoofdtaak. Het andere is daarbij dienend. Die tweeërlei taak is 
te spreken van de Verborgenheid en van de opstanding. Deze vindt zijn toppunt in de uitop-
standing. Hieruit vloeit voort de verheerlijking van God in Zijn volle Wezen. We komen tot 
de Vader der heerlijkheid, tot de Zoon als Hoofd boven alle dingen, tot de volheid van de 
gemeenschap van de Geest. In een woord: U. d. S. wil staan in het teken der verheerlijking 
van Vader, Zoon en Geest in Hun volle openbaring. God geve ons daartoe kracht en gelegen-
heid. 

Vraag en Antwoord 

VR. Wat bedoelt Job met de uitdrukking: “Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen?” 
 

ANTW. Velen menen dat dit wil zeggen, dat als Job bij zijn dood “uit zijn vlees” zou zijn, hij 
God zou aanschouwen. Job. 19:26 zegt: “En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen heb-
ben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen”. In vs. 27 spreekt hij van zijn ogen, nieren en 
schoot. 

Laat ons eerst opmerken dat “doorknagen” een heel gewaagde vertaling is. In het Hebr. 
wordt hetzelfde woord in Jes. 10:34 vertaald door: “omhouwen”. Het wijst op de ontbinding 
van huid (en lichaam) en dit vraagt enige tijd. Als men vermelde mening toegedaan is, moet 
het wel wat verwonderlijk klinken dat Job dus niet onmiddellijk bij zijn dood, maar slechts 
als zijn lichaam vergaan is, God zou aanschouwen. Daarbij komt nog de moeilijkheid dat 
Job, als zijn lichaam vergaan is, toch nog spreekt van ogen, nieren en schoot. 
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Een Engelsman zal uit Job. 19:26 nooit afleiden, dat hier gesproken wordt over Job als hij 
dood is. De Engelse vertaling zegt namelijk: “In mijn vlees” waar de St. Vert. “uit mijn 
vlees” schrijft. Men ziet hoe voorzichtig men moet zijn met vertalingen. 

Wat zegt nu het Hebreeuws? “Uit” is geen afzonderlijk woord, doch begrepen in de vorm 
waarin “vlees” gebruikt is. Juist dezelfde vorm vinden we ook in Job. 19:22: “Waarom ver-
volgt gij mij als God, en wordt niet verzadigd van mijn vlees”. Men kan in beide gevallen 
(vs. 22 en 20) schrijven: “met mijn vlees”. Het blijkt dan zeer duidelijk, dat Job van de op-
standing spreekt, zoals vs. 25 dat reeds deed vermoeden. Al is huid en vlees vergaan, toch zal 
hij God met het vlees aanschouwen door de opstanding. Het uit het vlees God aanschouwen, 
is niet: zonder het vlees God aanschouwen maar, als men “uit” wil behouden, van uit het 
vlees. Zo is het vers heel duidelijk en treffend. 

Nooit zegt het O.T. dat iemand die dood is, toch nog leeft, zonder lichaam. De doden zijn in 
de sheool en weten niet met al, Pred. 9:5. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel V N° 12 19 Dec, 1931 

De Weg der Behoudenis 

DE WEDERGEBOORTE (vervolg). 

KIND EN ZOON GODS.  
Als men uit God geboren is, dan is men van zelf een “kind van God”. (Joh. 1:12, 13; 1 Joh. 
3:9, 10). Bij dit kindschap mag het echter niet blijven, want een kind verschilt niet van een 
slaaf (Gal. 4:1). Men staat dan nog “o nder ”  de eerste beginselen als slaven (vs. 3). Daaruit 
moet men door de Zoon Gods vrijgekocht worden, opdat men het zoonschap ontvange (vs. 5). 
 
Rom. 7 betreft de toestand van de pas wedergeborene, het ”kind” van God: hij is nog gevan-
gen onder de wet der zonde (vs. 24). Rom. 8 spreekt dan van het zoonschap, het “in Christus” 
zijn (vs. 1), vrijgemaakt van de wet der zonde (vs. 2). Dan kunnen Gods rechtvaardige eisen 
in hen vervuld worden (vs. 4). Deze wandelen door de Geest (vs. 4) want zij worden door de 
Geest geleid (vs. 14), de geest wordt rijkelijk over hen uitgestort (Tit. 3:5), ja de Geest kan in 
hen wonen (vs. 9). Zo weten zij dan ook de dingen, die hen door God geschonken zijn (1 Cor. 
2:12). 
 
Men is zoon Gods door het geloof in (Gr.en) Christus Jezus (Gal. 3:26). De kinderen, door 
hun geloof  “tot-in”, komen tot het koninkrijk en het aionische leven op aarde. De zonen tot 
de heerlijkheid in de hemelen. Zij zijn een “nieuwe schepping” (2 Cor. 5:17 grondtekst). 
 
Het zal nodig zijn er de aandacht op te vestigen, dat de St. vertaling dikwijls “kind” schrijft in 
plaats van “zoon”. b.v. op de volgende plaatsen: Rom. 8:14; Gal. 3:26; 4:5 die wij hierboven 
vermeld hebben. 
 
Het “zoonschap” wijst ook op een in bezit nemen (erfenis). 
 
Bij het zoonschap blijft het ook niet. Van zoon moet men komen tot “volwassen man” (Ef. 
4:13). 
 
In een volgend hoofdstuk gaan wij nog een en ander na, over wat er moet gebeuren vóór de 
wedergeboorte en wat er op kan volgen. Men ziet echter reeds, dat zonder wedergeboorte (of 
een tijdelijke en buitengewone bekrachtiging) er slechts een stervende mens is, slaaf van Sa-
tan. Na de wedergeboorte kan men verlost worden, gerechtigheid doen, de zonde dus niet 
doen, liefhebben en de wereld overwinnen door het geloof. Men kan dan “geestelijk “zijn in 
plaats van “vleselijk“. 
 

