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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 1 2 Juli 1932 

De Weg der Behoudenis 

XXL IS GOD DAN NIET SOUVEREIN? 

De vrijheid van de mens en hetgeen er mee in verband staat, doet niets af van Gods soeverei-
niteit. Het onderscheid tussen wil (verlangen) en wil (besluit) is hier zeer belangrijk. 
 
Gods besluit (raad) kan niet verbroken worden, is onveranderlijk (Hand. 5:38, 39; Heb. 6:17). 
Hij werkt (inwerkt) alle dingen naar het besluit van Zijn verlangen (Ef. 1:11). Hij werkt dus 
ook Zijn voornemen uit, zoals Hij dat goed vindt. Hij roept naar Zijn voornemen (Rom. 8:28; 
2 Tim. 1:9), verkiest naar Zijn voornemen (Rom. 9:11), verordent naar Zijn voornemen (Ef. 
1:11), enz. 
 
Maar in de sfeer van Zijn verlangen, laat Hij de mens vrij. Natuurlijk binnen zekere grenzen, 
en gedurende een bepaalde tijd. Hij geeft aan de mens de gelegenheid vrij te doen wat Hij 
verlangt. Laat de mens die gelegenheid voorbij gaan, dan is het schade voor hem en voor 
Hem. Moest het niet volbrengen van Zijn verlangen Zijn voornemen in de weg staan, dan zal 
het een onveranderlijk besluit worden. De kinderen van Jeruzalem hebben dikwijls geen ge-
volg gegeven aan Zijn verlangen om ze bijeen te vergaderen (Mat. 23:37). Maar waar die stad 
en dit volk een hoofdrol te vervullen hebben in het deel van Gods voornemen betreffende de 
aardse roeping, zal Hij ze toch eens bijeenvergaderen, al moest het ten dele tegen hun wil zijn. 
 
Men ziet dus, dat Gods soevereiniteit in niets aangetast is. Integendeel, juist het toekennen 
van een beperkte vrijheid, het afstand doen van iets van Zichzelf, toont zoveel te meer Gods 
almacht. Om een mechanisme te besturen, al zou het dan nog zo merkwaardig gebouwd zijn 
als de mens, is minder macht nodig dan om met vrije wezens tot zijn doel te komen. Zo is het 
voor ons veel gemakkelijker een automobiel of een hond te leiden dan een kind. 
 
De mens heeft van God iets goddelijks gekregen en behouden, zelfs na de val. Het is iets dat 
hem kenmerkt en boven delfstoffen, planten en dieren plaatst. Het is onder meer zijn (betrek-
kelijke) vrijheid. God staat zo iets van Zich Zelf af en is bereid dat meer en meer te doen en 
Zijn schepsel geheel tot Zich Zelf te brengen. De vrijheid van Zijn schepsel verhindert Hem 
niet, maakt Hem niet zwak, maar vermeerdert Hem en toont de sterkte Zijner macht. Maar 
boven alles komt zo ook Zijn liefde tot uiting. Erkent de mens die liefde en maakt hij goed 
gebruik van zijn vrijheid, dan verheerlijkt hij God, wat door geen mechanisme zou kunnen 
gedaan worden. Het schepsel biedt dan zijn Schepper zijn vrijheid aan, de kostelijke gave, die 
het ontvangen heeft. Het gebruikt die gave niet tegen Hem. 
 
Laat ons jubelen in het bezit van zulk een almachtige God, die Zijn schepselen vrijheid kan 
geven en ze niet, uit vrees Zijn macht te verliezen, tot poppen gemaakt heeft. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 64. 

A. De Algemene Zendbrieven. 
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VOOR ISRAEL.  
We gaan thans eerst over tot een korte bespreking der Algem. Zendbrieven. Deze zijn ge-
schreven toen Israël nog stond. Hebreeën wekt op om buiten de legerplaats te gaan en daar-
mee het Joodse; kamp te verlaten, Heb. 13:13. Het is een overgangsbrief De Algemene Zend-
brieven wekken daartoe niet op, zij zijn in het bijzonder voor de Israëlieten en gelovigen uit 
Israëls eigen sfeer. Waar uit meer dan één tekst blijkt, dat de Algem. Brieven betrekking heb-
ben op de eindtijd, dragen ze mede ertoe bij Israëls aanneming te bewijzen. Al is het dan ook 
zijdelings. 
 
Volgens Gal. 2:9 zouden Jakobus en Cefas (Petrus) en Johannes tot de Besnijdenis gaan, Pau-
lus en Barnabas tot de Voorhuid. Men zie ook hierom in, dat de Algemene Zendbrieven onder 
deze overeenkomst vallen en geschreven zijn voor de Besnijdenis. Zij zijn inleiding voor 
Openbaring. Feitelijk geldt dit ook voor het Evangelie van Johannes. Een enkel woord hier-
over. 
 
Het Ev. van Johannes is geschreven om te bewijzen, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods 
en opdat men gelovende het leven hebbe in Zijn naam, Joh. 20:31. Dit geldt in het bijzonder 
voor Israël. De tijd komt en is er reeds, dat bij de Jood de zaak aan de orde komt die in Johan-
nes’ Evangelie uitgebeeld wordt. Zo heeft ook dit Ev. een sterke toekomstige strekking en 
vormt het mede een inleiding tot Israëls aanneming. Israël moet eerst Jezus als de Messias 
erkennen wil het Hem verwachten tot wederoprichting der in de Profeten voorzegde dingen. 
Het Ev. van Johannes is de inleiding tot de Algemene Zendbrieven, waarin van Christus spra-
ke is en Hij geacht wordt erkend te worden. 
 
DE WEDERKOMST.  
Terugkerende tot de beschouwing over de Algemene Zendbrieven, moet opgemerkt worden, 
dat zij staan in het teken der Wederkomst. Het woord parousia, (komst, aankomst en tegen-
woordigheid) komt voor in Jakobus 5:7, 8; 2 Petr. 1:16; 3:4, 12 en 1 Joh. 2:28. De weder-
komstverwachting doorstroomt allen, ook Judas, die spreekt van het komen van de Heere om 
gericht te houden, vs. 14, 15. Zo wijzen deze Brieven heen naar de eindtijd en betreffen Israël, 
wat nader aangewezen zal worden. De 12 stammen in de Verstrooiing moeten eerst opgewekt 
worden om God te zoeken, gewapend worden tegen de ure der verzoeking die over de aarde 
komen zal, gehard worden tegen het lijden dat op hen aankomt en waarvan dat in Petrus’ da-
gen slechts een voorproef was. De verbondsbrekers moeten gewaarschuwd worden voor het 
naderende gericht van Openbaring en de toekomende eeuw en het Koninkrijk der hemelen 
moet andermaal gepredikt worden. Zo wordt de wijngaard opnieuw toebereid. Tekenen en 
wonderen zullen terugkeren, men zal de Openbaring des Heeren onder zulke verschijnselen 
verwachten 1 Cor. 1:7, de dag des Heeren is: aanstaande, Elia komt weder voor de grote en 
vreselijke dag des Heeren komt, de voleinding der eeuw nadert. In dat licht moet men de Al-
gemene Zendbrieven bezien. 

 

1 De. Jakobusbrief. 

AAN DE 12 STAMMEN.  
De schrijver is wel de letterlijke broeder des Heeren, Mk. 6:3, niet die van Johannes, Mt. 10:2. 
Onder letterlijke broeder verstaan wij hem niet te zijn de zoon van Jozef uit een voorhuwelijk, 
noch een neef van Christus, maar een jongere uit Maria geboren broeder. Zij toch baarde haar 
eerstgeboren Zoon. Dat houdt in dat zij er meer heeft gehad. Wij houden hem ook voor de 
Jakobus in Gal. 2:9 genoemd, dezelfde die in Hand. 15 het zegel legde op alles en de gods-
dienstige heidenen de vier geboden gaf. Eerst geloofde hij niet in de Heere Jezus, Joh. 7:5. 
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Zijn Brief is gericht aan de 12 stammen die in de Verstrooiing zijn. Hiermee vervalt de bewe-
ring, dat de profetieën over Israëls herstel vervuld zouden zijn bij de terugkeer uit Babel. Ja-
kobus schrijft enige eeuwen (± vijf) na die terugkeer nog aan de stammen die in de Verstrooi-
ing zijn. Vervalt in het woord: “die in de Verstrooiing zijn” de bewering, dat Israëls profetie-
en van herstel al vervuld zijn, in de term: “de 12 stammen” vervalt de mening, dat God Zijn 
volk verstoten heeft. God erkent ook nog na de Pinksterdag Israëls 12 stammen. Daarin ligt 
mede een bewijs van Israëls herstel. 

JAK. 1.  
Gaan we iets na uit deze Brief. 1:12 “Zalig is de man, die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd zal geweest zijn, zo zal hij de kroon des levens ontvangen.” 
Die kroon des levens is levens heerlijkheid in de toekomende eeuw. Petrus spreekt over de 
kroon der heerlijkheid, 1 Petr. 5:4. Deze schijnt ons toe van hoger orde te zijn. Paulus heeft 
het in 2 Tim. 4:8 over de kroon der rechtvaardigheid. Dat is de hoogste. 
 
1:18 “Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden 
zijn eerstelingen Zijner schepselen.” Het woord “als” staat er niet, Het is dan ook cursief 
gedrukt in de S.V. Hier duidt Jakobus op de wedergeboorte, een onderwerp geheel op zijn 
plaats in het Nieuwe Verbond. De wedergeboren Israëlieten zullen eerstelingen zijn Zijner 
schepselen. Bewijs dat er na hen nog vele andere zullen komen. Israël is de eerstgeboren vol-
kenzoon, Ex. 4:22. Na Israël komen nog andere volkenzonen, bewijs dat de volken God een-
maal zullen dienen, wat herhaaldelijk voorzegd wordt, in het in het bijzonder in de Psalmen. 
We geven enkele citaten. 
 
Ps. 9:12 “Psalmzingt den Heere Die te Sion woont, verkondigt onder de Volken Zijn 

    daden.”  
47:2  “Alle gij Volken, klapt in de hand, juicht Gode met een stem van vreugdegezang.  
             Hij brengt de Volken onder ons en de natiën onder onze voeten.”  
67:4  “De volken zullen U o God loven, de volken altemaal zullen U loven.”  
86:9  “Al de Heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor Uw  
              aanschijn nederbuigen en Uw naam eren.”  
138:4  “Alle koningen der aarde zullen U, o Heere, loven wanneer zij gehoord zullen  

  hebben de redenen Uws monds en zij zullen zingen van de wegen des Heeren, 
  want de heerlijkheid des Heeren is groot.”  

 
In het N. V. worden de volken geboren, Israël wedergeboren. En zoals Israël dan de wederge-
boren Volkenzoon is onder de volken, zijn de geborenen uit Israëli de eerstelingen Zijner 
schepselen. 
 
Het woord hier door baren vertaald (apokueoo), komt alleen voor in Jakobus. In hfdst. 1:15 
staat: “De zonde voleindigd zijnde, baart de dood.” Het woord drukt niet de verwekking, de 
teling en draging uit, maar het terwereld brengen. Het is de laatste fase der voortbrenging. 
Het, andere woord “gennaoo” betekent meer verwekking, voortbrengen en duidt het hele pro-
ces der voortbrenging aan, natuurlijk en geestelijk. De Heere zei tot Nikodemus: “Gij moet 
van Boven verwekt (of voortgebracht) worden.” Hier in Jakobus heeft die voortbrenging 
plaats gehad. De geboorte is geschied. Bewijs dat Gods genadegift en roeping onberouwelijk 
zijn. Israël zal Zijn lof verkondigen en wordt daartoe opnieuw geboren. 
1:21 “Daarom, afgelegd hebbende alle vuilheid en overvloed van boosheid, ontvangt met 
zachtmoedigheid het woord, dat in u geplaatst wordt, hetwelk uw zielen (d.i. persoon) kan 
zalig maken (d.i. behouden.)” Hier is sprake van een afleggen van alle vuilheid en boosheid, 
een geheel zich tot God keren. De uitdrukking “uw zielen kan zalig maken “, is een Hebraïs-
me en betekent: uw persoon kan behouden. De Hebreeër noemt een persoon vaak een ziel. 
Men denke hier niet aan de ziel der Westerse theologie. 
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1:26 “Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is...” Het woord godsdienstig 
(thrèskos) betekent ritueel, d.i. aan alle vormen en ceremoniën volkomen vasthoudend. Be-
wijs, dat er in Israël blijven vasthouden aan de gegeven inzettingen, al zullen velen die verza-
ken en afvallen, 2 Thess., 2 Dan. 8. 
 
1:26 “... en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel.” 
Hier staat voor godsdienst het woord thrèskeia, het zelfst. nw. Vinden we het bijv. naam-
woord thrèskos alleen in Jak. 1:26, we vinden thrèskeia nog in 1:27, Hand. 26:5 en Col. 2:18. 
Paulus leefde naar de nauwgezetste sekte van zijn godsdienst, ceremoniële en rituele instel-
lingen Het Farizeïsme had de inzettingen tot in de fijnste consequenties, naar het meende, 
uitgewerkt. In Col. 2:18 is het vertaald door: dienst (der engelen), Het is ceremoniële ritus. In 
onze bedeling moest die geheel weggevallen zijn. We zien dat Rome en ook de Reformatie 
daarvan overgenomen hebben. Uit Jak. blijkt, dat deze dingen alleen in Israël thuis behoren. 
 
1:27 “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en wedu-
wen bezoeken in hun verdrukking, (en) zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.” 
 

Voor Godsdienst staat weer: thrèskeia, ritus. Wilt ge aan ritus doen, zegt Jakobus, laat uw 
ritus dan de aanvulling der wet zijn, de liefde en betoon dat door uw naaste goed te doen en 
voor God te leven. Ritus zonder liefde is niets, ritus en liefde zijn goed. Althans voor Israël. 

JAK. 2, 3.  
2:2 “Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger...” De 
S.V. is hier zeer gebrekkig. In het Gr. staat: Want zo in uw synagoge kwam een man. Dit is de 
enige keer dat de S.V. sunagogè vertaalt door: vergadering. Hier speelt de dogmatiek weer 
parten. We zijn in Israëls sfeer met synagogen. 
 
2:5 “Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld om 
rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij beloofd heeft denge-
nen die Hem liefhebben?” Dat koninkrijk is het K.d.H. Men houde in het oog, dat de Brief is 
aan de 12 stammen. Die dachten aan het Koninkrijk van Vader David. Deze tekst kan men 
wegens zijn algemene uitspraak ook breder toepassen en tevens denken aan hen die komen 
zullen van Oosten en Westen, Mt. 8:11. 
 
2:8 “Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt.” Dit is de wet des Konings, de wet door 
Mozes ingesteld maar door Christus volmaakt en aangevuld, waarom Hij het een nieuw gebod 
noemt, Joh. 13:34 en “Zijn gebod“, Joh. 15:12. Christus is Israëls Koning, Joh. 1:51. De wet 
des Konings is die der liefde. Zie Rom. 13:9 Uit dit: de Koninklijke wet blijkt weer, dat we op 
Israëls terrein staan. 
 
2:12 “Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.”  
De wet der vrijheid is die van het N. verbond, waarin Israël bevrijd is van begeerlijkheden en 
zonden van het eerste verbond en dat niet tot dienstbaarheid baart. 
 
2:18-26. Daarover spreken we in een ander deel. 
3:9 “Door haar (de tong) loven wij God en den Vader en door haar vervloeken wij de men-
sen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn.” Hier ziet Jakobus op de onbekeerde Joden, 
beter: Israëlieten, die sterk kunnen vervloeken. Waar de genade heerst, moet men niet vloeken 
maar zegenen, Rom. 12:14. Zover is deze groep nog niet. Zij staan geheel in de sfeer der Wet, 
die zegen en vloek kent en waarbij het vervloeken niet verboden was, hoewel Jakobus een 
hoger element inschakelt: het zegenen en niet vervloeken. “Dit moet, mijn broeders alzo niet 
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geschieden,” Gr.: daar is geen noodzakelijkheid dat dit aldus geschiede, vs. 10. 
 

3:18 “De vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede ma-
ken.” Dit woord herinnert sterk aan Mt. 5:9: Zalig zijn de vreedzamen, Gr.: de vredemakers 
of vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Die vrucht der gerechtig-
heid zal wel voortvloeien uit het doen, werken der bekering waardig. Jakobus onderwijst in 
dit hele hoofdstuk de Joden hoe zij het geloof kunnen bevorderen en de praktijk van hun 
godsdienst kunnen uitwerken onder de heidenen. 

JAK. 4, 5.  
4:4 “Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijand-
schap Gods is. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods ge-
naamd.” 
 
Hier kan sprake zijn van geestelijk overspel. Verbinding met de wereld door afgoderij gold 
voor God als geestelijke hoererij omdat Israël Jehovah’s Vrouw was. Zo bezien kan dit woord 
betekenen een bijzondere waarschuwing voor Israël om geen deel te hebben aan Babels zon-
de, om niet mee te doen met de grote Hoer die in Op. 18 geoordeeld wordt. Israël, dat een 
heilig volk moest zijn, wordt eenmaal de grote Hoer, Op. 18, het wordt volk van Sodom, Jes. 
1:10; Op. 11:8. Dan deelt het ten volle in de vriendschap der wereld. Jakobus bestrijdt dit. Is 
dit woord tot de groep der 12 stammen gericht, het is naar tijden en gelegenheden toe te pas-
sen. Men kan het ook letterlijk nemen van vleselijk overspel, wat ook op gaat. 
 
4:8 “Naakt tot God en Hij zal u naken.” 
Hier staan we in een andere sfeer dan die van thans. In onze bedeling wil God Christus in ons 
hart doen wonen. Hier moet het volk Israël tot Hem naderen. Dan zal God het tot dat volk 
doen. Als Israël zich bekeert, kan God Christus zenden, Hand. 3:19-21. In Jakobus’ woord 
wordt dus de bekering vereist. Waar de bedelingen ook toestanden schetsen, is ook dit woord 
menig zondaar tot zegen geweest. Zoals Israël tot God moet naken, zo moet elk mens dit. De 
Schrift neme men wat uitlegging betreft bedelingswijs, wat het innerlijke betreft geestelijk. 

HET VERKORTE LOON.  
5:1-7 “Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw 
rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten, uw goud en zilver is verroest... 
Zie het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben hetwelk van u verkort is, roept 
en het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaoth 
(d.i. der heerscharen). Gij hebt weelderig geleefd op de aarde en wellusten gevolgd... Gij 
hebt geoordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zijt dan lank-
moedig broeders tot de toekomst (wederkomst, parousia) des Heeren. Zie de landman ver-
wacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over haar, totdat het de vroege en 
de spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook lankmoedig.” 
 
Een gedeelte voor de laatste dagen. We zien hier Israëls woekergeest baan breken en de ver-
drukking van eigen volksgenoten zoals in Nehemia’s dagen. Neh. 5:1-19. Die geest zal zich 
ten volle uiten in Babel en van daaruit het Jodendom beheersen. Dit gedeelte moge een voor-
schaduw van vervulling gehad hebben in Jeruzalems verwoesting, het gaat daar ver boven uit. 
We zien hier de weelderige rijken leven ten koste van de arme verdrukte arbeiders. Er is een 
dubbel geroep: dit van het loon en dat van de maaiers zelf. Het loon wordt verkort en niet op 
tijd betaald. Volgens Deut. 24:15 moest dit elke avond geschieden anders kon de dagloner tot 
de Heere roepen. De weelde van de Israëlieten werd reeds door Amos gelaakt, Am. 6. Wat 
doet Jakobus nu. Hij spoort aan lankmoedig te verdragen. Hij is dus door een heel andere 
geest bezield dan Communisme of Socialisme dat wild bruisend de toestanden wil verande-
ren. Weest lankmoedig tot de toekomst des Heeren. Deze genaakt, de Rechter staat voor de 
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deur, vs. 9. Jakobus wijst dus naar Christus’ wederkomst. Hij komt als rechter om de ver-
drukker te verbrijzelen. Jakobus predikt dus de lijdzaamheid der verdrukten en geeft God alles 
in handen. 
 
In onze dagen breekt de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid zich hoe langer hoe meer baan. 
Naast ontzaglijke onnoemlijke rijkdom heerst bittere nood. Deze tegenstelling zal zich nog 
verscherpen. In het bijzonder in de eindtijd. Jakobus’ woord is allermeest gericht tot de rijken 
in Israël. In Babel zal de weelde ten top worden gevoerd. Ten koste van de arme verdrukte. 
Deze echter late alles aan God over. Hij mag dag en nacht tot Hem roepen, Luk. 18:7, hij zij 
echter lankmoedig. Hij zie in al die dingen een rijpingsproces. De landman zij zijn voorbeeld. 
De vrucht moet ter rijping vroege en spade regen hebben. Ze moet eerst rijpen wil het kaf 
verbrand kunnen worden, de tarwe moet eerst vergaderd, zal de dorsvloer gezuiverd kunnen 
worden. Mogelijk hebben we onder de vroege en de spade regen de uitgieting van Gods Geest 
te verstaan met Pinksteren en in de tijd van het einde. 
 
“Weest lankmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst der Heeren genaakt.” 
 

Jakobus’ hoop is de toekomst. Dit is niet de hoop van onze bedeling. Die heeft een hogere 
verwachting, n.l. om met Hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, Col. 3:3, 4. Men ziet 
ook zo weer de meerdere groepen. 

GEBEDSGENEZING.  
5:15 “Het gebed des geloofs zal de zieke behouden.” 
 
Dit woord heeft in onze bedeling en in het bijzonder tegenwoordig velen er toe gebracht tot 
“genezing op het gebed”. De overzetting van het woord in het Gr. voor “gebed” staande, heeft 
die verwarring vergroot. Jak. 5:15 spreekt echter niet over de genezing op het gebed en in het 
Gr. staat niet: het gebed des geloofs. Het woord door gebed vertaald, euchè, staat nog twee 
maal in de Schrift, n.l. Hand. 18:18 en 21:23, waar sprake is van Paulus’ gelofte en die der 
vier mannen. Consequent concordanties vertaald, moet Jak. 5:15 luiden: de gelofte des ge-
loofs zal de zieke behouden. Hier is dus sprake van een gelofte, die de zieke zal volbrengen, 
ter behouding. Daartoe moeten de ouderlingen der gemeente over hem bidden en hem met 
olie zalven. Die ouderlingen der gemeente zijn de oudsten der gemeente uit Israël, dus plaat-
selijk: der synagoge. Jakobus schrijft immers aan de 12 stammen Israëls, niet aan de Chris-
tenen uit de Heidenen. Thans zou men niet weten, welke “ouderlingen” geroepen zouden 
moeten worden. Dan is het voor ieder duidelijk. De zieke Jood zal de oudsten zijner gemeente 
(synagoge) laten komen en deze, die Joden Christenen, zullen over hem bidden en hem zal-
ven. Daarbij moet een gelofte gedaan worden. Het woord: zieke is ook niet het gewone woord 
van asthenenoo gevormd, maar gevormd van het woord, in Heb. 12:3 door verflauwen ver-
taald, n.l. kameoo. De gelofte des geloofs zal de verflauwende, de kwijnende, behouden. 
 
Onze tijd wil gebedsgenezing als systeem. We geven toe dat iemand persoonlijk op zijn gebed 
door God genezen kan worden. We geven ook toe, dat iemand gaven van genezing kan heb-
ben. We geven niet toe, dat hij daarmee de gaven heeft in de Jakobusbrief aan de ouderlingen 
der gemeente toegekend. Die gave berust bij de oudsten der Joodse gemeenten. Al het verlan-
gen om de Pinkstergaven terug te willen hebben, is een neerhalen van onze bedeling in lager 
sfeer. Het is beter met Gods wil ziek te zijn dan tegen Gods wil zich geforceerd te laten gene-
zen. In onze bedeling is ziekte soms een heel noodzakelijk middel, al is het op zich zelf ge-
nomen niet goed. Systematische gebedsgenezing zou alleen aanneembaar zijn als de Schrift 
leerde dat ziekte nooit tot een goed doel kan voeren. Zelfs voor Paulus was het nodig een 
doorn in het vlees te hebben. 
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“Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert 
(d.i. doet terugkeren), die wete dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs be-
keert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken.” 
 
Het gevaar voor afdwaling zal zeer groot zijn in de laatste dagen, zie Op. 2:20; 12:9; 13:14. 
De dwaling des wegs kan uitlopen op aanbidding van het Beest of van zijn beeld. De namen 
dergenen die dit doen, staan niet in het boek des levens, Op. 13:8. Zij worden gepijnigd en de 
rook hunner pijniging gaat op in de aionen der aionen, Op. 14:11. Zij kunnen ook verdwaald 
raken in de legers van het Beest en gedood worden bij Christus’ wederkomst, Op. 19:21. Ja-
kobus wil daarvan behouden. Terugkeer is mogelijk. Een ziel kan van de dood behouden 
worden. 
 
Uit een en ander blijkt dat Jakobus schrijft met het oog op de wederkomst des Heeren, de pa-
rousia. De tussenbedeling is hem vreemd. Waar ze er nu is, is deze sfeer onderbroken. Ze 
komt terug zodra God de lijn met Israël aanknoopt. Alles is naar de toekomst verschoven en 
blijft staan voor Israël. In dat opzicht is Jakobus’ Brief ook profetisch te noemen. 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 49 

VI Het voornemen der eeuwen 

HET PROBLEEM DER AIONEN.  
Nu we van verschillende zijden de aionen overzien hebben, ons de uitdrukking: het eeuwig 
voornemen, Ef. 1:11 wat volgens de grondtekst luidt: het voornemen der eeuwen (aionen), 
duidelijk is geworden, is het niet overbodig na te gaan of we Gods bedoeling met het voorne-
men der aionen kunnen leren verstaan. We zullen daartoe een poging doen. 
 
Het voornemen der aionen wordt uitgewerkt in de tijden der eeuwen. Er is een voor aionische 
en een na aionische tijd, als we die zo mogen noemen. 1 Cor. 2:7 spreekt duidelijk van: eer de 
aionen waren, Heb. 9:26 over de voleinding der aionen, 1 Cor. 10:11 van de einden der aio-
nen. Wat is nu de bedoeling van dit alles. O.i. moet dat opgemaakt worden uit de loop van de 
aionen bezien in het licht der openbaring Gods. 
 
Het voornemen der aionen moet een doel hebben. Velen menen, dat de zonde er een noodza-
kelijk bestanddeel van is. Ogenschijnlijk is dat zo, anders zou men uitkomen tot een dubbel 
voornemen, één dat God gemaakt heeft voor het geval er niet gezondigd werd, één voor het 
geval dat dit wel geschiedde. Alleen het laatste is dan tot uitwerking gekomen. Anderen me-
nen, dat Gods oorspronkelijk voornemen door de zonde verijdeld is en dat de mens aan het 
voornemen een geheel ander loop gegeven heeft. 

Er zijn vele vragen die hierbij ter sprake komen. b.v.:  

Was God niet bij machte om de zonde te kunnen verhinderen.  
Of is Zijn oorspronkelijk voornemen geheel anders uitgekomen dan Hij het Zich dacht.  
Is Satan soms overwinnaar, waar er slechts enkelen schijnen zalig te worden.  
Wat zal de afloop van alles zijn.  
Heeft God de zonde gewild, is Hij de Auteur er van of hoe moet dit bezien worden.  
Waarom heeft Adam gezondigd,  
hoe is de dood in de wereld ingekomen,  
wat is de verhouding tussen zonde en dood, enz.  
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Zonder nu bovenstaande vragen op de voet te volgen, willen we een poging doen om ze sa-
men vattend op te lossen. 

PANTHEÏSME EN THEOSOFIE.  
Pantheïsme en Theosofie, geloven, dat het wereldprobleem een uitvloeien der Godheid is in 
de tijd. Alles is dus Goddelijk. Alle wezen heeft een vonk of deel der Godheid in zich. Alles 
tezamen maakt God uit. De gang der wereld is de gang Gods. De kernen Gods worden in de 
stof ingewikkeld; daar uit moeten zij, na door een of meer reïncarnaties gereinigd te zijn, zich 
omhoog worstelen om gereinigd tot de Godheid weder te keren of beter: om: een gereinigde 
God te vormen. De hogere zedelijke wezens als engel, dewa, mens enz. hebben een per-
soonlijke onsterfelijkheid, de lagere een onsterfelijke groepsziel. d.w.z. alle dieren van de-
zelfde familie maken slechts een wezen uit, de individuen er van zijn slechts spranken en 
hebben geen individuele onsterfelijkheid. Alleen de groepsziel heeft die. Het Spiritisme ge-
looft ook in onsterfelijke geesten. Het Pantheïsme in zijn wijdste omvang vereenzelvigt God 
met de wereld. Van een voornemen kan bij die richting geen sprake zijn. God heeft alles niet 
vooruit bedacht en overlegd, is niet bij Zichzelf te rade gegaan, Hij komt eerst tot bewustzijn 
in het zich omhoog worstelend schepsel. Een voornemen is er niet. Er is alleen een wordende 
God. 
 
Wat zegt de Schrift nu van dit alles. Zij leert een persoonlijke God. Door velen wordt de per-
soonlijke God verkeerd verstaan. Zij menen, dat het persoonlijke er alleen dan is, als er li-
chamelijkheid is. Dit nu is eenzijdig. Voor ons is een “persoon” een wezen, begaafd met ver-
stand, wijsheid, wil, redelijkheid. God is niet onpersoonlijk omdat Hij geen lichaam heeft, Hij 
is persoonlijk, omdat Hij wil, verstand, wijsheid en andere deugden heeft, waarvan in ons 
slechts een flauwe afdruk, en dan nog verbogen, te vinden is. 
 
De Schrift leert nog meer. Tegenover het Pantheïsme leert zij, dat alleen God onsterfelijk is. 
Onder onsterfelijkheid verstaan we leven te hebben in zichzelf. En dat heeft alleen God. Hij is 
Zelf het leven. 

Als we dit voor ogen houden, kunnen we de oplossing vinden van het probleem der eeuwen. 
We weten zeer wel, welke verstrekkende conclusies ons standpunt met zich voert, maar we 
moeten die durven aanvaarden. We zien God als de alleen Onvergankelijke en alle schepsel 
als van nature, d.i. van scheppingswege, geen onsterfelijkheid in zich hebbende ontvangen. 
Slechts op deze wijze wordt de grens getrokken tussen Theosofie, Pantheïsme, Spiritualisme 
en het ware geloof, tussen emanatie, d.i. uitvloeiing (de schepping is dan een stroom uit de 
Godheidsbron uitvloeiende en daarmee dus op één lijn staande) en creatie, schepping. Alle 
leer, die in enig opzicht enig wezen buiten God onsterfelijkheid toekent, gaat bewust of on-
bewust, wetenschappelijk of traditioneel in tegen de Schrift, die God alleen als de Onsterfelij-
ke Onvergankelijke ziet. God alleen heeft onsterfelijkheid in Zichzelf, alle schepsel is van 
nature, van scheppingswege, vergankelijk. Of het daarom ook sterven móét, is een tweede 
zaak, waarover we nu niet handelen. Zolang als we de zaak zo niet stellen, staan we altijd 
zwak tegenover het Pantheïsme in al zijn vormen. Zodra we het doen, staan we niet alleen 
sterk, maar is ook de basis gelegd voor de oplossing van de vraag, waartoe het voornemen der 
eeuwen gemaakt is. 

SCHEPPING EN EMANATIE.  
God heeft alles geschapen. Nu is scheppen niet iets uit niet maken. 1 Cor. 6:8 zegt, dat alle 
dingen uit God zijn. En God is niet het Niets. Scheppen is echter niet hetzelfde als een rivier 
uit een bron voortstuwen. Dat is de emanatie-idee van de oude Gnostieken, van Theosofie en 
Pantheïsme. Als God schept, put Hij wel uit Zichzelf, maar laat Zichzelf niet uitvloeien. 
Scheppen is uitdragen uit Zichzelf en toestand veranderend daarstellen. God blijft daarbij ech-
ter niet los buiten het schepsel staan, maar stelt in het schepsel Zijn tegenbeeld in vergankelij-
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ke vorm. Om daarmee Zichzelf te verheerlijken. Immers nu blijkt Zijn Goddelijkheid nog 
meer. Niet alleen in Zijn almacht om de geschapen wezens te kunnen scheppen, Zijn wijsheid 
om ze zo te scheppen als ze zijn, maar ook dat Hij alleen leven heeft in Zichzelf. Het schepsel 
is Zijn tegenbeeld, wat het Beeld verscherpt. Evenals de beeltenis op de munt tegenbeeld is 
van dat van de vorst maar deze er in zichzelf verre boven verheven is, zo, maar in nog sterker 
vorm, is de schepping tegenbeeld Gods. God zet in de schepping Zijn afschaduwend, vergan-
kelijk tegenbeeld. 
 
DE VERGANKELIJKE SCHEPPING.  
Men zie dit wel in. God heeft alleen onvergankelijk leven. Geen enkel wezen buiten Hem 
heeft dat. De ganse schepping in al zijn uitingen en wezens is vergankelijk, d.i. kan sterven. 
Zelfs Satan. Die wordt eenmaal as op de aarde zoals we zagen. Dat zou nimmer kunnen, in-
dien hij leven in zichzelf had. God kan geen onvergankelijk onsterfelijk wezen naast Zich 
scheppen. Dat zou Hem gelijk zijn. Hij kan en wil het schepsel wèl tot de onsterfelijkheid 
voeren en die geven. Maar Hij schept het niet onvergankelijk. Hij Zelf blijft er als Onvergan-
kelijke boven staan. Daarmee schittert Hij uit als God boven alles. 
 
Het voornemen der eeuwen begint met het scheppen van een vergankelijke schepping waarin 
de dood niet alleen mogelijk is, maar ook bestaat, niet om der zonde wil, maar als tegenbeeld 
van wat leven is. God moet er in alles als de Onvergankelijke uitschitteren. Hij stelt dus een 
vergankelijke schepping. Het zij nogmaals gezegd: vergankelijk wil zeggen: geen leven in 
zichzelf hebben, dus geheel afhankelijk zijn van de Bron. Die Bron zelf vloeit niet uit tot 
stroom, Hij is slechts door geleidingen verbonden met het schepsel en onderhoudt het leven 
door invloeiïng. Zodra die ophoudt, is het schepsel dood. Door de onvergankelijkheid is God 
boven alles verheven, betoont Hij Zich de unieke Levensbron te zijn. De andere hogere we-
zens mogen ook goden genoemd worden, Ps. 82:6, toch geldt voor hen: “Wie mag in den 
hemel tegen den Heere geschat worden, wie is den Heere gelijk onder de kinderen der 
machtigen,” Ps. 89:7. “Hij is vreselijk boven allen, die rondom Hem, zijn,” vs. 8. Zij kunnen 
sterven als een mens, Ps. 82:7. 
 
De schepping staat in het teken der vergankelijkheid. De leer van het oude Materialisme, dat 
de stof eeuwig is, is een hersenschim gebleken; de tegenwoordige wetenschap leert, dat de 
stof sterft. Vele plant- en diersoorten zijn uitgestorven, mensenrassen zijn aan het uitsterven. 
Ook sterren “sterven “, vergaan. Van de goden heet het, dat zij sterven zullen, Ps. 82:7. Alleen 
God is onsterfelijk. Hij kan geen enkel onsterfelijk wezen naast Zich scheppen, omdat Hij dan 
een tweede god naast Zich zou stellen en daarmee Zijn eer met een ander zou moeten delen, 
wat Hij niet doet. Hij kan wel onsterfelijkheid gèven. Door dit te doen blijkt echter, dat Hij als 
Gever weer boven de ontvangende staat en ook zo weer God is. Zo blijft Hij dan weer in dat 
opzicht boven het schepsel verheven. 
 
Het voornemen der eeuwen nu kan o.i. alleen bezien worden vanuit de visie, die we hier 
trachtten te openen. Vraagt men, waarom God het ontworpen heeft en ter verwezenlijking er 
van de schepping heeft daargesteld, dan luidt het antwoord: Te Zijner zelfverheerlijking. Hij 
wil Zich betonen de Onvergankelijke te zijn. Daarom schept Hij een vergankelijke schepping. 
God werd dus door geen enkele oorzaak buiten Zich gedrongen. Dan ware Hij geen God. Hij 
werd alleen geleid door beweegredenen in Zichzelf. Hij is vrij. 
 
Bij het de Zich Onvergankelijke betonen, blijft het niet.God wil niet alleen Zijn onverganke-
lijkheid en macht tonen, Hij wil ook van Zijn onvergankelijkheid meedelen aan het schepsel. 
Hij wil het niet blijvend in de vergankelijkheid laten, Hij wil het in hoger sfeer brengen. Al-
leen, het schepsel moet tot Hem komen en dat leven begeren. En dan is er geen andere weg 
dan door de Scheppingsmiddelaar. Men weet, dat door Christus alle dingen geschapen zijn. 
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Welnu, door Hem zou alles hoger leven moeten verkregen hebben. Christus was dus niet al-
leen voorbestemd om Wereldschepper te zijn, Hij was ook de Middelaar om hoger leven mee 
te delen aan wat dit begeren zou. Vanzelf moest daarvoor de behoefte eerst gewekt worden, 
moest gezien worden, dat men Hem nodig had. Hieruit vloeit voort, dat het geschapene een -
proces moest doorlopen, waaruit de vergankelijkheid bleek. 
 
Gods voornemen reikte nog verder. Uit liefde tot Zijn Beeld, Die Eerstgeboren Scheppings-
zoon werd en door middel van Wie Hij werkte, wilde Hij achter en bij Hem een groep van 
beelddragers stellen, door middel van wie Hij mede dat leven aan de schepping zou meedelen. 
Die groep moest dus eerst gevormd worden om daarna het leven aan de schepping te doen 
toekomen. 
 

Zo bezien zouden er naar oorspronkelijk bestek en zonder zonde, drie aionen zijn. In de eerste 
zou de vergankelijkheid in de schepping geopenbaard worden. In de tweede zouden de toe-
komstige levensdragers worden toebereid, in de derde zou het leven door middel van hen ge-
geven worden. 

DOEL DER SCHEPPING.  

Het doel der schepping is glorificatie, verheerlijking. De vergankelijkheid heeft geen einddoel 
in zichzelf. God wil het vergankelijke niet om, het vergankelijk te laten, Hij wil het verganke-
lijke tot onvergankelijkheid brengen. Het schepsel moet tot Hem komen om blijvend, inwo-
nend leven te ontvangen. Het voornemen Gods is dus om een vergankelijke schepping te 
scheppen, die enige fasen, gangen, doorloopt waardoor Hij haar tot onvergankelijkheid leidt. 
Col. 1:15 zegt, dat Hij alles, tot Zichzelven geschapen heeft. Niet dus tot, vergankelijkheid of 
ondergang. 

SATANS ZONDE.  
Hebben we zo iets van het oorspronkelijke voornemen gezien, dan komt de vraag: En nu de 
zonde. Hoe komt die er. Wat is Satans zonde. 
 
De Schrift antwoordt hierop. Jes. 14:14 laat zien, dat Satan de Allerhoogste gelijk wilde wor-
den, d.i. naast God wilde komen te staan. Hoe kwam hij daar toe? O.i. doordat hij zijn sterfe-
lijkheid ontkende. De zonde ligt dus nooit in God, altijd in het schepsel. Satan heeft zijn on-
sterfelijkheid niet willen erkennen. Dat hij sterfelijk is, bewijst Ez. 28:18: Hij wordt eenmaal 
as op de aarde. Satan werd hoogmoedig over zijn schoonheid. Ez. 28:17 Hij meende, dat die 
niet alleen bestendig was, maar dat ze de hoogste was die er was. Alleen God was 
hoger en nu wilde hij uit eigen kracht dat hogere bereiken. Zijn schoonheid deed hem zijn 
vergankelijkheid uit het oog verliezen, hij wilde van God het onvergankelijk leven niet als 
gave ontvangen en daarmee Gods meerderheid erkennen, hij wilde de Allerhoogste gelijk 
worden. Hiermee wilde hij uit zichzelf tot de trap der onsterfelijkheid opklimmen, terwijl hij 
zeer wel geweten kon hebben, dat hij vergankelijk was en alleen er door de Scheppingsmidde-
laar toe kon komen. Dat het aan God gelijk willen wezen kwam uit hemzelf voort en dat spie-
gelde hij later ook aan Eva voor. Hij ontkende zijn vergankelijkheid, waarin God hem gesteld 
had en daarmee zijn afhankelijkheid, hij werd hoogmoedig en wilde als God onsterfelijk zijn 
en daarmee almachtig worden. Hij versmaadde daarmee God als de Onvergankelijke. 
 
Sommigen menen, dat God dit zo gewild heeft. Daarmee maakt men Hem, tot Auteur van de 
zonde. Heeft God deze scheppingszoon daarom, voortgebracht opdat hij een zee van ellende 
zou uitstorten over zichzelf en later mede over deze wereld, om daardoor Zijn genade te kun-
nen bewijzen? Dat ware een soortgelijk geval als wanneer een vader eerst kinderen verwekte 
en opvoedde om ze later in allerlei ellende in te dompelen alleen om te tonen hoe knap hij is 
door ze er weer uit te halen. Laat ons zo van God niet denken. Het neemt naast Zijn liefde ook 
Zijn heiligheid weg. De eerste zonde is niet uit God, maar uit het schepsel. Ze ligt óp de lijn, 
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niet in de lijn van Gods voornemen. Ze is door niets gemotiveerd, want Satan behoefde niet te 
zondigen, hij kon onsterfelijk worden. De drang in hem daartoe was niet verkeerd, maar de 
wijze om, er toe te komen ongemotiveerd. Evenmin als Jakob, die de drang in zich had de 
zegen te verwerven, dat op de wijze behoefde te doen als hij deed, evenmin behoefde Satan, 
om te bereiken wat hij wilde, te doen wat hij deed. God schiep hem vergankelijk. Niet echter 
om hem te doen zondigen, maar om in hem de begeerte te wekken naar iets hogers. Dat Satan 
dat op zijn wijze wilde bereiken, is niet uit God, maar uit Satan. God had hem een redelijk-
zedelijk besef gegeven. Dat was zijn eer als redelijk schepsel. Echter niet om dat tegen God in 
te gebruiken, maar met God mee. Satans zonde lag op de lijn van Gods plan, d.w.z. de moge-
lijkheid bestond, maar niet in de lijn ervan. Als men naar een stad reist, ligt de mogelijkheid 
voor een spoorwegongeluk in de richting waarheen men reist, maar niet in de bedoeling. Zo 
ligt Satans zonde op de weg van het vergankelijk zijn, niet in de lijn er van, d.w.z. ze is niet 
met Gods wil en bedoeling daar. 
 
Hoe groot is God, dat Hij het aangedurfd heeft redelijkzedelijke wezens te scheppen. Hij heeft 
de gevolgen voorzien. Toch deed Hij het. Ligt hierin niet duidelijk opgesloten, dat Hij alles 
voor Zijn rekening heeft genomen. Hij voorzag de zonde. Ook de gevolgen er van. Zou Hij 
ook geen voorziening getroffen hebben om niet alleen de zonde, maar ook haar gevolgen te 
niet te doen? Zo neen, dan is het voornemen Hem uit de handen geglipt. Zo ja, dan is de zon-
de er in opgenomen. Niet als een gewild, maar als een geduld deel, dat uiteindelijk God nog 
meer zal verheerlijken. En toch Zijn voornemen niet te niet zal doen. 

Een beeld. Wanneer men met een trein reist, kan men verongelukken. Dezelfde locomotief die 
zich langs de rails beweegt en daarvoor gebouwd is, kan uit de rails springen en zichzelf en 
het materiaal te gronde richten. Als er nu een nieuwe trein komt moet hij, zal de doelmissing, 
het niet aankomen, weggenomen worden, de reis voortzetten naar het beoogde station. Hij 
moet niet naar een ander rijden, hij moet voortgaan in de lijn van de verongelukte trein. Zo nu 
met Gods voornemen. God zet het voort. De zonde is de kracht die eerst met Hem meewerkte, 
nu tegen Hem wordt gericht. Is Hij nu onmachtig tot Zijn einddoel te komen? Neen, ondanks 
de zonde komt Hij er toch. Alleen, nu is de eer gans Zijns. Ondanks de zonde komt God klaar 
met Zijn voornemen, alleen de duur wordt langer, de omvang breder, de diepte groter, de 
hoogte verhevener. De genade wordt overvloediger. 

GEEN TWEE VOORNEMENS.  
God heeft geen twee wereldvoornemens behoeven te maken, een voor het geval Satan viel, 
een voor het geval dit niet geschiedde. Dit zal men eerst ten volle inzien, als men verstaat, dat 
God alles vergankelijk schiep. Satans zonde brengt geen onsterfelijkheid voort, evenmin als 
Satans niet zondigen hem als zodanig onverderfelijkheid schonk. Satan bleef vergankelijk. 
Alleen laat God die vergankelijkheid nu openbaar worden en omslaan in ijdelheid, rusteloze, 
niet tot z’n doel kunnende komen en daardoor voortdurende vergankelijkheid. Heel de schep-
ping wordt der ijdelheid onderworpen, niet gewillig maar om Diens, d.i. Gods, wil, Die het 
der ijdelheid onderworpen heeft. God bepaalt, dat nu alles der ijdelheid zal ten prooi vallen. 
De vergankelijkheid slaat om in verderving. Moest het vergankelijke naar Gods voornemen 
onvergankelijkheid aandoen, de sterfelijkheid onsterfelijkheid, thans hebben allen, die gewei-
gerd hebben die te verkrijgen op de door God gestelde wijze, dat doel gemist en kunnen nu 
niet weer vrijwillig uit zichzelf tot God komen. De wil om te leven sloeg om in de onwil om 
te sterven, d.i. om het leven te willen vragen. 
 
AFGEBROKEN LOOP.  
De zonde van Satan en de zijnen remt het voornemen in zijn loop. Wat in 3 aionen had kun-
nen geschieden, kan nu geen voortgang hebben dan door ingrijpen Gods. De onwil komt tus-
senbeide. Het schepsel wil nu niet meer tot de onvergankelijkheid geleid worden. Daarmee 
slaat de vergankelijkheid om in ijdelheid, d.i. afgehele wegvloeiïng van leven, althans op de 
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lange duur, want Gods ingelegde gaven en krachten zijn zeer duurzaam, hoewel niet oneindig 
groot. De verderfelijkheid, d.i. vergankelijkheid, het kunnen vergaan, wordt verderving, het 
verterend móéten vergaan. Het leven en de kracht uit God toevloeiend, wordt aangewend te-
gen Hem in. Nu volgt de nederwerping der wereld, het woest en ledig worden der aarde, het 
niet rein zijn in Gods oog van de hemelen, Job. 15:15. 
 
DE OORSPRONKELIJKE SCHEPPING.  
Wat nu? De Heere bereidt de aionen opnieuw toe. Hij heeft alles overzien en voorzien. De 
zonde werpt Zijn voornemen niet omver, maakt alleen de genade overvloediger. Hij heeft alle 
dingen tot Zich geschapen en zal het voornemen toch volvoeren. Wat reeds in Zijn voorne-
men lag, geschiedt toch. Hij wilde de mens daar stellen om ook buiten de zonde, de schepping 
tot onvergankelijkheid te leiden. Hij stelt hem nu daar om niet alleen die roeping te vervullen, 
maar tevens de gevolgen der zonde op te heffen en de zonde ongedaan te maken. Men moet 
Adams schepping dus uit tweeërlei hoofde bezien. Ze lag buiten de zonde om al in Gods 
voornemen. Maar de wijze wordt nu wat veranderd. Adam wordt geschapen uit het stof der 
aarde. Hij moet de gevallen schepping opheffen, vandaar dat hij een lichaam ontvangt uit het 
stof. De zonde vernietigt Gods plan niet, wijzigt het alleen in de weg der vervulling. 
 
Ook Adam valt. Faalt Gods voornemen nu? Ook dat niet. De Heere schuift nu enige aionen 
in, in het voornemen of wil men het anders, de Heere breekt de aionen af en deelt ze. De 3 
worden er nu 5. De tweede aioon, waarin Hij voornemens was het wezen daar te stellen dat de 
schepping tot onvergankelijkheid moest leiden, maar dat zelf ook zondigde, wordt in tweeën 
gedeeld. De zonde maakte dit noodzakelijk. De eerste mensheid vergaat. Dan ontstaat er een 
wereld van volken, waarmee de Heere Zijn raad volvoert. Ook de derde aioon wordt in twee-
en gesplitst. Moest in die derde aioon naar het oorspronkelijk voornemen tot de onverganke-
lijkheid en heerlijkheid geleid worden, nu zijn er 2 aionen nodig. Maar God komt toch waar 
Hij wezen wil. Al valt alles uit, Hij weet de wegen en middelen om alles weer vast te stellen. 
Zo wordt door de zonde in alles de genade veel groter. Zonder dat Zijn voornemen in beginsel 
gewijzigd wordt. Dat beginsel toch is om door de vergankelijkheid heen tot de onverganke-
lijkheid te voeren. En dat zal geschieden. De uitwerking wordt vertraagd, maar niet vernie-
tigd. De doelmissing van de mens moge hem tot een tegenwerker maken, Gods genade wordt 
er door vergroot als Hij die tegenwerkers weet te veranderen tot medearbeiders om dat voor-
nemen te verwezenlijken. Het eindpunt wordt bereikt. En wel op de Goddelijk verheven wij-
ze, dat Hij Zelf afdaalt, door dood en graf doorgaat en zo de weg opent tot de onsterfelijkheid, 
die Hij van meetaf als einddoel van het voornemen had gesteld. Nu wordt alles uit genade 
geschonken; de eer is Godes, de beschaming aan het schepsel, het einde is: God zij voor alles 
geprezen! 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 2 16 Juli 1932 

De Weg der Behoudenis 

XXII. MOET GOD ZIJN OORSPRONKELIJK PLAN NIET WIJZIGEN? 
 
DE ALWIJZE GOD.  
Nu is er hier een moeilijkheid. Als er iets van de mens afhangt, en niet rechtstreeks van God, 
dan schijnt het alsof God steeds Zijn plan zal moeten wijzigen om het aan te passen aan de 
wil des mensen. Moest men noodzakelijk tot die conclusie komen, dan was het beter te gelo-
ven dat wij op een verkeerde weg zijn en kon men alle vrijheid van de mens beter loochenen. 
Wij zien echter niet in waarom men tot die gevolgtrekking moet komen. Allereerst houde 
men rekening met wat wij gezien hebben over het beperken van de vrijheid tot de sfeer van 
Gods verlangen. Zijn plan wordt dus, tenminste in grote lijnen, niet aangetast. Slechts in on-
derdelen zou men kunnen denken dat het wat moet herzien worden. Maar ook dat is niet zo. 
Wij beoordelen God te veel naar onze standaard, naar onze zwakheid en kortzichtigheid. 
Want als wij een plan maken, dan wordt het gewoonlijk geheel in de war gestuurd door de 
tussenkomst van anderen, wier daden wij niet konden voorzien. Neem b.v. het schaakspel. 
Een geoefend speler kan heel wat berekeningen maken en ook min of meer gissen naar wat 
de tegenpartij zal doen en er rekening mee houden. Toch komt er eens een zet, die niet voor-
zien was en die het noodzakelijk maakt het eerste plan te wijzigen. Steeds moet zijn voorne-
men dus aangepast worden aan de wil der tegenpartij. 
 
Maar zo is het gelukkig niet bij God. Hij kent ALLE dingen. Zijn alwetendheid omvat alles, 
ook de wil des mens en. Hij weet van te voren in welke richting de vrije mens zal beslissen 
en kan er dus rekening mee houden. Hij kent alle oorzaken, dus ook alle gevolgen. Voor Hem 
is alles gedetermineerd. Hij wist dat Zijn volk niet onmiddellijk het land zou ingaan. Hij wist 
dat Israël zich niet zou bekeren en het koninkrijk zou toeven. Hij wist dat ze Zijn Zoon door 
de hand der ongerechtigen zouden ter dood brengen (Hand. 2:23). Hij kende van te voren de 
verstrooiing der Joden (1 Petr. 1:2, het woord “uitverkorenen” staat in alle handschriften vóór 
“vreemdelingen “, vs. 1. Het is de verstrooiing, die naar de voorkennis is, niet de uitverkie-
zing). Zo is elke gedachte, elke wil en elke uitvoering van die wil Hem bekend van vóór de 
aionen. Zo heeft Hij slechts één plan behoeven te maken, waar alles in opgenomen is en tot 
zijn recht komt, ook de vrijheid Zijner schepselen. Er is niets goddelijks in het voorkennen 
van wat een mechanisme doen zal, maar wel in het voorkennen van de handelingen van een 
vrij wezen. 

De reeds vermelde voorbeelden van de vrijheid der mensen en de voorkennis van God willen 
wij nu wat verder onderzoeken, omdat hier nog belangrijke zaken geleerd worden. 
 

De woestijnreis van Israël had maar een paar jaar moeten duren. God bood hun aan het be-
loofde land in te gaan en die belofte was gemeend. Het was Zijn verlangen en zo had het 
moeten zijn, hadden zij, in Gods kracht, aan dat verlangen voldaan. Zij geloofden echter niet 
en stelden hun wil tegenover Gods wil. Men ziet hun verantwoordelijkheid en ook het recht-
vaardige van Gods straf. Toen zij dus voor het land stonden, hing alles van hen af, niet recht-
streeks van God. Zij konden ingaan of niet. Hebben zij God dan verrast? Heeft Hij Zijn plan 
moeten wijzigen? Geenszins. Hij kende te voren Israëls ongeloof en Zijn plan hield er reeds 
rekening mee. Het had anders moeten gaan, maar God wist hoe het, zou gaan. 
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Wij leren hieruit ook, dat al heeft God Zijn plan geheel van te voren vastgelegd, Hij het daar-
om niet doet kennen aan Zijn schepselen. Hij stelt alles voor alsof zij zullen ingaan, al weet 
Hij dat zij het niet zullen doen. Hij zegt hun, hoe het zou moeten gaan volgens Zijn verlan-
gen, niet hoe het zal gaan. Men begrijpt waarom. Dan zou de verantwoordelijkheid en de 
vrijheid verminderd of te niet gedaan zijn. Het schepsel zou zich kunnen verontschuldigen en 
zeggen dat het toch zo móést gebeuren. 

Het is in dergelijke gevallen dat men kan spreken van de verborgenheid van Zijn wil (Ef. 
1:9). 

Er zijn zeer talrijke voorbeelden van deze merkwaardige toestanden. Laat ons er nog twee 
uitkiezen: de dood van Christus en de komst van het koninkrijk. 

Christus moest sterven, dat was onontbeerlijk voor de verzoening, verlossing en behoudenis 
en toch is Israël er verantwoordelijk voor. Het was in Gods plan begrepen, en toch zijn zij 
schuldig. Dat plan kon dus niet geheel en ook niet duidelijk geopenbaard worden, want dan 
was Israëls vrijheid weg. Dan zouden zij meer gehandeld hebben naar wat zij wisten dat toch 
moest gebeuren dan naar Gods verlangen. Ook ten opzichte van Satan moest het plan verbor-
gen blijven. Wij zien dan ook, dat de verborgenheid van Christus slechts heel geleidelijk ont-
sluierd wordt, heel de Schrift door. Het laatste is de openbaring aangaande het samen-
lichaam, de grote verborgenheid. 

Het koninkrijk moest eigenlijk komen toen de Heere op aarde was. Alles was gereed. Alles 
wordt voorgesteld alsof het werkelijk spoedig zal komen. Het is nabij. Men kent de teksten 
zoals Mat. 16:28, die voor velen een moeilijk vraagstuk zijn. Alles wordt zo voorgesteld, om-
dat het werkelijk kan gebeuren en het Gods wil is dat het zal gebeuren. De mens zou nu die 
wil moeten willen. Als ze de boodschap niet aannemen, begint de Heere van de “verborgen-
heden” van het Koninkrijk te spreken. 

Zo is het ook weer na het kruis. Weer kon het koninkrijk beginnen. De enige conditie was: 
bekering. En hier ook weer wist God, dat zij zich niet zouden bekeren en er eeuwen zouden 
verlopen vóór het werkelijk komt. Maar dat kon hun natuurlijk niet gezegd worden. Men 
weet dan ook, hoe in alle profetieën die tussenperiode geheel bedekt is. Daarom ook het on-
bepaalde in het antwoord van de Heere Jezus op de vraag of het koninkrijk nu zou komen 
(Hand. 1:7).”Het komt u niet toe te weten...” Hij kon hun niet zeggen dat het feitelijk nog 
niet zou komen, want zij moesten juist hun boodschap brengen alsof het zou komen en alle 
verantwoordelijkheid bij Israël laten. Hadden zij van te voren geweten, dat hun pogingen toch 
vruchteloos zouden zijn, dan hadden zij niet met vertrouwen en overtuiging kunnen spreken. 
Dan had dit medegewerkt tot het zich niet bekeren van Gods volk en was het dus minder vrij 
en verantwoordelijk geweest. Nu echter hing alles van hen af. Na de verwerping van het Ko-
ninkrijk einde Handelingen volgt dan de grote “Verborgenheid”. 

Maar zo komen wij nu voor een nieuwe moeilijkheid: Als God dan alles kent en voorziet, is 
de mens dan toch wel vrij? Als alles op een bepaalde wijze moet gebeuren, kan men dan wel 
van vrijheid spreken? Alles is dan toch immers gedetermineerd? 
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DE “VRIJE” MENS.  
Dat alles voor God gedetermineerd is kan niet geloochend worden. Maar als men inziet dat 
God ook de wil kan voorkennen, vermindert dat de vrijheid niet. Het is niet, omdat God weet 
hoe iemand op vrije wijze zal handelen, dat die mens verplicht is zo te handelen. Het kennen 
van het vrije, maakt het niet tot iets niet vrij’s. Beide het kennen en het vrije kunnen naast 
elkander bestaan. 

Zou God echter iets mededelen aangaande wat Hij weet over de beslissing die de mens zal 
nemen, dan zou die mens door die voorkennis te veel beïnvloed zijn. dus niet meer vrij. Zo-
lang Gód niet alles openbaart aangaande de wil des mensen, blijft die wil vrij. 

Men ziet dus, hoe de vrijheid van de mens niets afdoet van Gods almacht en al wijsheid, maar 
deze juist meer doet uitkomen. En ook hoe Gods voorkennis de vrijheid van het schepsel niet 
belet. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 65. 

2. De Petrus brieven. 

PETRUS VOOR EN AAN DE BESNIJDENIS. 
Petrus is een van de apostelen der Besnijdenis, hoewel zijn bediening niet beperkt bleef tot de 
Besnijdenis in Kanaän. Met uitzondering van zijn zending tot Cornelius, lezen we niet dat hij 
of de andere apostelen der Besnijdenis tot de Heidenen zijn gegaan. Onder de “Besnijdenis” 
vallen ook alle uitlandse Israëlieten. Ook dus besneden Heidenen die door de Besnijdenis in 
Israël ingelijfd werden. 

Uit de eerste Brief zien we, hoe Petrus in Babylon werkzaam was, welke werkzaamheid zeker 
valt na de gevangenneming en bevrijding van Hand. 12 en na de vergadering te Jeruzalem 
van Hand. 15. Babylon is voor ons de stad aan de Eufraat, later door Trajanus (117 na Chr.) 
op de Parthen veroverd. Velen menen, dat met Babylon, in 1 Petr. 5 genoemd, Rome bedoeld 
wordt en deze naam dus een symbolische aanduiding is. Wij kunnen dat niet inzien. Waarom 
gebruikt Paulus die naam dan niet als hij over Rome spreekt, Hand. 19:21, Rom. 1:7. Nergens 
in de Schrift is Babylon of Babel iets anders dan de stad (met de inwoners vanzelf) in het land 
Chaldea. De mening alsof Babylon in 1 Petr. 5 Rome is, berust alleen op de uitlegging van 
Op. 18, waarin men voor Babylon Rome wenst te lezen. We merkten reeds bij Jeremia op, dat 
Babel of Babylon in het land der Chaldeeën ligt. Verder is er nergens enig spoor in de Schrift, 
dat Petrus de gemeente te Rome gesticht heeft of er zelf geweest is. In de Brief aan de Romei-
nen wordt geen groet gezonden aan Petrus. Uit 2 Tim. blijkt, dat Petrus er toen nog niet was. 
Alleen Lukas was bij Paulus, 2 Tim. 4:11. Waarom we dus Rome moeten lezen als Petrus 
Babylon schrijft, is niet in te zien. Dat is een der grilligheden in de Roomse en andere Kerk-
theologie zoals er zoveel zijn in de andere sferen van het menselijk leven 

Dat Petrus schreef aan Joden (en eventueel aan Jodengenoten) blijkt uit vele dingen. Zie 1 
Petr. 1:1; 2:9, 12. Dat zijn tweede Brief aan dezelfde groep is, blijkt uit de hele inhoud en uit 
2 Petr. 3:1. 
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De groep door Petrus geleid, had in de verdrukking dier dagen een voorafschaduwing van wat 
een soortgelijke groep uit Israël in later, nog toekomende dagen, in veel sterker mate zal on-
dervinden: het als gelovige Joden lijden voor Christus en het uitzien naar Zijn wederkomst, 
de ingang in het eeuwig koninkrijk, opgericht vanuit de hemelen. Wie inziet dat Petrus voor 
de Besnijdenis schrijft, heeft geen behoefte te verdediger, dat hij in Rome de Chr. Kerk uit de 
Heidenen gesticht heeft. 

1 Petrus (2 a). 

1 PETR. 1 1:1”Petrus een apostel van Jezus Christus, den vreemdelingen verstrooid in 
Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië.,” Petrus schrijft aan de verstrooide Joden in 
de gewesten, weleer door Paulus bezocht. Paulus’ werk heeft opgehouden. Petrus richt zich 
daarbij tot Israëlitische gelovigen. Uit 2 Petr. 1:14 blijkt dat Petrus deze Brieven schreef, toen 
hij een oud man was en uit 3:16, dat hij kennis had genomen van Paulus’ Brieven. Petrus 
schijnt hier het werk onder Israël van Paulus over te nemen. 

Vele Joden hadden Christus aangenomen. Na Paulus’ afscheid aan Israël Hand. 28, na zijn 
Brief aan de Hebreeën (die we hem tenminste wel toe kunnen kennen) bleven er nog velen, 
die hem niet konden volgen en alleen in de verwachting bleven leven van het toekomende 
koninkrijk. Die verwachting was juist wat het feit betreft, niet wat de tijd aangaat. Dan zou er 
nog heel wat moeten gebeuren. De dagen van druk en lijden worden door God gebruikt om 
een troostwoord te zenden aan een groep van die dagen die in voorsmaak een soortgelijk lij-
den had als eenmaal in latere dagen door een andere groep, ook uit Israël zal doorstaan moe-
ten worden. Israël was toen als volk nog niet openlijk afgesneden, het was nog voor het jaar 
70. God gedenkt aan het overblijfsel naar de verkiezing der genade in die dagen zoals Hij dat 
nog doet en weder zal doen in de toekomst. Dat deel erkent Christus als Messias en Verlosser 
en moet des wegen lijden doorstaan. 

1:2 “... den uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders in de heiligmaking des 
Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.“ 

Opgemerkt zij, dat het woord uitverkoren behoort bij vreemdelingen. Er staat dus: den uitver-
koren vreemdelingen, verstrooid... enz. naar de voorkennis Gods... enz. De verstrooiing wordt 
gezegd naar de voorkennis te zijn. 

De besprenging des bloeds herinnert aan Ex. 24. Daar vinden we de sluiting van het Oude 
verbond. Daarbij sprengde Mozes bloed op het volk, vs. 8 en zei: “Dit is het bloed des ver-
bonds, hetwelk de Heere met ulieden gemaakt heeft.” Bij Petrus is sprake van het betere 
bloed dan van dieren, Heb. 12:24. Het is het bloed van het, Nieuwe verbond, dat met Israël 
wordt opgericht, Jer. 31. Bij Sinaï zei het volk: “Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij 
doen en gehoorzamen,” Ex. 24:7 (19:8). Petrus wijst ook op een gehoorzaamheid, een ge-
hoorzaamheid aan Christus’ geboden die niet zwaar zijn, een gehoorzaamheid bij een wandel 
in de liefde, punten die Johannes uitwerkt. 

WEDERGEBOREN.  
1:3 1 “Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus Die naar Zijn grote barm-
hartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Chris-
tus uit de doden.” 
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Het woord: wedergeboren komt alleen voor in 1 Petr. 1:3 en 23. Het betekent: opnieuw ver-
wekken en voortbrengen. De Heere Jezus zei tot Nikodemus: Gijlieden (meervoud dus, niet 
alleen Nikodemus, maar geheel Israël) moet van Boven (niet weder) geboren worden. “ In het 
Ev. van Joh. komt de term: wedergeboren niet voor, wel van Boven geboren, wat er parallel 
mee loopt maar toch de zaak van een andere zijde benadert. Wedergeboren wijst op een ver-
nieuwde verwekking en beziet de zaak van uit Israëls sfeer, van Boven, beziet haar van Gods 
zijde. Het resultaat is hetzelfde: Een vernieuwd, levend Israël. 

