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UIT DE SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 1. Jan. 1938 

Tot nuttige Stichting 

DE BOZE AIOON. 

“Die zichzelven gegeven, heeft, voor onze zonden opdat Hij ons trekken zou uit deze tegen-

woordige boze wereld. (Grieks: aioon, eeuw) naar de wil van onze God en Vader”. Gal. 1:4. 

 

Het grootste gedeelte der mensheid heeft geen besef van de toestand waarin het zich bevindt. 

Een deel voelt min of meer bewust dat er ergens iets niet in orde is, maar waar de oorzaak ligt 

ontgaat hun. Dat de wereld niet deugt, wordt maar al te pijnlijk telkens ervaren. Maar de 

wond-plek weet men niet aan te wijzen. Van tijd tot tijd staan er mannen op die, door edele 

gevoelens bezield, de wereld willen hervormen. Zij vormen groepen of stromingen die zich 

tot doel stellen één of meer verbeteringen in de wereld tot stand te brengen: Met waardering 

voor al het goede dat soms tot stand komt, moet gezegd worden, dat telkens weer blijkt, dat 

als men de ene verbetering heeft verwezenlijkt, er tien en meer andere dingen om een oplos-

sing roepen. En soms zijn er kwade dingen waarvoor men geen geneesmiddel weet. Hoog-

stens wil men dan een verzachting aan brengen. 

Hoe komt het dat men zo weinig bereikt en er tevens telkens een terugvallen is? Omdat we 

leven in de boze wereld. Voor “wereld” staat in het Grieks “aioon” dat volgens de Kantteke-

ningen van de S.V. “eeuw” betekent. Hiermee wordt een zeker wereldtijdperk, wereld ont-

wikkelingsgang uitgedrukt. Van die waarin we nu leven, zegt Gal. 1:4 dat hij boos is. En het 

is daarom, dat men de wereld niet blijvend en afdoende verbeteren kan. Telkens zijn er mach-

ten die het verbeterde bederven of de verbeteringen remmen of tegenhouden of een nieuw 

kwaad naar voren brengen dat zijn problemen geeft. 

 

De oorzaak van de boosheid dezer eeuw ligt in de zonde in het hart van het schepsel, hetzij 

dit een geestelijk wezen is of een mens. De wereld ligt in het boze, zegt 1 Joh. 5, beter: in de 

boze en de gedachten van ‘s mensen hart, d.i. zijn gehele gedachtewereld is boos van zijn 

jeugd aan, Gen. 8:21. Wie zal een reine uit een onreine geven? Niet één. 

 

In ons leven als gelovigen zullen we telkens weer tegen de boosheid van deze aioon aanlo-

pen. De zonde is overal onlosmakelijk aan ’s mensen werk en doen verbonden. Telkens weer 

ondervinden we er de gevolgen van. De één stoot er in zijn beroep op, de ander in zijn bedrijf, 

een derde wegens zijn verzet ertegen, een vierde doordat hij telkens in aanraking komt met de 

gevolgen der zonde. En alle gelovigen zullen in zichzelf met de boze aioon kennismaken. 

Want het blijft in hun leven: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. 

 

Veel intenser als de gelovigen zien, ziet God de boze aioon. Welk een aanblik moet voor 

Hem, de Heilige en Reine, toch deze diep zondige wereld met haar boosheid zijn. Juist omdat 

Hij geen zonde kent, kent Hij de zonde het best, want Hij ziet elke afwijking van de maatstaf 

die Hij aanlegt. Ware Hij geen God, Hij zou onder de ontzettende last der zonde bezwijken. 

Maar Hij betoont Zijn Godheid ook daarin dat Hij een zondige wereld met een boze aioon 

kan dragen. En, dit is nog een groter wonder, de wereld als scheppingswerk kan liefhebben. 
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Uit “The Word of Truth” 

Aan het reeds door ons aangekondigde maandblad van onze geestverwant “The World of 

Truth” (Het Woord der Waarheid) Oct. 1936 van Mr. Otis. Q. Sellers, ontlenen we het vol-

gende artikel: 

Het Getuigenis van C. H. Mackintosh 

We zijn diep overtuigd dat de Gemeente der Verborgenheid in geen verband staat met de 

aarde noch in haar tegenwoordige positie noch in een toekomstige; dat de leer over de Ge-

meente alleen aan Paulus werd geopenbaard en alleen door hem werd bekend gemaakt; dat de 

Profeten niet over de Gemeente die Zijn lichaam is spreken; dat Johannes de Doper en Jezus 

Christus, op aarde zijnde, het koninkrijk predikten en niet de Gemeente: dat de prediking van 

Petrus aan de Heidenen niets te maken heeft met de Verborgenheid; dat we in de Brieven van 

Petrus niets van de Verborgenheid vinden. 

 

Tot op dit moment is het enige antwoord t.o.v. van onze positie geweest een reeks van ver-

keerde benamingen die we stilzwijgend zijn voorbijgegaan en die we niet kwalijk genomen 

hebben. De mildste van deze benamingen zijn geweest dat wij hyperbedelingsdrijvers of Bul-

lingeristen zijn. Men heeft vanzelf de gevolgtrekking gemaakt dat onze leer afkomstig is van 

wijlen Dr. Ethelbert W. Bullinger. Echter, we bieden hieronder het bewijs aan dat wat wij 

leren, reeds in gebruik was toen Dr. Bullinger een jongen was van dertien jaar. 

 

Gedurende het grootste deel der negentiende eeuw (1820-1861) leefde en werkte in Groot-

Brittannië een waar en toegewijd dienstknecht van God, Charles Henry Mackintosh. Hij 

werkte eerst, op een kantoor in Limerick, maar opende in 1844 een school in Westport. Daar 

hij negen jaar later vreesde dat zijn school de eerste plaats in zijn leven zou innemen, hield hij 

er mee op. Vanaf die tijd wijdde hij geheel zijn werk in een rijke dienst van geschriften en 

onderwijs aan de Heere. Hij was een van de eerste Broeders, meestal genoemd Plymouth 

Broeders. Zijn voornaamste werk wordt gevonden in zijn zes delen: Aantekeningen op de 

“Pentateuch” en zes delen “Gemengde Schriften” van C. H. M. Hij gebruikte nimmer zijn 

naam in verband met zijn geschriften en aan het merendeel van zijn lezers is hij slechts bij 

zijn voorletters bekend:  “C. H. M.” 

 

In het jaar 1850 schreef hij een reeks artikelen over: “Het Leven en de Tijd van Elia”. In het 

slotartikel van deze reeks vinden we onder “Slot opmerkingen” een sterk bewijs voor ons 

inzicht. We hopen dat na het lezen van dit artikel zij die ons tegenstaan ons inzicht “Mackin-

toshianisme” zullen noemen in plaats van “Bullingerisme”. Indien onze leer gebrandmerkt 

moet worden, laat ze dan juist gebrandmerkt worden. Het artikel is ontleend aan: ”Het leven 

en de Tijd van Elia” door C. H. Mackintosh. De cursivering is van ons. 

O. Q. S. 

De Leer aangaande de Gemeente 

door C. H. Mackintosh 

 

Het is van het grootste belang dat de Christelijke lezer de leer verstaat van het enige karakter 

der Gemeente. Deze zal het enige voorbehoedmiddel blijken te zijn tegen de verschillende 

vormen van verkeerde en ongezonde leer die zo zeer de overhand heeft rondom ons. Goed 

onderricht te zijn van de hemelse positie en de hemelse bestemming der gemeente, is de 

meest afdoende beveiliging tegen wereldgezindheid op de weg van de Christen in het heden 

en ook tegen valse leer met betrekking tot zijn toekomstige hoop. Elk leer- of tuchtsysteem 

dat de gemeente met de wereld wil verbinden, hetzij in haar tegenwoordige toestand, hetzij in 
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haar toekomstig verschiet, moet verkeerd zijn en een onheilige invloed uitoefenen. De ge-

meente is niet van de wereld. Haar leven, positie en hoop is geheel hemels, in de meest diepe 

zin van dat woord. 

 

De leer aangaande het hemels karakter der Gemeente werd in al haar kracht en schoonheid 

door de Heilige Geest ontwikkeld in de apostel Paulus. Tot op zijn tijd en gedurende de vroe-

gere gang van zijn bediening was het Gods voornemen te handelen met Israël. Er was, een 

lange reeks van getuigen geweest die uitsluitend tot het Huis Israëls werden gezonden. 

 

Zoals reeds in het begin van dit artikel bleek, betuigden de profeten Israël niet alleen hun al-

gehele ondergang maar profeteerden ook de toekomstige oprichting van het koninkrijk over-

eenkomstig het verbond gemaakt met Abraham, Izaak, Jacob en David. Zij spraken niet over 

de gemeente als het Lichaam van Christus. Hoe konden ze dat waar deze zaak een diepe 

verborgenheid was die niet aan de kinderen der mensen geopenbaard was? De gedachte van 

een gemeente, samengesteld uit Jood en Heiden, “gezet in de hemel” ging ver uit boven de 

horizon van het profetisch getuigenis. Jesaja spreekt ongetwijfeld in zeer verheven toon over 

Jeruzalems heerlijkheid in de laatste dagen, hij spreekt over de Heidenen die tot haar licht en 

over koningen die de glans zullen kennen die haar is opgegaan; maar hij komt nimmer boven 

het koninkrijk uit en voert, als gevolg daarvan, nimmer op boven het verbond gemaakt, met 

Abraham dat eeuwige zegening verzekert aan zijn zaad en door dat zaad aan de Heidenen. 

We mogen de geïnspireerde bladzijden van de wet en de profeten van het ene einde naar het 

andere doorlopen, we zullen geen oplossing van “de grote verborgenheid” van de Gemeente 

vinden. 

 

In de bediening van Johannes de Doper merken we weer hetzelfde op. We vinden de samen-

vatting en het karakter van zijn getuigenis in deze woorden: “Bekeert U, want het koninkrijk 

der hemelen is nabijgekomen”. Hij kwam als de grote voorloper van de Messias en trachtte 

een zedelijke orde onder alle rangen te vestigen. Hij zei het volk wat het te doen had in de 

overgangstoestand waarin het de bedoeling was hen door zijn bediening te leiden, en wees op 

Hem Die stond te komen. Vinden we iets van de verborgenheid in dit alles? Geen letter. Het 

koninkrijk is nog steeds de enige bedoeling. Johannes leidde zijn discipelen, naar de wateren 

van de Jordaan, de plaats ter belijdenis, maar kon niet vandaar opvoeren. Een die machtiger 

was dan hij kan dat alleen doen. 

 

De Heere Jezus Zelf nam toen de draad der getuigenis op. De profeten waren gestenigd, Jo-

hannes onthoofd en nu trad de getrouwe Getuige op en zei dat niet alleen het koninkrijk nabij 

was maar bood Zichzelf aan de Dochter Sions als de Koning aan. Ook Hij werd verworpen en 

bezegelde evenals elk waar getuige Zijn getuigenis met Zijn bloed. Israël wilde Gods Koning 

niet hebben en God wilde Israël het koninkrijk niet geven. 

 

Daarop kwamen de twaalf apostelen en namen de draad der getuigenis op. Onmiddellijk na 

de opstanding vroegen zij de Heere: “Zult Gij in deze tijd het Koninkrijk aan Israël weder 

oprichten?” Hun geest was vervuld met de gedachte van het koninkrijk. “Wij hoopten”, zei-

den de twee discipelen die naar Emmaüs gingen, ,”dat Hij was degene die Israël verlossen 

zou.” En zo was het ook. De vraag was: Wanneer? De Heere berispt de discipelen niet dat zij 

aan het koninkrijk dachten; Hij zegt hun eenvoudig: “Het komt u niet toe te weten de tijden 

en gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen 

de kracht des heiligen Geestes welke over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te 

Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde”  (Hand. 1:7-5). 

 

Dienovereenkomstig biedt de apostel Petrus in zijn toespraak aan Israël, hun weder het ko-

ninkrijk aan. “Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wan-
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neer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn en Hij gezonden zal hebben Jezus Chris-

tus Die u te voren gepredikt is Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederop-

richting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten van 

alle eeuw”. 
 

Hebben we hier de ontwikkeling van de verborgenheid? Neen. De tijd daarvoor was nog niet 

gekomen. De leer aangaande de gemeente moest als het ware doorbreken als iets geheel bui-

tengewoons, iets geheel buiten de regelmatige loop der dingen. De Gemeente zoals die ge-

zien wordt in het begin van Handelingen, geeft slechts enige proeve van lieflijke genade en 

“orde, voortreffelijk weliswaar Op haar wijze, maar niet één die uitgaat boven datgene dat 

men voorspeld kon zien en waarderen. In één woord, deze genade was nog die van het ko-

ninkrijk en niet die van de grote verborgenheid, de gemeente. Zij die menen dat de eerste 

hoofdstukken van Handelingen de gemeente te zien geven in haar hoogste aanblik, hebben in 

het geheel de Goddelijke gedachte er over niet gevat. 

 

Petrus’ visioen in Hand. 10 is beslist een stap vooruit t.o.v. zijn prediking in Hand. 3 Niette-

min wordt de verheven leer over de hemelse verborgenheid niet ontvouwd. In deze ver-

gadering in Jeruzalem gehouden, om de vraag onder het oog te zien die opgerezen was t.o.v. 

de Heidenen, vinden we dat alle apostelen instemmen met Jacobus in zijn conclusie: “Sime-

on heeft verklaard hoe God eerst de Heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te 

nemen voor Zijn Naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk ge-

schreven is: Na dezen zal Ik wederkeren en weder opbouwen de Tabernakel Davids die 

vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen en Ik zal denzelven weder 

oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke 

Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere Die dit alles doet.” Hand. 15:14-17. 

 

Hier wordt ons geleerd dat er niets in de roeping der Heidenen was, wat niet overeenstemt 

met de woorden der profeten. En hetzelfde zou inderdaad van de verborgenheid der gemeente 

gezegd kunnen worden; want hoewel er niets over gevonden wordt in de profeten, toch zou 

ze niet botsen met hun voorzeggingen maar veeleer als (men ze bij elkaar bekijkt), overeen-

stemming geven. 

 

We leiden hieruit dus af, dat de (prediking van het evangelie aan de Heidenen, door de mond 

van Petrus niet de ontwikkeling was van de grote verborgenheid aangaande de gemeente, 

maar eenvoudig de opening van het koninkrijk, overeenkomstig de woorden der profeten, en 

evenzo overeenkomstig Petrus’ opdracht in Mat. 16: ”En Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en 

op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel  zullen haar niet over-

weldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult 

binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de 

aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” 
 

Men lette er op: het is het “Koninkrijk” en niet de gemeente. Petrus ontvangt de sleutels van 

het koninkrijk en hij gebruikt deze sleutels, eerst om het koninkrijk te ontsluiten voor de Jood 

en dan voor de Heiden. Maar Petrus ontvangt nimmer een opdracht om de verborgenheid der 

gemeente te ontvouwen. Zelfs in zijn brieven vinden we niets over de verborgenheid. Hij ziet 

gelovigen op aarde: als vreemdelingen zeer zeker, maar toch op aarde, hun hoop hebbend in 

de hemelen en op weg daarheen zijnde.“ 

Maar, mogen we zeker vragen, nam onze apostel Paulus, toen hij Jeruzalem de rug toekeerde, 

ook afscheid van Israël? Neen, hij wanhoopte nog niet. Zeker, zij hadden zijn getuigenis in 

Jeruzalem niet aangenomen, maar mogelijk zouden ze het in Rome ontvangen; Ze hadden 
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hem geen plaats in het Oosten gegeven; misschien deden ze dat wel in het Westen. In elk ge-

val wilde hij het beproeven. Hij wilde Israël niet verlaten al had Israël hem verworpen. Daar-

om lezen we: “En het geschiedde na drie dagen (vanaf de tijd van zijn aankomst in Rome) 

dat Paulus samen riep degenen die de voornaamsten der Joden waren; en als zij samenge-

komen waren, zeide hij tot hen: Mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen dit volk, 

of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der 

Romeinen... Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spre-

ken, want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen... En als zij hem een 

dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk 

Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de 

Wet van Mozes en de Profeten, van de morgen tot de avond”. Hand. 28:17-23. 

 

Hier hebben we dan nu deze gezegende gezant in een keten die nog steeds “de verloren scha-

pen van het Huis Israëls” opzoekt en hun in de eerste plaats ”de zaligheid Gods” aanbiedt. 

Maar, “Tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, 

namelijk: Wel heeft, de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, 

zeggende: Ga henen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en geenszins ver-

staan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart dezes volk is dik gewor-

den, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat 

zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart ver-

staan en Ik hen geneze. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de Heidenen gezonden 

is, en dezen zullen horen”. 

 

Nu was er geen hoop meer. Elke poging die de liefde had kunnen doen, was gedaan maar ze 

bleef zonder gevolg en onze apostel sloot hen tegen zijn zin op onder de kracht van die rech-

terlijke verblinding die het natuurlijk gevolg was van het Verwerpen van “de zaligheid Gods” 

door hen. Zo werd elke hinderpaal voor de duidelijke en volle ontwikkeling van Paulus’ 

evangelie weggeruimd. Hij bevindt zich te midden van de uitgebreide Heiden wereld. Een 

gevangene van Rome en een verworpene van Israël. Hij had het uiterste gedaan om onder hen 

te vertoeven; zijn liefhebbend hart deed hem zo lang mogelijk dralen voor hij het oordeel van 

de profeet opnieuw deed horen; maar nu was alles voorbij, elke verwachting was vernietigd  

alle menselijke inzettingen en verbindingen lieten, naar zijn inzicht, niets dan ruïnes en te-

leurstelling zien; hij moest er zich daarom toe zetten de heilige en hemelse verborgenheid te 

openbaren die in God was verborgen, van eeuwen en geslachten, de verborgenheid van de 

Gemeente als het lichaam van Christus, aan haar levend Hoofd verbonden door de Heilige 

Geest. 

 

Jezus Christus, waarachtig God 

In vroegere stukken heeft Uit de Schriften al over het wezen van Christus gesproken. We wil-

len hier nogmaals aantonen dat Hij de Jehovah van het O.T. is en dat heel de 

Schrift erop wijst dat Hij waarachtig God is. Het is niet moeilijk te bewijzen dat Hij vóór de 

schepping bestond, hoofdzaak is aan te tonen dat Hij “is” vóór Hij schepsel werd. 

Christus in het O.T.  

“En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde Hij hun uit, in al de 

Schriften, hetgeen van Hem geschreven was” (Luk. 24:27). Laat ons een paar plaatsen na-

gaan waar Mozes van Hem schreef. 

 

“En de ganse berg... beefde zeer” (Ex'. 19:18). 

 

Het is Jehovah Die daar bij de Sinaï spreekt. Nu lezen we echter ook: 
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“Wiens stem toen de aarde bewoog” (Heb. 12:26) 

 

en dit wordt van de Heere Jezus gezegd. 

 

In Gen. 18:25 wordt Jehovah de ”Rechter der ganse aarde” genoemd. Paulus spreekt van de 

“rechterstoel van Christus” (2 Cor. 5:10) en Mattheus zegt dat de Zoon des mensen alle 

volken zal oordelen. (Mat. 25:31-46, zie ook Joh. 5:22). Rom. 14:10 spreekt ook over die 

rechterstoel en daarop zegt vers 11: “Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij 

zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden”. Dit is een aanhaling van Jes. 45:23. 

 

Laat ons verder lezen wat de profeten van Christus geschreven hebben. Jesaja zag de Heere 

der heirscharen zitten op Zijn troon (Jes. 6:1-5). Dat was Christus, want Joh. 12:41 zegt dat 

Jesaja Christus’ heerlijkheid zag. 

 

Jehovah is “Eerste en de Laatste” (Jes. 41:4; 44:6; 48:12), wat ook van Christus gezegd 

wordt (Op. 1:8, 17; 22:13). 

 

Er is in het O.T. ook sprake van de “Engel des Heeren”. God is als zodanig onkenbaar, men 

kan Zijn aangezicht niet zien (Ex. 33:20). Het is de ”Engel des Heeren” die Hem openbaart 

aan de schepping. Die Engel, al is Hij van de absolute Godheid onderscheiden, wordt toch 

ook de Heere genoemd (Gen. 1:6:13; 31:13; 32:28 , 30; 48:15, 16; Ex. 3:2-14 enz. en heeft 

dezelfde macht (Gen. 16:10, 11; 21:18; 18:14, 18 enz.). Hij handelt als God (Gen. 48:16; Ex. 