Velen geloven, dat de “gemeente” met Pinksteren begint, omdat er van toen af een buitenge-
wone werkzaamheid des Geestes waar te nemen is. Maar van welke gemeente spreekt men 
dan? Als alle wedergeborenen er toe behoren, dan begint ze al lang vóór Pinksteren. Wij we-
ten echter, dat de Schrift van meer dan een gemeente spreekt; men moet dus nader bepalen 
waarover men spreekt. De Schrift leert ons de gelovigen in verschillende groepen te verdelen. 
Elke groep heeft zijn bijzondere taak in het voornemen der eeuwen. Zoals wij verder ook nog 
zullen zien, behoren de “kinderen” tot de aardse sfeer, de “zonen” tot de hemelse, en de 
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“volwassenen“tot de “over-hemelse”  
 

Zij die deel maken van de aardse sfeer zijn ”slaven”. Zie Num. 12:7 en Gal. 4:1. In de hemel-
se sfeer is men “vriend”. Zie Jak. 2:23 en Joh. 15:15. In de over-hemelse sfeer is er vereen-
zelving en een samen-lichaam Ef. 3:6 Gr. tekst. 

Als het “zoonschap” (aanneming tot kinderen in de St. V.) op een in bezit nemen wijst, dan 
geldt het voor de 3 sferen: 

De aardse sfeer.   Rom. 9:4 In bezit nemen van het aardse Jeruzalem. 

De hemelse sfeer.  Gal. 4:5. In bezit nemen van het hemels Jeruzalem (vs. 26). 

De over hemelse sfeer.  Ef. 1:5. Burgerschap in overhemelse. Ef. 1:14; Kol. 1:12. 

De Gemeente waarvan Paulus het rentmeesterschap kreeg na Handelingen, het “samen-
lichaam”, behoort tot de overhemelse sfeer. Deze gemeente kon eerst “beginnen” nadat ze 
geopenbaard was, dus na Handelingen. De leden dezer gemeente gaan zowel als de gelovigen 
der andere sferen door de wedergeboorte, maar dit is geen reden om die gemeente met Pink-
steren te laten beginnen. Het kenmerkende van Pinksteren staat in verband met de aardse 
sfeer. Alleen wat Paulus in zijn gevangenschapbrieven schreef is speciaal tot de gemeente 
gericht, die Christus’ lichaam is, het Samen-lichaam. 

DE WEDERGEBOORTE IN ONZE BEDELING.  
Wij hebben reeds opgemerkt, dat sommigen ten onrechte menen dat er in onze bedeling geen 
bekering gevraagd wordt, maar alleen geloof. Anderen menen dat men nu niet wedergeboren 
behoeft te worden. Dergelijke gedachten komen voort uit het verwarren van wat een aioon of 
bedeling kenmerkt, met iets dat de mens persoonlijk betreft. De wedergeboorte is een ken-
merk van de toekomende aioon omdat dan niet alleen Israël nationaal zal wedergeboren wor-
den, maar ook velen buiten Israël tot de wedergeboorte zullen komen. Niets echter laat toe de 
persoonlijke wedergeboorte tot die aioon te beperken. Reeds in Handelingen was er een 
groepsgewijze wedergeboorte en reeds vóór het kruis was er persoonlijke wedergeboorte. De 
mens, die van nature zondaar is, moet eerst wedergeboren worden om verder de weg der 
behoudenis te kunnen bewandelen. Dat moet dus in alle bedelingen plaats hebben. Tot de 
nieuwe schepping, het zoonschap, kan men slechts komen door geloof in Christus en dit is 
slechts mogelijk na de wedergeboorte, zoals wij nog verder zullen nagaan. 

De ware oorzaak van veler verwarring ligt waarschijnlijk in het feit dat men alle gelovigen in 
dezelfde positie wil zien. Men let niet op het verschil tussen kinderen, zonen en volwassenen. 
Allen behoren dan tot één “gemeente” iets waarvan de Schrift niet spreekt. Ziet men echter 
de weg der behoudenis en het voornemen der aionen, dan kan men ook die groepen onder-
scheiden, en inzien, dat de kinderen moeten opgroeien en de zonen ook tot een hogere positie 
moeten komen. 

Men kan zeggen, dat de wedergeboorte niet tot onze bedeling behoort, in die zin dat de leden 
van het “samen-lichaam” de wedergeboorte ver achter de rug hebben. Het behoort voor hen, 
tot de dingen die achter zijn en die men moet “vergeten”. Zo is ook het zoonschap iets dat 
men voorbij is, individueel genomen. Maar anderen zijn nog niet zo ver. Velen moeten nog 
wedergeboren worden, anderen moeten nog tot de nieuwe schepping komen, ook in onze be-
deling. Zoals wij reeds opmerkten, gaan vroegere bedelingen dus nog in zekere zin voort. 
Vandaar allerlei soort gelovigen, vandaar schijnbaar een en al verwarring. God alleen ziet 
van boven uit de draden van het borduursel en weeft het voort naar Zijn gemaakt plan. 
Het is echter verkeerd nu de wedergeboorte op de voorgrond te schuiven. Voor elke bedeling 
moet men het kenmerkende dier bedeling vooral in acht nemen. Het is verkeerd in onze bede-
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ling bij de wedergeboorte te blijven staan. Maar het is niet verkeerd, alle natuurlijke mensen 
in onze bedeling te wijzen op de noodzakelijkheid der wedergeboorte als eerste stap op de 
weg der behoudenis. 

Wij kunnen onze gedachten misschien nog verduidelijken door een vergelijking te maken 
met de wereldse toestanden. In onze tijden is men gekomen tot allerlei kennis en toepassing. 
Maar de kinderen komen daarom niet onmiddellijk bij hun geboorte tot die dingen. Er zijn 
nog altijd scholen en universiteiten nodig. In een vroegere eeuw stond de school misschien 
op de voorgrond, nu reikt de kennis veel hoger, maar daarom kan men die school niet ontbe-
ren. Wat verkeerd zou zijn, is dat men nu niet verder zou willen komen dan die school. 