Het woord: wedergeboorte komt alleen voor in Mt. 19:28 en Titus 3:5. Tit. 3:5 ziet terug op 
de wedergeboorte in het verleden (bij Pinksteren), Mt. 19:28 op de toekomst. Al deze plaat-
sen wijzen er op, dat Israël weder verwekt wordt en houden in, dat Israël dood is. Paulus 
spreekt daarom van Israëls aanneming als van het leven uit de doden. In de Wedergeboorte 
der toekomende eeuw wordt Israël nationaal en geestelijk herboren. Petrus’ hoorders zijn 
(met die van de Jakobus- brief) de eerstelingen er van. De verstrooide vreemdelingen zijn 
wedergeboren tot een levende hoop. Vanaf Pinksteren begon de tijd van Israëls wedergeboor-
te, de werking van het Nieuwe verbond. Bij Paulus is nergens sprake van wedergeboorte, 
maar van een nieuwe schepping, 2 Cor. 5:17 grondtekst. Men zou ongeveer zo kunnen zeg-
gen: De wedergeboorte maakt kind van God, de nieuwe schepping zet in een zoons- verhou-
ding, de laatste is meer dan de eerste. 

1:4 “... wedergeboren ... tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfe-
nis die in de hemelen bewaard is voor u...” 

Schijnbaar loopt deze tekst parallel met Col. 1:5. Hier wordt gezegd, dat de erfenis bewaard 
wordt in de hemelen, daar is sprake van de hoop weggelegd in de hemelen. Toch is dit niet 
hetzelfde. De erfenis wordt gegeven vanuit de hemelen, de hoop verwezenlijkt in de hemelen. 
De erfenis is het betere hemelse vaderland van Heb. 11:16. Abraham, Isaak en Jakob ver-
wachtten een ander vaderland dan zij hadden, n.1. het hemelse (Gr.: het overhemelse). Dit is 
geen vaderland in de hemelen of in het overhemelse. Het is het land vanuit de hemelen gege-
ven en bezeten “tot in eeuwigheid “, Gen. 13:15. Zij die wedergeboren worden tot die hoop, 
zullen het beërven. 

IN DE LAATSTE TIJD.  
1:5 “... bewaard ... voor u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zalig-
heid (behoudenis) die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd.” De “zaligheid 
“, de behoudenis der zielen, d.i. der personen, houdt verband met het ingaan in het eeuwig 
(aionisch) koninkrijk van de Heere en (Zaligmaker (Behouder) Jezus Christus, 2 Petr. 1:11 
Deze gelovigen krijgen een aards onsterfelijk en onverderfelijk lichaam. Daarom spreekt de 
tekst van de behoudenis der zielen, d.i. der personen in aardse verschijningsvorm. Er zijn im-
mers hemelse en aardse lichamen, 1 Cor. 15:40. Zij die “hemelse” lichamen krijgen, leven in 
een hogere sfeer, die aardse ontvangen zullen verheerlijkte aardse lichamen hebben. De “za-
ligheid der zielen” heeft niets te maken met wat de Westerse Kerktheologie daarvan gemaakt 
heeft. Deze leer is product van de heidens filosofische beschouwing en Christelijke kortzich-
tigheid, n.l. van het in de hemel leven van ontlichaamde zielen Het vers zegt, dat de behou-
denis der zielen eerst geopenbaard zal worden in de laatste tijd. 

1:7 “... in de openbaring van Jezus Christus.” Petrus verwijst weer naar het einde, Openba-
ring van Jezus Christus. Deze vangt aan als de Heere opstaat van Gods rechterhand om de 
aarde te gaan oordelen. 
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1:8 “... verkrijgende het einde uws geloofs, de zaligheid (behoudenis) der zielen, d.i. van uw 
persoon.” De “zaligheid” wordt geopenbaard in de laatste tijd in de openbaring van Jezus 
Christus. Het einde, d.i. einddoel, is de behoudenis van de dan levenden. Het betreft hier niet 
het naar de hemel gaan, maar het ingaan in het Koninkrijk. Het is een wachten op Christus uit 
de hemel. De doden zullen eerst moeten opstaan. Voor hen gaf Christus de belofte, dat de 
poorten van de Hades Zijn gemeente niet in macht zullen overtreffen (S.V. overweldigen). 

DE VISIE DER PROFETEN.  
1:10 “... van welke zaligheid (behoudenis) ondervraagd en onderzocht hebben de profeten 
die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied.” We hebben reeds gezien, dat het 
O.T. op een aardse verwachting wijst. Van de Westerse “zaligheid der zielen” spraken de 
O.T. profeten niet. Zij hadden het over de vestiging van het Koninkrijk. Daaraan was verbon-
den de opstanding “ten laatste dage” (dezer eeuw). De O.T. waren begerig te weten wanneer 
die dag kwam. 

1:11 “... onderzoekende op welken en hoedanige tijd de Geest van Christus Die in hen was, 
beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid 
daarna volgende.” 

De profeten zagen lijden en heerlijkheid van Christus in één lijn, vlak achter elkaar. Die 
Christus was voor hen de Koning Israëls. Ze begrepen, dat Christus eerst lijden moest en zo 
tot Zijn heerlijkheid ingaan. Dan kwam het Koninkrijk van Vader David. Maar hoe lang dit 
na elkaar zou zijn en van welke aard dit lijden was, dat konden zij niet doorzien. Dat kon al-
leen (en dan nog maar enigermate) verstaan worden door hen die achter het Kruis stonden. 
Daartoe behoorden ook deze “vreemdelingen”. 

1:12 “... dewelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven maar ons (Gr.: u) bedienden deze 
dingen, die u nu aangeduid zijn door degenen, die u het evangelie verkondigd hebben door 
de heiligen Geest die van de hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in 
te zien.” 

Petrus verwijst hier naar de Pinkstertijd. Het evangelie is verkondigd door heilige geest, d.i. 
kracht van Boven, gave van de Heilige Geest. Eerst na Christus’ opstanding kon men beter 
het lijden verstaan. Zijn hemelvaart gaf bewijs van Zijn heerlijkheid. Eén ding moest nu nog 
vervuld worden. Het zitten op Davids troon. Daarop moesten de lezers van Petrus nu wach-
ten. 

VS. 13-25.  
1:13 “Daarom, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt vólko-
menlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” 

Hier loopt Petrus parallel met 1 Cor. 1:7, bewijs dat Paulus toen nog arbeidde in de sfeer van 
het Nieuwe Verbond. Openbaring van Jezus Christus brengt een genade voor die gelovigen. 
Niet dus hun dood. Zij gaan niet tot Christus, Christus komt tot hen, zij hopen op een genade, 
eerst gegeven bij Zijn openbaring. Zij moeten niet hopen op een genade die hen naar de he-
mel leidt, zij moeten uitzien naar de genade in de openbaring van Christus. 

1:16 “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig want Ik ben heilig.” Dit vers verwijst naar 
Lev. 11:44; 19:2; 20:7, naar de Wet dus. Wat onder het Oude verbond eis was, maar niet kon 
volbracht worden, blijft in het Nieuwe verbond, maar wordt in de kracht van de Geest vol-
eind. 
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1:18 De ijdele wandel van de vaderen overgeleverd, wijst op het wettische onderhouden der 
inzettingen als grond der rechtvaardigheid, het oprichten van eigen gerechtigheid uit de wer-
ken, Rom. 9:32. Weer bewijs, dat Petrus aan Israëlieten schrijft. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

No. 50. 

DE WERELD TOEBEREID.  
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de 
dingen die men ziet, niet zijn geworden uit de dingen, die gezien worden,” Heb. 11:3. Voor 
wereld staat in het Grieks niet kosmos, maar: de aionen. Zie Kanttek. St. V. 

Heb.11 begint met de oude wereld. Abel wordt genoemd, dan Henoch en Noach. Voor Abel 
komt, spreekt het hoofdstuk over de toebereide aionen. Volgens Heb. 1:2 zijn de aionen door 
(middel van) de Zoon gemaakt. De S.V. zet ook hier: wereld; het Gr. heeft: de aionen. Zie 
Kanttek. De werkwoorden verschillen: in Heb. 1:2 staat er: gemaakt, beter: maakt; in 11:3 is 
het: opnieuw toebereid, Gr. het, opnieuw toebereiden. Toebereiden is in het Gr.: katartizoo, 
neer-ordenen. Er staat in 11:3 dus niets over de wereld, de kosmos, er wordt iets gezegd over 
de aionen. Die werden neer-geordend. 

Wat wil dit zeggen? Waar de Geest elk woord, dat Hij gebruikt, juist gekozen heeft, Hij in 
Heb. 1:2 spreekt over het maken, in 11:3 over het neer-ordenen, daar moeten we op dit ver-
schil letten, het neer-ordenen is iets anders dan het maken. We zullen nagaan, waar het 
werkwoord katartizoo nog meer voorkomt. Dan wordt ons wellicht Heb. 11:3 ook duidelijker. 

DE NETTEN VERMAKENDE.  
De eerste maal dat het woord voorkomt, is in Mt. 4:21. Daar lezen we: “En Hij... zag twee 
andere broeders, namelijk Jakobus de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, in het 
schip met hun vader, de netten vermakende en heeft hen geroepen.” Zij waren bezig hun 
netten opnieuw in orde te brengen, ze te herstellen, na te zien, opnieuw voor de vangst gereed 
te maken, toe te bereiden, te herordenen. Aan de herordening ging een vroeger in gebruik zijn 
vooraf. Men kan niets herordenen voor het eerst geordend was. 

In Gal. 6:1 is het woord vertaald door: terechtbrengen. “Broeders, indien ook een mens 
overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht,” 
d.i.: herordent hem, zet hem weer in de goede stand. Het zelfstandig naamwoord katartismos 
werd in het Grieks ook gebruikt als medische term, namelijk om het weer in het gelid zetten 
van een arm of been mee aan te duiden, het was een neer-ordenen, een in de kom trekken van 
het daaruit geraakte deel; daartoe moest men het neer trekken en zo in het lid brengen. Zo met 
de aionen: ze hadden een herordening nodig, een weer opnieuw in orde brengen om voor ver-
dere loop geschikt te maken. 

DE NEDERWERPING.  
De aionen werden herordend. De herordening was nodig door de nederwerping der wereld. 
De geleerden zeggen ons, op grond van goede gegevens, dat er op aarde z.g. voorwereldlijke 
planten en dieren zijn geweest, die te gronde zijn gegaan; dat er grote verschuivingen hebben 
plaats gehad in de aardlagen, dat de asteroïden, zwevende stukken tussen Mars en Jupiter, de 
brokstukken kunnen zijn van een geheel uit elkaar geslagen planeet. Dat moet een geweldige 
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schok hebben veroorzaakt en daardoor moeten grote veranderingen ingetreden zijn. Alles 
waarschijnlijk mede gevolg van Satans val. De overdekkende cherub, die sluitstuk was van de 
toenmalige wereld, zag zijn heiligdommen uiteengeslagen en ter neer geworpen, bewijs voor 
hem, hoe vergankelijk alles was. 

De overste van de macht der lucht kon niets herstellen. Ook hier bleek zijn ontoereikendheid. 
Hij had niets tot volmaaktheid gebracht, hij kon ook niets, nieuw maken. God betoonde Zijn 
kracht door deze terug te trekken. Satan kon de samenstelling, de kosmos, de wereldorde, niet 
onderhouden, het wereldgebouw niet schragen. Zo werd zijn afhankelijkheid en beperkte 
macht bewezen. En zijdelings zijn vergankelijkheid, hij stond niet boven het gebroken sa-
menstel. Heeft hij mogelijk pogingen gedaan om alles te stutten, het heeft niet gebaat. 

God had een betere weg, van begin af door Hem voor ogen. Niet Satan, maar de mens, was 
geroepen de wereld uit de vergankelijkheid te leiden tot de onvergankelijkheid. En ook om 
haar na Satans opstand, tot onderwerping te brengen en de schade te herstellen. In wezen staat 
de mens daarom boven Satan. Is Satan overdekkende cherub, de mens zit in de troon. Thans 
blijkt dit alleen van de mens Jezus Christus en enige anderen, die de loop voleindigd hebben. 
Eenmaal zal het verder blijken. God heeft de soort “mens” uitverkoren in tegenstelling tot 
engel, cherub, seraf, overheid, macht, kracht, troon, enz. om door de mens, maar dan ook op-
gevoerd tot de volmaaktheid, alle dingen tot de verheerlijking te leiden. Ook zonder zonde 
was dat nodig geweest. Satan meende uit eigen kracht God gelijk te kunnen worden. Hij ging 
hiermee tegen Gods voornemen in en gebruikte de hem door God gegeven kracht om tegen 
God te ageren. De zonde ligt allereerst in de bedoeling, in het oogmerk, God wil onverganke-
lijk maken, Satan wil het worden. Beide schijnen parallel te lopen. Toch is de bedoeling ver-
schillend. En al wat zich nu tegen God bedoelt te richten, al is dat ook in zo geringe mate, 
zondigt. 

GODS VOORNEMEN. SATANS OOGMERK. 
Een eenvoudig beeld heldere dit op. Een arts kan met dezelfde hand hetzelfde mes op dezelf-
de plaats in iemands lichaam in doen dringen en daarvoor gedankt of beloond, of vervolgd en 
gestraft worden. Dat hangt eenvoudig af van het oogmerk waarmee bij het deed. Is het bij een 
operatie, dan is het ’t oogmerk iemand te helpen; het gevolg is loon; is het uit drift of haat, 
dus om iemand te doden, dan is het gevolg straf. Alle omstandigheden kunnen gelijk zijn, 
maar het oogmerk beslist. Vandaar de spreekwijze: Als twee hetzelfde doen, is het nog niet 
hetzelfde. 

Het was Gods voornemen de schepping te verheerlijken. Door het hoogste wezen, die van 
zijn geslacht was, de mens. Satan wil de Allerhoogste gelijk worden en niet langs Gods weg 
gaan. Zijn oogmerk is zelf daartoe te komen. Het gevolg is: nederwerping der wereld. Men 
ziet hoe beide parallel lopen, maar dat het oogmerk geheel verschillend is. Tevens blijkt nu 
mede, waarom Satan de mens zo tegenstaat. Deze is het door God gestelde wezen dat boven 
Satan staat. Vandaar zijn haat tegen de mens. In wezen, in aanleg hoger dan hij, is hij in posi-
tie, in bestaanswijze minder. Hij neemt de gelegenheid waar om hem op alle manier te ver-
hinderen het hoge doel te bereiken: boven hem staande de schepping te verheerlijken. 

God laat Zijn voornemen niet varen. Satan moge Gods weg niet willen gaan, God houdt Zich 
aan Zijn voornemen. Hij heeft bepaald, dat de mens, Zijn scheppingszoon, zou komen. Hij 
komt dan ook. Alleen, zijn taak wordt nu groter en breder. Niet alleen moet hij alles vervul-
len, hij moet de aarde ook onderwerpen. Als we dit woord nagaan, blijkt, dat men aan een 
vijandelijke, althans tegenstaande macht kan denken. Deze moet overwonnen worden. Door 
Satans tegenstand wordt het voornemen niet verijdeld en teniet gedaan, het blijft. God kan nu 
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zelfs rijker krachtsbetoon doen aanschouwen. Hij schept de mens daarom ook niet als een 
lichtend, heerlijk, geheel tot volheid gekomen wezen, maar uit het stof der aarde om hem van 
de volkomenheid, dat is alle delen en eigenschappen in kiem hebbende, tot de volmaaktheid 
te leiden, dat is: alle kiemen tot volle ontplooiing te brengen. Hij maakt hem een weinig min-
der dan de engelen, om hem met heerlijkheid te kronen, Ps. 8. 

Vanuit dat oogpunt bezie men Adam. Het voornemen om de mens te scheppen, was er reeds 
voor Satans schepping voorgenomen werd. De mens was het eerst in Gods voornemen. Niet 
in Gods uitvoerende raad. De schepping was aangelegd op de mens, maar ging vooraf aan de 
mens. Wat het eerst is in Gods voornemen, is het laatst in de uitvoering. Een voorbeeld helde-
re dit op. 

Om iets te maken, moet men eerst een plan maken, een schema, schets, model, of patroon. 
Dan moet men de grondstoffen zien te krijgen en de gereedschappen en eerst dan voert men 
het plan uit. Om een locomotief te maken, maakt men eerst een tekening, dan moet men ijzer 
en staal, enz. zien te krijgen, dan bewerkt men dat en bouwt men de machine op. Eindelijk is 
het voornemen werkelijkheid en eindigt het met wat men in beeld reeds voor zich had. Zo; 
ook met Adams schepping. Reeds inliggend in het voornemen, wordt ze later eerst uitgewerkt. 
En dan nog wat gewijzigd vanwege Satans zonde. De mens komt nu te staan op een verwoeste 
aarde. Zijn taak wordt zwaarder, zijn einddoel blijft echter onaangetast. Men ziet, dat de zon-
de het voornemen niet ongedaan maakt of verijdelt. Het einddoel is door de mens de schep-
ping te verheerlijken. En nu mag gebeuren wat wil, Gods raad en voornemen blijven bestaan. 
De mens Jezus Christus zit reeds aan Gods rechterhand met eer en heerlijkheid gekroond. 
Hiermee is de volle afwerking verzekerd. Alleen is Gods heerlijkheid vermeerderd. Hij Zelf 
heeft de weg geopend, is die gegaan en heeft die tot het einde toe afgelegd. En alleen door de 
van God gegevene Zoon des mensen kan de mens zijn eindbestemming bereiken. 

Een enkele opmerking over een moeilijk probleem, n.l. de vraag van infra of supralapsaris-
me. D.w.z.: Wat heeft God eerst gezien: de val en daarna uitverkoren of heeft Hij eerst uit-
verkoren en heeft Hij daarna de val gezien. Het eerste heet infralapsarisme of onderval me-
ning d.i. na de voorziene val had de uitverkiezing plaats (vanzelf in Gods voornemen, niet in 
de werkelijkheid) het laatste heet supralapsarisme, bovenval mening. Hierbij gaat de verkie-
zing vooraf aan het zien van de val. Beide komen in onze beschouwing tot hun recht, ’t Is 
niet het een of het ander, ’t is beide. Het supralapsarisme gaat uit van de gedachte, dat God 
zonder zonde te zien uitverkoos. Dit is ongerijmd in de Calvinistische visie. Die kan niet an-
ders zien dan de uitverkiezing na de val, strikt genomen, omdat wat niet uitverkoren is, ver-
worpen wordt. De zonde moet daarbij dus noodzakelijk in komen. In onze visie gaan beide 
op. Het supralapsarisme is voor ons dan de verkiezing der soort, der soort mens. Deze had 
plaats voor de nederwerping, ook voor het intreden der zonde in de wereld der mensen. Waar 
echter de soort mens ook valt en de zonde ook in zijn wereld inkomt, heeft een tweede ver-
kiezing plaats, nu met het oog op de zonde. Daarbij geven we plaats voor het Infralapsaris-
me. 

Een voorbeeld. Israël was als volk geroepen tot een koninklijk priesterdom. Geheel Israël. 
Maar om Israëls zonden wil werd er een groep uit verkoren de Levieten om het heiligdom, te 
bedienen. En uit hen weer de priesters om achter de eerste voorhang in te gaan. Hier staat dus 
volk tegenover volken en volk tegenover groep of klasse. Het een is Israëlitische supra-
lapsarisme, het ander Israëlitisch infralapsarisme te noemen. Zo nu heeft God de soort mens, 
het wezen mens, uitverkoren boven de andere soorten wezens, engelen b.v. om in Zijn troon 
te zitten. Maar uit die soort weer individuen of groepen vanwege de zonde der soort. Eerst 
verkoor Hij supralapsaristisch, daarna infralapsaristisch. Nu werkt Hij eerst het infra uit om 
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tot het supra te komen, d.w.z. Hij werkt nu in de zonde de verkiezing uit om daarna door de 
soort de schepping tot volmaking te leiden. In de toekomende eeuwen zullen ze mogelijk 
enigermate samen lopen. Terwijl, dus de ene groep dan nog werkzaam is met het oog op de 
zonde van andere groepen, Israël b.v., kan een andere groep, b.v. het Lichaam, dienen in de 
wereldglorificatie. Infra- en SupraLapsarisme hebben dus beide recht van bestaan, maar moe-
ten bezien worden vanuit verschillend standpunt. 

HET EINDDOEL DER AIONEN.  
De eerste aioon zonder zonde gezien, had tot einddoel gehad, de noodzakelijkheid aan te to-
nen van het gaan uit de vergankelijkheid tot de onvergankelijkheid om daarmee de schepping 
van de mens tot eindpunt te kunnen verkrijgen. De eerste aioon met de zonde ingekomen 
zijnde, roept om verlossing uit de ijdelheid en daarom om de mens. Het einddoel is dus on-
veranderd. De mens moet komen. Alleen is de noodzakelijkheid in het laatste geval te nijpen-
der. 

De tweede aioon zonder zonde, had de mens zien ontwikkelen tot degene, naar wie de schep-
ping uitzag. Ook dit ware een proces geweest. De tweede aioon met ’s mensen zonde ziet ook 
de mens zich ontwikkelen, maar in hoofdlijn tegen God in. Had de mens zonder zonde tot het 
eeuwige leven moeten komen, met zonde komt hij daartoe niet. Meer nog, de toenmalige 
mensheid ging tot op 8 zielen na onder in het oordeel. Daarom is een nieuwe aioon nodig. De 
tweede brengt niet tot de gewenste afsluiting. 

Door de zonde is het nodig de gang te vernauwen en een volk te roepen uit de mensheid, om 
daarin het heil uit te werken of voor te bereiden. Waar de soort mens gevallen is, moet een 
groep uit de soort nu het werk volbrengen of beter: instrument zijn, waardoor God dit kan 
doen. Zelfs die groep is daartoe niet in staat. Daarom wordt de groep, Israël, weer beperkt tot 
een stam, Levi, en deze tot een geslacht Aaron en deze tot een persoon, de hogepriester. Ook 
dit brengt niet tot voleinding. God heeft daarom een andere stam op het oog, niet om daar-
door Zijn heil te brengen, maar om tot beschaming èn van gans Israël èn van de stam van Le-
vi de geboorte van Hem voor te bereiden, die de Voleinder zal zijn. Die stam is Juda en daar-
uit is de Heere Jezus Christus, Hij de Middelaar Gods en der mensen, Israëls Koning en 
Priester, Heer der wereld, verwerft niet alleen het aionische leven, het leven van de oorspron-
kelijke derde aioon, maar kan door Zijn Gode welbehaaglijk werk gezet worden aan Gods 
rechterhand. Hiermee bereikt de mens in Hem zijn einddoel. 

De derde aioon zonder zonde had de mens, die dan het aionische leven had gehad, in staat 
gesteld de schepping op te voeren uit de vergankelijkheid en geleid tot de verheerlijking. Met 
zonde wordt ook deze aioon gesplitst in tweeën. Israël moet thans eerst opgeheven worden, 
hersteld en tot zijn bestemming gebracht. Dat heeft plaats in de vierde aioon. Daarna moet 
ook de schepping ten volle verheerlijkt worden. Dat geschiedt in het bijzonder in de vijfde. 
Ook hier maakt de zonde de weg langer, maar het doel blijft onaangetast. 

Het einddoel der aionen moet verwezenlijkt worden door de mens. Waar deze door de zonde 
krachteloos is geworden, onderneemt God het werk Zelf door Zijn Zoon te zenden in de ge-
lijkheid des mensen en van het zondige vlees. En eerst als de mens Jezus Christus leven en 
onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, 2 Tim. 1:10, en dat gedaan heeft niet in onze 
plaats, alsof wij dat ook konden, maar ten behoeve van ons, is de weg geopend voor de hele 
schepping om door de mens voor God verheerlijkt te worden. God blijft bij Zijn voornemen: 
de mens is er voor bestemd, hij blijft er voor geroepen Zijn werk een ander over te dragen, als 
Gods voornemen zou veranderen. Dat nu geschiedt niet. De mens komt op zijn plaats. En 
daarmee het andere ook. Alle roem is zijnerzijds echter uitgesloten, want niet krachtens zijn 
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scheppingsgaven zal hij zijn taak volbrengen, maar krachtens Gods genade, dat is, door de 
zonde heen. Zo maakt de zonde wel de genade groter, maar wijzigt Gods voornemen niet en 
blijft daarom van ’s mensen zijde zonde, dat is doelmissing. 

DE BELOFTE VOOR DE TIJDEN DER EEUWEN.  
In Tit. 1:2 zegt Paulus: “... in de, hoop des eeuwigen levens, welke God. Die met liegen kan, 
beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen,” (Gr.: de aionische tijden). God heeft iets beloofd 
voor de tijden den eeuwen, n.l. het aionische leven. Dat leven kon zich dus eerst in een. aioon 
openbaren. Het behoorde niet al de aionen toe, maar aan één. Daarom staat er: de hoop van 
aionisch leven. De mens werd dus niet onsterfelijk geschapen, maar sterfelijk, d.i. kunnende 
sterven. Hem werd als hoop voorgehouden het aionische leven, het leven van die aioon, waar-
in God de vergankelijkheid deed overgaan in de onvergankelijkheid. 

Die belofte blijft weggelegd. Zonder zonde had de mens er om kunnen vragen als loon voor 
zijn werk, nu is het vrije genadegift. “De genadegift God is het aionische leven door Jezus 
Christus onze Heere,” Rom. 6:23. De mens had geen aionisch leven in zichzelf. Hij moest 
het leven onderhouden door het eten van de vrucht van de boom des levens. Hij had alleen 
aionisch leven in hoop. Hoe hij er door verdienste toe had kunnen komen, is een vraag, die 
we hier niet beantwoorden. 

Ook zonder zonde had de mens de schepping tot z’n eindbestemming moeten brengen. Geen 
enkel wezen had onsterfelijkheid in zich zelf krachtens zijn schepping. Die had God alleen. 
Hij wilde die ook anderen schenken, n.l. hen die in Christus uitverkoren waren voor de ne-
derwerping der wereld. Deze vormen de kern der mensheid. Door deze groep, het Lichaam 
van Christus, zou de onvergankelijkheid aan de andere schepselen ten deel worden. Het 
hoogste wezen in aanleg is n.l. de mens. Die is ten volle naar Gods Beeld gemaakt, van Gods 
geslacht. Door ’s mensen handen wilde God het voornemen doen uitvoeren. Daartoe moest 
die mens zelf eerst onverderfelijk worden. Vandaar die belofte, ongetwijfeld aan Christus 
gedaan, van aionisch leven. Het aionische leven doet het verderfelijke, d.i. wat verderven kan, 
onverderfelijkheid aan en het sterfelijke, d.i. wat sterven kan, onsterfelijkheid. 

Dat God nog wat hogers bereid heeft, weten we uit andere Paulinische Brieven. In dat opzicht 
is er sprake van de uitnemende rijkdom Zijner genade. Het aionische leven, dat aanvangt met 
de toekomende eeuw zoals we zagen, Mk. 10:30 en Luk. 18:30, is door Christus uitnemend-
heid boven alles tot nog hoger leven overgegaan. Zou het oorspronkelijk voornemen zonder 
zonde in de derde aioon het aionische leven gegeven hebben, nu zij alles verschuift en ver-
lengt, heeft God de tijd die verlopen moet voor het aionische leven aanvangt, verkort. Paulus 
jaagt dan ook naar een nog hoger leven, hij wil komen tot de uitopstanding uit de doden, tot 
het wederkeren en met Christus zijn. Dat is nog meer dan het aionische leven. Zo wordt door 
de zonde heen ook hier Gods genade nog uitnemender. Nu behoeven de prijswinnaars van het 
Lichaam, zelfs niet te wachten tot de toekomende eeuw aanbreekt, nu ontvangen zij het leven 
al bij de uitopstanding. Andere groepen krijgen het in de toekomende eeuw. Dat zijn de in-
fralapsaristische uitverkorenen. Het Lichaam van Christus ontvangt het eerder. Zij zijn de 
eersten van de supralapsaristische sfeer van uitwerking en komen in het centrum van het 
heelal, hoog boven alle overheid en macht. Zij bereiken de plaats, die God voor de mens naar 
Zijn voornemen van meetaf bestemde. Dus boven Satan. Men ziet, dat Zijn voornemen blijft. 
De weg mag wat langer zijn, Gods wil is onweerstandelijk, Hij volvoert, wat Hij beoogd 
heeft. Het Lichaam is de kerngroep van de mensheid, die zonder zonde uitverkoren is. De 
andere groepen ontvangen eerst aionisch leven. Dat gaat later over in boven-aionisch leven. 
God schiep om te volmaken. Dat doet Hij mede langs het aionische leven, reeds voor de aio-
nen beloofd. 
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Vraag en Antwoord 

VR. Is het geen tastbare ongerijmdheid te beweren, dat Christus “verre boven al de hemelen” 
is in de zin, die U. d. S. daar aan hecht, namelijk alsof dat buiten de schepping zou zijn? 

ANTW. Wat zegt de Schrift? Behalve Ef 4:10 (zie hieronder) hebben we nog Heb. 4:14: “die 
door de hemelen gegaan is” en Heb. 7:26: “hoger dan de hemelen geworden is”. We nemen 
dat letterlijk, al is dat nog zo ongerijmd voor hen, die niet verder zien dan de schepping en de 
aionen. 

Men denke er ook aan, dat het hier over Christus gaat en wat Hij is. Als Hij naar Zijn wezen 
God is, dan kan Hij ook buiten de schepping staan d.w.z. boven alle tijd en ruimte verheven. 
Dat was Hij van zelf reeds als Beeld Gods (Kol. 1:15), vóór Hij de schepping in het aanzijn 
riep. En Hij is het ook nu als Hoofd (Ef. 1:10) krachtens Ef. 1:20, 21 “heeft Hem gezet tot 
Zijn (d.i. Gods) rechterhand in de hemel (Gr. de bovenhemelse); verre boven alle...” 
(Griekse: over boven, zelfde woord als in Ef. 4:10 en Heb. 9:5). In Heb. 9:5 is sprake van de 
cherubs, die boven over de ark waren. Leert God ons uit dit vers niet, dat, evenmin als de 
cherubs in de ark waren of in het verzoendeksel, maar zich er boven uit verhieven, zo ook 
Christus boven de sferen der aionen verheven is? Ef. 4:10 zegt uitdrukkelijk dat Hij opgeva-
ren is over boven AL de hemelen. Wie de Schrift gelooft, moet aannemen, dat God niet in de 
schepping staat en dat, als Christus, Die God boven allen is, Rom. 9:5, nu aan Zijn rechter-
hand gezet is, Hij ook buiten en boven de schepping is. Wat nog niet wil zeggen dat Hij niets 
meer met de schepping van doende heeft of er naar onze stoffelijke begrippen ver van verwij-
derd is. 

Men ziet hoe gepast de uitdrukking. “over- (of: boven-) hemelse” is. En daar is het juist waar 
ook de Gemeente, het samenlichaam, in Christus mede gezet wordt (Ef. 2:6). Ze behoort niet 
tot de sferen der aionen, maar is er boven uit gekomen in een sfeer die overeenkomt met die 
van vóór en na de aionen. Wat ook in hun geval weer niet wil zeggen dat ze eenmaal geen 
opdracht hebben voor de schepping. 

Christus nu IN de hemelen zetten, is Hem vernederen en Hem tot schepsel maken Men ziet zo 
de grote verborgenheid niet, al beweert men vaak het tegendeel, men komt niet verder dan de 
positie van “zoon“, tot de sfeer der “nieuwe schepping” en van het “hemelse Jeruzalem”. 
Men reikt niet tot de verborgenheid van God de Vader en van Christus, Kol. 2:2. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N" 3 30 Juli 1932 

De Weg der Behoudenis 

XXIII. DE UITVERKIEZING. 

Als men dan aanneemt dat alle mensen tot bekering kunnen komen en zij een betrekkelijke 
vrijheid genieten, is er dan geen uitverkiezing? Daar de Schrift van uitverkiezing spreekt, is er 
uitverkiezing. Waar we menen hier voor een groot vraagstuk te staan, moeten we zien of 
Gods Woord het antwoord niet geeft. Weer moeten wij de gezonde woorden onderzoeken, 
onze eigen gedachten geheel ter zijde laten en God laten spreken. 
 
WAT IS UITVERKIEZING?  
Eerst stellen wij een onderzoek in naar de betekenis van enige woorden, die in betrekking 
staan met uitverkiezing. 
 

1 Eklog'e, eklegomai, eklektos, (uitverkiezing, uitverkiezen, uitverkorene). De betekenis 
is duidelijk uit teksten als: 

Luk. 6:13  “En verkoos er twaalf uit hen”. 

Luk. 10:42  “Maria heeft het goede deel uitgekozen”. 

Luk. 14:7  “Hoe zij de vooraanzittingen verkozen”. 

Hand. 6:5  “En zij verkoren Stefanus”. 

Het is dus iets of iemand nemen van tussen verschillende dingen of personen. 
 

2 Aireomai. De betekenis leert men uit Fil. 1:22 en Heb. 11:25. Het is verkiezen in de 
zin van wat men liever heeft. Dit woord is gebruikt in 2 Thes. 2:13. 
 

3 ProcheirZomai. Dit wordt tweemaal gebruikt van Paulus, namelijk in Hand. 22:14 en 
26:16. De betekenis is: te voren gekozen. 
 

4 Cheirotoneoo. Staat in Hand. 14:23 en 2 Cor. 8:19. Het is kiezen in de zin van benoe-
men. 
 

5 Procheiroloneomai is van “te voren benoemen”. Dat was het geval met de getuigen 
van Hand. 10:41. Zij hadden alzo de opdracht te prediken en te betuigen (v. 42). 
 

6 ProorZoo, letterlijk “voor-zien “, is gewoonlijk vertaald “te voren verordineerd”. Het 
komt voor in Hand. 4:28; Rom. 8:29; 1 Cor. 2:7; Ef. 1:5, 11. 
 

7 Tassoo is “stellen”. De belangrijkste tekst is Hand. 13:48. Het komt ook voor in Mat. 
28:16; Luk. 7:8; Hand. 15:2; 22:10; 28:23: Rom, 13:1; 1 Cor. 16:15. 
 

Wij spreken hier over de uitverkiezing door God en moeten daarom vooral de eerste reeks 
woorden onderzoeken. Met Nr. 2 moeten wij echter ook rekening houden in 2 Thes. 2:13. 
Ook met Nr. 3, Nr. 6 en Nr.. 7 (dit laatste in Hand. 13:48). 
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Het zal nuttig zijn de teksten, die over uitverkiezing spreken te rangschikken volgens het on-
derwerp der uitverkiezing. Wij letten ook op de tijd. Verder is er een reden en een doel voor 
de uitverkiezing, al zijn die niet altijd opgegeven. Wij kunnen zo de volgende tabel samen-
stellen: 

 

DE UITVERKIEZING 

 ONDERWERP 
Wie? 

 

TIJD 
Wanneer? 

REDEN 
Waarom? 

DOEL 
Waartoe? 

Hand. 13:17 
Rom. 11:28 (vs.26) 
1Petr. 2:9 

Geheel 
Israel 
(als volk) 

 Om der 
vaderen 
wil 

Om de deugden van 
Christus te verkondi-
gen. 
Om de volken tot 
zegen te zijn 

1Petr. 1:2 
2Petr. 1:10 
Rom. 11:5, 7 
Mat. 22:14 

Indivi- 
duele 
Joden 

 Om hun 
geloof en 
bekering 
 

Luk. 6:13 ; Joh. 13: 
18 ; 6:70 ; 15:16, 19 
Hand. 1:2, 24 
Hand. 15:7 (Petr.) 

Twaalf 
Apostelen 

Volheid des 
tijds 

 Prediking evang.  
Oordelen der 12 
stammen 

Hand. 9:15 
Hand. 22:14; 26:16 

Paulus Tevoren  Naam dragen voor 
volken, koningen en 
zonen Israëls, Die-
naar, getuige van 
bijzondere openba-
ringen 

1 Cor. 1:27, 28 

 

 

Jak. 2:5 

Het dwaze, 
zwakke, on-
edele, dat 
niets is,  

Armen 

 Om hun be-
wustzijn van 
zonde 

Ter beschaming; op-
dat geen vlees roe-
men zou voor God. 
Om anderen tot zon-
debesef te brengen 

Rom. 8:29, 33 
1 Thes. 1:4 
Tit. 1:1 
2 Thes. 2:13 

Hemelse 
sfeer 

 Zij hebben 
God lief 

Israël tot jaloersheid 
verwekken (Rom. 
11:11) 
Christus eerstgeb. 
Onder vele broede-
ren. 
Beeld v.d. Zoon ge-
lijkvormig 

Ef. 1:4; Kol. 3:12 

2 Tim. 2:10 

Overhemelse 
sfeer 

Voor de 
aionische 
tijden (2 
Tim. 1:9) 

Niet onze 
werken. Gods 
voornemen. 
Ef. 1:11 
2 Tim. 1:9 

Tot lof en heerlijk-
heid Zijner genade. 
Bekend maken veelv. 
Wijsheid Gods. (Ef. 
1:6; 2:7; 3:10) 
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Men ziet, dat er menige uitverkiezing is. Elk dezer heeft haar deel in Gods voornemen. De 
uitverkiezing betreft groepen en afzonderlijke personen. Al is de groep (b.v. Israël) uitverko-
ren, daarom is elke persoon, die op natuurlijke wijze tot die groep behoort, nog niet uitverko-
ren. Men onderscheide opdrachten die als volk moeten volbracht worden van die welke meer 
persoonlijk zijn. 
 
Elke uitverkiezing is tot een bepaald doel. Men wordt dan in de voorste rijen geplaatst in de 
worsteling tegen Satan. De opdrachten verschillen echter. De een kan tot dit, de ander tot wat 
anders uitverkoren zijn. Israël moest als volk Christus’ deugden verkondigen aan al de volken 
en zo de wedergeboorte brengen over geheel de wereld. De 12 Apostelen moeten Israël oor-
delen, d.i. het beheersen en leiden. Paulus moest Christus’ naam dragen voor volken, konin-
gen en de zonen Israëls. Daarna moest hij dienaar en getuige zijn van in het bijzondere open-
baringen, waarvan de laatste, die Gods Woord voleindigt, de Gemeente der verborgenheid 
betreft. Hij had dus opdrachten voor de drie sferen. Afzonderlijke gelovigen moeten anderen 
vooruithelpen. De hemelse sfeer moet daarbij Israël tot jaloersheid verwekken en Christus tot 
eerstgeborene onder vele broederen maken. De overhemelse sfeer moet tot in het overhemel-
se zijn tot lof der heerlijkheid Zijner genade en overal de veelvuldige wijsheid Gods bekend 
maken. 
 
Alle uitverkiezing is dus ten bate. Al die opdrachten moeten dienen om God te verheerlijken 
en de mensen te helpen in de weg der behoudenis. 
 
De uitverkiezing heeft dus in de eerste plaats een opdracht tot doel.  
De heerlijkheid die er aan verbonden is, is niet het uitsluitend deel van hen die uitverkoren 
zijn. Anderen kunnen er ook toe komen, langs de normale weg, die wij reeds onderzocht heb-
ben, ja de uitverkiezing heeft juist tot doel ze er toe te leiden. In zeker opzicht zijn de uitver-
korenen dan ook soms een “lokaas “, een middel om tot hogere begeerte te wekken. 
 
Het moment der uitverkiezing is dikwijls van belang omdat dit een aanwijzing kan zijn of de 
uitverkiezing geschiedt om reden van iets in betrekking tot de uitverkorene of geheel buiten 
hem om gaat. Als de uitverkiezing vóór zijn geboorte geschiedde, was het dus niet om reden 
van hemzelf. De uitverkiezing kan echter als reden hebben het zich bewust worden van zon-
de, het geloof en bekering, de liefde enz. Zo nemen wij Hand. 13:48 als betreffende de Hei-
denen, die reeds tot geloof en bekering tot God gekomen waren en dus bereid waren om “op” 
de Heere te geloven en aldus door de wedergeboorte tot het aionische leven te komen. Zo ook 
met de Thessalonicensen die God van den beginne “liever hadden” (2 Thes. 2:13). Dat “in 
den beginne” is niet Gen. 1:1, maar waarschijnlijk het begin van de wedergeboorte. Paulus 
wist hun verkiezing (1 Thes. 1:4). Zij hadden het woord aangenomen en waren voorbeelden 
geworden. (Zie ook verder v. 5-10). Rom. 8:29, 33 spreken van dezelfde groep gelovigen. 
Het “te voren” gekend en verordineerd, wil niet zeggen vóór hun geboorte, maar een zekere 
tijd geleden, wellicht toen zij “op” de Heere geloofden. Deze toch hadden God lief (Rom. 
8:28), hadden zich dus reeds tot God bekeerd. 
 
In 1 Cor. 1:27, 28; Jak. 2:5 staat duidelijk vermeld, dat de reden der uitverkiezing in deze 
gevallen te zoeken is in het zondebewustzijn. 
 
Ook de eerstelingen uit Israël waren uitverkoren om hun geloof en bekering en die uitverkie-
zing moesten zij “vast” maken (2 Petr. 1:10). Wij komen op al deze dingen verder terug. 
 
Niet alle uitverkiezing geschiedt echter om reden van de uitverkorene. Zo b.v. met Israël als 
volk, en met de Gemeente der verborgenheid. Voor de Apostelen was er misschien een reden, 
maar zij wordt ons niet medegedeeld. Het verkiezen van Israël staat in betrekking tot Gods 
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voornemen (Rom. 9:11) en heeft dus plaats geheel buiten dat volk om. Zo ook met de Ge-
meente, zoals wij verder zullen zien. 

 
REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 66. 

1 PETR. 2. 2:2, 3  

“... als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat 
gij door dezelve moogt opwassen.” De nieuwgeboren kinderkens zijn de pasgeboren kinder-
kens. Hier is sprake van de lammeren, die Petrus moest weiden, Joh. 21. Zij konden niet de 
vaste spijs verdragen die Paulus geeft, zij hadden nog alleen gesmaakt, dat de Heere goeder-
tieren is, zij moesten nog tot levende stenen gevormd worden om gebouwd te worden tot een 
geestelijk huis, een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. De wederge-
boorte leidt tot het geestelijke stenen worden. Zolang dit niet heeft plaats gehad, wat veelal 
door lijden zal geschieden, het afkappen der hoeken en effenen der ruwten, kunnen zij niet 
gevoegd worden in de bouw van het geestelijk huis. De stenen van Salomo’s tempel werden 
buiten Jeruzalem uitgehouwen, daarna vervoerd en kant-en-klaar op hun plaats gelegd. Zo 
worden in het antitypische Huis Gods de stenen eerst toebereid om daarna door in- en samen-
voeging op te wassen tot een geestelijk Huis. Zo wekt Petrus op roeping en verkiezing vast te 
maken. 
 
EEN KONINKLIJK PRIESTERDOM.  
2:9, 10 “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, 
een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen die u geroepen heeft 
tot Zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eer-
tijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.” 
 
De Joodse gelovigen worden herinnerd aan Ex. 19:5, 6. Israël was Gods eigendom, d.i. ver-
kregen volk uit alle volken en moest een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Er 
staat echter een voorwaarde bij. “Indien gij naarstiglijk Mijner stemme zult gehoorzamen 
en Mijn verbond houden.” Dit nu heeft Israël niet gedaan. Daarmee heeft het zijn roeping 
verspeeld. Zijn historie bewijst zijn onmacht. Is het daarmee nu uitgevallen. Voor God niet, 
Hij laat Zijn voornemen nimmer varen. Hij maakt een nieuw verbond, schrijft dan Zijn wet in 
het hart, geeft een nieuwe geest en wederbaart tot een nieuwe hoop. Hij formeert opnieuw een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Wat eerst geen volk was, verworpen als 
Israël werd, kan nu eerst waarlijk Gods volk worden. Het Lo-Ammi, Niet-Mijn-Volk, vindt 
zijn oorzaak in Israëls hardheid van hart. Als de verharding weggenomen wordt door het ge-
ven van een nieuw hart, kan Israël weer Gods volk worden. Daarvan zijn de vreemdelingen 
voorlopers. Goed beschouwd is Israël nog nimmer een priesterlijk koninkrijk geweest. Nog 
nimmer heeft het de andere volken tot God geleid. Het moet Gods roeping nog gaan vervul-
len. Onder het Oude verbond was het onder bewaring der wet gesteld. Eerst door de komst 
van Zijn Koning-Priester kan het tot zijn roeping en verkiezing komen. 
 
Hierbij zij nog op iets gewezen. In Ex. 19 staat: een priesterlijk-koninkrijk, in 1 Petr. 2 een 
koninklijk priesterdom. Het eerste is een koninkrijk bestemd tot priesterdienst, het tweede een 
priesterdom bestemd om koninklijk te heersen. Van Israëls zijde bezien moest er eerst het 
koninkrijk zijn en dan het priesterdom, vanuit Gods zijde bezien nu eerst het priesterdom, dat 
daarna tot heerschappij komt. Het eerste leidt van het koningschap tot het priesterschap: Isra-
el moest eerst over de volken heersen en hen daarna tot God leiden, het tweede begint met de 
volken tot God te leiden om daardoor te heersen. Ex. 19 sluit zich aan bij de verwachting van 
Israël onder het Oude verbond, 1 Petr. bij de ervaring dat alleen door het dienen het heersen 
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mogelijk is. In het O.V. ligt de afzondering der wereld: een koninkrijk dat priesters geeft, in 
het N. Verbond de verzoening: priesters die daarom koninkrijk kunnen heersen. Zie ook Jes. 
61:6. 
 
“Eertijds geen volk.” Men denke aan Hos. 1. “Nu Gods volk.” Dat volk wordt in de opstan-
ding ten laatste dage op één dag geboren, Jes. 66:8. 1 Petr. 2 wijst op de vervulling van Ho-
sea. Paulus citeert in Rom. 9:25 ook Hosea, echter niet om te bewijzen dat de Heidenen nu 
Gods volk zijn, maar om aan te tonen, dat Hos. 1 ook een ruimer opvatting heeft, , dus toe te 
passen is in andere zin, zonder de eerste daarmee opzij te zetten. Paulus citeert alleen Hosea 
zonder daarmee te zeggen, dat het vervuld is. 1 Petr. legt Hosea uit voor Israël. 
 

In Tit. 2:14 zien we ook dat eigen volk dat gereinigd wordt en ijverig is in goede werken. De 
leer dat de Christelijke Kerk de voortzetting is van Israël, maakt Gods genadegift en roeping 
te niet en onderscheidt de groepen niet. Hosea 1 zal vervuld worden aan Israël. In het over-
blijfsel vindt het een voorvervulling. Tot dat overblijfsel spreekt Petrus. Paulus wijst er op, 
dat uit Hosea ook troost voortvloeit voor de Heidenen: Het Niet-Mijn-Volk gold krachtens het 
de Heidenen laten wandelen in hun wegen, ook voor de Heidenen. Toch zal God ook deze 
aannemen. Zo kan Paulus dit woord ook gebruiken ter toepassing voor die tijd. 

VS. 12-25. 2:2  
“En houdt uw wandel eerlijk onder de Heidenen.” Bewijs dat Petrus hier niet tot de Heide-
nen spreekt. Hij is niet de Heidenapostel. Hij wil, dat de Heidenen uit de goede werken van 
Israëls gelovigen God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking, dat is: in de toekomende 
eeuw. Met het oog daarop moeten Petrus’ hoorders eerlijk wandelen. Al zijn die Heidenen nu 
nog vervreemd van God, eenmaal komen zij allen om zich voor Hem neder te buigen, Ps. 
86:9. De goede werken van Israël moeten daartoe medewerken. 
 
2:21 “Want hiertoe zijt gij geroepen (n.l. om te verdragen) omdat ook Christus voor ons 
geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.” 
Petrus wijst hier op Christus’ lijden om zich in de aardse wandel Diens verdraagzaamheid 
eigen te maken. 
 
2:25 “Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de Herder uwer 
zielen.” 
 

Ook hier zijn we in Israëls sfeer. Israël zal zijn, de schapen van Gods weide, Ps. 100:3. Chris-
tus heet hier de Herder zoals in Joh. 10, waarover we reeds spraken. In 1 Petr. 5:4 heet Hij de 
overste Herder. Het beeld van het schaap gold alleen Israël. Paulus gebruikt het niet. Het geeft 
het lichtelijk dwalen aan en het hopeloze als het verdwaald is. 

1 PETR. 3. 3:6  
“Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochteren gij 
geworden zijt als gij wèl doet en niet vreest voor enige verschrikking.”  
 

Het vrouwen vraagstuk zal nog groter afmeting aannemen. Sara. wordt als voorbeeld gesteld 
van de haar man gehoorzamende vrouw. Vanzelf in wat recht is. 

DE DOOP.  
3:21 “Waarvan (n.l. van het door het water heen behouden worden) het tegenbeeld, de 
doop, ons (Gr.: u) nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, 
maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Chris-
tus.” 
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De ark redde Noach en de zijnen door het water heen. Dat is de betekenis van het werkwoord 
in vs. 20. De doop is het tegenbeeld van het water van de Vloed. Die doop is een vraag van 
een goed geweten tot God. Evenals Noach oprecht was, zo moeten zij die gedoopt worden, 
zich oprecht voor God stellen. De ark is type van Christus in het ingaan in de wateren, type 
van de dood, en in het landen op de Ararat, type van de opstanding. Wat in de ark was, kwam 
er veilig weer uit. Wat in Christus is, wordt behouden en verkrijgt de opstanding. Deze Israë-
litische gelovigen kunnen tot Christus gedoopt worden en indien zij dat in oprechtheid doen, 
zal dit hen behouden, omdat het de vraag is van een goed geweten tot God. Hier vinden we 
een voortzetting van Jak. 1:21: “... afgelegd hebbende alle vuilheid en overvloed van boos-
heid” en 4:8 “zuivert de harten gij dubbelhartigen.” 
 
Men ziet zo Israëls toenadering. 
 

1 PETR. 4.  
4:5 “Denwelken (n.l. de ontuchtigen afgodendienaar, enz.) zullen rekenschap geven Den-
gene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden.” Dit wijst naar de toekomst 
van Christus. In die tijd staat die voor de deur. 

4:7 “Het einde aller dingen is nabij.” Zelfde gedachte als in 4:5. 
 
4:13 “... opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden.” Dat is de 
vervulling van Mt. 24:30, de Zoon des mensen komende met grote kracht en heerlijkheid. 
Deze gelovigen zullen zich verblijden over Zijn openbaring, niet mèt Hem verschijnen. 
 

4:18 “En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig (behouden) wordt, waar zal de goddelo-
ze en zondaar verschijnen?” Nauwelijks, Gr.: molis, wil zeggen: met moeite. Het komt ver-
der nog voor in Hand. 14:18; 27:7, 8, 16; Rom. 5:7. Concordantisch bezien, dus in het licht 
der andere teksten, blijkt dat nauwelijks betekent: met veel moeite. De rechtvaardige van die 
dagen wordt met moeite gered. Men denke hierbij aan Lots behoudenis. Het kostte moeite 
hem uit te leiden en het kostte hem moeite alles achter te laten. Zo zullen de rechtvaardigen 
van de tijd der toekomende verdrukking met moeite behouden worden. Velen zullen alles 
moeten prijs geven. Vanzelf blijft er dan voor de goddeloze en zondaar in het geheel geen 
hoop over, juist omdat ze alles willen behouden. 

1 PETR. 5. 5:1 “De ouderlingen die onder u zijn.” Dit zijn de oudsten van Israëls gemeenten 
die ook in Jak. 5:11 genoemd worden. 
 
5:4 “'En als de Overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der 
heerlijkheid ontvangen.” 
 
Christus heet hier de Overste Herder, in Heb. 11:20 de Grote Herder, in Joh. .10 de Goede 
Herder. Het: de Overste Herder duidt aan, dat er ook andere herders zijn. Petrus is er één van, 
hij moest immers ’s Heeren schapen en lammeren weiden en hoeden, Joh. 21. Israël heeft 
herders nodig, het dwaalt rond als schapen, Jes. 53, Ez. 34. Het moet tot de Goede Herder 
bekeerd worden. Zijn onderherders hebben daartoe te arbeiden. 
 
5:8 “Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij, de Duivel, gaat om als een briesende 
leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden.” 
 
Men wijst er van Calvinistische zijde vaak op, dat Satan thans al gebonden is. Dit vers bewijst 
het tegendeel. We leven nog niet in de 1000 jaar van Op. 20. Satan zal in de eindtijd omgaan 
als een briesende leeuw. Een leeuw gaat rond op aarde; dit kan dus eerst geschieden als Satan, 
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de Draak, op aarde geworpen is, Op. 12:9. Thans is dat nog niet geschied, hij is nog de over-
ste van de macht der lucht. Ef. 2:2. 
 
5:10 “De God nu aller genade, die ons (Gr.: u) geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid 
in Christus Jezus...” De eeuwige heerlijkheid is de heerlijkheid der toekomende eeuw. Dan 
komt Israël als Zijn volk het wereldheil verkondigen en ontvangt eeuwige blijdschap en heer-
lijkheid. 
 
Uit bovenstaande en ook nog wel uit niet genoemde trekken blijkt, dat Petrus hier voor de 
Besnijdenis schrijft. Is dit zo, dan blijkt hieruit zijdelings Israëls herstel. Als de eerstelingen 
heilig zijn, is het ook het deeg, zegt Paulus. Geheel Israël zal behouden worden door het ko-
men van zijn Behouder uit Sion. Waar we uit de O.T. profetie gezien hebben, dat Israël her-
steld wordt, blijkt nu t.o.v. Petrus’ Brief, dat hij ook geschreven is met het oog op de eindtijd. 
De Lo-Ammi tijd van thans zal zijn einde nemen. God zal niet eeuwiglijk de toorn behouden 
over Zijn volk, dat Hij heeft liefgehad, ja nog heeft. Hij doet het niet naar zijn zonden maar 
zal Zich zijns ontfermen. 
 
OPMERKING.  
Nogmaals herhalen wij dat uitlegging en toepassing twee zijn. Ook uit 1 Petrus kan veel toe-
gepast worden op zielstoestanden van gelovigen van nu. Maar dan doeldienend, dat is: ter 
onderwijzing en geloofsversterking. Niet om het als einddoel van alle onderricht te stellen. 
I Petr. als geheel genomen is voor Israëls overblijfsel dat in het vuur der loutering en beproe-
ving komt. Dan begint het oordeel van het Huis Gods. Aan hen wordt ten volle bewaarheid, 
wat thans zo nu en dan gedeeltelijk doorgaat. De gelovigen dezer bedeling hebben een andere 
hogere verwachting. Voor wie de groepen ziet, wordt de Schrift veel duidelijker. Uit de Brie-
ven aan Israël gericht mogen wij op de weg der behoudenis veel geestelijk nut trekken, maar 
we moeten er niet op steunen voor uitwendige vormen of gebruiken, die alleen hen (en dan 
nog slechts gedurende een bepaalde tijd) betreffen. 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
Nr. 51. 

DE EINDEN DER EEUWEN.  
1 Cor. 10:11 spreekt van de einden der eeuwen. Men weet, dat er twee woorden zijn, die wat 
op elkaar gelijken, de voleinding, Gr.: sunteleia, en het einde, Gr.: telos, dat is: eindpunt of 
doelpunt of einddoel. In 1 Cor. 10:11 staat het laatste woord. “En deze dingen zijn hun (Is-
raël) overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie 
(Gr.: tot wie), de einden der eeuwen (aionen) gekomen zijn.” 
 
Elke aioon heeft een eindpunt en einddoel. De groep aan wie Paulus 1 Cor. schrijft, zij die 
mede behoren tot hen die gerechtvaardigd worden door het geloof, in Gal. en Rom. uit-
eengezet, vormen de groep, tot wie de einddoelen der eeuwen komen. Zij vormen de groep, 
die niet komt tot het einddoel der vierde aioon, n.l. aards-aionisch leven, maar tot welke ook 
komt het einddoel van de laatste aioon, n.l. hemels-aionisch leven. Daarom staan zij geestelijk 
in de laatste aioon en behoren tot het Nieuw Jeruzalem, Gal. 4. Zij vormen een groep met wie 
de aionen reeds hier afsluiten. 
 
Het einddoel van de eerste aioon was de vergankelijkheid aan te tonen, dat van de tweede om 
de groep toe te bereiden, die de vergankelijkheid over deed gaan in de onvergankelijkheid, na 
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zelf uit de geestelijke en vaak ook lichamelijke dood in het leven gekomen te zijn, 1 Thess. 
4:13-18, 1 Cor. 15:51, 52, dat van de derde om de overgang voor de anderen tot stand te bren-
gen, die Paulus in Rom. 8 de zuchtende schepping noemt. 
 
Die drie einddoelen blijven. De zonde moge het aantal aionen vermeerderen, het einddoel 
wordt ondanks alles, bereikt. 
 
Die einden der aionen zijn nabij geweest, evenals het Koninkrijk der hemelen nabij was als 
Israël het aangenomen had. Het Koninkrijk is uitgesteld en verschoven. De groep tot wie de 
einden der eeuwen gekomen waren, is daardoor als het ware gesplitst: een deel leefde er in in 
Paulus’ dagen, een deel zal in de toekomst gevormd worden en uitzien naar ’s Heeren weder-
komst. Do voleinding van deze eeuw is nodig om tot de einden der aionen. d.i. der 2 volgen-
de, te geraken. Tussen die twee groepsdelen is nu wat openbaring betreft, ingeschoven de 
bedeling der verborgenheid. Ze begon toen Paulus in Rome was, gaven en talen, enz., hielden 
op, 1 Cor. 13, niet omdat “de gemeente” ze niet meer waardig was of omdat zij ze niet meer 
nodig had, maar omdat het volmaakte kwam, de geestessfeer van de volkomen man, 1 Cor. 
13:10. Dat volmaakte bestaat hierin, dat God nu een groep toebereidt, die naar de geest boven 
de aionen geplaatst wordt, die zijn visie niet richt op de einden dier aionen, maar welks eind-
bestemming is hoog boven alles. 
 
De aionen hebben elk een begin en een einde. Zoals wij 5 Boeken der Psalmen hebben, elk 
eindigend met een: Halleluja, n.l. 1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150. hebben we 5 aionen, 
elk eindigend in een bepaald eindpunt. De voleinding der Psalmen is Ps. 146-150. Ps. 150 is 
dus het eindpunt der 5 Psalmboeken en eindigt met: Alles wat adem heeft, love den Heere! 
De 5e aioon zal eindigen met het buigen van alle knie in de naam van Jezus, Hem belijdende 
als Heere, tot heerlijkheid van God de Vader, Fil. 2:10. 
 

 MIDDELPUNT EN EINDDOEL. DER AIONEN. 
 Wat Adam had moeten doen: de schepping tot onvergankelijkheid leiden, de verandering der 

beweeglijke dingen tot onbeweeglijke, Heb. 12:27, wat na Adams zonde geen mens ter we-
reld ooit meer kon of kan doen, heeft Christus volbracht door. ‘Zijn gehoorzaamheid tot de 
dood, ja de dood des kruises,” Fil. 2. Eerst zo kon Hij het leven en de onverderfelijkheid aan 
het licht brengen. Zijn dood is niet alleen waarborg voor de gevallen, maar ook voor de onge-
vallen schepping. 
 
Het middelpunt der aionen is het kruis, het dwaze en het zwakke Gods. Lijkt het geen dwaas-
heid van God Zijn Zoon Zich zo te doen ontledigen, dat Hij als een verachte en verworpene 
tussen boosdoeners hangt? Lijkt het geen zwakheid zich ter dood te laten voeren, zich zonder 
tegenweer als een lam ter slachtbank te laten leiden? Wie zo spreekt, verstaat het probleem; 
der aionen niet, n.l. om leven en onvergankelijkheid te openbaren. Het dwaze Gods is wijzer, 
het zwakke Gods sterker dan de mensen. Er was geen andere weg dan door de dood heen. De 
mens Jezus Christus heeft Zijn doel bereikt. Hij werd Eerstgeborene aller creaturen, Hij werd 
ook Eerstgeborene uit de doden. Bezien we het standpunt der vergankelijkheid en sterfelijk-
heid, dan wordt Christus ons eerst waarlijk tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking (Gr.: 
heiligheid) en verlossing, 1 Cor. 1:30. 
 
Is zo Christus’ kruis het middelpunt der aionen, het einddoel is, dat zich voor Hem alle knie 
buige, Hem alle tong belijde tot heerlijkheid van God de Vader. De aionen zijn niet alleen 
door Hem, maar ook tot Hem gemaakt. Alles zal zich op Hem richten, en in de bedeling van 
de volheid der tijden zullen alle dingen onder Hem tot een Hoofd samen vergaderd worden, 
Ef. 1:10. 
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Allerwegen leert men leven uit leven. God leert ons leven uit de dood. Christus is de Eerstge-
borene uit de doden. Daarin rust de hoop der schepping. Uit dood leven. Dat is het mysterie 
Gods. Christus deed en doet, de dood te niet, maakt levend en brengt naar de oneindige en 
eindeloze Oceaan des Levens, tot God, Die alleen leven heeft in Zichzelf en dat ook wil ge-
ven aan hen, die tot Hem komen in Zijn Zoon. Zo zijn uit Hem en door Hem en lot Hem alle 
dingen. 
 
DE BEDELINGEN.  
Waar de mens, na God, begin en eindpunt van het voornemen der aionen is, houdt de H. S. 
zich hoofdzakelijk met hem bezig. Ook buiten zonde waren verschillende bedelingen nodig 
geweest om de mens tot zijn einddoel te leiden. Na de zonde zijn de bedelingen nodig om tot 
verlossing en einddoel te voeren. Daarom begint Genesis, wat zijn inhoud betreft, met de 
tweede aioon, die, waarin de mens optreedt. 
 
De H. S. is een ingewikkeld boek, èn vanwege de bouw, waarin het elk ander boek overtreft 
èn vanwege de ingewikkelde gang der bedelingen. We willen daarvan een proeve van over-
zicht geven. Het is zeer wel mogelijk, dat we nog meer moeten onderscheiden. Bovendien is 
er nog sprake van tijden en gelegenheden, die weer onderdelen van een bedeling zijn. Alles 
heeft zijn tijd. De bedelingen voor zover wij die zien of aanmerken als bedelingen, zullen 
nader uitgewerkt worden in Dl 111, Veelvoudige wijsheid Gods. 
 
Overzicht: 

A Gods Wezen. 
God algenoegzaam in Zichzelf. 
Gods Geest de uitstraling en weerkaatsing van Zijn Beeld in Zichzelf. 
 
B Voor de aionen. Christus het Begin der schepping Gods. 
 

C Het voornemen der aionen. 
I De eerste aioon. Begin: In den beginne schiep God. Satan 
de overdekkende cherub. Einde: De nederwerping der 
wereld. 

II De tweede aioon. Begin: Het 6 daagse herstellingswerk. 
le Bedeling. De Staat der Hechtheid. De éne mens. 
2e ”      De Staat van het Huwelijk. De eerste mensen. 
3e “      Het Geslacht van Adam. 

           De eerste mensheid. 
        Einde: De Vloed. 
 

III  De derde aioon. Begin: Het Noachietisch verbond. 
  4e Bedeling.  De 70 geslachten. De nieuwe mensheid. 

5e ”  De Bed. der Belofte. Abram-Jozef. 
6e ”  De Bed. der Wet. Eerste verbond. Mozes- Christus. 
7e ”  De Bed. van de Volheid des tijds. Van Chr. geboorte tot Zijn  

opstanding. 
  8e ”  De Pinksterbedeling. 

Van het Pinksterfeest tot Hand. 28. 
9e  “  De Bed. der Rechtvaardiging en der Verzoening. Vanaf Paulus’  

roeping in Hand. 13 tot op zijn gevangenschap in Rome. 

  10e ”  De Bed. der Verborgenheid. Vanaf Paulus’ gevangenschap in Rome tot  
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    de Dag der Heeren. 
  11e “  De inleiding van de Dag des Heeren. De tijd waarin Op.1-19 wordt  

    uitgewerkt. Einde: Christus wederkomst 
 

IV  De vierde aioon. Begin: Zittend op Zijn troon. 
  12e Bedeling. De Dag des Heeren eerste deel. De 1000 jaar van Op. 20. 
  13e ”  Satans laatste opstand. Een kleine tijd. 
  14e “  De dag des Heeren tweede deel. Het Witte-troongericht. 

 Duur onbekend. 
Einde: De wegneming van de Tempel en de stad Jeruzalem. 

 
V  De vijfde aioon. Begin: Het neerdalen van het Nieuw Jeruzalem. 

  15e Bedeling.  God tabernakelt bij de mensen. 
  16e “  Bed. van de Volheid der tijden. 

Einde: De overgave van het Koninkrijk aan God en de Vader.  
Christus als Zoon onderworpen. 

Einde van het voornemen der aionen. 

B Na de aionen. Alles tot Zichzelf geschapen. 
A God alles in allen. Christus God boven allen. 

Het voornemen der eeuwen is het imponerend majestueus Goddelijk raadsplan, dat Hem ver-
heerlijkt en schepping en schepsel wil opvoeren tot Hem. Wat wordt het weinig verstaan. 
Onze tijd vraagt er echter weer om, niet massaal, maar individueel en Gods Geest wil het ook 
thans andermaal doen zien als we de Schriftopenbaring naspeuren. Het is niet zo duister, dat 
de eenvoudige gelovige er niet bij zou kunnen, het is niet zo oppervlakkig, dat het ons 
geen problemen geeft. 
 