3:8; 23:30 enz.) en laat zich als zodanig aanbidden (Gen. 18:3; 22:12; Ex. 23:21). 

 

Hij is: dus geen gewone engel, geen schepsel. Het is God Zelf Die Zich voordoet in een 

zichtbare bestaanswijze. Geen schepsel kan God op die wijze voorstellen, en zich als God 

uitgeven en laten aanbidden. Zo is het ook juist met Christus in het N.T. Wie Hem ziet, ziet 

de Vader (Joh. 14:9). Evenals Christus het Woord is (Joh. 1:1-14) dat God openbaart, wordt 

ook de Zich manifesterende Jehovah het Woord Gods genoemd (Ps. 33:6 119:89; Jes. 40:8; 

Ps. 107:20; 147:18). En dat Woord bestond vóór de schepping (Spr. 8:23 Joh. 17:5, 24). 

Christus in het N.T.  
Hij wordt de Heere genoemd, zoals Jehovah in het O.T. Toen Hij Zich Gods Zoon noemde 

beschuldigden de Joden Hem van godslastering, omdat Hij Zich daarmee op één lijn stelde 

met God. Er is slechts één Heer der Heeren, één Heer van alles, van levenden en doden. Alle 

schepselen zullen voor Hem buigen. Men kan Hem slechts Heere noemen door de Heilige 

Geest. Hij is de Schepper, Eigenaar, In stand houder, Behouder van alles. Het is in Hem dat 

men moet geloven om het leven te hebben. Die Hem loochent, loochent God. Hij is de Waar-

heid, het Licht. Wie Hem hoort, hoort God. Hij en de Vader zijn één (niet één in Persoon, dat 

zegt het Grieks niet, maar één in wezen). Zijn woorden gaan niet voorbij. Hij vergeeft zon-

den (die tegen God gericht zijn), belooft de Heilige Geest, verhoort gebeden, geeft eeuwig 

leven, opstanding en genade. Hij beheerst de natuur en werkt wonderen. Hij legt zelf Zijn le-

ven neer en neemt het weer op. Hij heeft leven in Zich Zelf. 

 

WE hebben geen teksten vermeld omdat de lezer zich wel één en ander zal herinneren of 

desnoods zelf kan opzoeken. We schrijven echter ook nog enige bijzondere schriftdelen over: 

 

Joh. 1:1 “Het Woord was God”. Er staat niet “goddelijk” of “een god”. Zelfs zij die zich pre-

cies aan de volgorde van de Griekse tekst houden (waar huns inziens staat: God was het 

Woord) moeten bekennen dat het Woord Jehovah is. 

 

Joh. 5:18 “Zichzelven Gode evengelijk makende”. Het Griekse woord “isos” duidt volkomen 

gelijkheid aan. 
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Rom. 9:5 “Christus... dewelke is God” 

 

Fil. 2:6 “Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God evengelijk te zijn.” 

We komen hier nader op terug. 

 

Kol. 1:15 “Beeld des onzienlijken Gods” 

 

Kol. 2:9 “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. Men verwarre niet 

“lichaam” met “vlees”. 

 

1Tim. 1:1 “Naar het bevel van God, onze Behouder en Heer, (dat is) Christus Jezus...” 

 

1Tim. 3:16 “God is geopenbaard in het vlees.” Sommige handschriften hebben “die” (d. i. 

de verborgenheid) in plaats van “God”, doch dit kan moeilijk juist zijn gezien wat er op 

volgt. Men heeft tegengeworpen dat het “vlees” niet openbaart, doch, zoals het voorhangsel 

(Heb. 10:20) iets bedekt. Beide zijn waar. Christus openbaart ten dele God, doch bedekt Zijn 

heerlijkheid tegenover de ongelovige Joden. 

 

Tit. 1:3 “God, onze Behouder” te vergelijken met: “Christus Jezus, onze Behouder”. 

 

Tit. 2:13 “Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God 

en onze Behouder, Jezus Christus”. De afwezigheid van het lidwoord vóór Behouder toont 

(dat één persoon bedoeld is, zoals in Heb. 3:1; Rom. 15:6 enz. 

 

Heb. 1:1 “God... heeft... gesproken in Zoon”. Er is geen lidwoord gebruikt vóór Zoon: God 

Zelf spreekt in de bestaanswijze van Zoon. 

 

Heb. 1:8 “Maar tot de Zoon zegt Hij: Uw, troon, o God, is in alle eeuwigheid” (tot in de 

aioon der aioon). 

 

1Joh. 5:20 ”...Zijn Zoon Jezus Christus, Deze is de waarachtige God”. 

 

Op. 1:8 “Ik ben... de Almachtige”. 

 

Op. 11:17 “Heere God almachtig” 

 

Op. 19:6 “De Heere, de almachtige God heeft als Koning geheerst”. 

 

Hoe men dergelijke uitdrukkingen ook wil uitleggen, het is moeilijk in te zien waarom de 

Schrift zich op deze wijze zou uitdrukken indien Christus niet méér zou zijn dan een ge-

woon schepsel. Het is waar dat de naam “god” soms in betrekkelijke zin gebruikt wordt. 

Mozes was “god” voor Aaron (Ex. 7:1); de rechters (Ex. 21:6 enz.) en anderen (Joh. 10:34, 

35; 1Cor. 8:5) waren “goden”. Maar van de Heere wordt veel meer gezegd: Hij is de al-

machtige, waarachtige, grote God. Het is onmogelijk enige vergelijking te maken tussen 

Hem en een “god”. Men kan zich afvragen welke uitdrukkingen de Schrift anders zou moe-

ten gebruiken om uit te drukken dat Christus, naar Zijn wezen, absolute God is. 

 

Als dus ontelbare plaatsen van O. en N.T. zeggen dat Christus waarachtig God is en iemand 

zou beweren dat we dat anders moeten verstaan, dan zouden we moeten aannemen dat de 

Schrift ons in dwaling wil brengen. 

Eén God.  
Tegenover de doorlopende getuigenis der ganse Schrift plaatst men soms een paar teksten, 
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en in het bijzonder 1 Cor. 8:6: “Niettemin hebben wij maar één God, de Vader, ... en maar 

één Heere, Jezus Christus”. Men legt de nadruk op het feit dat Christus slechts middelaar 

is en in alles aan de Vader onderworpen. 

Nu is het een eigenaardigheid der Schrift dat ze ons in menig geval duidelijk twee dingen 

leert die schijnbaar in tegenspraak zijn met elkander. Zo is het bijv. met onze vrijheid en 

Gods almacht, met uitverkiezing en verantwoordelijkheid, met Gods eis en met onze on-

macht. Steeds heeft de mens dan de neiging de nadruk te leggen op het één ten koste van 

het ander. Men moet echter beide vast houden en leren inzien dat er geen werkelijke tegen-

spraak is. Al wat men soms mag toegeven, is dat we de zaak niet kunnen begrijpen. 

 

Hier dan zegt de Schrift dat er slechts één God is (in absolute zin) en zegt toch ook dat niet 

alleen de Vader, doch ook de Zoon naar Zijn wezen waarachtig God is. Ja, zelfs kan men niet 

twijfelen dat ook de Heilige Geest God is. We staan dus voor het vraagstuk der “drie-

eenheid”. Spotters zeggen dan dat 3 toch niet 1 is, dat we zo drie goden krijgen, dat een kind 

dat inziet, en de “kerkvaders” en theologen krijgen er van langs. Sommigen beweren heel 

Schriftuurlijk te zijn en willen van niets weten dat niet in Schriftwoorden uitgedrukt kan 

worden. Ze falen echter jammerlijk in hun redeneringen en zijn zelf verplicht woorden en 

uitdrukkingen te gebruiken die niet in de Schrift staan. 

 

Leert Gods Woord zelf niet hoe we tot een oplossing kunnen komen zonder iets op te geven? 

Er zijn aanwijzingen genoeg voor hem die wil zien. We kiezen hier slechts één passage om-

dat ze in enkele woorden zoveel zegt. In F i l .  2:6 lezen we: 

 

a.   Die in de gestaltenis Gods zijnde, het geen roof geacht heeft Gode even gelijk 

  te  zijn. 

b. Maar heeft zichzelven vernietigd (ontledigd) en de gestaltenis eens  

  dienstknechts (slaafs) aangenomen hebbende. 

c. En is de mensen gelijk geworden. 

d. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 

  gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. 

 

Daarbij moeten we opmerken dat “even gelijk” de vertaling is van “isos”, wat volkomen ge-

lijkheid aangeeft.  

“Gestaltenis” is de vertaling van “morphè” dat niet (alleen) het uitwendige, maar de be-

staanswijze zelf aanduidt.  

“Vernietigd” is onjuist, men leze “ontledigd”. Dit woord wijst op het verschil tussen de twee 

bestaanswijzen: God en slaaf, niet op enige verandering in zijn wezen. Hij die “is” kan zich 

niet zó ontledigen dat Hij zou ophouden te “zijn” in absolute zin. 

“Zijnde” is de vertaling van “huparchó”, waarin de gedachte van “begin” (archè) ligt. (Zie 

Joh. 1:1 en Kol. 1:17; Heb. 1:10; Op. 1:17). Christus Jezus was naar zijn oorsprong, dus in 

wezen, in de bestaanswijze van God. Daarom heeft Hij het dan ook nooit een roof geacht 

Gode even gelijk, dus volkomen gelijk te zijn. Hij heeft zich “ontledigd” en de bestaanswijze 

van “slaaf” aangenomen om God aan de schepping te openbaren. Als “Engel des Heeren” 

b.v. heeft Hij de absolute Godheid doen kennen voor zover dat mogelijk was. Geen schepsel 

kan zich alzo voor God uitgeven, dat zou een “roof” zijn. De schepselen die Hem zagen, za-

gen werkelijk God. In het “slaaf” zijn is Hij zo ver gegaan de mens gelijk te worden, doch 

zelfs dan kon Hij zeggen: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien” (Joh. 14:8-10). 

Nu hebben sommigen bezwaar tegen het gebruik van het woord “even gelijk”. Dat zou juist 

aanduiden dat er twee wezens zijn. Als Christus Zelf absolute God is, dan menen ze dat men 

niet kan zeggen dat Hij even gelijk is aan de Godheid. Dit nu is een redenering, en een rede-

nering die wel juist is als het over schepselen gaat, doch niet noodzakelijk mag worden vol-
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gehouden als men over God spreekt. We mogen integendeel verwachten dat ons verstand hier 

te kort schiet en het hier iets onbegrijpelijks moet zijn, omdat het God betreft, niet in Zijn 

openbaring doch in Zijn wezen. We moeten hier dus blijven bij wat de Schrift zegt. Als ze 

onderscheidt maakt tussen de absolute Godheid en de gemanifesteerde Godheid, zodanig dat 

die Twee elkaar toespreken en de Eén aan de Andere “onderworpen” is; maar daarbij ook 

duidelijk zegt, dat beide waarachtig God zijn, dan moeten we daarin geen tegenstrijdigheid 

zoeken. Het is onnodig en zelfs gevaarlijk vergelijkingen te maken tussen Hem en iets uit de 

schepping, want alle vergelijking moet falen juist op het punt waar men ze nodig heeft. God 

is één en ondeelbaar. Er is slechts één God. Toch moet men aannemen dat Hij Zich in de 

schepping kan voordoen in een bestaanswijze die Hem in zekere opzichten aan het schepsel 

doet kennen. Juist omdat de Schrift spreekt over verschillende bestaanswijzen (en sferen) kan 

men enigszins begrijpen dat God in elk dezer een zekere “persoonlijkheid” kan hebben, zo-

danig dat de Zoon tot de Vader spreekt en Hem Zijn God noemt. 

VERBLIJDT U TE ALLEN TIJDE. 

 
Hoe kan men de raad van Fil. 4:4 volgen? Er is vaak zoveel reden tot droefheid! 

 

Men dient wel echter het stoffelijke van het geestelijke te onderscheiden. Men kan heel goed 

tegelijkertijd bedroefd en verblijd zijn: bedroefd over de ziekte van een kind bijv. en toch 

verblijd door onze gemeenschap met God. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No 2. Feb. 1938 

Tot nuttige Stichting 
2 

 

DE TREKKING U1T DE BOZE AIOON. 

 

“Opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aioon” Gal. 1:4. 

 

Wat doet God nu met de tegenwoordige boze aioon? Tracht Hij haar te verbeteren? Probeert 

Hij door het prediken van een zedenleer op de harten der mensen in te werken en zodoende 

een verandering te krijgen? Zegt Hij: maak de mensen beschaafder en u kunt de gevangenis-

sen en verbeteringshuizen sluiten en allerlei misstanden heel spoedig wegruimen? Neen, Hij 

werkt anders. Hij brengt dusdanig iets nieuws in in de wereld, dat Hij de zonde in de wortel 

aantast. Hij grijpt niet de gevolgen aan, Hij richt Zich op de kern. Hij legt iets in het hart der 

gelovigen, Zijn zaad, dat niet met de zonde van doen wil hebben. Dat de zonde vreest en haat. 

Daarmee plaatst Hij hen boven de boze wereldtijdgang. Hij leert hen de zonde onderkennen, 

in haar fijnste vertakkingen zien. Hij doet er een strijd tegen ontstaan, die mits wettig gestre-

den, tot overwinning voert. Hij trekt uit de boze aioon. 

 

Dit uittrekken is allereerst een geestelijke zaak. Door de wedergeboorte wordt hiervoor de 

kiem gelegd. Wel moet hieruit nog vrucht groeien, maar het begin is er. Door versterking van 

het gegeven zaad stelt God meer en meer boven de zonde. Niet dat deze niet telkens tegen 

ons opspat, ons omschuimt zoals de zee een rots, niet dat ze niet vaak ons met haar vuile wa-

ter overgiet, maar één ding is er dat er bovenuit getrokken wordt: het zaad Gods dat niet kan 

zondigen, d.i. blijvend erin kan verkeren. 

 

God trekt mensen uit deze boze aioon. Met dat werk was Hij eigenlijk al bezig in de aioon 

aan de onze voorafgaand. Een Abel, een Henoch, een Noach zijn de bewijzen, dat God ook 

uit de oude wereld die aan de tegenwoordige boze aioon voorafging, uittrok. In deze aioon zet 

Hij dat werk voort en wederbaart dan deze, dan gene, hen daarmee in beginsel boven deze 

aioon plaatsend. 

 

Dit beginsel wordt nader uitgewerkt als we met Christus één plant mogen worden in Zijn 

dood. Dan stijgen we door de geestelijke opwekking met Hem meer uit boven de boze aioon. 

Dan zij we der zonde gestorven en heeft de boze minder macht ons te vatten. Dan willen we 

der gerechtigheid leven en onze leden Gode dienstbaar stellen. 

 

Lezer van deze regels, een belangrijke vraag: In hoeverre zijt gij uit de boze aioon uit getrok-

ken? Of wandelt u er nog onbewust van de zondige gesteldheid, met genoegen in voort? 

Streeft u soms alleen naar levensverbetering en geen persoonlijke vernieuwing. Dan bent u 

nog niet uit de boze aioon uitgetrokken en hebt u te vrezen voor de toekomstige gerichtsdag. 

En gij lezer, wiens begeerte naar de inwendige mens is de zonde te haten, zie toe dat ge in uw 

heiliging voortzet en u reinigt van alle besmetting des geestes en des vleses. Daartoe geve 

God genade. 
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Wat is de Verborgenheid 
 

INLEIDING. 

 

DE GESCHILPUNTEN. 

 

Sinds de onderzoekers van Gods Woord voorgegaan zijn tot dieper onderzoek en de tijd is 

aangebroken, waarin bijzonder Paulus’ laatste openbaring aangaande de grote Verborgenheid, 

vervat in zijn Brieven aan de gemeente van Efeze en Colosse, uiteengezet wordt, is er een 

tweelijn van mening ontstaan. Indien er nu slechts een klein verschil in visie was, zou er 

daardoor geen verwijdering hoeven te zijn. Waar er in wezen diepgaande verschillen zijn, is 

er een tweestroom ontstaan t.o.v. de Verborgenheid waarbij de één niet alleen een ander be-

ginpunt maar ook een geheel andere hoop ziet. Het is bijzonder met het oog op het laatste dat 

we andermaal in het krijt moeten treden en de visie die we hebben moeten verdedigen. Dit 

wensen we te doen in een reeks artikelen die een aanvulling zijn van onze uitgave: “De ver-

borgenheid van het Evangelie”. 

 

Het gaat hier niet om de vraag of de Gemeente met Pinksteren begint. Wie dit weerlegd wil 

zien, neme de uitgave: “Begint de Gemeente met Pinksteren” van onze medewerker S.V.M.  

 

Het gaat om andere vragen. We willen deze eerst kort samenvatten. Ze zijn deze: 

1. Is de Gemeente die Zijn (Christus’) Lichaam is, al vóór Hand. 28 gevormd, m.a.w. al 

gedurende de periode der Handelingen (al begint ze dan ook niet met Pinksteren) of is ze 

eerst daarna ontstaan, n.l. toen God Israël terzijde gezet heeft bij monde van Paulus in Hand. 

28:28. 

2. Is de hoop van het Lichaam de opname van 1 Thess. 4 of is er daarna een andere geo-

penbaard waarop in deze bedeling de aandacht gevestigd moet worden. 

 

Beide vragen zijn terug te voeren tot één  “Wat is de Verborgenheid?”. 

De meningen.  
Ter uitwerking van het bovenstaande geven we eerst in het kort het standpunt weer van (de 

partijen die over bovenstaande vragen verschillen. 

 

De ene groep, geleid door de Amerikaan-Duitser, de heer A. E. Knoch, uitgever van het 

Amerikaans-Engelse tijdschrift “Unsearchable Riches” en het Duitse “Unausforschlicher 

Reichtum” (beide betekenend: Onnaspeurlijke Rijkdom), leert dat het Lichaam al gevormd is 

tijdens de periode van Handelingen. Er is immers, zegt hij, reeds sprake van dat Lichaam in 1 

Corinthe en Romeinen (beide in hfdst. 12), Brieven die geschreven zijn vóór Israël als volk 

ter zijde is gezet, wat geschiedde bij monde van Paulus in Rome (Hand. 28:28). Dit Lichaam 

had, behalve anderen, ook Leden die met elkaar het hoofd vormden, want er is sprake van 

oog, oor en reuk, dus neus. Boven het gehele Lichaam stond Christus weer als Hoofd. Er was 

dus een volledig Lichaam met Leden die het hoofd vormden en voorts andere leden die als 

we zo mogen zeggen de romp “en de ledematen vormden en dit gehele Lichaam had boven 

zich nog een Hoofd, Christus. Het Lichaam bestond uit Joden- en Heidengelovigen. 

 

Na Hand. 28 treedt een nieuwe bedeling in werking, die der verborgenheid. Daartoe nu wordt 

aan Paulus iets bekend gemaakt dat tevoren nog niet geopenbaard was. Niet dat God een 

nieuw Lichaam gaat vormen, want er is slechts één Lichaam, maar dit: de Heidengelovigen 

die tot nu toe aan de Jodengelovigen ondergeordend waren, worden op één lijn met deze laat-

sten gesteld. Er ontstaat geen nieuw Lichaam, maar er komt door de openbaring der verbor-
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genheid een verenigd Lichaam, dat is zulk één, waarbij alle Leden van gelijke rang zijn. Het 

reeds bestaande Lichaam wordt ietwat gewijzigd; het krijgt een erfdeel onder de hemelingen. 

De Jodengelovigen moeten tevens hun aardse belofte prijsgeven; dit is geen verlies maar een 

winst. De Heidengelovigen die op aarde niet gelijkelijk met Israël kunnen erven, omdat dit 

volk de voorrang heeft, kunnen dit wel in de hemelse sfeer. De door de wet in het vlees ge-

stelde middenmuur, de besnijdenis, verliest zijn kracht en is niet langer oorzaak, dat de Hei-

dengelovige bij de Joodse achterstaat, Beiden worden verenigd erfgenaam en verenigd deel-

genoot van de beloften. De hoop van het Lichaam was vóór de Efezer openbaring voor de 

Heidengelovigen niet bepaald aangegeven. Paulus schreef daarom in 1 Thess. 4, dat zij de 

Heere tegemoet zouden gaan in de lucht. Na de Efezer openbaring gaat het onbepaald gehou-

dene over in iets bepaalds: met Christus gezet in Gods Rechterhand. 

 

Hiertegenover staat nu een andere visie, die in Engeland sinds een kwart eeuw verbreid wordt 

door de heer Ch. H. Welch en in Amerika sinds een paar jaar door de heer Otis Q. Sellers. 