XV. DE NIEUWE SCHEPPING EN DE NIEUWE MENS. 
Wij willen hier slechts enkele dingen zeggen over de nieuwe schepping en de nieuwe mens. 

Wedergeboorte en vernieuwing van het gemoed zijn nog geen nieuwe schepping. Als men 
“der wereld gekruisigd” en “in Christus” is, dan is er een nieuwe schepping (2 Cor. 5:17; Gal. 
6:15). 

De nieuwe mens wordt alleen vermeld in de brieven die speciaal de gemeente der verborgen-
heid betreffen. De leden zijn in Christus tot een nieuwe mens geschapen (Ef. 2:15). Zij moe-
ten die nieuwe mens, die naar God geschapen is, “aandoen” (Ef. 4:24; Kol. 3:10). De “oude 
mens” was reeds gekruisigd in de positie van Rom. 6:6, maar moet nu afgelegd worden (Ef. 
4:22; Kol. 3:9). Evenals de oude mens meer het gehele Adamietische mensdom is dan een 
individu, is de nieuwe mens de “mystieke Christus”, het samen-lichaam, het beeld Gods (Ef. 
4:24; 2 Cor. 4:4; Kol. 1:15). De oude mens moet vernieuwd worden naar dat beeld en alzo 
overgaan in de nieuwe mens. 

Het “aandoen” of “afleggen” wijst op een gewoonte. Zoals we gewoon zijn een kleed aan te 
doen, moeten we, al hebben we nog een vernederd lichaam, de gewoonte aannemen in de 
sfeer onzer positie te wandelen. 

Zoals in Genesis het doel der schepping het mensdom is, zo is ook bij de nieuwe schepping 
het doel: de nieuwe mens. 

De nieuwe schepping is dus meer algemeen en een voorbereiding, de nieuwe mens is het 
doel. Eens komen allen daartoe, als God alles in allen is (1 Cor. 15:28). 

Wij geven hier een kort overzicht over de wedergeboorte, de nieuwe schepping en de nieuwe 
mens. 

   Wedergeboorte 
Aardse sfeer   Kind van God (slaaf) 

Vernieuwing van gemoed. 

Nieuwe schepping  
Hemelse sfeer Zoon van God (vrij) 

In Christus, oude mens gekruisigd. 

Nieuwe mens  
Overhemelse sfeer  Volwassen man 

Oude mens uitgedaan 
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Men weet reeds dat de volgende aioon die der wedergeboorte is, die zich dan niet meer tot 
enkelingen, maar tot de meerderheid uitstrekt. De daarop volgende aioon is die der nieuwe 
schepping. Daarna is God alles in allen. Zo is er dan een overeenstemming tussen de sferen en 
de aionen. De meesten gaan in de weg der behoudenis de aionen door en komen slechts na die 
der nieuwe schepping tot de overhemelse sfeer. De leden der Gemeente hebben het voorrecht 
nu reeds toegang te hebben tot die sfeer, tot Gods rechterhand, “ver boven alle overheid, en 
macht, en kracht en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld 
(aioon) maar ook in de toekomende”. 

OVERZICHTELIJKE SCHETS. 

Vele dingen, die we reeds onderzochten en andere, die verder nagegaan worden, zijn voorge-
steld op de schets op de vorige bladzijde. De bedoeling is een overzicht te geven van de ver-
schillende sferen en hoe de weg der behoudenis er doorheen leidt. Sommigen kunnen die weg 
nu reeds afleggen tot in de overhemelse sfeer. 

We hebben ook de overeenkomst doen uitschijnen tussen de sferen, de aionen en de delen 
v.d. tabernakel. 

Bij de behandeling der volgende zaken kan men steeds weer teruggaan tot deze schets, die 
vele dingen samenvat en aanschouwelijk voorstelt. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 54. 
 

IN NOOD.  
Mt. 14:24, 25. De nood van het schip der discipelen zonder Jezus wijst op Zijn afwezigheid. 
Hij komt eerst ter vierder nachtwake, wandelend over de zee. Zo zal Hij eerst in het donker-
ste der tijden komen tot het in noodzijnde scheepje Israëls om dan het geweld der volken te 
doen bedaren en de storm van Satan te stillen. Dan zal ook Israël verschrikt zijn, Hem eerst 
niet herkennen, maar Hem daarna bereidwillig in zijn schip nemen en aanbidden met de be-
lijdenis: “Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon.” Thans is. Hij nog “op den berg” om ook voor Zijn 
volk te bidden. 

MT. 15.  
In Mt. 15:1-22 wordt de diepere ondergrond gezien. 

Alleen de plant, die de Hemelse Vader geplant heeft, zal niet uitgeroeid worden. De Heere 
maakte de discipelen los van de Farizeeën. “Laat ze varen, de blinde leidslieden der blinden.” 
Dan openbaart Hij de innerlijke bron der verdorvenheid, het hart, en loopt zo terug op Gods 
eis: de Heere lief te hebben met zijn gehele hart en met zijn gehele ziel. 