Het voornemen der eeuwen is uit Hem, door Hem en tot Hem. Voor het enge, bekrompen, 
benepen, benevelde menselijk verstand zal eenmaal blijken, dat Gods wegen ook in dit op-
zicht hoger zijn dan onze wegen, Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Alleen als de 
Geest onze gedachten verlicht en opheft tot Hem, leren we het in beginsel verstaan en kan 
door middel van ons, hier in aanvang en later in volmaaktheid Gods veelvuldige wijsheid, die 
Hij daarin openbaart, aan de hoogste wezens, overheden en machten, bekend gemaakt wor-
den, Ef. 3:11. God zal eenmaal, in de toekomende eeuwen, bekend maken de uitmuntende 
rijkdom Zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ef. 2:7. Het voor-
nemen der eeuwen is in Hem gemaakt, 3:11, het wordt door Hem uitgewerkt. Tot elke gelo-
vige komt de roeping na te gaan welke plaats hij daarin inneemt en in welke positie God hem 
plaatst. 
 
God heeft het voornemen eerst geleidelijk kunnen ontvouwen. Israël had een beperkte open-
baring. Naarmate de tijd voortschreed, liet God meer zien. Er was echter een verborgenheid, 
die zelfs niet afgeschaduwd werd, ze bleef rusten in God. Dat was de verborgenheid van Zijn 
wil. Voor Paulus was het weggelegd zich die verborgenheid te zien openbaren. Hiermee is 
het voornemen Gods in beginsel geheel ontsluierd en ligt het voor ons. Mogen velen het zien. 
Toen Paulus het vernam, kon hij niet anders dan God danken. In het bijzonder voor de onna-
speurlijke rijkdom van Christus, waarin Zijn Lichaam zo nauw betrokken is. 

Wat Paulus zag, zal eerst in de laatste aioon meer algemeen gezien worden. Dan zal God 
daarvoor ook de eer geworden. Met het oog daarop besluit Paulus zijn dankgebed met de 
woorden: “Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus (niet: door) 
in alle geslachten van de aioon der aionen.” Ef. 3:21. 
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De Overhemelse 

Een vlak heeft twee afmetingen; lengte en breedte. Een ruimte heeft er drie: lengte, breedte, 
hoogte. Als een vlak door een muur omringd is, kan men er een dier in opsluiten, dat zich 
slechts volgens lengte en breedte kan verplaatsen, b.v. een schaap. Die oppervlakte vormt dan 
heel de “wereld” voor dat schaap. Maar andere dieren kunnen ook de hoogte in, b.v. een duif, 
en deze kan men niet door middel van die muur insluiten, voor hem omvat de wereld heel wat 
meer. Wat scherp afgegrensd en klein is voor het schaap, is het niet voor de duif, die in een 
andere sfeer leeft, met drie afmetingen: de ruimte. Wat totaal onmogelijk is voor het schaap: 
verder dan de muur komen, is uiterst eenvoudig voor de duif. Het schaap kan niets te weten 
komen van wat buiten de muur ligt en zou, had het verstand, zelfs kunnen denken en bewe-
ren, dat er buiten zijn wereldje niets kan bestaan. Alleen geloof in de getuigenis van een we-
zen dat er meer van weet, zoals de duif, zou het, kunnen voeren tot die kennis. 
 
Nu heeft men zich vaak afgevraagd of er soms ook geen vierde afmeting kon zijn en een ge-
heel andere wereld die ons mensen, die slechts drie afmetingen kennen, dus geheel onbekend 
zou zijn. In de wiskunde spreekt men van 4 en meer afmetingen, maar daarom bestaan deze 
nog niet in werkelijkheid. Hoe het ook zij, wij Christenen kunnen in elk geval uit deze dingen 
heel wat leren. 
 
Vooreerst wat betreft de noodzakelijkheid van het geloof. Onze zinnen kunnen ons slechts 
iets doen kennen van onze wereld, niet van een wereld die op een hoger plan, of in een hogere 
sfeer ligt dan de onze. Alleen een openbaring en het geloof in die openbaring kan ons hier 
helpen. Als de getuige, die ons die dingen doet kennen, betrouwbaar is, dan kunnen we min-
stens even zeker zijn van wat die andere wereld betreft als van de onze. Ja, meer nog, want 
daar die andere wereld volmaakter is, steunen de mededelingen van hem, die tot die wereld 
behoort, op een volmaaktere kennis dan de onze. En als God Zelf ons iets openbaart, kunnen 
we dan niet volkomen zeker zijn? Geloof staat niet in kontrast met zekerheid, wel met het 
waarnemen (door de gebrekkige zinnen). Als ons geloof omvat wat God ons heeft doen ken-
nen, dan is dat geloof een absolute zekerheid. 
 
Maar we kunnen uit het vorige ook iets leren met betrekking tot de drie sferen van zegening 
en gemeenschap waarvan de Schrift spreekt. De aardse sfeer, waartoe Israël en de volken be-
horen, is begrensd tot de aarde en de lucht. Dat is hun wereld en verder zien ze nagenoeg niet. 
Hun lichaam is volkomen aan die omgeving aangepast en in het Koninkrijk zullen ze dat 
aardse leven ten volle genieten. 
 
De hemelse sfeer omvat heel de schepping, het stoffelijke en geestelijke. Zij die van deze 
sfeer deel maken, zullen bij de opstanding een lichaam krijgen, dat op deze sfeer is aangelegd. 
Het is een geheel andere bestaanswijze, waarvan we nauwelijks een gedachte hebben. Wat in 
de aardse sfeer onmogelijk is, zal daar “natuurlijk” zijn, van zelf spreken. Bij de hemelse 
sfeer behoort een hoger leven en zij die dit leven deelachtig zijn, zullen heel wat opdrachten 
te vervullen hebben in verband met de aardse groep. Als de “zonen Gods” opgewekt worden 
is het met een geestelijk lichaam (1 Cor. 15:44). Zo kunnen ze ook de Heere tegemoet, opge-
nomen worden in de lucht (1 Thes. 4:17). Hoe wonderbaar zal het voor die der aardse be-
staanswijze zijn als die “zonen Gods” op aarde komen. Al wat deze doen zijn voor de aardse 
wonderen. Dan is het de tijd van de “krachten der toekomende eeuw” (Heb. 6:5). Wat in het 
verleden slechts bij uitzondering gebeurde, zal dan regel zijn. De verschijning en werken der 
engelen en andere hemelbewoners in het verleden waren slechts een voorproef. Deze dingen 
leren ons iets over deze voor ons zo wonderlijke wereld. Men denke slechts aan de vurige 
paarden en wagenen van Elisa (2 Kon. 6:17), de behoudenis van Daniel’s metgezellen in de 
vurige oven (Dan. 3), de opstanding en verdere verschijningen van de Heere Jezus. Dit alles 
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toont, dat het lichaam dan geheel andere eigenschappen heeft: onbeïnvloed door vuur, niet 
onderworpen aan de zwaartekracht, niet gehinderd door aardse zelfstandigheden (Joh. 20:26). 
 
Zoals het schaap, dat niets kent buiten zijn eigen wereldje, zijn er mensen, die ook niet verder 
zien dan hun kring. Maar daar blijft het niet bij. Omdat ze niets weten, zeggen ze dikwijls dat 
er niets anders kan bestaan. En getuigen anderen dat ze iets wonderlijks ondervonden hebben, 
dat het bestaan ener andere wereld bewijst, dan loochenen ze het! Ze hebben eens voor altijd 
uitgemaakt dat er buiten hun sfeer niets kan bestaan. Zo spreken de ongelovigen zeer dikwijls. 
Maar ook de gelovigen zijn daar niet vrij van. 
 
Nu is er boven dit alles nog een overhemelse sfeer, die zich over het heelal uitbreidt en om zo 
te zeggen nog een afmeting méér heeft dan de hemelse. Daar is Gods troon, daar is de opge-
stane Christus Jezus, daar behoort Zijn Lichaam, de Gemeente der verborgenheid. Hiervan 
wordt ons heel weinig gezegd, we zouden het overigens nu niet kunnen begrijpen. Die sfeer 
wordt van zelf geloochend door de aardse en hemelse groepen: zoals we hierboven zeiden, 
beweren deze te dikwijls, dat er buiten hun wereld niets kan zijn, tenminste niets waar andere 
gelovigen deel aan kunnen hebben. 
Deze sfeer staat boven de schepping (Ef. 1-20). 
 
Bij de opstanding der leden van dit “samenlichaam” krijgen ze een lichaam dat gelijkvormig 
is aan Christus’ heerlijk lichaam' (Fil. 3:21), terwijl dat der hemelse slechts gelijkvormig is 
aan Zijn beeld (Rom. 8:29). Ook hier is weer het lichaam geheel aangepast aan de levens-
sfeer. Het zal in heerlijkheid verre boven dat der engelen zijn, die tot de hemelse sfeer beho-
ren. De “zonen Gods” van die sfeer zijn evengelijk aan die engelen (Luk. 20:36). Ruimte en 
tijd bestaan als het ware niet in de overhemelse (1). 

(1) Tijd en ruimte zijn eigen aan wat eindig is en gelden niet voor God, noch voor wat aan Zijn rechterhand 
gezet is, zelfs al zou men tijd en ruimte zonder einde nemen. Het betreft een andere bestaanswijze. Er is een 
verschil in aard, niet in graad.

We hebben dus het volgende overzicht: 

Aardse sfeer (stoffelijk)           Behoort tot de schepping  
      Hemelse sfeer (geestelijk)                         “ 

Overhemelse sfeer Staat boven de schepping. 

De hemelse sfeer is reeds heerlijk, en het aionische leven een kostelijke genadegave, waar-
voor men niet dankbaar genoeg kan zijn. Wat moeten we dan wel niet zeggen van de overhe-
melse! Welk een bewijs van de uitnemende rijkdom van Zijn genade heeft God gegeven door 
ons over die sfeer te spreken en de toegang aan te wijzen. Hoe heerlijk dat Hij aan Paulus al 
datgene openbaarde, wat voor ons nodig was. 
 
En nu kunnen we misschien beter begrijpen waarom “allen die in Azië zijn” (2 Tim. 1:15) 
zich van hem afgewend hebben nadat hij over de verborgenheid begon te spreken. Ze hadden 
reeds zoveel genade ontvangen. Het aionische leven was hun toegezegd. Hoe zou God nog 
méér kunnen geven? Dat konden ze zich niet indenken. Zo deden ze te kort aan Gods verheer-
lijking. God is steeds rijker dan een mens kan denken. Hij heeft velerlei onnaspeurlijke rijk-
dom. Gelukkig hij, die door het geloof ziet dat hij nu reeds in de geest in de overhemelse ge-
plaatst kan worden en er bij de uitopstanding, of dan toch vóór de opname van de hemelse 
groep, ook lichamelijk zal zijn. 
 
Na de toekomende aioon lost zich de aardse sfeer op in de hemelse. Na de tweede toekomen-
de (laatste ons bekende aioon) lost de hemelse zich op in de over hemelse. Er is verandering 
van bestaanswijze. Dan is God alles in allen voor heel de schepping. In onze aioon is dat 
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reeds het geval met de Gemeente der Verborgenheid. Haar leden gaan in de toekomst niet 
door de aionen. Dat doen ze reeds nu in de geest. 
 
Begrijpen onze medegelovigen ons niet? Spotten ze met het overhemelse? Zo ging het toch 
ook met Paulus, die deze heerlijkheden kenbaar maakte. Hij zei toch “En ook allen, die god-
zaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden”: (2 Tim. 3:12). Laat ons 
hem maar volgen en ons aan het Hoofd vasthouden. Laat ons maar wandelen naar onze roe-
ping. Voor al het overige moeten we ongenaakbaar zijn en intussen de waarheid spreken in 
liefde en anderen met zachtmoedigheid terechtwijzen of God hun misschien bekering geve tot 
erkentenis der waarheid. Nooit kwam een schepsel van een hogere sfeer neer tot een lagere, 
zonder dat dit voor hem wilde zeggen: te moeten lijden. Dat is een genadegift die ook ons is 
aangeboden (Fil. 1:29); Paulus streefde er naar (Fil. 3:10). In de geest kunnen we door de weg 
der behoudenis reeds in het overhemelse geplaatst zijn, maar in het lichaam zijn we op aarde. 
We kunnen ons dus ook aanmerken, voor wat de aardse omstandigheden betreft, als uit een 
hogere sfeer neergedaald tot een lagere. Laat ons dan ook de gezindheid hebben, die in Chris-
tus Jezus was, toen Hij van de gestaltenis Gods Zichzelven vernederd heeft tot de dood des 
kruises (Fil. 2:5-8). Dat kunnen we, als Christus ons leven, is (Kol. 3:4). Uit eigen kracht of 
zelfs met Gods hulp gaat het niet, dat spreekt van zelf. 
 
Als we dan bewust zijn van onze positie in het overhemelse, denken we er genoeg aan hoe 
onze wandel moet zijn? Niet alleen de mensen der aardse en hemelse sferen zien op ons, maar 
al de andere schepselen Gods. Als we falen is het een oneer en schande voor God, en bedroe-
ven we de Heilige Geest. Dan maken we ook Gods veelvuldige wijsheid niet bekend aan de 
Overheden en Machten in het overhemelse (Ef. 3:10). 
 
Laat ons dan wandelen tot lof der heerlijkheid Zijner genade. 
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UIT DE SCHRIFTEN 
Deel VII No. 4 27 Augustus 1932 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 67. 

2 Petrus (2 b) 

AAN WIE GERICHT.  

2 Petrus is aan dezelfde lezers als 1 Petr. Dat blijkt o.a. uit 3:1: “Dezen tweede zendbrief, ge-
liefden, schrijf ik nu aan u.” Petrus zet het in zijn eerste Brief gegeven praktikale onderricht 
voort en vermaant en illustreert met de O.T. historie. Weer gaat het over de laatste dagen; de 
dag des Heeren wordt aangekondigd. 

2 PETR 1.  
1:1 “Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan degenen die even 
dierbaar geloof met ons verkregen hebben.” 

Petrus schrijft aan hen, die een even dierbaar geloof met hem hebben. Hiermee heeft hij een 
bepaalde groep op het oog. Petrus’ geloofsinhoud is niet die van Paulus. Hebben zij ook al 
beiden enigen tijd naast elkander gearbeid, Petrus weet niets van een met Christus in de over-
hemelen gezet te zijn. Hij verwacht Christus uit de hemelen. In die verwachting was Paulus 
eerst ook betrokken, 1 Cor. 1:7, 1 Thess. 1:10, omdat Israël toen nog stond. Later niet meer. 
Toen werd hij door God geleid naar een hogere verwachting, Fil. 3:10, 11, 20, 21. Petrus 
schrijft aan hen, die eensgelovend met hem zijn. Dat was (en is) de Israëlitische groep, welker 
herder hij was. 

1:10, 11 “Daarom broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te ma-
ken, want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd 
worden de ingang in het eeuwig koninkrijk onzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus.” 

De ingang in het eeuwige koninkrijk van Christus is het ingaan in het K.d.H. De ingang is 
rijkelijk, op de meest vererende wijze. Dit deel is voor hen, die hun roeping en verkiezing 
vast maken. 

1:16, 17. “Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekend ge-
maakt hebben de kracht en toekomst onzes Heeren Jezus Christus, maar zijn aanschou-
wers geweest van Zijn Majesteit. Want Hij heeft van God eer en heerlijkheid ontvangen...” 

Petrus spreekt hier over de verheerlijking op de berg. Die is voorafschaduwing geweest van 
Christus’ toekomstige heerlijkheid op aarde. Zoals de Heere Jezus toen in heerlijkheid gezien 
werd, zo zal Hij zijn in Zijn koninkrijk. Toen was in miniatuur het hele Koninkrijk vertegen-
woordigd. Mozes typeert de gestorven O.T. gelovigen, die leven zullen “al zijn zij ook ge-
storven “, zij worden daartoe opgewekt. Elia typeert die leven blijven tot Zijn komst op de 
Olijfberg en in Hem gelovende, niet zullen sterven in der eeuwigheid, Joh. 11:25. De drie 
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discipelen typeren Israëls gelovig overblijfsel, de andere 9 een andere groep tot Israël. Petrus 
wijst hier op het aardse koninkrijk. De verheerlijking had plaats op de heilige berg (Thabor?) 
in Israëls land, mede bewijs dat het Israël geldt. Petrus is met Johannes en Jakobus hiervan 
aanschouwer geweest. Zij zagen geen visionair gezicht, zoals een groep gelovenden onzer 
dagen voorgeeft, maar een werkelijkheid. 

1:19 a “En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is” Gr.: dat vaster is n.l. dat wat 
Petrus van het gezicht meedeelt. Dat kon nog als inbeelding beschouwd worden, maar het 
profetisch woord voorspelt telkens ’s Heeren komst in heerlijkheid. Ook hier is weer een 
aanwijzing naar het O.T. Voor Israël is de profetie het vastere getuigenis t.o.v. de oprichting 
van het Koninkrijk. Dat zij ook het geval voor hen die in een onzichtbare komst geloven. De 
O.T. Zich openbarende Jehovah, de Christus van het N.T., zal uittrekken en op de Olijfberg 
nederdalen, Zach. 14:3, 4. In Jeruzalem zal de Heere eenmaal zijn, Ez. 48:35, Zach. 8:3, Joël 
3:16, .21 e. a. 

1:19 b. “En gij doet wel, dat gij daarom acht geeft als op een licht schijnende in een duiste-
re plaats totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten.” 

Deze woorden kunnen beter tot hun recht komen door ze anders te lezen of anders te plaatsen. 
De hoofdzin is: En gij doet wel dat gij daarop acht geeft in uw harten. Het andere is een tus-
senzin. Wil men de volgorde zo laten, dan plaatse men haakjes: En gij doet wèl, dat gij daarop 
acht geeft (als op een licht schijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte en de 
Morgenster opga) in uw harten. De Morgenster gaat niet op in hun harten, maar zij moeten er 
acht op geven in hun harten. De Morgenster schijnt in een duistere plaats. In de toekomst zal 
het zeer duister zijn op alle gebied. Donkerheid zal de aarde bedekken en duisternis de vol-
ken, Jes. 60:1. Nergens zal enig licht gloren. Alleen de profetie zal dan het licht, de lamp, zijn 
in die nacht, die komen zal en waarin niemand zal kunnen werken, Joh. 9:4. Dit zal duren tot 
de dag komt, waarin de Heere Zijn licht zal doen opgaan over Israël, Jes. 60:2, totdat de Mor-
genster opgaat. Dit is, totdat Christus wederkomt, want Hij is de blinkende Morgenster, Op. 
22:16. Die Morgenster kan niet opgaan in hun harten, maar gaat op over hen. 

1:20. “Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging.” Dit kan beter 
vertaald worden door: ...geen profetie der Schrift wordt, komt op, uit eigen ontvouwing, ont-
sluiting. Vers 21 verklaart dit. 

1:21 “Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de 
heilige mensen Gods van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.” 

De profetie komt niet op uit de mens. Ze is God geademd. Dit sluit niet uit, dat er ook letter-
lijk gehoorde en geziene profetie is. De profeet werd genoopt die door de kracht van de Geest 
op te schrijven of uit te spreken. Ook dat kwam niet op uit zijn wil, hij werd er toe aangedre-
ven. Zowel inhoud als drang tot uiting was van God. 

2 PETR. 2.  

2:1 “En daar zijn ook valse profeten onder het volk geweest gelijk ook onder u valse lee-
raars zullen zijn.” Petrus trekt weer een parallel met Oud-Israël om “Nieuw” Israël te waar-
schuwen. 

2:5, 3:6. Hier noemt Petrus twee werelden, de toen-wereld en de oude wereld. Zie hiervan 
nader Reeks II: De Tijden der Eeuwen. 

2:9 De onrechtvaardigen worden bewaard tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Dit 
wijst heen naar de toekomstige oordeelsdag. Niet naar een oordeel vlak na de dood. Dat is de 
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dag des oordeels niet. 

2:10-21. Hier vinden we de afval in 2 Thess. door Paulus genoemd, nader getekend en uitge-
werkt. Andermaal zal Christus aan Israël gepredikt worden, vs. 20, maar andermaal door ve-
len worden tegengestaan. Petrus denkt hierbij zeker ook aan Judas. Lange tijd ging hij met 
Christus mee. Totdat de scheiding kwam. Judas is type van het latere Israël, dat bezeten zal 
worden door Satan. In Heb. 6 en 10 vangen we soortgelijke tonen op als hier gehoord worden. 
Erkenning der waarheid is niet voldoende om de Goddelijke natuur deelachtig te worden. Zij 
die niet uit onvergankelijk zaad geboren zijn, kunnen tot honden en zwijnen worden.. Bileam 
was verlicht, maar miste de wedergeboorte. Zo zal tol velen in Israël gezegd worden: “Gaat 
weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, want Ik heb u nooit gekend,” Mt. 7:21-23. 
Dit hoofdstuk spreekt van de ingang in het Koninkrijk zoals 1-2 Petrus in het algemeen doet. 
In vs. 13 is sprake van het loon der ongerechtigheid. Het Farizeeërdom in Israël is ook in de 
eindtijd nog niet uitgestorven. Zij die de weg der gerechtigheid kennen en zich afkeren, had-
den die beter niet kunnen kennen. Ook hier ligt veel ter toepassing in. 

2 PETR. 3.  
3:4 “Waar is de belofte Zijner toekomst.” 

Hier vinden we opnieuw het woord toekomst, parousia, dat ook in Jakobus voorkwam (5:7, 8) 
en in 1 Joh. (2:28) voorkomt. Dat geeft aan de Algemene Zendbrieven een gemeenschappelijk 
eindpunt. “Toekomst” is zowel komst als aankomst als daarop gevolgde tegenwoordigheid of 
aanwezigheid. Het woord parousia wordt in de ongewijde litteratuur gebruikt voor het offici-
eel bezoek van de vorst aan een zekere landstreek. 

3:5-7. Zie Reeks II. 

3:10 “De dag des Heeren zal komen.” Die dag des Heeren is de O.T. oordeelsdag. Petrus 
zegt, dat hij komen zal. Hij was er toen dus nog niet. Hoe kan men dan menen, dat de eerste 
dag der week de dag des Heeren is? Een 30-40 jaar na de opstanding zegt Petrus, dat die dag 
zal komen. De eerste dag der week (trouwens geheel onbekend, zie hfdst. V) kan de dag des 
Heeren dus niet zijn. Ook niet de sabbat, want die was er al eeuwen lang. De dag des Heeren 
is de dag der eeuwigheid, 3:19 waarin Gods oordelen op de aarde zijn en de Volken (en Isra-
el) gerechtigheid moeten leren. Het is geen dag van 24 uur, maar een lange tijdsperiode, 
waarin al het hoge en verhevene vernederd wordt, Jes. 2:11, 12. Hij komt als een dief in de 
nacht, dus onverwacht. Het is mede de dag van 2 Cor. 3, waarin alles door het vuur beproefd 
wordt. Die dag des Heeren nu wordt nader beschreven in Openbaring. Waar hij zal komen en 
er nog niet is, is Openbaring nog toekomstig. 

3:12 Op de dag des Heeren volgt de dag Gods, beschreven in Openb. 21:1-22:5. De gelovigen 
die Petrus aanspreekt, moeten die verwachten en daarnaar haasten, dat is: de heerlijkheid er-
van najagen door uit te zien naar wat dan zijn zal. Dan komt het Nieuw Jeruzalem weder, de 
stad waarnaar ook Abraham zijn verwachting uitstrekte. De heerlijkheid daarvan gaat verre 
uit boven de heerlijkheid die het aardse Jeruzalem in de toekomende eeuw zal hebben. Deze 
is vergankelijk, gene blijvend. Petrus wenst voor zijn hoorders niet alleen de ingang in het 
Koninkrijk, maar nog meer, het erfgenaam zijn van het Nieuw Jeruzalem. En daarin komt 
niets onreins. 

De S.V. is in de overzetting van dit vers onjuist. Zij vertaalt: in welken (n.l. dag Gods) de 
hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende zullen ver-
smelten. Dit nu staat er niet. Dit voorbijgaan en die versmelting hebben niet plaats in de dag 
Gods, maar in de dag des Heeren. En dat geschiedt opdat die dag Gods komen kan. Voor: in 
welken leze men dan ook: waartoe, met het oog waarop. De hemelen worden door vuur ont-
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stoken opdat die dag Gods kan komen. Niet in, maar vóór de dag Gods gaan de hemelen, 
voorbij. En wel in de dag des Heeren. 

Mede uit dit Schriftgedeelte heeft men opgemaakt, dat de wereld door vuur verbrand zal wor-
den. Dit nu leert de Schrift niet. Althans niet zo, alsof er niemand overbleef. In de dag des 
Heeren zijn er volken en is ook Israël op de aarde aanwezig. Heel die dag door echter gaat het 
oordeel door, telkens treft het aionisch vuur, Jud.:9. We zullen de verbranding en versmelting 
mogelijk meer plaatselijk moeten zien, gelokaliseerd, voortschrijdend van het een tot het an-
der. Het verbranden van vs. 10 betekent: ontdekt worden. Gevonden worden, staat in het Gr. 
Zo genomen (naar het Gr.) staat er alleen, dat de elementen zullen branden en vergaan. Voor 
vergaan kan men lezen: opgelost, vrijgemaakt worden. Hetzelfde woord is in Luk. 13:15 en 
16 vertaald door: losmaken. Os en ezel worden losgemaakt, de dochter Abraham werd los-
gemaakt van haar banden. De elementen kunnen zo ook losgemaakt worden. Uit hun oplos-
sing komt iets nieuws voort.  

3:15 Petrus zegt hier, dat Paulus zijn hoorders een Brief geschreven heeft. Dit kan betrekking 
hebben op de Hebreeën brief. De andere Brieven zijn voor de Voorhuid en voor hen uit Israël 
die Paulus volgen in zijn hogere openbaringen. 

3:18 De dag der eeuwigheid is een Hebr. uitdrukking voor de eeuwigheid, de toekomende 
eeuw. 

2 Petrus besluit met het opwassen, in de genade en kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus 
Christus, vs. 19. 

Wie deze Brief nader bekijkt en beproeft de dingen die verschillen, zal bemerken, dat hij aan 
Israëlieten gericht is en geschreven met het oog op de toekomst des Heeren. Waar hij ten vol-
le zijn betekenis zal verkrijgen t.o.v. Israëls gelovigen, is hij tevens profetie van Israëls herstel 
en is Israëls profetie rijker dan men meent. Zelfs de Algemene Brieven behoren daartoe. De 
volgende Brieven dienen mede tot verrijking daar van. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

N° 52. 

VII. DE TIJDREKENKUNDE DER SCHRIFT. 

DE GETALLEN ALS JUIST AANVAARD.  
Is de Schrift geïnspireerd, dan zijn het ook haar getallen. De Schrift te aanvaarden als juist, 
maar haar getallen ter zijde te stellen is tweeslachtig. Wij aanvaarden ook de getallen als juist 
en willen de Schriftgegevens in dezen, de Schriftchronologie, met ernst nagaan. Te veel stelt 
men zich in dit opzicht op kritisch standpunt en meent, dat de getallen der Schrift niet te aan-
vaarden zijn, omdat ze tot een schijnbaar ongerijmde uitkomst leiden. Ze botsen dan geheel 
met de traditioneel vastgestelde jaartallen. Of die dan zekerheid bieden? We geloven van niet. 

Volgens een aantekening in de Comp. Bible beschuldigt I.Newton, de bekende ontdekker, in 
een zijner werken de Griekse chronologen er van, dat zij de Griekse oudheid 300-400 jaar 
hoger stellen dan ze is. Na de dood van Alexander de Grote begon men de tijdrekenkunde op 
te maken. Men stelde de regeringstijden der vorsten gelijk aan een geslacht en stelde drie ge-
slachten op 100-120 jaar. Zo kwam men tot veel meer jaren dan er in werkelijkheid verlopen 
zijn. De grondleggers voor de Griekse chronologie zijn Eratosthenes (100 jaar na de dood van 
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Alexander) en Apollodorus. Volgens Newton viel Plutarchus (± 46 na Chr.). Herodotus de 
Gr. geschiedschrijver aan vanwege zijn chronologiseren. Hij moest echter erkennen dat die 
der Latijnen (Romeinen) nog onzekerder was. Deze oude verhalen werden 64 jaar voor de 
dood van Alexander door de Galliërs verbrand en Quintus Fabius Pictor, een der chronologen 
(derde eeuw voor Chr.) leefde 100 jaar na Alexander. Zijn deze dingen juist, dan steunt de 
hele traditionele chronologie op onzekere en onjuiste gegevens of veronderstellingen. 

HET GETUIGENIS DER MONUMENTEN.  
Tegenwoordig wordt veelal “het getuigenis der monumenten” als gezaghebbend aangeno-
men. Dat stelt men boven de Schriftgegevens. De uitkomst van de opgravingen in Assyrië, 
Babylonië en Egypte heeft er toe geleid bijna elke datum uit het O.T. te “verbeteren”. Dat 
was noodzakelijk, meende men, vanwege de Assyrische tijdrekening. Nu is deze samenge-
steld uit de gegevens van verscheidene onvolkomen kleitafeltjes, waarvan de inhoud opge-
steld is door openbare ambtenaren, die elk een jaar het ambt waarnamen. Deze lijst bevat 270 
namen en wordt verondersteld de periode te omvatten van kort na de regering van Salomo tot 
op die van Josia. Er moeten ook nog “kleine verschrijvingen” in voorkomen, maar “over het 
algemeen wordt ze voor iets van de hoogste waarde gehouden.” En op grond daarvan moeten 
de Schriftgegevens herzien worden! 

Laat ons opmerken, dat de oude schrijvers niet de Schriften der waarheid hadden om hen te 
leiden. De enige kennis die zij hadden van de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis, 
berustte op mythe, fabel en legende. Hadden zij de Schrift kunnen benutten, die van het begin 
af alles overziet, dan hadden zij die wellicht gebruikt en in plaats van de dobberende datums 
een vaste lijn gegeven. Een hunner, Censorius, die als woordvoerder, voor het gehele korps 
der chronologen kan genomen worden, zegt: “Indien de oorsprong der wereld de mens be-
kend was, zou ik van daar af beginnen. Of de tijd een begin had of dat hij er altijd geweest is, 
het bepaalde aantal jaren kan niet omspannen worden.” Men ziet, hoe deze Heiden naar een 
vast uitgangspunt tastte en begreep, in welke richting hij het zoeken moest. Ptolomeus, de 
auteur van het beroemde Ptolomeïsche stelsel, meent, dat het een hopeloos werk is voor de 
chronologen, het beginpunt vast te stellen. Ook hij zoekt daar dus naar. 

HET NIEUWE SCHRIFTGEHEEL.  
God geeft ons dat in de Schrift. Maar ook hierin wil de mens wijzer zijn. Hij die maar een 
spanne tijds leeft en niet eens zijn tijd kan overzien, wil het beter weten dan God, die de tijden 
en gelegenheden bepaalt en van het begin alles overziet. Hij geeft ons in Zijn woord een vaste 
chronologische lijn, die wel ingewikkeld, maar niet onnaspeurlijk is en eenmaal ontdekt, een 
vastheid geeft, die de dobberende meningen der geleerden en onderzoekers belacht. 

Men zal opmerken, dat er reeds veel uiteenzetters der Schriftchronologie geweest zijn. Toch 
kwamen zij niet tot een sluitend geheel. Waarom niet, willen we vragen. Omdat zij de 
Schriftgegevens niet tot het eind toe consequent nagingen of zich af lieten leiden door de 
menselijke jaartallen. In de Comp. Bible, wordt ons door Dr Bullinger of een medewerker, 
wel zulk een uiteenzetting gegeven. Men kan die aanvaarden of verwerpen, maar consequent 
is ze. Ze aanvaardt de Schriftgetallen als juist en voert tot een oplossende uitkomst. Alleen: ze 
botst tegen de menselijke gegevens. Welnu, dat die dan vallen. 

We gaan nu over tot de Schriftgetallen. Ter vermijding van veel arbeid, zullen we het te be-
wijzene als bewezen aannemen. Dit is, dat er 4000 jaar liggen tussen Adam en Christus. We 
doen dit omdat we anders een dubbele rekening zouden moeten maken; eerst van 0 tot 4000, 
dit is van Adams schepping tot Christus’ geboorte, waarbij we dan uitkwamen op 4 n. Chr., 
dan van 4004 tot 4, dat is het jaar 0 van onze jaartelling. We zullen nu alleen bewijzen, dat 
we, beginnende met het getal 4004, goed uitkomen. Er ligt 4000 jaar tussen Adam en Chris-
tus. Waar onze jaartelling 4 jaar ten achter is, moeten we dus met 4004 beginnen. We gaan 
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dat nu ontwikkelen. 

CHRONOLOGIE VOOR DE VLOED.  
We krijgen nu, aannemende dat 4004 het jaar van Adams schepping is, het volgende overzicht 
van de aioon voor de Vloed. 
 
4004 Adam geschapen.  
3874 Seth geboren  
3769 Enos geboren 
3679 Kenan geboren 
3609 Mahalaleël geboren  
3544 Jared geboren 
3382 Henoch geboren 
3317 Methusalali geboren 
3130 Lamech geboren 
2948 Noach geboren 
2348 Noach 600 j. 

 
Adam 130 j.  
Seth 105 j.  
Enos 90 j.  
Kenan 70 j.  
Malah. 65 j.  
Jored 162 j.  
Henoch 65 j.  
Meth. 187 j. 
Lamech 182 j. 
Jaar van de Zondvloed 

Adam leeft 930 j. 
Seth leeft 912 j. 
Enos leeft 905 jr.  
Kenan leeft 910 j. 
Mahalaleël leeft 895 j. 
Jored leeft 962 j. 
Henoch leeft 365 j. 
Methusalem leeft 969 j. 
Lamech leeft 777 j. 
Noach leeft 950 j. 

Voor deze getallen zie men Gen. 5 en 7. 

In 3194 v. Chr. begint Adams dag der genade. (Zie hfdst. V). Die eindigt als hij 930 j. is. 
Henoch werd weggenomen 57 jaar voor Adams dood. Hij was dus 308 jaar zijn tijdgenoot. 
Adam kan dus bekend geweest zijn met Henochs profetie over ’s Heeren komst ten oordeel, 
Jud.:14. 

Lamech stierf 5 jaar voor de Vloed, Methusalah (niet Methusalem zoals men vaak zegt) in het 
jaar van de Vloed. Deze had plaats in 2348 v. Chr., d.i. 1656 jaar na, Adams schepping. Dit 
getal verkrijgt men door de getallen van de tweede kolom, op te tellen. 130 + 105 + 90 + 70 + 
65 + 162 + 65 + 187 + 182 + 600 = 1656. De tweede aioon duurde dus 1656 jaar. Bij het ein-
de er van was Jafeth 100 jaar, Cham 97 of jonger, Sem 98. De eerste werd geboren in het 
500ste jaar van Noach. 

AANTEKENING I.  
Het Zondvloedjaar duurde 1 jaar en 10 dagen. Noach ging in de ark in de 2e maand op de 17e 
der maand (Gen. 7:11) en er uit in de 2e maand op de 27ste der maand, een jaar later (8:14). 
Dat we hier en dus ook bij de 10 grote Vaders voor de Vloed aan gewone jaren moeten den-
ken, volgt uit Gen. 8:3 en 4. De wateren namen de overhand 150 dagen, en toen was het in-
tussen geworden de 7e maand de 17e der maand. Dus 5 maanden telden 150 dagen, wat over-
eenkomt met onze maanden. 

Twee jaar na de Vloed werd Sems zoon Arpachsad geboren. Toen was Sem 100 jaar, dus bij 
de Vloed 98 jaar. Waar Noach een zoon gewon toen hij 100 jaar was en Sem, toen Noach 100 
jaar later in de ark ging nog geen 100 jaar telde, doch 97 of 98, daar kan hij, hoewel hij altijd 
het eerst genoemd wordt, de oudste zoon niet geweest zijn. Dit is Jafeth dan mogelijk ge-
weest. Cham is waarschijnlijk de kleinste d.i. jongste geweest, Gen. 9:22, 23. Tussen Jafeth 
en Sem is een verschil van ± 2 jaar. Is dat er ook tussen Sem en Cham, dan was Cham ± 96 
toen hij in de ark ging. 

TOT ABRAM.  
Het Zondvloedjaar was, zoals we zagen, van 2348-2347 na Adams schepping. Twee jaar na 
de Vloed werd Sems zoon Arpachsad geboren, Gen. 11:10, dus in het jaar 2346 als we reke-
nen vanaf het begin van de vloed. We krijgen dan de volgende reeks: 
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2348 Sem 
2346 Arpachsad 
2311 Selah 
2281 Heber 
2247 Peleg 
2217 Rehu 
2185 Serug 
2155 Nahor 
2126 Terah 
2056 Nahor 
1996 Abram 

 

Sem 100 j. 
Arpachsad 35 j. 
Selah 30 j. 
Heber 34 j. 
Peleg 30 j. 
Rehu 32 j. 
Serug 30 j. 
Nahor 29 j. 
Terah 70 j. 
Terah 130 j. 

Sem leeft 600 j. 
Arpachsad leeft 438 j. 
Selah leeft 433 j. 
Heber leeft 464 j. 
Peleg leeft 320 j. 
Rehu leeft 239 j. 
Serug leeft 230 j. 
Nahor leeft 148 j. 
Terah leeft 205 j. 
Zie Gen. 11:10-32 

 

Terah werd 205 jaar oud, Gen. 11:32. Abram was toen 75 jaar, 12:4. Terah was dus 130 jaar 
toen Abram geboren werd. Abram, was niet Terah’s oudste zoon. Dat was Nahor, die reeds 
60 jaar was toen Abram geboren werd. De tweede was Haran. Diens zoon was Lot. Mogelijk 
is Lot ouder geweest dan Abram. Opvallend is, dat Terah zo laat kinderen kreeg: eerst in zijn 
70ste Jaar. 

TOT MOZES  
1921. Abram naar Kanaän. Van hieraf beginnen de 430 jaar van het verblijf in Kanaän en 
Egypte, Ex. 12:40, van hieraf kwam na 430 jaar de wet, Gal. 3:17. De Uittocht had dus plaats 
in 1491. 

1910 Ismaël geb. 

1896 Isaak geb. 

1836 Jakob geb. 

Jakob was 130 jaar toen hij in Egypte kwam. Jozef was 30 jaar, toen hij Regent werd. Toen 
zijn vader kwam, waren de 7 vette jaren voorbij en was het ’t 2e jaar van de honger. Jozef 
was dus ± 39 jaar, dus was Jakob 91 jaar toen Jozef geboren werd. Dus 

1745 Jozef geb. 

Ex. 12:40 spreekt van 430 jaar, Gal. 3 ook. Gen. 15:13 van 400 jaar. Dat verschilt 30 jaar. 
Waar Abram in Gen. 15 ± 75 jaar oud was, en voordat Izaäk gespeend werd, enkele jaren 
verliepen, zijn die 30 jaar het tijdsverloop tussen de belofte van Gen. 15 en het erkennen van 
Izaäk als het zaad. Gen. 21:12. Bij Jozefs dood zijn dan van die 430 jaar verlopen 25 + 60 + 
91 + 110 = 286. Er restten dus nog 144 jaar. Toen Israël uit Egypte trok, was Mozes 80 jaar, 
dus tussen Jozefs dood en Mozes’ geboorte ligt 64 jaar. 

Of anders: Abram ging uit in 1921. Israël in 1921- 430 = 1591. Toen was Mozes 80 jaar. Hij 
was dus geboren in 1571. Toen Jakob 91 jaar was, werd Jozef geboren, dus in 1745. Hij stierf 
in 1635 Dus 64 jaar tussen Jozefs dood en Mozes’ geboorte. 

INLAS.  
Sommige onderzoekers zien een moeilijkheid in Ex. 12:40. “De tijd nu der woning, die de 
kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 430 jaar”. Zij menen, dat men die 430 jaar 
niet moet rekenen vanaf Abrahams tijd, maar uitsluitend moet beperken tot Israëls woning in 
Egypte, ’t Is waar, dat Ex. 12:40 niet van Kanaän spreekt, maar hier staat tegenover, dat de 
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Heere in Gen. 15:16 zegt dat het vierde geslacht zou wederkeren. Als we nu vanaf Jakobs tijd 
rekenen, krijgen we als de vier geslachten: Levi, Kehath, Amram, Mozes. Kehath kwam in 
Egypte met Jakob, Gen. 46:8, 11. Hij leefde 133 jaar, Ex. 6:18. Zijn zoon Amram leefde 137 
jaar, Ex. 6:20. Mozes is zoon van Amram en is 80 jaar als hij voor Farao komt, Ex. 7:7. Men 
ziet hieruit dat het verblijf in Egypte korter moet zijn dan 133 + 137 + 80 = 350 jaar. Men 
merkt hiertegen wel op, dat er namen weggelaten kunnen zijn en alleen de hoofdfiguren gege-
ven worden. We kunnen deze mening niet delen. Grond voor onze gedachte vindt men onder 
meer in Ex. 6:13-18 vergeleken met 1 Kron. 5:3; 4:24; 6:17, 18; 23:7, 12. Waar 1 Kron. de 
natuurlijke lijn geeft en Ex. 6 hiermee parallel loopt, kunnen we tot geen andere conclusie 
komen dan dat we in Ex. 6 ook de natuurlijke lijn hebben en er dus slechts 4 geslachten zijn 
tussen Jakobs gaan naar Egypte en de uittocht der kinderen Israëls. Maar dan duurde dit tijd-
vak geen 430 jaar, maar wordt dit getal gegeven om ook Abram, Izaäk en Jakobs leven in te 
sluiten. We geven wel toe dat Ex. 12:40 alleen van Egypte spreekt, maar dat beslist niet alles. 
We merken op, dat in het Hebr. staat: “En (de) tijd der kinderen (zonen) Israëls die woonden 
in Egypte (is) 430 jaar.” Zo vertaalt ook de Engelse Bijbel deze tekst. Hij spreekt van twee 
dingen: 1° van de tijd der kinderen Israëls; 2° van het feit, dat ze ook in Egypte gewoond heb-
ben. “De vaderen” worden dan bij de kinderen Israëls gerekend. Verder is Gal. 3:17 in dezen 
afdoende. Dit vers zegt duidelijk dat de Wet na 430 jaar is ingekomen. Dat is 430 jaar na Gen. 
12:1, waarin de Heere het Oorspronkelijk Verbond met Abram maakte. Maar dan kunnen de 
Israëlieten nimmer 430 jaar in Egypte gewoond hebben. Wel zegt Gen. 15:13, dat Abrams 
zaad 400 jaar vreemd zou zijn in een land dat het hunne niet was, maar dit kan even zo goed 
gelden voor Isaak, Jakob en Jozef, dus behoeft niet uitsluitend betrekking te hebben op Israël. 
Verder zij nog opgemerkt, dat in de Septuaginta (de Griekse Vertaling van het O.T.) staat: 
“die woonden in Egypte en in Kanaän.” (Ook in Kanaän waren ze toen vreemd, Ex. 6:3). 
Hoewel deze vertaling niet geïnspireerd is, is het zeer wel mogelijk, dat van de oorspronkelij-
ke Hebr. tekst iets uitgevallen is. Hoe een en ander zij, we menen, dat Gal. 3:17 voldoende 
beslist, dat er 430 jaar liggen tussen Gods woord tot Abram toen hij 75 jaar was en de uittocht 
der kinderen Israëls. De Schrift zelf geeft hierin voldoende aanwijzing en er is generlei nood-
zaak een andere uitlegging te zoeken. 

480-573. Nu komen we voor schijnbare moeilijkheden. De Uittocht was in 1491. Tellen we 
daar nu alle Schriftgetallen bij op, dan krijgen we: 

Richters 450 j.  Hand. 13:20. 

Samuel 40 j.  (Zie hieronder). 

Saul 40 j.  Hand. 13:21. 

David 40 j.  2 Sam. 5:4. 

Salomo 3 j.  1 Kon. 6:1. 

 ------ 
 573 j. 

1 Kon. 6:1 zegt, dat Salomo de tempel bouwde 480 jaar na de uitgang uit Egypte, zodat we 
voor een verschil staan, van 93 jaar. Hoe dit te verklaren of op te lossen? Zij die niet aan de 
inspiratie vasthouden, zullen een der getallen moeten verwerpen als onbetrouwbaar. Zij die in 
de Schrift verschrijvingen aannemen, zullen dit er een van noemen. Wij geloven, dat er een 
betere oplossing is dan deze negatieve. N.l. deze: Er is een dubbele jaartallenreeks, een men-
selijke en een Goddelijke. Twee steden, die in rechte lijn 200 K.M. van elkaar liggen behoe-
ven niet met elkaar verbonden te zijn door een spoorbaan van 200 K.M. Dit is alleen het ge-
val, als deze recht door loopt en geen dalen moet doorkruisen of bergen moet doorsnijden. 
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Anders wordt de lengte direct langer. Zo nu met de dubbele lijn in Israëls chronologie. De 
Goddelijke is korter dan de menselijke. Of anders: de Goddelijke staat stil als Israël geknecht 
is onder de vijanden, als het Lo-Ammi is, als er diepe inzinking komt. Wie de Lo-Ammi, de 
Niet-Mijn-Volk-perioden ziet, komt tot een rekening die volkomen klopt. De 93 jaar verschil 
zijn eenvoudig op te lossen, als we letten op de jaren van verdrukking en knechting in de 
Richtertijd. Die zijn achtereenvolgens deze: 

8 j.  onder Kuschan Rischataïm, Richt. 3:8. 

18 j.  onder Moab, Richt. 3:14. 

20 j.  onder de Kanaänieten, Richt. 4:3. 

7 j.  onder de Midianieten, Richt. 6:1. 

40 j.  onder de Filistijnen, 1 Sam. 4:18.(Zie hieronder). 

------ 
Samen  93 j.  

Dit zijn juist de 93 jaar verschil. Gods jaren tellen niet door als Zijn volk neerligt in de zonde. 
Het zijn stilstanden op de weg der nationale geloofsontwikkeling, jaren der ijdelheid, die Go-
de geen vrucht toebrengen, verloren jaren op de weg der Godsgemeenschap, jaren der zonde, 
der doelmissing. De jaren der wereld gaan hun loop, Gods jaren staan stil. 

Het 3e jaar van Salomo was dus 1491—573 = 918. In het 4e jaar van zijn regering werd met 
de tempel begonnen. Salomo begon dus te regeren in 920, David dus in 960, Saul in 1000. 
Van de uittocht in 1491 tot op Saul verliepen 490 jaar. 

300-450. De woestijnreis duurde 40 jaar. Tot op Jeftha waren 300 jaar, zie Richt. 11:26, blijft 
dus nog 150 jaar. Jeftha was 6 jaar richter, Richt. 12:7, dus na de slag tegen Nahas zeg 5 jaar. 
Ebzan was het 7 jaar, Richt. 12:9. Elon 10 jaar, vs. 11, Abdon 8 jaar, vs. 14, de Filistijnen 
overheersten Israël 40 jaar, 13:1, Eli was 40 jaar richter, 1 Sam. 4:18. Samen 110. Er blijft 
dus nog 40 jaar over. Dat is dan de richtertijd van Samuël. 

Het is eigenaardig dat de Schrift nergens het aantal jaren van Samuëls richterschap recht-
streeks noemt. We kunnen het alleen vinden langs deze weg, Het is ook opmerkelijk, dat het 
O.T. het aantal jaren van Sauls regering niet noemt. We vinden dat in het N.T. zodat de Jood 
zich daarheen moet wenden om te weten te komen, hoe lang zijn eerste koning regeerde. Ook 
is de duur van het tijdperk der Richteren niet in het O.T. te vinden. Ook hier geeft het N T. de 
aanvulling. Men ziet, dat men, door al de Schriftgetallen als geïnspireerd te nemen, tot een 
sluitend geheel komt waarvan niets gemist kan worden. Doch ook, dat ze alleen volle waarde 
hebben door ze als geïnspireerd te erkennen. 

OVERZICHT MOZES – SALOMO 

We geven nu nog het volgende overzicht. 

1491   Uittocht. 
1451   Ingang in Kanaän. 
1451-1444  De oorlogen des Heeren. 7 jaar. 
1431-1423  Eerste dienstbaarheid onder Kuschan Rischataïm (Mesopotamië)  

8 j. Richt. 3:8. 
1423   Othniël. Het land 40 jaar stil, vs. 11. 
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1383-1365  Tweede dienstbaarheid. Moab. 18 j. Richt. 3:14. 
1365   Ehud, Het land 80 jaar stil, vs. 30. 
1285-1265  Derde dienstbaarheid. Kanaän. 20 j. Richt. 4:3. 
1265   Barak. Het land 40 jaar stil, 5:31. 
1225-1218  Vierde dienstbaarheid. Midian. 7 j. Richt. 6:1. 
1218   Gideon. Het land 40 jaar stil, 8:28. 
1178   Tola. 23 jaar, Richt, 10:2. 
1155   Jair. 22 jaar, Richt. 10:3. 
1151   Jetha. 6 jaar. Richt. 12:7. 
1145   Ebzan. 7 jaar. Richt, 12:9. 
1138   Elon. 10 jaar. Richt. 12:11. 
1128   Abdon. 8 jaar. Richt. 12:14. 
1120-1080  Vijfde dienstbaarheid. Filistijnen 40 j. Richt. 13:1. 
 1120-1100  Simeon. 20 jaar. Richt 15:20. 
1080-1040  Eli. 40 jaar, 1 Sam, 4:17. 
1040-1000  Samuël 40 jaar. 
1000   Einde van de 450 jaar van Hand. 13. (1451- 1000 =  ± 450 jaar. Door volle  

jaren te tellen of door vanaf een jaar te tellen, ontstaat er soms enig verschil.  
Van 1930 tot 1935 is 6 of 5 jaar al naar men telt van 1 Jan.- 31 Dec. of van 1 
Juli tot 1 Juli. 

1000-960  Saul. 1 Hand. 13:21. 
960-920  David. 2 Sam. 5:4. 
920-880  Salomo. 1 Kon. 11:42. 
880  Deling van het Rijk. 

Om en over de Verborgenheid 

(DERDE REEKS). 

I. 

DE TWEE VERBORGENHEDEN VAN EF. 3. 
Hebben we tot nu toe enkele hoofdlijnen getrokken en de 3 sferen aangegeven, waarin positi-
oneel de groepen te plaatsen zijn, n.l.  

1. de aarde voor Israël en de Volken,  
2. de hemelen voor de Abrahamietische gelovigen waarbij allen één zijn in Christus en  
3. het overhemelse, waarin het Lichaam met Christus geplaatst is of wordt, thans kan de 
 laatste sfeer nog wat nader onderzocht worden in verband met de twee verborgenheden  
genoemd in Efeze 3. Daarin is sprake van de verborgenheid van Christus en de verbor- 
genheid van het Lichaam, die Paulus in Ef. 5 noemt de grote verborgenheid. Lezen we 
eerst Ef. 3:1-7. 

“Om: deze oorzaak “, n.l. om het in hoofdst. 2 reeds enigermate besprokene van het met 
Christus gezet worden onder het over- (of boven-) hemelse; “ben ik Paulus de gevangene 
van Christus Jezus voor u die heidenen zijt; indien gij maar gehoord hebt van de bedeling 
der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat Hij mij door openbaring heeft bekend ge-
maakt deze verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb...”) en 
nu moet men hierbij doen aansluiten vs. 6 en 7 “.. dat de Heidenen medeërfgenamen zijn en 
van hetzelfde lichaam (samenlichaam) en mede deel genoten Zijner belofte in Christus...” 
Dèze verborgenheid is nimmer geopenbaard. We vinden wel een belofte in Abra(ha)m, Gen. 
12:3; 17:4, 5; hier echter is sprake van Gods belofte in Christus. Daarvan openbaart het O.T. 
ons niets, daarvan is niets te vinden, dit is iets onnaspeurlijks. 
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Wat heeft God nu aan Christus beloofd? Vooreerst dat Hij erfgenaam van alles zou zijn. Heb. 
1:2. Maar dat is nog niet alles. Hij heeft Hem tevens beloofd dat Hem een Lichaam zou wor-
den toegevoegd dat met Hem tot in Zijn hoogste heerlijkheid delen zou, dat mede-erfgenaam 
(beter: samen-bezit- verkrijger), medelichaam (Gr.: samenlichaam) en mede- (Gr.: samen-) 
deelgenoot zou zijn met Christus. Dat nu is nimmer geopenbaard in het O.T., en ook nimmer 
in het N.T. tot op Paulus. En dat werd niet alleen voor de Jood bestemd, dat is voor de Heide-
nen, al de Volken. Ook wel voor de Jood, maar niet als nationaal bevoorrechte, maar allen 
voor diegenen onder Israël die in de geest van die voorrechten afstand gedaan hebben en we-
ten dat hun besnijdenis voorhuid is geworden. 

Nu is er nog een verborgenheid in Ef. 3, n.l. de verborgenheid van Christus. Daarvan lezen 
we in vs. 4 en 5: “...waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in de (niét 
deze) verborgenheid van Christus welke in andere geslachten (niet eeuwen, aionen) de 
kinderen der mensen niet is bekend gemaakt gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heili-
ge apostelen en profeten door de Geest...” Deze verborgenheid is iets anders. Ze is vroeger 
niet zo geopenbaard als later in Paulus’ dagen en betreft Christus’ verhoging. Die werd 
toen beter ingezien of beter bekend gemaakt door apostelen en profeten nadat ze ook aan 
hen eerst geopenbaard was. Dat was echter niet de verborgenheid waarvan Paulus de unie-
ke rechtstreekse ontvanger was. Daarvan zegt hij in vs. 7-9: “...waarvan ik een dienaar 
geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking Zijner 
kracht. Mij den allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de hei-
denen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en al-
len te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling (niet: gemeenschap, zelfde 
woord als vs. 2) der verborgenheid zij die van (alle) eeuwen (aionen) verborgen is ge-
weest in God, Die alle dingen geschapen heeft” (door Jezus Christus ontbreekt in de oud-
ste handschriften). 

Men onderscheide beide verborgenheden wèl. De ene deelt Paulus met anderen, al zal hij er 
wel het diepste inzicht in gehad hebben. De andere is hem alleen geopenbaard en daarna 
door hem bekend gemaakt (1).  
(1) “Geopenbaard” in Kol. 1:36 is in het Grieks niet hetzelfde woord als in Ef. 3:3. Het betekent: bekend 
gemaakt. Een “openbaring” betreffende geestelijke dingen is iets dat rechtstreeks van God komt. 

De eerste betreft Christus’ verhoging (zie ook 1 Petr. 3:22), de andere het Lichaam van 
Christus. De eerste was vroeger enigermate bekend, maar was niet zo duidelijk te zien, de 
andere is steeds verborgen geweest. De eerste betrof alleen Christus, de laatste betreft ons, 
Heidenen. De eerste ziet Christus aan Gods rechterhand geplaatst als loon op Zijn arbeid, 
de laatste ziet zondaren, verzoend door Zijn dood en gereinigd door het bad des waters (wat 
niet de waterdoop is), uit genade daar mede gezet. Zo zijn er wellicht nog meer punten van 
verschil te noemen. Men houde vooral het hoofdverschil in het oog: Deze verborgenheid en 
de verborgenheid van Christus, vs. 6 en volgende verzen sluit aan bij vs. 3. Vs. 4 en 5 zijn 
een tussenzin. Zo bezien, en de tekst geeft hiervoor alle grond, zal er veel verduidelijkt 
worden.   

De grote verborgenheid kan in het O.T. niet geopenbaard zijn.  

Allereerst niet, omdat Christus nog niet geleden had en het deelachtig geworden vlees en 
bloed nog niet veranderd had tot hogere bestaanswijzen.  

Ten tweede, omdat, vóór het Hoofd er was, er geen Lichaam kon gevormd worden. Hij kon 
alleen Hoofd worden door eerstgeboorte uit de doden.  

Ten derde, omdat God eerst Israël zijn loop moest geven.  
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Ten vierde omdat niet de duur van Israëls verharding kon worden geopenbaard; deze ver-
borgenheid bespreekt Paulus in Rom. 11.  

Ten vijfde, omdat voor Satan iets verborgen moest blijven om Gods voornemen niet in de 
weg te staan.  

Ten zesde, omdat blijken moest dat Christus’ geloof dat van Abraham nog verre overtreft.  

Ten zevende, omdat Gods Geest ten volle mede verheerlijkt zou worden in het grote ver-
lossingswerk. Deze kwam eerst na Christus’ verhoging, doch werkt eerst in deze bedeling 
op het allerrijkst. 

De grote verborgenheid is ook geestelijk zeer diep. Wat in Adam in kiem inlag maar nimmer 
tot ontwikkeling is gekomen, is in de Nieuwe Mens tot volkomen volgroeiing gekomen en dit 
wordt door de Geest en in de geest mede gewrocht in de Leden van het Lichaam. Het mede 
zetten aan Gods rechterhand geschiedt maar niet mechanisch, niet maar omdat men dit met 
het “verstand” gelooft, maar door volkomen inwerking van God. Het is God Die in ons in-
werkt. Dat moet door ons uitgewerkt worden. Zo ontstaat er een levende organische verhou-
ding, een steeds dieper wordende levensgemeenschap tussen Christus en de Leden van Zijn 
Lichaam en daarmee tussen de Vader en dat Lichaam. Dit is dan de dieperliggende verbor-
genheid, Christus in ons. 

Voor deze verborgenheid heeft God een aparte bedeling geopend, de bedeling der verborgen-
heid of der genade Gods. Deze begon tijdens Paulus eerste gevangenschap in Rome. De duur 
is onbekend. In deze geheel zelfstandige bedeling bereidt God de Leden des Lichaams toe. 
Zij leren hoe langer hoe meer te zien op de Overste Leidsman en Voleinder des. geloofs, die 
voor hen Hoofd boven alle dingen is. Alle vormen, ceremoniën en zichtbare eenheid, hetzij 
om een belijdenis of een symbool, vallen weg. Dit alles zijn schaduwen van de toekomende 
dingen. Het Lichaam van Christus wordt daarboven gesteld. De Leden ervan zoeken wat Bo-
ven is, waar Christus is. Zij wensen mede verborgen te worden in God om met Christus, hun 
leven, mede geopenbaard te worden. Inderdaad,  de verborgenheid is groot. Het betreft hier 
terecht: de ón-naspeurlijke rijkdom. 

Vraag en Antwoord 

VR. Welk verband bestaat er tussen maanziekte en van de duivel bezeten zijn? 

ANTW. Maanziekte is alleen vermeld in Mat. 4:24; 17:15. Deze ziekte bestond waarschijn-
lijk in zenuwaanvallen, die min of meer periodisch terugkwamen en in verband met de maan 
gebracht werden. Een van de duivel (demon) bezetene kan maanziek zijn (Mat. 17:14, 18), 
doch kan ook andere onnatuurlijke verschijnselen vertonen (Mark. 5:4, 5). 

In Mat. 4:24 zijn er eerst twee algemene uitdrukkingen gebruikt: 1 ziekten en pijnen, 2 van de 
duivel bezeten. Daarop volgen dan twee meer in het bijzondere gevallen: 1 maanziekte, 2 
geraaktheid. 

“Geraakte” wordt gebruikt voor een die in een of ander deel van het, lichaam verlamd is 
Hiervan kan men onderscheiden de “lammen” (Hand 14:8, St. Vert.: kreupelen)., waar de 
lamheid in het bijzonder de voeten betreft en die dus niet kunnen lopen (Mat. 15:31). De 
“kreupelen” (St. Vert.: verminkten) worden alleen vermeld in Luk. 14:13, 21 en zijn door een 
kwetsuur b.v. van het gebruik van een hunner ledematen beroofd. 

Verder is er sprake van de “verminkten” (b.v. Mat. 15:31 St. Vert.: lammen), die het gebruik 
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van een hand of een ander lichaamsdeel missen (alleen gebruikt in Mat. 18:8; 15:30, 31 en 
Mark. 9:43). In Mat. 18.8 leze men: “verminkten en lammen”. 

Dan heeft men nog de “zieken” (b.v. Luk. 7:10), een algemene uitdrukking voor hen, die niet 
sterk zijn. 

Ten slotte ook nog hen die een “ziekte” hebben (Mat. 4:23, 24) en hen die een “kwale” heb-
ben (alleen in Mat. 4:23; 9:35; 10:1). Het eerste is een bepaalde storing van het lichaam, het 
tweede een meer algemene ontsteldheid. 

We geven hier heel de reeks woorden weer: 

 
Grieks Staten vertaling Voorgestelde vertaling 
Paralutikos 
Daimonizomai 
Seleniazomai 
Choolon 
Kullon 
Anaperos 
Asthenes 
Nosos 
Malakia 

geraakte 
v.d. duivel bezetene 
maanziek 
kreupele 
lamme, verminkte 
verminkte 
kranke 
ziekte 
kwale 

geraakte 
demon – bezeten 
maanziek 
lamme 
verminkte 
kreupele 
kranke 
ziekte 
kwale 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 5 10 Sept. 1932 

De Weg der Behoudenis 

De Uitverkiezing (vervolg) 

Het is belangrijk op te merken, dat alle uitverkiezing niet blijvend is. Als men wel inziet, dat 
de uitverkiezing geschiedt om een opdracht te vervullen, dan ziet men ten eerste, dat de uit-
verkiezing ophoudt als de taak volbracht is. De zegening, aan de uitverkiezing verbonden 
gaat vanzelf door. Als b.v. de 12 Apostelen in de volgende aioon hun opdracht vervuld heb-
ben, worden zij misschien tot iets anders geroepen, hun eerste uitverkiezing heeft opgehou-
den. 
 
Er is echter een ander geval, waar de uitverkiezing kan ophouden, namelijk als de opdracht 
niet vervuld wordt. Dat geschiedt als de uitverkorene niet naar zijn roeping wandelt en ver-
worpen wordt, voor wat die opdracht betreft. Voorbeelden hiervan zien wij in Judas en Israël 
als volk. 
 
Judas was in beginsel door Christus uitverkoren tot Apostel. Toch zou hij door ongeloof af-
vallen. Israël is een uitverkoren volk en toch wordt het menigmaal door God verworpen en is 
dan “Niet-Mijn-Volk” (Lo-Ammi). Wij zien hieruit dat de uitverkiezing iets is waaraan het 
schepsel niet kan weerstaan. God plaatst het in een zekere positie, zelfs buiten dat schepsel 
om: Judas was Apostel, Israël was Gods volk. Daar konden zij niets aan veranderen. Maar in 
die positie blijft het schepsel vrij. Hier kan het naar Gods verlangen wandelen of niet. Gods 
besluit is ze in een zekere positie te plaatsen en ze al het nodige te geven om naar die positie 
te wandelen. Gods verlangen is dan, dat ze werkelijk zo wandelen. Weerstaan ze God, dan 
remmen zij het overige der schepping in zijn terugkeer tot God. Dat weerstaan zelf kan hen, 
door het zien van de gevolgen, tot bekering brengen. Het kan ook zijn dat God moet ingrijpen 
en de verkiezing te, niet doen. Slechts zij die hun opdracht vervullen, maken hun roeping en 
verkiezing vast. 
 
Laat ons dit verder nagaan in drie gevallen: God stelt de olijfboom. Dat is uitverkiezing in 
beginsel. Als de takken hun doel niet bereiken, worden zij afgehouwen. Hier ziet men, dat de 
uitverkiezing niet noodzakelijk tot het doel voert, maar in vrijheid moet vastgemaakt worden. 
De takken kunnen, door een nieuw ingrijpen Gods, opnieuw ingeënt worden. Dat is 
weer buiten de takken om. Blijven zij in de boom, door het vervullen van hun opdracht, dan 
komt hun verkiezing tot haar recht. 
 
De gelijkenis van Mat. 22 leert ons hetzelfde. Laat ons eerst de gelijkenis in enkele woorden 
samenvatten. 
 
De koning had een bruiloft voorbereid voor zijn zoon. Nu zijn er drie taferelen:  

1. De koning zendt zijn slaven uit om de genodigden ter bruiloft te roepen. Zij willen niet 
komen.  

2. De koning zendt andere slaven uit tot de genodigden: “alles is klaar, komt tot de bruiloft”. 
Een deel is onverschillig en een ander smaadt en doodt de slaven. De moordenaars worden 
omgebracht en de stad in brand gestoken. De genodigden waren het niet waardig.  
 
3. De koning zendt zijn slaven naar de uitgangen der wegen en laat bozen en goeden samen-
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brengen. Allen wordt een bruiloftskleed aangeboden. Eén neemt het niet aan en wordt buiten-
geworpen. 
 