Hun leer is, dat het ene Lichaam voor het eerst in Efeze wordt geopenbaard. Het is een aparte 

groep, eerst ontstaan na Hand. 28:28. Het is geen “verenigd” Lichaam dat, de vroegere hoop 

van 1 Thess. 4 behoudt, maar het ziet een nieuwe hoop geopend; het ontbonden worden en 

met Christus zijn (iets wat verreweg het beste is). Van deze visie is de Redactie van “Uit de 

Schriften” sinds acht jaar de Nederlandse vertolker. 

Diepgaand verschil. Zoals nader blijken zal, zijn dit twee ver uiteenlopende lijnen. Schijn-

baar zijn de verschillen niet zo groot, maar bij nadere beschouwing blijken de meningen zó 

ver uiteen te gaan dat men wel de daaruit voortvloeiende gescheidenheid ten zeerste kan be-

treuren maar het hopeloos is tot zekere overeenstemming te komen. 

 

We zullen enige der voornaamste punten van Knochs leer aan kritiek onderwerpen en aanto-

nen, waar de heer Knoch voor ons onlogisch en onschriftuurlijk is. Door deze kritiek mogen 

onze lezers dan beter de Verborgenheid inzien en hechter gefundeerd worden in de verheven 

openbaring ervan. Nogmaals, we wensten van harte dat we met de heer Knoch en zijn volge-

lingen één visie hadden en dat we tot een geestelijke eenheid konden komen. Als het moet, is 

het echter beter met de Schrift alleen te staan dan eenheid te vormen ten koste van wat wij 

diep in ons als waarheid zien. De eenheid der gelovigen moge aangenaam zijn, boven haar uit 

gaat het vasthouden aan de Schrift. Nu kan elk gelovige in zijn visie in de Schrift dwalen. 

Ook wij. Men overtuige ons dan uit de Schrift want deze is ook nuttig tot wederlegging. 

 

Men mene ook niet, dat het er weinig af of toe doet wat de heer Knoch leert of wij verstaan. 

Het gaat hier werkelijk om de grote vraag: Wie is in deze bedeling overwinnaar: God of Sa-

tan. M.a.w.: Is de hoop voor deze bedeling de opname of is er een andere. Indien het eerste 

juist is, dan heeft Satan God gedwongen de doden in de dood te laten tot op de toekomst des 

Heeren. Indien het laatste het geval is, dan wordt de dood door de kracht van Christus’ op-

standing, al nu telkens tenietgedaan en staat Satan er nu al telkens als machteloze toe-

schouwer bij. Dat is de kern waar het bij deze standpunten om gaat. 

(Zo althans staat de vraag voor ons die geloven dat de doden eerst door de opstanding in hun 

erfbezit (of in het oordeel) komen. Wat de heer Knoch met ons doet. Voor hen die geloven in 

een apart voortlevende ziel die van stonde aan bij Christus is of althans een voorlopige zalig-

heid heeft, in het Paradijs, heeft deze vraag weinig of geen betekenis. Zulken verwijzen we 

naar ons werkje : De Opstanding der Doden.) 

 

Of wil men het korter: Opname of Vóórhoop, opvaart bij de bazuin van 1 Thess. 4 of uitop-

standing. Wie de nieuwe hoop aanvaardt, de vóórhoop, wenst ontbonden te worden en bij 

Christus te zijn. Al zou de heer Knoch nu ook gelijk hebben t.o.v. zijn leer van het éne Li-
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chaam (wat voor ons nog niet het geval is), dan nog is er verschil over de hoop. Het is vooral 

met het oog op de hoop van deze bedeling, dat we dezer reeks artikelen schrijven De lezer 

oordele zelf. En indien hij meent dat we het onjuist zien, dan wijze hij ons terecht. Dit laatste 

verwachten we ook van de heer Knoch. En indien hij daartoe niet in staat is, dat hij dan zijn 

inzicht wijzige en zegge: Ik heb gedwaald. 

 

We handelen achtereenvolgens over: 

1. Is het Lichaam van Corinthe-Romeinen het éne Lichaam van Efeze en heeft het  

 tweeërlei Hoofd: een uit Leden bestaande en daarboven Christus Zelf? 

2. Is er een “Verenigd” of een “Mede-Lichaam”? 

3. Is er een veranderd erfdeel? 

4. Wordt Christus en het Lichaam gezet onder de hemelingen? 

5. Is er ombouw of nieuwbouw? 

6.  Wat is de Verborgenheid? 

7.  De hoop van deze bedeling. 

De Leer aangaande de Gemeente 

 
door C. H. Mackintosh (Vervolg) 

 

Zo sluiten de Handelingen der Apostelen die, evenals de Evangeliën, min of meer verbonden 

zijn met het getuigenis tot Israël. Zo lang als Israël beschouwd kon worden als het voorwerp 

der getuigenis, duurde de getuigenis voort, maar wanneer het besloten wordt onder de rech-

terlijke verblinding, houdt het op te zijn in de sfeer der getuigenis, waarom de getuigenis op-

hield. 

 

En laat ons nu zien wat deze verborgenheid, dit “Evangelie”, deze “zaligheid” werkelijk was 

en waarin het bijzonder bestaat. Dit te verstaan is van het grootste belang. Wat was Paulus’ 

evangelie? Was het een andere wijze om de zondaar te rechtvaardigen dan gepredikt werd 

door de andere apostelen? Neen, beslist niet. Paulus predikte zowel de Joden als de Heide-

nen “bekering” tot God en geloof in de Heere Jezus Christus! Dat was het wezen van zijn 

prediking. Het bijzondere van het Evangelie door Paulus gepredikt had niet zo zeer betrek-

king op Gods weg met de zondaar, dan wat Hij deed wanneer deze gerechtvaardigd was. Ja, 

het is juist de positie waartoe Paulus’ evangelie de gemeente leidde waardoor het zijn eigen-

aardigheid ontving. Wat betreft de rechtvaardiging van de zondaar, kon er slechts één weg 

zijn, namelijk door geloof in het ene offer van de Heere Jezus Christus. Maar er konden tal-

rijke trappen van verhoging zijn in de staat van een heilige. Bijvoorbeeld had een heilige in 

het begin van Handelingen hogere voorrechten dan een heilige onder de wet. Mozes, de pro-

feten, Johannes, onze Heere in Zijn persoonlijke bediening en de Twaalf, allen brachten ver-

schillende inzichten naar voren met betrekking tot de positie van de gelovige voor God. Maar 

Paulus’ evangelie ging ver boven deze allen uit. Het was niet het Koninkrijk dat aan Israël 

aangeboden werd op grond van bekering zoals dit geschiedde door Johannes de Doper en 

onze Heere; ook was het niet het Koninkrijk dat voor Jood en Heiden geopend werd in Hand. 

3 en 10; maar het was de hemelse roeping van de gemeente van God, samengesteld uit Jood 

en Heiden, in één Lichaam, verbonden aan een verheerlijkte Christus door de tegenwoor-

digheid van de Heilige Geest. 

 

De brief aan de Efeziërs ontwikkelt ten volle de verborgenheid van Gods wil aangaande de 

gemeente. We worden daar breedvoerig onderwezen betreffende onze hemelse positie, he-

melse hoop en hemelse strijd. De apostel beschouwt de gemeente niet als een pelgrim op 
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aarde (wat, we behoeven het niet te zeggen, vanzelfsprekend het geval is), maar als gezeten 

in de hemel: niet als zwoegende hier, maar als rustende daar. “Hij” heeft het volbracht. Toen 

Christus uit de doden opgestaan was, werden al de delen van Zijn Lichaam mede opgewekt; 

toen Hij ten hemel voer, voeren zij ook op; toen Hij Zich zette, zetten zij zich ook; dat is de 

raad Gods, en om deze in de loop der tijden te verwezenlijken, werd de Heilige Geest van de 

hemel gezonden. 

We moeten nimmer vergeten, dat elke uiting van de menselijke geest niet alleen te kort 

schiet, maar in wezen ingaat tegen al deze Goddelijke waarheden aangaande de gemeente. 

We hebben gezien hoe lang het duurde voor de mens er houvast aan kon krijgen; hoe ze als 

het ware met moeite naar voren gebracht werden en hem opgedrongen werden en we hebben 

slechts een blik op de geschiedenis der kerk van de laatste achttien eeuwen te werpen om te 

zien hoe zwak ze vastgehouden en hoe snel ze losgelaten werden. Het hart hangt van nature 

aan de aarde en de idee van een aardse corporatie vindt het aantrekkelijk. Daarom kunnen 

we verwachten dat de waarheid van het hemelse karakter der gemeente slechts door een zeer 

kleine en zwakke minderheid zal worden ingezien en voortgeplant. Men kan niet veronder-

stellen dat de Protestantse Reformatoren hun gedachten oefenden t.o.v. dit gewichtige on-

derwerp. Zij waren de instrumenten om de kostelijke waarheid van de rechtvaardiging door 

het geloof vanuit het struikgewas der Roomse bijgelovigheid naar voren te brengen en ook 

om in de menselijke consciëntie het licht der inspiratie te laten vallen tegen de valse en ver-

strikkende dogma’s van menselijke tradities in. Dat was niet gering; toch moet men erken-

nen, dat de positie en hoop van de gemeente niet hun aandacht bezig hield. 

 

Om dit alles te verstaan moet men geestelijker zijn dan de gewone Christenen. Vanzelf rijst 

de vraag in de geest van de zoeker naar waarheid: “Wat is de meest Schriftuurlijke vorm van 

Gemeente leiding? Bij welke groep Christenen moet ik me aansluiten?” Het antwoord op 

zulke vragen is: Sluit u aan bij hen die zijn “benaarstigende te behouden de enigheid des 

Geestes door de band des vredes”. Sekten zijn de Gemeente niet, en godsdienstige groepen 

niet het Lichaam van Christus. Daarom is het aangesloten zijn bij een sekte het zich bevinden 

in één van de talrijke bijstromen die zich snel voortspoeden naar de verschrikkelijke draai-

kolk waarvan we lezen in Openb. 17 en 18. 

 

Laat ons niet verleid worden, beginselen zullen doorwerken en systemen zullen hun geschikt 

terrein vinden. Het vooroordeel zal werken en het uitwerken van de hemelse beginselen 

waarvan we spreken belemmeren. 'Zij die Paulus' evangelie willen handhaven, zullen zich, 

evenals hij, verlaten en veracht zien te midden van de schitterende praal van de wereld. De 

botsing der godsdienstige stelsels, het gekibbel der sekten en het gerammel over godsdiensti-

ge geschilpunten zal ongetwijfeld de zwakke stemmen van hen die over de hemelse roeping 

spreken overstemmen. Maar laat de geestelijke mens die zich te midden van al de droevige en 

ontmoedigde verwarring zich het volgende eenvoudige beginsel zal herinneren: elk systeem 

van kerkelijke tucht en elk systeem van profetische uitlegging dat de gemeente op enige wij-

ze, met de wereld wil verbinden of met de dingen van de wereld, moet uitgaan tegen de geest 

en de beginselen van de grote verborgenheid, geopenbaard door de Heilige Geest aan de 

apostel der Heidenen. 

Ik moet dit opstel besluiten. Ik ben me er diep van bewust hoe zwak en onsamenhangend ik 

ontwikkeld heb wat ik in mijn geest zie betreffende de leer der gemeente, maar ik twijfel niet 

aan het grote belang ervan en ben verzekerd dat, naarmate de tijd voortgaat, er veel licht aan 

de gelovigen over gegeven zal worden. 

 

Op het ogenblik is het te vrezen dat inderdaad slechts weinigen er in treden. Indien de ver-

borgenheid verstaan werd, zou er veel minder inspanning zijn om een naam en een plaats 
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op aarde te bereiken. Paulus, de grote getuige van de hemelse bestemming van de gemeente, 

moet een armelijke indruk gemaakt hebben vergeleken met de kinderen van deze wereld en 

dat zullen allen doen die zijn beginselen handhaven en in zijn voetstappen treden, maar hij 

troostte zijn geest met de gedachte; “Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit 

zegel: De Heere kent degenen die de Zijnen zijn”; en hij wist ook dat in de donkerste tijd er 

een aantal zal zijn die de Heere aanroepen zullen uit een rein hart. Moge te midden van dit 

treurige toneel ons deel met hen zijn totdat wij Jezus zullen zien gelijk Hij is en Hem voor 

immer gelijk gemaakt zullen worden! 

Naschrift van de Vertaler. De lezers zien hoe dicht C. H. Mackintosch de Verborgenheid be-

nadert. In het bijzonder de Broeders die enige van zijn werken hebben uitgegeven, mogen 

inzien dat de Gemeente niet met Pinksteren begint, zoals zij menen maar eerst geopenbaard 

wordt na Hand. 28, en uitsluitend aan Paulus. Laten zij beginnen G. H. M. alvast in dezen na 

te volgen, Dan nog één stap en zij vatten de bedeling der Verborgenheid met haar eigen hoop 

geheel. 

 

Het is ook treffend van C. H. M., dat hij als het ware voorspelt dat er meer licht over de Ver-

borgenheid zou doorbreken. Dit is werkelijk geschied en het schrijdt in onze dagen ook nog 

verder voort. Zijn opstel moge daartoe ook nog mede helpen. Heeft hij ook niet alles van de 

Verborgenheid gezien, haar unieke hoop bleef hem verborgen, hij heeft zo zeer de geest en 

het wezen er van mogen grijpen, dat we mogen geloven, dat hij, bij verdere voorlichting, al-

les had aanvaard. Wie aanvaardt dat de Verborgenheid eerst na Hand. 28 is geopenbaard, kan 

logisch genomen niet als hoop er van 1 Thess. 4 aanvaarden want dit is vóór Hand. 28 gege-

ven. De hoop van 1 Thess. 4 kan dus niet de hoop van de Verborgenheid zijn. We geloven 

dat God G. H. M. in de geest onbewust wel verder geleid heeft. In onze dagen geeft Hij het 

voorrecht de dingen klaarder te mogen zien. Men verblijde zich over het meerdere licht en 

wandele er bij, opdat Hij in beide verheerlijkt worde. 

 

Jezus Christus, waarachtig God 

(Vervolg) 

 

De Schrift spreekt dus over de absolute God en de gemanifesteerde God. Naar Hun wezen 

zijn Ze één, naar hun “persoonlijkheid” zijn ze onderscheiden. Er zijn geen twee Goden, 

doch twee “personen”. Daartegenover is de mensheid niet “één”, doch menigvuldig. Paulus 

en Petrus zijn niet één mens, doch twee mensen en twee personen. 

 

De tegenwerping dat al wat van Christus gezegd wordt niet toepasselijk is op de absolute 

Godheid heeft geen zin, want het spreekt vanzelf dat, als Hij vrijwillig de bestaanswijze van 

“slaaf” heeft aangenomen en Zich verder vernederd heeft, Hij in die nieuwe toestanden an-

ders is dan God. Doch daarom is Hij naar Zijn wezen niet ondergeschikt in welk opzicht ook. 

Hij is even goed en waarachtig God als de Vader. 

 

We loochenen dus niet dat er een moeilijkheid ligt in de “drie-eenheid” doch we beweren dat 

ze juist daar ligt waar we ze moeten verwachten: het betreft Gods wezen dat voor ons onbe-

grijpelijk is. Er is geen tegenstrijdigheid doch een verborgenheid. De soms boosaardige en 

spottende kritiek bewijst dat ze het vraagstuk niet begrepen heeft. Door aan te nemen dat haar 

menselijke redeneringen toepasselijk zijn, veronderstelt ze al dat Christus geen absolute God 

is. Wij, integendeel nemen aan wat de Schrift zegt en bekennen, dat we niet over Gods wezen 

kunnen redeneren met enige hoop de waarheid juist weer te geven. Wel kunnen we over een 

en ander nadenken en gissingen maken die we met alle voorbehoud voor anderen neerschrij-

ven. 
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Alle kritiek over het gebruik van het woord “persoon” of andere uitdrukkingen die niet in de 

Schrift voorkomen is ook misplaatst. We hebben zelf steeds de nadruk gelegd op het gebruik 

der “gezonde” woorden der Schrift. Het kan echter voorkomen dat men andere uitdrukkingen 

gebruikt, niet omdat men bezweert de zaak beter te kunnen uitdrukken dan de Heilige Geest, 

doch ten dele omdat ongeestelijke mensen de geïnspireerde woorden verkeerd begrijpen en 

het dan soms nodig is iets met andere woorden toe te lichten; ten dele omdat men zaken 

waarvan Gods Woord slechts enkele aanwijzingen geeft, als een samenhangend geheel wil 

voorstellen; ten dele omdat men verder kan nadenken en ten minste proefsgewijze sommige 

dingen wil “uitleggen” of op meer bevattelijke wijze voorstellen. Als men beweert alles te 

geloven wat de Schrift zegt, dan bewijst dat nog niet dat men het werkelijk doet, zelfs niet als 

men geheel oprecht is. Het is niet voldoende de Schrift in haar eigen woorden na te praten, 

men moet, zover dat mogelijk is, verstaan wat de Schrift zegt. 

Christus is vóór de schepping. 

 Dat Christus bestond vóór Hij mens geworden is, behoeven we niet meer aan te tonen. Dat 

Christus er al was vóór de schepping, hebben we al gezien, doch we willen er hier nog wat 

méér de nadruk op leggen door enige bijzondere Schriftplaatsen aan te halen. 

 

Ps. 33:6 “Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijns 

monds al hun heir”. 
 

Spr. 8:23 “De Heere bezat Mij (de Wijsheid) in het beginsel Zijns wegs, vóór Zijn werken, 

van toen aan” 

 

Joh. 1:1 .”In de beginne was het Woord” 

 

Joh. 17:5 “En nu verheerlijk Mij, Gij Vader! bij Uzelvén, met de heerlijkheid, die ik bij U 

had, eer de wereld was”. 
 

Rom. 11:13 “Want uit Hém, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen” 

 

1Kor. 8:6 “Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn”  

 

Kol. 1:16 “Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde 

zijn” 

 

Heb. 1:2 “Door Welken Hij ook de aionen opnieuw toebereid heeft” 

 

Heb. 2:10 “Door Welken alle dingen zijn” 

 

1Tim. 1:9 “Die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der aionen” 

 

Er kan dus geen twijfel zijn dat Christus bestond vóór dé schepping, voor de aionen. Hij kan 

niet de aartsengel Michaël zijn, zoals sommigen beweren, noch enig ander schepsel. Hij 

wordt genoemd de eerstgeborene aller creatuur (Kol. 1:15) en het begin der schepping Gods 

(Op. 3:14). Hij is God en blijft dat steeds, doch werd schepsel met het oog op Zijn verhou-

ding tot de schepping. Hij werd eerstgeborene aller creatuur, d.i. Hij was er vóór Hij eerstge-

borene werd, evenals Hij er was vóór Hij eerstgeborene uit de doden werd (Kol. 1:18). 

 

Nu zegt men: dat is alles goed en wel, laat ons aannemen dat Christus bestond vóór de 

schepping, maar dat bewijst nog niet dat Hij toen waarachtig, absoluut God was, Al is Hij 

vóór de schepping, toch kan Hij tenslotte zelf naar Zijn wezen een schepsel zijn. 
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Christus “is” vóór Hij schepsel werd. 

We moeten dus aantonen dat Christus er niet alleen was vóór de schepping, doch dat Hij er 

was vóór Hij zelf schepsel werd. Want dan is er geen keuze meer, dan moet Hij wel, naar 

Zijn wezen, absolute God zijn. 

 

Nu hebben we al gezien dat Paulus in Kol. 1:15 zegt: “Die is het Beeld van de onzienlijke 

God” en in Hebr. 1:3 lezen we dat Hij is “het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uit-

gedrukte beeld Zijner zelfstandigheid”. Door te redeneren kunnen we hieruit afleiden dat het 

Beeld, Christus, altijd bestaan heeft, omdat God, Die niet verandert, steeds een Beeld en af-

schijnsel gehad moet hebben. Hierop kan men echter antwoorden dat het wel of niet hebben 

van een beeld alleen het uitwendige, niet het wezen zelf betreft en God, zonder verandering 

in Zijn wezen, zonder beeld geweest kan zijn. Men kan ook de vraag stellen waarom er een 

beeld zou zijn als er niemand was om het te zien. Als men meent dat het beeld tot Gods we-

zen behoort, dan heeft het steeds bestaan, doch dan schijnt het alsof er geen eenheid in Gods 

wezen is. Met redeneringen komen we dus niet verder, want het betreft weer Gods wezen 

zelf, en dat gaat ons verstand te boven. 