VAN DE KRUIMPKENS.  
Mt. 15:23-28. In het tot Hem komen der Kananese vrouw ligt een voorafschaduwing, dat de 
Heidenen zullen eten van Israëls tafel. Toen kon het nog niet. Toch wordt deze vrouw gehol-
pen. We hebben hier een merkwaardige gebedsverhoring. Toen de vrouw riep: Heere, Zone 
Davids, werd ze niet geholpen. De Zone Davids is alleen voor Israël. Toch kon de Heere haar 
niet afwijzen, want in het woord: Heere lag de eerste ritseling, dat Hij meer was, dan alleen 
Zoon van David. Daarin lag de onbewuste en toch diepe erkenning: Gij zijt de Zoon des men- 
sen, Heere der aarde. De Heere brengt klaarheid in haar geloof en zegt, dat Hij alleen gezon-
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den is tot de verloren schapen van het Huis Israël. Daarop weet ze niet direct te antwoorden. 
Ze erkent dat, maar bidt nu alleen: Heere, help mij. Het: Zone Davids laat zij vallen, het: Hee-
re blijft over. Wat zal Hij doen? Nog een ding ter beproeving: Hij mag het brood der kinderen 
(d.i. van Israël) niet nemen en het de hondekens voor werpen. Ook dit erkent zij. Maar gevat 
als zij is, het is de gevatheid des geloofs, dat God grijpt bij Zijn woord, schiet haar ineens iets 
te binnen: De Heere gebruikt niet het woord hond, de naam, waarmee de Joden de Heidenen 
meenden te moeten betitelen. Hij gebruikt het verkleinwoord: hondeke, Oudhollands voor 
ons: hondje. En nu weet de vrouw iets. De kinderen in Israël, die met de grote en als regel 
vieze honden niet omgingen, haalden dikwijls de kleine hondjes van de straat naar binnen om 
er mee te spelen. Dan kregen ze van de kruimels, die van de tafel vielen. Al mag dan de Heere 
het brood der kinderen niet gaan nemen om het de honden voor te werpen, laat zij dan zijn als 
een hondje, dat in Israëls huis gekomen is om een brokje te kunnen ontvangen van Israëls rijk 
voorziene tafel. Hij, de Heere van die tafel, is zo rijk, dat het kruimpje er best gemist kan 
worden. “O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt.” Zo moet Jezus uitroepen. 
Het begeerde kruimpje bleek voor haar een grote brok te zijn: Haar dochter werd genezen van 
diezelfde ure. 

MT. 16.  
In Mt. 16 leert de Heere Zijn discipelen, wat de zuurdesem der Farizeeën is. Het is de leer die 
Israël doortrekken zou, vs. 11. De vrouw van Mt. 15 die verstond, wat de Heere met “honde-
ke” bedoelde, had een groot geloof; de discipelen, die zo verhard waren, dat zij, ondanks het 
vele onderricht niet wisten, wat Hij met zuurdesem bedoelde, waren klein gelovig, vs. 8. 
Zuurdesem is in de Schrift altijd iets onreins, en type van bederf. We wezen daar reeds op. 

Uit vs. 13-14 blijkt, dat Israël Christus niet gekend heeft. 

De een zegt zus van Hem, de andere zo. Niemand ziet in Hem de Zoon des mensen. Zij za-
gen in Hem: 'n zoon der mensen. Er was een Goddelijke openbaring voor nodig om in Hem 
de Zoon Gods te zien. Aan Simon viel die ten doel, vs. 17. Thans werkt de geest verlichtend 
om in Hem de Christus Gods te zien. 

MT. 17, VS.1-9 DE VERHEERLIJKING.  
Mt. 16:28 “Voorwaar zegt Ik u, daar zijn sommigen van die hier staan, welke de dood niet 
zullen smaken, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn konink-
rijk.“  

Dan volgt Mt. 17 met als begin de verheerlijking op de berg. 

Christus geloofde en wist, dat Hij verheerlijkt zou worden. Hij heeft dat gelezen in de Schrif-
ten. Wat Henoch en Elia ten deel viel, moest ook het Zijne worden. Christus wist ook, dat dit 
niet lang op zich zou laten wachten. Vandaar de bovenstaande uitspraak. De dood smaken 
betekent er iets van proeven, die alleen ondergaan met het uitzicht op opstanding. Tegenover 
het de dood smaken zou men kunnen stellen: de dood drinken, wat veel intenser zou zijn. 
Christus heeft de dood gedronken (neergedronken, grondtekst) tot overwinning, St. V.: ver-
slonden, 1 Cor. 15:54. Het: de dood smaken, is een wijze van uitdrukking om het sterven van 
die gelovigen mee aan te duiden. Christus belooft dat sommigen Zijner discipelen de dood 
niet zouden smaken totdat zij Hem gezien hadden in de heerlijkheid van het toekomstige ko-
ninkrijk. Niet allen zouden dat zien: sommigen. 

De uitdrukkingen bij de evangelisten zijn niet gelijk. Die van Mattheus citeerden we reeds. 
Markus zegt: “ . . .  totdat zij zullen hebben gezien, dat het koninkrijk Gods met kracht ge-
komen is” 9:1; Lukas: “ . . .  totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben,” 9:27. Men 
kan deze woorden zien doelen op het feit, dat die sommigen Christus gezien hebben zoals 
men Hem eenmaal zal zien in het toekomstige koninkrijk. Dat waren dan Petrus, Jakobus en 
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Johannes. Twee hunner geven hiervan getuigenis. Johannes zegt in zijn evangelie: “... en wij 
hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van den Eniggeborene van den 
Vader...” 1:14. Dit vers slaat mogelijk op de verheerlijking. Zeker is, dat Petrus het daarover 
heeft in zijn tweede zendbrief: hfdst.1:16-18: “Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabe-
len nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst (parousia d.i. de 
komst en daarop volgende tegenwoordigheid en wel in de toekomende eeuw) onzes Heeren 
Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft 
van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardi-
ge heerlijkheid gehoord werd: Deze is Mijn geliefde Zoon in Wien Ik Mijn welbehagen 
heb. En deze stem. hebben wij gehoord als zij van den hemel gebracht is geweest toen wij 
met Hem op den heiligen berg waren.” 