De gelijkenis betreft het koninkrijk der hemelen en is ten dele zeer duidelijk. De koning is de 
Vader, de bruidegom is Christus. De genodigden zijn Israël als volk. De bruid stelt een deel 
der in Christus gelovende Joden voor. De slaven zijn de Apostelen en andere kinderen Gods. 
Het eerste tafereel is vóór het kruis. Het tweede na het kruis, gedurende Handelingen: alles is 
gereed. De “slaven” worden mishandeld en gedood. Jeruzalem wordt verwoest, de tempel 
verbrand. God grijpt echter nog niet verder in. Nu volgt de tegenwoordige tussenperiode der 
Gemeente. Daarna begint het derde tafereel. Israël is nu niet in het land, maar op de “wegen”. 
Zij zijn ten dele geheel van God afgeweken en boos. Allen worden echter teruggebracht en 
hun wordt een kleed, het witte kleed der gerechtigheid (Rom. 11:26) aangeboden. Allen ko-
men wel, want Gods ingrijpen (verkiezing) is onweerstaanbaar, maar een deel wil het kleed 
niet aanvaarden. Het Grieks gebruikt “mè” in vers 12 en toont aldus dat het niet hebben van 
het kleed opzettelijk gewild was. Dat deel van Israël, al is het geroepen en in beginsel uitver-
koren, wordt verworpen. Het is niet Israël al is het uit Israël (Rom. 9:6). Het andere deel 
wordt, gevormd door degenen die hun uitverkiezing hebben vastgemaakt, zoals de 11 Aposte-
len dat deden. Vele Israëlieten zijn in verschillende tijden geroepen geworden, maar weinigen 
bleken ware uitverkorenen te zijn (Mat. 22:14), Sommigen schenen wel eerst uitverkorenen, 
maar door hun verzet en verraad bleven ze het niet zoals Judas. 
 
Ons derde voorbeeld nemen we uit Joh. 15. De wijnstok is een aardse plant, die de aardse 
gemeenschap van de Messias en het Volk Israël voorstelt. Door Gods besluit zijn ze ranken. 
Dragen ze echter geen vrucht, dan worden ze buitengeworpen, ze hebben hun verkiezing niet 
vast gemaakt. Wil men dit beeld op anderen toepassen dan zij men zeer voorzichtig en onder-
zoeke eerst of het toepasselijk is. 
 

Wij vatten dus samen: De uitverkiezing is een ingrijpen Gods, een onweerstaanbaar besluit. 
God plaatst Zijn schepsel zo in een zekere positie met een zekere opdracht. Het kan zijn reden 
hebben in of buiten het schepsel om. Het is een uitverkiezing in beginsel. Of de uitverkiezing 
vast zal zijn (2 Petr. 1:10) hangt af van het schepsel. In zijn positie is het namelijk vrij te han-
delen naar of tegen Gods wil (verlangen). Zo het zijn opdracht niet vervult, kan het tijdelijk 
of voorgoed van die positie weggenomen worden. De uitverkiezing heeft niet de behoudenis 
tot doel. 

GEEN VERZEKERING IN UITVERKIEZING. 
Men heeft gemeend, dat de leer der uitverkiezing het voordeel heeft aan de mens de zeker-
heid te geven dat hij behouden is. Als men echter ziet, dat de uitverkiezing niet in de eerste 
plaats tot behoudenis, maar tot een zekere opdracht is, is er niet langer een oorzaak van ver-
zekering in de uitverkiezing voor wat de behoudenis betreft. Als zij het doel der uitverkiezing 
bereiken, dan zullen zij ook behouden worden, maar wij zien juist uit de voorbeelden van 
Judas en Israël, dat ze, al zijn ze uitverkoren, niet noodzakelijk naar Gods wil handelen. 
 
Terwijl er geen sprake is van een afval bij hen, die zonder uitverkiezing in een positie ge-
plaatst zijn, is er die wel bij de uitverkorenen (tot een opdracht). 
 
Zekerheid komt ten slotte alleen door het geloof. Want geloven in Schriftuurlijke zin, voor 
zover het een wedergeborene betreft, is zeker zijn. Men zij er wel van doordrongen, dat “ge-
loven” niet wil zeggen “twijfelen”. Geloof IS zekerheid. Een vrees voor “afvallen” van het 
geloof heeft geen zin bij hen, die God liefhebben. Zij toch moeten geloven en verzekerd zijn 
dat niets hun kan scheiden van Gods liefde (Rom. 8:31-39). Hebben zij gezondigd, toch is er 
vergeving 1 Joh. 1:9; 2:2; Ef. 4:32. Zijn zij zelfs ver afgedwaald, zoals Israël, en is de positie 
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tijdelijk verloren, toch zal God ze weer inenten. Hun wandel naar Gods verlangen moeten zij 
echter ernstig opnemen, want anders onteren ze God in plaats van Hem te verheerlijken en 
doen ze onberekenbare schade aan andere schepselen. Er is maar één geval, waar men afval 
kan vrezen en dat is een zich stelselmatig verzetten tegen God. Wij hebben reeds de gelegen-
heid gehad te wijzen op de betekenis van “prassoo”: het is niet eenvoudig “doen “, maar “ge-
regeld doen”. Men herleze nu Rom. 1:32; 2:2; 13:4; 2 Cor. 5:10; Gal. 5:21 om te zien wie 
moet vrezen niet behouden te worden. Men denke ook b.v. aan de teksten die wij reeds eerder 
schreven en die het subjectieve “mè» bevatten. Zij die geregeld tegen God handelen en het 
goede niet willen, zullen “afvallen” al waren zij eens uitverkoren tot iets. 
 
Het is dus onredelijk voor een gelovige, bekommerd te zijn voor zijn behoudenis. Als gelovi-
ge moet hij van veel verzekerd zijn en juist als hij bekommerd is, zich dus niet tegen God ver-
zet, is er ook geen reden om aangaande zijn behoudenis te twijfelen. Zij die stelselmatig Gods 
genade verwerpen, bekommeren zich juist niet om hun behoudenis. 
 
Een der zaken, die kunnen medewerken zekerheid te geven is het verzegelen. Gods zegel kan 
door geen schepsel verbroken worden. Het is hier belangrijk in te zien, dat de wedergeborene 
nog niet verzegeld is. Dat wordt slechts gezegd van hen, die met Christus gestorven zijn, zo-
als de groep waaraan Paulus zich richt in 2 Cor. 1:22. Ook in de Gemeente der Verborgenheid 
wordt van verzegeling gesproken: Ef. .1:13 en 4:30. 

De 12 Apostelen waren wel uitverkoren, maar niet verzegeld en zo kon één verloren gaan. Al 
is men uitverkoren, daarom heeft men het “eeuwige” leven nog niet. 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 53. 

7 JAAR.  
Enkele tussenaantekeningen zijn gewenst. 
 
1 De oorlogen des Heeren duurden 7 jaar, 1451-1444. Dit is als volgt te berekenen: 

Volgens Joz. 14:10 was Caleb bij het in bezitnemen van het land 85 jaar. Het was toen 45 jaar 
na Kades-Barnea. De woestijnreis duurde na het uitzenden der verspieders van uit Kades- 
Barnea nog 38 jaar, dus verliepen er 7 jaar na de overtocht door de Jordaan. 

DE 300 JAAR.  
2 Jozua’s sterfjaar, en daarmee ook zijn geboortejaar, wordt bepaald door de chronologie van 
Richteren 11:26 en Hand. 13:20. Volgens Hand. 13 verliepen er 450 jaar vanaf de Richtertijd 
tot op Samuel de profeet. Volgens Richt. 11:26 waren in Jefta’s tijd 300 jaar verlopen na de 
inbezitneming van Basan. Jair richtte Israël 22 jaar, de Ammonieten onderdrukten Israël 18 
jaar, Richt. 10:8, Jair bleef dus nog 4 jaar langer richten dan de verdrukking duurde. We zien 
die 300 jaar vanaf Jozua tot op Jefta als volgt ingedeeld: 

 
Jair. 
 
Tola. 
Gideon 
Midian 
Barak 
Jabin 

Na de 18 j. onderdrukking 
                                  Richt hij nog 
Richt 
Het land stil 
Onderdrukt Israël 
Het land vrij 
Onderdrukt Israël 

 
4j. 

23 j. 
40 j. 
7 j. 

40 j. 
20 j. 

 
Richt. 10: 3 en 8. 
Richt. 10: 1, 2. 
Richt. 8:28 
Richt. 6:1 
Richt. 5:31 
Richt. 4:3 
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Ehud 
Moab 
Othniël 
Cushan 

Het land stil 
Onderdrukt Israël 
Het land stil 
Onderdrukt Israël 
                                             Samen 

80 j. 
18 j. 
40 j. 
  8 j. 
280 jaar 

Richt. 3:30 
Richt. 3:14 
Richt 3:11 
Richt. 3:8 
 

 
Van Jozua tot Cuschan verlopen dus 300 j.—280 j. = 20 jaar. Hiervan gaan 7 jaar af voor de 
verovering, blijven dus 13 jaar. Dat is de tijd, waarin Jozua in stille rust in het land leefde en 
de jaren nu zijn dood waarin Israël ging afvallen. We zullen het aantal jaren van afval op 3 
stellen; dan blijven er 10 jaar waarin Jozua stil in het land leefde. Hij stierf dan 17 jaar nadat 
hij Mozes opvolger werd (10 jaar rust, 7 jaar oorlogen des Heeren). Hij werd 110 jaar. Joz. 
24:29, dus was 100 jaar toen hij inging in de rust van het land. Dat was in 1444. Hij was dus 
geboren in 1544. Toen was Mozes 27 jaar. In de woestijn was Jozua dus 53 jaar. Toch heet hij 
een jongeling. Was Jozua ouder, dan gaat het iets verschillen, d.w.z. dan heeft hij korter in het 
land gewoond. Dit doet echter aan zijn sterfjaar niets af. 

DE 150 JAAR.  
3 Nu rest er van de 450 jaar van Hand. 13 nog 150 jaar. Deze lopen dan van Jefta tot en met 
Samuël. Jefta was 6 jaar richter, dus na de inval der Ammonieten nog ± 5 jaar. We krijgen nu:  

Jefta 
Ebzan 
Elon 
Abdon 
Filistijnen onderdrukken 
                             Samen 

    5 j. 
    7 j. 
  10 j. 
    8 j. 
  40 j. 
110 j. 

Richt. 12:7 
Richt. 12:9 
Richt. 12:11 
Richt. 12:14 
Richt. 13:1 

 
 
 
 
Eli. 1 Sam. 4:18 

 
Er blijft dus voor Samuël 40 jaar. De 40 jaar, die Eli richtte, volgens 1 Sam. 4:18, komen na 
de 40 jarige overheersing der Filistijnen genoemd in Richt. 13:1. De eerste 20 jaar daarvan 
was Simson richter, Richt. 15:20. Hij begon Israël te verlossen, Richt. 13:5. Stellen we hem 
vlak na Abdon, dan vinden we voor Simsons richterschap 1120-1100, voor de Filistijnse 
overheersing 1120-1080, voor Eli 1080-1040. Eli en Simson waren dus tijdgenoten want Eli 
werd 98 jaar, was dus 58 jaar toen hij richter werd, Simson was ongeveer 40 jaar toen hij 
stierf. Samuël richtte Israël al de dagen van zijn leven, 1 Sam. 7:15, dat is van 1040-1000, 
waarna Saul optreedt. 
 
1000 VOOR CHRISTUS.  
4 David is geboren in 990, want hij was 30 jaar toen hij koning werd, 2 Sam. 5:4. Waar onze 
jaartelling 4 jaar ten achter is, had de doop van Christus plaats in het jaar 26 na het begin on-
zer jaartelling. Aannemende dat David 16 jaar was toen hij gezalfd werd, dus in het jaar 974 
voor Chr., dan zou hieruit volgen, dat Christus juist 1000 jaar later gezalfd is, niet met zalfo-
lie, maar met heilige geest (974 + 26). We geven toe, dat dit niet absoluut te bewijzen is, maar 
de mogelijkheid is niet uitgesloten en ligt dicht bij de zekerheid, als ze er al niet mee samen-
valt. 
 
DE KONINGEN VAN JUDA EN ISRAEL.  
Nu komen we tot de koningen van Juda en Israël. We blijven ons stellen op de inspiratie der 
Schrift ook t.o.v. de getallen en nemen aan, dat de handschriften ons getrouw zijn overgele-
verd. We houden ons aan elk gegeven getal. Dan krijgen het volgende: 
 
880 Deling van het Rijk. 
880-863 Rehabeam. 

De 2 Huizen : Juda en Israël. 
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Abiami begon in het 18e jaar van Jerobeam, 
dus in 863 en regeerde 3 jaar, 1 Kon. 15:1, 
2, dus  
863-860 Abiam. 
Asa begon in het 20ste jaar van Jerobeam en 
regeerde 41 jaar, 1 Kon. 15:9, 10, dus  
860-819 Asa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

880-858 (I) Jerobeam. 

(De Romeinse cijfers tussen haakjes geven 
de verschillende koningshuizen over Israël 
aan). 

 

 
Nadab begon in het 2° jaar van Asa, en re-
geerde 2 jaar, 1 Kon. 15:25, dus  
858-856 Nadab. 
Baësa sloeg hem en werd koning in het 3e 
jaar van Asa, en regeerde 24 jaar, 1 Kon. 
15:33, dus 
 856-832 (II) Baësa. 
De uitlegging van 2 Kron. 16:1, waaruit op 
te maken zou zijn, dat Baësa tegen Juda op-
trok 9 jaar na zijn dood, n.l. in het 36ste jaar 
van Asa, d.i. in 823, terwijl hij in 832 reeds 
stierf, vervalt, als we wèl lezen. 2 Kron. 
15:19 zegt, dat er geen oorlog was tot in het 
35ste jaar van het koninkrijk van Asa. 
Rekenen we dat koninkrijk vanaf Rehabeam, 
dan komen we tot het 15e jaar van Asa. In het 
36ste jaar van het koninkrijk van Asa (dat is 
dan: van het koninkrijk waarover Asa koning 
was). 2 Kron. 16:1, toog Baësa op; dat was 
dan in het 12e jaar zijner regering. 
Ela begon in het 26ste jaar van Asa, en re-
geerde 2 jaar, 1 Kon. 16:8, dus  
834-833 Ela. 
Hij werd opgevolgd door  
833 (III) Zimri, 7 dagen.  
Deze begon in het 27st0 jaar van Asa, 1 Kon. 
16:15. 
Zimri werd opgevolgd door Omri. Deze be-
gon in het 31ste jaar van Asa en regeerde 12 
jaar, 1 Kon. 16:23, dus  
832-820 (IV) Omri. 
Omri’s gezag werd niet algemeen erkend. 
Hij had een tegenstander in Tibni. Het duur-
de ± 4 jaar voor de troebelen voorbij waren. 
Hij begon in het 27ste jaar, na Zimri’s dood, 1 
Kon. 16:15-17, doch zag zich eerst algemeen 
erkend in het 31ste jaar, 1 Kon. 16:23. We 
rekenden de 12 jaar vanaf het begin van zijn 
optreden. 
Omri kreeg voor zijn dood tot mederegent 
Achab. Dat blijkt uit het feit, dat Achab ko-
ning werd in het 38ste jaar van Asa, 1 Kon. 
16:29, terwijl Omri eerst stierf in het 39ste 
jaar van Asa. Achab was dus ± 1 jaar mede-
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Josafat werd koning in het 4e jaar van Achab 
en regeerde 25 jaar, 1 Kon. 22:41, 42 dus 
819-794 Josafat. 
In het 3e jaar van zijn regering zendt Josafat 
vorsten en levieten uit om de wet des Heeren 
te onderwijzen in al de steden van Juda, 2 
Kron. 17:7- 9. Het: “Doch na dezen” van 2 
Kron. 20:35 heeft betrekking op de tijd na de 
nederlaag tegen de Syriërs; vs. 30-34 is dus 
een der tussengedeelten, waaraan de Schrift 
zo rijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Joram van Juda begon in het 5e jaar van Jo-
ram van Israël, 2 Kon. 8:16. Dat was het 23ste 
jaar van Josafat. Waar deze 25 jaar regeerde, 
zien we ook hier een mede-regent- schap. 
Joram regeerde 8 jaar, 2 Kon. 8:17, dus nog 
6 jaar na Josafats dood, dus  
796-788 Joram.  
In het 11" jaar van Joram van Israël begon 
Ahazia van Juda met Joram van Juda mee te 
regeren, 2 Kon. 9:29. Wie inziet, dat ook hier 
een mede- regentschap is, verstaat 2 Kon. 
8:25; dit vers zegt, dat Ahazia in het 12e jaar 
van Joram begon te regeren. Toen stierf n.1. 
zijn vader Joram en werd hij alleenheerser. 
Die alleenheerschappij duurde kort, 1 jaar, 2 
Kon. 8:26, want in hetzelfde jaar werden 
Joram van Israël en Joram van Juda geslagen 
door Jehu, 2 Kon. 9:27 
788-782 Athalia. 
Athalia heerste 6 jaar op Davids troon en 
wilde zijn Huis uitroeien, 2 Kon. 11:1;  

Hier krijgen we een Lo-Ammi periode. 

 

regent. Zo’n mederegentschap komt meer 
voor. Achab regeerde 22 jaar, 1 Kon. 16:29, 
dus  
822-800 Achab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia werd koning in het 17e jaar van Josa-
fat en regeerde 2 jaar, 1 Kon. 22:52; Joram, 
zijn broer, werd koning in het 18e jaar, en 
regeerde 12 jaar, 2 Kon. 3:1. Het 17e jaar 
van Josafat, was het 20ste van Achab; Aha-
zia werd dus koning ± 2 jaar voor zijns va-
ders dood, Joram 1 jaar, zodat we dus het 
merkwaardige feit zien, dat Achab, Ahazia 
en Joram gelijktijdig regeerden. Achab en 
Ahazia stierven bijna gelijktijdig. We heb-
ben dus 
802-800 Ahazia.  
801-788 Joram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
788-760 (V) Jehu. 
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In het 7e jaar van Jehu werd Joas koning en 
regeerde 40 jaar, 2 Kon. 12:1, dus  
782-742 Joas (van Juda). 
 

 

 

 

 

 

In het 2e jaar van Joas van Israël werd 
Amazia mederegent van Joas van Juda. Deze 
was toen 39 jaar koning. Amazia regeerde 29 
jaar, 2 Kon. 14:1, 2, dus  
743-714 Amazia. 
(742 Joas sterft). 

Wat Juda betreft staan we nu voor een 
merkwaardig feit. Immers, Amazia’s opvol-
ger Uzzia begon te regeren in het 27ste jaar 
van Jerobeam II, 2 Kon. 15:1, dat is in het 
jaar 701, terwijl Amazia reeds stierf in het 
14e jaar van Jerobeam II, dus in het jaar 714. 
Er is dus een open tijdsruimte van 13 jaar, 
waarin geen koning geregeerd heeft. Uzzia of 
Azaria regeerde 52 jaar, 2 Kon. 15:1, 2, dus 
714-701 Open tijdruimte van 13 jaar. 
701-649 Uzzia (= Azaria). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze was koning over Israël 28 jaar, 2 Kon. 
10:36. 

In het 23ste jaar van Joas van Juda begon 
Joasha, de zoon van Jehu, te regeren. Hij re-
geerde 17 jaar,2 Kon. 13:1, dus  
759-742 Joasha. 

In het 37ste jaar van Joas van Juda werd 
Joas van Israël mede regent met Joasha; zijn 
vader was toen ± 14 jaar koning en regeerde 
16 jaar, zodat we hier weer een mederegent-
schap hebben. Dus 
745-729 Joas (van Israël). 
 

 
 
 
(742 Joahaz sterft). In het 15e jaar van Ama-
zia werd Jerobeam II koning over Israël; hij 
regeerde 41 jaar, 2 Kon. 14:23, dus  
728-687 Jerobeam II, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Israël komen we ook voor een open tijd-
ruimte te staan. Men zie slechts: In het 38ste 
jaar van Uzzia begon Zacharia te regeren, 2 
Kon. 15:8. Dat was dus in 663. In het 14e 
jaar van Uzzia., dus 687, was Jerobeam II 
reeds gestorven. Dus  
687-663 Open tijdruimte 

van 24 jaar. 
In deze tijd trad Amos op, 2 jaar voor de 
aardbeving, Am. 1:1. Mogelijk is die aardbe-
ving de aanleiding geweest tot de lange on-
derbreking. 
In het 38ste jaar van Uzzia begon Zacharia te 
regeren: dat duurde slechts 6 maanden, 2 
Kon. 15:8, dus 
 663 (VI) Zacharia. 
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In Juda komt ook een open tijdruimte. Im-
mers Jotham, Uzzia’s zoon, begon te regeren 
in het 2e jaar van Pekah, dus in 647, 2 Kon. 
15:32, Uzzia, stierf reeds in 649, dus er ligt 
zeker een jaar tussen Uzzia’s dood en Jot-
hams troonsbestijging. Jotham regeerde 16 
jaar, 2 Kon. 15:33, dus 
647-631 Jotham. 
In het 17'' jaar van Pekah begon Achaz te 
regeren, 2 Kon. 16:1. Dat was het 15e jaar 
van Jotham. Ook hier dus weer mederegent-
sehap en wel van 1 jaar. Jothan sterft 631. 
Achaz regeerde 16 jaar, 2 Kon. 16:2, dus 
632-616 Achaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiskia begon in het 3e jaar van Hosea, 2 Kon. 
18:1, dat was in het 15e jaar van Achaz. His-
kia was dus 1 jaar mederegent. Hij regeerde 
29 jaar, 2 Kon. 18:2, dus 
617-588 Hiskia 
In het 4e jaar van Hiskia belegerde Salmane-
zar Samaria, 2 Kon. 18:9. Dat was dus in 
613. 

In het 14e jaar van Hiskia deed Salmanezar 

Hij werd geslagen door Sallum. Deze begon 
in het 39stc jaar van Uzzia en regeerde 1 
maand, 2 Kon. 15:13, dus  
662 (VII) Sallum. 
Hij op zijn beurt werd weer geslagen door 
Menahem. Deze werd koning in het 39ste jaar 
van Uzzia en regeerde 10 jaar, 2 Kon. 15:14, 
17, dus 
662-652 (VIII) Menahem. 

In het 50ste jaar van Uzzia werd Pekahia,, 
Menahems zoon, koning. Hij regeerde 2 jaar, 
2 Kon. 15:23. Het 50ste jaar van Uzzia was 
het jaar 651. Waar Menahem reeds stierf in 
652, ligt er tussen zijn dood en Pekahia’s 
troonsbestijging een periode van ± 1 jaar, 
wellicht een tijd van troebelen. Dus 
650-649 Pekahia. 
In het 52ste jaar van Uzzia werd Pekah koning 
en regeerde 20 jaar, 2 Kon. 15:27, dus 
649-629 (IX) Pekah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu komt er in Israël weer een open tijdruim-
te want Hosea begon te regeren in het 12e 
jaar van Achaz, dat is in 620, 2 Kon. 17:1. 
terwijl Pekah stierf in 629, dus  
629-620 Open tijdsruimte 
 van 9 jaar. 
Hosea regeerde 9 jaar, 2 Kon. 17:1, dus 
620-611 (X) Hosea. 
Onder Hosea werd Israël weggevoerd door 
Salmanezar, nadat deze reeds in het 7e jaar 
van Hosea, dus in 613, dat is het 4e jaar van 
Hiskia, 2 Kon. 18:9, het beleg om Samaria 
had geslagen. 
611 De 10 stammen in ballingschap ge-
voerd, 2 Kon.18:11 
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een inval in Juda, 2 Kon. 18:13, dus 10 jaar 
daarna, dus in 603. Vanaf 611 bestaat alleen 
het Huis Juda voort. 
Nu volgen nog enkele koningen van Juda. 

588-533 Manasse. 
55 jaar, 2 Kon. 21:1. 
533-531 Amon. 
2 jaar, 2 Kon. 21:19. 
531-500Josia. 
31 jaar, 2 Kon. 22:1. 
500 Joakas. 
2 mnd., 2 Kon. 23:31. 
500-489 Jojakim. 
11 jaar, 2 Kon. 23:36. 
489 Jojachin. 
3 mnd., 2 Kon. 24:8. 
488-477 Zedekia. 
11 jaar, 2 Kon. 24:18. 

 
 

 
 

 
In Jojakims dagen kwam Nebukadnezar op tegen Jeruzalem. Dat was nadat Jojakim 3 jaar 
zijn knecht geweest was, dus in 497. In 496 had de eerste wegvoering plaats. Dan. 1:2-4. Het 
4e jaar van Jojakim, is het lste jaar van Nebukadnezar, Jer. 25:1. 
 
Intussen zette Nebukadnezar zijn veroveringen voort. Hij ontnam aan Egypte al het gebied 
tussen de Frath en de rivier (Hebr.: de beek) van Egypte, dat is tot voor Gaza, en daarmee ook 
zijn invloed in Juda, 2 Kon. 24:7. In Jojakims lste jaar kwam N. ten tweede maal tegen Jeruza-
lem. Toen begon Jojakims gevangenschap in het 8ste jaar van N., 2 Kon. 24:10-12. Dat was in 
488. 
 
In het 8ste jaar van Zedekia kwam N. andermaal op. Toen had het derde beleg van Jeruzalem 
plaats. Dat was in 479. In het 1le jaar van Zedekia werd de stad ingenomen, de tempel ver-
brand en Zedekia naar Babel gevoerd, Jer. 52, 2 Kon. 25-1-7. Met de meerderheid des volks, 
2 Kon. 25:11, 12. Dat was in 477. 
 
Met de eerste wegvoering begonnen de 70 jaar van ballingschap, Jer. 29:10, dus lopend van 
496-426. Nebukadnezar regeert zelfstandig van 496-452, 44 jaar lang. Zoals gezegd, werd 
eerst in 477 de tempel verbrand en had de algemene wegvoering plaats. 
 
Aldus leert ons, in tegenstelling met, ja dwars tegen alles in, de Schriftchronologie. Zij geeft 
een verschil met de gewone van meer dan een eeuw, n.l. ± 110 jaar. 
 
OOK DE GETALLEN GEÏNSPIREERD.  
De afwijking waartoe we komen, vindt z’n oorzaak in het feit, dat wij geloven, dat ook de 
getallen door God geïnspireerd zijn. Al de Schrift is van God ingegeven. De getallen der da-
tums en perioden behoren evenzo tot de Schrift. Men kan er even veilig op aan als op het ove-
rige. 
 
Een der grootste moeilijkheden voor de opstellers der chronologie is het schijnbaar conflict 
tussen 1 Kon. 6:1, waarin gezegd wordt, dat de tempel gebouwd is in het 480ste jaar na de 
uittocht uit Egypte en Hand. 13:17-22, waarin staat, dat alleen de Richtertijd reeds 450 jaar 
geduurd heeft. Voegen we daarbij de tijd van Saul en David, samen 80 jaar, Salomo nog 3 
jaar (want het “480ste” jaar was het derde van Salomo’s regering), dan komen er totaal dus 
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123 jaar bij, wat bij de 450 gevoegd, 573 geeft, dus 93 jaar meer. Sommigen hebben alleen 
het jaar 480 als juist aangenomen en gemeend, dat Paulus niet goed op de hoogte was. Ware 
dat zo, dan waren de oversten der synagoge het ook niet, want Paulus hield de rede waarin het 
getal voorkomt, allereerst voor Joden, die hem zeker wel gecorrigeerd zouden hebben als hij 
fouten maakte. 
 
Hoe dan. Hoe kan nu 1 Kon. 6 waar zijn en Hand. 13 ook. Hoe kunnen beide dus waar zijn. 
Eenvoudig hierom: Paulus’ opgave moet men rekenen volgens de jaren der wereld, 1 Kon. 6 
naar de jaren Gods. De oplossing van het verschil ligt in de 93 Lo-Ammi jaren. 
 
Men zie wel in, dat er twee reeksen zijn; de een telt van boven uit bezien, de ander van bene-
den uit, de een rekent met vrucht voor God, de ander laat de stilstanden zien door het verschil 
aan te geven met de eerste reeks. De chronologen hebben vaak de jaren der wereld met de 
jaren Gods vermengd. 
 

De tijd van Adam tot Christus is 4000 wereld jaren. Beginnen we bij Adam, dan komen we 
bij Nebukadnezar uit op een groot verschil in jarental met de gewone tijdrekening, de jaar-
tallen der algemene geschiedenis. Dat verschil bedraagt ongeveer ± 110 jaar. Tellen we de 
Lo-Ammi periode van Richteren op, 93 jaar, bij de 6 jaar onder Athalia en de 13 jaar open 
tijdsruimten na Amazia, dan krijgen we 112 jaar. Waar half of bijna voleindigde jaren voor 
gehele jaren kunnen genomen zijn en ze dus nauwer aaneen kunnen sluiten, kan dat gemak- 
kelijk wat minder zijn en op 110 worden teruggebracht, aannemende, dat het getal 606 juist 
is. Dit kan even goed ook een paar jaar verschillen en b.v. 608 of 609 moeten zijn. Dan kun-
nen de 112 jaar verschil blijven bestaan. 

DE EZRA-NEHEMIA-PERIODE.  
We vonden, dat de 70 jarige Ballingschap begon in 496. Toen had de eerste wegvoering 
plaats,  waarbij Daniël en zijn vrienden naar Babel gevoerd werden. De 70 jaar lopen dus tot 
426. Het 4e jaar van Jojakim is het lste jaar van Nebukadnezar. (Zie hieronder). 
 

Als we de Schrift tot basis nemen, blijkt, dat wat men in de algemene geschiedenis na elkaar 
stelt, voor een groot deel naast elkaar loopt. Nebukadnezar, Astyages, dat is de Ahasveros van 
Ester of de Darius van Daniël 5 en zijn zoon Cyrus, regeren gelijktijdig. In het 20ste jaar van 
zijn regering gaf de Ahasveros van Ester, dat is de Artahsasta van Neh. 2:1 Darius of de Me-
der van Dan. 5:1 (alle drie zijn titels of bijnamen) Nehemia het bevel de stad te herbouwen. 
Toen was Nebukadnezar in zijn 42ste regeringsjaar. Hoe kan dit echter? Hoe kon de koning 
van Médo-Perzië bevelen geven, waar Babylonië’s macht nog bestond? Eenvoudig hierdoor, 
omdat Astyages = Ahasveros = Artahsasta = Darius optrad ten behoeve van zijn zwager Ne-
bukadnezar, die in die tijd juist krankzinnig was, 7 tijden, dat is: 7 jaar, Dan. 4. Hoe wonder-
lijk moest alles meewerken ten goede. God gebruikt de tijd van de straf voor Nebukadnezar’s 
hoogmoed om Jeruzalem te doen herbouwen. Nebukadnezar had zeker dat verlof niet gege-
ven, Ahasveros doet dit wel, Nehemia’s verzoek werd ingewilligd. 

VERDERE AANTEKENINGEN.  
In 454 begonnen de 70 jaarweken van Dan. 9. Zeven ervan werden ingenomen voor opbouw 
van stad en tempel. Deze lopen dus tot 405. In dat jaar werd de tempel ingewijd, nadat Cyrus, 
mogelijk de zoon van Ahasveros en Esther, in 426 bevel gegeven had om de tempel te her-
bouwen. De grondslag werd gelegd, Ezra 3:10, de bouw ging niet zo vlot. Eerst na 14 1/2 jaar 
begon de opbouw, deze duurde 5 j. en 6 maanden, zie Ezra 6:15 en Hagg: 1:1. (Adar was de 
laatste maand van het jaar: het werk begon 2e jaar 6e maand, was af bijna in het 7e jaar, duur-
de dus 5 1/2 jaar, dus lag 14 1/2 jaar stil 426 - ± 411). 
Nebukadnezar sterft in 452. Hij werd opgevolgd door Evil Merodach, die Jojakims gevangen-
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schap beëindigt, Jer. 52:31. Evil Merodach werd opgevolgd door Nabonides, deze door Bel- 
sazar. Van deze neemt Darius de Meder - Ahasveros = Artahsasta het koninkrijk over, 62 jaar 
oud, in 426. Hij is dus geboren in 488, toen Nebukadnezar al 8 jaar regeerde. 
 
Cyrus was ongeveer 40 jaar oud toen hij het bevel gaf de tempel te herbouwen. Dat was in 
426, toen Babels macht verbroken werd. Cyrus is wel de zoon van Ahasveros en Ester. Zou 
daarvan mede zijn sympathie voor Israël komen, al kende hij God niet, Jes. 45:4. En heeft 
God ook hier alle dingen beheerst, zelfs Vasthi’s wegzenden. 
 
Cyrus’ zoon was Cambysus, de Artahsasta van Neh. 5:14. Deze maakte Nehemia landvoogd 
van Jeruzalem. De neef van Cyrus, die Cambysus opvolgde, was Darius Hystaspis, die het 
bevel van Cyrus vernieuwde, Ezra, 5:1-12 in 410, in het tweede jaar van Darius, Zach. 1:1. 
Toen ging Ezra op met de heilige vaten, Ezra 7:9, 15. We hebben dus een ingewikkelde toe-
stand, die we aldus op blz. 62 kunnen voorstellen: 
 

Vraag en Antwoord 

VR: Wat bedoelt de Schrift met: “van den duivel bezeten zijn”? 

ANTW. “Duivel” is letterlijk “demon”. De Demonen zijn “onreine geesten” (Mark. 5:2, 8, 
13; 1 Tim. 4:1). “Geesten” hebben noch vlees, noch beenderen (Luk. 24:39). Ze kunnen de 
mensen beïnvloeden, waarschijnlijk door middel van het zenuwstelsel. Iemand, die geheel 
onder de invloed van een of meerdere demonen staat, is “bezeten”. De gevolgen kunnen me-
nigerlei zijn. Een dezer is de “maanziekte”. 
 
Sinds de tijd der Handelingen komt dit bezeten zijn waarschijnlijk weinig voor. Bij de spiri-
tisten, die zich aan de demonen overleveren, zijn echter dergelijke gevallen te vinden. Krank-
zinnigheid staat niet noodzakelijk in verband met de inwerking van demonen. Deze kunnen 
slechts invloed hebben als men ze wel bewust heerschappij wil laten voeren. 
 
In de St. Vert. is “duivel “ gebruikt, beide voor “daimoon” (demon) en “diabolos” (duivel). 
Dit laatste komt voor in de volgende teksten: Mat. 4:1, 5, 8, 11; 13:39; 25:41: Luk. 4:2, 3, 5, 
6, 13; 8:12; Joh. 6:70; 8:44; 13:2: Hand. 10:38; 13:10: El. 4:27; 6:11; 1 Tim. 3:6, 7, 11; 2 
Tim. 2:26; 3:3; Tit. 2:3; Heb. 2:14; Jak. 4:7; 1 Petr. 5:8; 1 Joh. 3:8, 10; Jud. 9; Op. 2:10; 12:9, 
12; 20:2, 10. Men ziet dat het ook vertaald is door “lasteressen” (1 Tim. 3:11 en Tit. 2:3) en 
“achterklappers” (2 Tim. 3:3). De letterlijke betekenis van diabolos is: dooreen werper. In 
Luk. 16:1 is het werkwoord diaballoo vertaald door: “verklaagd”. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 6 24 Sept. 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE UITVERKIEZING (vervolg). 

HET GROTE VRAAGSTUK.  
Algemeen wordt erkend, dat een der moeilijkste vraagstukken der Schrift is, hoe de verant-
woordelijkheid kan samengaan met de uitverkiezing. Al legt de een nu meer nadruk op de 
uitverkiezing, de ander op de vrijheid en verantwoordelijkheid, of tracht een derde beide in 
evenwicht te houden, allen die in de woordelijke inspiratie der Schrift geloven, moeten èn 
uitverkiezing èn verantwoordelijkheid aannemen. Die twee nu zijn onverenigbaar. Men troost 
zich dan met de gedachte, dat het een probleem is, dat wij toch niet kunnen oplossen. Dat be-
vredigt echter niet degene, die wil begrijpen wat God ons in Zijn Woord gegeven heeft. Ze-
ker, vele dingen gaan ver uit boven ons verstand, zelfs als het door de Heilige Geest verlicht 
is. Maar dan betreft het dingen, die gewoonlijk niet veel te maken hebben met het dagelijkse 
leven. Deze zaak is echter te nauw verbonden met onze wandel om geen oplossing te vragen. 
Kunnen wij aannemen, dat onze trouwe. God ons hier geen licht zou geven? 

Wij menen, dat de zaak onoplosbaar schijnt, omdat men Gods voornemen niet aandachtig 
genoeg heeft onderzocht en de Schrift te veel vergeestelijkt. Hier is weer eens een voorbeeld 
van het belang dat er is de aionen en bedelingen goed te onderscheiden en van de noodzake-
lijkheid de zuivere woorden van de Heilige Geest nauwkeurig te onderzoeken. 

HOE WERKT GOD ZIJN VOORNEMEN UIT?  
Wij menen reeds in het vorige min of meer duidelijk op de oplossing gewezen te hebben van 
het grote eeuwen-oude vraagstuk: hoe kan men uitverkiezing, vrijheid, verantwoordelijkheid, 
loon, straf enz. met elkander verzoenen? De Schrift leert dat alles, dus moeten wij alles aan-
nemen. En toch! 
 
Wij menen dat de moeilijkheid verdwijnt, als wij met Paulus de zaken die verschillen leren 
onderscheiden en zo zuiver en zonder aanstoot zijn tegen de dag van Christus (Pil. 1:10, 11), 
De moeilijkheid komt namelijk niet van de Schrift, maar van onszelf, omdat wij, zo als in veel 
andere gevallen, op dezelfde personen en op dezelfde tijden en omstandigheden toe-
passen, wat van verschillende personen, tijden en omstandigheden gezegd wordt. 
 
Wij hebben gezien, dat er verschillende uitverkiezingen zijn. Sommige betreffen een beperkt 
aantal personen, of een bepaald volk. De andere personen of volken kunnen dan vanzelf niet 
tot dezelfde uitverkiezing komen. Zo b.v. Israël. Het was uitverkoren om de andere volken de 
zegen door te geven. Vanzelf konden de andere volken nooit tot Israëls positie komen. Als wij 
echter denken aan de zegeningen van Israël, in zekere zin aan hun uitverkiezing verbonden, 
dan moeten wij inzien dat de andere volken daartoe wel kunnen komen. Meer nog, al had de 
Jood reeds in het verleden grote voorrechten (Rom. 3:1), de afzonderlijke personen uit de vol-
ken konden er toen reeds deel aan hebben. Ex. 12:48 spreekt b.v. van het bijvoegen van een 
vreemdeling bij Israël. Als volk had Israël een enige positie, was uitverkoren tot een bepaald 
doel. Maar men ziet, dat de uitverkiezing niet hun zegening betreft maar het bereiken van dat 
doel. 
 
Israël is niet “vrij” in de zin, dat het zelf zijn opdracht uitkiest. In deze zin is vrijheid en uit-
verkiezing niet te verenigen. Het is het een of het ander. Maar als het over de uitvoering der 
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opdracht gaat, dan is er sprake van vrijheid. Dan gaat het over hun wandel naar Gods verlan-
gen. God had dan Israël, met de opdracht, ook de mogelijkheid gegeven ze uit te voeren. Dat 
volk was dus verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid betreft niet het krijgen der opdracht, 
het uitverkozen worden, de positie, maar wel de uitvoering der opdracht, het wandelen naar de 
positie. 
 
Laat ons ook de 12 Apostelen nagaan. Zij waren uitverkoren. Maar toch ook weer niet in de 
eerste plaats om de heerlijkheid aan hun positie verbonden, maar omwille van het uitvoeren 
van een opdracht. Die uitverkiezing geschiedt buiten hun wil en verantwoordelijkheid. Deze 
beginnen eerst bij het volbrengen van hun taak. Judas faalt, dus volgt straf en van zegeningen 
is geen sprake meer. Werden andere Joden benadeeld door de uitverkiezing der 12? Neen, het 
was juist om hen te leiden, dat ze verkoren werden. Is er dan geen voordeel uitverkoren te 
zijn? Zeker, het is een kans, die aangeboden wordt Gods verlangen op een bijzondere wijze te 
doen en voor Hem te lijden. 

Heeft de uitverkiezing van hen, die tot de “hemelse” sfeer behoren, belet dat anderen 
tot dezelfde heerlijkheid komen? Geenszins. Het bijzonderste aangaande hen, is dat 
zij eerstelingen zijn en een bijzondere opdracht hebben, al was het maar om Israël 
tot jaloersheid te brengen (Rom. 11:11). 

Zo ook met de “over-hemelse” sfeer. De Gemeente der verborgenheid is er nu toe 
uitverkoren (Ef. 1:4, 5, 11). Maar zullen alle gelovigen er niet eens toe komen, als 
God alles in allen is? Het is ook weer niet de heerlijkheid die het onmiddellijke on-
derwerp der uitverkiezing was, maar wel de te vervullen taak. 

Waarom werden er sommigen uitverkoren vóór dat de anderen er komen? Vooreerst 
omdat God Zich door niets laat weerhouden, ook niet door het falen van hen, die tot 
iets uitverkoren waren. God kan zich wel in zekere zin van hen afhankelijk stellen 
door hun de gelegenheid te geven mede te werken om Zijn voornemen uit te voeren, 
maar nooit is hij absoluut afhankelijk. Als Israël na veel lankmoedigheid zijn op-
dracht niet vervult, kan God wel een andere weg openen om anderen de gelegenheid 
te geven toch tot groter heerlijkheid te komen. In zekere zin had eerst de wederge-
boorte en rechtvaardiging zich over heel de wereld moeten uitstrekken vóór er volle 
gemeenschap met God kon komen. Al zal zich die volgorde ontwikkelen voor wat 
betreft de massa der gelovigen, voor enkelingen is er reeds nu een vooruitgrijpen 
mogelijk. 

De uitverkiezing der Gemeente is echter iets zeer bijzonders, want zij geschiedde 
vóór de nederwerping der wereld, dus vóór de zonde was ingetreden. Ook zonder 
Satans tegenstand, Adams val en Israëls falen zou de Gemeente er als uitverkiezing 
geweest zijn. Wij lezen over haar taak dat zij moet zijn tot lof der heerlijkheid Zij-
ner genade (Ef. 1:6), het betonen van de uitnemende rijkdom Zijner genade in de 
twee toekomende aionen (Ef. 2:7), het bekend maken der veelvuldige wijsheid Gods 
aan de overheden en de machten in het over-hemelse (Ef. 3:10). Dit alles strekt zich 
ver uit boven de aarde, het mensdom en de wereld. 

Het feit dat de uitverkiezing plaats had vóór de nederwerping, sluit van zelf uit, dat 
zij haar reden zou vinden in de Gemeente zelf. Zie ook 2 Tim. 1:9. Er is dus hier 
geen vrijheid, maar Gods besluit waaraan niets kan weerstaan. Ook hier begint de 
verantwoordelijkheid dan ook slechts bij het uitvoeren der opdracht, het wandelen 
naar Gods verlangen. 

Men ziet vanzelf ook, dat het uitverkiezen der Gemeente niet wil zeggen dat anderen 
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“verdoemd” zijn. De gewone weg der behoudenis, zoals in de Hebreeuwse Schriften 
reeds min of meer aangeduid, gaat eigenlijk buiten die Gemeente om en voert de ge-
lovige na de twee volgende aionen tot de heerlijkheid verbonden aan de positie, die 
de Gemeente reeds nu inneemt. De Gemeente heeft haar plaats in Gods voornemen 
der aionen door het voorziene ongeloof van Israël en juist haar uitverkiezing maakt 
het bereiken van het einddoel voor allen mogelijk. 
Al worden dan sommigen uitverkorenen, toch wil dit geenszins zeggen, dat anderen in hun 
boosheid en hardigheid gelaten worden. Een “besluit der verwerping” is niet alleen onbekend 
in Gods Woord, maar wordt juist formeel tegengesproken in 2 Petr. 3:9 “niet willende (be-
sluitende), dat enigen verloren gaan”. De uitverkiezing is integendeel Gods weg om allen tot 
bekering en volledige gemeenschap te leiden 
 
Wij hebben reeds vroeger gezien dat allen, die nu in een zekere positie zijn, er niet noodzake-
lijk kwamen door uitverkiezing. Wij komen hier even terug tot onze (gebrekkige) ver-
gelijking, waar de verschillende posities voorgesteld werden door de verdiepingen van een 
huis. Wij kunnen deze vergelijking nu vervolledigen. De uitverkiezing zou hier dan zijn het 
plaatsen op een der verdiepingen met het doel anderen te helpen of aan te zetten er ook te ko-
men. Volbrengen ze hun opdracht niet, dan worden ze er uit geworpen. In dat geval kan de 
Heer des huizes ook andere middelen gebruiken om de anderen hoger op te leiden. 
 
Op een verdieping kunnen er dus zijn, die er met een in bijzondere opdracht, door de Heer des 
huizes geplaatst zijn: het zijn de eigenlijke uitverkorenen. De meesten komen er echter door in 
de lift te stappen. Dit is de normale geopenbaarde weg. Deze worden nooit verworpen. Dat 
kan alleen het geval zijn in betrekking tot de uitverkorenen, omdat dan de opdracht op de 
voorgrond staat, niet het deel hebben aan de heerlijkheid ener positie. 
 
Men heeft soms gezegd, dat daar er maar één voornemen is, er bijgevolg maar één uitverkie-
zing kan zijn. Als men echter inziet, dat Gods voornemen vele bedelingen omvat, vele groe-
pen gelovigen, vele sferen van zegening, dan ziet men ook, dat er vele, uitverkiezingen kun-
nen zijn. Ook de vrijheid kan dan een plaats hebben in dat voornemen. 
 
God werkt dus Zijn voornemen uit ook door middel van mensen. Hij geeft hun allerlei moge-
lijkheden, plaatst ze in allerlei posities, maar steeds blijven ze vrij in hun wandel. Dit binnen 
zekere grenzen, zodat God ook kan ingrijpen als het nodig is. Wat naar Zijn verlangen gedaan 
wordt, dient tot Zijn verheerlijking en helpt het overige der schepping. De boosheden worden 
dan verslagen en zelf komt men tot nauwere gemeenschap. Maakt men zijn verkiezing niet 
vast door Gods opdracht uit te voeren, dan kan men schade lijden. 
 
Zo is er dan uitverkiezing, vrijheid, verantwoordelijkheid, genadeloon, straf enz. Alles heeft 
zijn plaats en is in harmonie. Terwijl het in beginsel uitverkiezen op zich zelf God niet ver-
heerlijkt, maar Hem zelfs tot schande kan zijn als de uitverkorene niet naar Zijn verlangen 
handelt, toont een goede wandel, het vast maken der uitverkiezing, dat wij Zijn genade naar 
waarde schatten. Alleen in de weg der vrijheid ligt dus de verheerlijking van de souvereine 
God. 
 

Zonder kennis der bedelingen kan noch de vrijheid, noch de uitverkiezing tot zijn recht ko-
men. Het verleden is hiervoor het bewijs. 
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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 54 

OVERZICHT VAN DE EZRA-NEHEMIA PERIODE.  
Ten opzichte van de Ezra-Nehemia periode heerst er grote verwarring. Meestal is de voor-
stelling deze, dat Ezra eerst opgetrokken is en later steun van Nehemia heeft gekregen. Dit 
berust dan op de chronologie, die men overgenomen heeft van de Griekse schrijvers. Als we 
aan de Schriftchronologie vasthouden, die we overnamen uit de Companion Bible en zeer 
waarschijnlijk bewerkt is door Dr E. W. Bullinger, of zijn medewerker Scott Chalice, komen 
we tot een andere uitkomst. We laten hier een harmonie of overeenstemming volgen van de 
Ezra-Nehemia periode, eveneens ontleent aan de schone Comp. Bible. 

Hfdst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:1-4 
1:5-11 
 
 
 
2:1-70 
 
 

Boek Ezra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevel van Cyrus. 
Terugkeer onder Zerubbabel. 
(De nadere bijzonderheden tot her-
bouw van de tempel verhaald in 6:3-
5 zijn tussen 2:1 en 2 te plaatsen.) 
Geslachtslijsten van de terugge-
keerden. 
De 7e maand 

Jaar 
v.Chr. 

455 
 
 
 
 

454 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

426 
 
 
 
 
 
 
 

Boek Nehemia 
 

Hanani’s verslag in de maand Kisleu 
(ongev. Onze december) leidt tot de 
uitgang des woords om Jeruzalem te 
bouwen (Dan. 9:25), gegeven door 
Artahsasta, d.i. Astyages, in het 20ste 
jaar van zijn regering. 
Nehemia’s reis. Hij bezoekt de land-
voogden en toont hun zijn geloofs-
brieven. 
Uitwerking bij Sanballat en Tobia. 
Nehemia’s aankomst en nachtelijke 
rondschouw van de ruïnes. 
Zijn verslag aan de Joden. 
Tegenstand, bedreigd (Moab, Am-
mon, Ismaël) op grond der beschul-
diging van opstand tegen de koning 
(n.l. van Babel). Dat was Nebukad-
nezar. 
Nehemia’s antwoord. 
Fundering van de muur begonnen. 
De muur halverwege voltooid. 
Voorgenomen verbintenis om met 
geweld tegen te staan. 
Nehemia’s gebed en wacht. 
De klacht van Juda. 
Door de tegenstanders benut. 
Raad teniet gemaakt 
Muur voltooid (2e helft) in 52 dagen. 
Uitwerking op de vijanden. 
Vermelding van de tegenwerking 
gedurende het bouwen. 
Toestand van de stad.  
De muur herbouwd. 
Hanani tot landvoogd aangesteld. 
Huizen nog niet herbouwd. 
(Zie ook Hagg. 1:4. Toen 28 jaar) 
 
 
 
 
Geslachtlijsten van de teruggekeer-
den. 
De 7e maand 
De eerste dag. Onderricht. 

Hfdst. 
 
1:1–2:8 
 
 
 
 
 
2:9 
 
 
2:10 
2:11-15 
 
2:16-18 
2:19 
 
 
 
 
2:20 
3:1-4:6 
 
4:7, 8 
 
4:9 
4:10-14 
 
4:15 
4:16-6:15 
6:16 
6:17-19 
 
7:1 
 
7:2, 3 
7:4 
 
 
 
 
 
7:5-73 
 
8:1 
8:1-13 
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Hfdst. 
 
3:1-3 
3:4-6 
3:6 
 
3:7 
 
3:8-13 
 
 
 
 
 
4:1-6:22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:15 
 
 
6:16-18 
 
 
 
 
 
 
 
6:19-22 
7:1-8:36 
 
 

Boek Ezra 
 
Het brandofferaltaar opgericht 
Het Loofhuttenfeest gevierd. 
De grond van de tempel des Heeren 
was nog niet gelegd. 
Voorbereiding van 6 maanden (zie 
vs. 6) voor de bouw. 
Tweede jaar van de terugkeer. 
Tweede maand. Grond van de tem-
pel gelegd. 
Vijftien jaar van tegenstand. 
Van het 2e jaar van de wederkeer tot 
het tweede jaar van Darius Hystapis. 
Opm. Hfdst. 4:1-6:22 is een terug-
blikkende verwijzing naar het bou-
wen van de muur van Neh. 2:20-
6:15. 
Tweede jaar van Darius Hystapis, 6e 
maand. Dit volk zegt “De tijd is niet 
gekomen, de tijd dat des Heeren 
huis gebouwd worde”, Hagg. 1:2 
Bevel: “Is het voor ulieden wel de 
tijd dat gij woont in uw gewelfde 
huizen en zal des Heeren Huis 
woest zijn?” Hagg. 1:4 
“Klimt op … en bouwt dit Huis”, 
Hagg. 1:8 
Zesde maand, 24ste dag. Het werk 
begonnen, Hagg. 1:13, 14. 
Zevende maand, 7e dag van het 
loofhuttenfeest. Het woord tot Ze-
rubbabel, Hagg. 2:1-9. 
Achtste maand, 24ste dag. Het woord 
tot Zacharia, Zach. 1:1 
Negende maand, 22ste dag. Het 
woord tot de priesters, Hagg. 2:10-
21. 
Negende maand, 24ste dag. Het 
laatste woord tot Zerubabbel, Hagg. 
2: 21-24. 
Negende maand, 24ste dag. Het 
laatste woord tot Zacharia, Zach.1:7. 
Vierde jaar van Darius Hystaspis. 
Negende maand, 4e dag. Het woord 
tot Zacharia. Zijn laatste datum, 
Zach. 7:1 
 
Zesde jaar, 12e maand van Darius 
Hystapis. De tempel voltooid. 
 
De inwijding van de tempel, 20 jaar 
na het fundament, 3:8-13 (in 425) 
en 5 jaar en 6 maanden vanaf de 
bouw van het Huis zelf, Hagg.1:13, 
14. 
Hier eindigen de “7 weken”van de 
uitgang van het woord, Dan. 9:25, 
begonnen in 454. 
Het eerste pascha. 
Ezra gaat op uit Babel als Schriftge-
leerde. Aangesteld door de Perzi-
sche Raad van State 7:14. Reis van  

Jaar 
v. Chr. 
 
 
 
 

 
 

425 
 
 

419 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
407 
 
 
 
405 
 
 
 
 
 
 
 
404 
 
 
 

Boek van Nehemia 
 
De tweede dag. 
Het Loofhuttenfeest gevierd. 
 
 
 
 
 
 
 
Nehemia gaat voor 12 jaar terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nehemia krijgt verlof tot afwezig-
heid en keert terug om tegenwoor-
deig te zijn bij de inwijding van de 
tempel. 
De Inwijding van de tempel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hfdst. 
 
8:14-16 
8:17-19 
 
 
 
 
 
 
 
5:14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:6. 
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Hfdst. 
 
 
 
 
 
9:1, 2. 
 
 
9:3, 4. 
 
 
 
9:5-15 
10:1-17 
 
10:18-44 
 
 
10:17 
 

Boek Ezra 
 
4 maanden van de 1ste der maand 
Nisan. Aankomst te Jeruzalem op de  
1ste van de maand Ab. 7:9 (onze 
augustus) 
Scheiding van het volk. Verslag van 
de vorsten over de overtreding der 
vorsten, priesters en levieten. 
Vergadering van allen die voor het 
woord van de God Israëls beefden. 
 
 
Ezra’s gebed. 
De vreemde vrouwen weggezonden. 
Het Verbond. 
Namen der priesters, levieten en 
anderen, die vreemde vrouwen 
hebben gehuwd. 
Ezra’s laatste datum: 1ste Nisan in 
het 8ste jaar van Darius Hystaspis. 
 
 
 
 
De gehele periode van Ezra beslaat 
een tijd van 23 jaar, 426-403 voor 
Chr. 
 

Jaar 
v. Chr. 
 
 
 
 
404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
403 
 

Boek van Nehemia 
 
 
 
 
 
Scheiding van het volk. 
 
 
Vergadering en lezen van de Wet 
van Jehovah op de 24ste dag van de 7e 
maand, de 2e dag van het Loofhut-
tenfeest. 
Het gebed der Levieten. 
De vreemde vrouwen weggezonden. 
Het Verbond. 
Namen van hen die het Verbond 
verzegelden. 
 
Inwoners van Jeruzalem. 
Lijst der priesters die met Zerubbabel 
en Ezra terugkeerden voor de inwij-
ding van de muur. 
De inwijding van de muur. 
Hervorming van het volk. 
De gehele periode van Nehemia 
beslaat een tijd van 52 jaar,  
455-403 voor Chr. 

Hfdst. 
 
 
 
 
 
9:1, 2 
 
 
9:3 
 
 
 
9:4-37 
9:38 
 
10:1-39 
 
 
11:1-36 
12:1-26 
 
 
12:27-47 
13:1-31 

 
VERSCHILLENDE UITKOMST. OORZAAK. 
In verband met het voorgaande over de chronologie, staan we ten slotte nog bij een en ander 
stil en wel in verband met Jer. 25:1, waarin gezegd wordt, dat het vierde jaar van Jojakim het 
eerste jaar van Nebukadnezar was. Het is gewenst hier een uitspraak te laten volgen van de 
Encyclopedie Brittanica lle Editie, dl III, blz. 101), die zegt, dat de enige oude autoriteit van 
waarde inzake de Babylonische historie het O.T. is. 
De traditionele datum van het lste jaar van Nebukadnezar is 606. Wij vonden 496. Verschil: 
110 jaar. We wezen er reeds op, hoe dat verschil te verklaren is. Van de uittocht tot de bal-
lingschap geeft de traditie, als die tenminste de uittocht ook stelt in 1491, wat als regel niet 
geschiedt, ons 1491—606 = 885 jaar, terwijl er 995 jaar verliepen. 
 
Hoe komt men nu aan de traditionele datums? Eenvoudig omdat de een de ander hierin na-
volgt. Eenmaal vastgesteld, zijn zij bijna onuitroeibaar, vooral als zij in alle leerboeken over 
algemene geschiedenis te vinden zijn. 
 
Van het tegenwoordige systeem van datering is vooral Eusebius verantwoordelijk. Hij leefde 
van 264-349 na Chr. en wordt de vader der Kerkhistorie genoemd. Hij kreeg zijn inlichtingen 
uit verschillende bronnen, n.l. van Josefus (37-95 n. Chr.), Africanus, + 300 v. Chr., Berosus 
+ 300 v. Chr., Potyhistor, ± 200 v. Chr., Abydenus, ± 200 v. Chr., Cephalon, ± 100 v. Chr., 
Manetho, ± 300 v. Chr. en andere ongewijde schrijvers. Nu zijn de Griekse schrijvers niet 
betrouwbaar. Newton, de bekende geleerde, 1642-1727, beschuldigt ze er reeds van de ge-
schiedenis der Oudheid 300-400 jaar ouder op te geven dan ze heeft plaats gehad. 
 
De Grieken hadden vanzelf niet de Hebr. Schriften om hen te leiden. Bovendien waren die 
nog niet voldoende geweest, immers twee voor het O.T. noodzakelijke getallen, zonder welke 
het onmogelijk is de chronologie samen te stellen, ontbreken daarin, n.l. de twee getallen van 
Hand. 13. Ook het Boek der Handelingen is dus nodig. Tot na de teboekstelling er van, kon 
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niets met volle zekerheid berekend worden, al kunnen beide getallen wel aan Israëli bekend 
geweest zijn. In elk geval waren de Heidense geschiedschrijvers niet op de hoogte met de aan 
Israël gegeven of aan dat volk bekende chronologie, die begint met Adam. De enige kennis, 
die zij van de oorsprong der wereld hadden was een weefsel van mythe, fabel en legende. Zij 
kunnen ons dus geen betrouwbaar overzicht geven. We hebben reeds gezien hoe zij tastten 
naar de oorsprong der geschiedenis, maar die te vinden vermochten zij niet. 
 
God heeft ons in Lukas Boek de sluitsteen gegeven van de O.T. chronologie. We willen die 
geheel aanvaarden, omdat verwerping er van niet alleen tot Schriftkritiek zou leiden, maar 
ook tot onzekerheid voert. En tevens de Ezra-Nehemia- Daniël periode uiteenrukt. Men moge 
ons naïef vinden in dezen, we willen liever met de Schrift “dwalen” dan zonder de Schrift 
“weten”. 
 
Het 4e jaar van Jojakim vormt een knooppunt in gewijde en ongewijde geschiedenis. Gewoon-
lijk neemt men 606 of 604 voor Chr. aan. Van dat punt gaat men dan naar boven toe rekenen 
en vindt voor David ± 1050 v. Chr. Maar als 606 niet juist is, wat dan. De Schrift biedt geen 
ander uitgangspunt aan dan de schepping van Adam. We moeten met hem beginnen en steeds 
verder afdalen. We krijgen dan telkens rust- en steunpunten, b.v. Seths geboorte, en zo verder. 
Zo komen we tot een chronologie vanaf Adam tot Christus, vinden daarin wat het 4e jaar van 
Jojakim is. Dat is dan het lste van Nebukadnezar. We kunnen dus het onzekere der ongewijde 
schrijvers vermijden door de Schrift ter hand te nemen. Er is maar één beginpunt. Wie dat 
verwerpt, heeft er geen en slaat in de lucht. De door ons gegeven chronologie moet in z’n ge-
heel aangenomen of verworpen worden. 
 
RUSSELLISME.  
Hiermee valt de Russellistische rekening. Die begint met te aanvaarden als jaar van de uit-
tocht 1575, omdat er geleerden zijn die dat aanvaarden. Dus bloot op menselijke grond. Stelt 
men de uittocht een paar eeuwen later, wat ook gedaan wordt, dan loopt het Russellisme vast. 
Het beroept zich, evenals t.o.v. het jaartal 606 op menselijke gegevens, Niet, op de Schrift. 
Ook spreekt het van een periode van 7 x 360 jaar, dat is, 2520 jaar op grond van een zeven-
voudige kastijding van Israël. Nu is er driemaal sprake van een zevenvoudige kastijding. Men 
leze Lev. 26. De eerste, wordt gevonden in vs. 18, de tweede in vs. 23 en 24, de derde in 27 
en 28. Dit zijn drie afzonderlijke kastijdingen, want ze volgen de een op de ander. Indien de 
eerste niet voldoende zou zijn, zou de tweede volgen, indien deze niet hielp, dan de derde. Als 
de laatste, die van het verstrooien onder de Heidenen 2520 jaar duurt, moeten de eersten ook 
zo lang geduurd hebben. Dit laatste is beslist niet het geval. Waarom zou de laatste dan zo 
lang moeten duren? 
 
Verder neemt het Russellisme het jaartal 606 als steunpilaar, ook weer een menselijk getal, 
dat volgens de Schrift 110 jaar later valt wat betreffende gebeurtenissen aangaat. De zeven-
voudige toedoening laat men beginnen in 606. Ze loopt dan tot 1914 (606 v. Chr. - 1914 n. 
Chr. is juist 2520 j. En als ze er was, zou ze moeten lopen van 496 tot 2024. De tijden der 
Heidenen eindigden niet in 1914. Verder rekent men met jubeljaren. Ook weer eigenaardig. 
Er zijn 19 jubeljaren zij het dan ook half gevierd. Waar dit plaats had om de 50 jaar, krijgt 
men 19 x 50 j. = 950 j. En zullen er totaal 70 zijn. Waar dit in de Schrift staat, is ons onbe-
kend, maar we zullen het even aannemen. De andere 51 zullen echter niet na 50, maar na 49 
jaar plaats hebben. De periode van 70 jubeljaren is dus niet 70 x 50 j. = 3500 j., maar 19 x 50 
+ 51 x 49 = 3449 j. Van 1575 v Chr. tot 1874 na Chr. is 3449 j. Toen is Christus onzichtbaar 
wedergekomen. 
 
Een en ander nagaande, ziet men hoe willekeurig alles is. Wie de Schriftchronologie aan-
vaardt, moet Russell’s getallen los laten. Daarover kan geen twijfel bestaan. Israël trok niet uit 
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in 1575, maar in 1491, 430 jaar na de belofte aan Abraham. Men behoeft slechts op dezelfde 
wijze als algemeen gedaan wordt met de Vaderen voor de Vloed, de geslachtslijst van 
Sems geslacht en de leeftijd en ouderdom der Vaderen na de Vloed tot op Abram na te gaan 
om te vinden, dat Abram uitging in 1921. Daar 430 jaar bij geeft 1491. Als we zo doen, staan 
we geheel op Schriftbodem en hebben niets te maken met wat geleerden, die van vandaag en 
gisteren zijn, zeggen, maar wat de Koning der aionen als waarheid opgeeft. En Hij overziet 
alles. 

JUBELJAREN.  
Israël trok uit in 1491, kwam in Kanaän in 1451. Het eerste jubeljaar valt nu niet 50 jaar later, 
dus in 1401, maar 58 jaar later, dus in 1393, want we hebben rekening te houden met de 8 jaar 
onderdrukking door Cushan, waarin Israël een Lo-Ammi tijd had. Waar Gods jaren toen stil-
stonden, valt het jubeljaar zoveel tijd later. De wereldjaren gingen door. Het tweede jubeljaar 
valt niet in 1343, maar weer 18 jaar later, in 1325; de 18 jaar Moabietische overheersing val-
len er buiten. Het derde was in 1255, want hier vallen 20 jaar Kanaänietische overheersing in. 
Het vierde is 1197 (7 jaar Midianietische overheersing), het vijfde 1147, het zesde 1057 (40 j. 
Filistijnse overheersing), het zevende 1007, dan 957, 907, 857, 807, 751 (6 jaar Athalia) 688 
(13 jaar open tijdsruimte) 637 (1 jaar na Uzzia’s dood), 587-537. In 496 kwam Nebukadnezar. 
Toen eindigde Israëls zelfstandig bestaan geheel. We hebben dus 16 jubeljaren. 
 
Een andere fout van de Russellistische tijdrekenkunde is, dat men de jaren die voor Israël be-
stemd zijn, door laat gaan in onze bedeling, waarbij alle profetische vervulling stilstaat, waar 
Israël thans niet Gods volk is. 
 

Tenslotte zij opgemerkt, dat alle berekeningen over de wederkomst van Christus gefeild heb-
ben en feilen zullen, omdat ze geen rekening houden met de bedeling der verborgenheid, 
waarin we thans leven en voor de duur waarvan geen enkele berekening te maken is, omdat 
God die noch in het O.T. geopenbaard heeft, zodat ze buiten de O.T. Schriftgetallen valt, noch 
ook er een chronologie voor gegeven heeft. 