 

We menen dat de al vermelde teksten Tit. 2:13; 1 Joh. 5:20; Fil. 2:6 (even gelijk) beter ge-

schikt zijn om te bewijzen dat Christus waarlijk God is. 

 

Er zijn echter nog andere delen waarvan we niet gesproken hebben en die duidelijk zeggen 

dat Christus naar Zijn wezen steeds IS. Men herinnert zich hoe Johannes, tegen de taalre-

gels in, moet schrijven: 

 

“Eer Abraham was, BEN Ik” Joh. 8:58. 

 

Alleen de absolute Godheid kan zeggen: “Ik BEN” (zie b.v. Ex. 3:14). Alle schepselen 

“worden”, doch “zijn” niet in absolute zin. Ook Paulus zegt: 

 

“Hij is vóór alle dingen” Kol. 1:17. 

 

Deze en veel andere teksten schakelen alle “worden” uit en zonder enige redenering weten 

we dat Christus “is” vóór Hij schepsel werd. 

 

Men lette er op dat we niet beweren dat Christus “Zoon” genoemd wordt vóór Hij schepsel 

werd. We zeggen niet dat men in Gods wezen moet onderscheiden tussen de Vader, de 

Zoon en de Heilige Geest. We menen dat de Schrift daar niets van zegt. De naam “Zoon” 

wordt slechts gegeven als Hij al schepsel geworden is, en die naam, evenals “Vader” en 

“Heilige Geest”, wordt alleen gebruikt in verband met de schepping en Gods openbaring. 

Na de aionen is de Zoon onderworpen en is God alles in allen (1 Cor. 15:28). Zijn Zoon-

schap onderscheidt Hem van alle schepselen. God heeft tot geen engel gezegd: “Gij zijt 

Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd” (Heb. 1:5). Er komt geen verandering in Gods 

wezen door de generatie van de Zoon. 

 

Het is de moeite waard hier Joh. 1:18 te vermelden: 

 

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, 

Die heeft Hem ons verklaard”. 

Het is heel eigenaardig dat vele handschriften, waarbij de Vaticanus en de Sinaïticus, 

“God” schrijven in plaats van “Zoon”. Het is niet als Zoon dat Hij in het wezen Gods is, 

maar als God. Men vindt dan ook nooit de uitdrukkingen: “God de Zoon” en “God de Hei-
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lige Geest”. Het woord “eniggeboren” wijst op de enige wijze waarop Hij geboren is. 

Schepselen worden “Zonen Gods” genaamd, doch geen dezer is te vergelijken met de 

“Eniggeborene”. Hetzelfde woord “eniggeboren” duidt ook Izaak aan (Heb. 11:17), want 

hij was geheel verschillend van de andere zonen van Abraham, zijnde geboren door een 

bijzondere tussenkomst van God. Hij was “naar de Geest” (Gal. 4:28), terwijl de andere 

kinderen “naar het vlees” geboren waren. 

 

We besluiten dus uit dit onderzoek, dat Christus waarachtig God is. Wellicht tonen we in 

een later stuk aan dat ook de Heilige Geest in de volle zin van het woord God is. En toch is 

er slechts één God. Het begrip “drie-eenheid” is dus Schriftuurlijk. 

 

We zien de drie-eenheid werken in de schepping. Of ze ook in Gods wezen zelf bestaat, laten 

we in het midden. De Schrift spreekt er niet over en met onze redeneringen kunnen we niet 

zo ver reiken. Het is slechts als dit onderscheid in Gods wezen zelf zou bestaan, dat men zou 

kunnen begrijpen dat sommigen een tegenstrijdigheid menen te zien tussen die “drie-

eenheid” en het feit dat er slechts één God is. Als we echter zowel de Zoon als de Heilige 

Geest zien als God in de schepping gemanifesteerd, vervalt een dergelijke moeilijkheid. 

 

LEVENDMAKING. 
 

Een poos geleden maakte men veel ophef over zo gezegde levendmaking van dode dieren. 

Een hond b.v. wordt “gedood” en een tiental minuten nadat het hart heeft opgehouden te 

werken wordt zijn bloed in beweging gebracht door een toestel. Na enige minuten is hij weer 

levend en blijft in leven. 

 

We weten niet in hoever dergelijke “levendmakingen”, op mensen, toegepast, een rol zullen 

spelen in de eindtijd, of welke argumenten men er in zal gaan zoeken om de Schriftuurlijke 

opstandingen “uit te leggen”. We willen er hier alleen op wijzen dat, al zijn die proeven nog 

zo merkwaardig, men hier niet mag spreken over “dood” en “levendmaking”. Als het hart 

ophoudt te werken is men nog niet dood. De ware dood begint als het lichaam in ontbinding 

treedt. De Heere Jezus wachtte dan ook tot dit gebeurd was vóór Hij Lazarus terug in het le-

ven riep. (Joh. 11:39). 

Geen opname vóór de dag des Heeren. 

 
De Thessalonicensen dachten dat de dag des Heeren reeds aanstaande was (2Thess. 2:2) Pau-

lus geeft zich heel wat moeite om te bewijzen dat dit niet zo was. Als de opname voor die dag 

des Heeren plaats had, hoe eenvoudig zou het dan geweest zijn er op te wijzen dat die dag 

nog niet aangebroken was omdat ze nog niet opgenomen waren. Waarom met hen te hande-

len over de afval, de mens der zonde, de verborgenheid der wetteloosheid enz. als dit alles na 

hun opname zou komen? 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 3 Maart 1938 

Tot nuttige Stichting 

3 

 

DE OPNAME. 

“Opdat Hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze aioon”. Gal. 1:4. 

 

Het uittrekken heeft allereerst een geestelijke zijde. God kan dit werk soms zeer snel doen 

maar steeds is er een geestelijke basis voorhanden. Echter, hierbij blijft het niet De uittrek-

king uit de aioon heeft ook betekenis voor het lichaam, zij het dan nu niet direct dan toch met 

het oog op de toekomst. Als straks de dood komt en de mens gaat naar het huis der samen-

komst aller levenden, het graf, dan schijnt, daarmee de dood die in de boze aioon heerst, wel 

het woord van Gal. 1:4 te logenstraffen, maar dat is slechts schijn. God za1 eenmaal ook deze 

macht van de aioon te niet doen. En dat mede door een “uittrekking”. D.i. “opstanding”. 

 

Paulus heeft met deze woorden o.i. ook een zekere opstanding op het oog kort voor Christus’ 

komst op aarde. Vlak tegen het eind van de boze eeuw, bij de laatste bazuin, zal de groep die 

geestelijk uit de aioon getrokken was, uit de doden opstaan en altijd met de Heere wezen. 

Hiermee wordt door het verderfelijke onverderfelijkheid en door het sterfelijke onsterfelijk-

heid aangedaan. De gestorvenen staan eerst op, de nog levenden worden veranderd. En zo 

worden ze naar het lichaam uit de vergankelijkheid van de boze aioon getrokken. 

 

We merken hierop, dat aan Paulus, toen hij aan de Galaten schreef, de Verborgenheid met 

haar bijzondere hoop, nog niet geopenbaard was. Hij verwachtte toen nog de wederkomst van 

de Heer en indien deze spoedig plaats zou vinden, kon hij bij de levend overblijvenden beho-

ren. De latere hoop was hem toen nog onbekend. 

 

Niettemin is ook die hoop reeds rijk. Eenmaal verlost te worden van al het boze en de be-

slommeringen van deze aioon. 

 

Want welk een drijver is ze toch. Ze jaagt altijd voort, kent geen rust. In steeds, sneller wor-

dende jacht snelt ze verder en drijft het maatschappelijke en politieke leven met al de levens-

terreinen voort. En de mens moet mee in die gang ten koste van zijn gezondheid, zijn leven, 

zijn al. Alles wordt aangepast aan de eeuw. 

 

Eens breekt de rust aan, de rust van het toekomende leven. Dan wordt het afgetobde vermoei-

de lichaam vernieuwd. Dan houdt de drijver op. Dit is de troost van het trekken uit de boze 

eeuw t.o.v. de toekomst. 

 

Maar van die rust is het innerlijk geestelijke leven een voorafschaduwing. Zij die door God 

uit deze eeuw getrokken worden, moeten reeds nu iets van die rust vertonen die er eenmaal in 

volmaaktheid in hun geest en ziel en lichaam zal wezen. Dat is de zegen die zij er nu reeds 

van genieten in deze tijd. 
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Wat is de Verborgenheid 

IS HET LICHAAM VAN COR.-ROM. HET ENE LICHAAM VAN EFEZE? 

IS ER TWEEERLEI HOOFD? 

 

HET éne Lichaam volgens de heer Knoch.  
Volgens de heer Knoch en zijn volgelingen in verschillende landen is het Lichaam van Chris-

tus, waarvan Efeze spreekt, reeds in de Handelingentijd, dus vóór Hand. 28:28, gevormd. We 

zullen hem citeren of beter, vertalen. Hij zegt dan: 

 
Dat de heiligen onder de volken leden waren van het Lichaam van Christus, was geen verborgenheid, want er 

staat geschreven : “Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking 

hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus maar elkeen zijn wij elkanders leden.” (Rom. 12 : 4, 5). 

En aan de Corinthiërs herhaalt Paulus opnieuw : “Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, maar alle 

leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook de christus. Want ook wij allen zijn in 

één geest tot een lichaam gedoopt...” (1 Cor. 12 : 12, 13). Ten tijde van Paulus’ gevangenschap was het “éne 

Lichaam” wel bekend. (Uit “Unsearchable Riches “, dl. XVIII, nr. 2, Maart 1937). 

Over wat het Hoofd zijn van Christus betreft, zegt hij het volgende: 

 
Men verbindt gemeenlijk het Hoofdschap van Christus aan de beeldspraak aangaande het Lichaam. Men wil ons 

doen geloven dat niemand als lid van het Lichaam in het hoofd is want dat zou alleen Christus toegekend wor-

den. De functies uitgebeeld door de ogen, de oren en de neus behoren Hem alleen toe. Daar deze afzonderlijk 

genoemd en door de apostel in zijn brief aan de Corinthiërs aan de leden toegeschreven worden, wordt veron-

dersteld, dat Christus twee Lichamen heeft, niettegenstaande de uitdrukkelijke verzekering van het tegenoverge-

stelde. Dat Christus geen apart lid van het Lichaam is, n.1. het hoofd, moet duidelijk zijn want het geheel is Zijn 

lichaam. Zijn hoofdschap is een afzonderlijke trek. Hij is over het gehele lichaam, het hoofd ingesloten. Alles is 

duidelijk als we lezen dat “de man het hoofd der vrouw is evenals Christus dat van de gemeente“. De vrouw, 

hoewel het onderwerp, is niet zonder een eigen hoofd. De man is niet haar lichamelijke hoofd. Er is slechts één 

Lichaam van Christus waarin sommige der leden in het hoofd zijn en sommige in de voeten, maar nu, in het 

verenigde Lichaam, zijn allen van gelijke rang “. U. R. dl. XXIII, nr. 3, Mei 1932. (Hoofdletters bij “Lichaam” 

van ons). 

In één geest gedoopt.  
Laat ons, om te beginnen, eerst iets van 1 Cor. 12 bespreken. 

 

Dit hoofdstuk is in drieën te delen n.l. vs. 1-11, vs. 12- 27, vs. 28-30. Vers 1-11 handelt over 

de gaven en laat de eenheid in de verscheidenheid zien, vs. 12:27 licht het voorgaande toe en 

wijst ter illustratie op het menselijke lichaam, terwijl het de gemeente van Corinthe een Li-

chaam noemt. Vs. 28-30 noemt de verschillende dragers en hun rangorde. 

 

“Maar al deze dingen werkt één en dezelfde Geest (in); delende aan een ieder in het bij-

zonder gelijkerwijs Hij wil” Hiermee wordt in vs. 11 het eerste deel besloten. En dan begint 

het tweede: deel met: 

 

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam, vele 

zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus (Grieks: de Christus). Want ook wij allen 

zijn door (Gr.: in) één geest tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten hetzij vrijen, en wij allen zijn tot (Gr.: in) één geest gedrenkt” 1 Cor. 12:12 

en 13. 

 

Paulus zegt hier dat allen in één geest gedoopt zijn. Wat betekent dit? Voor ons is deze doop 

in één geest de doop in de heilige geest. Heilige geest is hier de kracht uit de hoogte, Luk. 

24:49, de belofte des Vaders, Hand. 1:5. 
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De doop in heilige geest was aan Israël voorzegd. Zie Mt. 3:11; Mk. 1:8; Lk. 3:16; Joh. 1:33. 

(De St. Vert. zet hier overal “met”, er staat “in”). Dit noemt Christus de belofte des Vaders. 

Met deze heilige geest werden allen die op het Pinksterfeest bijeenwaren, vervuld, Hand. 2:4. 

Maar er geschiedde meer. Petrus ervoer, dat God ook niet-Joden daarin doopte toen de heili-

ge geest ook op Cornelius en zijn vrienden viel, Hand. 10:44. Hij merkte dat aan Johannes’ 

woord een nieuwe betekenis gegeven werd, Hand. 11:16. Aan Jood en Heiden waren van 

toen af gelijke gaven gegeven, Hand 11:17. Alleen, God had een zekere volgorde omgekeerd. 

Was het eerst: waterdoop-geestesdoop, nu was het: geestesdoop-waterdoop, Hand. 2:38 en 

10:47. 

 

De doop in één geest, is het ontvangen van de gave van heilige geest. Paulus zegt nu in 1 

Cor. 12 dat allen in één geest gedrenkt waren, hetzij Joden hetzij Grieken. Dit was, met Cor-

nelius voor ogen, geen verborgenheid. Trouwens, aan Israëls zegening was die der Heidenen 

verbonden. Ook dezen zouden God vanwege de barmhartigheid verheerlijken, Rom. 15:9. 

Dat ook zij in heilige geest gedoopt werden, was niets vreemds. Nu was Cornelius wel geen 

Heiden die tot de stomme afgoden heengetrokken was, maar dit doet aan het wezen der zaak 

niets af. Dat God later ook Hem niet dienende Heidenen bezocht, bewijst wel Zijn nog grote-

re genade maar niet dat er toen iets nieuws plaats had. De vraag is niet of men al of niet gelo-

vige Heiden was, maar of de gave des heiligen Geestes alleen voor de Joden was. Nu geble-

ken was dat God deze gave ook aan de Heidenen gegeven had, kon Paulus zeggen, dat allen, 

hetzij Jood, hetzij Griek, in één geest gedoopt waren. Vanaf Cornelius was dit bekend. Pau-

lus noemt dit dan ook geen verborgenheid. 

 

Tot één Lichaam gedoopt.  
De groep die in één geest gedoopt en gedrenkt was, vormde door die doop een eenheid. Deze 

noemt de Apostel een “lichaam”. Hij komt daartoe door vergelijking met het menselijk li-

chaam. Hij zegt immers: “Want gelijk het lichaam”. Deze vergelijking is tevens illustratie of 

toelichting. Neem eens, zo zegt hij als het ware, een menselijk lichaam. Wat ziet u dan? U 

ziet vele leden elk met een eigen functie of dienst. Ze vormen echter met elkaar slechts één 

lichaam. En nu vormt gij, Corinthische gemeente, (1 Cor. 1:2; 12:28), met elkaar en anderen 

ook een Lichaam. 

 

De toelichting die Paulus hier gebruikt, gaat niet boven de voorgaande leer uit want dan zou 

ze ophouden toelichting te zijn. Dan bracht ze iets nieuws. Maar daar is hier geen sprake van, 

want ze wordt ingeluid door het “Want gelijk”. 

 

Het “Lichaam” waarover Paulus het heeft, omvat ook het hoofd. Alle delen zijn er in begre-

pen. Dat Paulus dit ook bedoelt, blijkt uit enkele delen die hij later noemt. Hij spreekt van oor 

en oog, vs. 16 en van de reuk. vs. 17, dus heeft de neus op het oog. Dit zijn delen van het 

hoofd, maar Paulus rekent dit ook bij het lichaam te behoren. Het Lichaam omvat hier ook 

het hoofd, Dit zijn we met de heer Knoch volkomen eens. het Is echter de vraag nu of boven 

dit hoofd nog een ander Hoofd, Christus is. Voordat we dit bezien, spreken we verder over 1 

Cor. 12. 

Alzo ook de christus.  

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele 

zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook de christus.” 

 

Dit laatste is een eigenaardige uitdrukking en vraagt even de aandacht. 

 

Deze uitspraak: “alzo ook de christus” is het slot van de hoofdzin: “Want gelijk het lichaam 

één is..., alzo ook de christus”. Men legt deze uitdrukking gewoonlijk zo uit, alsof er stond: 
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“Alzo ook het Lichaam van Christus”. Men vat ze dus op als een ellips, als een weglating, 

waarbij men in gedachten of in woorden iets bij moet voegen om tot een duidelijker geheel te 

komen. We geloven, dat men door deze bijvoeging scheef gaat. We hebben immers reeds 

gezien dat met het lichaam het gehele menselijk lichaam, het hoofd inbegrepen, wordt be-

doeld. Zal de vergelijking dus op gaan, dan zou met “de christus” niet alleen het (mystieke) 

Lichaam van Christus worden aangeduid, maar Hij Zelf als Hoofd er mede inbegrepen zijn. 

Tegenover het gehele menselijke lichaam, dat mede het hoofd omvat, stond dan het gehele 

Lichaam van Christus met Hem als Hoofd. Maar men wil lezen: “alzo ook het Lichaam van 

Christus waarbij men Hem als Hoofd er buiten laat omdat men alleen de Leden van Zijn Li-

chaam op het oog heeft. Zo zou de vergelijking niet opgaan. Het natuurlijke lichaam met een 

hoofd kan niet tot illustratie dienen van een figuurlijk Lichaam zonder Hoofd. Daarom kan de 

aanvulling: Alzo ook, het Lichaam (van Christus) niet goed zijn en moet men niets aanvullen, 

dus lezen: “alzo ook de christus”. 

 

Hoe moeten we de uitdrukking dan verklaren? We geloven het volgende: Paulus bedoelt met 

“de christus” zeker niet de Persoon des Heeren noch ook: het Lichaam, van Christus maar hij 

noemt de Gemeente Gods (1 Cor. 10:32) zo. “De christus” is dus de titel van de Gemeente. 

Men weet dat “Christus”, strikt genomen geen eigennaam is, maar “gezalfde” betekent. 

“Christus” is hetzelfde woord dat in het Hebreeuws “Messias” is. En dat is in onze Bijbels 

vaak vertaald door “gezalfde”. Zo heet Saul de gezalfde des Heeren. In het Hebreeuws staat: 

de Messias des Heeren. Wel is Christus de Messias, de Gezalfde bij uitnemendheid, maar 

daarom is Hij niet uitsluitend de énige messias d.i. gezalfde. Messias is dus geen eigennaam 

maar een soortnaam. En zo ook het Griekse woord christus. Wel nadert deze titel vaak heel 

dicht de eigennaam of is hij het, maar hij is het oorspronkelijk niet en treedt dan ook niet uit-

sluitend als zodanig op. Dat blijkt uit 1 Cor. 12. “De christus” is hier de gemeente van 

Corinthe. Evenals in 1 Cor 6:15 waar de leden van de christus de leden van de gemeente 

Gods zijn. 

 

Bewijs hiervoor geeft 2 Cor. 1:21: “Maar Hij Die ons met u bevestigt in Christus en Die 

ons gezalfd heeft (Gr.: eis christon kai chrisas èmas) is God”. ’t Is om de zalving dat deze 

gemeente de christus heet. 1 Cor. 12:13 omschrijft dit zo: “Want ook wij allen zijn in één 

geest tot één Lichaam gedoopt”. De gemeente Gods was een gezalfde groep en heet daarom 

de christus, de gezalfde. 

 

Is het Lichaam tweehoofdig?  
De heer Knoch, die het Lichaam van Corinthe d.i. van de Handelingentijd, voor het Lichaam 

van Christus houdt, kwam hier al dadelijk voor een moeilijkheid te staan. Paulus ziet de Ge-

meente Gods (in Corinthe, Rome en elders) als een compleet lichaam, met een geleed hoofd 

dat gevormd wordt door leden van de Gemeente. In vs. 28 somt hij enige groepen van leden 

op: Apostelen, profeten, leraars, enz. Laten de eersten het hoofd vormen; de overige de ande-

re leden. Waar dit een Lichaam is met een geleed hoofd, welks leden op aarde zijn, kwam de 

heer Knoch voor de moeilijkheid: Waar Efeze Christus als Hoofd noemt, hoe nu daarmee? 