Men kan het ook anders nemen en zeggen: Christus belooft sommigen, dat ze zouden blijven 
leven totdat het Koninkrijk zich in kracht geopenbaard had in de Pinksterbedeling. Er staat in 
het Grieks in al de drie evangelisten een onzekerheidswoordje (an), dat niet het feit, maar de 
tijd van de oprichting onzeker maakt. Zijn komst was zeker, maar de tijd hing af van Israëls 
bekering, Hand. 3:19-21. Dat sommigen de gehele Pinksterbedeling zouden blijven leven, 
dus tot ± 60 na Christus, werd door Christus’ woord zeker gesteld, of Hij dan al wedergeko-
men zou zijn, werd onzeker uitgedrukt. Hoe ook genomen, de verheerlijking op de berg staat 
in verband met Christus’ toekomstige heerlijkheid. Zo zal Hij gezien worden in Zijn konink-
rijk. De verheerlijking was bevestiging van Zijn koningschap. 

Men denke zich alles wèl in. De Heere Jezus had door geboorte recht op de Davidische troon, 
Hij was als eerstgeboren zoon van Maria Davids efgenaam. Waar Hij evenwel ook alles ver-
werven moest en niet krachtens positie alleen Zich de rechten verkreeg, daar is Hij geworden 
onder de Wet. Deze zegt dat degene die haar volbrengt, leven zal, recht heeft op het leven. 
Dat heeft Christus gedaan. Krachtens de wetsvolbrenging nu kan Hij de heerlijkheid verkrij-
gen, die geen anderen konden verwerven. Op de heilige berg nu bekleedt Hem Zijn Vader 
met een heerlijkheid meer dan van Salomo. Hij wordt bekleedt met de heerlijkheid waarin 
Hij gezien zal worden in Zijn toekomstig koninkrijk. Daarop heeft Hij ten volle recht door de 
wetsvolbrenging. De verheerlijking bevestigt Zijn koningschap, hoewel door Israël miskend. 
Ze doet evenwel meer. Ze is ook roeping tot het Priesterschap. Niemand nam zelf die eer aan, 
maar die van God geroepen wordt gelijk Aaron, zegt Hebr. 5:4. Voor Aaron werden heilige 
klederen gemaakt tot heerlijkheid en sieraad, Ex. 28:2. Welnu, Christus werd met een dubbel 
sierlijk gewaad bekleed: dat van Koning Priester. Zo zal Hij zijn op Zijn troon. Men zie de 
verheerlijking in dat licht. Daar staat de toekomstige Koning Priester, Zach. 12:6. Op het eer-
ste, het koningschap, wordt het zegel gedrukt, tot het tweede wordt Hij geroepen en aan-
vaardt daartoe de kleding. 

Met Christus spreken Mozes en Elia. Mozes moet daartoe opgewekt zijn. Luk. 9 zegt, dat 
twee mannen met Hem spraken. De Schrift kent geen lichaamloze zielen en geen als man-
nen verschijnende zielen. Mozes moet daarom opgewekt zijn, wat Judas beschrijft, zie vs. 9. 
We zien hieruit, dat de doden niet verschijnen kunnen dan door en na de opstanding. Beide 
mannen nu spreken met Christus over Zijn uitgang te Jeruzalem, Luk. 9:31. Deze uitgang is 
Zijn lijdensgang tot buiten de poorten van Jeruzalem. Christus laat de glans varen. 

Hebr. 12:2 zegt hiervan volgens het Grieks: “ . . .  Die in plaats van de (niet voor) vreugde die 
Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht.” Het eind is nu niet de 
Davidische en koninklijke heerlijkheid, die van Zijn troon, maar het zitten aan de rechterhand 
van de troon Gods. 

17:2. Christus werd van gedaante veranderd. Er zijn drie woorden in het Grieks, die een ver-
anderen aanduiden. In 1 Cor. 15:51 is het ene gebruikt, allassoo, in 2 Cor. 11 en andere 
teksten een ander, metaschèmatizoo d.w.z. in uitwendige gedaante veranderen, hier het der-
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de: metamorphoömai, d.i. in inwendige natuur, van bestaanswijze veranderen. Christus’ 
natuurlijke, d.i. ziellijke lichaam werd veranderd in een geestelijk lichaam. Geen enkel na-
tuurlijk (ziellijk) lichaam straalt licht uit. Dat kan wel geschieden door een geestelijk li-
chaam. Zo’n lichaam kan ook weer het uitstralende licht zodanig temperen, dat het een ge-
woon lichaam gelijkt (Christus na Zijn opstanding). In Mk. 16:12 staat dan ook, dat Hij in 
een andere gedaante gezien werd. Hier staat het grondwoord van het werkwoord morphoöm-
ai, n.l. morphè. Dat is dan bestaanswijze. Christus veranderde op de berg van bestaanswijze. 
Daarom blonk Zijn gelaat gelijk de zon en schitterde het licht door Zijn kleding heen. Zo zal 
Hij eenmaal wederkomen als Zoon des mensen, met grote kracht en heerlijkheid, Mt. 24:30. 
Hoe groot is Zijn liefde geweest, toen Hij na met Mozes en Elia gesproken te hebben, in Zijn 
vroegere bestaanswijze terug keerde en weer Jezus werd, Mt. 17:8. 