ADVENTISME.  
Het Adventisme werkt met de 2300 avonden en morgens, die men volgens de jaardag- theo-
rie, zogenaamd gebaseerd op Num. 14:34 en Ez. 4:5, voor 2300 jaar houdt. Opgemerkt zij  

1° dat in Num. 14 en Ez. 4 de letterlijke dagen niet wegvallen, maar naast de letterlijke dagen 
de gegeven jaren lopen, wat het Adventisme met de 2300 avonden en morgens niet doet; het 
kan nergens 2300 letterlijke dagen aanwijzen, die tot jaren worden;  
2° dat in de Schrift avond en morgen, voorafgegaan door een telwoord, altijd etmaal betekent; 
3° dat men die dagen moet rekenen vanaf het einde van onze aioon. Zie Dl I.  

Echter, aannemende dat het 2300 jaar zijn, dan nog maakt het Adventisme een fout t.o.v. het 
begin er van. Men meent, dat men in 456 moet beginnen te tellen, omdat de traditie dit jaar 
aangeeft. Niet omdat het in de Schrift staat. Begint men in 456, dan moet men eindigen in 
1844. Was de theorie houdbaar, dan moest men in 454 beginnen zoals we zagen uit de chro-
nologie en eindigen in 1846. Het Adventisme verwachtte Christus’ wederkomst in 1844, dus 
2 jaar eerder. Geen wonder dat men te vergeefs wachtte! Doch ook 1846 ging voorbij zonder 
dat de Heere kwam. Noch de zevenvoudige toedieningtheorie, noch de jaardagtheorie blijken 
houdbaar, omdat Israëls tijd stil staat 
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DE CHRONOLOGISCHE VOLGORDE DER PROFETEN. 
Nu we de O.T. chronologie nagegaan hebben, willen we de chronologische volgorde der pro-
feten bezien. Dat de canonieke volgorde, d.w.z. de orde die de Bijbelboeken hebben, van hun 
tijdsorde verschilt, is reeds in Dl I opgemerkt en overigens welbekend. Nu we de data in de 
door ons gegeven chronologie veranderd zien, veranderen vanzelf ook de jaren van het optre-
den der profeten, zoals die traditioneel veelal worden opgegeven. 
 
De vier ,”grote” profeten, zoals ze algemeen genoemd worden, n.l. Jesaja, Jeremia, Ezechiël 
en Daniël, zijn alle gedateerd. Van de andere 12 “kleine” profeten, zijn er 6 gedateerd, 6 niet. 
(Gedateerd zijn: Hosea, Amos, Micha, Zefanja, Haggai, Maleachi. Niet-gedateerd zijn: Joël, 
Obadja, Jona, Nahum, Habakkuk en Maleachi. Van de 16 profeten zijn er dus 10 gedateerd en 
6 niet. Uit de bijzonder heden in de gedateerde Boeken zijn we in staat na te gaan over welke 
jaren de profetie loopt. Met betrekking tot de niet-gedateerde ligt het geval wat anders en 
moeten we afgaan op het inwendig getuigenis. Dit spreekt in bijna elk geval zo duidelijk tot 
ons, dat het geen grote moeilijkheid oplevert aan elk der ongedateerde Boeken hun chronolo-
gische plaats te geven. Obadja is wellicht de enige uitzondering in dezen. Bijgaande schets 
geeft het overzicht. Een enkel woord ter verklaring. 
 
Op de schets vindt men in de eerste en de laatste kolom de verschillen jaren die met tientallen 
afdalen. Ze lopen van 700-350 voor Chr. De tweede kolom geeft de koningen van Juda aan, 
onder welke de profeten optraden, de op een na laatste die van Israël. Dit zijn er niet veel. De 
dikke zwarte lijnen tussen de smalle kolommetjes geven de jaren aan, gedurende welke het 
woord Gods tot de profeet kwam. Jesaja b.v. trad op van 649-588, dat is 61 jaar. Zijn lijn stelt 
niet de levensjaren voor, want Jesaja moest vanzelf in 649 reeds zekere leeftijd bereikt heb-
ben, maar zijn profetie loopt over die 61 jaar. Hij zelf kan 81-83 jaar of ouder geworden zijn. 
Zo kan men alle profeten doorgaan. Enkele treden slechts, kort op, althans in de Schrift. Hun 
werkzaamheden zullen wel omvangrijker geweest zijn. Zij hebben hun tijd geestelijk be-
heerst, hetzij in ruimer of enger arbeidsveld. 
 
De Joden geloven, dat Jeremia en Zacharia tijdgenoten zijn geweest. Dat is zeer wel mogelijk. 
Er is ons niet meegedeeld, wanneer Jeremia stierf. Nu we gezien hebben, dat Jeruzalems ver-
woesting niet plaats had in 588, volgens traditionele rekening, maar in 477, verandert veel van 
wat men nu alleen op grond van de traditie aanneemt. Toen Jeruzalem verwoest werd, was 
Jeremia ongeveer 57 jaar oud. Hij kan zeer wel nog 30-40 of meer jaar geleefd hebben. Als 
we aannemen dat hij de verwoesting 40 jaar overleefde, dan is hij gestorven in 437 voor Chr. 
dat is 11 jaar voor het eind van de Babylonische gevangenschap. Deze eindigde voor het volk 
in 426. (Reeds eerder had Nehemia Jeruzalem als stad mogen herbouwen). Zacharia begon 
zijn 7 jarige profetische werkzaamheid ± 27 jaar later, in 410. Ons wordt niet meegedeeld, 
hoe oud hij toen was en we kunnen er ook geen spoor van vinden, zoals bij Daniël en Jeremia. 
Hij kan zeer wel 30-40 of meer jaar geweest zijn voor hij als profeet optrad en op deze wijze 
tijdgenoot zijn geweest van Jeremia gedurende 8-13 of meer jaar. 
 
Als we de profeten nagaan, blijkt, dat ze in enige groepen verdeeld kunnen worden. Er zijn 
drie onderbrekingen, open tijdsruimten, waarin geen profeet optrad. Er ontstaan zo' 4 groepen, 
beter 3 groepen en één alleenstaand profeet. 
 
De eerste groep bestaat uit 6 profeten, n.l. Jona,, Amos, Hosea., Jesaja, Micha en Nahum! Hij 
omspant een periode van 102 jaar. Dan volgt een onderbreking van 70 jaar, 588-518. 
 
De twee groep bestaat uit 7 profeten, n.l. Jeremia, Habakkuk, Zefanja, Daniël, Joël, Ezechiël, 
Obadja. Hij omspant een periode van 94 jaar. Dan volgt een onderbreking van 14 jaar. 
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De derde groep bestaat uit 2 profeten, n.1. Haggai en Zacharia. Hij beslaat een periode van 7 
jaar. Dan volgt een onderbreking van 29 jaar. 
 
De vierde profetische openbaring geschiedt alleen door Maleachi. De duur is ons onbekend. 
Het was 400 jaar voor Christus’ openbaar optreden, dus in 374. Maleachi staat alleen en is dus 
niet verbonden met Haggaï en Zacharia, zoals men gewoonlijk meent. 
 
De werkzaamheid der 16 profeten loopt over een periode van 316 jaar. 
 
De eerste groep begint met Jona en eindigt met Nahum. Beide zijn doende met Ninivé. Jona. 
behoudt de stad door zijn prediking, Nahum, ziet haar oordeel toch eenmaal komen. 
 
Tussen de eerste en tweede groep is een tijdsruimte of onderbreking van 70 jaar (588-518) dat 
is van de dood van Hiskia tot het 13e jaar van Josia, Jer. 1:2. De profetie zweeg 70 jaar. Toen 
traden op Jeremia, Habakkuk en Zefanja. Jesaja zal nog wel langer geleefd hebben dan His-
kia’s sterfjaar. Volgens Joodse traditie zou hij onder Manasse zijn gedood. De Schrift zwijgt 
daarover. 
 
Met Jeremia vangt een nieuwe profetische periode aan, lopend van 518-424, dus 94 jaar. 
Daarin treden 7 profeten op die profeteren met het oog op de ondergang van Juda en de Baby-
lonische gevangenschap. Deze groep wordt afgesloten met Daniël en deze eindigt met het 3e 
jaar van Cyrus, Dan. 10:1, dat is in 424. Dan volgt een korte onderbreking van 14 jaar. Dat is 
de tijd tussen Daniël en Haggai (424-410). 
 
De derde groep bestaat uit Haggai en Zacharia. Hun werkzaamheid beslaat 7 jaar. Dan volgt 
een profetische rusttijd (pauze) van 29 jaar, tot 374, dat is ± 30 jaar na het herstel van de tem-
peldienst in 405. Nemen we 29 jaar, dan treedt Maleachi op in 374. Dan zijn we nog 400 jaar 
af van Christus’ openbaar optreden, want het jaar 26 is volgens de Chr. jaartelling het 30ste 
levensjaar van Christus De tijdrekening is immers 4 jaar ten achter. In elk geval treedt Malea-
chi een geslacht later op. Voor een verandering van toestanden ontstaat, gaat minstens een 
geslacht voorbij. 
 

Alles nog eens overziende, blijkt, dat gelijktijdig optraden Hosea, Jesaja en Micha en wel ge-
durende 21 jaar, Jeremia, Daniël, Joël en Ezechiël gedurende 7 jaar. Verder kunnen Jeremia, 
Habakkuk, Zefanja. Daniël, Joël, Ezechiël en Obadja tijdgenoten geweest zijn, Haggia en 
Zacharia waren dat zeker. 

DE NIET-GEDATEERDE PROFETEN.  
Over de niet-gedateerde profeten een enkel woord. 

1. Jona is in zijn boek niet gedateerd, maar uit 2 Kon. 14:25 is af te leiden, dat hij optrad 
onder de regering van Jerobeam II en in de eerste jaren van Uzzia. Dus ± 690. 

2. Nahum is ook niet gedateerd, maar als 1:11 betrekking heeft op de Rabsaké van 2 
Kon. 18:25-28, dan is zijn datum 603, het 14e jaar van Hiskia. Nahum voorspelt Nineveh’s 
ondergang. 

3. Habakkuk geeft ons in 1:5, 6 een draad in handen om hem te dateren. Habakkuk treedt 
volgens deze verzen op voor de val van Nineveh, waardoor Babel hoofd der Heidenen werd. 
Volgens de traditionele rekening is dat in 625, volgens de Schrift-chronologie 110 jaar later, 
dus 515. Habakkuk komt dus nog voor die tijd. We stelden hem in het jaar van Jeremia’s op-
treden. 

4. Joël is niet gedateerd. Hij ziet vooral de dag des Heeren, die in zijn dagen hoogstens 
een flauwe glimp van voorvervulling had. Joëls profetie heeft betrekking op het eind van het 
koninkrijk van Juda en omvat wellicht de laatste 7 jaar van Zedekia. Hij zou dus begonnen 
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zijn in hetzelfde jaar toen Ezechiël optrad. Indien dit zo is, dan hebben we in die dagen 4 pro-
feten:  
 
 Jeremia in Jeruzalem. 

Joël in Juda. 
Daniël in Babylon. 
Ezechiël in Babylonië. 

Ze profeteerden dan allen gedurende de laatste 7 jaar van bet koninkrijk. 
5. Obadja. Innerlijke overeenkomst met Jer. 49 schijnt er op te wijzen, dat Obadja optrad 

in de laatste dagen van Juda,. tussen 482 en 472. 
Men vergelijke: 

Ob.: l  en  Jer.  49:7. 
  1, 2 en  49:14, 15 
  3,4 en  49:16 
  5 en  49:9 
  6 en  49:10 
  8 en  49:7 
  8 en  49:22 

 
 6 Maleachi. Hierover spraken we reeds. Zie aldaar. 

6. EINDE. 

Door de andere deur 

 

Die avond waren er twee spotters onder de luisteraars, die met het doel waren gekomen, 
om, zo mogelijk, verstoring te brengen. Toen zij dat ernstige woord vernamen: „En de 
deur werd gesloten,” zeide de een tot den ander fluisterend in diens oor: „O, dat is niet zo 
erg; als de éne deur dicht gaat, gaat er een andere open!” Dit had niemand gehoord, en al-
lerminst de spreker. Hoe verbaasd waren dan ook beide mannen, toen ze Whitefield 
hoorden vervolgen: „Het zou kunnen wezen, dat er hier iemand was, die aldus redeneer-
de, om het Woord Gods tegen te staan: „Als de éne deur dicht gaat, gaat er een andere 
open,” welnu, laat ik dan den zodanige mogen zeggen, dat dit volkomen waar is, en er 
hem ernstig voor mogen waarschuwen, want de éne deur, die gesloten wordt, is de deur 
der genade, en de andere, die zich zal openen, is de deur der eeuwige rampzaligheid. 

Beide mannen verbleekten bij ’t horen dezer woorden. God had door Zijn Geest tot hen 
gesproken, en ’t was voor hen, ondanks hun spotternij, nog niet te laat. 

Neen, de deur der genade is nog niet gesloten. Nog is het niet te laat om gered te worden 
van het eeuwig verderf. Nog altijd roept Hij, die gezegd heeft: „Ik ben de deur: indien 
iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden,” zo vriendelijk nodigend: „Komt tot 
Mij!” „Gaat in door Mij!” 

Op zekeren avond, dat de beroemde Evangelist Whitefield tot zijn vele toehoorders sprak 
over de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, legde hij in het bijzonder 
de nadruk op het slotwoord: “En de deur werd gesloten”. 
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Deel VII N° 7 8 Oct. 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE UITVERKIEZING (vervolg). 

 

BESLUIT EN POSITIE, VERLANGEN EN WANDEL. 
Wij geven eerst een samenvatting van enkele dingen, die men moet onderscheiden. 

GODS BESLUIT (boulèma)   GODS VERLANGEN (thelèma) 
Uitverkiezing tot iets     Het doel der uitv. volbrengen 
Onze positie (en opdracht)    Onze wandel 
Buiten onze wil om    Vrijwillig 
Geen verdienste    Genadeloon 
Geen verantwoordelijkheid   Verantwoordelijkheid 

Laat ons wat nauwkeuriger het verband onderzoeken tussen Gods besluit en onze positie aan 
de ene zijde en tussen Gods verlangen en onze wandel aan de andere. 

Van Israël lezen wij telkens weer, dat zij Gods volk zijn. Niet omdat zij beter waren dan de 
andere volken, maar eenvoudig, omdat God het zo besloten had. Wij lezen echter evenveel 
over de voortdurende uitnodiging, b.v. door de profeten, nu ook naar die positie te wandelen. 
Dat was Gods verlangen. 

Ook van de hemelse groep kan men vele voorbeelden vinden. Wij nemen er maar een enkele. 
In Rom. 8 spreekt Paulus van die positie, en na even terug gegaan te zijn tot Israël en het doel 
hunner verkiezing, komt hij dan tot de hoofdst. 12 en 13: 

Rom. 12:1  “Ik bid u dan, broeders! door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw  
redelijke godsdienst”. 

En zo gaat hij verder en zegt hoe hun wandel moet zijn. Ten opzichte van de overhemelse 
groep, zien wij de positie beschreven in Ef. 1 tot 3, het is zuivere uitverkiezing. Dan volgt Ef. 
4 tot 6, dat hoofdzakelijk gaat over de wandel. 
 

Ef. 4:1  “Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt  
waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt.” 

Zo loopt Kol 1 en 2 ook parallel met het begin van Efeze over de positie, en Kol. 3 en 4 met 
het einde van Efeze, over de wandel. God plaatst ons in die overhemelse positie, om een deel 
van Zijn voornemen uit te werken en laat ons dan in die sfeer vrij. Hij verwacht nu, dat wij 
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Hem zullen verheerlijken door dat in Zijn kracht, naar Zijn verlangen te doen. Kol. 1:9, 10 
toont heel duidelijk het verband tussen Gods wil (verlangen) en onze wandel. 

“Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot 
alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis 
van God...”. 

Omgekeerd is het verder kennen van Gods verlangen ook afhankelijk van onze vorige wandel 
(Ef. 5:15-17). Paulus hield niet op te bidden en te begeren opdat wij vervuld zouden worden 
van de kennis van Zijn wil (verlangen). Inderdaad is hier iets van het grootste belang. Het is 
niet voldoende te zeggen, dat wij naar Gods roeping moeten wandelen, het is zelf nodig:  

1. zich bewust te zijn van die roeping;  
2. Gods wil in verband met die roeping te kennen.  

Hier kan men zich overtuigen van het fundamentele belang een heldere blik te hebben op het 
voornemen der aionen. Alleen door de verschillende aionen, bedelingen, roepingen enz. goed 
te onderscheiden, kunnen wij iets begrijpen van de uitverkiezingen en van onze positie. Een 
der eerste beginselen is dan ook in te zien, dat de “gemeente” niet in de plaats van Israël ge-
komen is. Zonder dat loopt alles mis en het is wel een duivelse methode geweest die gedachte 
vanaf de eerste eeuw er bij de mensen in te werken. Het is verblijdend, dat er in dat opzicht 
wat licht opgaat en ook de theologische wereld, die eigenlijk vóór zou moeten gaan, ook iets 
van Israëls toekomst begint in te zien. Maar men moet veel verder gaan. Na de erkenning dat 
er een duizendjarig koninkrijk op aarde komt, moet men komen tot de aionen, de bedelingen, 
de sferen van gemeenschap enz. Zo kan men dan zijn positie leren kennen. 

Het is echter nog iets anders, vervuld te zijn met de kennis van Gods verlangen. Terwijl wij 
Zijn besluit in verband met onze positie betrekkelijk gemakkelijk in de Schriften vinden en 
het door onze zinnen (lezen of horen) en onze ziel tot ons kunnen laten doordringen, moet de 
kennis van Gods verlangen, behalve door de algemene aanduidingen der Schrift, meer recht-
streeks komen door onze nauwe gemeenschap met Hem. Gods Woord geeft ons inderdaad 
geen bepaalde aanduidingen voor al de onderdelen van ons leven, dikwijls zelfs niet voor heel 
belangrijke zaken waarvoor wij komen te staan. Er is dan een bijzondere leiding des Geestes 
nodig. De kennis komt dan door een meer rechtstreekse inwerking op onze geest, die levend 
gemaakt wordt. Zo kan Paulus dan zeggen. “De Heere zal u verstand geven in alle dingen” (2 
Tim. 2:7). Hoe meer Christus ons leven is, des te meer zullen wij Gods wil kennen. De 
Schrift blijft echter de controle. Steeds moet er overeenstemming zijn met het geschreven 
Woord, letterlijk genomen waar dat mogelijk is. In de loop der eeuwen hebben velen een 
“geestelijke” weg ingeslagen zonder een voldoend fundament, zonder kennis van Gods voor-
nemen. Zij kwamen noodzakelijk tot onschriftuurlijke dingen. De Heilige Geest zal ons 
slechts helpen als wij eerst Zijn Woord en woorden eerbiedigen. Doen wij dat niet, dan ver-
raadt dit een geestestoestand, die ons bloot stelt aan de strikken des Satans. 

KUNNEN WIJ GODS VERLANGEN DOEN?  
Als wij dan Gods wil kennen, kunnen wij dan alzo wandelen? Van ons zélf kunnen wij dat 
niet, maar wij kunnen ons tot Hem keren, Die ons de kracht geeft. Want als Hij besloten heeft 
ons in een positie te plaatsen, dan geeft Hij daarbij de mogelijkheid er naar te wandelen. Alles 
staat dan tot onze beschikking. Wij vermelden enkele gevallen. 

Het heeft Israël nooit aan iets ontbroken om datgene te doen wat de Heere van hen verlangde. 
Alleen als ze in eigen kracht vertrouwden, ondervonden zij, dat zij zó niet aan Gods vereisten 
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konden voldoen. 

Voor de hemelse roeping halen wij Rom. 12:6-8 aan: 

“Hebbende verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zo Iaat ons die 
gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het be-
dienen; hetzij die leert, in het leren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uit-
deelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid 
doet, in blijmoedigheid”. 

Men kent ook al de bijzondere gaven der Pinksterbedeling (1 Cor. 12 b.v.). Ieder kon be-
schikken over de gave, die nodig was voor het uitvoeren van zijn bijzondere opdracht. 

Van de Gemeente der verborgenheid, lezen wij: 

Ef. 1:3  Gezegend met alle geestelijke zegening. 
Ef. 1:19, 20  De uitnemende grootheid Zijner kracht. 
Ef. 2:5, 6  Levend gemaakt, mede opgewekt, mede gezet. 
Ef. 2:10  Onze werken door God voorbereid. 
Ef. 2:22  Medegebouwd tot woonstede Gods. 
Ef. 3:16-18  Met kracht versterkt, Christus in het hart. 
Ef. 3:20  De kracht die in ons werkt. 
Ef. 4:7  Genade gegeven naar de maat der gave van Christus. 
Ef. 5:26, 27  Gereinigd, heilig en onberispelijk. 
Ef. 6:10  Wees bekrachtigd (met de kracht die God geeft). 
Ef. 6:13  Neem aan (wat God aanbiedt). 
Ef. 6:17  Ontvang den helm en het zwaard (die aangeboden worden). 

Zij zijn daarbij volmaakt verlost, verzoend en “voleindigd” (Ef. 1:7; 2:16; Kol. 2:10). Men 
ziet dat alles tot hun beschikking staat om naar hun positie te wandelen. Hun ver-
antwoordelijkheid is van zelf zeer groot. 

Al zijn wij uitverkoren en beschikken wij over Gods kracht, toch kunnen wij nog de eigen wil 
volgen, God weerstaan.  Dan missen wij ons doel, zijn Hem tot schande en de schepping tot 
schade. Maar God is lankmoedig en slechts na herhaalde weerbarstigheid, als wij nagenoeg 
geheel onnuttig zijn om de taak uit te voeren, waarvoor wij uitverkoren waren, is er vrees 
voor een streng ingrijpen Gods. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 68. 
3. De Brieven van Johannes. 

APOSTEL VAN DE BESNIJDENIS.  
Dat ook deze Brieven voor de Besnijdenis zijn, voor lezers uit Israël, blijkt uit verschillende 
stukken, die, wat Johannes betreft, nog fijner zijn dan in de vorige Brieven, maar toch wel te 
onderscheiden zijn. Johannes gaat dan ook met Petrus tot de Besnijdenis, Gal. 2:9. 
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1 Johannes (3a). 

DE SCHRIJVER VAN 1 JOH.  
Dat Johannes de schrijver is van de eerste Brief, blijkt uit de overeenkomst met zijn evange-
lie. We zullen dit aantonen.       

ZENDBRIEF EVANGELIE 

1:1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen 
wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen .. van het Woord des 
levens. 

2:5 Maar zo wie Zijn woord bewaart, in 
hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt 
geworden. 

2:6 Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet 
ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewan-
deld heeft. 

2:8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. 

3:11 Want dit is de verkondiging van den 
beginne, dat wij elkander zouden liefheb-
ben. 

2:8 De duisternis gaat voorbij en het waar-
achtige licht schijnt nu. 

2:10 Die zijn broeders liefheeft, blijft in het 
licht en geen ergernis is in hem. 

2:13 Ik schrijf u kinderen, want gij hebt den 
Vader gekend. 

2:14 Want gij hebt Hem gekend Die van 
den beginne is. 

2:29 Indien gij weet dat Hij rechtvaardig is, 
zo weet gij dat een iegelijk die de recht-
vaardigheid doet, uit Hem geboren is. 

3:1 Ziet hoe grote liefde ons de Vader ge-
geven heeft, namelijk, dat wij kinderen 
Gods genaamd zouden worden. 

3:2 Maar wij weten, dat als Hij zal geopen-
baard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, 
want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. 

3:8 Die de zonde doet is uit den duivel. 

 

1:1 In den beginne was het Woord. 

1:1.4 En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien. 

1:4 In Hem was het leven. 

14:23 Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn 
woorden bewaren. 

15:4 Blijft in Mij en Ik in u. Gelijkerwijs de 
rank geen vrucht kan dragen zo zij niet in den 
wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in Mij 
niet blijft. 
 
13:34 Een nieuw gebod geef Ik u: dat gij el-
kander lief hebt. 

1:5 Het licht schijnt in de duisternis. 

1:9 Dit was het waarachtige licht. 

11:10 Indien iemand in den nacht wandelt, zo 
stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is 

17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, den enigen waarachtige God... 

17:3 ... en Jezus Christus Dien Gij gezonden 
hebt. 

3:3 Tenzij iemand wederom geboren worde... 

3:5 Zo iemand niet geboren wordt uit water en 
geest. 

1:12 Die heeft Hij macht gegeven kinderen 
Gods te worden, namelijk, die in Zijn naam 
geloven. 

17:24 Vader Ik wil dat, waar Ik ben, ook die 
bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt, opdat 
zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. 

8:44 Gij zijt uit den vader den Duivel. Hij 
was  een mensenmoorder van den beginne. 
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ZENDBRIEF EVANGELIE 

3:13 Verwondert u niet mijn broeders, zo u 
de wereld haat. 

4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons ge-
openbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld opdat wij zou-
den leven door Hem. 

4:12 Niemand heeft ooit God aanschouwd. 

5:13 Deze dingen heb ik u geschreven die 
gelooft in den naam van den Zoon Gods, 
opdat gij weet dat gij het eeuwige leven 
hebt en opdat gij gelooft in den naam van 
den Zoon Gods. 

5:14 En dat is de vrijmoedigheid die wij tot 
Hem hebben, dat, zo wij iets bidden naar 
Zijn wil, Hij ons verhoort. 

5:20 Doch wij weten, dat de Zoon Gods 
gekomen is en heeft ons het verstand gege- 
ven dat wij de Waarachtige, kennen. En wij 
zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn 
Zoon Jezus Christus; Deze is de waarachti-
ge God en het eeuwige leven. 

15:20 Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zul-
len ook u vervolgen. 

3:16 Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

1:18 Niemand heeft ooit God gezien. 

20:31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon 
Gods en opdat gij gelovende, het leven hebt 
in Zijn naam. 

14:14 Zo gij iets begeren zult in Mijn naam, 
Ik zal het doen. 

17:2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven 
hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 
gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven ge-
ve. 

Uit deze vergelijking blijkt een zo nauwkeurige overeenstemming tussen de twee geschriften, 
dat er geen twijfel kan zijn of beide zijn van ,één schrijver. We geloven dat dit Johannes is. 
Zie Joh. 21:20-24 en 13:25. Beide hebben dezelfde strekking: aan te tonen dat Jezus de Chris-
tus is, de Zoon van God, opdat men gelovende, het leven hebbe in Zijn naam, Joh. 20:31. De 
Zendbrief gaat niet uit boven het Evangelie, beide niet boven de O.T. horizon. Zij mogen het 
O.T. en de andere Evangeliën uitwerken, zij blijven in de sfeer van wat reeds in de kiem in 
het O.T. te vinden is. Bij Paulus is dat anders. Die stijgt van sfeer tot sfeer, vergeet alles wat 
achter is en strekt zich uit naar hetgeen voor is. Paulus heeft een stijgende lijn, de Algemene 
Brieven een voortgezette. 

1 JOH. 1.  
1:1, 2 “Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van 
het Woord des levens (want het leven is geopenbaard en wij hebben Het gezien en wij ge-
tuigen en verkondigen ulieden dat eeuwige leven hetwelk bij den Vader was en ons is geo-
penbaard) “. 

De bediening van Johannes berust op de persoonlijke bekendheid met de Heere in het vlees. 
Zo kenden alle apostelen der Besnijdenis Hem. Zij moesten getuigen zijn van wat zij ge-
hoord, gezien en getast hadden, Hand. 1:21. Paulus zag Hem eerst na Zijn hemelvaart en kent 
Hem niet naar het vlees zoals de anderen. 

1:3 “Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met Zijn 
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Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.” 

Johannes gaat niet uit boven het aardse leven des Heeren. Hij blijft zo in Israëls sfeer. Chris-
tus werd een Dienaar der Besnijdenis. De tijd komt, en is zeer nabij, dat Israël juist naar de 
Algemene Zendbrieven grijpen zal, omdat die het volk het meest zullen toespreken. En in het 
bijzonder deze Zendbrief zal hun een getuigenis zijn van één van ’s Heeren discipelen, die 
getuigt van de gemeenschap met Hem. 

1 JOH. 2  

2:1 “En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus de Rechtvaardige.” Het woord: Voorspraak is in het Grieks hetzelfde woord dat in 
Joh. 14:16, 26; 15:26 en 16:7 vertaald is door: Trooster. Gr. Paraklètos. De Geest is de Troos-
ter op aarde, de Zoon in de hemel. Beide zijn Gods openbaringen. 

2:2 “En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
(de zonden) der gehele wereld.” 

Het woord “onze” heeft hier betrekking op Israël. Christus is een verzoening, de Persoon Die 
verzoening aanbrengt niet alleen voor Israël, maar voor de zonden der gehele wereld. Ook 
hierin ligt een aanwijzing dat Israël een eigen plaats blijft innemen. Johannes verbreedt de 
visie op Christus wel door Zijn verzoeningswerk niet alleen tot Israël te beperken, en ook 
voor de wereld te zien, doch zet tegelijkertijd Israël apart. In het Evangelie spreekt hij in een-
zelfde geest: het Lam dat de zonden der wereld wegneemt, 1:29. Het woord: “voor” betekent: 
betreffende, aangaande, gepast voor. 

2:6 “Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld 
heeft.” Dit loopt parallel met 1 Petr. 2:21: opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. Het 
heeft betrekking op het aardse leven des Heeren, Die in al Gods geboden gewandeld heeft. 
Een wandel heeft betrekking op het praktische leven, is in daden bestaande. In de Paulinische 
sfeer is sprake van het geloof van Christus, Rom. 3:22; Gal. 2:16, 20; Filip 3:9. 

2:18 “Kinderkens, het is de laatste ure. En gelijk gij gehoord hebt, dat de Antichrist komt, 
zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.” 

Dit woord verwijst naar Mt. 24:23, 24, waar de Heere voorspelt, dat er valse christussen en 
valse profeten zullen opstaan en grote tekenen en wonderheden zullen doen, alzo dat zij, in-
dien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. We hebben reeds gezien, dat 
dit woord over Israël handelt. Johannes wijst daar op. In zijn dagen kwamen er reeds vele 
antichristussen op. Was die bedeling niet afgebroken, dan was de Antichristus gekomen waar 
Paulus van spreekt in 2 Thess. 2. Antichristussen nemen de plaats van Christus in en zullen 
allermeest door Israël verwacht worden. Geen enkel volk verwacht een Christus, een Messias. 
Dat kan alleen Israël doen, dat de belofte heeft voor een Messias. Antichristussen kunnen er 
alleen zijn als Israël weer opkomt. Johannes zegt, dat zij uit hen zijn uitgegaan. Eenmaal 
komt de Antichristus. Mogelijk is dat ook een uit Israël. Zijn invloed blijft niet beperkt tot 
Israël, hij zal wereldinvloed hebben, maar we kunnen hem niet zonder Israël zien optreden. 
Hij zal niet het Pausdom, Rome, de Rooms-Katholieke Kerk enz. zijn, maar een persoon, op 
wie Israël zijn verwachting zal bouwen. Zo ligt in het woord van Johannes over de Antichris-
tus een profetie voor Israëls herstel. Dan is het de laatste ure. De ure zal echter z’n loop her-
vatten. Israël zal gaan uitzien naar hen die zich Christussen noemen. Alleen zullen de uitver-
korenen niet verleid kunnen worden. Zij weten dat Jezus de Christus, de ware Messias is. 

 



Jaargang	1932-2	 Pagina	80	
 

2:19 “Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet.” Op het opkomen uit Israël 
wezen we reeds. 

2:28 “En nu kinderkens, blijft in Hem, opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrij-
moedigheid hebben en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.” 
Hier wijst Johannes naar de openbaring en toekomst des Heeren. Dat verplaatst ons naar de 
eindtijd. We zien hier de parallel met Jakobus en Petrus. 

1 JOH. 3 EN 4.  
3:2 “Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”Dit is het eindpunt der openbaring voor Israël 
en deel van de parousia, de toekomst. 

4:1 “Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. 
Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” Hier loopt Johannes parallel met Mt. 
24:24, waar de Heere spreekt van valse profeten. Geldt dat woord voor Israël, Johannes’ 
woord evenzo. Welk ander volk heeft valse profeten gehad. 

4:2 “Hieraan kent gij de Geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, die is uit God en alle geest die niét belijdt dat Jezus Christus in het vlees ge-
komen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van de Antichristus, welken geest gij ge-
hoord hebt dat in de wereld komen zal en is nu alrede in de wereld.” 

Johannes wijst hier op de vleeswording des Woords. Het Woord (de Logos) is vlees gewor-
den. We zien hier weer Israëls sfeer: Christus in de dagen Zijns vleses. De geest van de Anti-
christus loochent die vleeswording. In Johannes’ dagen reeds werd dit gedaan. In de eindtijd 
zal het nog sterker zijn. Tevens blijkt hieruit nog iets: het schijnt dat de profetische gaven 
terugkomen. Er komen verleidende geesten. Daar tegenover zullen andere geesten staan, uit 
God. Hoe nu het ware van het valse te onderscheiden. Door hun getuigenis omtrent Christus 
te vernemen. Alle geesten die Zijn vleeswording betuigen, zijn uit God. Die dit niet doet, zijn 
niet uit God. Zo hebben de hoorders dus een eenvoudige toetssteen in handen. Zij mogen dan 
niet allen geestesgaven hebben, zij hebben allen iets meer dan dat: het middel ter onderschei-
ding. “Wie is de leugenaar dan die loochent, dat Jezus is de Christus. Deze is de Antichrist, 
die den Vader en de Zoon loochent “, 2:22. 

4:17 “Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den 
dag des oordeels.” Dit geldt de Besnijdenis. We zagen reeds bij Petrus (2 Petr. 3:7) dat dit de 
toekomstige dag is. 

1 JOH. 5.  
5:11 “En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dit 
leven is in Zijn Zoon.” 

Telkens waar sprake is in de Schrift van het “eeuwige leven “, is dit het aionische leven. Vol-
gens Mk. 10:30 en Luk. 18:30 ontvangt men het eeuwige leven in de toekomende eeuw. Joh. 
11:25, 26 geeft ons nadere uitlegging. “Die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven 
en een iegelijk die leeft (ten laatste dage), en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwig-
heid. “Hier staat het zelfde woord dat in Mk. 10 en Luk. 18 vertaald is door: “eeuw”. Het 
eeuwige leven geldt allereerst de gelovigen uit Israël in de opstanding ten laatste dage. Zo-
lang die niet heeft plaats gehad, is het nog in Christus. 

5:16, 17 “Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot de dood die zal God 
bidden en Hij zal het hem vergeven, dengenen zeg ik die zondigen niet tot den dood. Er is 
een zonde tot den dood, voor die zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid 
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is zonde en daar is zonde niet tot den dood.” 

Deze tekst is mede een bewijs dat we in Israëls sfeer staan. Daarin waren verschillende straf-
fen. Sommige zonden waren tot de dood, dat is: de doodstraf stond er op. We noemen er eni-
ge: 

Het eten van het gedesemde tijdens de zeven dagen der ongezuurde broden, Ex. 12:15, 19; 
het niet houden van de besnijdenis, Gen. 17:14: van de sabbat, Ex. 31:14; van het Pascha, 
Num. 9:13, het eten van het drankoffer, van vet en bloed, Lev. 7:20, 25, 27: 17:14; het doen 
der gruwelen van Kanaän, Lev. 18:29. Zie vs. 1-28; het zich niet verootmoedigen op de grote 
verzoendag, Lev. 23:29; het iets doen met opgeheven hand (dat is: moedwillig) Num. 15:30, 
31; moord, Ex. 21:14; Deut. 19:11-14. Zie voorts van andere nog: Lev. 17:4; 19:8; 20:17, 18; 
22:3. 

De zonde tot de dood in 1 Joh. 5 kan al deze samenvatten. Mogelijk komt hier nog bij het 
optrekken in de legers van het Beest, Op. 19:21 of het aanbidden van het Beest of het dragen 
van zijn merkteken, Op. 14:10. 

5:19. “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld in het boze ligt.” Hier kan ook 
staan: in den Boze ligt. Deze is dan ook de god dezer eeuw, 2 Cor. 4:4. Dat zal bijzonder uit-
komen in de eindtijd. 

OVER EN VOOR WIE.  
Zo blijkt telkens bij nauwkeurig lezen en wèl onderscheiden, dat de lste Johannesbrief voor 
de Israëlieten is. Dat hij in het bijzonder voor de Besnijdenis is, bewijst hfdst. 2:28 waar de 
parousia voorkomt en uit het wijzen op de Antichristus, 2:18-22. Staan de Petrusbrieven meer 
in het teken van het lijden, Johannes schrijft meer voor hen die leven in de tijd vlak voor de 
Antichristus optreedt en in de ure der verzoeking, voor de laatste ure. Althans meer voor een 
groep, die zonder veel lijden blijft totdat Hij komt. 

Opgemerkt moet nog, dat uit 1 Joh. in het bijzonder veel te leren is. Op het hoofdthema dat 
God liefde is, wordt telkens weer terug gekomen. Ook op de liefde die men tot elkander heb-
ben moet. Voor persoonlijke toepassing en individuele sterking is hier veel stof. Toch houde 
men wèl in het oog, dat Paulus verder en hoger voert. Al kan Johannes ook ons dienen, die 
een hogere roeping hebben dan Johannes, hij blijft voor de Besnijdenis. Paulus is voor de 
Gemeente die Zijn Lichaam is. Moge Johannes leraar zijn voor de Middelbare school Gods, 
Paulus is de eminente onderrichter aan de Hogeschool. Johannes is voor ons doeldienend, 
Paulus voor ons doelstellend. Hij is de prediker, apostel en leraar der Heidenen, 2 Tim. 1:11. 

2 Johannes (3 b). 

AAN DE UITVERKOREN VROUW.  
Uit 2 Johannes blijkt, dat de schrijver dezelfde is als van 1 Johannes, dus Johannes de discipel 
des Heeren. Deze Brief is geschreven aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Johannes 
spreekt hier naar de letter een zekere niet nader bekende vrouw aan, die symbolisch genomen 
type van Israël kan zijn. 

Vs. 2 “Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid” (de toe-
komende eeuw). Hierin ligt de aanwijzing, dat indien de Vrouw type is van Israël, Israëls ge-
lovigen de waarheid zullen verkondigen in de toekomende eeuw. 

KOMENDE IN HET VLEES.  
Vs. 7 “Want daar zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Chris-
tus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de Antichrist.” 
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Deze vertaling is niet juist. De Kanttekening zegt: in het vlees komende is. Dat staat er dan 
ook. Christus is thans niet in het vlees. Hij is levendmakende Geest. Dat sluit niet uit, dat Hij 
een lichaam heeft. Geesten hebben ook lichamen, maar niet van vlees en bloed. Alle geesten 
nemen een zekere plaats in, zijn niet alomtegenwoordig. Dat is alleen God. Bijgevolg hebben 
geesten lichamelijkheid al is die een andere dan wij kennen. Zij hebben etherische (vluchtige) 
lichamen. De Heere Jezus is levendmakende Geest geworden bij Zijn zitten aan Gods rech-
terhand. Bij Zijn tweede komst zal Hij weder in het vlees komen. “Deze Jezus Die van u op-
genomen is in den hemel, zal alzo (dus als Jezus, met een lichaam dat met natuurlijke ogen 
waar te nemen zal zijn) komen gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenva-
ren,” Hand. 1:11. Dat nu is in het vlees komen. Thans heeft Hij een heerlijkheidslichaam, Fil. 
3:21. Dan omsluiert Hij die heerlijkheid om in het vlees te komen, dat is zichtbaar te worden 
en als Jezus te verschijnen. Die komst in het vlees is voor Israël. Hij zal nederdalen op de 
Olijfberg om Israël te verlossen, Zach. 14. De Antichristus zal loochenen dat Hij in het vlees 
komen zal om daardoor zichzelf in de plaats van Israëls Messias te stellen. Dit is het werk 
van de verleider, zegt Johannes. 

Men ziet van hoeveel belang deze tekst is. Hij is onmisbaar in het algemeen en bijzonder voor 
Israëls gelovigen, aan wie Johannes schrijft. Dat hij tevens de Antichristus noemt, bewijst 
mede onze bewering, dat deze Brief voor de laatste tijd is en meer Israël of Israëls gelovigen 
betreft. De Antichristus immers treedt pas in de eindtijd op om met Israël het verbond te ver-
sterken, één week, Dan. 9:27. Hij zal eenmaal in de tempel zitten, 2 Thess. 2. Zolang die 
tempel niet herbouwd is en Israël in beginsel niet in het Land is teruggekeerd, zolang komt 
Christus niet in het vlees en is 2 Joh. toekomstig. Eenmaal komt die tijd. En dan geldt ook 
wat er verder staat in vs. 8-11. 

DE LEER VAN CHRISTUS.  
Vs. 8 “Zie toe voor uzelve, dat gij (niet wij) niet verliest wat gij gearbeid hebt, maar een vol 
loon moogt ontvangen. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, (n.l. 
de leer dat Christus Gods Zoon is, in het vlees komt en zichtbaar zal wederkeren, dat Hij de 
ware Messias is) die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de 
Vader en de Zoon. Indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem 
niet in huis en zegt niet: Wees gegroet. Want die tot Hem zegt: Wees gegroet, die heeft ge-
meenschap aan zijn boze werken.” 

Er zijn gelovigen die op grond van deze woorden anderen, die niet precies zo denken over de 
Persoon van Christus als zij, daarom uitsluiten. Zij verstaan deze verzen niet, naar het ver-
band waarin zij voorkomen, noch de Brief naar de plaats die hij inneemt in de bedelingen. 2 
Joh. geldt niet voor nu, het geldt voor de tijd van de Antichristus. Dan, als Vader en Zoon 
geloochend worden, mag men zulken niet ontvangen. Die de Vader en de Zoon belijdt, is uit 
God en kan om een wat andere visie van Christus niet uitgesloten worden. Allen die dit doen, 
bewijzen een sektarische geest te hebben en niet te staan in de liefde. 

Uit een en ander, bijzonder uit de zinsnede over de verleider en de antichrist, vs. 7 die herin-
nert aan 1 Joh. 2:18, aan die over het God niet hebben, vs. 9, die herinnert aan 1 Joh. 2:23 en 
over dat in het vlees komen, de tweede komst, vs. 7 die terugwijst op 1 Joh. 4:2 waar staat: in 
het vlees gekomen is, dus in de voltooide tijd, wat terugziet op Christus’ eerste komst, blijkt, 
dat de schrijver Johannes is en we ook deze Brief bezien moeten in de sfeer der Besnijdenis. 

3. Johannes. (3 c). 

AAN GAJUS.  
3 Johannes is geschreven aan een Gajus. Dit schijnt ook een persoonlijk schrijven te zijn, al 
kan er ook typering in liggen. Gajus schijnt uit de Besnijdenis te zijn. We zullen dat onder het 
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nagaan van deze Brief, die we ook aan Johannes toekennen op grond van gelijke trekken met 
2 Johannes, aanwijzen. 

Vs. 5 “Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de 
vreemdelingen.” 

Hier is sprake van twee groepen, broederen en vreemdelingen. Die vreemdelingen waren on-
bekenden. Gajus verzorgde hen gastvrij. Zij roemden daarover in tegenwoordigheid der ge-
meente. Gajus moest ze verder geleiden, zegt Johannes. Daaraan zou hij wèl doen. Gajus 
schijnt een rijk, althans gegoed man geweest te zijn, die velen kon herbergen. 

Vs. 7: “Want zij zijn voor Zijn naam uitgegaan, niets nemende van de Heidenen.” 

Vs. 8 “Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, omdat wij mede arbeiders worden 
der waarheid.” 

Die vreemdelingen waren opgetwijfeld predikers, die uit verder afgelegen streken kwamen, 
rondreisden, van Gajus’ gastvrijheid hoorden en bij hem te gast kwamen. Zij waren uitgegaan 
om Christus te verkondigen. Van de Heidenen namen zij niets aan. Dit is een belangrijke me-
dedeling. Hiermee wordt uitgedrukt, dat zij Joden waren. Paulus noemt de gelovigen uit de 
Heidenen wel heidenen, Ef. 3:1. Christus noemt zo de volken buiten Israël, Luk. 21:24 enz. 
Als we het hier nemen in dezelfde zin, n.l. als onbesnedenen en tevens nog ongelovigen, 
volgt daaruit, dat deze rondreizende predikers Joden of Israëlieten waren en we ook met 3 
Johannes in Israël staan. De genoemde predikers moesten alleen rasgenoten opzoeken en 
niets nemen van de Heidenen, in tegenstelling met Paulus en de zijnen, die overal gast waren, 
waar men hen wilde ontvangen. 

Zo blijkt dat tot op Johannes’ tijd Israël nog in het oog gehouden wordt. Ook Johannes’ Brie-
ven blijken profetie te bevatten. Niet direct in O.T. zin, maar ze wijzen toch op herstel. Ze 
zijn wel niet als zodanig bedoeld, het waren Brieven, maar God gebruikt ze toch om Israël er 
hoop door te geven. Hij verstoot Zijn volk niet. Ware Israël verworpen, dan had Paulus alleen 
maar behoeven te schrijven. Nu ook Israëls apostelen spreken, Johannes waarschijnlijk na 
Paulus, ligt hierin aanwijzing, hoop en waarborg, dat Gods wegen hoger zijn dan ’s mensen 
wegen en Hij gedachten des redes denkt. De verwerping moge komen, het is om Israël te 
heerlijker aan te nemen. Een ogenblik moge er zijn in Zijn toorn, een leven is er in Zijn goed-
gunstigheid. 

Om en over de Verborgenheid 
(DERDE VIERTAL). 

II 
WANNEER IS DE OPNAME? 

Er zijn drie sferen van zegening:  
 

� Israël dat de volken zal zegenen,  
� Abrahams geestelijk zaad, dat zijn plaats heeft in de hemelen, geslacht der hemelen is, 

Ef. 3:15  
� en het Lichaam: dat met het Hoofd boven alle dingen gezet wordt aan Gods Rech-

terhand.  

Twee hoofdlijnen worden tegenwoordig wel gezien: men spreekt dan van Israël en de Ge-
meente. Onder de laatste verstaat men dan de groep die opgenomen zal worden de Heere te-
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gemoet in de lucht, 1 Thess. 4. Men houdt echter niet in het oog, dat evenals er onderscheid is 
tussen geest en ziel, er ook nog verschil is tussen de groep van 1 Thess. 4 en het Lichaam 
daarna, in Efeze geopenbaard. Indien beide hetzelfde zijn, kan Paulus in Efeze niet spreken 
van iets dat verborgen is geweest in God. 

Dat de groepen van 1 Thess. 4 en Efeze verschillen, kan het duidelijkst blijken als men na-
gaat, wanneer 1 Thess. 4 vervuld wordt en welke de verwachting is van de Efezengroep, wel-
ke laatste verwachting men in Col. 3 vindt uitgedrukt: met Hem geopenbaard (bekend ge-
maakt) te worden in heerlijkheid. 

De opname heeft niet plaats vóór maar na de grote verdrukking. We zullen nagaan wat de 
Schrift in dezen zegt. Dat er iets anders geleerd wordt is omdat men beide groepen niet on-
derscheiden heeft. En evenzo als men vaak geen verschil gemaakt heeft tussen Israël en de 
Gemeente, zo heeft de Maranathaleer geen onderscheid gemaakt tussen 1 Thess. 4 en Col. 3. 

Zie hier wat er staat over de Thessalonicenzengroep. 

1° Verlossing UIT (niet vanaf) de toekomende toorn, 1 Thess. 1:10. Deze groep gaat er dus 
door heen, zoals Israël verlost werd uit de plagen en Jona uit de vis. We hebben in de Griekse 
tekst van dit vers drie maal het woord “uit”: Christus komt uit de hemelen, is er nu in, Hij 
stond op uit de doden, Hij lag in het hart der aarde (Mt. 12:40), Hij verlost uit de toekomende 
toorn, dus men is er in. 

2° De groep wordt niet opgenomen vóór de Heere met Michaël (de archangel) komt, 1 Thess. 
4. Nergens leert de Schrift twee komsten van Michaël, één voor Israël en één voor “de” Ge-
meente. Er is maar één komst van Michaël. En deze is na de grote verdrukking. Dan. 12:1. 

3° Paulus schrijft aan de Thessalonicensen over de dag des Heeren, 1 Thess. 5:2; 2 Thess. 2:2 
grondtekst. Als deze groep daar niets mee te maken had, waarom hadden zij dan dat onder-
richt nodig? De Thessalonicensen dachten dat die dag er reeds was, bewijs, dat zij er op reke-
nen, dat zij die dag mee zouden maken, 2 Thess. 2:2 (voor: “alsof de dag van Christus te-
genwoordig ware “, staat in het Gr.: “alsof de dag des Heeren tegenwoordig ware”). Die dag 
komt eerst als de Anti-christus geopenbaard is, dus verdrukt heeft. 

4° Het duidelijkst bewijs, dat deze groep door de verdrukking gaat, is 2 Thess. 1:7, 8. “U 
die verdrukt wordt, verkwikking in Openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht”. Deze verkwikking geschiedt dus eerst als de Heere met Zijn enge-
len komt. En nog meer: Met vlammend vuur wraak doet over degenen die God niet kennen 
vs. 8. Er is dus geen opname zonder wraak, zonder vlammend vuur. Van een opname lang 
vóór de dag der wrake weet de Schrift niets. De opname heeft plaats als de Heere met Zijn 
engelen komt en met vlammend vuur wraak doet. Niet eerder. 

Wanneer komt de Heere nu met Zijn engelen? Dat leert ons Mt. 24:29-31. Na de verdruk-
king dier dagen (d.i. de grote verdrukking, zie vs. 21). Eerst dan zendt Hij Zijn engelen uit, 
vs. 31. Er is nergens sprake van een dubbele komst, één zonder, één met Zijn engelen. Als 
Hij met Michaël komt (en dat is één maal), komt Hij ook met Zijn engelen. En dan eerst 
komt de verkwikking. De Heere kan dus niet te allen tijde wederkomen om “de” Gemeente 
op te nemen. Die opname is nauw verbonden aan Zijn komst voor Israël. 

Men zal ons, wijzen op Op. 3:10 het bewaren uit (niet: weg van) de ure der verzoeking. Op 
grond daarvan meent men, dat de opname plaats heeft vóór de grote verdrukking. Men 
maakt hierbij twee fouten. Allereerst vergeet men aan te tonen, dat Op. 3 ingepast moet 
worden in de Paulinische lijn. Openbaring is een Boek voor Israël, voor de Besnijdenis, 
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een punt dat te breedvoerig is om thans uit te werken. Ten tweede vergeet men, dat Chris-
tus Israëls discipelen leert bidden om de verlossing uit de Boze. Wil dat zeggen, dat zij 
vóór de dag des Bozen weggenomen worden of dat zij voor hem bewaard worden. 

Wie twee groepen onderscheidt, die van 1 Thess. 4 en Col. 3, kan tot meer klaarheid ko-
men. De groep van 1 Thess. 4 wordt opgenomen na de grote verdrukking, het Lichaam ech-
ter wordt met Hem geopenbaard in heerlijkheid. Hieruit volgt dat het reeds bij Christus zijn 
moet. Maar dat geschiedt dan op andere wijze dan men meent, n.1. noch door een geza-
menlijke opname vóór de grote verdrukking, noch door het Hem tegemoet gaan, noch ook 
door het sterven. En die andere wijze nu wordt ons geopenbaard in Filippensen, een brief 
aan de Verborgenheid gericht. Het is door aan Zijn dood gelijkvormig te worden en te ko-
men tot de uitopstanding uit de doden. 

III. 

DE VERBORGENHEID EN DE OPSTANDING. 

De betekenis van de Verborgenheid met z’n prijs kan alleen goed verstaan worden door hen 
die de leer der opstanding verstaan. Deze leer is door zo goed als de ganse Christenheid van 
kracht beroofd door de leer van de scheiding van lichaam en ziel. Waartoe is dan nog de op-
standing nodig? Nu geven we toe dat de uiteenzetting van deze leer breed is en vele moeilijk-
heden biedt en het veel eenvoudiger is om de tegenovergestelde mening te aanvaarden. Maar 
dit leidt op meer dan een punt tot Schriftverkrachting, verwaarlozing en tot grote inconse-
quenties. 

Bij de leer der verborgenheid behoort die der opstanding. Daarom wijden we er een paar 
bladzijden aan. 

Onze eerste opmerking in dezen is, dat men algemeen denkt, dat God Adam een onsterfelijke 
ziel heeft ingeblazen. Dat zegt de Schrift nergens. Adam is tot een levende ziel geworden. Hij 
heeft die zo niet van God gekregen, maar werd een levende ziel. 

De Schrift spreekt ook van dode zielen. Men kan zeggen dat ze hiermee lijken bedoelt aan te 
duiden, er blijft staan dat er dode zielen zijn. En zou men nu zeggen, dat dit terminologie is, 
dan geeft men daarmee het recht ook als terminologie op te vatten uitdrukkingen als: haar ziel 
ging uit, enz. 

De mens bestaat uit drie “naturen “, uit geest, ziel en lichaam. 1 Thess. 5:23, Heb. 4:12. De 
ziel houdt hierbij, in het algemeen genomen, het midden tussen de beide andere. Ze is daar-
van het product. Trekt de geest zich geheel terug, dan sterft de ziel en valt het lichaam uiteen. 
Wordt het lichaam te veel verminkt, dan kan het niet langer drager zijn van de geest, deze 
trekt zich dan eveneens terug en dan sterft de ziel evenzo. 

Noch het lichaam, noch de ziel, noch de geest kunnen op zichzelf als een zelfstandig wezen 
bestaan. Ze liggen alleen vast in de ikheid. En het is deze ikheid die God, op voor ons onbe-
kende wijze, bewaart na de dood. De plaats waar deze ikheden zijn geeft de Schrift duidelijk 
aan: in de zee, in de hades (het onderaardse) in de dood (op andere plaatsen dan de in Op. 
20:13, beide genoemde, b.v. op bergen, op de aarde enz.). Christus spreekt van hen die in de 
graven zijn, Joh. 5:28. Dit woord alleen moest voldoende zijn om ons te leren, dat de doden 
rusten in het stof der aarde (in het algemeen dan; uitzonderingen zijn verdronkenen, verbran-
den, enz.). 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 8 22 Oct. 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE UITVERKIEZING (vervolg). 

UITVERKIEZING EN LIJDEN.  
Later zeggen we iets over het genadeloon. Nu denken wij echter aan het lijden, dat noodzake-
lijk aan alle uitverkiezing verbonden is. 
 
God plaatst de uitverkorenen op de voorposten in de worsteling tegen de geestelijke machten 
der boosheid. De grote Uitverkorene, onze Heere Jezus Christus, is ons hierin voorgegaan. 
Hoe nauwer met Hem verbonden, hoe heviger de strijd en hoe groter het lijden. 
In het verre verleden zien we, hoe Israël de strijd had tegen de Nephilim, Anakim en Rephaïm. 
Dat was het adderen-gebroedsel van Satans engelen in stoffelijke vorm. Hierbij blijft het niet. 
Heel de geschiedenis door en ook in de toekomst is het een lijdensweg voor Gods volk. In 
onze tijden is het meer een geestelijk lijden dat telt. Wij noemen slechts een paar teksten, die 
er op wijzen: 

Rom. 8:17  “Zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”. 

2 Cor. 6:4, 5  “Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in 
 vele verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in  
slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten...”. 
 

Men weet wat Paulus verder zegt in 2 Cor. 11:23-29. 
Maar vooral de Gemeente der verborgenheid heeft een groot deel in de strijd en in het lijden. 
Behalve wat Ef. 6:11-17 over die worsteling zegt, leze men: 

Fil. 1:29 , 30 “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te 
geloven, maar ook voor Hem te lijden; dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien 
hebt, en nu in mij hoort”. 

Zie ook 2 Tim. 1:8; 2:3; 3:11; 4:5. Hoe dikwijls spreekt ook hier Paulus van zijn verdrukking 
en banden: Ef. 6:20; Fil. 1:7, 13:, 14, 17; 2 Tim. 2:9; 4:6. Als lid van het Lichaam van Chris-
tus, kon Paulus in zijn vlees aanvullen, wat nog ontbrak aan de verdrukking van Christus voor 
dat Lichaam (Kol. 1:24). 
 
Boven al die strijd en verdrukking, klinkt echter Paulus’ kreet: “De Heere is nabij, wees in 
geen ding bezorgd” (Fil. 4:6). Uit alles worden de leden door de Heere gered (2 Tim. 3:11). 
Dit alles samenvattende, kunnen wij dus met Paulus zeggen: 

2 Tim. 3:12 “En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen ver-
volgd worden”. 

Want op mensen moet men niet rekenen in die strijd en dat lijden. Juist omgekeerd, zij zullen 
zich van ons afwenden, of ons vervolgen. Men denke ook hier weer aan Paulus. In Rom. 
15:23 zegt hij reeds, dat er voor hem geen plaats meer is in de gewesten waar hij Gods goede 
tijdingen verbreid heeft. Toen hij echter ook de grote verborgenheid had bekend gemaakt, die 
in het in het bijzonder de geestelijke machten der boosheid trof, wendden de meesten zich 
geheel van hem af. Men weet wat hij daarvan in zijn laatste brief zegt: 2 Tim. 1:15; 4:10, 16 
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enz. Maar al zijn dergelijke omstandigheden ook pijnlijk, alles wordt meer dan goed gemaakt 
door de nauwe gemeenschap met God en het genadeloon en de prijs, die aan de roeping ver-
bonden is. (Fil. 3:14). 

DE DORDTSCHE LEERREGELS.  
Wij betreuren het, dat onze gevolgtrekkingen zeer verschillen van de belijdenisschriften van 
vele kerken. In het bijzonder van de Dordtsche leerregels. Wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed en richten ons dan ook niet tegen die stellingen, al komen wij er mee in con-
flict. In één geval willen wij de lezer laten oordelen, welke stellingen het meest schriftuurlijk 
zijn. 
Wij geven hier het 15e artikel van het le hoofdstuk der Dordtsche leerregels weer: 

“Deze eeuwige en onverdiende genade van onze Verkiezing wijst en prijst ons de H. Schrift allermeest 
daarmede aan, dat zij wijders getuigt, dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verko-
ren, of in Gods eeuwige Verkiezing voorbijgegaan, namelijk die, welke God naar Zijn gans vrij, recht-
vaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in 
dewelke zij zichzelven door hunne eigene schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de 
genade der bekering niet te begiftigen, maar hen, in hunne eigene wegen en onder Zijn rechtvaardig 
oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het geloof, maar ook om alle andere zonden, tot verkla-
ring van Zijn gerechtigheid, te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der Verwer-
ping, hetwelk God geenszins maakt tot enen auteur van de zonde (hetwelk godslasterlijk is te denken), 
maar Hem stelt tot haren verschrikkeiijken, onberispelijken en rechtvaardigen Rechter en Wreker”. 

Nu vragen wij hoe het mogelijk is, dat, als God de niet verkorenen geen genade ter bekering 
geeft, en zij uit zich zelf niets kunnen, zij zich door eigen schuld in de ellende gestort hebben? 
Dat ze dan ellendig zijn, spreekt van zelf. Dat is een natuurlijk gevolg van hun geboorte uit 
vlees, uit Adam. Dan kunnen ze ook tot geen heerlijkheid komen. Maar schuld hebben zij niet 
aan die ellende. Zij hebben zich toch niet in die positie “gestort“, maar zijn er in geboren. Hoe 
kan God dan voor hen een “schrikkelijken... Rechter en Wreker” zijn? Toch zouden wij het 
aannemen zo de Schrift dit ook zei. Maar wij hebben juist gezien, dat God niet besloten heeft 
dat enigen verloren gaan (2 Petr. 3:9). 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 69. 

 

4. De Brief van Judas. 

Ten slotte nog Judas. Deze is waarschijnlijk ook een der broederen des Heeren. Evenals Jako-
bus, Mk. 6:3. Schrijven Petrus en Johannes meer in vertroostende, sterkende, opbouwende zin, 
Jakobus en Judas spreken meer bestraffende, bedreigende woorden tot de zondaars in Israël al 
is dat niet uitsluitend het geval. Gaan we ook hier een en ander na. 
 
Vs. 3 “...zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor 
het geloof dat eenmaal den heiligen is overgeleverd.” 
 
Het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd, is het evangelie der Besnijdenis, toebetrouwd 
aan Petrus en de Elf. Dit zijn mede de heiligen die Judas op het oog heeft, al zal hij ook wel 
denken aan O.T. profeten. Voor dat geloof wekt Judas op te strijden. 
 
Vs. 6 “Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit 
Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft.” 
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Er waren zoveel schijngelovigen, gemengd volk dat mede optrok. Zij kwamen niet in Kanaän. 
Zo zullen er velen meelopen. Judas vreest, dat zij geen ingang zullen verkrijgen in het eeuwig 
koninkrijk evenmin als de anderen ingang erlangden in Kanaän. Zulken wil hij waarschuwen. 
Israëls toekomstige verlossing vindt z’n protype in Israëls verlossing uit Egypte. Dat Judas 
daaraan herinnert, geeft mede bewijs dat hij voor Israël schrijft. 
 
In vs. 6 wijst hij op het oordeel der engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun 
woonstede, d.i. hun heerlijkheidsfeer, hun hemelse bestaanswijze, verlaten hebben. Zij worden 
bewaard tot het oordeel van de grote dag met eeuwige (Gr.: onzienlijke) banden der duisternis.  
Wij geloven, dat waar de gehele wereld in het boze ligt, dit juist een bewijs is voor wat wij 
zeggen en men Joh. 17:15 niet aanvoeren kan als tegenbewijs. 
In vs. 7 strekt Sodoms verwoesting ten voorbeeld. Het droeg met de andere steden de straf des 
eeuwigen vuurs, dat is van het vuur dat eenmaal in de toekomende eeuw telkens zal neerdalen 
over wat verdaan moet worden. 
 
Zo mogen ook vrezen zij die niet weten wat zij lasteren, vs. 10, die de weg van Kaïn gaan, de 
weg der verlossing zonder bloed, ineenstorten door de verleiding van het loon van Bileam, dus 
het heilige en gezegende willen vloeken om des gewins wil, vs. 11. Zij zijn vlekken in de lief-
demaaltijden, waterloze wolken, onvruchtbare bomen, tweemaal verstorven, wilde baren, hun 
eigen schande opschuimend, dwalende sterren, dewelken de donkerheid der duisternis in der 
eeuwigheid (de toekomende eeuw) bewaard wordt, vs. 10-13. Dit zijn de mensen zonder brui-
loftskleed, die mede binnen willen sluipen maar zonder het kleed te vragen en te aanvaarden 
dat aan de ingang ter beschikking ligt, Mt. 22:11-13.Zij zullen buiten geworpen worden in de 
buitenste duisternis. Hier ligt verband met Mt. 22. Dat is voor Israël, o.i. bewijs, dat Judas ook 
voor die sfeer schrijft. 
 
Vs. 14, 15. “En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: 
De Heere is gekomen (beter: komt) met Zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden 
tegen allen en om te straffen alle goddelozen...” 
 
Hiermee worden we verplaatst naar de oordeelsdag en sluit Judas zich aan bij de parousia 
(toekomst) verwachting van de vorige schrijvers. Al noemt hij dat woord niet, toch doelt hij 
op de zaak. 
 
Vs. 17, 18 “Maar geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen on-
zes Heeren Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatste tijd spotters zullen 
zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen.” 
 

Mogelijk heeft Judas ook Petrus’ Brieven gelezen. Dit woord wijst heen naar 2 Petr. 3:3. Dui-
delijk blijkt, dat de leer der Apostelen t.o.v. de eindtijd geen optimistische verwachting van 
wereldbekering was, maar een voorzegging van toenemend ongeloof t.o.v. Christus’ weder-
komst. Alle dingen blijven immers als van het, begin der schepping, zeiden de spotters. Zij 
vergaten, dat de aarde woest en ledig is geworden, dat Henoch de zondvloed voorspelde, dat 
een nieuw gericht aanstaande is. Judas heeft dezelfde verwachting als Petrus en schrijft zo 
mede aan de Besnijdenis. Dit blijkt ook uit vs. 9, waar hij spreekt van Michaël de archangel, 
die Daniël in verband met Israël ziet optreden, hfdst. 12:1 en Paulus bij de parousia, 1 Thess. 
4:16. 

PARALLEL.  
De inhoud van Judas’ Brief loopt in veel opzichten parallel met 2 Petrus. Men vergelijke 
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Judas                       2 Petr. Judas                       2 Petr. 
Vs. 3           met        1:5 
Vs. 4           met         2:1 
   “  6             “           2:1-10 
   “  8             “           2:10 
   “  9             “           2:11 

Vs. 10          met        2:12 
Vs. 11          met          2:15 
   “  12, 13       “           2:13, 17 
   “   16            “           2:18 
   “   17            “           3:1-3 

Waar Judas parallel loopt met 2 Petrus en dit voortzetting is van 1 Petr. en dat duidelijk voor 
Israël is, blijkt, dat Judas ook voor de Besnijdenis is. 