Heeft het Lichaam van Christus dan een dubbel hoofd, is het tweehoofdig? Hij antwoordt 

hierop met ja en wijst dan ter verklaring van zijn stelling op Ef. 5 waar de man het hoofd der 

vrouw heet en Christus dat der gemeente. De vrouw heeft buiten haar man die het hoofd is, 

ook nog een eigen hoofd. Zo heeft de Gemeente buiten haar Hoofd Christus nog een eigen 

hoofd bestaande uit sommige Leden. Andere zijn in de voeten, maar allen zijn van gelijke 

rang. 

 

Deze oplossing schijnt op het oog wel aannemelijk, maar is bij nadere beschouwing onlo-

gisch en onschriftuurlijk. 
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Onlogisch. Hoe is de man het hoofd der vrouw? Van nature? Neen. De man wordt alleen 

hoofd der vrouw als hij zich door het huwelijk met haar verbindt. Hij is hoofd der echtverbin-

tenis. Als de heer Knoch nu zegt: Maar de vrouw heeft ook nog een hoofd, dat van haar na-

tuurlijk lichaam, dan is dat een geheel kromme gedachte. Want Paulus maakt, hier geen ver-

gelijking met een menslijk lichaam waarvan de vrouw dan het eigenlijke lichaam of de romp 

met de ledematen zou zijn en de man het hoofd (de Duitsers en de Vlamingen duiden dit li-

chaamsdeel aan met “kop”). Dat de vrouw een hoofd heeft (als lichaamsdeel) blijft helemaal 

buiten beschouwing. Wil men er over spreken, dan moet men ook van het hoofd (lichaams-

deel) van de man spreken. Wat stelt dit dan voor? Als de man Christus voorstelt, zou het li-

chamelijk hoofd van de man iemand moeten voorstellen die boven Christus staat. Men ziet 

dat men de beeldspraak niet verder mag drijven dan Paulus bedoelt en de hoofden als li-

chaamsdelen buiten beschouwing moeten blijven. 

 

Laten, we de zaak tot haar juiste verhouding terugbrengen. De man is het hoofd der vrouw in 

de echtverbintenis. Niet de vrouw. Trekt men de parallel door, dan moet men zeggen: Dus de 

vrouw is “lichaam” in deze verbintenis. Of ze van nature een hoofd heeft, blijft geheel buiten 

beschouwing. Als we zeggen: Hij is hoofd van een fabriek of van een school, dan denken we 

er niet bij: en hij heeft zelf ook een lichamelijk hoofd. Wie zo redeneert, ontgaat de figuurlij-

ke taal. Het gaat over het aangeven van een positie. Als Paulus nu zegt: “Gelijk ook Christus 

het Hoofd der Gemeente”, dan bedoelt hij dat er geen ander hoofd is. Evenals er in het hu-

welijk één hoofd is, de man, zo is er in het Lichaam, één Hoofd, Christus. En evenmin er in 

de echtverbintenis twee hoofden zijn omdat de vrouw ook nog een letterlijk hoofd heeft, 

evenmin heeft het éne Lichaam van Efeze twee hoofden. Het huwelijk heeft niet tot hoofd de 

man plus nog andere leden van het gezin. De man alleen is hoofd. Niemand anders bekleedt 

die positie. Zo ook heeft Christus in het Lichaam niemand anders naast Zich die nog eens 

hoofd onder Hem als Hoofd zou zijn. Laat de heer Knoch door zulke schijnrede van wijsheid 

de beeldspraak niet scheef trekken, Het is onlogisch wat hij zegt. 

 

Onschriftuurlijk. Het is ook onschriftuurlijk. Om meer dan één reden. 

 

1. In 1 Cor. 12:28 geeft Paulus de letterlijke verklaring van de beeldspraak over het Lichaam 

in vs. 11-27. 

 

“En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profe-

ten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, 

regeringen, menigerlei talen”. 

 

We lezen nu voor “gemeente” “lichaam”, want dat moet kunnen indien deze gemeente het 

lichaam vormde. In het Lichaam zijn dus apostelen, profeten, leraars, enz. De apostelen zijn 

zeker wel in het hoofd. Als het Lichaam van Efeze niet alleen Christus tot hoofd heeft, maar 

ook een hoofd zoals dat van Corinthe, waar zijn dan de apostelen in onze dagen? Hebben de 

Apostolischen dan toch gelijk? Of heeft het Lichaam nu het ene hoofd verloren en Christus 

alleen als Hoofd behouden? Indien de Apostelen, die in het Corinthe Lichaam zo’n wezenlijk 

bestanddeel er van uitmaakten, nu afwezig zijn, wordt dan daarmee het Lichaam in wezen 

niet geheel veranderd? In elk geval heeft de heer Knoch dan ongelijk, want dan is het Li-

chaam van deze bedeling niet twee-, maar eenhoofdig. 

 

2. Ef. 4:15 en 16 leren wat anders. “... opdat wij (vs. 14) ...alleszins zouden opwassen in 

Hem Die het Hoofd is, uit Welke het gehele Lichaam, bekwamelijk samengevoegd en teza-

men vastgemaakt zijnde... de wasdom des Lichaams bekomt tot zijns zelfs opbouwing in de 

liefde”. 
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Het Lichaam wordt opgebouwd uit het Hoofd. Indien het Lichaam nog weer leden had die het 

”lichamelijke” hoofd vormden, dan zou dit er niet kunnen staan. Het Lichaam, hier bedoeld, 

wast op uit het Hoofd. Dus heeft het zelf geen hoofd. De heer Knoch erkent dit eigenlijk zelf, 

want hij zegt dat alle leden van gelijke rang zijn. Wel voegt hij erbij dat sommigen in het 

hoofd zijn en sommigen in de voeten, maar dit is onlogisch, want de beeldspraak van hoofd 

en voeten in 1 Cor. wijst op ongelijkheid in rang. Als de heer Knoch dus eerst zegt dat ze van 

gelijke rang zijn, dan is dat hetzelfde alsof iemand zegt: Een cirkel is rond maar hij is ook 

vierkant. Het een sluit het ander uit We zijn het eens met de heer Knoch als hij zegt, dat ze 

van gelijke rang zijn. Maar dan zijn er geen leden in het hoofd, noch ook in de voeten. En dan 

is Christus het enige Hoofd. 

 

Het woord “lichaam” heeft (evenals andere woorden) in de Schrift meer dan één betekenis. In 

1 Corinthe ontleent Paulus het begrip aan het natuurlijke menselijke lichaam. Zoals dit ver-

schillende organen heeft, elk met een eigen functie en daarin delen zijn die zwak zijn en min-

der geëerd, (1 Cor. 12:22, 23), zo was dat ook in het Lichaam van de Handelingentijd het ge-

val. Dat is daar het punt van vergelijking. Maar het. woord “lichaam” heeft in Efeze een an-

dere betekenis. Daar betekent het een groep leden die allen van gelijke rang zijn (de heer 

Knoch geeft dit zelf toe) en die Eén heeft Die er Hoofd van is, de Voorganger in alles. Indien 

allen van gelijke rang zijn, dan zijn er geen twee hoofden. 

 

In wezen benadert de heer Knoch ons standpunt. Hij geeft toe dat alle leden van gelijke rang 

zijn. Hiertoe waren er veranderingen nodig, zegt hij. Maar de veranderingen die hij ziet aan-

gebracht, zijn van zo diep ingrijpende aard, dat wij menen dat God iets nieuws geschapen 

heeft. Figuurlijk gesproken staat de heer Knoch op evolutie standpunt. Uit de Gemeente 

Gods (van 1 Cor.) ontwikkelt zich dan het Lichaam van Christus. Wij staan op scheppings-

standpunt: God schept iets geheel nieuws. De heer Knoch laat het ene begrip “lichaam” in 

het andere overgaan: Dit is ongeveer hetzelfde als het begrip “geest” waarmee een engel 

aangeduid kan worden te doen overgaan in het begrip “geest”, waarmee het hogere deel van 

’s mensen wezen wordt aangeduid of bijv. Holland (het vroegere gewest) te doen overgaan in 

Holland, de naam waarmee Nederland vaak in het buitenland wordt genoemd. Laat de heer 

Knoch wat radicaler zijn. De betekenis van een woord kan, al wordt het met dezelfde letters 

gespeld, geheel verschillen. God heet “elohim”, maar afgoden heten ook zo. Daarom zijn ze 

nog geen God. En zo ook het woord “lichaam”. In 1 Cor. 12 wordt er een geheel lichaam 

mee aangeduid waarvan ook leden in het hoofd waren. Christus heet echter niet het hoofd, 

het is één Lichaam in Christus. In Efeze wordt er een groep mee aangeduid van gelijke leden. 

Die hebben Christus tot Hoofd. Hier is het dus een Lichaam dat op zichzelf zonder Hoofd is. 

 

Noch in, 1 Cor., noch in Efeze is er een tweehoofdig Lichaam. In 1 Cor. is niet Christus het 

Hoofd maar Apostelen, (mogelijk ook profeten). In Efeze is er geen ander Hoofd dan Chris-

tus Zélf. Het Efezer Lichaam is daarom iets geheel anders en bestond nog niet in de Hande-

lingentijd. 

 

3. Paulus geeft in 1 Cor. 11:3 de geestelijke verhouding tussen God, Christus, man en vrouw 

duidelijk aan. God is het Hoofd van Christus, Deze het hoofd des mans, deze het hoofd der 

vrouw. Hij zegt hierbij niet, dat Christus het Hoofd der Gemeente Gods is. (1 Cor. 10:32). En 

toch ware dit hier, waar hij God het Hoofd van Christus noemt, bijzonder op zijn plaats ge-

weest, indien deze verhouding toen bestaan had. Hij rept er met geen woord van, terwijl hij 

wel de andere verhoudingen noemt. We besluiten hieruit, dat deze verhouding dus niet be-

stond, anders had de Apostel dit hierbij vermeld. Waar de Gemeente Gods een eigen figuur-

lijk hoofd had in de apostelen, kon hij dit niet vermelden. Immers, tussen God en 

Christus is geen ander figuurlijk hoofd. Evenmin tussen Christus en de man. Evenmin tussen 

de man en de vrouw. Er is hier een rechtstreekse ordening. Van de Gemeente Gods met haar 



Jaargang 1938 Pagina 25 
 

figuurlijk hoofd, de apostelen (en profeten?) is Christus niet het Hoofd. Daarom vermeldt 

Paulus dit dan in 1 Cor. 11 ook niet. Wat de heer Knoch zegt, wordt niet gestaafd door de 

Schrift in 1 Cor. 11, dat alle verhoudingen aangeeft, maar zwijgt over die der Gemeente Gods 

tot Christus. 

Twee Lichamen van Christus?  
Misschien zal de heer Knoch of anders de een of andere lezer ons op twee dingen wijzen.  

Allereerst op 1 Cor. 12:27: 

 

“En gijlieden zijt het Lichaam van Christus”. 

 

 Ziet u wel, kan er gezegd worden, dat het Lichaam van Christus er toch reeds was. 

 

Laat ons opmerken, dat in 1 Cor. 12:27 geen sprake is van het Lichaam van Christus. De heer 

Knoch vertaalt de grondtekst hier wel zo, maar er staat: “Gijlieden zijt Lichaam van Chris-

tus”, Het Grieks heeft geen onbepaald lidwoord zoals onze taal. Het lidwoord “een” ont-

breekt. In het Grieks staat “sooma Christou”. Dit kan vertaald worden door: “een Lichaam 

van Christus”. Het is helemaal niet noodzakelijk te vertalen: “hèt Lichaam van Christus”, 

zoals de heer Knoch doet in zijn Concordante Vertaling van het N.T. Hij legt hiermee iets in 

de tekst dat er niet in behoort. Immers, 1 Cor. 12 wordt verklaard door Romeinen 12. Daar 

lezen we in vs. 5: 

 

“Alzo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus.” 

 

Hier staat dat de velen een Lichaam vormen in Christus. De term “in Christus” drukt nergens 

uit, dat Christus het Hoofd van iets is. “Eén Lichaam in Christus” is niet: “Het Lichaam van 

Christus” in die zin zoals Efeze dat leert. Het weglaten van het lidwoord voor “lichaam van 

Christus” valt te meer op, waar Paulus in de voorgaande verzen het bepaalde lidwoord vóór 

lichaam veel gebruikt, ook daar waar het niet strikt nodig is. In vers 27 zet hij alleen: “Gij zijt 

Lichaam van Christus”. 

 

In Ef. 4:12 vinden we ook de term: “Lichaam van Christus”. Hier vinden we echter wèl het 

lidwoord hoewel dit, strikt genomen niet nodig is. Er staat: “tot opbouwing van het Lichaam 

van de Christus”. 

 

In deze tekst ligt nog iets meer besloten dan alleen een taalkundig verschil. Er staat duidelijk 

in dat het Lichaam van Christus nog opgebouwd moet worden. God gaf apostelen en profe-

ten, evangelisten en herders en leraars tot opbouwing van het Lichaam van Christus. Indien 

dit Lichaam er al was, waartoe zou het dan nog gevormd, opgebouwd, moeten worden. Men 

ziet dat de Schrift zelf telkens bewijs geeft tegen de visie en leer van de heer Knoch. 

 

Dat het Lichaam van Christus er nog niet was, volgt verder ook uit Ef. 4:16: 

“Uit Welke (n.l. Christus) het gehele Lichaam bekwamelijk tezamen gevoegd en tezamen 

vastgemaakt zijnde...”. 

 

Het moest dus nog samengevoegd en samen verbonden (Grieks: “wordende”) worden door de 

werking uit het Hoofd. Hoe kon het er dan reeds zijn in de Handelingentijd? 

 

Zijn er dan meerdere Lichamen van Christus, zal men vragen. Ja en neen. Ja, in zoverre er in 

de Handelingentijd een Lichaam is, bestaande uit Jood en Griek, dat Christus toebehoort. Dit 

is de Gemeente Gods van 1 Cor. 1:2; 10:32; en 2 Cor. 1:1. Deze heet in Rom. 12:5 een Li-

chaam in Christus. Het heet een Lichaam omdat de leden op elkaar waren aangewezen, leden 

waren “in het bijzonder”, 1 Cor. 12:27, d.i. “ten dele” (zo zijn de Griekse woorden van 12:27 
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vertaald in 1 Cor. 13:9), wat wil zeggen: ze hebben elkaar nodig om één geheel te vormen. 

Neen, waar hèt Lichaam van Christus een groep is die Christus tot enig Hoofd heeft en die 

wel een geestelijke eenheid vormt maar geen uiterlijk zichtbare. Deze groep is eerst gevormd 

na de Efeze openbaring en omvat alle leden, waar ze zich ook bevinden. Toen eerst begon de 

opbouw, de bekwamelijke samenvoeging en vastmaking. 

 

Jezus Christus, waarachtig God 

(Vervolg) 

 

Het Concilie van Nicea heeft gesproken van de “eeuwige generatie” volgens dewelke de Va-

der steeds (buiten de tijd om) het goddelijk wezen mededeelt aan de Zoon. Al namen ze aan 

dat de Zoon in zekere zin ondergeschikt is, toch was dit voor hen geen minderwaardigheid, en 

was de Zoon dus even waarachtig God als de Vader. De besluiten van dit Concilie waren 

vooral gericht tegen Origenes, Sabellius en Arius. De eerste zei dat de Zoon wel altijd bestaan 

heeft, doch niet gelijk is met God; dat de Vader de  God is, terwijl de Zoon slechts “god” is. 

Arius ging verder en beweerde dat de Zoon niet steeds bestaan heeft, a1 bestond Hij vóór de 

schepping. De Zoon is door de Vader Zélf geschapen. Hij is niet God uit Zichzelf, doch 

“god” gemaakt. Hij beriep zich op Spr. 8:22 dat men soms vertaalt: “De Heere schiep mij in 

het beginsel Zijns wegs, vóór Zijn werken, van toen aan”. Hetzelfde Hebreeuwse woord, 

hier door “scheppen” vertaald, komt voor in Spr. 1:5; 4:5, 7; 17:16; 18:15; l9:8; 20:14; 22:23 

en de algemene zin is: “verkrijgen” of “bekomen”. 

 

Sabellius leerde dat Vader, Zoon en Geest, dezelfde God zijn, die in drie opeenvolgende sta-

diën met die drie namen genoemd wordt. God bestaat, volgens hem, eerst als Schepper en 

Wetgever, dan als Verlosser, dan als Levendmaker. Hij beriep zich op Ex. 20:3; Deut. 6:4; 

Jes. 44:6; Joh. 10:38. 

Het is soms goed terug te gaan tot wat anderen gedacht hebben, want dit laat ons toe onze 

eigen gedachten meer in overeenstemming met de Schrift te brengen. We menen dat het Con-

cilie van Nicea (en dat van Constantinopel) terecht die verschillende dwalingen heeft willen 

vermijden, doch zelf wat te ver gegaan is, evenals Augustinus, Thomas van Aquino en ande-

ren. Zij willen de drie-eenheid in Gods wezen zelf zien. Dit kan wel, en onze redeneringen 

voeren in die richting, doch de Schrift zegt het niet. Sabeilius was verkeerd met opeenvol-

gende openbaringsvormen in God te zien, want de Schrift leert dat in de aionen de absolute 

Godheid, de Zoon en de Heilige Geest tegelijkertijd bestaan: de Vader in de sfeer van het 

ongeschapene, de Zoon en de Heilige Geest in zekere openbaring bestaanwijzen in de sfeer 

der schepping. Maar hij was Schriftuurlijk als hij loochende dat de Schrift onderscheid maakt 

in het wezen Gods. Zoals we reeds gezegd hebben is het beter niet over Gods wezen te rede-

neren, want dan staan we bloot aan allerlei gerechtvaardigde kritiek. Ais we ons dus bepalen 

tot wat de Schrift zegt, spreken we niet over een drie-eenheid in Gods wezen, doch houden 

we vast aan de drie-eenheid in de zin dat Vader, Zoon en Heilige Geest alle drie waarachtig 

God zijn en één in wezen. Met de gedachte van “eeuwige generatie” ontkomt men zo moei-

lijk aan de gevolgtrekking dat de Zoon dan in wezen toch geen absolute God is. 

 

We kunnen volkomen toestemmen dat de Zoon in zekere zin ondergeschikt is aan de Vader 

(d.i. naar Zijn positie, niet naar Zijn wezen), dat Hij niet Zijn eigen wil doet, dat Hij de Vader 

aanroept als Zijn God, dat Hij slechts middelaar is, dat Hij van de Vader alles ontvangt, dat 

Hij door de Vader gezonden is, dat Hij onderworpen wordt, enz. Dat alles zegt niets tegen het 

feit dat Hij in wezen God is en vóór Hij schepsel werd in geen ding ondergeschikt was aan de 

Vader. 
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“Jezus Christus, deze is de waarachtige God en het aionische leven”. 

 

“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. 

 

Naschrift.   
Men ziet uit bovenstaande dat de kwestie der “drie-eenheid” ons niet onverschillig mag laten. 

Het is geen zaak die we aan de ”theologen” mogen overlaten en die geen praktisch belang 

heeft. Het gaat om de vraag: “Wat denkt u van de Christus?” Het betreft de kern van ons ge-

loof. Het is niet vóór we inzien wie Christus is, dat we ten volle “in” Hem gaan geloven en 

bewust met Hem in gemeenschap zijn. Hoe dankbaar mogen we zijn dat we daartoe slechts 

de Schrift te geloven hebben, wat iedereen, die Gods genade niet weerstaat, kan doen. 

 

Als Christus geen waarachtige, absolute God is, dan kan ons geloof ons niet behouden. Dan 

kan onze gemeenschap met Hem ons geen leven geven. Als Hij niet absoluut IS, dan kan Hij 

ons ook niet doen “zijn” en ons niet voeren tot het “God alles in allen”. 

 

Al de Schrift 
 

Hoe meer men de Schrift van nabij bekijkt, hoe meer men haar eenheid en volmaaktheid ziet. 

Het gaat hier zoals met de stoffelijke schepping, die zich als iets wonderbaars openbaart zo-

wel in het grote als in het kleine. Al wat van God komt en door het schepsel niet verstoord is, 

wint voor ons in waarde hoe meer het gekend en onderzocht wordt. Juist het tegenovergestel-

de van wat gebeurt als men het werk van de mens onderzoekt. 

 

Doch de eenheid van Gods Woord is slechts zichtbaar als men het zoveel mogelijk letterlijk 

aanvaardt. Alle “vergeestelijking” en alle fouten in de logica voert tot moeilijkheden en tot de 

schijnbare tegenstrijdigheden die het modernisme er meent in te vinden. 