17:3, 4. Op de berg werd in protype, in grondbeginsel, de aanvang van het Koninkrijk ge-
zien. Men vond er de verheerlijkte Koning, men vond er Mozes, de Wetgever en Elia, de 
Wetshandhaver. Mozes is type van hen die gestorven zijn. Van hen zegt Christus: “Die in 
Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven” Joh. 11:25. Elia is type van hen die leven. 
“En een iegelijk die leeft, zal niet sterven in der eeuwigheid”, vs. 26. Beiden zijn type van 
de groepen, die iets waardig geacht zullen worden, n.l. de opstanding uit de doden (de andere 
doden blijven dus liggen) en het verwerven van die eeuw. Zij zullen de engelen gelijk zijn, 
Luk. 20:34, 35. De tabernakelen zijn symbool van Israëls toekomstig Loofhuttenfeest, de 
vreugde van het Millennium (1000 jarig rijk). De drie discipelen zijn type van drie soorten 
groepen van gelovigen: Jakobus representeert hier de gedode gelovigen, Hand. 12:1, Petrus 
de vervolgde in de eindtijd, waarvan er dan vele sterven 1 Petr. 4:6, Johannes die groep die 
blijft leven tot de tijd der wederkomst en dus niet sterven, 1 Joh. 2:28. De andere negen re-
presenteren de groep werkende gelovigen, die evenwel zo goed als uitgeput zijn en niet meer 
kunnen. Het volk aan de voet van de berg is het nog ongelovige Israël, de met zijn zoon uit-
gegane vader type van de groep, die zijn hoop gaat richten op Christus’ dienaars. 

Mt. 17:5. De luchtige wolk kan de Shechina geweest zijn, de vroegere wolkkolom boven de 
Tabernakel. Zij wijst in elk geval op de tegenwoordigheid van de Vader, Die Zijn Zoon ge-
tuigenis geeft: “Hoort Hem.” 

Mt. 17:9 De 3 discipelen wordt verboden iets mee te delen voor de opstanding uit de doden 
heeft plaats gehad. Wat dat is, begrijpen zij niet De opstanding ten laatsten dage werd wel 
verstaan, Joh. 11:24, die uit de doden niet, dat was iets nieuws. Zij durfden het echter niet te 
vragen, Mk. 9:10. 

17:10-12 Naar aanleiding van Elia’s verschijning vragen de discipelen, of Elia nog komen 
zal. Ze bedoelden hiermee wellicht te zeggen: Is de profetie van Mal. 4 nu soms vervuld. De 
Heere zegt hun nu, dat Elia nog komen zal en alles weder zal oprichten. 

17:14-20 De maanzieke jongen is type van Israël. Israël werd bezeten door demonen. De dis-
cipelen konden hen echter niet verdrijven. In vs. 20 moet niet staan: Om uws ongeloofs 
wil,maar: om uws kleingeloofs wil. 
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Wat de Konkordantie leert 
 

LEVEN EN DOOD. 

De Schrift gebruikt voor “leven” de twee woorden “zoè” en “bios”. Het eerste is het leven in 
zichzelf, de levenskracht. Het tweede is de openbaring van het leven. 

Over “bios” zullen we hier niet veel zeggen. Dit woord kan de levenswijze aanduiden, zoals 
in Luk. 8:14; 1 Tim. 2:2; 1 Tim. 2:4; 1 Joh. 2:16, ofwel wat tot het leven nodig is, zoals in 
Mark. 12:44; Luk. 8:43; 15:12, 30; 21:4; 1 Joh. 3:17. 

Door “zoè” verstaat men de levenskracht die een organisme in werking zet en zo in gemeen-
schap stelt met zijn omgeving. Het is het omgekeerde van “thanatos”, dood, waar die kracht 
ontbreekt en het organisme dan ook niet meer kan werken. 

Het ligt voor de hand onderscheid te maken tussen het gewone leven, de kracht, die het stof-
felijke lichaam in beweging zet en het geestelijke leven. Het eerste is voldoende om de mens 
in gemeenschap te stellen met de schepping. Het tweede is nodig om in gemeenschap te staan 
met God. Het eerste is nauw verwant met de ziel en de zinnen, het tweede met de geest. De 
volle ontplooiing van beide levens begint in de toekomende aioon: die van de ziel zowel als 
die van de geest. Zij die tot de aardse sfeer behoren en dan op aarde leven, delen in de stoffe-
lijke zegeningen van die aioon. De hemelse sfeer heeft deel aan het aionische leven in de he-
mel.  

Nu kan men ook voor de dood een dergelijk onderscheid maken. Er is Allereerst de gewone 
dood, die het lichaam en de ziel treft en vervolgens de dood in verband met de geest. De eer-
ste heeft tot gevolg dat er geen gemeenschap is met de schepping, de tweede dat er geen ge-
meenschap is met God. Beide zijn een gevolg der zonde, d.i. der ongerechtigheid. Men zou 
kunnen zeggen dat zij een “natuurlijk“ gevolg der zonde zijn. Oordeel en straf zijn slechts 
voor bewuste en gewilde zonden (Heb. 10:26-31). 

Voor Adam was de dood een gevolg van oordeel; voor ons echter niet, want wij zijn niet ver-
antwoordelijk voor de zonde. Door onze vlezen gemeenschap met Adam delen we in de ge-
volgen van het oordeel dat hem trof. 

Alle leven komt van God. Als de gemeenschap verbroken is, moet de dood “van zelf”, maar 
daarom niet plotseling volgen. God had tot Adam gezegd: “stervende zult gij sterven”. Dat 
duidt een proces aan. De afgehakte tak blijft nog een tijd leven, maar dat is eigenlijk maar 
een sterven. Het einde van de mens, die van God gescheiden leeft, is de dood, die lichaam, 
ziel en geest omvat. De Schrift spreekt daarom ook van de behoudenis van de geest (1 Cor. 
5:5). 

Wij achten het onnodig hier teksten op te geven voor de gewone dood. De toestand waarin 
onze geest niet in betrekking staat met Gods Geest, wat men dan ook soms de “geestelijke” 
dood heeft genoemd, vinden wij in menige plaats aangegeven. Zo b.v. in:  

Joh. 5:24 “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij 
gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit 
de dood overgegaan, in het leven”. 

1 Joh. 3:14 “Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de 
broeders liefhebben: die zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.” 

In Rom. 5:12. 14, 17, 21 betreft het ook beide de gewone dood en de scheiding van God. Het 
laatste vers stelt ook de dood in tegenstelling tot het aionische leven en toont dus duidelijk dat 
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het hier over méér dan de gewone dood gaat. Zo ook in: 

Rom. 6:23 “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 
eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere”. 