SAMENVATTING.  
Hiermee sluit de rij der Algemene Zendbrieven. Als we trachten ze enigermate organisch te 
ordenen, krijgen we dit: 
 
Jakobus richt zich tot de twaalf stammen van Israël die in de verstrooiing zijn, dus tot geheel 
Israël. Hij schrijft aan bekeerden en onbekeerden, geeft daarom een algemene groet. Uit hfdst. 
4:1-10 blijkt, dat er krijgen en vechterijen onder hen zijn, wellusten, dubbelhartigheid,  
uit 5:1-5 dat er ellende geleden wordt vanwege de handelwijze van ongelovige volksgenoten. 
Dat hij ze met “broeders” aanspreekt, komt allereerst vanwege natuurlijke, nationale bloed-
verwantschap. Jakobus opent dus de rij. 
 
Judas zet de terechtwijzing voort en is een tweede getuige tegen Israëls tekortkomingen en 
zonden. 
 
Petrus schrijft meer voor het gelovig deel van Israël dat in de verdrukking gekomen is, mede 
door zijn belijdenis. 
 
Johannes schrijft ook voor het gelovige deel, dat minder in het lijden is, doch bedreigt wordt 
door geestelijke gevaren van verleiding en afval. 
 
Voortzetting, uitbreiding, omspanning en voltooiing geeft Openbaring. Daaraan zullen we het 
slothoofdstuk wijden. 
 
Men ziet hoe alles bij God zo zijn plaats heeft. De canonieke volgorde, de bijbelboekvolgorde, 
is nog niet de organische. Ook hier moeten we trachten de hogere harmonie te vinden. Eerste 
stap daarvoor echter is in te zien, dat de Algemene Zendbrieven handelen over Israël. Toen zij 
geschreven werden, was er een geringe afschaduwing van wat eenmaal in Israëls toekomst in 
volle mate zal gezien worden. De Zendbrieven zijn dus profetie van Israëls herstel en staan zo 
in de lijst van Israëls profetie. Als algemene inleiding ter bekendmaking aan Israël Wie de 
Messias is, kan men het Ev. van Johannes nemen, dat ook wel meer universeel van betekenis 
is, maar in het bijzonder geschreven is om te bewijzen dat Jezus is de Christus. Is dat aan-
vaard, dan kunnen de Algem. Zendbrieven ter vermaning lering en bestraffing volgen. 
 

B Uit Paulus’ Brieven voor Hand. 28. 

PAULUS GEEFT EEN STIJGENDE LIJN.  
Voor we tot Openbaring overgaan, moeten we enkele dingen bespreken uit Paulus’ Brieven 
geschreven voor Hand. 28, dat is: voor zijn komst in Rome en Israëls geestelijke terzijdezet-
ting. Het zijn de profetische delen, die rechtstreeks of zijdelings op Israëls herstel wijzen. Het 
overige blijft in dit werk onbesproken. 
 
Calvijn leert nadrukkelijk in zijn Institutie, dat de Kerk voor Israël in de plaats gekomen is, 
Hij is hiermee voortzetter van Augustinus’ leerstelsel. Het Calvinisme zit nu als gevolg daar-
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van nog steeds in de doling bevangen, dat het stelt een óf-óf. Of het een moet waar zijn of het 
ander. Of Israël is in het O.T. een tussenbedeling óf de Kerk is het. De Kerk is het niet, zegt 
het Calvinisme, de zaligheid wordt nu universeel aangeboden, dus is Israël het en lag de Kerk 
in het O.T. in de nationale windselen. 

Voor ons ligt de zaak echter dieper. Het is hier geen óf-óf maar een èn-èn. M.a.w. er liggen 
vele lijnen in de Schrift, die niet in elkaar overgaan. Evenals een boom velerlei vertakking 
heeft, die alle rusten op een stam, zo heeft het organisme der Schrift velerlei vertakking. Wie 
ze onderscheidt, kan Paulus verstaan. Zonder Israël uit te schakelen, ontwikkelt hij een hogere 
vorm. Paulus zet niets opzij, hij neemt het reeds onderwezene tot basis maar spreekt niet 
steeds over het vroeger geopenbaard. Het is bij hem als met een bergbeklimmer. Bij het be-
stijgen spreekt hij niet over de bouw der huizen in het dal, maar over de panorama’s die hij 
van boven uit ziet. Daarin zijn de huizen daar beneden ook begrepen, hun bestaan wordt niet 
ontkend, maar over de bouw, ombouw, enz. wordt niet gesproken, doch over de bredere visie. 
Paulus is degene wie God verwaardigd heeft van sfeer tot sfeer te stijgen. Juist daarom kan hij 
de sferen overzien. Het overgaan in een hogere sfeer doet de lagere niet ophouden, maar be-
vestigt hun bestaan. Juist omdat er meer dan een sfeer is, kan men tot een hogere overgaan. De 
fout van het Calvinisme is, dat het de sferen in elkaar laat overgaan. Het had moeten zeggen, 
dat de gelovigen in een hogere sfeer kunnen overgaan. Niet de sferen gaan weg, maar er is 
overgang van sfeer tot sfeer. Ware dat gezien, Gods heerlijkheid had meer uitgestraald. Nu 
heeft men Israël zijn beloften ontnomen. Er is boelhuis gehouden en elk heeft wat weggedra-
gen en daarvan een nieuw huis ingericht. Israël heeft gemeend, dat dit de leer was van Zijn 
Messias. En Hem mede daarom gehaat. Nu begint het te beseffen, dat het Christendom en 
Christus twee zijn. Wel is het nog blind voor de sferen, maar het gaat zijn eigen beloften weer 
herkennen. Alle “Ismen” die Israëls huis ten onrechte voor zich hebben leeggehaald, zullen 
met schaamte alles moeten teruggeven. Ook de positie van het Calvinisme is op den duur niet 
houdbaar, omdat het zich toe-eigent, wat Israël geldt en niet opstijgt in de sferen die God ons 
door Paulus heeft geopenbaard. Wel verre nu dat deze Israëls onherroepelijke verwerping 
leert, laat hij ons wat anders zien. We gaan dit nu kort na en beginnen eerst met 2 Thess. 

2 THESS. 2:1, 2 
“En wij bidden u broeders, door de toekomst (parousia) van onze Heere Jezus Christus en 
onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of ver-
schrikt noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, 
alsof de dag van Christus aanstaande ware.” Hier is de overzetting onjuist en gebrekkig. 
Onjuist: in de betere handschriften staat niet: de dag van Christus, maar: de dag des Heeren. 
Gebrekkig: het woord door aanstaande vertaald, is op andere plaatsen overgezet door: tegen-
woordig. En wel in: 1 Cor. 3:22 “... hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen ...”. Te-
genwoordig vormt een tegenstelling met toekomende en kan hier niet door aanstaande ver-
taald worden, want aanstaande drukt ook toekomst uit. In: Gal. 1:4 “... opdat Hij ons zou 
trekken uit deze tegenwoordige boze wereld (Gr.: aioon, wereldontwikkelingsgang). Hier 
kan ook niet: aanstaande vertaald worden. In: Heb. 9:9 “... welke was (Gr.: is) een afbeel-
ding voor dien (Gr. den) tegenwoordige tijd.” Toen Hebreeën geschreven werd, stond de 
tempel nog als de vergrote,vaste uitbeelding van de tabernakel, het heiligdom van het eerste 
verbond. De tabernakel was geen afbeelding voor de aanstaande tijd. Tot zover loopt de S.V. 
dus goed. Als we echter de andere teksten nagaan waarin hetzelfde Gr. werkwoord (enistèmi) 
voorkomt en waar God ons dus hetzelfde wil leren, n.l. een en = in istèmi = zijn een thans zijn, 
tegenwoordig zijn, dan zijn de vertalers een andere richting uitgegaan en zijn gaan spreken 
van aanstaande, terwijl ze toch drie duidelijke voorbeelden hadden die het tegenwoordig bete-
kenen. 
 
1 Cor. 7:26. “Ik houd dan dit goed te zijn om den aanstaanden nood.” Hier moet bij concor-
dantische (overeenstemmende) vertaling staan: om de tegenwoordige nood. Paulus 



Jaargang	1932-2	 Pagina	91	
 

bedoelt de nood, de verdrukkingen die hij leed in Efeze, zie 2 Cor. en die de Corinthiërs ook 
door zouden maken als zij zijn navolgers waren. Dat zij die nood niet hadden, pleitte eigenlijk 
tegen hen. Zodra zij trouw waren aan God, zou de nood hen ook treffen. Vandaar dat Paulus’ 
niet gehuwd was. 
 
2 Thess. 2:2, de tekst in behandeling. 
 
2 Tim. 3:1 “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.” Voor “ont-
staan zullen” staat: “tegenwoordig zijn”. Trouwens, wat ontstaat is tegenwoordig. De vertalers 
hadden dit dan ook beter kunnen neer kunnen zetten. Ons consequent houdende aan Gods ge-
inspireerde woorden en er niet zonder noodzaak, dat is terwille van de duidelijkheid van af-
wijkende, vertalen we 2. Thess. 2 door: ...alsof de dag des Heeren tegenwoordig ware. 
 

Wat de Konkordantie leert 
Licht en Duisternis. 

Om een indruk van licht te hebben zijn er hoofdzakelijk drie dingen nodig: 1. het licht, 2. het 
zintuig om het licht te ontvangen: het oog, en 3. het openen van de oogleden. De twee eerste 
hangen niet van ons af, het derde wel. Alle mensen, uitgezonderd de blinden, kunnen zien, 
want God heeft hun daartoe zowel het licht als het oog gegeven. Maar daarom zien nog alle 
mensen niet noodzakelijkerwijze. Zij kunnen hun oogleden sluiten. Indien ze lange tijd geen 
gebruik van hun ogen zouden maken, zou hun oog ongeschikt worden om het licht te ontvan-
gen. Dit geschiedt b.v. bij de paarden, die hun leven in een kolenmijn doorbrengen. 
 
In de geestelijke wereld gaat het ook zo. Er is een geestelijk licht en een geestelijk oog. Het 
licht, Christus, schijnt over allen, doch alleen de wedergeborenen hebben het geestelijk oog en 
kunnen het licht ontvangen. De anderen, al geloven ze in God, verstaan niet de dingen, die des 
Geestes Gods zijn (1 Cor. 2:14). Alle mensen zijn naar geboorte geestelijk blind. Als God ze 
dan door de wedergeboorte het geestelijk zicht mogelijk maakt, wil dit echter nog niet zeggen, 
dat ze daarom zien: ze kunnen hun oogleden sluiten en geen gebruik maken van Gods gave. 
Ook hier kan dan ten slotte het orgaan zijn dienst niet meer vervullen. Dan is men verblind. 
Dat verblinden kan alleen plaats vinden bij hen, die reeds een geestelijk oog ontvangen heb-
ben, die wedergeboren zijn. De anderen zijn blind en behoeven dus niet verblind te worden. 
Wel kunnen hun natuurlijke vermogens verduisterd worden, zodat ze zelfs deze niet goed 
meer kunnen gebruiken. 
We willen nu met de Concordantie enige teksten nagaan over licht en verlichten, blind en ver-
blinden, duisternis en verduisteren. 

PHOOS (licht). 
Luk. 2:32  “Een licht tot verlichting der Heidenen”. 
Joh. 1 -.9  “Dit was het waarachtig licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens”. 
Joh 3:19  “Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis  

liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos”. 
Hand. 13:47  “Ik heb u gesteld tot een licht der Heidenen”. 
Hand. 26 :18  “Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht,  

en van de macht des Satans tot God”. 
2 Cor. 11:14  “De Satan zelf verandert zich in een engel des lichts”. 
Ef. 5:8  “Maar nu zijt gij licht in den Heere : wandelt als kinderen des lichts”. 
 

PHOOTIZOO (verlichten). 
Ef. 1:18  “Verlichte ogen uws verstands”. 
Ef. 3:9  “En allen te verlichten”. 
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Heb. 6:4  “Die eens verlicht geweest zijn”. 

TUPHLOS (blind). 
Mat. 11:5  “De blinden worden ziende”. 
Mat. 15:14  “Zij zijn blinde leidslieden der blinden”. 
Joh. 9:39  “Opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden”. 
Joh. 9:41  “Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij : 

 wij zien; zo blijft dan uw zonde”. 
 

TUPHLOOO (verblinden). 
Joh. 12:40  “Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard.” 
2 Cor. 4:4  “In welke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft”. 
1 Joh. 2:11  “De duisternis heeft zijn ogen verblind”. 

SKOTOS (duisternis). 
Ef. 6:12  “Tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw”. 
Kol. 1 :13  “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis”. 

SKOTIZOMAI (verduisteren). 
Rom. 1:21  “Hun onverstandig hart is verduisterd geworden”. 
Rom. 11:10  “Dat hun ogen verduisterd worden”. 
Ef. 4:18  “Verduisterd in het verstand”.  
 
Men ziet hoe de Heere Jezus heel in het in het bijzonder een licht genoemd wordt. Hij is de 
bron van het licht. Zij die met Hem in gemeenschap staan, zijn ook lichten, maar hun licht 
heeft zijn oorsprong niet in henzelf, maar komt van de Heere. Het licht verlicht wel een ieder 
mens, maar zij ontvangen het niet altijd. Zij hebben liever de duisternis. Zij, die wandelen bij 
het licht Gods in de natuur, worden zo ontvankelijk gemaakt om het geestelijk oog te ontvan-
gen, d.i. om wedergeboren te worden. De anderen blijven blind, doch moeten zich niet veront-
schuldigen omdat ze geen orgaan hebben om te zien. De uitdrukking “ogen openen” betreft 
niet het openen der oogleden, maar wijst op een werking Gods, die het zien mogelijk maakt 
(zie b.v. Mat. 20:33). Het is het ziende maken van een blinde (Mat. 11:5). Op geestelijk ge-
bied is dat de wedergeboorte. Het is geheel een werk van God. Mensen kunnen echter een 
middel daartoe zijn (Hand. 26:18: om hun ogen te openen). Maar zelfs als men een oog heeft, 
dat kan zien, dan moet de mens het nog willen gebruiken: hier hebben we de bekering (Hand. 
26:18: en hen te bekeren van de duisternis tot het licht). Zie ook Joh. 12:40. 
 
Waar geen licht is, is duisternis. De duisternis, is dus een afwezigheid van iets, zij is niet ge-
schapen. Zo is ook de zonde een gebrek aan heerlijkheid, een missen, iets negatiefs. Het 
schepsel, dat van God is afgescheiden, vervalt tot duisternis., omdat het licht, dat alleen van 
God kan komen, ontbreekt. Zo worden ze ook blind geboren. Satan is duisternis, doch neemt 
de uitwendige gedaante aan van een engel des lichts, (niet de vorm of bestaanswijze, zie “Wat 
de Concordantie leert”: Gedaante-Vorm, Deel III Nr 2). Als men 2 Cor. 4:4 met 1 Joh. 2:11 
vergelijkt, bemerkt men, dat de “god dezer eeuw” overeenkomt met de “duisternis” en de 
“zinnen” (Gr. nous: de inwendige mens) met de “ogen”. Ef. 6:12 spreekt van de geweldheb-
bers der duisternis en Kol. 1:13 van de macht der duisternis. 
 
Als het schepsel Gods gave veracht, dan kan God die terugtrekken: het licht verdwijnt en het 
oog wordt verduisterd, verblind (Rom. 11.10; Joh. 12:40; 2 Cor. 4:4: 1 Joh. 2:11). De niet we-
dergeborene kan uit de schepping God leren kennen (Rom. 1:19, 20). Gebruikt hij de natuur-
lijke vermogens niet, dan kunnen zij verduisterd worden (Rom. 1:21). Satan en andere engelen 
der duisternis zoeken de mens te verblinden en te verduisteren. Zijn werking heeft vooral 
plaats op geestelijk, godsdienstig gebied. 
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We zien dus, hoe God het licht geeft en de organen om het te ontvangen. Satan wil het omge-
keerde. Het hangt nu van de mens af God te verheerlijken door Zijn genadegaven aan te ne-
men. Stelt hij prijs, op het natuurlijke licht, dan krijgt hij ogen voor het geestelijk licht. Ge-
bruikt hij zijn ogen, dan zal het licht overvloedig schijnen en ontvangen worden. Verkiest hij 
de duisternis, dan krijgt hij geen ogen. Gebruikt hij de ogen niet, die hij gekregen heeft, dan 
verdwijnt het licht en de ogen worden ongeschikt om het te ontvangen. 
 

Om en over de Verborgenheid 
(DERDE VIERTAL). 

III. 

DE VERBORGENHEID EN DE OPSTANDING. 
(Vervolg). 

De vraag is: Hoe en wanneer komen zij uit zee, hades of dood? Het antwoord is: Door en bij 
de opstanding. Zoals Christus Zelf in Abrahams mond inlegt: Indien zij Mozes en de Profeten 
niet geloven, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit de doden (dus in het algemeen ge-
nomen, goeden en bozen) opstond (dus hij ligt neder) zich niet laten gezeggen. 
 
En dat nu: het Mozes en de Profeten niet geloven ook in dit opzicht, (en deze spraken niet van 
een hemel of paradijs, maar van de sheool; zij wisten van geen hades in tweeën gedeeld, maar 
zagen alle doden in één plaats) is nog aan de orde van de dag. Men noemt de opstanding, maar 
berooft die van haar kracht, door de leer der scheiding van lichaam en ziel, terwijl de Schrift 
spreekt van dode zielen. Eén ding houde men hierbij wel in het oog: dood is geen vernietiging, 
God bewaart de ikheid, het wezen van de mens. 

Tegen deze leer komt de tegenstand van zo goed als de gehele Christelijke traditie. Zelfs man-
nen die vrijere Schriftopvattingen hebben dan de orthodoxe, gaan hier over op de lijn der hei-
dense filosofie der onsterfelijke ziel. Zij zijn slachtoffer van Satans leugen: “Gijlieden zult de 
dood niet sterven”. De mens sterft volgens hen wel naar het Lichaam, maar niet naar de ziel. 
En als men hen er op wijst, dat de doden slapen, dan noemen zij dat,  bevangen als zij zijn in 
de ijdele filosofie van Plato,  de leer der zieleslaap. Zij verdedigen hun leer met uit den treure 
de tekst te citeren. “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn” (De Gr. tekst van Luk. 23:43 
leest men beter: “Voorwaar, Ik zeg u heden: Gij zult met Mij in het paradijs zijn”.), terwijl 
de Heere gezegd heeft, dat Hij in het hart der aarde zou zijn, Mt. 12:40 en de profeet Jesaja, 
dat Hij bij de rijke in Zijn dood zou zijn, Jes. 53:9 en Ps. 16:10, dat Zijn ziel d.i. Zijn gehele 
Persoon in de sheool of hades zou zijn( zie Hand. 2:27, 31). Zij komen maar steeds met Luk. 
16:10-51 aandragen als bewijs, dat de Hades in twee helften verdeeld is (-1-) terwijl Job. 10:21 
en 22 zegt, dat de sheool of hades, het graf-dom, het éne grote alle graven omvattende graf, 
een stikdonker land is, zonder ordeningen dat schijnsel geeft als de duisternis.  
 
Nu moet of Job het dus mis hebben of Luk. 16 anders verklaard worden. In Luk. 16 ziet de 
rijke Abraham en Lazarus, is er wel “ordening “. En niet alleen is Luk. 16 naar de traditionele 
verklaring dan in tegenspraak met Job. 3, maar met de gehele O.T. openbaring in dezen. Job 
wenst in het graf (de sheool) verstoken te worden, 14:13. Hiskia leert dat men in de kuil ne-
derdaalt, Jes. 38:17, 18, Ethan vraagt, wie zijn ziel bevrijden zal van het geweld des grafs 
(Hebr. sheool), Ps. 89:49, David zegt, dat niemand God looft in het graf (sheool), Ps. 6:6 en 
ook, dat de goddelozen zwijgen in het graf (sheool) (zie ook Ps. 49:15). Ps. 115:17 zegt dat de 
doden de Heere niet zullen prijzen.  
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((-1-) Dat zou gebeuren na Christus’ kruisiging: en niet in het O.T. bekend zijn. Maar Luk. 16 is 
juist vóór het kruis en de toegesprokenen wisten zeker niets van die vermeende scheiding.) 

En toch leest men maar steeds, dat de gelovige na de dood “juicht voor de troon “, wandelt in 
de lanen van het paradijs, “heen- vliegt naar een beter land “, alzo Gods woord krachteloos 
makende door de leer van Satan. God heeft de mens niet onsterfelijk ge 
schapen. Het eeuwige leven is een genadegift, Rom. 6:23. Het is in Christus, niet in ons,  
1 Joh. 5:11. Men heeft het in belofte, nog niet in werkelijkheid, want het wordt eerst persoon-
lijk gegeven in de toekomende eeuw, Mk. 10:30; Luk. 18:30. De doden (niét hun zielen) sla-
pen in het stof der aarde, Dan. 12:2. Er is geen andere weg tot leven dan de opstanding. Alle 
leer die iets anders leert, is heidense filosofie of verblinding van Satan, die het geweld des 
doods heeft maar inspireert dat men eigenlijk voortleeft, dus, niet in zijn macht komt. Men zie 
in dezen wel toe. 

In onze dagen is men tot de leer gekomen dat de goddelozen naar het graf gaan en de gelovi-
gen naar het paradijs. De gelovige zou dus “eeuwig leven” hebben. Alleen blijft dan onver-
klaard, waarom hij lichamelijk moet sterven. En ook, dat 1 Thess. 4:13, 14 leert dat zij slapen 
(ontslapen is hetzelfde woord als slapen in Mt. 28:13; Luk. 22:45; Hand. 12:6). En ook dat zij 
eerst op moeten staan. “Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij die 
levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden ...en alzo zullen wij 
altijd met den Heere wezen”. De gestorven gelovigen zijn dus nog niet opgenomen (-2-) en 
nog niet met den Heere. Daarom treurden de Thessalonicensen als degenen die geen hoop 
hadden. Voor de ongelovige doden is het nog moeilijker vol te houden dat ze leven, zij toch 
hebben zeker geen eeuwig leven, zelfs niet in hope. 

((-2-)De gestorvenen zijn in de Hades, de Heere aan de rechterhand Gods. Hoe kunnen zij dan met 
Hem zijn?) 

We kunnen een en ander slechts aanstippen. Nog opgemerkt zij, dat in het Hebreeuwse O.T. 
nergens het woord “hel” voorkomt. Dat is slechts: vertaling. Overal waar in het O.T. “hel” 
staat, staat in het Hebr.: sheool, welk woord in andere teksten vertaald is door graf. In het N.T. 
staat 10 maal hades, steeds vertaald door hel, maar zeer ten onjuiste. Het betekent eveneens 
graf, onderaardse, beter nog: grafdom. De rijke man in Luk. 16 kwam in de hades. Deze hades 
is onder de aarde en hetzelfde als de sheool (zie Hand. 2:27, Ps. 16:10) waarvan ook gezegd is 
dat hij onder de aarde is (Gen. 37:35; 42:38, Job. 17:13; 21:13). Daarin is geen werk (dus ook 
niet dat wat Lazarus zou moeten doen voor de rijke man), geen verzinning noch wetenschap 
noch wijsheid, Pred. 9:10. De doden weten niet met al, Pred. 9:5. Luk. 16 is inkleding niet van 
de werkelijkheid, maar van de voorstelling die de Farizeën zich van de toestand na de dood 
maakten en die door Christus gebruikt wordt om hen te slaan. 

De andere teksten die men aanvoert om een bewust leven na de dood te bewijzen, blijken of 
uit hun verband genomen of onjuist verklaard te worden. In elk geval kunnen zij met het oog 
op de leer der opstanding zeer wel en nog veel beter, anders verklaard worden. Dan blijkt, dat 
de Schrift leert, dat de doden naar het graf gaan en daar onbewust nederliggen tot de dag der 
opstanding. “Alzo ligt de mens neder en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zul-
len zij niet opwaken noch uit hun slaap opgewekt warden.” Aldus Job. 14:12. En aldus de 

visie der O.T. gelovigen.
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IV 

DE UITOPSTANDING. 

Wij geloven de opstanding der doden. Zoals Paulus dit deed: een opstanding van rechtvaardi-
gen en onrechtvaardigen, Hand. 24:15. Wij geloven echter niet aan een gelijktijdige opstan-
ding van allen, zoals vele Kerkelijke Belijdenisschriften dit leren. De Schrift zegt wat anders. 
We willen daar iets van nagaan. 
 
In Hand. 23:6 zegt Paulus, dat hij geoordeeld wordt over de hoop en opstanding der doden. 
Hij schaart zich in dat opzicht aan de zijde der Farizeeërs, is een Farizeeër naar hij zegt. Dit is 
de algemene term: de opstanding der doden. Martha geloofde aan de opstanding ten laatste 
dage, Joh. 11:24. 
Deze basis mag niet verworpen worden zoals de Hebreeën deden Heb. 6:1, 2 “... niet weder-
om nederwerpende (niet leggende) het fondament van de... opstanding der doden...” Wie dat 
doet vloeit door, hetzij naar links, naar de verwerping van het oordeel, hetzij naar rechts, naar 
de scheiding van ziel en lichaam en de verkrachting van de leer der opstanding. 
 
De opstanding der doden is echter slechts basis, uitgangspunt, want de Schrift leert meer. De 
discipelen geloofden daarin ook. Toch waren zij verwonderd, dat de Heere Jezus zei dat Hij 
uit de doden zou opstaan, Mk. 9:9, 10. Zij vroegen onder elkaar wat het was: uit de doden op-
staan. Zij verstonden niet dat dit betekende, dat de Heere op zou staan vóór de anderen op-
stonden. Zoals wij zeggen: “de samenkomst gaat uit” als we het geheel bedoelen, en ook dat 
men “ uit de samenkomst” kan gaan als men dit alleen of althans in beperkt aantal doet, zo 
betekent de opstanding der doden iets anders dan: uit de doden opstaan. Deze term: uit de do-
den opstaan, dus met achterlating van de anderen, met blijven liggen der anderen, vinden we 
ook in Luk. 16:31, het reeds hierboven genoemds vers. 
 
Gelijk Christus uit de doden is opgestaan, zal God ook de Corinthen-Thessalonicensen-
Hebreeën groep uit de doden doen opstaan, d.i. vóór de anderen. 1 Cor. 6:14 zegt: “En God 
heeft ook de Heere opgewekt en zal ons uitopwekken (grondtekst) door Zijn kracht.” Dit, 
geschiedt bij de opname vóór de Heere nog op aarde is. De levenden worden dan veranderd,  
1 Thess. 4:13-18, 1 Cor. 15:51. Tot die opstanding dringt de Apostel voort te varen in Hebree-
en, dat is de “betere opstanding” van Heb. 11:39, 40. Zij die er deel aan hebben ontvangen het 
aionische (eeuwige) leven. Zoals Christus met anderen opstond uit de doden, Mt. 27:52, 53, zo 
zullen er bij Zijn komst velen uit de doden opstaan. De anderen blijven dus liggen, zij staan 
niet op. Daarop heeft Christus het oog in Luk. 20:35: het zijn zij die waardig geacht worden 
die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden. Het Gr. heeft zoveel als: die opstanding 
die uit de doden is. Deze zullen niet weder trouwen, zij worden veranderd. Dit geschiedt ech-
ter niet vóór ’s Heeren wederkomst als Hij met de Archangel Michaël komt. 
 
Men zal vragen: Als dit zo is, dus de doden in de graven zijn tot de dag der opstanding, als 
Christus’ woord dus in volle realiteit moet aanvaard worden; als ook waar is wat Hij tot Laza-
rus zegt: “Kom uit” (n.1. niet met uw onsterfelijke ziel uit de hemel, maar geheel en al uit het 
graf) als het waar is, dat, indien er geen opstanding der doden is; verloren zijn zelfs zij die in 
Christus ontslapen zijn, 1 Cor. 15:18, rusten dan alle gelovigen nog in het graf? Want Christus 
is nog niet wedergekomen. 
 
Het antwoord hierop zou volmondig ja moeten luiden indien daar niet ware de verborgenheid 
der eeuwen, de leer over het Lichaam: van Christus. Wat toch is het geval? In de verborgen-
heid, en niet daarbuiten, openbaart God een andere opstanding, “de uitopstanding die uit de 
doden is”. Dit woord komt maar eenmaal voor n.l. in Fil. 3:11, waar het helaas vertaald is 
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door: “wederopstanding”. Alsof de gelovige meer dan eens lichamelijk zou moeten opstaan! 
Paulus heeft er naar gejaagd die te mogen bereiken. Hij had als gelovige in Christus de betere 
opstanding. Maar toen hij de openbaring der verborgenheid kreeg, had hij nog niet de uitop-
standing die uit de doden is. Ook die wil hij bereiken. Dan behoeft hij niet te blijven rusten in 
het graf tot ’s Heeren wederkomst, dan zal hij niet “naakt” bevonden worden in die zin dat hij 
slechts als een bloot graan (zelfde woord in 2 Cor. 5:3 en 1 Cor. 15:37) in de aarde ligt, d.i. 
ontdaan van de gewone lichaamsvorm, verteerd. Door de uitopstanding wordt hij Christus’ 
dood gelijkvormig, d.i. staat hij na korte tijd weer op. Dat is “ontbonden worden en bij Chris-
tus zijn”. Ontbonden worden is in Luk. 12:36 vertaald door: wederkomen. Zoals die heer in 
dat vers zich naar een bruiloft begeven had en nu wederkeerde, zo gaat Paulus eerst naar het 
graf of komt in de dood om daarna er uit weder te komen en dan bij Christus te zijn. Evenmin 
als die heer in Luk. 12 al thuis was toen hij zich van de bruiloft losmaakte, evenmin was Pau-
lus dat toen hij heenging. De tijd zijner “ontbinding” moest nog komen. Dan kreeg hij ook de 
kroon van de rechtvaardige Rechter, Tim. 4:6-8. 
 
Als men ons nu vraagt of alle gelovigen “in de hemel” zijn, antwoorden wij: neen, want dat 
geschiedt eerst bij de opname, 1 Thess. 4; 1 Cor. 15. En dat leert ons zijdelings ook Joh. 14:1-
3: Christus is heengegaan om plaats te bereiden in het Vaderhuis. Hij moet eerst wederkomen 
om de Zijnen tot Zich te nemen. Dat geschiedt niet in de dood, want daarin keert Christus niet 
weder. Het kan alleen zijn bij Zijn wederkomst in heerlijkheid. De gestorvenen moeten wach-
ten totdat Hij wederkomt Als men vraagt of er dan nog geen enkele gelovige bij Christus is, 
antwoorden wij: Er zijn er, zij n.l. die de prijs der roeping Gods bereikt hebben, de uitopstan-
ding die uit de doden is. Paulus is er en mogelijk Lukas en Timotheus en vele anderen. Men 
kan dus naar Christus gaan maar niet dan door een opstanding. Niet door de dood wordt men 
met Hem verenigd, maar door de opstanding. Paulus begeerde niet de ontkleding, maar wel 
het ontbonden worden en bij Christus zijn, 2 Cor. 5:4, Fil. 1:23. Beide kunnen niet hetzelfde 
zijn. Paulus begeert niet iets dat hij tevens niet begeert. Het ontkleden begeert hij niet, dat is 
de doodstoestand, het ontbonden begeert hij wel. Dat is de losmaking uit het graf. En dat heeft 
hij verkregen, 2 Tim. 4:6. 
 
Als men alles overziet, blijkt, dat de O.T. gelovige de opstanding “ten laatste dage” verwacht-
te, d.i. aan het eind van deze aioon. Dan zou hij ingaan in het door God beloofde land Kanaän, 
Gen. 13:15, 17:8, dan ving het “eeuwige leven” aan. Zij die verder zagen en wisten dat er na 
die eeuw nog een andere kwam, wier verwachting het N. Jeruzalem was,  hoopten op de bete-
re opstanding. Deze houdt in naar Paulus leert, een tegemoet gaan van de Heere bij Zijn we-
derkomst en zo een opstanding vóór de andere gelovigen die het Land Kanaän beërven. Beide 
echter bij Christus’ tweede komst. De Leden van het Lichaam die prijswinnaars worden be-
hoeven niet te wachten op de komst met Michaël, zetten hun hoop niet op 1 Thes. 4 (al gelo-
ven zij dit voor anderen waar te zijn). Zij jagen naar het aan Christus’ dood (let wel, niet Zijn 
lijden of sterven) gelijkvormig te mogen worden om te komen tot de uitopstanding. Dit is het 
ontbonden worden en met Christus te zijn. En dat is verreweg het beste, zegt Paulus. Men ziet 
hoe de leer der opstanding in deze visie volkomen intact blijft en de verborgenheid een verhe-
ven zaak is, n.l. om nu reeds, kort na de dood, op te staan en tot Christus op te varen om, met 
Hem lichamelijk gezet te worden boven over alle dingen. Dat is mede een der onnaspeurlijke 
rijkdommen die God in de bedeling der genade de mens kan laten te beurt vallen. Zo wordt 
het lichaam mede-deelgenoot van de belofte in Christus; een belofte die blijkt te omvatten al 
de beloften Gods in Christus tot openbaring en vervulling gekomen als de overste Leidsman 
en Voleinder des. geloofs. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in het overhemelse in Christus.” 
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ELOHIM JEHOVAH 

Elohim (God) is de naam Gods in verband met de Schepping. Jehovah (Heere) is de naam, die 
Hem onder meer als de Verbonds-God aanduidt. Ook hier ziet men de letterlijke ingeving der 
Schrift, want steeds is de juiste naam op de juiste plaats gebruikt. 
 
Een merkwaardige tekst in dit opzicht is 2 Kron. 18:31: “Maar Josafat riep, en de Heere hielp 
hem, en God wendde hen (de vijandige volken) van hem af”. Voor Josafat is Hij de “Heere”, 
voor de volken “God”. Met deze laatste heeft Hij geen verbond gesloten en is slechts de 
Schepper. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N“ 9 5 Nov. 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE UITVERKIEZING (vervolg). 

ROMEINEN NEGEN.  
Dit hoofdstuk is vol van uitverkiezing en wij moeten het dan ook goed onderzoeken. Ons doel 
is niet enige Schrift te ontwijken of te verwringen. In geval Rom. 9 iets zegt in strijd met wat 
wij uit het vorige afgeleid hebben, dan moeten wij die gevolgtrekkingen herzien en verbete-
ren. Een waar Schriftonderzoeker, die niet zijn eigen gedachte, maar de waarheid zoekt, moet 
voor geen tekst vervaard zijn. Is er een moeilijkheid, dan wijst deze op een gebrek in zijn op-
vatting en moet hij gereed zijn alles te herzien en te wijzigen. Als wij de ogen er voor sluiten, 
kunnen wij misschien meer succes bij de mensen hebben, maar niet bij God. Het is eenvoudig 
zelfbedrog. 

Wij hebben gezien, dat er allerlei uitverkiezingen zijn. Wil men nu een deel van Rom. 9 ge-
bruiken in verband met de uitverkiezing, dan moet men beginnen te onderzoeken over welke 
uitverkiezing er hier sprake is. Gaat het over individuele mensen of over groepen? In de eer-
ste verzen spreekt Paulus reeds van zijn broeders, zijn “maagschap” naar het vlees, die Israë-
lieten zijn, “uit wie, wat het vlees aangaat, de Christus is”. Hij spreekt verder van “Israël” 
(Jakob) in vers 6, van Abrahams zaad in vers 7. Het is dus al zeker over Israëlieten. Maar 
over het volk als zodanig of over enkelingen? Als men het begin van het hoofdstuk leest, kan 
hieromtrent geen twijfel bestaan: het is over het volk dat hij spreekt. Zo ook met Jakob en 
Ezau in de verzen 11 tot 13. Het is voldoende Gen. 25:23 te lezen: 

“Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van één 
scheiden”. 

Om overtuigd te zijn, dat het over volken gaat. Dat Jakob en Ezau zelf niet bedoeld zijn, is 
verder duidelijk door het feit, dat de meerdere de mindere nooit gediend heeft (v. 12) dan in 
het volk, dat uit hen kwam. Ook de namen “jongste” en “oudste” wijzen op het eerstgeboorte-
recht, dus op de toekomst en het nakomelingschap. Die benamingen hebben niets te maken 
met de behoudenis van die personen. Als het in dit hoofdstuk over de behoudenis van perso-
nen ging, zou men moeilijk inzien waarom van al die dingen gesproken wordt. 

Men kan alles op deze wijze samenvatten: vóór er enige reden was in het schepsel zelf, ver-
koos God Israël boven Edom, nadat ze beide hun onwil getoond hadden, wil God Israël ver-
geven vóór Hij Zich met Edom bezighoudt. God is dus vrij, bij afwezigheid van enige gewil-
ligheid, een bepaald volk te verkiezen, en bij gelijkheid in de onwilligheid een volk te verge-
ven om de andere tot Hem te leiden. Het hele hoofdstuk toont Gods vrijmacht in het betonen 
Zijner genade, maar betreft evenmin als de volgende, niet onmiddellijk de behoudenis van 
Jakob of Esau zelf en nog minder die van enig ander mens. 

Vers 13 is een aanhaling van Mal. 1:1-3 en als men de tekst leest, ziet men zeer duidelijk dat 
het niet de personen betreft, maar de volken. 
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Als wij dan tot vers 15 komen, moet men dit ook niet op mensen, afzonderlijk genomen, toe-
passen, maar op groepen of volken. Deze woorden zijn een aanhaling van Ex. 33:19, toen 
Israël als volk tegen God gezondigd had door het aanbidden van het gouden kalf. Het volk 
was dus van God vervreemd, en de woorden: 

“Ik zal Mij ontfermen, wien Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, wien Ik barmhartig 
ben” tonen Gods almacht Zich weder over dat volk te ontfermen en het niet uit te roeien. Mo-
zes stelde hier geheel Israël voor. 

Vers 16 is een besluit, dat op v. 13 had kunnen volgen en de volken betreft, die uit Jakob en 
Ezau komen, het is echter ook toepasselijk op v. 15. 

In v. 17 komt nu Farao ter sprake als een voorbeeld van Gods almacht. Maar weer is het Fa-
rao niet als individu, maar als verpersoonlijking van het Egyptische volk. In Ex. 4:22 staat 
dan ook Farao tegenover Israël en in Ex. 4:23 spreekt Mozes van “uw zoon “, terwijl het alle 
eerstgeborenen van het volk betreft. Het “gij zult” van Ex. 9:15 is ook weer het volk en wij 
zien bijgevolg hoe God Zijn almacht niet aan die ene persoon betoont, maar aan het gehele 
volk. 

In Rom. 9:17 hebben wij een aanhaling van Ex. 9:16. Het woord vertaald door “verwekt “, 
betekent in het Hebreeuws “doen staan “, d.i. behouden te midden der plagen. Zo gaf God 
hen de gelegenheid zich meer en meer te verzetten en toonde Hij herhaalde malen, en op al-
lerlei wijzen Zijn almacht. 

Vers 18 zegt dan hoe God verhardt wien Hij wil. Wij hebben hierover reeds gesproken in het 
hoofdstuk, dat handelt over het hart van de mens. God gaf hun de gelegenheid zichzelf te 
verharden. Had God ze niet “doen staan” te midden der gerichten, dan hadden zij hun hard-
heid niet ten volle kunnen ontwikkelen en tonen. Zodra er een verpozing was in de gerichten, 
kon het Egyptische volk zich verharden. (Zie b.v. Ex. 8:15). 

Zo komen wij bij vs. 20-23. Wij hebben hier een aanhaling van Jes. 45:9. Wat zijn hier nu de 
“vaten”? Zijn het afzonderlijke mensen? Neen, geenszins, het zijn volken. Zie ook Jer. 18:6, 
7. Telkens wanneer de Schrift spreekt van “pottenbakkersvat” betreft het niet een mens, maar 
een volk. Men zie slechts: 

Ps. 2:9 Volken  
Jes. 29:16 Juda  
Jes. 30:14 Egypte  
Jer. 19:11 Juda. 
Op. 2:27 Volken 

“Met vele lankmoedigheid verdragen”. Lang wacht Hij en geeft gelegenheid zich te bekeren. 

“Tot het verderf toebereid”. De vraag is of God ze heeft toebereid, ofwel of ze zichzelf toe-
bereid hebben. Het Grieks laat beide betekenissen toe, dus zowel: zich toebereid hebben als 
toebereid zijn geworden. In 1 Cor. 1:10 is hetzelfde werkwoord (hier vertaald door “samen-
gevoegd”) in dezelfde deelwoordsvorm gebruikt. We menen hierin een vermaning te moeten 
lezen: dat gij u zelf toebereidt. Daarom lezen we ook Rom. 9 zo: “ze hadden zichzelf tot het 
verderf toebereid.” 

Tussen v. 21 en 22 bestaat geen volledige overeenkomst De vaten ter onere, zijn niet het on-
derwerp van toorn, ze zijn nog zeer nuttig. En de vaten des toorns zijn niet in de toekomst 
bestemd tot toorn, maar hebben zich in het verleden zó toebereid, dat ze aanleiding tot toorn 
gegeven hebben. God heeft ze echter nog lange tijd met veel lankmoedigheid verdragen. 
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Jer. 19:11 toont verder, dat “verderf” (Rom. 9:22) het verbreken van het vat, iets tijdelijks is. 
Het toebereiden (opnieuw toebereiden) van de vaten des toorns, tot het verderf, is niet het 
einddoel. 

In v. 24 spreekt Paulus dan terloops over de groep, die tot de hemelse sfeer behoort en “tevo-
ren bereid” was tot heerlijkheid, en waarvan bij in Rom.8:28-39 reeds sprak. Zoals God Israël 
uitverkoos om de andere volken tot heil te zijn, kan Hij, bij het falen van Zijn volk, ook ande-
re groepen uitverkiezen, als dat nodig blijkt om Zijn voornemen uit te werken. 

Dan laat Paulus in v. 25-29 Gods almacht zien uit het herstel van Israël. Al was het “Niet-
Mijn-volk “, toch zal het weder “Mijn-volk” genoemd worden. Al is het “verdorven “, Hij 
kan het weer herstellen. Hosea is hiervan een getuige. Weer gaat het dus over een volk, niet 
over een mens. Zo ook in de verdere verzen. 
 
Men ziet, dat Rom. 9 niets zegt over een uitverkiezing van personen en sommige delen op 
hen toepassen, zonder nauwkeurig onderzoek of dat mag, kan alleen tot verwarring leiden. En 
is het toepasselijk, dan betreft het een opdracht, zoals elke uitverkiezing, niet de behoudenis. 
 
NOG ENKELE TEKSTEN OVER UITVERKIEZING. 
Behalve de teksten, die we in, verband met uitverkiezing reeds onderzocht hebben, willen we 
er hier nog enkele behandelen. 
 
Mat. 13:11 “Maar dien is het niet gegeven”. In de volgende verzen hebben wij een aanhaling 
van Jes. 6:9, 10, die telkens voorkomt, als Israël door ongeloof, tot een crisis komt. Zij willen 
niet horen en niet aannemen, zo zal, wat zij hebben, nog van hen genomen worden (v. 12). Zij 
werden verblind en het is hun niet gegeven geworden de verborgenheden van het koninkrijk 
der hemelen te weten. Dit alles betreft dus geen uitverkiezing, maar een verharding ten ge-
volge van ongeloof. De oorzaak lag bij hen. 
 
Joh. 6:37, 44 “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen”. “Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij dat de Vader... hem trekke”. Het betreft hen, die reeds tot geloof en bekering “tot-in” 
God gekomen waren. Deze worden door Hem verder geleid, getrokken, en tot Christus ge-
bracht. Zij worden getrokken, niet gesleept. Dat het trekken niet onweerstaanbaar is, laat Joh. 
12:32 zien. 
 
Joh. 17:9 betreft dezelfde mensen. 
 
Hand. 13:48 “En daar geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven”. 
Hier zijn het tot-in-God- bekeerden uit de volken (zoals Cornelius). Zoals met de schapen van 
Joh. 10, is het dan voldoende het Woord des Heeren te verkondigen opdat zij tot het geloof 
tot-in de Heere komen en alzo het “eeuwige” leven verwerven. 
 
Rom. 8:28-30. Hier is een uitverkiezing tot de hemelse sfeer. Zij worden verkoren ten dele 
omdat zij God liefhebben. Deze heeft de Heere te voren gekend om aan het beeld van Zijn 
Zoon gelijkvormig te zijn. Zij worden dan ook tot die uitverkiezing geroepen en komen daar-
na tot rechtvaardigheid en heerlijkheid. 
 
Ef. 1:4-6, 11; 2 Tim. 1:9 Het is een uitverkiezing tot de boven-hemelse sfeer. Het is niet om 
reden van hun geloof of bekering, maar van vóór de nederwerping der wereld. Het gaat buiten 
de zonde om. 
 
Geen dezer teksten betreft ongelovigen, die door God ten koste van de anderen zouden uit-
verkoren worden om behouden te worden. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 70. 

 
DE TEMPEL GODS.  
2:3-5 “Dat u niemand verleide in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval 
gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegen-
stelt en verheft boven al wat God genaamd of (als God) geëerd wordt, alzo dat hij in den 
tempel Gods (als een God) zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, 
dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?” De dag des Heeren komt niet voordat de 
Antichristus er is. En die komt niet voordat hij zich in de tempel Gods kan nederzetten. 
 
De vraag rijst op: Wat is de tempel Gods. Die is een van drieën: het lichaam van de gelovige, 
de gemeente Gods of de stenen tempel in Jeruzalem. Het lichaam van de gelovige is een tem-
pel van de Heilige Geest, 1 Cor. 6:19. Daar de Antichristus een persoon, een mens is, kan hij 
in die tempel niet gaan zitten, daar het lichaam van de ene mens geen tempel kan zijn voor 
het lichaam van de andere. De gemeente van Corinthe heet een tempel Gods, 1 Cor. 3:16. Zal 
de mens der zonde zich in die gemeente neer zetten. Velen rnenen dat, maar vergeten, dat 
Satan daar wel kan optreden als een engel des lichts, 2 Cor. 11:14, om de onstandvastigen te 
verleiden, maar de mens der zonde zal zich nimmer in de gemeente, die tempel Gods is, kun-
nen vertonen dat hij God is, omdat die gemeente maar één God, de Vader erkent. Wie meent, 
dat de tempel Gods van de mens der zonde de gemeente Gods. is, die gekocht is met Chris-
tus’ bloed,vernietigt daarmee het werk Gods. De gemeente tot welke deze dingen gezegd 
worden, verwacht juist de opname. Hoe zou dan in haar midden de mens der zonde met zijn 
Godloochening kunnen wonen? Zo blijft dan alleen de laatste betekenis over. De mens der 
zonde, de politieke Antichristus, zet zich (van tijd tot tijd ongetwijfeld want hij zal wel meer 
te doen hebben) in de tempel Gods te Jeruzalem. Dat heeft zin en betekenis. Maar is dit de 
eenvoudige verklaring, dan is dit deel profetisch voor Israël. Waar er geen tempel Gods is, 
moet hij er komen, anders kan de Antichristus er zich niet inzetten. In 2 Thess. 2 ligt dus op-
gesloten, dat Israël weer in zijn land moet zijn, ten dele althans, zijn tempel moet herbouwd 
en zijn offerdienst moet hervat ja de Antichristus aangenomen hebben, zal deze kunnen doen, 
wat Paulus hier voorzegt. 
 
IN JERUZALEM.  
Dit zal dan ook geschieden. In Op. 11:1 ziet Johannes de tempel Gods. Dat dit de letterlijke 
tempel is, volgt uit het feit, dat hij gemeten moet worden, dat er een voorhof is, dat er zijn die 
daarin aanbidden,  als die tempel de gemeente Gods zelf was, hoe kon dan die gemeente daar 
aanbidden , dat de heidenen er in kunnen komen. Enzovoort. Paulus voorzegt iets van de 
tempel Gods, Johannes ziet hem. Dat men in die tijd aan geen andere tempel dacht dan aan de 
tempel in Jeruzalem, blijkt uit Mt. 26:61, waar Christus valselijk gelasterd wordt gezegd te 
hebben de tempel Gods te zullen af breken. Als er een andere tempel bedoeld is, staat het er 
bij. In Op. 11:19 wordt gesproken van de tempel Gods in de hemel. Niemand gelooft echter, 
dat de Antichristus in die tempel zal zitten. Hij is op aarde. Zie ook Op. 14:17. Door 2 Thess. 
2 wordt zo niet alleen Israëls herstel bewezen, maar tevens aangetoond, dat Paulus’ Brieven 
werkelijk in twee groepen uiteen vallen en die voor Hand. 28 geschreven zijn, hun betekenis 
terug verkrijgen. 

DE AFVAL.  
Israëls toekomstig her-optreden ligt ook uitgedrukt in het woord: afval. Dit woord komt nog 
eenmaal voor. Waar we menen zoveel mogelijk Schrift met Schrift te moeten uitleggen en 
alle andere inzichten daarvoor moeten wijken, geloven we dat onder afval verstaan moet 
worden, wat Hand. 21:21 daar van leert. Daar staat het woord voor de eerste maal, het is wat 
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schuil gegaan door de vertaling doch niet geheel. Jakobus zegt tot Paulus: “En zij (de vele 
duizenden, Gr.: tienduizenden van Joden die ijveraars der wet waren) zijn aangaande u 
bericht, dat gij al de Joden die onder de Heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende 
dat zij de kinderen niet zouden besnijden noch naar de wijzen (der wet) wandelen.” In het 
Gr. staat: dat gij afval van Mozes leert. Dat is het afvallen van de wetsinzettingen. Onder de 
afval van 2 Thess. 2 nu geloven we niet de afval van het Christendom onzer dagen te moeten 
verstaan, maar de afval onder het Jodendom van de wet van Mozes, dus verwereldlijking van 
het orthodoxe Jodendom, wat uit zal lopen op een toevallen aan de Antichristus. Dan. 8:23 
spreekt dan ook van de afvalligen die het op het hoogst brengen. Zie ook vs. 12. 2 Thess. 2 
spreekt o.i. ook in dit opzicht profetisch over Israël en zal vervuld worden in de tijd van het 
einde. 

DE WEDERHOUDER.  
In die eindtijd zal de toekomst (parousia), van de ongerechtige, het Beest,zijn “naar de wer-
king des satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der 
onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarom dat zij de liefde der waarheid 
niet aangenomen hebben om zalig (behouden) te worden. En daarom zal God hun zenden 
een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven,” vs. 9-11. De verborgenheid der 
ongerechtigheid werd reeds in Paulus’ dagen gewrocht, Gr.: ingewerkt, vs. 7. Toen begon 
Satan reeds aan te sturen op de komst van de mens der zonde. Alleen, er was een wederhou-
der. “... alleenlijk die hem wederhoudt weet gij,” vs. 7. Als die weggedaan wordt, kan de 
ongerechtige komen. 

Onder deze wederhouder verstaan velen, zo b.v. de Maranatha-gelovigen, de Heilige Geest. 
Dit is de enige grond waarop deze geestesstromingen de opname der gemeente voor de grote 
verdrukking denken te kunnen aantonen. De wederhouder is voor hen de Heilige Geest wer-
kend in de gemeente. De Schrift zegt dit nergens. Ze leert integendeel in 1 Thess. 1:10, dat 
Christus verlost uit de toekomende toorn. In de grondtekst staat drie maal het woord “uit:”  
“... en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten ..” Christus is in die hemelen; kan er daarom: 
uit verwacht worden; “Denwelke Hij uit de doden opgewekt heeft.” Christus was onder, te 
midden van, de doden, in de Hades, Ps. 16:10, Hand. 2:27, 31 en stond er uit op; “Jezus Die 
ons verlost van den toekomende toorn.” Hier staat in het Grieks ook: uit. Om uit de toorn 
verlost te worden, moet men er eerst in zijn. Zoals Christus uit de hemelen komt, omdat Hij 
er in is, zo zijn deze gelovigen in die toorn, anders kunnen zij er niet uit verlost worden. Dit 
behoeft nog niet te zeggen, dat die toorn nu ook óver hen heen gaat: God kan hen er zeer wel 
in bewaren; evenals Israël in Egypte bevrijd bleef van de meeste plagen, zo zal deze groep in 
de toorn bewaard worden. 

Het tweede bewijs dat de gelovigen niet opgenomen worden voor de toorn, ligt in 1 Thess. 
4:16. Daarin is sprake van het komen van de Heere met de stem des archangels. Deze archan-
gel is Michaël, Jud.:9. En volgens Dan. 12:1 staat Michaël eerst op als er zulk een tijd van 
benauwdheid zal zijn als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, dus in de grote 
verdrukking. Hoe kan de opname nu geschieden voor die verdrukking als Michaël, die niet 
los te maken is van die opname, niet opstaat voor die grote verdrukking er is? 

Men moet de wederhouder van 2 Thess. 2 dan ook anders verklaren.Vooraf zij opgemerkt, 
dat wederhouden niet betekent: tegenhouden maar: vasthouden. Hetzelfde woord is door be-
houden met de betekenis van vasthouden vertaald in 1 Thess. 5:21. Verder houde men in het 
oog, dat er sprake is van “wat wederhoudt” in vs. 6 en van “hij die wederhoudt” in vs. 7. Het 
eerste is een onzijdige vorm, het tweede een mannelijke. Er is een iets dat vasthoudt en een 
iemand. Wat de mens der zonde vasthield wisten de Thessalonicensen. Paulus had het hun 
gezegd. Ook wie de vasthouder was. Hij schrijft het echter niet neer. 
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Wat is nu de weerhouder? Voor ons is het niet de Heilige Geest werkend in de Gemeente. 
Ook niet die gemeente zelf. Hij die vasthoudende is (zoals er staat) is voor ons Satan die vast-
houdt aan, die behoudt zijn plaats in de hemelen totdat hij daar uit geworpen wordt door Mi-
chaël, Op. 12-7-9. “Wat wederhoudt” d.i. vasthoudt of behoudt kan de verborgenheid der on-
gerechtigheid zijn. Deze moet eerst uitwerken zal de Antichristus “uit het midden worden” 
zoals er staat, d.i. daaruit opkomen. Er staat dus niet: uit het midden zal weggedaan worden. 
De S.V. zet dit woord cursief. De “hij” aan te zien voor de Heilige Geest en te zeggen, dat 
Deze “weggedaan” wordt bij de opname n.l. van de aarde, is voor ons een gewrongen verkla-
ring. De “hij” aan te zien voor de Antichristus en te menen, dat die weggedaan wordt en de 
Heilige Geest hem tot zo lang wederhoudt, is onlogisch, want juist dan wordt hij geopen-
baard, vs. 9. Men loopt hiermee dus vast. Het Grieks zegt: “totdat hij uit het midden wordt”. 
De eenvoudigste verklaring hiervan is: totdat hij uit het midden n.l. van de verborgenheid der 
ongerechtigheid, opkomt. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard, worden. Hij is er dus al 
wel, maar nog niet herkent en bekend als de ongerechtige. Voor Satan uit de hemelen gewor-
pen is, openbaart de Antichristus zich dus niet als mens der zonde, als ongerechtige. Hij zal er 
wel zijn, maar vertoont dan een ander karakter. Eerst dan stelt hij zich tegen en verheft zich 
boven God en laat zich Goddelijke eer geven. Dit heeft plaats nadat hij van de dodelijke won-
de genezen is, Op. 13:3-6. Hij wordt teniet gemaakt door de verschijning van ’s Heeren pa-
rousia. Hij komt om Israël te verlossen. 2 Thess. 2 leert dus zijdelings, dat Israël in de toe-
komst weer aanwezig is en zo mede zijn herstel. 

ANDERE MENINGEN.  
Ter wille van het belang der zaak voor onze dagen, moeten we nog even terugkomen op 1 
Thess. 4. Velen menen, dat, waar zij onder de wederhouder de Heilige Geest verstaan, wer-
kend in de gemeente, de gemeente van 1 Thess. 4 opgenomen wordt voor de grote verdruk-
king en deze dus op aarde niet door zal maken. Zij knopen daar verder de mening aan vast, 
dat dit 7 jaar zal zijn voor de afloop der dingen, dat bij de opname de 70ste jaarweek van Da-
niël begint. De gelovigen komen, volgens het Darbisme en het Maranathaisme voor Zijn rech-
terstoel niet ter veroordeling maar ter beloning hunner goede daden. Die rechterstoel staat dus 
volgens die leer, in de lucht. De beloning omvat een tijdvak van 7 jaar. 

We merken hiertegenover op, dat de hele Schrift niets weet van een rechterstoel in de lucht 
staande. Zulk een belonen geschiedde ook niet in de ontmoeting bij de aardse parousia van 
een vorst. De opname is het inhalen in een zeker gebied en begeleiden naar zeker eindpunt. 
Onderweg begon de vorst die ter parousia kwam, niet te belonen, maar deed dit eerst, als hij 
de te bezoeken stad had bereikt. De Schrift leert hetzelfde t.o.v. Christus’ wederkomst. Eerst 
als de welgeboren Man wederkomt, beloont Hij de dienstknechten, Luk. 19:12-27. Hoewel 
we toegeven, dat de opgenomen groep niet die is die in Lukas 19 aangegeven wordt, zien we 
echter niet in, dat de rechterstoel van Christus in de lucht is. Voor ons is hij op aarde. De 
Schrift leert nergens, dat de wederhouder de Geest is, dat de opname plaats heeft 7 jaar voor 
het einde dezer eeuw en dat de rechterstoel van Christus in de lucht is. En men kan dit dan 
ook nergens uit afleiden. Men verwart de twee groepen, die we aan zullen duiden met Thessa-
lonicenzen- en Efezen groep. We moeten dit nog wat nader ontleden. 

DE OPNAME.  
We hebben reeds opgemerkt, dat de opname, Gr.: de wegrukking, ter ontmoeting, eerst plaats 
heeft als de Heere met Michaël komt. De Heere Zelf zal in een geroep, in de stem van de ar-
changel, in de bazuin Gods nederdalen van de hemel, 1 Thess. 4:16. Dan staan eerst de ge-
storvenen op en worden met de levend overblijvenden tezamen, Gr.: tegelijkertijd, opgeno-
men in de wolken, vs. 16 b, 17. Die opname heeft niet plaats voor de Heere daadwerkelijk 
neder komt. En de aartsengel Michaël komt eerst in de tijd van Israëls grootste benauwdheid, 
Dan. 12:1. En die tijd is er eerst als de politieke Antichristus, het Beest, opgetrokken is naar 
het sierlijke land en de tenten van zijn paleis staan tussen de zeeën aan de berg des heiligen 
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sieraads, de tempelberg Dan. 11:45. Hoe de opname dus eerder kan plaats vinden, is ons on-
oplosbaar. Er is voor ons in de Schrift geen opname te vinden buiten Michaël om. Er is voor 
ons ook geen dubbele komst van Michaël: één ter opname van “de” Gemeente, één voor Isra-
el. Michaël is verbonden met Israël. De opname van 1 Thess. 4 en de komst van Christus 
voor Israël liggen in een lijn. Het zijn twee fasen van één parousia. De opname is ter ontmoe-
ting, niet ter verblijving in de lucht en is niet los te maken van ’s Heeren komst voor Israël. 
Ze heeft plaats “met de laatste bazuin “, immers, 1 Cor. 15:52 en 1 Thess. 4:16 en 17 doelen 
op hetzelfde feit. Voor “met de laatste bazuin” staat in de grondtekst “in de laatste bazuin”; 
“met” is hetzelfde woord in het Grieks als wat door “in” vertaald in: “in een punt des tijds” 
en: “in een ogenblik”. Er staat dus: in de laatste bazuin. Waar we Schrift met Schrift willen 
verklaren, is de laatste bazuin voor ons de zevende in Openbaring genoemde. Deze weer-
klinkt niet voor de tweede helft van Daniels 70ste jaarweek begonnen is. (Zie de bijgevoegde 
kaart achter in dit werk). Dat is: in de toekomende toorn. In de laatste bazuin heeft de opname 
plaats. Uit Dan. 12:1 blijkt, dat het “in” eerst aan het eind is. Wat “in” zeker jaar plaats heeft, 
kan even zo goed in het begin als aan het eind plaats hebben. Michaël staat eerst op als de 
Antichristus Jeruzalem, wil belegeren, Dan. 11:45, dus tegen de tijd van het einde. En eerst 
dan heeft de opname plaats. Niet eerder. 1 Cor. 15:52 snijdt alle hoop dat de Heere vóór de 
grote verdrukking “de” Gemeente opneemt, bij de wortel af. De opname heeft plaats in de 
laatste, d.i. 7e bazuin van Openbaring en wel tegen het einde van de tijd waarin hij weer-
klinkt. 

TER ONTMOETING.  
De opname is “ter ontmoeting”. Aldus het Grieks. Dit houdt in: een wederkeer. De term: ter 
ontmoeting komt nog tweemaal voor, n.l. Mt. 25:6: “Zie de bruidegom komt, gaat uit hem 
tegemoet” en in Hand. 28:15: “En van daar, n.l. van Rome, kwamen de broeders... ons te-
gemoet.” Uit beide teksten blijkt, dat er een terugkeer naar het punt van uitgang volgt: de 
maagden keerden terug naar de plaats harer woning, de broeders naar Rome; de ter ontmoe-
ting uitgegane partij veranderde van richting. We nemen dat consequenterwijs ook aan voor 
de groep van 1 Thess.:4. Deze keert dus terug naar de aarde, maar vertoeft niet eerst 7 jaar of 
meer of minder met Hem in de lucht. 

Er zijn gelovigen die menen, dat “ter ontmoeting” betekent: het altijd bij de Heere zijn in de 
hemel. Er zijn anderen, die leren, dat het “ter ontmoeting “ van 1 Thess. 4 niet betekent: ter 
ontmoeting, d.w.z. het met Christus naar de aarde weder keren, maar met Hem gezet worden 
in de hemelen. We moeten beide meningen als on-Schriftuurlijk verwerpen. De groep van 1 
Thess. 4 gaat de Heere tegemoet, dus keert mét Hem weder. De Heere is trouwens op weg om 
plaats te nemen op Zijn troon, Op. 3:21, de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Wanneer zij 
hun plaats krijgen in het Vaderhuis, zegt de Schrift niet. Door opstanding, verandering en 
opname zullen zij bij de Heere komen. Maar waar de Heere ook op aarde zal zijn, Zach. 
14:16, 17 moet men in het oog houden, dat die groep gelovigen ook daar bij Hem zal zijn en 
niet steeds in de hemelen. 

DE SFEER VAN HET NIEUWE VERROND.  
De hoop der opname kan de onze niet zijn. Hij is er en zal verwezenlijkt worden maar is niet 
de hoop der Gemeente die Zijn Lichaam is. De hoop van 1 Thess. 4 behoort tot de sfeer van 
het Nieuwe Verbond. En daarin leven we thans niet. De Wederkomst is niet los te maken van 
Israëls bekering en van Israëls benauwdheid. En van die Wederkomst is de opname een fase, 
geen rustpunt, een noodzakelijk onderdeel, geen hoofddeel. De parousia is het gaan plaats 
nemen op de troon Zijner heerlijkheid. Niet het doen plaats nemen der gemeente die Zijn Li-
chaam is op de plaats hunner heerlijkheid. Dat is reeds geschied voor de opname plaats heeft. 
Die twee dingen nu worden verward door het Darbisme en het Maranathaisme. 
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Darby is 100 jaar geleden goed begonnen, maar blijven staan. Hij had verder moeten gaan en 
inzien, dat de groep van wat Paulus schreef in 1 Thess. 4 en 1 Cor. 15, een hogere is. 1 Thess. 
4 staat om het Nieuwe Verbond en om Israël. Waar God dat Nieuwe Verbond heeft opge-
schort en een nieuwe bedeling geopend, vervallen hiermee alle dingen die er mee verband 
houden tenzij de Schrift ze over doet gaan in de nieuwe bedeling. Dat nu is met de opname 
niet het geval, want dan had deze losgemaakt moeten worden van Michaël. Dit is niet ge-
beurt, wij moeten haar dus in die sfeer laten. 

DE HOGERE HOOP.  
De hoop der nieuwe bedeling, geopend na Hand. 28, dus ook na wat Paulus schreef in  
1 Thess. 4 en 1 Cor. 15, is een hogere. Hij ligt uitgedrukt in Fil. 3 en Col. 3. Paulus jaagt naar 
de uitopstanding uit de doden en wil met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Voor 
dit laatste is het nodig eerst in God verborgen te worden. Zoals Christus. Dat is persoonlijk. 
En door onzichtbare hemelvaart. Dat kan geschieden na de persoonlijke onzichtbare uitop-
standing. Col. 3 geeft daarom met Fil. 3 een hogere hoop aan dan 1 Thess. 4. De groep van 1 
Thess. 4 is niet de Gemeente die Zijn Lichaam is, het zijn Zijn geestelijke broeders, onder wie 
Hij Eerstgeborene is, Rom. 8:29. De vorming van het Lichaam begon eerst na Israëls terzijde 
zetting. Paulus is er het eerste lid van. Nu jaagt Paulus niet naar de opname, die had hij reeds, 
in de geest dan, maar naar het hogere: Christus’ dood gelijkvormig te worden om te komen 
tot de uitopstanding die uit de doden is, grondtekst Fil. 3:11. Dit is een individuele opstan-
ding, die van 1 Thess. 4 een groepsopstanding. De eerste gaat er verre boven uit in betekenis. 
geloofskracht, Geesteswerking en Godverheerlijking. 