 

En al de Schrift is nuttig. Men kan het onderzoek der profetie en der bedelingen niet bekijken 

als een stokpaardje zonder praktisch belang. Men mag ook een zorgvuldige redenering en een 

Schriftuurlijke “theologie” niet verwaarlozen. Alles is nodig om een juiste algemene kijk te 

hebben op de inhoud. Sommige delen verwaarlozen ter wille van een “eenvoudig evangelie” 

voert tot onjuiste toepassingen en uitleg en tenslotte tot een wandel die niet overeenstemt met 

Gods wil. Evenals elk atoom, evenals ons lichaam, evenals het zonnestelsel een geheel vor-

men waar niets overbodig is en waar alles in evenwicht moet zijn, waar de afwezigheid van 

een klein deeltje tot een catastrofe zou voeren, zo moet ook al wat we kunnen kennen uit 

Gods Woord en schepping, door middel van onze natuurlijke vermogens en van Gods boven-

natuurlijke genade, een evenwichtig geheel vormen, waar niets verwaarloosd is. In dergelijk 

geval ziet men ook beter dat Gods weg der behoudenis ons voert tot het in Christus zitten aan 

Gods rechterhand, in het bovenhemelse. Hij Die schept, behoudt en verheerlijkt, verschijnt 

ons dan in al Zijn heerlijkheid. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 4. April 1938 

Tot nuttige Stichting 
4. 

 

HET OMWINDSEL DES AANGEZICHTS. 

 

“En Hij zal op deze berg verslinden het omwindsel des aangezichts waarmee alle volken 

omwonden zijn en het bedeksel waarmede alle natiën bedekt zijn”. Jes. 25:7. 

 

Alle volken, alle natiën hebben een omsluierd gezicht. Zij hebben een aangezicht des be-

windsels, zegt het Hebreeuws. Zij kunnen niet zien. Zij menen van we1, maar de Schrift zegt 

dat ze het niet kunnen. 

 

Wie hier de verschillende terreinen van ’s mensen bestaan niet onderscheidt, loopt vast of zal 

bekritiseren. Er is naast de lichamelijke sfeer een ziellijke waarin de mens leeft en daarboven 

een geestelijke. In de lichamelijke is er vooruitgang. De geneeskunde en algemene gezond-

heidsleer schrijden voort. Wat men vroeger niet wist, kan nu op meer dan één punt ondervan-

gen worden al staat (en dit moet eveneens erkend worden) de geneeskunde nog vaak machte-

loos. Op dit terrein is, dankzij Gods algemene genade, een zekere opgang te constateren 

waardoor veel leed, ziekte en zelfs sterfgevallen voorkomen worden. 

 

Als we nu echter op ziellijk gebied komen, is er een schakering en zelfs een verschil tussen 

de volken, die eeuwen niet kunnen overbruggen. Het ene is zus geaard, het andere zo. En het 

ene volk kan de ziel van het andere niet begrijpen. Het is reeds hier dat er een zekere sluier 

hangt. Het gevolg er van is antagonisme (d. i. een bepaalde vijandelijke wrijving of botsing), 

omdat de ene volksziel zich niet kan verdragen met de andere. Vanaf Babels spraakverwar-

ring is dit verschil er. Verschil in taal en verschil in ziel scheiden de volken en omsluieren de 

blik. 

 

De ziellijke gesteldheid van vele volken is een platvloerse. Ze zijn tevreden met eten, drin-

ken, slapen en enige levensvreugde en tonen een zeer beperkte of nauwe horizon te hebben, 

Het is echter niet deze omsluiering die Jesaja bedoelt. Hij bedoelt een andere en wel de 

blindheid en onwetendheid aangaande Goddelijke zaken. Geen enkel volk heeft van nature 

licht. Van nature wil zeggen zonder Gods hogere inwerking. Er is zeker een flauw schijnsel, 

er is zeker soms een heel minieme kennis van een hoger Wezen, maar de geopenbaarde God 

kennen zij niet. Het moet daarom een zegen genoemd worden, dat God de Europese volken, 

door Paulus naar Macedonië te laten komen, een hogere openbaring heeft geschonken die 

helaas in de meeste landen reeds lang aan het verduisteren is en door on- en bijgeloof weer in 

donkere nacht schijnt over te gaan. Het is deze blindheid, de onbekendheid met de ware God, 

die hier het omwindsel des aangezichts wordt genoemd. 

 

Deze blindheid is een gevolg van Adams zonde. Zijn zonde heeft de dood doen inkomen en 

deze dood is niet alleen een lichamelijke, maar werkt ook op geestelijk en ziellijk terrein. Op 

het geestelijke door de blindheid en onkunde door de vervreemding t.o.v. God. God is voor 

hun de onbekende God. Zeker, ook de Heidenvolken hebben indrukken van een hoger wezen. 

Allen hebben wel een of andere hoofdgod. Maar zij zijn blind voor de ware persoonlijke God. 

En even blind voor Hem Die God verklaard heeft. Zo ligt er een duisternis over de volken der 
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wereld die benauwend is. 
 

De zending heeft getracht licht te brengen Maar op de aardbevolking is het aantal tot God 

bekeerden heel klein in vergelijking met de grote massa die in de duisternis blijft. Er zijn nog 

meer dan 1200 miljoen Heidenen en 300 miljoen Mohammedanen. Daarbij miljoenen aam 

Christenen. En dat op 2000 miljoen. (anno 1930)  

Dus meer dan drie vierden. Deze allen zijn omwonden. Hoe gezegend de zending ook ge-

werkt heeft, ze heeft het omwindsel van het aangezicht bij de volken niet weg kunnen nemen. 

Zelfs de “christen volken” in Europa en Amerika verschillen alleen in zekere vormen van de 

niet christelijke daar buiten. Maar ook zij dragen het omwindsel van het aangezicht. 

 

Waarom hebben de volken dit omwindsel? Omdat elk mens er mee geboren wordt, het is zijn 

natuurlijke staat. Hij is van nature blind, kent God niet en maakt door zijn persoonlijke zon-

den het omhulsel nog dikker. Pas door bekering tot God wordt het in beginsel weggenomen. 

En eerst door de leiding van de Geest klaren de nevelen verder op. 

 

Lezer, is bij u het omwindsel dat u van nature draagt, reeds weggenomen en kunt, u met niet 

omwonden gezicht Gods heerlijkheid aanschouwen? Of draagt u slechts uiterlijk de christen-

naam en is het ware wezen der dingen u onbekend? Zo ja, dan neme de Heere reeds thans het 

omwindsel van uw aangezicht weg, opdat ge Hem moogt zien, de levende God, in Hem, Die 

ons de Vader verklaard heeft. 

 

Wat is de Verborgenheid 
(Vervolg) 

 

Een andere God en Vader? De heer Knoch of één of meer van zijn volgelingen zal (zullen) 

ons op al het voorafgaande zeer waarschijnlijk dit antwoorden: Als u onderscheid maakt tus-

sen het Corinthe- en het Efeze-Lichaam, komt u in tegenspraak met Ef. 4, dat leert dat er één 

Lichaam is. En dat niet alleen, maar neemt u een ander Lichaam aan, en een andere hoop, dan 

moet u ook een andere God en Vader aannemen. Of twee Goden en Vaders. En waar het laat-

ste onmogelijk is, is het andere ook onjuist en daarmee valt uw gehele stelling. 

 

Dit lijkt heel aannemelijk en men heeft ons door deze redenering al in het nauw willen drij-

ven. Men meent dat hier alleen of het een of het ander is. Althans men ziet geen oplossing. 

Toch is deze eenvoudig als we de Schrift nemen. 
 

Israël is Gods eerstgeboren Zoon, Ex. 4:22. Hij heeft die zoon uit Egypte geroepen, Hos. 

11:1. God is dus Israëls Vader. Zo noemt Israël Hem dan ook in Jes. 63:16: “Gij toch zijt on-

ze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij, o Heere, zijt onze 

Vader, onze Verlosser van ouds af”. We weten daarbij dat Israël een andere groep vormt en 

een andere hoop heeft. Welnu, dan ook een andere God en Vader! Die conclusie trekken we 

op grond van de redeneringen van de heer Knoch of die zijner volgelingen. En als dit niet 

kan, dan heeft Israël dus ook geen andere hoop en is geen andere groep dan het Lichaam! Dus 

behoort het Lichaam tot Israël of Israël tot het Lichaam! Zo komt men vlak bij de Calvinisti-

sche leer. Waar de heer Knoch terecht een onderscheiding maakt tussen Israël en het Li-

chaam, en aan Israël ook een andere hoop geeft dan aan het Lichaam en ook een andere doop, 

maakt hij zich aan dezelfde “fout” schuldig die hij ons kwalijk wil nemen. Hij kan in dit ge-

val slechts één van tweeën doen: Israël een andere hoop en doop en ook een andere God en 

Vader geven of Israël een andere hoop en doop geven maar zeggen dat God toch ook wel de 

God en Vader van Israël kan zijn al is het op een andere wijze. En in die zin, n.l. dat Gods 

Vaderschap zich op meer dan één wijze kan openbaren, kunnen er dus zeer wel twee Licha-

men zijn, omdat God tot het één zeer wel in een ander verhouding kan staan dan tot het ander. 
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Met redeneringen over een andere God en Vader schiet men niets op. Zulke wapenen keren 

zich tegen de hanteerders zelf. Wie zo redeneert, lijkt wel sterk te staan, maar geeft zich bij 

enig nadenken bloot. We geloven dat in Ef. 4 Paulus zeer zeker Eén Lichaam, één geest, één 

hoop, één Heere, één geloof, één doop en één God en Vader kan leren met het oog op de 

nieuwe bedeling zonder daarom te willen zeggen, dat, omdat Israël bijv. een andere groep is 

met een andere geest, een andere geloofsinhoud en een andere doop, het ook een andere God 

en Vader moet hebben. De tegenstelling is niet zo, dat er, omdat het Lichaam bijv. één doop 

heeft, Israël geen andere kan hebben, en omdat het Lichaam één God en Vader heeft, Israël 

dus een Andere moet hebben. Het gaat hier niet om dingen of Godsopenbaringen in vergelij-

king tot andere groepen, maar om bekendmakingen voor de Leden van het Lichaam, dus met 

het oog op de nieuwe heilsorde. Het is geen waarheid om die te hanteren naar buiten, maar ze 

dient tot leiddraad naar binnen. Het gaat niet over een vergelijking met andere groepen maar 

over de geroepenen door de Efeze zendbrief. 

 

Voor de Leden van het Lichaam van de nieuw gevormde groep, is er één Lichaam, één geest, 

één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Waar Paulus echter in Ef. 3:15 

pas gezegd heeft dat uit de Vader “al het geslacht is in hemel en op aarde”, d.i. elke vader-

groep (patria), daar kan God zeer goed op verschillende wijze Vader zijn. Het geslacht der 

hemelen is een ander dan dat der aarde; deze beiden hebben een verschillende hoop, een an-

dere geloofsinhoud, een andere doop. Zo is Christus niet alleen Heer der gelovigen, maar ook 

Heer der Heren. Dit laatste is Heer zijn op een andere wijze. Er kan dus wel degelijk een “an-

dere”, d.i. verschillende openbaring van Gods Vaderschap en Christus’ Heer-zijn wezen. 

Maar daarover spreekt Paulus in Ef. 4:4 niet. Het gaat dus niet op, om dit als overtuigend be-

wijs aan te voeren, dat er slechts één Lichaam is. Als er slechts één Lichaam is, is er slechts 

één Heer, n.l. van het Lichaam! Dan is Christus geen Heer der heren, want dan zou Hij nog 

op andere wijze Heer zijn. Dan is God slechts de Vader van het Lichaam. Zelfs dus niet van 

Christus, want er is slechts één Vader! Dus geen andere, n.l. op andere wijze t.o.v. Christus 

bijv. of van een Vadergroep! De hele redenering is niets dan verspilling van woorden. Ze is 

Schriftuurlijk onhoudbaar. 

 

Samenvatting en Overzicht.  

Aan het eind van dit hoofdstuk geven we als samenvatting en overzicht de volgende vergelij-

king. 

 

DE GEMEENTE GODS DE GEMEENTE 

CHRISTUS’ LICHAAM. 

1. Gedurende de tijd voor Hand. 28:28 

werd er een groep gevormd, die ge-

doopt was in heilige geest en zich 

zichtbaar uitte door bijzondere geestes-

gaven. Hiertoe behoorden ook Heide-

nen. Dit was geen verborgenheid maar 

reeds voorzegd in de profetieën. (Rom. 

15:9-12). Vanaf Cornelius hadden Hei-

denen geestelijke gaven. 

2. In de Gemeente Gods waren de leden 

niet van gelijke rang. Sommigen waren 

in het “hoofd”, anderen in de “voet”, 

sommigen sierlijk, anderen zonder eer.  

(1 Cor 12: 14-25). 

1.De Gemeente die Christus’ Lichaam 

is, is een zich niet plaatselijk of zicht-

baar openbarende groep. Hij bezit geen 

geestesgaven en bestaat verspreid uit 

degenen aan wie God de verborgenheid 

van Zijn wil heeft willen bekend maken 

(Ef. 1:9-10). 

 

2.De Leden van de Gemeente, Christus’ 

Lichaam, komen allen tot het volkomen 

man zijn. Ze worden allen zonder vlek 

of rimpel of iets dergelijks Christus 

heerlijk voorgesteld (Ef. 5:27). 



Jaargang 1938 Pagina 31 
 

3. Van de Gemeente Gods wordt ner-

gens gezegd dat Christus het Hoofd is. 

Zijdelings volgt het tegendeel uit 1 Cor. 

11:3, waar alle verhoudingen worden 

aangegeven, maar waar ontbreekt dat 

Christus het Hoofd der Gemeente is. 

4. Nergens leert de Schrift dat de Ge-

meente Gods een dubbel geestelijk 

Hoofd heeft: een groep gelovigen en 

daarboven nog weer Christus. Indien 

dit zo zou zijn, was het duidelijk aan-

geven. 

 

 

5. Het is niet Schriftuurlijk te zeggen, 

dat de Gemeente Gods over gegaan is 

in de Gemeente die het Lichaam van 

Christus is. Dan zou een belangrijk deel 

er van (apostelen) nu ontbreken, terwijl 

God die toch in de Gemeente gesteld 

heeft. (1 Cor. 12.28). 

 

 

 

 

6. Een mens met een lichamelijk hoofd 

kan daarenboven nog iemand als gees-

telijk hoofd hebben (1 Cor. 11: 3). Het 

zijn twee hoofden van verschillende 

aard. Het is onlogisch en onschriftuur-

lijk te redeneren dat omdat de vrouw 

een lichamelijk hoofd heeft en de man 

haar hoofd is, de Gemeente Gods bui-

ten het hoofd bestaande uit leden, ook 

nog Christus tot Hoofd heeft. 

 

7. In 1 Cor. en Rom. gaat het over de 

eenheid der gelovigen (1 Cor. 12:12). 

Daarom wordt een vergelijking ge-

maakt met een lichaam waarbij alle le-

den (ook zij die het hoofd vormen) sa-

menwerken. Die eenheid is “in Chris-

tus”, daarom spreekt Rom. 12:4, 5 van 

“één lichaam in Christus”. Die groep, 

dat “lichaam” behoort Hem toe, wordt 

daarom “lichaam van Christus” ge-

noemd (1 Cor. 12:12, 13,07). 

Er is hier geen sprake van het “Hoofd” 

zijn van Christus over die groep, de 

uitdrukking “Christus het Hoofd der 

Gemeente” (Ef. 5:23) past hier niet. 

3.Van de Gemeente die Christus’ Li-

chaam is, staat uitdrukkelijk dat Chris-

tus het Hoofd is (Col. 1:18). Deze Ge-

meente wast op uit het Hoofd (Ef. 

4:15). 

4.Nergens leert de Schrift dat de Ge-

meente die Christus’ Lichaam is ook 

nog een ander geestelijk hoofd heeft be-

staande uit mensen op aarde. Er is 

slechts sprake van hèt Hoofd. Christus 

is hèt Hoofd (niet het opperste Hoofd) 

der Gemeente ( Col. 1: 18). 

 

5. Het is niet Schriftuurlijk te zeggen 

dat er nooit een ander organisme be-

staan heeft dat ook “Lichaam” heet. 

Maar daarom is elk Lichaam nog niet 

hetzelfde Lichaam. In 1 Cor. 12 maakt 

Paulus een vergelijking met het mense-

lijk lichaam, in Efeze en Col. noemt hij 

de eenheid een Lichaam. Maar daarom 

zijn ze nog niet hetzelfde Lichaam en 

gaan ze niet in elkaar over. 

 

6. Het Lichaam, Christus Gemeente, 

heeft geen twee hoofden van geestelijke 

aard n.l. een groep Leden en Christus 

Zelf. Elk Lichaam heeft slechts één 

hoofd. Het Corinthe-Lichaam alleen 

een groep Leden op aarde, het Efeze-

Lichaam alleen Christus. 

 

 

 

 

7. In Ef. en Col. gaat het over de ver-

houding van Christus tot de schepping 

en tot de Gemeente van de bedeling der 

Verborgenheid. Hij zal eens Hoofd zijn 

over alle dingen (Ef.1:10, 22; Col 2:10) 

en is nu reeds Hoofd der Gemeente die 

Zijn Lichaam is (Ef. 1:22, 23; 4:15, 16; 

5:23; Cl. 1:18). Daarom spreekt Paulus 

hier van “Het Lichaam van de Chris-

tus” (Ef. 4:12) en van “Leden Zijns 

Lichaams” (Ef. 5:30). 

Het gaat hier over de eenheid van de 

schepselen, niet in Christus maar met 

Christus. 
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De Heerlijkheid van de ene Doop 

Uit het Amerikaans-Engels van Otis Q. Sellers Oud Baptistisch prediker. 

 

Voorwoord. 

De leer der Verborgenheid verbreidt zich meer en meer. Wel niet zo, dat ze een reformatie 

wekt als in de 16de eeuw maar dan toch zo dat ze meer en meer door verschillende soorten 

van gelovigen wordt ingezien en aanvaard. 

 

Dit is ook geschied door de heer Sellers, voormalig Baptistisch prediker. 

 

De Verborgenheid brengt ook consequenties met zich mee voor de wandel. Meestal moet 

men breken met de groep waartoe men behoort omdat niet allen zullen meegaan, omdat men 

zgn. te ver gaat. Dan is het plicht evenals Abraham uit te gaan naar het land dat God gewezen 

heeft en daarin te verblijven. Dat heeft ook de heer Sellers gedaan. Toen hij zag dat hij geen 

Baptist kon blijven omdat de waterdoop voor deze bedeling niet voor groten (en nog minder 

aan onbewuste kinderen toegediend) bedoeld is, heeft hij zijn ambt neergelegd en is op zich 

zelf gaan staan. Thans geeft hij een maandblad uit: The Word of Truth (Het Woord der 

Waarheid). Daar naast heeft hij twee brochures geschreven n.l. The Glory of the one Baptism 

(De heerlijkheid van de ene Doop) en The Scriptural Position of the Lord's Supper (De 

Schriftuurlijke plaats van ’s Heeren avondmaal). Beide hebben we vertaald om ze de lezers 

van U. d. S. aan te bieden en verder te verbreiden. 

 

We geven voor meer dan 90 percent de vertaling van zijn brochure. En enkele maal een enkel 

bijschrift tot verduidelijking van de dingen. Voor het voor de doden gedoopt worden weet de 

Heer Sellers geen oplossing. Wij hebben de onze gegeven, menende dat deze Schriftplaats, zo 

bezien, geen moeilijkheid bezit. 

 

Men, wil tegenwoordig eenheid der gelovigen. Wij ook, maar tot op zekere hoogte. Wij gelo-

ven dat er wel een grondeenheid kan zijn, n.l. deze, dat alle ware in Christus gelovenden kin-

deren Gods zijn, maar geen topeenheid, d.w.z. dat allen, naar Gods voornemen, ook tot de-

zelfde groep behoren. Zo ontstaan er groepen. Onder deze groepen nu zou meer eenheid kun-

nen komen, doch slechts op één voorwaarde: dat de leden beginnen uit te zuiveren wat niet 

naar de Schrift is. Betreffende het onderwerp dat we hier bespreken, zullen we aan het eind 

van deze brochure er op wijzen, wat we hier onder verstaan. Nu leze men eerst, hoe de Heer 

Sellers de doop opvat. We sluiten ons daar bij van harte aan. 