Dood staat tegenover “aionisch leven” en betreft de dood naar lichaam, ziel en geest. Zie 
verder Rom. 7:10, 13. 

Men ziet ook dat de dood van onze Heere Jezus Christus verder gaat dan de gewone dood. In 
Rom. 5:10 heeft men weer de tegenstelling: dood-leven en waar het leven niet alleen het ge-
wone leven is moet dat ook het geval zijn met de dood, die hier aangegeven wordt. 

Op het kruis werd Hij een vloek voor ons (Gal. 3:13), werd Hij tot zonde gemaakt (2 Cor. 
5:21) en moest dus door God verlaten worden (Mat. 27:46). Hij stierf tegelijkertijd in twee 
opzichten: de gemeenschap met de schepping en met de Vader werd onderbroken. Maar de 
Vader zou Hem niet verlaten tot-in de Hadès (Hand. 2:27, 31) en zou Hem behouden uit de 
dood (Heb. 5:7). Vóór het kruis had Hij gemeenschap met Adam en het “oude mensdom”. 
Hij nam: de zonde op Zich en stierf voor de zonde. Zo was bij Zijn opstanding dan het 
“nieuwe mensdom” begonnen. In deze zin kan men dan ook het “heden heb Ik u gegene-
reerd” (Hand. 13:33) opvatten. Zie ook Kol. 1:18; Op. 1:5 en 1 Cor. 15:45-47. “Gegene-
reerd” is hetzelfde woord als “verwekt”, dat in Hand. 13 meer voorkomt. Het heeft betrek-
king op Christus’ opstanding. 

En nu hebben de wedergeborenen het voorrecht ook met Hem te kunnen sterven (Rom. 6:3-
12) en dan met Hem te kunnen leven. (Men lette er op dat dit nooit als een “opstanding” aan-
geduid wordt.) Men is dan “gerechtvaardigd van de zonde”, dat is niet eenvoudig een verge-
ving van zonden, maar een positieve gerechtigheid, tegenover de negatieve ongerechtigheid. 
Bij de wedergeboorte begint de werking van de Heilige Geest in ons. Hij ontsluit ons zo het 
aionische leven. Want zo kan men tot-in Christus gaan geloven en met Hem het oude mens-
dom afsterven. Het kan dan zelfs gaan tot de positie waarvan Paulus in zijn gevangenschap-
brieven spreekt, en waar men werkelijk gerekend wordt als deel uitmakende van het nieuwe 
mensdom. 

Bij de gewone dood gaat men naar de Hadès. Het lichaam heeft dan een bijzondere be-
staanswijze, waar het niet meer gewoon stoffelijk is, niet leeft in de gewone zin van het 
woord, d.i. geen gemeenschap meer heeft met de schepping. De dode mens wordt bewaard 
tot de opstanding, hetzij ten leven, hetzij ten oordeel (2 Petr. 2:9). Indien het laatste, dan 
volgt er straf op het oordeel. De straf komt nooit vóór het oordeel en in de Hadès kunnen ze 
dus die straf niet uitboeten. Zij die reeds met Christus gestorven zijn, blijven ook bij de dood 
in gemeenschap met God in zo verre Hij ook in de Hadès is (Ps. 139:8). 

De uitdrukkingen dood zijn en sterven worden ook gebruikt om een verbreking van gemeen-
schap aan te duiden ten opzichte der Wet (Rom. 7:4, 6; Gal. 2:19), der eerste beginselen 
(Kol. 2:20), der zonde (Rom. 6:2, 11). In 1 Tim. 5:6 is er geen gemeenschap meer met de 
geestelijke dingen. (“Levend” staat niet in de drie voornaamste handschriften). 

Het kenmerkende van de dood is het ophouden van de werking van een organisme en de on-
derbreking der gemeenschap met de omgeving. Het gevolg kan verschillend zijn en wordt 
niet aangegeven door het woord “dood”. Zo gebruikt men dezelfde uitdrukking voor mensen, 
dieren en planten en wil daarmee zeggen dat hun leven ophoudt. Meer niet. Wat er met de 
mens, het dier of de plant verder gebeurt, blijft buiten bespreking. Als de Schrift dan spreekt 
van een “tweede dood” zegt dit alleen, dat ze reeds door een “eerste dood” gegaan zijn. Wat 
die dood is, of de gevolgen anders zijn, wordt hier niet uitgedrukt. Daar echter de Schrift de 
“tweede dood” gelijk stelt met de “poel des vuurs” hebben we hier een bijkomende aanwij-
zing die ons iets meer zegt van de gevolgen. Zoals we reeds gezien hebben in de studie over 
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“Straf enz.” staat “vuur” steeds in verband met straf, kastijding, pijn, wraak. Dat deze “twee-
de dood” een plaats der pijniging is voor de duivel, het beest en de valse profeet, zegt ons 
Op. 20:10. Wat het nu juist betekent voor de anderen, die in deze poel des vuurs geworpen 
worden laat de Schrift onbeslist. Het schijnt echter wel duidelijk dat deze dood geen “rust” 
tot gevolg heeft, zoals de eerste. Straf voor bewuste en gewilde zonden moeten ze dragen, 
hetzij vóór, hetzij in die poel des vuurs. Mogelijk ook ten dele er vóór, ten dele bij het inwer-
pen. Wat dat vuur juist is, kunnen wij ons niet voorstellen. Wel dat het iets verschrikkelijks 
moet zijn. 
 