Velen vermengen de twee bedelingen. Paulus arbeidde in beide, maar ging over van de ene in 
de andere. Laat ons beide wèl onderscheiden en niet de genade van de bedeling der verbor-
genheid verbinden met de hoop van de bedeling der rechtvaardiging. Zo ontstaat een scheve 
toestand, een kleed van tweeërlei weefsel, een akker met tweeërlei zaaisel. Dit was in de Wet 
verboden. Laat ons die onder de Genade niet weven of aanleggen. Het vermeerdert de ver-
warring en doet te kort aan Gods eer. 

LIJNEN EN OVERGANGEN IN PAULUS’ BRIEVEN.  
We willen uit de hele Schrift leren. Paulus’ Brieven hebben meer dan een doel. We noemen 
er drie, alhoewel het daarbij niet blijft. In zijn Brieven is de geestelijke lijn, dit is de toenade-
ring tot God, de lijn der hoop, de praktikale lijn. Wil men deze tot twee herleiden, dan vinden 
we beëindigingwaarheid en doorgaande waarheid. De bedelingwaarheid was het onderricht 
speciaal voor die bedeling, de doorgaande waarheid geldt ook ons. De doorgaande waarheid 
nu van Paulus’ Oudste Brieven is de rechtvaardiging door het geloof en de vrede met God 
door Christus’ verzoening. Die zijn ook voor ons nodig. De praktikale waarheid kan ons 
thans in beginsel dienen; de hoop is een andere geworden. Dit houde men in het oog. Paulus’ 
laatste Brieven staan dus voor ons niet los naast de vroegere, liggen er niet los op, maar de 
vroegere voeren ons wat het geestelijke betreft, op tot de latere. Boven de vroegere openba-
ringen komt er een nieuwe, aanvullende, de volle verzoening met God in een nieuw Lichaam, 
Ef. 2:16. 

Om tot het hoogste te komen, heeft God trappen gegeven. Zij voeren naar boven. Evenmin 
als een hogere verdieping zonder trap te bereiken is, evenmin heeft God het aan trappen laten 
ontbreken bij de bestijging der hoogten, waarop Hij Paulus geleid heeft. Paulus is niet alleen 
dienaar van het Nieuwe verbond, dat is de bedeling der rechtvaardiging, 2 Cor. 3, hij is ook 
bedienaar van de Gemeente die Christus’ Lichaam is. Paulus wordt, naarmate Israël meer 
weg zinkt, voortgestuwd naar de verzoening der wereld, 2 Cor. 5, waarin hij reeds doorstoot 
tot de geestelijke terzijdezetting van Israël. Men behoeft niet door Israël tot God te gaan, 
maar alleen door Christus. Israël zelf moet dit ook. Israël valt uit en daarmee de hoop dier 
bedeling. Nu ontsluit God een nieuwe bedeling, nog rijker, nog verhevener, met een nieuwe 
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hoop. En deze is nu te bereiken als men geplaatst wordt op de geestelijke basis die in de 
vroegere Paulinische Brieven is neergelegd. Niet door de hoop der vorige bedeling. Paulus’ 
oudste Brieven blijven dus nodig wat geestelijke ondergrond en onderbouw betreft. God heeft 
een bouwwerk zoals nu bij een gebouw met meerdere verdiepingen. De ene past op de andere 
zonder dat de inrichting dezelfde behoeft te zijn en de vensters eenzelfde uitzicht behoeven te 
geven, zo heeft God het vroeger geopenbaarde nodig om het hogere op te bouwen. Dat hoge-
re nu wordt in de Efezengroep gegeven, die ons een volledige uiteenzetting geeft over de te-
genwoordige positie die in Christus verkregen wordt. De vroegere Paulinische Brieven heb-
ben een eigen sfeer en hoop, de latere hebben die ook. Er mag veel parallel lopen, de hopen 
verschillen. En die zijn verward geworden. 1 Thess. 4 is de hoop der oudere, Col. 3 der latere 
Brieven. 

VOOR EN OVER ONS. Zij die door onze uiteenzettingen enigermate zijn gaan verstaan, dat 
de Schrift niet steeds over ons handelt, al is zij voor ons, zullen niet in de enge gedachte ver-
vallen alsof nu alleen maar de Brieven van de Efezengroep (die men dan vaak nog wil beper-
ken tot 3 terwijl er 4 zijn) voor ons zijn. De hele Schrift is voor ons. We zouden niet weten, 
wie Christus was als we de Evangeliën niet kenden; niet weten waarom Hij in Israël optrad 
zonder het O.T. enz. Uit alles is te leren, overal heeft God waarheden uitgestrooid of verbor-
gen. Al de Schrift is nuttig. Door te zeggen dat de Efezengroep voor ons is, wordt alleen aan-
gegeven, dat God de Brieven van dit deel der Schrift voor onze bedeling heeft bestemd als de 
Geschriften die ons toespreken en waaruit wij onze positie kunnen leren kennen. De hele 
Schrift is nodig om die positie te verklaren, maar de hele Schrift handelt niet over deze posi-
tie. Ter verklaring dezer positie is heel de Schrift nodig ter uiteenzetting van die positie, van 
haar karakter en einddoel, zijn deze Brieven voldoende. Om in deze positie te staan, dienen 
Paulus’ laatste Brieven, om in deze positie te komen, dient de hele Schrift en gebruikt God het 
onderricht van andere bedelingen. 

 
ZALIG = WEE 

Toen het Koninkrijk “nabij” was sprak de Heere Jezus het “zalig” of gelukkig uit over 8 
groepen van mensen. Toen het Koninkrijk “gesloten” werd sprak Hij het “wee” uit over 8 
andere groepen. Men vergelijke: 

 
Mat. 5 Mat. 23 

1 Het Koninkr. open voor de “armen “, v.3. 
 

2 De treurenden vertroost, v. 4. 

3 De zachtmoedigen beërven de aarde, v. 5. 

4 Zij die waarlijk naar gerechtigheid dorsten, 
   zullen er toe komen, v. 6. 

5 Barmhartigheid voor de barmhartigen, v. 7. 

6 De reincn van hart (innerlijk), v. 8. 

7 Vreedzamen — Kinderen Gods, v. 9. 

8 De vervolgden, v. 10-12. 

Het Koninkr. gesloten voor de “rijken “,  
v.13. 

Zij die van de treurenden misbruik maken 
geoordeeld, v. 14. 

De hoogmoedigen omreizen de aarde, v. 15. 

De blinde leidslieden stellen zich tevreden 
met een schijn van gerechtigheid, v. 16-
22. 

De barmhartigheid nagelaten, evenals andere 
gewichtige dingen, v. 23, 24. 

Uitwendige reinheid, v. 25-28. 

Bloed — Kinderen van moordenaars, v. 29-
33. 

De vervolgers, v. 34, 35. 
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Wat de Konkordantie leert 

Heerst Christus nu reeds over doden? 

We geven hier een voorbeeld hoe men met de Concordantie (en een Gr. spraakleer) soms de 
moeilijkste taalkundige vraagstukken kan oplossen. Op sommige punten zijn de taalkundigen 
het namelijk verre van eens ten opzichte van de spraakleer van het Grieks der Schriften. 

Dat is b.v. het geval met de 1° en 2° Aoristus (De Aoristussen zijn Griekse tijden der 
werkwoorden, waarvoor het Nederlands geen vormen heeft en die eigenlijk het ver-
leden, het heden en de toekomst kunnen uitdrukken. Het gaat dan meer over een feit 
dan over een tijd; zie het maar als een doorgaande handeling: het is gebeurt, maar 
gaat nog steeds door …) 

Neem b.v. Rom.14:9 “Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan, en we-
der levend geworden, opdat Hij beide over doden en levenden heersen zou”. 

De vraag die we te beantwoorden hebben is deze: Heeft het heersen over de doden nu reeds 
plaats (terwijl ze nog dood zijn) of slaat dit heersen op de toekomst en zal het dus plaats heb-
ben als zij, die nu dood zijn, zullen opgestaan zijn? De vorm van het Gr. werkwoord kan ons 
dit zeggen, maar omdat sommigen het een onvolmaakt toekomende tijd (in de aanvoegende 
wijs) noemen en anderen een 1° Aoristus, kunnen we uit de spraakleer alleen geen zekerheid 
hebben. Hoe gaan we dan te werk? We gaan de uitgang na van het werkwoord, zoals het in 
onze tekst voorkomt: “kurieusè”. We zoeken vervolgens door middel van de Concordantie 
andere zinnen op van dezelfde constructie, met “opdat” en waar iets in het verleden gedaan is 
om hetzij nu reeds, hetzij in de toekomst iets uit te werken Zo vinden we het volgende. 

 
1 Wat nu reeds gebeurt. Gal. 3:13, 14 “Christus... een vloek geworden zijnde voor ons... op-
dat de zegening van Abraham tot de Heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij 
de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof”. Over “komen zou” (genètai) is er 
eensgezindheid dat het in het Grieks een tegenwoordige tijd is (in de aanvoegende wijs) en de 
werking dus nu reeds plaats heeft. “Verkrijgen zouden” is de vertaling van “labomen”. Die 
zegen en belofte begonnen reeds te komen in de tijd der Handelingen, al is de volledige ver-
vulling eerst voor later. Zie ook Luk. 24:49 en Hand. 1:5. 

1 Petr. 3:18 “Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij als rechtvaardige 
voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen”. Dat tot God brengen (of 
beter: leiden) heeft plaats vanaf het kruis. “Zou brengen” is de vertaling van “presagagè”. 

2 Wat eerst later, bij Christus’ komst zal plaats grijpen. 1 Thes. 5:10 “Die voor ons gestorven 
is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met Hem leven zouden”. 
Die tekst is vervolg van hoofdstuk 4 en handelt nog over de opstanding. Men is en leeft met 
Christus “aldus” (4:17) d.i. door de opname of opstanding. Zo zegt ook 2 Tim. 2:11 “zo zul-
len wij met Hem leven“, niet: “zo leven wij met Hem” en Joh. 14:3 “Zo kom Ik weder, en zal 
u tot Mij nemen”. In 1 Thes. 5:10 is “leven zouden” de vertaling van het Griekse “zes-
oomen”. 

1 Joh. 3:8 “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels ver-
breken zou”. Satan’s leugens werpen alles dooreen en voeren tot de dood. Nu ontsnappen er 
wel enkelen aan zijn invloed, maar het te niet doen van zijn werken heeft eerst plaats bij de 
komst van Christus, de opstanding der doden, en is volledig als God alles in allen zal zijn. 
“Verbreken zou” is de vertaling van “lusète”. 



Jaargang	1932-2	 Pagina	108	
 

We zien dus, dat de uitgangen oomen en è aangeven dat iets nu reeds gebeurt, terwijl de uit-
gangen soomen en sète iets aanduiden, dat eerst later zal plaats grijpen. Nu vinden we in de 
spraakleer de volgende reeksen uitgangen voor de lst0, 2° en 3e persoon enkel- en meervoud. 

oo  ès  è  oomen  ète  oosi  

soo  sès  sè  soomen  sète  soosi 

We behoeven geen rekening te houden met hetgeen de spraakleren van die uitgangen zeggen: 
de tweede reeks bevat soomen en sète en uit Gods Woord leren we dus, dat heel die reeks 
aanduidt dat iets eerst later zal plaats grijpen. Daar nu de uitgang sè van “kurieusè er ook toe 
behoort, kunnen we zonder aarzelen besluiten, dat Rom. 14:9 de toekomst betreft. Christus 
heerst dus nu nog niet over hen die dood zijn. Hij zal dat wel doen bij hun opstanding. 

De eerste reeks bevat è en oomen en geeft dus, volgens de geïnspireerde woorden, iets aan dat 
nu reeds gebeurt. 

Bij alle onderzoek moet men ernstig rekening houden met de naburige teksten. In Rom. 14:10 
en 12 lezen we: “Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden” 
en: “Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven”. Wanneer 
wordt men voor die rechterstoel gesteld en moet men rekenschap geven? De concordantie 
toont aan dat “bèma”, het Grieks voor “rechterstoel”, ook in 2 Cor. 5:10 voorkomt: “Want wij 
allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk weg- 
drage...”. Om nader ingelicht te worden zoeken we nog andere plaatsen waar het Gr. woord 
voor “wegdragen” gebruikt is en we lezen: 

Heb. 10:36,37 “De beloftenis moogt wegdragen; want: nog een weinig tijds en  
   Hij, die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven”. 
Heb. 11:39 “En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben  
          de belofte niet gekregen” (zie vers 35: “betere opstanding”). 
1 Petr. 1:9 “Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der  
            zielen”. Zie v.13  “in de openbaring van Jezus Christus”. 
1 Petr. 5:4 “En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de  

        onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.” 

Uit dit alles zien we, dat de “bèma” en het “wegdragen” plaats hebben bij de opstanding en 
tweede komst van Christus. Zie ook Mat. 16:27; Luk. 14:14; 2 Thes. 1:7; Op. 11:18; 22:12. 

Men ziet dus ook uit het onderzoek van de verzen die op Rom. 14:9 volgen, dat het gaat over 
toekomende dingen en het heersen (onder de vorm van oordeel b.v.) eerst plaats heeft na de 
opstanding en niet als ze nog dood zijn. Men ziet nu ook bevestigd, dat 2 Cor. 5:9 over de 
opstanding spreekt, evenals de vorige verzen, waar sprake is van “bij den Heer inwonen”. Het 
sterfelijke wordt door het leven verslonden bij de opstanding (of bij de verandering in een 
punt des tijds). Men ziet ten slotte ook dat Mat. 22:31, 32 bevestigd wordt. De Heere zegt 
duidelijk en nadrukkelijk dat Hij spreekt over de opstanding. God is niet een God der doden 
en als Hij de God van Abraham, Izaäk en Jakob wil zijn, moeten zij dus eerst opstaan. Zo 
sprak Ex. 3:6 dus reeds van de opstanding, Israëls herstel en het koninkrijk. Het is wel merk-
waardig, dat Mat. 22:32 door Velen uit het verband gelicht wordt en dan zou moeten leren, 
dat de doden leven! 
Met enige liefde voor het Woord, met wat geduld en oefening, kan men in vele dingen juist 
onderscheiden wat de Heilige Geest zegt, zelfs zonder in het bijzondere “geleerdheid”. Men 
moet Schrift met Schrift vergelijken en uitleggen. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 10 19 Nov. 1932 

De Weg der Behoudenis 

XXIV. HET GENADELOON. 

GENADE EN LOON.  
De begrippen loon en verdienste zijn in het verleden wat scheefgetrokken geworden. De Roomse 
kerk had in de praktijk de dingen zo eenzijdig voorgesteld, dat de reactie der Hervorming nodig 
was. Maar, zoals zo dikwijls is geschied, deze ging weer te ver in de andere richting. 
 
Ook deze verwarring is ten slotte weer veroorzaakt door het niet kennen van Gods voornemen. 
Als men ziet hoe God dit voornemen uitwerkt, hoe verkiezing en vrijheid er hun plaats in heb-
ben en hoe God vijf aionen heeft om tot Zijn doel te komen, dan kan men ook inzien, dat genade 
en werken, gave en verdienste, niet noodzakelijk met elkaar strijden. Als de Schrift over beide 
spreekt, dan bestaat er geen wezenlijke moeilijkheid om ook beide aan te nemen en aan elk hun 
plaats te geven, zonder te veel de nadruk op het een of ander te leggen. 
 
Ons vorig onderzoek maakt ons de oplossing van dit vraagstuk zeer gemakkelijk. Door genade 
plaatst God ons in een positie en geeft ons al wat nodig is om naar Zijn verlangen te wandelen. 
Hoe meer we dus Gods wil doen, hoe vrijer we worden en des te meer komen wij in gemeen-
schap met God. Des te meer kan Hij ons ook gebruiken voor andere opdrachten. Gods wil doen 
kan alleen winst geven, loon aanbrengen. Maar wat wij zo verkrijgen, hebben wij niet door eigen 
kracht, niet door werken, die wij afgescheiden van God volbrengen. Wat wij doen is door Zijn 
genade mogelijk gemaakt, wat wij krijgen is een genadeloon. 
 
Wij kunnen zelfs van “verdienen” spreken, als wij hieronder verstaan, dat God ons geeft, wat Hij 
bij het trouw volbrengen van Zijn wil in Zijn kracht, beloofd heeft. Zo kon Paulus een prijs 
“verdienen”. Dit begrip “verdienen” is alleen dan gevaarlijk, als men niet in nauwe verbintenis 
met de Schrift blijft. Dat was en is het geval in de praktijk der Roomse kerk. Voor hem, wiens 
leven met Gods Woord doorweven is, is er geen gevaar van “werken” en “verdienen” te spreken. 
 
We denken hier bij “loon” en “verdienste” inderdaad niet aan de gewone betekenis, waar de heer 
aan zijn knecht iets verschuldigd is. Die knecht heeft dan zijn heer rijker gemaakt door zijn ar-
beid en het is niet meer dan rechtvaardig, dat de heer dit in de een of andere vorm teruggeeft. 
Wij echter kunnen God niet verrijken. De verhouding is meer die van een zoon, die zijns vaders 
wil doet en zo aan de vader de gelegenheid geeft hem allerlei weldaden toe te kennen. Dat is dan 
tevens een aanmoediging. Nooit zal de ware zoon om dat loon gaan werken en denken dat hij het 
in de gewone zin kan verdienen. 
 

Het is nodig hier in het in het bijzonder te wijzen op de twee soorten werken, waarvan de Schrift 
spreekt. Wij weten hoe dikwijls Paulus de werken tegenover het geloof stelt. Maar men vergeet 
gewoonlijk, dat Paulus dan spreekt over een bijzondere soort werken. Hij heeft dan het oog op 
de werken die in eigen kracht volbracht worden. Hij spreekt dan van de werken “der wet “, na-
melijk de werken van hen, die zich “onder” de wet geplaatst hebben. In plaats van hun toevlucht 
te nemen tot Gods genade, beweren zij alles te kunnen doen wat God gezegd heeft. Israël jaagde 
naar gerechtigheid, niet uit geloof, maar als uit werken (Rom. 9:32). Het was eigengerechtigheid 
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en geen om-hulp-roepen tot God. Ten slotte geloofden ze meer in zichzelf dan in God. In God 
geloven, is inderdaad van zijn eigen werken rusten (d.i. ophouden). Vergelijk Heb. 4:3 met 4:10. 

GELOOFSWERKEN.  
Paulus spreekt ook over een andere soort werken, n.l. de “geloofswerken”. Deze worden wel 
door ons uitgevoerd, maar niet in eigen kracht. Als we zeggen “in eigen kracht “, dan drukt dit 
de zaak nog niet juist genoeg uit. Want ook onze kracht is van God. “Eigen kracht” wil dan zeg-
gen, dat we Gods kracht (en in het algemeen Gods gaven) misbruiken en die volgens eigen wil 
aanwenden, naar eigen goeddunken, afgescheiden van God. 
 
Israël had in de wet geheel Gods wil voor zich. Deze wet moesten ze uitwerken. Ze beweerden 
dat te kunnen doen zonder verdere hulp van God, op hun eigen wijze. Gods bedoeling was ech-
ter dat ze de wet zouden volgen door middel van Zijn voortdurende bekwaammaking. De mo-
derne “wettische” gaat verder en begint zich zelf eerst een “wet” op te leggen volgens eigen in-
zicht en wil die dan daarbij ook volbrengen, afgescheiden van God. Sommigen gaan niet zo ver 
en rekenen nog op Gods hulp. Maar zal God hen in die weg helpen? En verder is de gedachte 
van “hulp” ook niet de juiste, want dan wil dit nog altijd zeggen dat wij een deel doen uit ons 
zelf en dat God ons daarbij maar wat helpt. Schriftonderzoek kan er ons toe leiden beter Gods 
wil te kennen en dan moet men ook inzien dat we geheel onmachtig zijn die wil te volbrengen. 
Dit komt overeen met geloof en bekering die tot inniger gemeenschap met God voeren. Dan 
werkt Hij in ons en door ons. Dat zijn geloofswerken. 
 
Voor elke positie heeft God die geloofswerken voorbereid. Als men geleerd heeft vlijtig te 
“werken“, dat is: zich zó in Gods handen heeft gegeven, dat Hij door ons werkt, dan kan Hij ons 
ook hoger plaatsen. Dat wil niet zeggen, dat we die hogere positie verdienen. Het hoger plaatsen 
is uit zuiver genade. Maar als onze wandel naar Zijn verlangen is, dan kan Hij ook besluiten ons 
hoger te plaatsen. Al wat we zelf kunnen doen is onze eigen vooruitgang op de weg der behou-
denis belemmeren. 
 

Voor de “geloofswerken” zie men in het in het bijzonder: 

Gal. 5:6 “Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar 
het geloof, door de liefde werkende”. 

Thes. 1:3 “Zonder ophouden gedenkende het werk des geloofs”. 

Thes. 1:11 “Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, 
en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht”. 

Tit. 3:8 “Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat 
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn 
het, die goed en nuttig zijn den mensen”. 

Paulus spreekt ook over de wandel en het leven des geloofs in: 

2 Cor. 5:7 “Want wij wandelen door (door middel van) het geloof”. 

Gal. 3:11 “Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. 

Hij is het dus geheel eens met Jakobus: 

Jak. 2:14 “Wat nuttigheid is het, mijne broeders! Indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, 
en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?” 

Jak. 2:17 ”Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood”. 
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Jak. 2:18 “Toon mij uw geloof uit uw werken”. 

Jak. 2:22 “Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof vol-
maakt is geweest uit de werken?” 

Jak. 2:24 “Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen-
lijk uit het geloof?” 

Bij het geloof behoren dus geloofswerken. Deze zijn een uitwendig bewijs, dat er een levend 
geloof is. Hij geeft als voorbeeld hoe Abraham geloofswerken deed en door werken gerecht-
vaardigd werd. 
 
Een tegenstrijdigheid tussen Panlus en Jakobus kan alleen bestaan voor hen, die geen onder-
scheid maken tussen werken en werken. Ook hier moet men de dingen beproeven, die verschil-
len. 
 
Door geloofswerken, een wandel naar Gods wil, moeten wij onze roeping waardig worden  
(2 Thes. 1:11) “onze roeping en verkiezing vast maken” (2 Petr. 1:10). “God heeft ons tot goe-
de werken voorbereid, opdat wij daarin wandelen zouden” (Ef. 2:10). “Goede werken” zijn dus 
niet allerlei werken, die wij uitkiezen. 
 

Men ziet ook, dat op die werken heel goed een loon kan volgen. Doch dit is dan niet in eigen 
kracht verdiend, het is een genadeloon. Deze zaak is belangrijk genoeg, om een hele reeks plaat-
sen op te geven, waar min of meer duidelijk sprake is van zulk een loon: 

1. Vóór het kruis 
Mat. 5:12   Loon groot in de hemelen. 
Mat. 6:4, 6, 18  Loon en vergelding. 
Mat. 10:41, 42  Loon voor ontvangen van profeet enz. 
Mat. 10:22; 24:13  Die volstandig blijft zal behouden worden. 
Mat. 16:27   Een iegelijk vergelden naar zijn doen. 
Mat. 19:21   Volmaaktheid door werken. 
Mat. 24:46, 47  Zij die “doen “, over goederen gezet. 
Mat. 25   Koninkrijk beërven op grond van werken. 
Luk. 6:35   Loon voor het liefhebben van vijanden enz.. 
Luk. 14:14   Vergelding in opstanding der rechtv. 
Luk. 20:35   De “eeuw” en de opstanding waardig geacht. 
Joh. 4:36   Loon voor maaier, ten “eeuwigen” leven. 

2. Na het kruis 
Rom. 2:6, 7   Vergelding naar werken. “Eeuwig” leven. 
Rom. 2:10   Heerlijkheid, eer en vrede voor die het goede werken. 
Rom'. 2:13   Daders der wet gerechtvaardigd. 
Rom. 8:13, 17  Naar den Geest leven, lijden: leven, heerlijkheid . 
1 Cor. 3:8   Loon naar arbeid. 
1 Cor. 3:14   Het werk en de vuurproef. 
1 Cor. 9:17   Loon voor gewillig verkondigen v. Evang. 
1 Cor. 9:24, 25  Kroon; die om prijs strijden. 
Heb. 10:35; 11:26  Vergelding des loons. 
Heb. 11:6   God is een beloner, van die Hem zoeken. 
Heb. 10:32-36  Strijd, vergelding des loons, goed in de hemelen, beloftenis wegdragen  
   door het doen van Gods wil. 
Jak. 1:12   Kroon des levens, verzoeking, beproeving. 
1 Petr, 5:4   Kroon der heerlijkheid voor goed weiden der kudde, 
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2 Joh. 6,8   Wandelen naar geboden, vol loon. ontvangen. 
Op. 2:10   Kroon des levens voor trouw. 
Op. 3:11   Kroon voor doorstaan van verzoeking. 
Op. 11:18  Loon bij oordeel der doden. 
Op. 20:13   Oordeel naar werken bij opstanding. 
Op. 22:12   Loon met Christus, vergelding naar werk. 

3. Voor de Gemeente der verborgenheid  
Fil. 3:14    Het jagen tot de prijs der roeping. 
Kol. 3:24   De vergelding der erfenis voor het dienen. 
2 Tim. 2:5   Kroon voor wettige strijd. 
2 Tim 2:12   Met Hem heersen als wij verdragen. 
2 Tim. 2:21   Tot alle goed werk toebereid. 
2 Tim. 4:8   De kroon der rechtvaardigheid. 

Men ziet hoe overal moet gewerkt worden. Dat was niet alleen onder de wet, maar ook in de 
latere bedelingen. Maar steeds in Gods kracht. Wij vestigen in het in het bijzonder de aandacht 
op Heb. 10:32-36. De “wil Gods” is Zijn “verlangen “, en men ziet hier uitdrukkelijk bevestigd, 
dat het genadeloon volgt op het wandelen naar Gods verlangen. 
 
Wij kunnen hier terloops opmerken, dat dit loon niet ontvangen wordt bij de dood, maar bij de 
opstanding (Luk. 14:14; Rom,. 8:17; 2 Thes. 1:7; Heb. 10:36, 37; 11:39; 1 Petr. 1:9; 5:4; Op. 
11:18; 20:13; 22:12). 
 
Wij herinneren er hier nogmaals aan, dat de werken nooit kunnen dienen om een hogere positie 
te verwerven. De werken moeten integendeel volgen op het plaatsen in een positie. Het niet wer-
ken zal echter zeker beletten door God in een hogere positie geplaatst te worden. (Zie blz. ). 
 
De noodzakelijkheid van geloofswerken wordt verder ook aangegeven door teksten als: Mat. 
5:16; Joh. 3:21; 14:10; Hand. 9:36; 26:20; Rom. 2:6-10; 1 Cor. 3:13-15; 2 Cor. 9:8; Ef 2:10; 
Kol. 1:10; 1 Thes. 1:3; 2 Thes. 1:11; 2:17; 1 Tim. 2:10; 5:10, 25; 6:18; 2 Tim. 2:21; 3:17; Tit. 
2:7, 14; 3:1, 8, 14; Heb. 6:10; 10:24; 13:21; Jak. 2:14-26; 3:13; 1 Petr. 2:12; 1 Joh. 3:18; Op. 2:5, 
26; 20:12, 13; 22:12. 
 

Wij vermelden in het bijzonder: 
 
Heb. 13:21  “Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u 

 hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus”. 

2 Petr. 1:5-ll  “Voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, 
   en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de 
   godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens  
  allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zullen zij u niet 
   ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus; 
   want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende,  
  hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders  
  benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat 
   doende zult gij nimmermeer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd  
  worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker 
   Jezus Christus.” 
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In verband met het aionische leven leze 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. 

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

2 Thes. 1:5  “Opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook  
     lijdt”. 

1 Tim. 6:12  “Grijp naar het eeuwige leven”. 

1 Tim. 6:19  “Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen”. 

Men denke er bij dit alles aan, dat onze geloofswerken nooit in het minste iets kunnen vergelden 
van En toch is het aionische leven een genadegift (Rom. 6:23).  
wat God voor ons deed. Wij zijn ook niet behouden om te dienen. God heeft onze werken niet 
nodig, maar verwacht dat wij ze uit liefde zullen doen, zoals Hij alles voor ons uit liefde doet. 
 
We vatten nu samen hoe we een en ander bezien. God vraagt, dat we steeds werken naar de mo-
gelijkheid, die Hij ons daartoe door genade aanbiedt. Hij vraagt nooit, dat we iets uit eigen 
kracht, volgens eigen wil zouden doen. Wij kunnen niets voor God doen in de zin dat we Hem 
een dienst zouden bewijzen, alsof Hij ons nodig zou hebben. Op alle werk, in (Zijn kracht en 
naar Zijn wil volbracht, volgt een loon. Zo kan Hij ons ook in hogere positie stellen. Nooit ech-
ter verdienen we het loon of de positie in de zin, dat we uit eigen kracht tot iets recht zouden 
kunnen hebben. Ook het oordeel is naar de werken. Deze brengen aan het licht wat in de mens 
is. 
 
Als de Heere zei: “Wilt gij in het leven ingaan, bewaar de geboden “, dan was het gemeend. Men 
vatte dit niet op alsof de Heere iemand uitnodigt die geboden in eigen kracht te bewaren, alsof 
men tot het leven zou kunnen komen door een “wettisch” werk. Meent iemand dat, dan zal de 
praktijk hem anders leren. Men moet inzien, dat men Gods wil niet kan doen uit zich zelf en dat 
men zich tot Hem moet wenden om uit genade de mogelijkheid te ontvangen die wel te doen. 
Hier zien we de noodzakelijkheid van bekering en geloof. Wat God verlangt moet uitgevoerd 
worden. Zonder die werken komt men niet tot het ware leven Doch het moeten geloofswerken 
zijn, geen “wettische” d.w.z. eigenmachtige werken. Geloof zonder werken is geen levend ge-
loof, geen geloof, dat ver genoeg reikt om ons met Christus in gemeenschap te brengen. Geloof 
vervangt de geloofswerken niet, maar maakt ze juist mogelijk. 

We kunnen niet aannemen, dat in sommige bedoelingen God wel “wettische” werken zou ge-
vraagd hebben en in andere niet. Steeds is de hoofdvereiste: Gods wil doen naar de mogelijkheid 
die Hij daartoe aanbiedt. Maar volgens de bedeling kan de weg der behoudenis duidelijker geo-
penbaard en als het ware meer toegankelijk zijn. De verhouding van God ten opzichte van Israël 
en de volken kan ook verschillen. De wet, als een geheel beschouwd, was alleen aan Israël gege-
ven Zij moeten die wet volbrengen in Gods kracht en zolang als ze als uitverkoren volk op aarde 
hun bijzondere opdracht te vervullen hebben. Ook gedurende de tijd der Handelingen en in de 
toekomst, tot op de Nieuwe Hemel en Aarde. Na Handelingen 28 is Israël; voor een tijd ter zijde 
gezet en is vanzelf de wet “te niet”. De volken hadden nooit de wet als een geheel te volgen, wel 
sommige dingen, die ten dele ook in de wet voorkomen. Zij moeten geen loon verwachten voor 
een werk, dat hen niet opgedragen is. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 71. 

ROM. 11. Nu een enkel woord over Rom.11:  Rom. 9-11 bespreekt Gods bedelingsbeleid. Men 
moet deze hoofdstukken niet zien als persoonlijke, maar als groepsverkiezing. Het was niet Is-
maëls volk dat verkozen werd, maar het volk uit Isaak, het was niet Edom, maar Israël. En zo in 
Paulus’ dagen was het niet geheel Israël, maar het overblijfsel. Israël wordt terzijde gezet, de 
volheid der Heidenen moet nu eerst ingaan. Velen rnenen op grond van zijn uiteenzetting, dat 
Paulus leert, dat Israël afgedaan heeft. Het Calvinisme zegt, dat de Kerk in Israëls plaats geko-
men is. Schijnbaar geeft Paulus daar grond voor. Vandaar dat hij Rom.11 schrijft en de harmonie 
aanbrengt. 
 
11:1 “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre.” Hier gaat het dus over het volk 
Israël. Wat bewijst levert hij nu voor het niet verstoten zijn? Dat er steeds een overblijfsel ge-
weest is. Dat zou er niet zijn, als Israël geheel verstoten was. Juist het overblijfsel is voor hem 
bewijs, dat God dat volk in stand houdt. De uitverkorenen (uit Israël) verkrijgen wat Israël als 
volk niet verkreeg: rechtvaardiging door het geloof, 11:7; 10:3, 4; 9:31, 32. Is dit echter blijvend. 
“Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre,” 11:11. Israël is dus niet ge-
struikeld Gr.: heeft gewaggeld om te vallen en daarmee weg te vallen. Hier blijft dus de weg 
voor Israëls herstel open. De Kerktheologie heeft die gesloten. Paulus houdt hem open, wat na-
der blijken zal. Eerst laat hij de gevolgen zien van hun struikeling, eigenlijk: waggeling. 
 
11:11 “Maar door hun val (Gr.: misdaad) is de zaligheid den Heidenen (de Volken) geworden 
om hen tot jaloersheid te verwekken.” Dat was in Paulus’ dagen zo. Israël stond toen nog natio-
naal. In hun waggeling, het al of niet aannemen van Christus als Messias, deed God de behou-
denis tot, de Heidenen gaan, gaf deze allerlei gaven om Israël tot jaloersheid te verwekken. 
 
11:12 “En indien hun val (misdaad) de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom 
der heidenen, hoeveel te meer hun volheid.” Israëls misdaad was der wereld tot rijkdom, hun 
vermindering tot volheid. 
 
11:15 “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, 
anders dan het leven uit de doden.” 
 
Het woord door verwerping vertaald, komt nog eenmaal voor, n.l. in Hand. 27:22. Daar is het 
vertaald door: verlies. Het betekent af-werping. Hier heeft dit woord de actieve betekenis, het 
afwerpen, in Hand. 27 de passieve: het afgeworpen worden. Israëls afwerpen, n.l. uit zijn voor-
rang die het had boven de andere volken, “de Jood eerst “, is de verzoening der wereld. Dat is: 
Hiermee komt Jood en Heiden op één lijn te staan. De Jood wordt nu niet meer aangenomen 
omdat hij Jood is en de beloften had, hij is van dat voetstuk afgeworpen en staat nu op dezelfde 
grond als de Heiden. En deze is: de hele wereld verdoemelijk voor God. Israëls afwerping is de 
verzoening der wereld. Nu kan zonder Israël de mens tot God komen. Het priesterlijk koninkrijk 
wordt uitgeschakeld opdat men algemeen tot de Koning-Priester zal kunnen gaan. In zoverre 
heeft het Calvinisme gelijk. 
 
Alleen, dat is niet het einde. Hier gaan de wegen uiteen. Voor het Calvinisme (en ook het Luthe-
rianisme en Rooms- Katholicisme) heeft Israël nu blijvend afgedaan. Voor Paulus niet. Hoor hoe 
hij Israëls lijn weer opneemt: 
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11:15 “...wat zal de aanneming (van Israël) anders zijn dan het leven uit de doden.” Voor aan-
neming staat hier: proslèmpsis, de tot zich neming. Het zelfst. naamwoord komt maar eens voor, 
hier, doch het werkwoord proslambanoo vaak. Het eerst in Mt. 16:22: “En Petrus Hem tot zich 
genomen hebbende...” Dat is dus apart nemen. Zo ook Mk. 8:32. Zie ook Hand. 17:5; 18:26; 
27:33, 34, 36; 28:2; Rom. 14:1, 3; 15:7; Filemon:12, 17. Dit zijn al de teksten. Ze tonen aan, dat 
het steeds is: tot zich nemen, voor zich zelf nemen, apart nemen. 
Paulus vermaande spijs te nemen. Die spijs was er, maar nog niet particulier toegeëigend, Hand. 
27:33-36. Aquila en Priscilla namen Apollos tot zich, ze legden beslag op hem en deden hem in 
hun huis komen, Hand. 18:26. Men moet de zwakken in het geloof ook aannemen, in de groep 
opnemen, Rom. 14. Welnu zo zal God Israël weer apart nemen, tot zich nemen. Hun van Zich 
werping is de verzoening der wereld, hun tot Zich neming, het weer als Zijn volk erkennen, is 
het leven uit de doden. 
 
Hierin ligt een grote diepte. Het leven uit de doden. Israël zal dus als volk sterven. Maar ook de 
andere volken zullen versterven. Israëls dood wordt een werelddood. Israël is als de kern der cel. 
Neemt men de kern weg, dan sterft de cel af. Zo zal de wereldkern weggenomen worden en de 
wereld versterven. Nu moet God de kern er weder inbrengen of beter: een nieuwe kern inbren-
gen opdat er nieuw leven komt. Die nieuwe kern is niet de Chr. Kerk, maar is de oude kern die 
vernieuwd wordt. Dat is Israël waarmee God een nieuw verbond zal oprichten. Dan zal Israël uit 
de doden opstaan. Wel verre dat Paulus het herstel verwerpt, leert hij het onweersprekelijk. Isra-
el zal uit de voor God dode volken opstaan. Het zal evenals een Lazarus uit het graf der volken 
geroepen worden en de eerstgeboren volkenzoon uit de dode natiën zijn. En dan zullen deze ook 
voor God herleven. Paulus leert dus Israëls dood en opstanding, Israëls afwerping en aanneming. 
Hij maakt dat duidelijk met een beeld. 
 
11:16 “En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig en indien de wortel hei-
lig is, zo zijn het ook de takken.” “Heilig” betekent: afgezonderd. De eerstelingen zijn Israëls 
Pinkstergelovigen, bekeerd op het feest der eerstelingen. Na de eerstelingen komt de volle oogst. 
Die noemt Paulus hier in een gedachtesprong, het deeg. Indien de eerste Joodse gelovigen door 
God zijn aangenomen, zo zal het gehele volk dat ook worden. De wortel is Abraham of Abra-
ham, Isaak en Jakob, de takken zijn Israëls stammen. Zoals Abraham nu geroepen is, zo zal het 
ook het volk worden. Zoals Abraham als uit de doden herleefd is, zo zal het ook het volk, de 
takken zijn. 
 
11:17-20 “En indien enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde, in 
hun plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt ge-
worden, zo roemt niet tegen de takken en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel 
niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt 
worden. Het is wèl; zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Wees niet 
hooggevoelende maar vrees.” 
 
Men zie in deze verzen beschrijving van de toestand in Paulus’ dagen. Toen werkte het Nieuwe 
Verbond. Israël was echter als tamme olijfboom traag om vrucht te dragen. Wat deed God nu. 
Hij verwijderde enige takken. Dat zijn de vele ongelovige kinderen Abrahams. Zij werden af 
geworpen. "Wat deed God nog meer? Hij zette een wilde ent op de boom. Hiermee werd een 
dubbel doel beoogd. Vooreerst om de boom te prikkelen tot vruchtdraging. Thans doet men in 
het Oosten nog zo. Door wilde enten prikkelt men de tamme maar trage bomen tot betere 
vruchtzetting. Ten tweede wilde God ook in Zijn barmhartigheid de Heidenen doen delen in het 
Abrahamietische verbond van Gen. 12. Zo werd de wilde ent wortel en vettigheid deelachtig dat 
is: de Heidenen leefden uit en deelden in de zegeningen van het Abrahamietische verbond. Hier 
ligt mede de oorsprong van de Gereformeerde verbondsleer. Deze heeft uit het oog verloren, dat 
dit zolang was als Israël stond en eenmaal zal zijn als Israël weer opkomt, maar niet is in deze 
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bedeling. De Gemeente die Zijn Lichaam is wordt niet gezegend in Abraham, maar in Christus, 
niet met Israël, maar in het overhemelse, Ef. 1:3. Er is thans geen olijfboom. God heeft een vuur 
om hem ontstoken om alles af te branden, zegt Jer. 11:16. Hij heeft de natuurlijke takken niet 
gespaard, Rom. 11:21, Hij kan het ook de ingeënte te niet doen. De ontaarding der ingeënte tak-
ken begon reeds in Paulus’ dagen. Zij zijn in de goedertierenheid niet gebleven en daarom afge-
houwen. Vandaar de droeve loop der Christenheid. “Anders zult ook gij afgehouwen worden.” 
moest Paulus toen al waarschuwen. Welnu, dat is geschied. Het Christendom is de verdorde af-
gehouwen takken. Er zit geen leven in. 
 
11:23 “Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God 
is machtig ze weder in te enten.” Dit zal eenmaal geschieden, als Israël zich gaat bekeren. Dan 
wordt het deksel weggenomen, 2 Cor. 3:16. 
 
11:25 “Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs 
zijt bij uzelve) dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der 
Heidenen zal ingegaan zijn.” 
 
Er was een verborgenheid, n.l. de duur van Israëls verharding. Niet die verharding zelf. Die was 
voorzegd, Jes. 6:9, 10. Niet het hoelang. Dat maakt Paulus nu bekend: Totdat de volheid der 
Heidenen zal ingegaan zijn. Die volheid der Heidenen wordt veelal gehouden voor de gelovigen 
uit de Heidenen; Dit kan. Een groep uit Israël en uit de Volken delen in de regering van Abra-
ham. Bij Israël begonnen, nam God ook een groep uit de Volken om te regeren met de gelovige 
Abraham. Anderen menen, dat hier gedacht moet worden aan de volheid der tijden der Heide-
nen, Luk. 21:24. Zo bezien zou het dus een ellips (weglating) zijn. Mogelijk is beide waar. 
 
11:26 “En alzo zal geheel Israël zalig (behouden) worden gelijk geschreven is: De Verlosser 
zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dat is hun een verbond 
van Mij als Ik hun zonden zal wegnemen.” 
 
Alzo zal Israël behouden worden. Hoe? Doordat de Verlosser uit Sion komt. Deze tekst is citaat 
van Jes. 59:20. Het Hebr. heeft hier: En daar zal een Verlosser te (tot) Sion komen. De Geest 
wijzigt dat bij Paulus in: uit. Beide strijden niet met elkaar. De Verlosser komt eerst tot Sion, 
dan er uit. Het redden van Israël geschiedt door Zijn komst tot Sion, tot Jeruzalem, het behouden 
door Zijn komst uit Sion. Dit laatste houdt ook in het oprichten van het Nieuwe Verbond, in 
Rom. 11:27 genoemd “het verbond van Mij”. Zie ook Jes. 59:21. Israël wordt behouden door 
Christus’ persoonlijke wederkomst. 
 
Het Calvinisme erkent deze dingen niet. Het wil hier voor Israël geestelijk Israël lezen en daar-
mee de gelovigen zien aangeduid. Dit nu is niet mogelijk. Vooreerst vereenzelvigt Paulus beide 
nooit. Integendeel, hij onderscheidt ze. In Gal. 6:16 zegt hij: “En zovelen als er naar dezen re-
gel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods.” 
Paulus ziet dus twee groepen. Ten tweede strijdt de Calvinistische opvatting van Rom. 11:26 
tegen alle consequentie. Waarom betekent het daar: geestelijk Israël en in Rom. 10:1 het letter-
lijke Israël. Of moeten we daar ook lezen, dat het geestelijk Israël een ijver tot God heeft, maar 
niet met verstand. Zo ja dan make de aanhanger van Calvijn daarvan de toepassing. Zo door-
gaande zou in Rom. 11:1 gelezen moeten worden: Want ik ben een geestelijk Israëliet uit het 
zaad Abrahams, uit de stam Benjamin. En in vs. 2: God heeft geestelijk Israël niet verstoten. In 
vs. 7: Hetgeen geestelijk Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen! Dan is geestelijk Israël geval-
len en verworpen. Enz. Men voelt hoe onmogelijk deze lezing is. Maar waarom is dan Israël in 
vs. 26 wat anders. In vs. 7 is het het letterlijke volk Israël, in vs. 26 wat anders. Ons ontgaat zo 
de logica der uitlegging. Dat zij die er een stelsel op na houden, tegen het Woord botsen, is be-
grijpelijk. Toch blijft het Woord staan. God zal eenmaal Israël behouden zoals Hij daar zegt. 
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Jakobs ongerechtigheden zullen afgewenteld worden. Dit versdeel is citaat van Jes. 27:9, waar 
sprake is van een verzoenen. In vs. 6 van dat hoofdstuk wordt gezegd dat Jakob in het toeko-
mende, wortel zal schieten en Israël zal bloeien en dat zij de wereld met inkomsten zullen ver-
vullen. Dit is nog niet geschied, omdat Israëls Verlosser en Jakobs Verzoener nog niet tot en uit 
Sion, een der bergen van Jeruzalem, gekomen is. En dan zal Jeruzalem zeggen: Gezegend is Hij 
Die komt in den naam des Heeren, Mt. 23:39. 
 
Men ziet dat Paulus’ Brieven profetie over Israël bevatten. God heeft Zijn volk niet verstoten. 
Daarom bad Paulus uit toegenegenheid zijns harten voor Israël, 10:1. Dat gebed zal verhoord 
worden. Israël moge dan ten dode gedoemd zijn, het moge gestorven zijn, God blijft Zijn ver-
bond gedenken, Lev. 26:44-46. Alle Ismen die de verborgenheid van de duur van Israëls natio-
nale dood niet zien, zijn wijs bij zichzelve. Maar hun wijsheid zal dwaasheid worden. Israël 
blijft verhard totdat. Paulus heeft dit in Gods Woord voorzegd. Het is beter naast hem te staan 
dan bij anderen, al moge het dan Kerkhervormers of Kerkvaders zijn. Onuitwisbaar staat daar 
ook het woord: 
 
11:28, 29 “Zo zijn zij wel vijanden wat aangaat het evangelie, om uwentwil, maar wat aangaat 
de verkiezing, zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegift en de roeping Gods 
zijn onberouwelijk.” Israël is dus vijand wat aangaat het evangelie om der Heidenen wil, maar 
blijft beminde Gods om der vaderen wil, d.i. ter wille van de aan de vaderen gedane beloften. 
 
11:30-32 “Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt door dezer (d.i. Israëls) ongehoorzaamheid; alzo zijn ook de-
zen nu ongehoorzaam geweest, opdat zij ook door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid 
verkrijgen. Want God heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten opdat Hij ze allen 
zou barmhartig zijn.” 
 
De Heidenen waren eertijds ongehoorzaam;. Daarom gaf God hen over, Rom. 2:24. Ze verkre-
gen barmhartigheid omdat Israël niet wilde horen en zijn eigen weg ging. Welnu zegt Paulus, 
door uw barmhartigheid verkrijgt Israël ook barmhartigheid. Allen, Jood en Heiden, zijn onder 
de zonde besloten. Het werkwoord besluiten, dat hier gebruikt wordt, komt verder voor in Luk. 
5:6 (zij besloten een grote menigte vissen), en Gal. 3:22, waar we evenals in Rom. 11:32 lezen 
van onder de zonde besloten zijn, en in Gal. 3:23 waar alleen van het besloten zijn sprake is. De 
betekenis is samensluiten, insluiten. God sluit door de zonde in (niet dat de zonde uit Hem is), 
maar Hij alleen heeft de macht de zonde en haar gevolgen, de persoonlijke en nationale beknel-
ling op te heffen en barmhartigheid te schenken. Zoals de Heidenen door Paulus’ en andere be-
diening barmhartigheid verkregen, zo verkrijgt ook Israël die eenmaal. Allen zijn door de zonde 
uitgesloten, gevangen, allen verkrijgen barmhartigheid. Geen wonder dat Paulus eindigt met de 
bekende woorden: 
 
11:33, 36 “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorgronde-
lijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen... Want uit Hem en door Hem en tot Hem 
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de aionen. Amen.” 

Wat de Konkordantie leert. 

WANDEL — WANDELEN. 

De Statenvertaling gebruikt wandel of wandelen voor negen Griekse woorden. Het is echter zeer 
belangrijk die woorden, die de Geest leert (1 Cor. 2:13), te onderscheiden. 
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1. Anastrophè-anastrephomai. Letterlijk “naar boven keren “, zoals in Joh. 2:15, doch ook 
gebruikt in de betekenis van wederkeren (Hand. 5:22; 15:16). In de meeste gevallen wijst dit 
woord op het gedrag. In die betekenis is het gebruik in : 

2. Cor. 1:12; Ef. 2:3; 1 Tim. 3:15 St. Vert. “verkeren”. 
Gal. 1:13 St. Vert. “omgang”. 
Ef. 4:22; 1 Tim. 4:12; Heb. 13:7, 18; Jak. 3:13; 1 Petr. 1:15, 
17, 18; 2:12; 3:1, 2, 16; 2 Petr. 2:7, 18; 3:11 St. Vert. “wandel — wandelen”. 
Heb. 10:33 St. Vert. “gehandeld werden”. 

2. Emperipateoo. Alleen gebruikt in 2 Cor. 6:16. Het is letterlijk, zoals de St. Vert. het zegt: 
“wandelen onder...”. 

3. Ortkopodeoo. Alleen gebruikt in Gal. 2:14 (wandelden). Het is letterlijk “recht voeten” of 
recht op zijn voeten staan, d.i. de goede houding aan nemen 

4. Perierchomiai. Gebruikt in Hand. 28:13 (omvoeren); Heb. 11:37 (gewandeld). 

5. Peripateoo. Dit is het gewone wandelen en wordt zeer dikwijls gebruikt. Zie b.v. Mat, 
4:18. Het betreft echter niet alleen het lichamelijke, doch ook het morele of geestelijke: de wijze 
van handelen. Zie b.v. Rom. 6:4; Fil. 3:17. 

6. Politruma-politeuomai. Het eerste woord is alleen gebruikt in Fil. 3:20 (wandel), het 
tweede in Hand. 23:1 (gewandeld) en Fil. 1:27 (wandelt). Men weet dat “polis” stad betekent. 
“Politeuma” is burgerschap en wijst vooral op de voorrechten verbonden aan het burger zijn van 
een stad. “Politeuomai” is het- uitoefenen van dat burgerschap, een “wandel“ die overeenkomt, 
niet alleen met de voorrechten, doch ook met de verantwoordelijkheid, die men heeft. 

7. Poreuomai. Slechts eenmaal gebruikt de St. Vert. dit woord voor wandelen (Hand. 
14:16). De betekenis is: gaan, zoals in Mat. 8:9. 

8. Stoicheoo. “Stoicheion” betekent letterlijk: reeks. De afgeleide betekenissen zijn: een 
reeks stoffelijke dingen (2 Petr. 3:10, 12 — elementen); een reeks uitspraken (Heb. 5:12 — 
beginselen); een reeks voorschriften, zoals van Mozes (Gal. 4:3, 9; Kol. 2:8, 20 — beginselen). 

“Stoicheoo” wil dan zeggen: die reeks (voorschriften of vereisten) in acht nemen. Het is van 
belang de verschillende teksten, waar dit woord gebruikt is, goed te overwegen. 

Hand. 21:24 “Gij (alzo) wandelt, dat gij ook zelf de Wet onderhoudt”. 

Letterlijk staat er: “...dat gij zelf de reeks (voorschriften van Mozes, v. 21) waarneemt en de 
Wet bewaart”. Paulus bewees door zijn verdere handelingen, dat hij inderdaad de voorschriften 
der Wet waarnam.. (Zie: “Begint de Gemeente met Pinksteren” en “De Strijd”). 

Rom. 4:12 “Maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham”. 

Aan heel de reeks vereisten aan hun positie verbonden moet voldaan worden in het geloof. 

Gal. 5:25 “Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen”. 

Al het vorige spreekt van de wet, Gal. 4:3, 9, van de “eerste beginselen” (stoicheoo) der wereld 
en deze zijn ook de voorschriften der Wet. Alle Joden moesten die voorschriften volgen gedu-
rende Handelingen, al geloofden ze ook in Christus. Het verschil was, dat ze er nu niet meer 
“onder” waren als slaven, ze niet in eigen kracht volgden, maar in de kracht des Geestes. Daar-
om zegt Gal. 5:25 letterlijk: “laat ons ook de reeks (voorschriften) waarnemen door den 
Geest”. Voor de gelovigen van de volken is de wet van Mozes niet toepasselijk. Doch ze moeten 
heel de reeks dingen, die God van hen verlangt in acht nemen. 
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Gal. 6:16 ”En zo velen als er naar dezen regel, zullen wandelen”. 

In vs. 15 spreekt Paulus van de nieuwe schepping. Zovelen als er in de kracht behorende bij de 
nieuwe schepping de reeks verplichtingen aan hun positie verbonden, in acht nemen, over dezel-
ve zij vrede en barmhartigheid. Het gaat hier over de hemelse groep van de volken. Doch ook 
voor de hemelse groep van Israël, de ware Israëlieten, het Israël Gods, heeft hij een woord van 
zegen: “en over het Israël Gods”. 

Fil. 3:16 “Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons (daarin) naar dezelfde regel wandelen” . 
 
Paulus heeft nu de overhemelse positie bekend gemaakt en vermaant ze in vs. 17 zijn navolgers 
te zijn, te merken op hen, die alzo wandelen (peripateoo) en in vs. 20 spreekt hij dan over het 
“burgerschap” (politeuma). Dit alles betreft dus een wandel die overeen moet komen met de 
positie waartoe ze gekomen zijn, en een acht geven op al de voorrechten en verantwoordelijkhe-
den verbonden aan hetgeen ze bereikt hebben. 
 
Men ziet dus, dat “een reeks waarnemen” de drie trappen van de weg der behoudenis kan betref-
fen. 

9. Tropos. Alleen in Heb. 13:5 geeft de St. Vert. dit woord weer door “wandel”. Op andere 
plaatsen menigmaal door “wijze” b.v in Hand. 1:11 (gelijker) wijze, en in Jud. 7. 

 

EEN ALTAAR MIDDEN VAN EGYPTELAND 

Men kent de profetie van Jes. 19:19. Als Jesaja sprak, lag de vervulling vanzelf nog in de toe-
komst. Hij kon dus niet spreken van een altaar dat reeds bestond. Dit sluit uit dat het altaar de 
piramide van Cheops zou zijn, want deze werd méér dan 1000 jaar vóór Jesaja gebouwd. 
 
Zoals vele andere profetieën moet ook deze nog ten volle vervuld worden, want Israëls ongeloof 
heeft, de gang van zaken onderbroken. Een begin van vervulling had men waarschijnlijk juist bij 
het begin onzer jaartelling, toen, volgens Josephus, de Hogepriester Onias de vergunning kreeg 
te Leontopolis een tempel te bouwen. Hij deed het zich beroepende op Jes. 19:19. Leontopolis 
ligt bij Heliopolis, dat zich in het centrum, van de Nijldelta bevindt, dus “in het midden van 
Egypteland”. 
 
Er waren toen heel wat Joden in Egypte, wat overeenkomt met de vermelding der “vijf steden” 
van Jes 19:18. 
 
“Te dien dage” wijst gewoonlijk op de “dag des Heeren “, de komst van de Messias en het begin 
van het Koninkrijk op aarde. Onias richtte zijn tempel op, juist toen de Heere kwam en ook het 
Koninkrijk begonnen zou zijn, had Israël zich bekeerd en Hem aangenomen. Nu is alles uitge-
steld en intussen ook de tempel in Egypte te niet. 
 

HOE MEN DE SCHRIFT “RECHT SNIJDT” 

De tegenwoordige onderbreking in de normale ontwikkeling van Gods Voornemen wordt aan-
gegeven in menige tekst. In de eerste plaats in de bekende plaats uit Luk. 4 waar de Heere Jes. 
61:1, 2 aanhaalt, doch midden in een vers ophoudt met lezen omdat het vervolg nog in de toe-
komst lag. Andere voorbeelden vindt men in: 

Gen. 1 tussen vers 1 en 2 
Ps. 22 tussen vers 21 en 23 
Ps. 118 in vers 22 
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Jes. 9 in vers 5 
Jes. 53 in vers 10 
Jes. 61 in vers 2 
Klaagl. 4 tussen v. 21 en 22 
Dan. 9 tussen v. 26 en 27 
Dan. 11 tussen v. 20 en 21 
Hos. 2 tussen v. 13 en 14 
Hos. 3 tussen v. 4 en 5 
Amos 9 tussen v. 10 en 11. 
Micha 5 tussen v. 2 en 3 
Hab. 2 tussen v. 13 en 14 
Zef. 3 tussen v. 7 en 8 
Zach. 9 tussen v. 9 en 10 
Mat. 10 in vers 23 
Mat. 12 in vers 20 
Luk. 1 tussen v. 31 en 32 
Luk 21 in vers 24 
Joh. 1 tussen v. 5 en 6 
1 Petr. 1 in vers 11. 

MOZES SCHREEF 

De moderne kritiek beweert dat Mozes de vijf eerste boeken niet geschreven heeft. We lezen 
echter: “Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf...” (Ex. 17:14); “Verder zeide de Heere tot Mo-
zes: schrijf...” (Ex. 34:27). We moeten niet verder zoeken en geloven liever de Schrift, vooral 
daar die “kritiek “ zich in de meest belangrijke zaken heeft vergist. Beweerde ze niet dat het on-
mogelijk was in Mozes’ tijd een geschreven wet te hebben? In 1901 vond men echter de reeks 
wetten van Kham-murabi (Amrafel Gen. 14:1), die meer dan 2000 vóór Christus leefde, d.i. zo-
wat 500 jaar vóór Mozes! 
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UIT DE SCHRIFTEN 
Deel VII N° 11 3 Dec. 1932 

De Weg der Behoudenis 

GEEN VERDIENSTE IN ONS GELOOF. 
Het geloof in Christus is een genadegave. Zelfs als dit geloof ons gegeven wordt omdat wij 
ons tot God bekeerd hebben, dan is het nog een genadegave. God is tot niets verplicht en uit 
eigen kracht kunnen wij niets “verdienen”. De basis, in het in het bijzonder voor de recht-
vaardiging, is dan ook niet ons geloof, maar dat van Christus. De. “werken der wet” worden 
dan ook tegenover het “geloof van Christus” geplaatst in Gal. 2:16. Het Grieks heeft hier 
“van” Christus, niet “in” Christus. Dezelfde uitdrukking vinden wij in: 
Rom. 3:22 “De rechtvaardigheid Gods door het geloof van. Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven.” 
Rom. 3:26 “En rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Christus is”. 
Gal. 3:22 “Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou ge-
geven worden”. 
Ef. 3:12 “In welken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door 
het geloof aan (van) Hem”. 
Fil. 3:9 “Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het ge-
loof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof”. 

In Op. 2:13 heeft men het “geloof des Zoons” en in Op. 14:12 “Jezus’ geloof”. 
 
In het geloof van Christus hebben wij dus een vaste basis voor de gerechtigheid, het ontvan-
gen der beloften Gods en toegang met vertrouwen. Zo kunnen wij Christus “gewinnen” en “in 
Hem bevonden worden”. Door ons geloof en onze gemeenschap met Christus delen we in 
Zijn geloof. 
 
VOLMAAKTHEID.  
In verband met genadeloon en werken, past het ook een woord te zeggen over “volmaakt-
heid”. Een concordantisch onderzoek laat zien, hoe nauw de volmaaktheid verbonden is met 
werken, lijden, kruisdragen en de opstanding. Het betreft elke gelovige in welke sfeer hij zich 
ook bevindt. In elke sfeer is er naar de positie volmaaktheid. Voor zo ver men in zijn sfeer 
naar Gods wil handelt is men ook in de wandel min of meer volmaakt. 
 
Wij vermelden hier: Mat. 5:48; 19:21; Heb. 6:1; 7:25; 9:9; 13:21; Fil. 3:12 (tegenover vijan-
den van kruis, v. 18, dat is het lijden); Jak. 2:22. Het bijzonder verband met het lijden, ziet 
men uit: Heb. 2:10; 5:8, 9; 11:39, 40. 
 

Aan “volmaking” is verbonden: een schat in de hemel (Mat. 19:21), aionische behoudenis 
(Heb. 5:9), betere, met de behoudenis verbondene dingen (Heb. 6:9), een hemels vaderland 
(Heb. 14-16), een betere opstanding (Heb. 11:35), een gemeenschappelijke behoudenis (Jud. 
3). 
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XXV. OVER DE RECHTVAARDIGHEID. 

VERGEVING VAN ZONDEN EN RECHTVAARDIGING.  
Reeds eerder hebben we opgemerkt, dat “vergeving van zonden” iets geheel anders is dan 
rechtvaardiging. Het vermengen dezer twee begrippen is een vruchtbare bron geweest van 
allerlei misverstand en strijd in de godsdienstige wereld. De weg der behoudenis, de heils-
orde, is ook meestal een doolhof. Ook hier kan alleen de Schrift, recht gesneden, klaarheid 
geven. We beweren niet alles volkomen juist te zien, doch menen toch sommige hinderpalen 
weg te kunnen ruimen. 
 
De gelijkenis van Mat. 18:27-35 toont zo duidelijk mogelijk wat vergeven (afièmi) van zon-
den is: God komt de zondaar tegemoet als deze zijn onmacht inziet en zich tot Hem keert om 
hulp (geloof en bekering tot God). Met het oog op wat later kan volgen, wil God voorlopig 
niets eisen, maar het de schuldige gemakkelijk maken zijn schuld te voldoen. Het is een 
voorwaardelijke en tijdelijke tegemoetkoming. Als de wandel echter niet mét die genade 
overeenstemt, houdt de “vergeving” op en moet men “alles betalen”. Hij wiens zonden verge-
ven zijn, is nog niet gerechtvaardigd. Hij blijft een zondaar, al wordt de zonde hem voorlopig 
niet toegerekend. 
 
Die vergeving kon geschieden met het oog op de “bedekking “der zonden (1 Joh. 2:2; 4:10; 
Luk. 18:13; Heb. 2:17) en de “verzoening” (2 Cor. 5:18, 19) (1). 
 
Zoals men weet spreekt ook Mat. 6:12, 14, 15 van het vergeven van misdaden nadat men die 
van andere vergeven heeft. Mat. 6:12 luidt: “En vergeef ons onze schulden gelijk wij onzen 
schuldenaren vergeven hebben.” (Niet wat de S.V. zegt). Men moet dus eerst de mensen hun 
misdaden vergeven, wil men zelf bij God om vergeving kunnen pleiten. Dat vs. 12 zo luidt, 
bewijst vs. 14 en 15. We hebben hier een toestand betreffende het Koninkrijk en de wederge-
boorte en zien dat de vergeving afhangt van de wandel van de gelovige. 
 
Reeds in het gewone spraakgebruik wordt het woord “gerechtvaardigd” alleen dan gebruikt, 
als men aangetoond heeft dat iemand onschuldig is. Een schuldige kan vergeving krijgen en 
zal juist daarom nooit “rechtvaardig” genoemd worden. Een rechter kan bewijzen dat iemand 
schuldig of rechtvaardig is, in het eerste geval kan hij, b.v. van de koning gratie verkrijgen; in 
het tweede geval behoeft hij die niet. Nooit heeft vergeving iemand rechtvaardig gemaakt, 
doch hem alleen toegelaten tot een betere wandel te komen. Het verleden is daardoor echter 
niet uitgewist. 
 
Maar, zal men zeggen, in de Schrift is het anders. Daar wordt ons de rechtvaardigheid “toege-
rekend” en de schuldige wordt dan als onschuldig aangezien. Dit geschiedt echter alleen door 
het geloof. Het geloof wordt niet gerekend als gerechtigheid, doch tot gerechtigheid. (Rom. 
4).  

Reeds het O.T. leerde heel iets anders. Ex. 34:7 zegt b.v.: 
 
“God houdt de schuldige geenszins onschuldig”. 
 
Al is er wat aan te merken op deze vertaling, toch is de grondgedachte juist weergegeven. 
 
Laat ons verder een en ander uit Rom. 4 nagaan. Eerst lezen we over Abrahams geloof. Het 
omvatte al wat hem toen door God geopenbaard was. 
 
Zo werd het gerekend tot gerechtigheid. Dat geloof is geen werk (Rom. 4:4, 5), het is een 
gave (Fil. 1:29) voor hen, die reeds in God geloofden, wedergeboren waren en naar Gods wil 
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wandelden in de zin dat God hun verstand verlicht had en het mogelijk maakte veel te gelo-
ven. Nooit zegt de Schrift, dat de gerechtigheid komt “om reden van” (dia, 4e naamval) het 
geloof, maar wel “door middel van” (dia, 2e naamval) het geloof. Het geloof heeft dus op zich 
zelf geen waarde. Het is als het ware alleen het kanaal, waardoor het heil ons toevloeit. 
 
Het woord “rekenen” is een uitdrukking, die door boekhouders gebruikt wordt als ze iets op 
iemands rekening zetten. Als aan iemand iets “tot-in” iets anders gerekend wordt, dan wil dit 
zeggen dat het is, alsof het andere op zijn krediet opgeschreven staat. Hoe een gerechtige God 
iets dat zelf geen waarde heeft, kan rekenen tot iets zo waardevol als gerechtigheid, wordt in 
Rom. 4 niet ontwikkeld. Wel tonen vs. 7 en 8 aan, dat het verder gaat dan vergeving. “Wier 
ongerechtigheden vergeven zijn, en wier zonden bedekt zijn” is het begin en daar volgt dan 
op: “wien de Heere de zonde niet toerekent”. Nu is “niet” de vertaling van “ou mè “, de 
sterkste uitdrukking om iets te ontkennen. De zonde wordt dus in geen enkel opzicht en nooit 
meer toegerekend. Hier begint de rechtvaardiging. 
 