 

We hopen dat bij de lezers de visie in dezen verscherpt mag worden en velen, mede door de-

ze uitgave, licht mogen verkrijgen in een vraagstuk waardoor Satan veel tweespalt en onenig-

heid heeft bewerkt en banden heeft aangelegd. 

De Vertaler. 

 

DE HEERLIJKHEID VAN DE ENE DOOP. 

Voorwoord van de Schrijver. 

 

Al de negentienhonderd jaren der Kerkgeschiedenis door zijn sommige grote Bijbelse leer-

stukken dingen geweest waarvoor langdurig twist en conflict is geweest. Bij zulke gelegen-

heden heeft men zich veelmeer tot de Bijbel gewend met het opzettelijke doel daarin steun te 

vinden voor eigen standpunt dan om te zien wat God in het geschreven Woord geopenbaard 

heeft. 
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Een van de telkens de eeuwen door wederkerende kwesties nu is die van de doop geweest. 

Deze is lang een stormcentrum geweest van meer dan gewone beroering. De mensen die zich 

aan de een of andere zijde van dit geschilpunt plaatsen (beide groepen beginnen het Woord 

van God te doorzoeken om bewijsteksten tot staving van hun theorie aan te voeren) letten niet 

op alles wat het Woord openbaart, maar alleen op datgene wat hun bewering steunt. De 

teksten die gebruikt kunnen worden hun theorie te dienen worden aangedikt en op de voor-

grond geschoven en die welke aangevoerd worden om de tegenovergestelde theorie te steu-

nen, worden in waarde verkleind en niet zelden overgeslagen. Als de ene helft van een vers 

hun positie steunt, en de andere die tegenspreekt, zijn er mensen die, hoewel ze er prat op 

gaan liefde en eerbied voor het Woord te hebben, er niet afkerig van zijn om alleen dat deel te 

citeren (aan te voeren) dat in hun theorie van pas komt. 

 

Waar er in de tegenwoordige tijd een bijna bittere strijd ontbrand is over de doop, schijnt het 

voor iemand die daarin op enige wijze verwikkeld is onmogelijk er vrij van alle hartstocht en 

vooroordeel over te schrijven. Het doel van schrijver dezes is een eerlijk en grondig onder-

zoek van het vraagstuk te geven. Nadat het handschrift klaar is, zullen we het daarna nog 

eens zorgvuldig nalezen en als we dan gefaald hebben, zonder vooroordeel en zonder geest 

van bittere tweespalt te schrijven, zullen we het terzijde schuiven. In het geval het stuk zijn 

weg naar de drukker vindt en enig lezer kan aanwijzen waarin we Gods Woord ontrouw zijn 

geworden, zullen we ten volle bereid zijn de gehele verdere oplage te vernietigen. 

WIJZE VAN BEHANDELING. 

Het plan dat we ons voornemen met betrekking tot dit onderwerp uit te werken, is als volgt: 

Elk vers in het N.T. waarin het woord doop of dopen voorkomt, zal eerst geciteerd en dan 

ontleed worden. Aan het verband waarin het vers voorkomt, zal behoorlijke aandacht ge-

schonken worden. Er zal niets in de verzen ingelegd worden. Er mogen bij dit onderzoek 

geen gedachten van mensen met gedachten Gods vermengd worden. Ook zal geen waarheid 

in de verzen die ontdekt kan worden, door de schrijver opzettelijk verzwegen worden. De 

ontleding zal eenvoudig zijn want het is het standpunt, van de schrijver, dat de algemene 

waarheden in Gods openbaring duidelijk reeds aan de oppervlakte te zien zijn. De bijzonder- 

heden liggen diep, maar we willen het over de algemene waarheden die geopenbaard zijn 

hebben. We willen het Woord voor zichzelf laten spreken. Na het onderzoek zal de waarheid 

samengevat worden zodat de afzonderlijke delen uit de Schrift zullen worden samengelezen 

en bij elkaar worden gebracht om een enkele openbaring van waarheid te vormen. De ver-

maning van 2 Tim. 2:15 zal bijzonder in het oog gehouden worden en het Woord der waar-

heid recht gesneden. Zo willen we door ontleding, samenvatting en rechte verdeling der 

Schrift de waarheid in Gods Woord aangaande de doop geopenbaard proberen te vinden. 

Hierdoor zal God geëerd worden naar we menen en Hij zal onze pogingen zegenen. Hij heeft 

kennis der waarheid toegezegd aan degenen die er naar “zoeken”. Zo iemand wil Deszelfs 

wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij “uit God is”, Joh. 7:17. 

 

Laten de lezers die zekere theorieën voorstaan, bereid zijn die prijs te geven indien bewezen 

wordt dat ze tegen het Woord van God zijn. En laten zij die er geen theorieën op na houden 

bereid zijn te leren als we samen Gods woord onderzoeken. 

TWEE GROTE KLASSEN. 

Er is wel gezegd, dat de mensen (t.o.v. hun opvatting van de Bijbel in twee groepen verdeeld 

kunnen worden: 

1. Zij die de Bijbel boven alles plaatsen. 

2. Zij die iets boven de Bijbel plaatsen. 

De schrijver schaart zich hartgrondig bij de eerste groep al mag die klein zijn. Zijn beroep is 

op het Woord en op het Woord alleen. Geen hulp is er beloofd aan hen die traditie (overleve-
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ring), belijdenisschrift, kerkgeschiedenis en kerkelijke praktijk boven het Woord van God 

plaatsen. 

 

Wij hebben de waarheid naar drie bedelingen ingedeeld. Ten eerste de tijd voor het kruis, ten 

tweede de tijd der Handelingen, en ten derde de bedeling der Verborgenheid (Ef. 3:9; hier 

staat niet “gemeenschap” maar “verborgenheid”). Als men deze indeling niet aanvaardt, 

wordt de waarheid over de doop tegen zichzelf verdeeld. Indien men deze indeling echter 

aanvaardt, verdwijnt alle tegenspraak en woorden onmiddellijk. 

 

We stellen geen onderzoek in naar de wijze waarop de waterdoop toegediend kan worden. Dit 

feit alleen reeds zal deze brochure uniek maken onder hen welke dit onderwerp behandelen. 

 

VOOR HET KRUIS. 

 

Wij willen dit gedeelte beginnen met een onderzoek van die verzen die betrekking hebben op 

de waterdoop van Johannes. Daaruit zullen we inzicht verkrijgen in de oorsprong, de beteke-

nis en het doel van de waterdoop, toegediend door de voorloper van de Messias. 

 

“En in die dagen kwam Johannes de Dooper, predikende in de woestijn van Judea en zeg-

gende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. Mt. 3:12. 

 

“Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jor-

daan en zij werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan zien- 

de velen van de Farizeërs en Sadduceërs tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderen-

gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomenden toorn? Brengt dan 

vruchten voort der bekering waardig”. Mt. 3:5-8. 

 

Dit is de eerste vermelding van de doop in het N.T. Deze wordt hier innig verbonden met het 

koninkrijk der hemelen. Johannes predikte bekering omdat dit koninkrijk nabij was gekomen. 

Zij die zich bekeerden, werden gedoopt in de Jordaan. Zij die gedoopt werden, beleden hun 

zonden. Toen de Farizeërs en Sadduceërs tot de doop van Johannes kwamen, vorderde hij 

vruchten der bekering waardig. Deze werd ook gevorderd van de schare zoals blijkt uit de 

paralleltekst in Lukas. 

 

“En hij kwam in al het omliggende land des Jordaans, predikende de doop der bekering tot 

vergeving der zonde. Hij dan zeide tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te 

worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomenden 

toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig”. Luk. 3:3, 7. 8. 

 

Het is heden bij velen de gewoonte eerst geloof te vragen en dan de doop te doen volgen, 

maar het blijkt duidelijk, dat Johannes vorderde: “vruchten der bekering waardig” voor hij 

hen die tot hem kwamen wilde dopen. 

 

Wat Johannes vorderde, is gemakkelijk na te gaan, want aangaande deze vordering vroeg het 

volk hem: “Wat zullen wij dan doen?”. Luk. 3:10 

 

“En hij antwoordende, zeide tot hen: “Wie twee rokken heeft, dele hem mede die er geen 

heeft, en wie spijze heeft, doe desgelijks”. 

 

“En daar kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester wat 

zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Eist niets meer dan hetgeen u gezet is”. 
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“En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide 

tot hen: Doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog en laat u ver-

genoegen met uw bezoldigingen”. Luk. 3:10-15. 

 

Deze verzen tonen de aard aan van de werken die Johannes vorderde. Het is duidelijk, dat 

deze eisen in verband stonden met het komende koninkrijk. Wordt het in onze dagen geëist, 

dat men zichzelf van alles, behalve een hemd, zal ontdoen om gedoopt te kunnen worden. Zij 

die er een eigenwillige godsdienst op na houden, nemen de doop van Johannes aan maar wil-

len blijkbaar niets te doen hebben met de eisen die er aan verbonden zijn. 

 

De doop door Johannes toegediend, moet onderscheiden worden van de verschillende 

“dopen” van het O.T. (Heb. 6:2). Sommige leraars hebben in hun ijver om de waterdoop voor 

deze bedeling te bestrijden, getracht om de doop van Johannes tot een van de ceremoniële 

dopen of indompelingen van het O.T. te maken. Het onderscheid tussen beide blijkt uit de 

volgende teksten. 

 

“De doop van Johannes, van waar was deze? Uit de hemel of uit de mensen. En zij over-

legden bij zichzelve en zeiden: “Indien wij zeggen: Uit de hemel, zo zal Hij ons zeggen: 

Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen, zo vrezen wij 

de schare, want zij houden allen Johannes voor een profeet”. Mt. 21:25, 26. 

 

Parallel daaraan lezen we: 

 

“De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoordt mij”. Mark. 

11:30. 

 

“De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen.” Luk. 20:4. 

 

In al deze teksten wordt steeds gesproken van “de doop van Johannes”. Deze benaming zou 

misplaatst zijn als de doop van Johannes een der Levietische wassingen of indompelingen 

was. De doop van Johannes was uit de hemel en hem door een bijzondere openbaring in ver-

band met de komst van Israëls Messias gegeven. 

 

“En ik kende Hem niet, maar Die mij gezonden heeft om te dopen met (Gr. in) water, Die 

had tot mij gezegd: Op welken gij de Geest zult zien nederdalen en op Hem blijven, Deze is 

het die met (Gr.: in) de heiligen geest (dat is de gave des Geestes) doopt”. Joh. 1:33.. 

 

Dit vers bewijst, dat de doop van Johannes bediend werd als gevolg van een Goddelijke op-

dracht die hem persoonlijk gegeven was. 

 

Velen hebben getracht de doop van Johannes te verbinden met het rein water sprengen in 

Ezechiël vermeld. 

 

“Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden: van al uw onreinheden en 

van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieu-

wen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en 

zal u een vlezen hart geven”. Ez. 36:24, 25. 

 

In deze verzen is positief de tijd aangegeven en de doop van Johannes werd bediend voor 

Israël vergaderd was. De belofte van Ez. 36 zal niet vervuld worden dan nadat Israëls herstel 

in hun land vervuld is. 
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De doop van Johannes staat op zichzelf. Hij is niet uit het O.T. maar uit de hemel. Hij was 

niet de vervulling van een O.T. bevel maar een opdracht aan hem zelf gegeven. De bespren-

ging van Ez. 36 zal door de Heere Zelf geschieden. De Heere doopte niemand terwijl Hij op 

aarde was (Joh. 4:2) noch ook daarna. Wat Ez. 36 ons zegt, wijst naar de toekomst. Dan eerst 

zal deze belofte vervuld worden. 

 

Vraag en Antwoord 

KAN MEN GERECHTVAARDIGD WORDEN ZONDER BEKERING EN WEDER-

GEBOORTE? 

Vraag: Zijn bekering en wedergeboorte niet voor Israël en de vroegere bedelingen? Is beke-

ring niet een soort werk, terwijl we nu alleen door genade gerechtvaardigd worden? Wordt de 

zondaar niet gerechtvaardigd? 

 

Antwoord: Zeker, God rechtvaardigt de zondaar. Maar welke zondaar wordt in feite gerecht-

vaardigd? De zondaar die gelooft (Rom. 4:5 enz.). En het gaat hier niet over een vaag geloof 

in God, maar over een geloof in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, over geloof “tot-in” 

Christus. Een geloof dat zo ver reikt, kan pas bestaan na de wedergeboorte en deze heeft niet 

plaats vóór de bekering tot God, zoals we in “De Weg der Behoudenis” hebben uiteengezet. 

Er is ook geen vergeving zonder bekering en wedergeboorte. 

 

Bekering is geen “werk”, want het is in feite God Die bekeert: Hij geeft ons genade om ons te 

bekeren. We behoeven niet te “werken”, doch slechts Zijn werking niet te weerstaan. Paulus 

spreekt voor onze bedeling wel degelijk over de wedergeboorte (Titus 3:5) en schrijft hij al 

niet zo vaak over bekering en wedergeboorte, het is om de goede reden dat hij zich vooral 

richt tot hen die zich reeds bekeerd hebben, en die reeds door God wedergeboren zijn. De 

weg der behoudenis gaat door: geloof, bekering .”op” en “tot” God als Schepper en Be-

houder, 

nieuwe geboorte 

geloof en omkering “tot-in” Christus, rechtvaardiging. 

We stippen slechts de voornaamste stappen aan. Zie “De Weg der Behoudenis”. 

 

Niet tegenstaande méér inzicht in de bedelingen en een “concordante” vertaling kan men tot 

allerlei anti-Schriftuurlijke begrippen gevoerd worden, die nog verder van de waarheid zijn 

dan sommige traditionele opvattingen. 

 

Onze bede is die van Paulus in 2 Tim. 2:25. Dat God bekering geve. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 5. Mei 1938 

Tot nuttige Stichting 
5 

 

HET OMWINDSEL DES AANGEZICHTS 

 

“En Hij zal op deze berg verslinden het omwindsel des aangezichts waarmee alle volken 

omwonden zijn en het bedeksel waarmede alle natiën bedekt zijn”. Jes. 25:7. 

 

Wat God thans individueel doet, zal Hij eenmaal nationaal doen. Zij wier omwindsel nu weg-

genomen wordt, zijn de eerstelingen die God uit de volken en natiën neemt in de belofte van 

de grote oogst die eenmaal volgen zal. De dag komt waarin God van werkwijze zal verande-

ren en gehele volken van het deksel des aangezichts zal ontdoen. In deze bedeling gebeurt dit 

niet. 

 

Gebeurt nu individueel het wegnemen van het deksel in allerlei landen en allerlei gewesten, 

eenmaal zal het op een bepaalde plaats in een bepaald land geschieden. Dat zal zijn in Pales-

tina op de berg Sion. “Op deze berg”. Vanzelfsprekend zal de uitwerking wel in alle volken 

doorgaan, waar de stoot er toe gaat, uit van “deze berg”. Dat is de berg van het Huis des Hee-

ren. Tot die berg zullen eenmaal alle Heidenen toevloeien en vele volken zullen zeggen:  

 

“Komt, laat ons opgaan tot de berg des Heeren en tot het Huis van de God Jakobs opdat 

Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden. Want uit Sion zal de wet 

uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem”. Jes. 2:23. 

 

Deze verzen kan men als een vervolg beschouwen op 25:7. Daar is maar de begindaad ge-

noemd, het allereerste oplichten van het omhulsel. De uitwerking geeft dan Jes. 2. 

 

Welk een machtige ommekeer zal dat geven! De volken die tegen elkaar opstaan, die zich 

wapenen, die medestaten vertrappen, die gewesten van andere roven, die groot willen zijn in 

de wereld, die hun krachten verbruiken, die ten vure arbeiden, zullen eenmaal tot de ontdek-

king komen, dat het geweest is: ijdelheid der ijdelheden. Zij zullen zien, dat ze her-

senschimmen nagejaagd hebben, dat ze gestreden hebben voor idealen die verdwijnen, ge-

jaagd hebben naar dingen die geen nut doen; dat ze geld uitgewogen hebben voor hetgeen 

geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, dat hun streven naar wereldmacht 

en wereldheerschappij, inging tegen God Die reeds een volk daarvoor heeft uitverkoren, dat 

hun kennis en wetenschap misbruikt is in dienst van de overste dezer eeuw, dat zij blinden die 

ze waren, omgevoerd zijn met allerlei wind van leer, dat ze dingen gediend hebben die God 

wegvaagt, in één woord, dat er alleen heil is bij Jakobs God en licht is op de berg des Heeren. 

Dan zullen ze geen oorlog meer leren en het oorlogstuig omsmeden tot werktuigen des vre-

des. 

 

Nu zijn we daar nog niet aan toe. Velen menen in de tijden een aanwijzing te zien dat die dag 

snel nadert. Wij geloven dat er echter nog te veel geschieden moet dan dat die dag reeds bin-

nenkort zou komen. Er moge in onze tijden veel voorbereid worden voor het eindtoneel, laat 

men niet denken, dat Christus reeds zo spoedig zal wederkomen. En vóór Hij wedergekomen 

is, zal de heilsdag van Jes. 25:7 niet aanbreken. 
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Maar komen zal die dag. Wat het Socialisme in vroegere dagen en het Communisme van 

daarna wenste,  een geheel andere wereld, het zal komen. Maar op andere manier dan waarop 

zij denken. God toch heeft Zijn Koning gezalfd over Sion, de berg Zijner heiligheid. En het is 

tot Hem dat alle einden der aarde zich eenmaal zullen wenden. Hij is de Heere der heerscha-

ren en Hij zal eenmaal de wereld richten in gerechtigheid en de volken leiden in rechtmatig-

heid. 

 

Licht zo na de donkere nacht de dag der toekomende eeuw, en ziet het geloof het aanbreken 

ervan reeds tijden van tevoren, het vergeet het licht niet, dat er nu is voor hen die eerstelingen 

mogen zijn, kinderen van de dag die nu is opgegaan voor hen voor wie Christus het Licht is 

dat hen overgeplaatst heeft van de duisternis in het licht. Laat ons nu daarin het meest verblij-

den. Thans is het voor ons “de dag der zaligheid”. We mogen nu reeds deel hebben in de erve 

der heiligen in het licht. Hij geeft reeds nu verlichte ogen des verstands tot de hoogste heer-

lijkheid. Het licht der toekomende dag is slechts morgenrood vergeleken bij dat van onze be-

deling. 

Wat is de Verborgenheid 

II. “VERENIGD” OF “MEDE-LICHAAM”? 

De twee verborgenheden van Efeze 3.  
Het tweede geschilpunt dat er is gaat over de vraag: Is de verborgenheid het op één lijn stel-

len van Jood en Heiden. Zo ziet de heer Knoch de verborgenheid en daarom zegt hij, dat er 

door de Efeze openbaring een “verenigd” Lichaam ontstaat, dit is een Lichaam waarin de 

Heidengelovigen van gelijke rang zijn met de Joden gelovigen. Voor we hem weer aan het 

woord laten, geven we eerst ter inleiding voor de lezer een korte uiteenzetting van Efeze 3:1-

7. 

 

In Ef. 3:1-7 is er sprake van twee verborgenheden. Door een onjuiste vertaling blijft dit de 

gewone Bijbellezers verborgen. In vs. 4 staat n.l. in de S.V.: “mijn wetenschap in deze ver-

borgenheid van Christus”. Voor “deze” moet “de” staan en zo gelezen, zijn de twee verbor-

genheden duidelijk: “er is dè verborgenheid” (in vs. 3) en “de verborgenheid van Christus” 

in vs. 4. We willen nu de verzen in hun geheel citeren en de verborgenheden naar voren doen 

treden. 

 

“Om deze oorzaak (n.l. om wat in hfdst. 1 en 2 geleerd wordt) 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 (d. i. ten behoeve van u) dat Hij mij door open-

baring heeft bekend gemaakt dè verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden te voren 

geschreven heb)” 

 

En nu gaat de zin verder in vs. 6;  hier late men het woord “namelijk” weg; dit staat cursief in 

de S.V. en staat dus niet in de grondtekst wat zoals men weet met alle schuin gedrukte woor-

den in de S.V. het geval is, “dat de Heidenen mede erfgenamen (Gr. medebezitverkrijgers) 

en medelichaam (Gr.) en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus zijn door het Evange-

lie waarvan ik een dienaar geworden ben...” 
 