Het Grieks gebruikt het woord “nekros” voor: een dode, of een dood lichaam. Wij zullen de-
ze uitdrukking hier niet onderzoeken, doch alleen opmerken, dat ze gebruikt is in Ef. 2:1, en 
Kol. 2:13 waar de toestand geschilderd wordt van de leden van het “samen-lichaam”. Zij zijn 
niet alleen gerechtvaardigd, door hun sterven met Christus, maar worden beschouwd als 
zijnde een dode ten opzichte van de zonden. Zij moeten er dus geen gemeenschap meer mee 
hebben. Het betreft hier niet de toestand van een ongelovige. Het Grieks toont dat duidelijk. 
(Zie hiervoor “De Weg der Behoudenis”). 
 

Positief en Negatief 

Zonde is een gebrek aan iets. Wij komen te kort aan heerlijkheid, wat zich ook laat samen-
vatten in een tekortkoming aan liefde. Sommigen vragen zich af, hoe het mogelijk is, dat 
God de zonde, het kwade geschapen heeft en beweren zelfs dat Hij dat met een goed doel 
gedaan heeft. Nu beweren wij niet alles te begrijpen van het zonde-vraagstuk, maar dit 
schijnt toch zeer duidelijk, dat men een gebrek, een te kort, iets negatiefs niet schept. Het 
ontstaat door gebrek aan het goede, het positieve. God behoefde geen zonde te scheppen, die 
kwam er omdat het schepsel zich van God afscheidde en zo de heerlijkheid Gods dierf. 
 
Overal zien wij nu de gevolgen van dit gebrek, van dat negatieve. Zullen wij nu steeds maar 
op dat gebrek zien, op dit negatieve? Neen voorzeker niet, wij zien op iets positiefs, op iets 
waaraan we iets hebben. Wij vestigen onze blikken op de bron van al het goede, op de vol-
heid der genade, op Christus Jezus. 
 
Zichtbare zegeningen moeten wij niet verwachten, al kunnen die er soms bij komen. Maar 
wat wij niet alleen verwachten, maar ons door het geloof willen toe-eigenen zijn de geestelij-
ke zegeningen in het overhemelse. Maar mogen wij dat doen? Mag ieder dat zo maar aanne-
men? Het antwoord der Schrift is duidelijk. Er is een weg der behoudenis, die gaat door gelo-
ven en bekeringen en de volle rijkdom der genade ligt eerst op het einde. Geloof in God, be-
kering tot God, geloof in Christus, bekering tot Hem zijn slechts enkele mijlpalen. Zijn we 
reeds met Christus gestorven? Zijn wij ten opzichte van de zonden gestorven of leven wij er 
nog voor? De weg der behoudenis is lang, maar daarom behoeft het niet lang te duren om 
hem te doorlopen. Laat ons zien op het doel, ons strekkende tot hetgeen voor is. Maar vooral 
niet in eigen kracht. Het gevoel, de ondervinding, het zichtbare kan ons niet helpen in die 
weg. Alleen in Hem die kracht geeft vermogen wij alle dingen. God wil in ons werken, wij 
hebben slechts uit te werken. 
 
Geloof is het middel. Geloven wij wat God zegt in Zijn Woord? Hebben wij het Woord der 
waarheid recht leren snijden, zodat wij weten wat tot ons gericht is en wat niet? Dan kunnen 
wij ook volkomen zeker zijn van die dingen. Geloof is nooit in strijd met de rede, of met ze-
kerheid, alleen in tegenstelling met wat waarneembaar is. Van waarneembare zaken zijn wij 
nu juist nooit zeker want die komen tot ons door middel van onze gebrekkige zintuigen. Maar 
van de onzichtbare dingen die van God komen kunnen wij absoluut zeker zijn omdat hier een 
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rechtstreekse invloed is van God op onze geest in een sfeer waar volkomen zekerheid moge-
lijk is. 
 
Maar als wij dan door Gods inwerking verzekerd zijn van de rijkdommen Zijner genade, gaan 
wij dan nog voortdurend op negatieve dingen zien? De wereld kan niet alleen ons niets ge-
ven, maar moet ons ook niet kunnen schaden door het voorbeeld van haar gemis, van haar 
zonde. Zullen wij zien op de ledigheid der mensen, op het gebrek aan liefde in onze mede-
gelovigen, op ons eigen te kort? Geen sprake van. Wij weten het wel, wij sluiten er onze ogen 
niet voor, maar wij kijken er niet voortdurend op. Wij aanschouwen het positieve, de heer-
lijkheid des Heer en en worden dan ook dagelijks veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. 
 

Vraag en Antwoord 
 
VR. Zijn de ontslapen gelovigen nu reeds bij de Heere Jezus? 
 
ANTW. Het is hier de plaats niet deze zaak uitvoerig te behandelen en we geven dan ook 
maar twee korte en krachtige bewijzen, dat de gelovigen niet reeds bij hun dood bij Christus 
zijn. 

1. Niemand zal loochenen, dat de gelovigen gedurende hun dood, dus tot op hun opstan-
ding, in de Hades zijn. Niemand zal loochenen dat de Heere nu niet meer in de Hades is. Die 
doden zijn dus niet bij Christus. 

2. Als de doden waarvan 1 Thes. 4 spreekt, reeds bij Hem zijn, hoe kan Paulus dan zeg-
gen dat dit eerst het geval is na hun opstanding (vs. 17)? 
 

Men kan alleen bij Christus zijn na de opstanding. Zij die deel hebben aan de opstanding van 
1 Cor. 15 en 1 Thes. 4 zijn dus nog niet bij Hem. Vóór die opstanding is er echter de “uit- 
opstanding uit de doden” (Fil. 3:11 Gr. tekst). Paulus is er toe gekomen en uit de Hades ont-
bonden (2 Tim. 4:6). Zo is hij dan nu reeds bij Christus (Fil. 1:23). Allen die met hem die 
prijs behaald hebben zijn er ook reeds. Het is het voorrecht van de over-hemelse groep (de 
Gemeente der verborgenheid), die dan ook met Christus zal verschijnen in heerlijkheid (Kol. 
3:4). 
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