In Rom. 5 wordt reeds iets méér gezegd van de wijze waarop die gerechtigheid ons deel kan 
worden. “Zijnde nu gerechtvaardigd door (in) Zijn bloed”. De oorzaak onzer recht-
vaardiging ligt dus in Christus en wel in Zijn bloed, d.i. in iets dat vóór Zijn opstanding ge-
schied is. Rom. 4:25 zegt dan ook: “opgewekt om reden van (dia, 4e naamval) onze recht-
vaardiging”. Daar we in Zijn bloed reeds gerechtvaardigd werden, kon Hij ook opgewekt 
worden. Het werk was volbracht en de opwekking was een bewijs dat onze rechtvaardiging 
reeds geschied was. 
 
De volle oplossing van het vraagstuk, hoe God de ongerechtige, die Hij niet voor onschuldig 
kan houden, kan rechtvaardigen, vinden we in Rom. 6. Hier lezen we van: “der zonde gestor-
ven zijn” (v. 2, 10), van: “tot Zijn dood gedoopt zijn” (v. 3), van: “met Hem één plant ge-
worden zijn” (v. 5), dat: “onze oude mens met Hem gekruisigd is” (v. 6), van het: “met 
Christus gestorven zijn” (v. 8). Dan is men “gerechtvaardigd van de zonde” (v. 7). 
 
Men ziet hieruit hoe het geloof van Rom. 4 iets is, dat ons zó met Christus in gemeenschap 
brengt, dat we met Hem kunnen sterven, en zó, doch ook zo alleen, gerechtvaardigd worden. 
De oude mens is dan gekruisigd, het verleden is uitgewist en er is nu een nieuwe schepping, 
die door haar gemeenschap met Christus ook in Diens gerechtigheid deelt. Die gelovige is 
geen zondaar meer. Alleen het geloof dat zover reikt, kan door God gerekend worden tot-in 
rechtvaardigheid. De schuldige ontwijkt de straf niet, doch deze kan met Christus gedragen 
worden. De gelovige is geen zondaar meer, maar een heilige in Christus Jezus. Zó ziet God 
hem en zó moet hij zich zelf aanzien. 
 
Het is dus niet alleen Gods houding die verandert alsof Hij de ogen zou kunnen sluiten voor 
de zonde en door Zijn liefde de schuldige maar als onschuldig aanziet. Dat is Gods gerech-
tigheid opofferen aan Zijn liefde. Er is integendeel iets in de mens gebeurd: hij is MET Chris-
tus der zonde gestorven. 
 
Dat is een geestelijke werkelijkheid, geen beeldspraak. Men moet er zich wel voor hoeden 
alleen het zichtbare en tastbare als werkelijkheid aan te zien. Het is geen sterven met ons stof-
felijk lichaam en daarom moeten we nog sterven, al zijn we gerechtvaardigd, maar het sterven 
met Christus was er niet minder werkelijk om. Integendeel, want al wat zinnelijk waarneem-
baar is, is gebrekkig en twijfelachtig, alleen in de geest konden we waarlijk der zonde sterven. 
Door onze gemeenschap met Christus kon dat geschieden zonder dat we geheel ten onder 
gingen en in Hem zijn we ook een nieuwe schepping met volle gerechtigheid bekleed. Het 
geestelijke leven gaat hier verre uit boven de materialistische beschouwing. 
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Alle verdienste ligt dus in Christus en het geloof is alleen een door God gegeven middel om 
tot zulk een gemeenschap met Hem te komen. De toestand van de nieuw geborene vinden we 
in Rom. 7:14-26, hij is nog een zondaar, “verkocht onder de zonde”. De toestand van de ge-
rechtvaardigde vinden we in Rom. 8: “vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods”. Dan 
is men geen schuldige meer, geen zondaar, maar heeft men het “zoonschap”. 
 
Men ziet uit het voorgaande hoeveel verwarring er gesticht is door de gedachte dat Christus in 
onze plaats leed en stierf. Nooit zegt de Schrift dat. Christus deed het VOOR allen, niet in hun 
plaats. De gerechtvaardigd wordende gelovigen stierven MET Hem. Wel is er de gedachte, 
dat Christus iets deed dat wij niet konden doen, maar de hoofdgedachte is gemeenschap, niet 
plaatsvervanging. We komen hier nog op terug. Als we MET Hem sterven, kunnen we ook 
opgewekt worden, als Hij in onze plaats is gestorven dan is Hij ook in onze plaats opgewekt 
(2 Cor. 5:15) en dan zijn we de ellendigste van alle mensen. 
 
We menen dat het vorige ruim voldoende is om aan te tonen, dat rechtvaardigheid niets te 
maken heeft met vergeving van zonden en er ver boven staat. Uit de Concordantie kan men 
daarbij verder zien, dat “rechtvaardigheid” en de verwante woorden dikwijls gebruikt zijn van 
God en Christus. Dit bewijst mede, dat het iets positiefs is. Het is de aard van het nieuw ge-
schapene en in overeenstemming met Gods norm. 
 
Uit de Concordantie ziet men ook, dat vooral Paulus die woorden gebruikt. Terwijl de 12 
Apostelen zich meer tot de aardse groep richtten en de vergeving der zonden moesten predi-
ken, eerst voor Israël, dan voor de volken, had Paulus een boodschap die bestemd is voor de 
hemelse groep. Deze heeft de nieuwe geboorte en vergeving achter de rug en staat in de 
rechtvaardigheid. De 12 wijzen op het begin van de weg der behoudenis, Paulus gaat verder. 
En na Hand. 28 laat hij ook de gerechtigheid achter zich en komt tot de volkomen vereenzel-
viging met Christus, de nieuwe mens, de overhemelse sfeer. 
 
Van vergeving van zonden wordt alleen gesproken in verband met de aardse groep. Als ze 
met Christus gestorven zijn, worden ze niet meer als zondaars aangezien, maar als rechtvaar-
digen en spreekt de Schrift niet meer van zonden, wel nog van misdaden (Gal. 6:1). De ver-
geving betreft de zondEN, de rechtvaardiging de zondE. Het één staat in verband met de 
wandel van de wedergeborene, als hij nog zondaar is, nog niet met Christus der zonde gestor-
ven. Het andere staat in verband met de positie van de zoon. 
 
Men ziet, dat er zo bezien, een weg der Behoudenis is. Te veel is dat uit het oog verloren. 
Men stelt zich menigmaal tevreden met een algemeen geloof, dat op zichzelf genomen, beter 
is dan geen geloof, maar als men blijft staan bij de eerste beginselen, een oppervlakkigheid 
geeft, die Gods Woord niet heeft. Door Paulus in zijn bedelingen te volgen, zal het algemene 
geloof zich verdiepen en te meer God verheerlijkend worden. En dat is toch het voornaamste. 
 
In het volgende gaan we nu meer uitvoerig een en ander over de gerechtigheid onderzoeken. 

Ten opzichte der rechtvaardigheid moeten wij ook onderscheid maken. In de Schriften is 
vooreerst sprake van de absolute gerechtigheid. Daarnaast heeft men ook een betrekkelijke 
gerechtigheid. Het betreft dan wat rechtvaardig is in zekere omstandigheden. Wij kunnen hier 
nog onderscheiden tussen de betrekkelijke gerechtigheid ten opzichte van God of ten opzichte 
van de schepselen. 

Nieuwe en oude Dingen 
De Heere Jezus spreekt in Mt. 13 van schriftgeleerden onderwezen in het Koninkrijk der he-
melen, zie vs. 52. Die stelt Hij tegenover de andere schriftgeleerden die onderwezen waren in 
de van de vaderen overgeleverde Traditie en die de Schrift telkens noemt naast de Farizeeën. 
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Een schriftgeleerde onderwezen in de traditie kan alleen oude dingen voortbrengen. Niet uit 
zijn schat, maar uit de leer der traditie. Anders is het echter met een schriftgeleerde onderwe-
zen in het Kon. der hemelen. Die brengt uit zijn schat, uit wat hem persoonlijk als talenten 
gegeven wordt, nieuwe en oude dingen voort. Het nieuwe gaat voorop. Die de traditie los laat, 
kan wat nieuws verkrijgen. Daarmee komt ook het oude in ander en tevens beter licht te staan. 
Het wordt ontdaan van de windselen der traditie, herkrijgt de oude glans, wordt levend en 
krachtig. Door het nieuwe tot het oude is hier regel. En als wisselwerking: door het oude tot 
het nieuwe, dat is: door het oude recht te zien, ontstaan vanzelf nieuwe dingen, helderder 
doortrekking. 
 
Ook wij wensen nieuwe dingen naar voren te brengen. Uit onze schat. Maar die schat heeft 
zijn oorsprong niet in ons, maar is gelegd in aarden vaten. We willen nieuwe dingen voort-
brengen uit de schat des Woords. Ze zijn nieuw met betrekking tot wat nu is, met betrekking 
tot de traditie. Niet nieuw in absolute zin. Dan zouden wij de Schrift willen verbeteren en 
aanvullen. En dat kan niet. Verbeteren kan niet, omdat de Schrift dat ons moet doen. En aan-
vullen kan niet, omdat Paulus het Woord reeds tot zijn volheid gebracht heeft. We brengen 
dus geen absoluut nieuwe dingen, maar ze schijnen nieuw, omdat men er nog nooit van ge-
hoord heeft. Alhoewel ze geopenbaard zijn. 
 
De Emmaüsgangers kunnen onze gedachte illustreren. Het O.T. heeft duidelijk Christus’ lij-
den en dood voorzegd. Alzo moest Hij tot Zijn heerlijkheid ingaan. Toch wisten zij dat niet en 
moest de Heere Zelf het hun nog uitleggen. Hij kwam dus tot hen met “nieuwe” dingen, hoe-
wel ze zo oud waren als het Paradijs. 
 
Zo ook wij. Wij komen met nieuwe dingen, met een nieuwe leer, een nieuwe schat. Maar die 
leer dateert vanaf Paulus. Is dus heel niet nieuw van ons. Ieder die ons dus bekritiseert, moet- 
niet de inhoud van ons werk bekritiseren, maar kan alleen af geven op het naar voren brengen 
er van, op de verkeerde methode er voor, op ons onjuist citeren van Paulus, op ons verkeerd 
begrijpen van Paulus. Enz. Hij moet niet zeggen: Dat is nieuw en daarom deugt het niet, hij 
moet ons narekenen en zeggen: Daar zit de fout. Want het nieuwe is wel nieuw omdat de “va-
deren” het niet leerden, maar niet omdat Paulus, de grote Apostel der Heidenen, het niet ge-
leerd heeft. En dat zeggen wij niet omdat wij de mens Paulus zouden willen verheerlijken, 
maar omdat we geloven dat al de Schrift van God is ingegeven en nuttig is, en geloven, dat 
Paulus de prediker en apostel en leraar der Heidenen is, waartoe ook wij menen te behoren 
aangezien wij geen gelovigen uit de Besnijdenis zijn. Wij achten dat ook het merendeel der 
lezers er toe behoren, aangezien zij niet uit een der stammen Israëls zijn, ja wij achten ook 
hen er toe te behoren, die zeggen dat zij tot de 144.000 uit Israëls verzegelden behoren, daar 
wij menen dat zij zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. Een en ander tussen haakjes. 
 
Door de nieuwe dingen te zien, komen de oude in beter licht. Daarom hopen we ook oude 
voort te brengen uit onze schat, gegeven in aarden vaten. Dat oude kan dan ontdaan worden 
van het stof der traditie, van de krachteloosheid waaraan het schier ondergaat omdat het niet 
in dat licht gesteld wordt dat nodig is om de noodzakelijkheid er van in te zien voor het nieu-
we. Héél de Schrift moet betekenis krijgen omdat God heel die Schrift gegeven heeft. En wel 
heeft Hij voor meer dan een groep wat gesproken, maar al dat gesprokene vormt toch weer 
een geheel. 
 
Men vergunne ons een beeld. Een bloemkweker kan een gast door zijn tuinen leiden en hem 
de schoonheden laten zien. Gaandeweg plukt hij hier een bloem, daar een blad, ginds een 
knop, verderop een varen, enz. en maakt al gaandeweg een ruiker die hij aan het eind der 
wandeling de bezoeker als aandenken overhandigt. Deze bloemruiker is, zal hij schoon zijn, 
een harmonisch geheel ondanks de schakering en afwisseling. 
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Zo nu heeft de hemelse Hovenier uit de gaven des Geestes hier en daar een bloem genomen 
en een takje geplukt om ons een volkomen harmonisch Woord te geven waarin we een den-
ken vinden, een onderpand,van wat eenmaal gezien zal worden. Op zichzelf compleet, laat 
het ons iets zien van de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Maar om iets van die heer-
lijkheid te zien, moet elke bloem goed beschouwd worden. Zo moet elke Schrift tot z’n recht 
komen en gene verwaarloosd. Dit nu is te veel geschied, vooral t.o.v. de verborgenheden aan 
Paulus geopenbaard. Daar willen we op wijzen. Nu zegge men dus niet, dat wij nieuwe din-
gen brengen, men zegge alleen, dat we wijzen op iets in de Schriften dat te veel aan de aan-
dacht ontsnapt is en waardoor alles in ander licht komt. We brengen niets nieuws, we wijzen 
op iets dat niet gezien of minder goed gezien werd. Niet de in houd is dus nieuw, maar hij 
komt als iets nieuws voor. Men denke aan de Emmaüsgangers. 
 
Dat het oude nu vaak in ander licht komt, is te verstaan. De Emmaüsgangers zullen na die 
bewuste wandeling Wet, Profeten en Psalmen ook wel anders gelezen hebben. Niet omdat die 
delen, maar omdat zijzelf veranderd waren. Zo hopen wij ook dat de lezers gaandeweg de 
Schrift in ander licht zien. Niet omdat wij aan die Schrift iets veranderen — wij wijzen alleen 
op de verkeerde vertaling, maar omdat wij er zelf door veranderd, werden. En wel verrijkt. 
Het voornemen der eeuwen is nu zo’n machtig geheel geworden, dat we er even hoog, ja wij 
hopen nog hoger tegenop zien dan de tegenwoordige sterrenkundige tot het heelal dat ontzag-
lijk veel groter en enormer is en groter wonderen bevat dan men ooit heeft gemeend. Wie de 
nieuwe dingen der Verborgenheid mag zien, die moet God nog bekend maken, dus heeft men 
nog niet eens uit zichzelf, zal te meer Jesaja’s woord, een der oude dingen, onderschrijven: 
“Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw we-
gen en Mijn gedachten hoger dan ulieder gedachten,” Jes. 55:9. Men heeft te veel de dingen 
gezocht die op aarde zijn, heeft zich moe gevochten om dingen die hoogstens, een schaduw 
en vaak een vooruitgrijpen waren op de toekomende dingen in plaats dat men gezocht heeft 
de dingen die Boven zijn, waar Christus is. Daar zijn in het bijzonder de nieuwe dingen, daar 
is de Nieuwe Man, vandaar komt de vernieuwing des Geestes, vandaar is al het nieuwe. Dit 
maakt de oude dingen levend. We hopen dat onze lezers uit de hun door God gegeven schat 
voor anderen nieuwe en oude dingen mogen vóórtbrengen. 
 

Wat de Konkordantie leert. 
BIDDEN. 

De Statenvertaling geeft 11 verschillende Griekse woorden weer door “bidden” of “gebed”. 
We geven hierbij de bijzonderste teksten waar die Griekse woorden, en nog een paar andere, 
voorkomen. Zij omvatten het bidden van verschillende standpunten bezien. 

AITEOO, begeren (eisen). 
Mat. 7:7  Bidt en u zal gegeven worden. 
Mat. 7:11  Goede gaven geven dengenen, die (ze) van Hem bidden. 
Mat. 18:19  Twee samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen  
  begeren. 
Mat.21:22  En al wat gij zult begeren in het gebed (proseuché) gelovende, zult gij  
  ontvangen. 
Mark. 6:23  Zo wat gij van mij zult eisen. 
Mark. 11:24  Alle dingen die gij biddende (proseuché) begeert, gelooft, dat gij ze  

ontvangen zult, en zij zullen u geworden. 
Luk. 11:9  Bidt, en u zal gegeven worden. 
Luk. 11:13  Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heiligen Geest geven dengenen,  
  die Hem bidden? 
Joh. 11:22  Wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. 



Jaargang	1932-2	 Pagina	127	
 

Joh. 14:13  En zo wat gij begeren zult in Mijn naam, dat zal Ik doen. 
Joh. 15:7  Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult  
  gij begeren, en het zal u geschieden. 
Joh 16:23  Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. 
Joh. 16:26  In dien dag zult gij in Mijn naam bidden. 
Ef. 3:13  Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt. 
Ef. 3:20  Meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken. 
Kol. 1:9  Niet ophouden voor u te bidden (proseuchomai) en te begeren. 
Jak. 1:5  Wijsheid... dat hij ze van God begere, die een iegelijk mildelijk geeft... 
Jak. 1:6  Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende. 
Jak. 4:2  Gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 
Jak. 4:3  Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. 
1 Joh. 3:22  En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden  
  bewaren en doen... 
1 Joh. 5:14  Zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort 
1 Joh. 5:16  ...een zonde niet tot den dood, die zal (God) bidden (“God” staat niet in de 

 3 voorn, handschriften). 

Het gaat steeds om iets dat men begeert, het is de inhoud van het gebed (proseuchè). Het 
duidt een vertrouwelijke omgang aan doch in ondergeschiktheid, zoals het kind met de vader 
Mat. 7:9. Men ziet dat God bereid is allerlei te geven en men op Zijn genade niet moet wach-
ten. Krijgt men niet, dan is het omdat men het niet in de juiste geestesgesteldheid vraagt (Jak. 
4:3), niet volgens Gods wil begeert (1 Joh. 5:14). Men moet dus vóór alles de Schrift onder-
zoeken en recht snijden om Gods voornemen en wil te kennen en geen dingen te begeren, die 
tot een andere bedeling behoren. Het is goed heel bepaald te zijn in wat men begeert, maar 
men moet eerst zeker zijn dat die begeerte naar Gods wil is. Het is niet voldoende te denken 
dat iets “goed” is. De uitdrukkingen “in Mijn naam” (Joh. 14:13; 16:23), “indien gij in Mij 
blijft, en Mijn woorden in u blijven” (Joh. 15:7), “dewijl wij Zijn geboden bewaren en 
doen” (1 Joh. 3:22), “naar Zijn wil” (1 Joh. 5:14) laten zien, dat men niet gelijk wat moeten 
begeren. Het “wat zij ook bidden” van 1 Joh. 5:15 is begrensd door vers 14. 
 
Het onderscheiden van Gods besluit en Gods verlangen (zie Wat de Concordantie leert “Be-
sluit en Verlangen”), geeft ons een juiste kijk op het gebed. Aan Gods besluit zullen wij nooit 
iets veranderen. Daar tegenover staat, dat God op ons wacht om Zijn verlangen uit te voeren 
tot we in overeenstemming met dat verlangen gaan begeren en bidden. Het is dan ook duide-
lijk, dat ons gebed alleen doeltreffend zal zijn als het naar Zijn wil is. Ons gebed beïnvloedt 
Gods wil niet, maar wel het uitvoeren van Zijn verlangen. Ziet men het grote belang van het 
Schriftonderzoek, dat ons steeds beter Gods wil kan doen kennen? 
 
Men kan opmerken, dat Martha in Joh. 11:22 het verkeerde woord gebruikt. Voor de Heere 
Jezus wordt ten opzichte van de Vader steeds “erootaoo” gebruikt. 
 
De meeste teksten betreffen de toestanden van het Koninkrijk of die er zeer nauw mee ver-
want zijn. Het gaat dan over de aardse sfeer (Mat. 18:19) en betreft dikwijls stoffelijke zege-
ningen. Er wordt reeds “heilige geest” (de kracht) gegeven aan allen die ze begeren. Ook 
wijsheid en vele andere dingen kunnen verkregen worden. Zij moeten echter in Christus blij-
ven en naar zijn wil begeren. 
 

De teksten uit Ef. en Kol. laten het contrast zien tussen de aardse en overhemelse sfeer. Het 
begeren van Ef. 3:20 betreft het met kracht versterkt worden, het wonen van Christus in het 
hart, het begrijpen en kennen van de liefde van Christus, het vervuld worden tot al de volheid 
Gods. Zo betreft het begeren van Kol. ook geen aardse dingen. De aardse sfeer is nu nog in de 
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macht van Satan (Mat. 4:8; Ef. 2:2) en we bevinden ons dus in het gebied van de vijand. We 
hebben hier voorlopig niets te zeggen of te begeren. In de toekomende aioon is Satan gebon-
den en zijn de toestanden geheel verschillend. Dan kunnen de gelovigen van alle sferen ber-
gen verzetten en alle dingen doen die naar Gods wil zijn. Dan is het de tijd van wonderen en 
krachten. 

AITEMA, begeerte (eis). 
Luk. 23:24  En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou. 
Fil. 4:6  Laat uw begeerten in alles, door bidden (proseuché) en smeken (deèsis), 

 met dankzegging bekend worden bij God. 
1 Joh. 5:15  En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden (aiteoo), zo  
  weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden (aiteoo)  
  hebben. 

Een gebed kan vele “begeerten” bevatten. 

EROOTAOO, vragen, een vraag stellen. 
Mat. 15:23  En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem. 
Mat. 16:13  Vraagde Hij Zijn discipelen. 
Joh. 14:16  Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven. 
Joh. 16:23  In dien dag zult gij Mij niets vragen... al wat gij de Vader zult bidden 

(aiteoo) in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. 
Joh 16:26  In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden (aiteoo)... dat Ik de Vader voor u 

 bidden zal. 
Joh. 17:9  Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld. 
1 Thes. 4:1  Wij bidden en vermanen (parakaleoo) u. 
1 Joh. 5:16  Zeg ik niet dat hij zal bidden. 

Nooit gebruikt ten opzichte van God, behalve als het de Heere Jezus betreft. Veronderstelt 
min of meer gelijkheid van rang. 
 

EUGHOMAI wensen. 
Hand. 26:29  Ik wenste wel van God. 
Hand. 27:29  En wensen dat het dag wierd. 
Rom. 9:3  Want ik zou zelfs wel wensen verbannen te zijns 
2 Cor. 13:7  En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet. 
2 Cor. 13 :9  En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. 
Jak. 5:16  Bidt (proseuchomai in Sinaïticus) voor elkander. 
3 Joh. 2  Voor alle dingen wens ik. 

In Rom. 9:3 wenste Paulus niet verbannen te zijn, doch volgens het Grieks zegt hij, dat hij het 
vroeger (vóór zijn bekering) gewenst heeft. Hij weet wat het wil zeggen van Christus geschei-
den te zijn. Daarom had hij zo’n smart in zijn hart voor zijn broederen. 
 

PROSEUGHOMAI, bidden. 
Mat. 6:9  Gij dan bidt aldus: Onze Vader... 
Luk. 18:1  Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. 
Rom. 8:26  Wij weten niet wat wij bidden zullen... maar de Geest zelf bidt  

(uperentugkanoo) voor ons. 
1 Cor. 14:15  Met den geest bidden... met het verstand bidden. 
Ef. 6:18  Met alle bidding (proseuchè) en smeking (deèsis), biddende te allen tijde 

 in de Geest. 
Kol. 1:3  Altijd voor u biddende. 
Kol. 1:9  Niet ophouden voor u te bidden en te begeren (aiteoo). 
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1 Thes. 5:17  Bidt zonder ophouden. 
1 Tim. 2:8  Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen. 
Jak. 5:13  Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde. 
Jak. 5:16  Bidt (erkomai in Alex. en Vatic.) voor elkander. 
Jud. 20  Bidden in de Heilige Geest. 

Het is merkwaardig dat dit woord nooit door Johannes gebruikt wordt. Het is steeds tot God 
gericht en betreft alle gelovigen in alle bedelingen. Het gebed is het natuurlijk gevolg van de 
gemeenschap met God. 
 
De vraag rijst op hoe het gebed een invloed kan hebben op anderen. Is het zo, dat dit gebed de 
bidder meer aanzet die anderen te helpen of is er een andere invloed, die op hen werkt, onaf-
hankelijk van hem die bidt? Wij menen dat beiden het geval zijn. Waarom zou God alleen de 
bidder zelf gebruiken ter verhoring van zijn gebed? 
 
Andere vragen kunnen gesteld worden. Men begrijpt dat God in zekere zin wacht op het ge-
bed om in te grijpen, want er moet verlangen zijn naar die werking Gods. Maar als het gebed 
anderen betreft, waarom wacht God dan tot er voor hen gebeden wordt? Zou het niet zijn dat, 
als kinderen, God ons in zekere mate doet delen in wat Hij wil doen? Is het niet een zekere 
macht die wij tot zegen van anderen kunnen gebruiken voor zover we ze aanwenden naar 
’s Vaders wil? En deze macht zal afhangen: 1° van onze positie, 2° van onze wandel. 
 
Wil dit zeggen dat God, naar aanleiding van ons gebed, anderen op onweerstaanbare wijze zal 
beïnvloeden? Dat zou hun vrijheid wegnemen. De invloed is er wel, maar de einduitslag 
hangt af van de mens. Het gebed heeft tot gevolg gehad dat Gods genade in ruimere mate 
over hem werd gestort. 
 
Zullen wij dan geen gebruik maken van deze goddelijke gave ten bate van anderen en van 
onszelve, maar boven alles ter verheerlijking Gods? 
 
Het doel van ons gebed voor anderen zal bereikt worden 
als: 1° we recht tegenover God staan door een wandel overeenkomstig met onze positie, 2° we 
naar Zijn wil bidden, 3° zij waarvoor we bidden, Gods genade aannemen. (Zelfs als de twee 
eerste voorwaarden vervuld zijn, is de derde het nog dikwijls niet. Dat moet niet ontmoedigen, 
maar ons beter doen inzien hoe lankmoedig God is, waar Hij niet ophoudt genadig te zijn al 
wijzen de mensen die genade geheel of ten dele af. We moeten volharden in Gods kracht en 
liefde. 

PROSEUOHE, gebed. 
Mat. 21:22  En al wat gij zult begeren (aiteoo) in het gebed, gelovende, zult gij  

ontvangen. 
Mark. 11:24  Alle dingen die gij biddende begeert (aiteoo), gelooft, dat gij ze ontvangen  
  zult, en zij zullen u geworden. 
Luk. 6:12  En Hij bleef den nacht over in het gebed Gods. 
Hand. 1:14  Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken 

 (deèsis). (Dit laatste niet in de drie voornaamste handschriften). 
Rom. 1:10  Allen tijd in mijn gebeden biddende (deomai). 
Rom. 12:12  Volhardt in het gebed. 
Rom. 15:30  Dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. 
Ef. 1:16  Gedenkende uwer in mijn gebeden. 
Ef. 6:18  Met alle bidding en smeking (deèsis), biddende (proseuchomai) te allen   
  tijde in den Geest. 
Fil. 4:6  Maar laat uw begeerten (aitèma) in alles, door bidden en smeken (deèsis)  
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  met dankzegging bekend worden bij God. 
Kol. 4:2  Houdt sterk aan in het gebed. 
1 Tim. 2:1  Ik vermaan (parakaleoo) dan vóór alle dingen, dat gedaan worden  

smekingen (deèsis), gebeden, voorbiddingen (enteuxis), dankzeggingen,  
voor alle mensen. 

1 Tim. 5:5  Blijft in smekingen (deèsis) en gebeden 
1 Petr. 3:7  Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

 
Zelfde opmerkingen als bij proseuchomai. 
 

Men ziet hoeveel Paulus bidt opdat zijn medegelovigen zouden vervuld worden met kennis 
(epignoosis). 

DEOMAI, smeken. 
Mat. 9:38  Bidt dan de Heere des oogstes. 
Luk. 5:12  En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: 
Luk. 21:36  Waakt dan te aller tijd, biddende dat gij moogt waardig geacht worden... 
Luk. 22:32  Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude 
Hand. 10:2  En God geduriglijk biddende. 
Rom. 1:10  Allen tijd in mijn gebeden (proseuchè) biddende.
2 Cor. 5:20  Alsof God door ons bade (parakaleoo) wij bidden van Christus wege... 
2 Cor. 8:4  Ons met vele vermaning (parakaleoo) biddende. 
1 Thes. 3:10  Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende. 

Terwijl “bidden” de gedachte vestigt op Gods almacht, legt “smeken” de nadruk op onze 
behoefte. Het smeken kan ook tot schepselen gericht zijn. 

DEESIS, smeking. 
Luk. 1:13  Uw gebed is verhoord. 
Hand. 1:14  Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden (proseuchè) 

 en smeken (dit laatste niet in de drie voornaamste handschriften). 
Rom. 10:1  Het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid 
Ef. 6:18  Met alle bidding (proseuchè) en smeking, biddende (pioseuchomai) ten  
  allen tijde in den Geest. 
Fil. 1:4  In al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. 
Fil. 4:6  Door bidden (proseuchè) en smeken. 
1 Tim. 2:1  Smeking en, gebeden (proseuchè), voorbidding (enteuxis). 
1 Tim. 5:5  Blijft in smekingen en gebeden (proseuchè). 
2 Tim. 1:3  Gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden dag en 

 nacht. 
Heb. 5:7  Gebeden en smekingen (iketèria). 
Jak. 5:16  Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. 
1 Petr. 3:12  Zijn oren tot hun gebed. 

ENTIUGKANOO, pleiten (voorbidden). 
Hand. 25:24  Roepende dat hij niet meer behoort te leven. 
Rom. 8:27  Dewijl Hij naar (d.i. in overeenstemming met) God voor de heiligen bidt. 
Rom. 8:34  Die ook voor ons bidt. 
Rom. 11:2  Hoe hij God aanspreekt tegen Israël. 
Heb. 7:25  Alzo Hij altijd leeft om voor hem te bidden. 

ENTEUXIS, (pleitrede) voorbede. 
1 Tim. 2:1  Smekingen (parakaleoo), gebeden (deèsis), voor- biddingen,  
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dankzeggingen. 
1 Tim. 4:5  Want het wordt geheiligd door het woord van God, en door het gebed. 

Drukt niet noodzakelijk een gebed ten bate van anderen uit, maar duidt een vrijmoedige 
toegang aan. 

UPERENTUGKANOO, overpleiten. 
Rom. 8:26  Want wij weten niet, wat wij bidden (proseuchomai) zullen... de Geest  
  Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen (stenagmos). 
 

De Heilige Geest “over-pleit” en komt alzo onze zwakheid ter hulp, Hij pleit in overeen-
stemming met God (vs. 27). 

PABAITEOMAI, weigeren (verontschuldigen in passieve vorm). 
Luk. 14:18  Zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te onschuldigen. 
Heb. 12:19  Baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. 

PARAKALEOO (zich met iemand onderhouden), vermanen, vertroosten, verzoeken. 

Mat. 2:18  En wilde niet vertroost worden. 
Mat. 8:5  Biddende Hem. 
Hand. 2:40  En vermaande hem. 
Rom. 12:8  Hetzij die vermaant, in het vermanen. 
2 Cor. 1:4  Vertroost... vertroosten... vertroost. 
2 Cor. 5:20  Alsof God door ons bade... wij bidden (deomai).  
1 Cor. 12:8  Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden. 
Ef. 4:1  Zo bid ik u dan. 
Kol. 2:2  Opdat hun harten vertroost mogen worden. 
1 Thes. 4:1  Wij bidden (erotaoo) en vermanen u. 
1 Tim. 2:1  Ik vermaan dan vóór alle dingen. 

IKETEBIA (handen opheffen). 
Heb. 5:7  Gebeden (deèsis) en smekingen. 

STENAGMOS, zuchten. 
Hand. 7:34  Ik heb hun zuchten gehoord. 
Bom. 8:26  De Geest zelf bidt (uperentugkanoo) voor ons met onuitsprekelijke  

zuchtingen. 

Wij spreken hier met van “eueharistia” = dankzegging, iets wat wij te allen tijde behoren te 
doen en steeds in nauw verband met alle soort van gebed moet aanwezig zijn. 
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Over de uitleggingen der Schrift 

Om de Schrift recht te verstaan, moet men haar uitleggen.  
1e Waar mogelijk letterlijk.  
2° Naar de bedelingen, bedelingswijs.  

Het eerste leidt tot het tweede, het tweede steunt het eerste. Over beide een woord. 
 
De letterlijke uitlegging houdt zich niet aan de starre letter, d.i. neemt elke uitdrukking niet 
letterlijk op, evenmin als dit in het Nederlands geschiedt, maar geeft aan de zin der woorden 
in het zelfde verband een natuurlijke, ongedwongen uitlegging. Niemand neemt de Neder-
landse uitdrukking: “op de troon zitten” in die zin letterlijk, alsof de Vorstin Haar gehele le-
ven op een of andere zetel zou zitten. Maar hoewel men deze woorden in figuurlijke zin op-
neemt, neemt niemand die in geestelijke zin op alsof de Koningin geestelijk vorstin was in 
een sfeer van kunst, wetenschap, enz. Deze uitdrukking nemen we figuurlijk, de betekenis 
letterlijk, natuurlijk-reëel. Zo ook b.v. de term: God zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven. d.i. God zal Hem eenmaal in Jeruzalem over het land Kanaän en het volk der Israëlie-
ten doen regeren. Waar mogelijk letterlijk houdt, zo bezien, niet alleen in, dat we niet dan 
noodgedwongen van de eenvoudige betekenis der woorden afwijken, maar dat we ook uit het 
figuurlijk gebruik der woorden waar mogelijk de letterlijke zin trachten op te sporen. Eerst zo 
komt de Schrift tot haar kracht. 
 
Nog enkele voorbeelden. Vader Jakob noemt Juda een leeuw, Dan een slang, enz. Dit zijn 
figuurlijke uitdrukkingen. Maar daarmee worden Juda, Dan, enz. geen fictieve (denkbeeldige) 
personen. Vader Jakob bedoelt iets van die letterlijke personen te zeggen. Niet van andere. 
Enz. 
 
Het naar de bedelingen uitleggen is een tweede noodzakelijke eis. Te dezen opzichte heerst 
veel verwarring en onhelderheid. De meeste gelovigen hebben nooit meer dan van twee bede-
lingen gehoord, de oude en de nieuwe. De oude hield op met Christus, de nieuwe is toen be-
gonnen. Zij zullen verbaasd zijn te horen, dat er veel meer dan twee bedelingen zijn en dat de 
Schrift uitgelegd moet worden bedelingswijs. 
 
Een enkele toelichting. Adam leefde in een andere bedeling dan wij. Noach eveneens. Maar 
ook Paulus voor hij in Rome gevangen zat. Men zal vragen, hoe dit kan. Hij leefde toch onder 
het nieuwe verbond evenals wij, zal men zeggen. Zie lezer, dat is ’t ’m nu juist. Paulus was 
eerst bedienaar van een nieuw verbond. Maar later niet meer, toen was er een nieuwe bede-
ling geopend. We gaan daar thans niet dieper op in, maar menen, dat we de verschillen in de 
Schrift, als regel moeten zien als bedelingverschillen, zodat wat in de ene bedeling opgaat en 
geëist wordt, dat in een andere niet behoeft te zijn. 
 
Wie de Schrift alleen beziet van het standpunt van oud en nieuw verbond komt niet tot helder 
inzicht en beter overzicht. Men moet een voortschrijdende gang zien, uitkomend in ver-
schillende bedelingen. God heeft een voornemen der eeuwen (aionen) en daarin zijn de bede-
lingen de gangen in die eeuwen (aionen), die nodig zijn om Zijn raadsplan te volvoeren. 
 
Wie de bedelingen leert zien, kan de Schrift gemakkelijker verstaan. En om de Schrift uit te 
leggen, moet men de leer der bedelingen zo juist mogelijk doorvoeren. Dan wordt Gods 
Woord hoe langer hoe meer een groots, diep, rijk, zich ontvouwend geheel, levend en krach-
tig.  
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VII N° 12 17 Dec, 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE RECHTVAARDIGHEID (vervolg) 

ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID.  
Deze staat tegenover “de zonde”. Alleen hij is volkomen rechtvaardig, die volkomen denkt en 
leeft naar Gods wil, naar wat absoluut “recht” is. Geen mens kan dat, want allen hebben ge-
zondigd en derven der heerlijkheid Gods. In deze zin, volgens de wandel, is niemand recht-
vaardig (Rom. 3:10), zelfs hij niet die verstandig is en God zoekt. 
 
Er is maar één ware rechtvaardige geweest, namelijk de Heere Jezus Christus (1 Joh. 2:1). Hij 
kwam: in de gelijkenis van het vlees der zonde, maar zonder de zonde. Zijn wandel was vol-
komen in overeenstemming met Gods wil. Door Hem alleen kan ook de mens tot de recht-
vaardigheid komen: 
 
Rom. 3:24   “En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing,  

die in Christus Jezus is (Welken God voorgesteld heeft tot een 
 verzoening), door het geloof in Zijn bloed”. 
 

Rom. 5:9  “Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door (in) Zijn bloed, zullen  
  wij door Hem behouden worden van de toorn”. 

Rom. 5:19  “Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot  
rechtvaardigen gesteld worden” 

Rom. 10:4  “Want. het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk,  
die gelooft”. 

Waarom: is iemand rechtvaardig door geloof in Hem? Omdat het geloof ons in gemeenschap 
brengt met Hem. Door Adam en onze vleses-gemeenschap met hem, zijn wij allen tot zon-
daars gesteld, zo worden wij door onze geestelijke gemeenschap met Christus allen tot recht-
vaardigen gesteld. Zoals er met Adam een werkelijke eenheid is, maar in het vlees, is er ook 
met Christus een werkelijke eenheid, door de Geest. Zoals Adams zonde zich over ons uit-
breidde, strekt zich Christus’ gerechtigheid over ons uit, van af het met Hem gestorven zijn. 
Een “toegerekende” rechtvaardigheid kan ons niet helpen zolang deze buiten ons blijft. Wel 
spreekt de Schrift van “witte klederen “, maar dat is dan meer om de zichtbare uitwerking der 
rechtvaardigheid af te beelden, de wandel. 
 

Met elke positie komt een graad van rechtvaardigheid overeen en deze moet dan ook in de 
wandel gerealiseerd worden. 2 Petr. 2:21 spreekt dan ook van een “weg der gerechtigheid”. 
Zie ook Gal. 2:17; 1 Tim. 6:11; 2 Tim. 2:22. 

BETREKKELIJKE GERECHTIGHEID TEN OPZICHTE VAN GOD.  
Laat ons, een en ander van die weg nagaan. Van “onder” de zonde, moet de mens tot de volle 
rechtvaardigheid komen. Christus is daartoe de enige weg. Maar hoe eerst tot Hem te komen? 
We hebben het onderzocht, toen we over geloof en bekering spraken. Eerst moet er door de 
schepping kennis van God zijn, dan het zich bewust worden iets te derven, en het zich omke-
ren naar God. Reeds door de natuurlijke dingen weten ze iets van Gods recht (Rom. 1:32), 
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maar vooral door de wet kunnen zij Gods standaard van rechtvaardigheid leren kennen. Zo 
wisten zij bepaald wat zonde was: “Door de wet is de kennis der zonde” (Rom. 3:20). Zolang 
de wet niet gegeven was, en in het algemeen zolang een schepsel Gods wil niet kent, wordt de 
zonde niet toegerekend. “Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is” (Rom. 
5:13). God is verdraagzaam (Rom. 3:25) al is Hij rechtvaardig. God veroordeelt niemand 
omdat Hij van Adam afstamt. Dat is niet toereikend om met Hem in gemeenschap te komen, 
maar straf verdient het niet. 
 
Onder de bedeling der wet waren er drie groepen:  

1. de dwazen die God loochenden (Ps 14:1);  
2. zij die Gods, wet wilden volbrengen in eigen kracht, afgescheiden van God,  
    en zo dachten gerechtvaardigd te kunnen worden en  
3. de getrouwen, die Gods wet lief hadden en tot Hem riepen om hulp Ps. 17:5;  
    Ps. 18:22-27; Ps. 31:2-4 enz.  

Deze laatste waren uit het geloof gerechtvaardigd. Al was het de bedeling der wet, toch wil 
dat niet zeggen dat God werken vroeg in eigen kracht volbracht, wettische werken. Israël, als 
volk, had wel de gelofte gedaan geheel Gods wil te doen (in eigen kracht) en dit had gevoerd 
tot het Oude Verbond, maar daarom was de genade niet uitgesloten voor de Israëlieten afzon-
derlijk genomen, die hun toevlucht namen tot Hem, Die alleen de kracht kan geven om naar 
Zijn verlangen te handelen. 
 
Door de wet kon de mens het zondige der zonde kennen (Rom:. 5:20; 7:13), zij begeleidde 
hem “tot-in” Christus (Gal. 3:24). Eerst zou ze dat doen met Israël, dan, in het koninkrijk, 
door middel van Israël met alle volken. Zo was dan het doel der wet: Christus, “tot-in” recht-
vaardigheid een iegelijk, die gelooft (Rom. 10:4). Voor wat haar inzettingen betreft, is de wet 
nu wel “te niet” (Ef. 2:15), maar in het koninkrijk moet zij ook zelfs in dit opzicht nog haar 
volle taak vervullen. 
 
Al heeft dus de wet nu reeds voor sommigen haar doel bereikt, daarom is ze niet voor goed 
“te niet”. Eerst moet de algemene wedergeboorte komen in de volgende aioon. Alleen nadat 
de tegenwoordige hemel en aarde voorbijgegaan zijn, en de laatste aioon begonnen is, met 
zijn nieuwe hemel en aarde (Op. 21:1), kan er iets van de wet voorgoed voorbij gaan (Mat. 
5:18). We bedoelen hier natuurlijk met “wet” hetgeen Israël gegeven was. Dit is niet in alle 
opzichten toepasselijk op de volken. We nemen hier dus “wet” niet in de ruimere zin als de 
geopenbaarde wil van God in het algemeen. 
 
Door Israëls ongeloof zijn de dingen echter wat meer ingewikkeld geworden. God had hen 
uitverkoren om de behoudenis en rechtvaardigheid tot heel de wereld te brengen en eens zal 
het dan ook geschieden. Ondertussen kan God echter ook andere middelen gebruiken. Wij 
komen hierop terug, maar moeten eerst de reden van Israëls falen nagaan. 
 
Een der voornaamste uitingen der zonde is de hoogmoed. Ook als God Zijn wil doet kennen, 
komt de hoogmoed aan het licht door de neiging die er is, Gods wil in eigen kracht te willen 
volbrengen. Zo ging het met Gods volk en zo kwamen zij “onder “ de wet. Dit nu was een 
mislukking. Het doel der wet was zondebesef te verwekken en zo doende aan te zetten zijn 
toevlucht te nemen tot Christus, om door geloofsgemeenschap met Hem, in Zijn gerechtig-
heid te delen, en in Zijn kracht Gods wil te volbrengen. Wij hebben reeds gezien hoe de 
“werken der wet” in tegenstelling zijn met de “geloofswerken”. De eerste worden in eigen 
kracht ondernomen, de andere in Gods kracht. Er is dus “eigengerechtigheid” en “Gods ge-
rechtigheid” (Rom. 10:3). De rechtvaardigheid, die uit de wet is, wordt verkregen als men die 
dingen in eigen kracht doet. Niemand kan dat echter. Het “Oude Verbond” bestond juist hier-
in dat, op grond van hun gelofte alles te doen wat de Heere gezegd had, zij gehouden waren  



Jaargang	1932-2	 Pagina	135	
 

 



Jaargang	1932-2	 Pagina	136	
 

de hele wet te doen, en wel in eigen kracht, daar ze zich niet tot Hem hadden gewend om 
hulp. Van die gelofte en dit Verbond moesten zij verlost worden. Fil. 3:9 doet ook het ver-
schil uitkomen tussen “mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is” en “de rechtvaardigheid, die 
uit God is door het geloof”. In ons is geen gerechtigheid. Steeds weer vinden wij de tegenstel-
ling: wet (in de zin van het doen der wet in eigen kracht) en geloof: Hand. 13:39; Rom. 3:21, 
22, 28; 10:3, 6; Gal 2:16; 3:21, 22; Pil. 3:9 enz. 
 
Door de wet zelf, de kennis der zonde, is niet één gerechtvaardigd (Gal. 3:11). Uit de werken 
der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden (Rom. 3:20; Gal. 3:11; Heb. 10:38). 
 
Als men zelf wil werken, wat God van ons verlangt, dan meent men de gerechtigheid in zich-
zelf te hebben, en is men in eigen ogen een “rechtvaardige”. Door ondervinding moet dan 
Israël, en na hen vele anderen, leren dat de mens onmachtig is Gods wil te doen. Hij moet 
zich niet alleen theoretisch, maar ook praktisch als zondaar erkennen. Dan volgt bekering tot 
God en geloof in de Redder Jezus Christus. Deze kan alleen zondaars genezen, geen “recht-
vaardigen” (Mat. 9:13). Zie ook Luk. 15:7 en 18:10-14. 
 
God liet zich niet tegenhouden door Israëls ongeloof, en eigengerechtigheid. Paulus toont een 
nieuwe weg aan, die niet door Israël voerde. Hij opent ons ook een nieuwe sfeer, waar de 
gemeenschap met Christus reeds verder gaat dan bij de wedergeboorte het geval is. Hij 
spreekt van een “met Christus sterven en begraven worden” (Rom. 6). En als wij de oude 
Adamietische gemeenschap afgestorven zijn, dan zijn wij ook gerechtvaardigd van de zonde 
(v. 7). In onze nieuwe gemeenschap met Christus kunnen wij dan gerechtigheid Gods zijn in 
Hem (2 Cor. 5:21). Onze leden worden dan werktuigen der gerechtigheid (Rom.6:13), en wij 
kunnen slaven van de gehoorzaamheid zijn, tot gerechtigheid (v. 16). 
 
Maar de gemeenschap met Christus kan nog verder gaan: zij kan zich uitstrekken tot Zijn 
levendmaking, opwekking en plaatsing in het over-hemelse (Ef. 2). Paulus maakte na Han-
delingen kenbaar wat de Heere aan hem alleen had geopenbaard aangaande het “samen-
lichaam “, de Gemeente waarvan Hij het Hoofd is. Hier was nu de volle ontwikkeling van de 
“nieuwe mens” of het nieuwe mensdom, waartoe, uiteindelijk allen moeten komen. Die 
“nieuwe mens” is naar God geschapen in “ware rechtvaardigheid en heiligheid” Ef. 4:24. 
Hier is het einddoel van de weg der gerechtigheid. Na de twee toekomende aionen is God 
alles in allen en is dat doel bereikt. 
 
Zo zien wij, dat er in alle bedelingen een betrekkelijke gerechtigheid is. Naar de positie heeft 
men die, naar de wandel moet men er toe komen door het doen, in Gods kracht, van hetgeen 
van Gods wil bekend is. Een wandel naar Gods verlangen is een rechtvaardige wandel. Hoe 
beter Gods wil gekend wordt, des te meer zal men de absolute rechtvaardigheid kunnen na-
bijkomen. 
 
In de schets, hier ingevoegd, hebben wij een en ander overzichtelijk voorgesteld. De naar 
links geharceerde delen geven een denkbeeld van de mate der rechtvaardigheid die overeen-
stemt met de algemene toestand der aionen. Deze hangt dus af van wat reeds gekend wordt 
van Gods wil. Des te meer een sfeer omvat, des te meer breidt zich ook de gerechtigheid uit. 
Voor de aardse groep is alleen de daarmee in verband staande gerechtigheid te zien. Voor het 
hemelse en over-hemelse reikt de gerechtigheid verder. Zo hebben we door de naar rechts 
geharceerde delen een denkbeeld willen geven van de mate der gerechtigheid die overeen-
komt met verschillende bedelingen die na het Kruis beginnen. Tevens ziet men, hoe verschil-
lende bedelingen met elkander overeenstemmen. Paulus sprak over meerdere verborgenhe-
den. Deze worden slechts door enkelen verstaan en blijven onbekend, naar de geest, voor de 
anderen. Al is er dan meer van Gods wil te kennen, toch doet alles zich voor de massa voor 
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alsof het niet gekend is. Zo kan er dan voor wat, onder meer de rechtvaardigheid betreft, een 
overeenkomst zijn tussen de Pinksterbedeling, die der verdrukking en het Koninkrijk; tussen 
het latere deel van Handelingen en de nieuwe schepping; tussen Christus, de Gemeente der 
Verborgenheid en de tijd na de aionen, als God alles in allen is. Zo ziet men hoe Paulus als 
het ware de aionen in de geest doorloopt en er ook met hem enkelen volgen, terwijl de massa 
wacht op Israël en werkelijk door de aionen gaat, om tot het einddoel te komen. 
 
De nationale wedergeboorte van Israël kon slechts na de opstanding van Christus komen (1 
Petr. 1:3). Dat belet niet, dat God vóór die tijd op in het bijzondere wijze sommigen kon toe-
spreken en bekrachtigen. Ook weer als een soort eerstelingen. Zo konden deze dan ook meer 
van Gods wil kennen dan de massa, en meer gerechtig zijn. Zo menen wij, dat b.v. Abraham 
ver boven de anderen in gerechtigheid uitblonk. Op onze voorstelling hebben wij dit door een 
stippellijn aangegeven. Abraham behoorde feitelijk reeds tot de hemelse groep en zijn gerech-
tigheid stemt overeen met die der 5e aioon. 
 
De absolute gerechtigheid moet steeds het doel zijn, men mene niet er reeds toe gekomen te 
zijn in de praktijk, in de wandel: 

Gal. 2:17  “Wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden”. 

1 Tim. 6:11  “Jaag na gerechtigheid”. 
1 Tim. 2:22  “Jaag na. gerechtigheid”. 
 

Zo komt men tot de “kroon der rechtvaardigheid” (2 Tim. 4:8).Intussen moet men allerwegen 
vruchten der gerechtigheid tonen: Gal. 2:21; 3:21; 2 Cor. 9:10; Pil. 1:11; Heb. 12:11; Jak. 
3:18. 

BETREKKELIJKE GERECHTIGHEID TEN OPZICHTE DER SCHEPSELEN. 
Alleen de wedergeborene kan ten opzichte van God iets rechtvaardigs doen (1 Joh. 2:29; 
3:10). Men kent dan Zijn wil en kan die in Zijn kracht volbrengen. Voor de onwedergeborene 
is er echter ook een soort gerechtigheid, namelijk wat rechtvaardig is ten opzichte van de stof-
felijke schepping. Wij lezen dan ook van: 

Rechtvaardigen (Mat. 5:45; Bom. 5:7; Tit. 1:8; 1 Petr. 31:12). 
Rechtvaardig loon (Mat. 20:4, 7; Luk. 23:41; Kol. 4:1). 
Rechtvaardig oordeel (Joh. 7:24). 
Rechtvaardige volken (Mat. 25:37, 46; Hand. 10:35). 
Rechtvaardige gedachten (Fil. 1:7; 4:8; 2 Petr. 1:13). 

Zelfs de gehoorzaamheid der kinderen wordt “rechtvaardig” genoemd (Ef. 6:1). 
Israël en die Verborgenheid 

De grens der Pinksterbedeling 

Dat de Pinksterbedeling niet doorloopt tot op heden, maar z’n grens vond aan het einde 
van het boek der Handelingen, wordt te weinig ingezien. We willen er iets over zeggen. 
 
In Hand. 28 nodigt Paulus de voornaamsten der Joden bij zich om over de sekte die 
overal tegengesproken werd, te horen, vs. 22. Paulus legde hun toen op een vastgestelde 
dag het Koninkrijk Gods uit en was van ’s morgens vroeg tot de avond toe bezig hen te 
bewegen tot het geloof in Jezus, uit Wet en Profeten, vs. 23. De meerderheid geloofde 
niet. Hierop gaf Paulus hun het afscheid. Zijn slotwoorden waren: “Het zij u dan be-
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kend, dat de zaligheid (behoudenis) Gods den Heidenen (Volken) gezonden is en deze 
zullen horen,” vs. 28. Hierin kwam de verwerping van Christus door Israël tot een eind-
punt. Wat hier in Rome geschiedde was het einde van een proces dat reeds begonnen 
was in Hand. 4 toen de Israëlitische Apostelen in bewaring gesteld werden, vs. 3 en Isra-
els oversten Petrus’ getuigenis niet aannamen, vs. 19-23. Ja nog eerder. In Hand. 2 toch 
zien we dat slechts 3000 zijn woord aannamen. Vs. 41. Velen bleven weigerachtig. Pe-
trus noemt hen dan ook een verkeerd geslacht, vs. 40. Als nu de voornaamsten der Joden 
ook in Rome Paulus’ woord verwerpen, is dat geen feit op zichzelve maar een fase uit 
een procesmatige gang. We willen dat kort aangeven. 
 
In Hand. 4 bedreigde de Raad Israëls apostelen niet meer te spreken. In Hand. 5 worden ze 
andermaal gevangen gezet en nu tot straf veroordeeld (vs. 40). In Hand. 7 wordt Stefanus 
door de Raad vermoord In Hand. 8 wordt Saulus toegelaten de gemeente te verwoesten. In 
Hand. 9 verstrekt de hogepriester hem brieven voor Damascus, In Hand. 12 komt Herodes de 
Joden in het gevlei door Jakobus te doden en Petrus gevangen te zetten. Dit is de gang in het 
land. 
 
Daarbuiten, in de Verstrooiing, gaat het niet veel minder erg toe. In Hand. 13 weerstaat Ely-
mas Paulus voor de stadhouder. In hetzelfde hoofdstuk vinden we, dat de Joden in Antio- 
chië-Pisidië het woord verachten, vs. 41, dat ze beginnen te weerspreken en te lasteren, vs. 
45, dat ze Paulus en Barnabas zelfs vervolgden, vs. 50. In Hand. 14 verwekken de Joden een 
oploop in Iconium, vs. 3. 5 en moeten zij vluchten. In Lystre wordt Paulus op aanhitsing der 
Joden zelfs gestenigd, vs. 9. In Hand. 17 maakten de Joden in Thessalonica dat het volk te 
hoop liep en Paulus en Barnabas met geweld zochten te grijpen, vs. 5, 6. In Berea bewerkten 
zij mede een opzweping van het volk. In hfdst. 18 vinden we, dat de Joden in Corinthe Paulus 
weerstonden en hij reeds toen moest zeggen in die stad tot de Heidenen te zullen gaan, vs. 6. 
Hij leerde in een huis dat paalde aan de synagoge, vs. 7. De Joden lieten hem niet met rust en 
brachten hem voor Gallio’s rechterstoel, wat echter tot geen effect voerde In hfdst. 19 vinden 
we, hoe er Joden in Efeze verhard werden en Paulus de discipelen moest afscheiden, vs.9. 
Van nu af lezen we niet meer dat Paulus in een synagoge ging, een veeg teken voor Israël. 
 
Paulus’ reis naar Jeruzalem voerde de volkshaat in het land ten top. Onder vals voorwendsel 
werd bij aangevallen in de tempel, 21:27-30 en kwam de hele stad in rep en roer. Toen hij 
zich verantwoordde, was de eindkreet: Weg van de aarde met zulk enen, want het is niet be-
hoorlijk dat hij leve, 22-22. Sluipmoordenaars legden het op zijn leven toe, 23:12. Toen hij uit 
hun handen bleef, en hij voor de stadhouder stond, werd hij gezegd een pest te zijn, 24:5. En 
na twee jaar liet men hem nog niet met rust maar moest hij zich ter wille van zijn leven op de 
keizer beroepen. 25:2, 10. Men ziet hoe alles tegen hem samenspande en we van een voort-
schrijdend proces kunnen spreken. 
 
God wilde nog een kans geven: Hij zou tot de Joden in Rome spreken. Zij stonden betrekke-
lijk onbevooroordeeld ten opzichte der dingen. Paulus hadden zij nimmer gezien of gehoord. 
Zij hadden zelfs officieel geen kwaad van hem gehoord, 28:21, alleen iets vernomen van de 
sekte die overal tegengesproken werd. Men ziet, zij waren niet ongunstig beïnvloed en kon-
den nog het zuiverst oordelen. Namen zij als vertegenwoordigers van het Jodendom: in Rome 
het getuigenis van een Hebreeër uit de Hebreeën aan, dan kon men nog enige hoop koesteren, 
dat er mogelijk een wending kon komen. 
 
Men kent de uitslag. Paulus, de machtige in de Schriften, de meest verlichte over Gods raad, 
is een hele dag bezig zonder resultaat. Een enkele mocht geloven, het merendeel verzette 
zich. Hiermee houdt Gods bemoeienis met Israël voor een tijd op. Hij zet het terzijde (alhoe-
wel Hij het niet verwerpt) en sluit daarmee vooreerst Israëls historie af. Van meetaf had Israël 
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zich in en buiten het Land verzet. Zij verhinderden ook tot de Heidenen te spreken, 1 Thess. 
2:16. De toorn zou over hen komen tot het einde, d.i. als gevolg. 
 
God had Israël ruimschoots: in de gelegenheid gesteld van Zijn verhoogde Messias te horen. 
Ook de Verstrooiing. Hij riep voor hen een aparte apostel die overvloediger arbeidde dan al-
len. Zij konden niet zeggen, dat zij veroordeeld werden om de zonde van de Joden in het 
Land. Allerwegen verwierpen ook zij Paulus’ getuigenis over hun Opgestane Vorst. Zelfs de 
gebondene voor de hoop van Israël 28:20, werd niet geloofd. Nu keerde God de zaak om. Van 
nu af is Paulus niet meer de met een keten omvangene voor Israëls hoop, nu wordt hij de ge-
vangene van Christus Jezus voor de Heidenen, de gevangene in de Heere, Ef. 3:7, 4:1. 
 
Hiermee eindigt de Pinksterbedeling. Deze toch was voor Israël. Zodra het volk als volk ter-
zijde gezet werd, hield de bedeling waaronder het gehele volk door de zending van de Twaalf 
in het Land en van Paulus tot de Verstrooiing, op. God opent een nieuwe sfeer. Hij zegent nu 
zonder tevens op Israël het oog te hebben, zoals Hij eerst deed door Israël door de Heidenen 
tot jaloersheid te doen verwekken. Nu wordt de behoudenis de Heidenen gezonden geheel 
buiten Israël als volk om. Hiermee komt in alles een ingrijpende verandering. 
 
Deze verandering droeg een tweeledig karakter. Ten eerste wordt Israël als volk uitgescha-
keld. Ten tweede opent God voor de Heidenen een nieuwe bedeling. Beide moet men wel in 
het oog houden. 
 
Men kent ons standpunt: er is een aardse sfeer van zegeningen: dit betreft Israël en de Volken 
als zodanig, Jood en Heiden; er is een hemelse sfeer, deze betreft de uitverkorenen uit beide, 
zij vormen de Gemeente Gods die gekocht is met Christus’ bloed. Dit zijn de twee bedelingen 
die in de Pinkstertijd vanaf Paulus’ uitzending parallel liepen. Ze kunnen onafhankelijk van 
elkaar bestaan, d.w.z.: de hogere bedeling, die der Gemeente Gods, kan zeer wel in werking 
zijn zonder dat de eerste dat is. Dit vloeit voort uit het feit, dat Abram gerechtvaardigd is als 
onbesnedene, in de Voorhuid en dit zijn geloof hier als maatstafgevend geldt. Vandaar dat 
Paulus geheel onafhankelijk van Israël kan werken. 
 
Wat geschiedt nu na Hand. 28:28? Dit: dat ook de bedoeling der Gemeente Gods op hoger 
plan verheven wordt en wat toen hoofddoel was nu basis wordt, m.a.w. dat er nog iets hogers 
boven op komt. Dit wordt weergegeven in twee uitdrukkingen: met Abraham, in Christus. 
Over beide een enkel woord. 
 
Zolang Israël stond, was er sprake van een zegening in en met Abraham. Israël kon gezegend 
worden in Abraham. De volken in Israël en zo ook in Abraham Gal. 3:8. De Gemeente Gods 
werd gezegend met de gelovige Abraham, Gal. 3:9. En waar Abraham er nog niet was, daar 
geschiedde de zegening door Christus als Zaad van Abraham. Vandaar ook dat we in Hand. 
de eerstelingen der drie grote takken uit Noach ontsproten, zien gezegend. In Hand. 8 is het 
de Moorman, afstammeling van Cham. In Hand. 9 is het Saul, uit Sem. In Hand. 10 Corneli-
us, uit Jafeth. Nu de nieuwe bedeling aanvangt, wordt het anders. In Ef. 1:3, 4 luidt het: 
 
“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus (nu niet langer de God 
van Israël), Die ons gezegend heeft (beter: zegent) met alle (niet maar met enkele) geeste-
lijke (niet aardse en tijdelijke) zegeningen in (onder) het overhemelse (niet op de aarde of 
in de hemelen) gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem (niet in David of Abraham) voor de 
nederwerping der wereld.” 
 
Hiermee wordt alles in een andere sfeer geplaatst. Het aardse wordt voorlopig terzijde ge-
steld, het hemelse opgeheven tot het overhemelse. Geen wonder, dat de herordening der hei-



Jaargang	1932-2	 Pagina	140	
 

ligen nodig was (Ef. 4:12; niet volmaking). 
 
De nieuwe bedeling was tot op die tijd geheel verborgen geweest in God, Ef. 3:9, Col. 1:26. 
Nergens vinden we in het O.T. geopenbaard, dat we verkoren zijn in Christus, Ef. 1:4, naar 
het welbehagen van Zijn (’s Vaders) wil, 1:5. Nergens dat er een groep zou zijn die ten volle 
met Christus in alles zou delen en geplaatst zou worden boven over alles. 
 
Er komt in onze tijd een drang om de Pinkstergaven terug te willen hebben. Men meent dat 
de Pinksterbedeling hoger staat dan de onze. Het tegenovergestelde is het geval. De Pink- 
sterbedeling was voorspel van de toekomende eeuw met z’n krachten. Hierin handelt God 
dan allereerst met de aarde. Men verlangt dus het mindere en wil het hogere niet. Het is wel 
opmerkelijk, dat Paulus Epafroditus niet geneest, Fil. 2:25, dat hij Trofimus krank in Milete 
moest laten, 2 Tim. 4:20.Milete was de voorhaven van Efeze waar hij zoveel tekenen gedaan 
had, Hand. 19:11, 12. Hij moest Timotheus aanraden vanwege zijn maag en zijn menigvuldi-
ge zwakheden... genezing te zoeken op het gebed? Neen, wat wijn te gebruiken! 1 Tim. 5:23. 
Wel merkwaardige dingen voor de grote apostel die eens de wondergaven in ruime mate be-
zat. Was zijn geloof minder geworden? Neen, want hij getuigt zelf: Ik heb het geloof behou-
den, 2 Tim. 4:7. Was het niet meer nodig? Hoe dan met zijn medewerkers die zwak waren of 
krank. Had hij ze juist niet in het bijzonder nodig? Wat was het dan? Er was een nieuwe be-
deling begonnen, de Pinksterbedeling was afgesloten omdat het Koninkrijk was uitgesteld. 
 
Wat zegt Paulus zelf hiervan? “Hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden, hetzij 
talen zij zullen ophouden, hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden,” 1 Cor. 13:8. Dit is 
een greep uit de gaven in 1 Cor. 12 vermeld, zie vs. 7-11. Waar later blijkt, dat Paulus ook de 
gave der gezondmaking niet meer had, valt deze en de andere in 1 Cor. 12 genoemde, er zeker 
ook onder. 
 
Is dit nu een achteruitgang? Neen. Paulus zegt, dat het volmaakte zou komen. Dan werd het-
geen tendele was, teniet gedaan, 1 Cor. 13:10. Het volmaakte is gekomen. Dit betekent niet, 
dat de gelovige nu op aarde volmaakt wordt, maar dat de hogere bedeling gekomen is, die ons 
door de Geest tot de volmaakte positie van Christus leidt. In vergelijking daarmee is al het 
vroegere kinderlijk. Zo ook de Pinksterbedeling met z’n gaven. Nu blijft alleen over geloof, 
hoop, liefde.. 

De tegenwoordige bedeling is onverklaarbaar als men niet let op de keer die er gekomen 
is na Hand. 28 d.i. nadat Paulus in Rome de Joden het afscheid toeriep. Hiermee werd het 
Koninkrijk uitgesteld, het gezegend worden met Abraham tot hoger orde overgebracht. Hier-
mee werd een positie gegeven, die verheft boven alles in de geest en al het overige schade 
acht te zijn t.o.v. de uitnemendheid van Christus. Die in Hem de dingen zoekt die boven zijn. 
Al is het dat er nu personen zijn die gaven van gezondmaking hebben, dan is dit niet omdat 
zij die gave krachtens een bijzondere bedeling des Geestes hebben als Pinkstergave, maar 
omdat zij die krachtens de natuur hebben, zoals een ander kunstzin of vaardigheid heeft in 
enig opzicht. Ook kan Satan op dit gebied werkzaam zijn. Indien we terug moeten naar de 
Pinksterbedeling, moesten alle gaven terug komen. Ook het doden opwekken, vergif kunnen 
drinken enz., Mk. 16:16-18. Zolang dit niet het geval is, grijpt men naar iets dat God nog niet 
wil. 
 
We besluiten: De Pinksterbedeling is geëindigd. Ze was kinderlijk, ten dele. Het volmaakte is 
er voor in de plaats gekomen. Nu kunnen we ten volle Christus leren kennen door de Geest. 
Er zijn slechts drie dingen gebleven: geloof, hoop, liefde. En de meeste daarvan is de liefde. 
God doe ons daarin wandelen, Ef. 5:2. 
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