Vs. 6 is de omschrijving van wat is: “deze verborgenheid”. Vs. 3 b tot 6 is een tussenzin. De 

S.V. laat die lopen tot 5, want daar plaatst ze een haakje; dit is onjuist, vs. 5 behoort er ook 

bij. Dit gedeelte spreekt over de verborgenheid van Christus. Hiervan zegt Paulus: 

“...waarvan gij, dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in de (niet “deze” zoals we 

reeds opmerkten) verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen (Gr.: mensenleef-

tijden of geslachten) de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt gelijk zij nu is geo-

penbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”. 
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De verborgenheid van Christus is in de loop der historie met steeds meer helderheid en dui-

delijkheid verkondigd. Begonnen in Gen. 3, vinden we aan Israëls profeten steeds meer licht 

gegeven. Hun werd echter nog niet alles geopenbaard. Na Christus’ opstanding ging de 

openbaring door en in de Handelingentijd werd Christus’ Persoon en werk door de Geest 

verder in het licht gesteld en geopenbaard aan apostelen en profeten. En wel zodanig als 

vroeger in andere geslachten nog niet geschied was. Aan Paulus werd zeker geen klein deel 

aangaande de verborgenheid van Christus te zien gegeven, maar hij was niet de unieke ont-

vanger; hij moest delen met andere apostelen en profeten. 

 

De andere verborgenheid, dè verborgenheid, werd hem alleen geopenbaard. Men lette op dat 

“ik” en “mij” in vers 1, 2, 3, 7 en 8. Dat staat in tegenstelling tot “zijn heilige apostelen en 

profeten” van vs.5. Deze verborgenheid was alleen hem meegedeeld, de andere niet. We 

hebben nu na te gaan wat ze inhoudt. Maar vooraf geven we  de visie van de heer Knoch. 

 

Wat de verborgenheid volgens de heer Knoch is.  

Volgens de heer Knoch en zijn volgelingen is de Verborgenheid die door Paulus in Efeze ons 

geopenbaard wordt deze, dat van af dan de Heidengelovigen op één lijn gesteld worden met 

de Jodengelovigen. We willen, zonder zijn hele commentaar over te nemen, de belangrijkste 

zinnen uit een paar zijner stukken citeren. 

 
“Dat de heiligen uit de Volken leden van het Lichaam van Christus waren, was geen verborgenheid. Zie Rom. 

12:4, 5 en 1 Cor. 12:12, 13. Ten tijde van Paulus gevangenschap te Rome was het ene Lichaam wel bekend. Dat 

de Volken deelgenoten waren van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie was bekend gemaakt in Pau-

lus’ vroegere bediening. Daar nu de verborgenheid blijkbaar niet bestaat in het “erfgenaam” zijn of in het lid 

zijn van het Lichaam van Christus of in het deelgenoot zijn van de belofte, waarin bestaat ze dan? Het kernpunt 

en de kracht ervan wordt gevonden in dat drievoudig herhaalde woord “verenigd “. Ze ligt in het feit. dat de 

volken niet langer deze zegeningen genoten ondergeordend aan de Besnijdenis. Ze zette hen op gelijke lijn, op 

dezelfde voet met het begunstigde volk. Ze maakte hen tot de gelijken van het bevoorrechte volk. 

 

De volken konden vroeger geen mede erfgenamen zijn want het erfdeel was op aarde en Israël moet hier de 

hoogste positie hebben. Zij (n.l. de Heidengelovigen) moesten steeds vreemdelingen zijn van het aardse bur-

gerschap (Ef. 2:12). Tot nu toe konden zij geen verenigd Lichaam zijn, omdat de leden ervan van verschillende 

rang waren, overeenkomstig de leden van ons natuurlijke lichaam. Het hoofd was veel verhevener dan de voet 

(1 Cor. 12:21). Zolang als de volken met Israël op aarde gezegend moesten worden, konden ze geen gelijkbe-

rechtigde deelgenoten zijn. Ze konden slechts “gasten” zijn, (Ef. 2:12). De Jood was eerst (Rom. 1:16, 2:9). De 

volken waren Israëls schuldenaars (Rom. 15.27). 

 

De verborgenheid openbaart, dat aan de volken een erfdeel, een lidmaatschap en een deel is toegestaan in de 

belofte die Paulus gepredikt had op geheel gelijke voet in even sterke mate en hun in alle opzichten hetzelfde 

gegeven was als aan het overblijfsel der Israëlieten met wie zij verenigd worden. Dit is de boodschap van het 

kleine maar nadrukkelijke voorvoegsel “verenigd “. 

 

Deze drie onderscheiden punten van de Verborgenheid worden afzonderlijk uitgewerkt in de twee eerste hoofd-

stukken van de Efezenbrief. Ef. 1:3-14 handelt over het toegewezen deel of “erfdeel” en besluit er mee aan de 

Volken hetzelfde zegel, dezelfde geest en vandaar hetzelfde deel te geven als aan Paulus en zijn mede Israëlie-

ten. Ef. 1:20-2:10 handelt over het ene Lichaam en toont aan dat de volken op gelijke voet gezegend worden met 

de Joden. Ef. 2:11-22 laat zien, dat de fysieke minderwaardigheid (bedoeld is: het onbesneden zijn) van de vol-

ken hen niet langer uitsluit. van het ten volle deelverkrijgen in de belofte van Paulus’ evangelie. 

 

Ook nog delen uit het verdere stuk. 
 

“ Ef. 1:3-14 is in twee delen verdeeld. In het eerste (1:3-12) wordt het erfdeel van Paulus en de met hem ver-

bonden Israëlieten van de aarde naar de hemel overgebracht. Zij worden gezegend onder de hemelingen. Zij 

regeren niet op aarde maar in de bredere sfeer van het heelal. In het tweede deel (1:13, 14) wordt aan de volken 

(“ ook gij“) hetzelfde erfdeel toegekend omdat zij dezelfde geest en hetzelfde onderpand hebben. Vandaar zijn 

zij verenigde deelgenoten van deze hemelse zegeningen“. 
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Over het verenigde Lichaam zegt de heer /Knoch: 

 
“Welke plaats zullen de volken daarin hebben? Op aarde moeten zij Israëls onderdanen zijn. In de hemelen ech-

ter zijn de hemelingen de onderdanen. Het Lichaam is samengesteld uit Jood en Heiden. Moeten de Joden in 

deze nieuwe sfeer hun voorrang behouden? Neen. Eerst spreekt de apostel de Heidenen toe “En gij” (2:1). In het 

derde vers wendt hij zich tot de Israëlieten “onder dewelken ook wij allen eertijds verkeerd hebben “. Maar bei-

den worden ingesloten als vs. 5 zegt : heeft ons levend gemaakt, vs. 6 heeft ons mede opgewekt en medegezet 

onder de hemelingen in Christus Jezus. Dus zijn de Leden alle van gelijke rang. Het is een verenigd Lichaam. 

 

Ef. 2:11-12. Het onderscheid tussen Israël en de volken, was een zaak van het vlees, samengevat in de inzetting 

der besnijdenis. Dit liet hen, zelfs nadat zij het evangelie geloofd hadden, ondergeschikt voor het burgerschap 

Israëls, slechts gasten van de verbonden, zonder hoop of God voor zichzelf zover het vlees betreft. Maar nu 

worden zij mede erfgenamen en leden van een verenigd lichaam en zijn al hun zegeningen geestelijk, het vlese-

lijk onvermogen verdwijnt. Tengevolge daarvan zijn zij verenigde burgers en leden van Gods gezin en worden 

verenigd gebouwd tot Gods woonstede in de geest (Ef. 2.19-22). 

 

Tot nu toe hadden zij een positie “in het vlees” of op lichamelijk gebied. Zij waren de Voorhuid en moesten als 

zodanig een lagere plaats innemen dan de Besnijdenis. Hun wordt gezegd zich die tijd te herinneren (Ef. 2.11, 

12). Dit heeft geen betrekking op de tijd toen zij ongelovigen of “niet gered” waren (zoals de vertalers blijkbaar 

dachten te oordelen naar hun vertaling). Het heeft betrekking op de tijd. toen zij deelgenoten waren maar geen 

verenigde deelgenoten. Toen waren zij gasten (en niet vreemdelingen) van de verbonden der belofte. Dit konden 

zij niet zijn voor zij geloofden. Vanuit het natuurlijke standpunt (niet vanuit het geestelijke) hadden zij geen 

hoop want die had alleen Israël. Zij moesten de Godheid als de God van Israël erkennen. Als zij lichamelijk in 

Jeruzalem aanwezig waren zou dit alles op pijnlijke wijze aan hen openbaar worden. Hoe hoog hun geestelijke 

trap ook mocht zijn, zij mochten de tempel voorhoven niet intreden; alleen de hun toegewezen voorhof. Zij wa-

ren beslist geen verenigde deelnemers. 

 

Maar nu de verborgenheid wordt geopenbaard, wordt de Jood niet uit de heilige plaatsen buitengesloten, noch 

wordt de Heiden op een afstand gehouden, maar beiden treden, in de geest, in het allerheiligste. Het feit dat een 

Jood niet van Aarons zaad is, kan hem er niet buiten sluiten. Hoewel de Heiden niet van het zaad Israëls is, sluit 

hem dit niet uit bij de toenadering. De lichamelijke ongeschiktheden verdwijnen voor de geestelijke genade. 

 

De heidenen zijn geen verenigde erfgenamen in het vlees, zij zijn geen leden van een verenigd lichaam in het 

vlees. Het is alleen in de geest dat dit waar is. Nu we hebben gezien, dat de Verborgenheid bestaat in een veran-

dering van een ondergeschikte plaats in een van gelijkheid, zullen we in staat zijn de uitwerking t.o.v. de voor-

gaande openbaring na te gaan. Daar het erfdeel van Israël in het land geen enkele gelijkheid met de volken 

duldt, wordt een geheel nieuw erfdeel geopenbaard onder de hemelingen. Daar het Lichaam van Christus reeds 

bestond, was geen nieuw lichaam nodig, maar werd het veranderd in een verenigd lichaam. Daar het evangelie 

dat Paulus gepredikt had, bijna uitsluitend geestelijk was in zijn zegeningen, was het slechts nodig enkele fysie-

ke fazen (natuurlijke voorbijgaande toestanden) te laten vervallen om het tot kanaal te maken voor de verbor-

genheid. 

 

Daar ons nadrukkelijk gezegd wordt dat het verenigde deelgenootschap komt door het evangelie dat Paulus 

gepredikt had, is het van het allergrootste belang dat we het een plaats geven in de bedeling der verborgenheid. 

Het blijft zijn kracht behouden. De belofte die het bracht, wordt niet opzij gezet maar beslist ingelijfd in de ver-

borgen bedeling. Er is slechts die geringe wijziging als de verborgenheid vorderde, nodig als ze zijn voor de 

nieuwe bestemming en de veranderde verhoudingen van Joden en heidenen die ze nu gaat omvatten “. 

 

Aldus de heer Knoch in “Unsearchable Riches” van maart 1927, Dl. 18 nr. 2. Alle cursiverin-

gen zijn van hem. 

 

Om te doen zien, dat hij thans dezelfde visie nog heeft, citeren wij enkele regels uit hetzelfde 

tijdschrift van dit jaar, Dl. 28 nr. 2 (maart 1937): 
 

“ Zolang het niet duidelijk is, dat de verborgenheid ligt in het woord “verenigd” (sun), zal de discussie zonder 

eind zijn, want de hele verdere inhoud van de verborgenheid,het lichaam, het erfdeel, de beloften,waren geen 

absolute verborgenheid“. 

 

Het ene punt dat zeer nodig is is “... dat wij verenigde deelgenoten zijn van de belofte in Christus Jezus” door 

het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben Ef. 3:7. Deze ene zin is meer waard dan de meeste stukken 
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die nu over dit onderwerp geschreven worden en verwijzen een groot deel er van naar de papiermand. In plaats 

van Paulus’ vroegere brieven aan niemand weet wie, vat de verborgenheid hun hoofdinhoud samen, herordent 

onderschikte dingen en verandert ze. Het erfdeel, het lichaam, de belofte die Paulus in zijn vroegere brieven 

voorgesteld heeft, deze worden nu de onze, niet ondergeordend aan maar verenigd met de Besnijdenis. Dat is de 

Verborgenheid “ 

(ook hier zijn de cursiveringen van de heer Knoch). 

 

Men ziet, dat hij na tien jaar nog dezelfde opinie heeft. We willen een en ander eens nader 

bekijken. 

De betekenis van “sun”.  
De verborgenheid ligt, volgens de heer Knoch, in het “sun”. Dit Griekse voorvoegsel vinden 

we drie maal in Ef. 3:6, zij het dan ook in verschillende vorm. Er is sprake van sunklèromona 

(S.V. mede erfgenamen, beter: mede bezitverkrijgers), sussooma (S.V. van hetzelfde li-

chaam) en sunmetocha, (S.V. mededeelgenoten). De heer Knoch vertaalt dit voorvoegsel sun 

door joint (spreek uit dzjoint) en zet joint enjoyers, joint body en joint partakers. d.i. verenig-

de bezitverkrijgers, verenigd Lichaam en verenigde deelgenoten. We willen uit de Schrift 

nagaan of de heer Knoch het recht heeft die strekking in het woord “sun” te leggen. We ne-

men daartoe een aantal zelfstandige naamwoorden die ook zonder “sun” voorkomen en gaan 

de betekenis na. Vooraf merken we op, dat “sun” voor een woord beginnend met een k “sug” 

wordt en voor een m of p “sum”, terwijl het voor een s afgekort wordt tot “su”. 

 

1.In Mt. 10:24 en meer teksten vinden we het woord mathètès. Dit betekent: discipel. In Joh. 

11:16 vinden we sunmathètès. Betekent dit nu: “verenigde discipel” en worden door dit 

tweede woord een aantal discipelen die eerst aan de andere ondergeordend waren op een lijn 

met de anderen gesteld? Ieder voelt, dat dit niet opgaat. Het tweede woord betekent eenvou-

dig: medediscipelen. Dat is een of meer personen die ook discipelen zijn. De heer Knoch zet 

dit dan ook in zijn vertaling van het N.T. 

 

2.In Luk. 5:7 vinden we het woord metochos. Dit betekent: makker, gezel, kameraad. De S.V. 

zet hier minder juist: medegenoten. In Ef. 5:7 vinden we summetochos. Zet dit sun (sum) nu 

op een lijn, heeft het een verhogende kracht, voegt het samen wat eerst gescheiden was, duidt 

het een trekken van beneden naar boven aan? Zeker niet. De apostel zegt alleen, dat de gelo-

vigen geen “medegenoten” moeten zijn van hen die er allerlei zondige praktijken op na hou-

den. Hij ontraadt ook het doen als zij. 

3.In 1 Cor. 4:16 b.v. vinden we het woord mimètos, d.i. navolger. Paulus raadt daar aan zijn 

navolgers te wezen. In Fil. 3:17 vinden we het met “sun” samengestelde woord sum mimètos. 

Paulus raadt hier aan zijn mede-navolgers te zijn. (S.V.: mede mijn navolgers). Zet dat sun nu 

op een lijn met Paulus? We geloven het niet. Het zegt: samen met anderen Paulus te volgen. 

De heer Knoch zet ook hier “medenavolger”. 

 

4.In Luk. 7:13 e.a. teksten vinden we het woord presbuteros, vaak vertaald door: ouderling. In 

1 Petr. noemt Petrus zich een sumpresbuteros, S.V. een “medeouderling”. Dit zal toch niet 

betekenen, dat hij eerst een trapje lager stond dan de andere ouderlingen en nu op een lijn met 

hen kwam te staan? Of wil het zeggen, dat er eerst zekere gescheidenheid was en hij nu een 

“verenigde” ouderling wordt? Vanzelfsprekend niet. De heer Knoch vertaalt dan ook terecht: 

“medeouderling”, of “mede oudste”. 

 

5.Een politès is een burger, Hand. 21:39. In Ef. 2:19 vinden we sumpolitès. Drukt dit woord 

in het algemeen nu uit dat alle burgers van een stad op één lijn komen te staan en eerst van 

ongelijke rang waren? En wil het in Ef. 2 zeggen, dat de Heidengelovigen eerst onder Israël 

stonden en nu eerst burgers van gelijke rang met hen werden? De heer Knoch gelooft dat zelf 

niet, want hij zet in zijn Vertaling “medeburgers” en niet: “verenigde burgers” wat hij toch 
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had moeten doen omdat hij het woord “sun” in de drie woorden van Ef. 3;6 wel zo vertaalt. 

 

6.Een koinoonos is een gezel, 2 Cor. 8:23 en Filem.: 17 De S.V. heeft “metgezel”. In Op. 1:9 

staat: sugkoinoonos, S.V. “medegenoot”. Was Titus, omdat hij geen sugkoinoonos heet, van 

Paulus, gescheiden en hem ondergeordend? Of krijgt Johannes die op Patmos is door het 

“sun” gemeenschap aan de verdrukking en het koninkrijk en de lijdzaamheid van de zeven 

gemeenten die volgens de heer Knoch toekomstig zijn? Men voelt, de ongerijmdheid. Toch 

zet de heer Knoch: “verenigd deelgenoot”. 

 

7.Een aichmalootos is een gevangene. Zie Luk. 4:19. Paulus noemt Aristarchus een sunaich-

malootos, een medegevangene, Col. 4:6, 10. Was deze eerst een gevangene van mindere rang 

of zat hij eerst niet bij Paulus gevangen om nu te worden een verenigde gevangene? De heer 

Knoch gelooft dit niet en zet dan ook niet “joint captive”, maar “fellow captive” niet “vere-

nigde”, maar “medegevangene”. 

 

8.Een stratiootès is een krijgsknecht of strijder, Mt. 8:9 e.a. Paulus noemt Epafrodites een 

sustratiootès, Fil. 2:25. Is dit een verenigde strijder? Neen ’t is een medestrijder, één die ook 

strijdt met hem. Zo vat de heer Knoch het ook op, want hij zet “fellow soldier”. Die mede-

strijder is ook Paulus, sunergos, zijn medewerker. Niet zijn verenigde werker of joint worker. 

De heer Knoch zet terecht “fellow worker”, medewerker. 

 

9.Een doulos is een slaaf, S.V. meestal “dienstknecht”. Zie b.v. Mt. 10:24. In Col. 1:7 noemt 

Paulus Epafras en in Col. 4:7 Tychikus een sundoulos, een mededienstknecht. Komen die 

twee door het “sun” op één lijn met Paulus of waren zij vroeger van hem gescheiden? We 

geloven het niet. Paulus wil alleen zeggen: ze zijn mededienstknechten, dienstknechten of 

slaven in de nieuwe bedeling evenals ik. De heer Knoch zet “medeslaaf”. Niet “verenigde 

slaaf”. 

 

Nu nemen we ten slotte nog het woord erfgenaam, klèronomos en mede erfgenaam, sugklè-

ronomos. Die woorden komen beide in Rom. 8:14 voor. Paulus noemt de kinderen Gods erf-

genamen Gods en mede erfgenamen van Christus. Zijn ze nu verenigde erfgenamen van 

Christus en waren zij eerst minder in rang maar worden ze door Rom. 8 nu gelijken? Zo ja, 

dan had Paulus hier zeker een openbaring moeten krijgen. Want indien het feit dat de Heiden 

op één lijn gesteld wordt met de Jood de openbaring ener verborgenheid is, waarom is hem 

dan geen openbaring gegeven van het zeker nog veel hoger feit, dat “de kinderen Gods” van 

Rom. 8 verenigde erfgenamen met Christus zijn? Vinden de lezers dit niet vreemd? Het min-

dere is een grote verborgenheid, n.l. het op een lijn stellen van twee groepen mensen, slechts 

door de Besnijdenis gescheiden. Maar het meerdere, het op een lijn stellen van de “kinderen 

Gods”,  en hier staat niet bij dat dit uitsluitend Joden zijn, daarover is geen aparte openbaring 

nodig. Nogmaals: wel zeer vreemd. Volgens een kanttekening uit zijn vertaling verstaat de 

heer Knoch onder “kinderen Gods” ook de Heidengelovigen, want hij zegt: wij (cursivering 

van ons) zijn zonder enige gedwongenheid in de verheven tegenwoordigheid van de Godde-

lijke Majesteit”. Dus “wij”, Heidengelovigen. Die zijn volgens Romeinen al mede erfgena-

men of, om ons juister uit te drukken, mede bezitverkrijgers met Christus. Hoe kunnen wij, 

Heidenen, dan eerst door de Efeze openbaring met de Jodengelovigen gelijkgesteld worden? 

Kan men na gelijkstelling met Christus en met de andere gelovigen nog eens met hen gelijk-

gesteld worden? Indien Christus bezitverkrijger van het land Kanaän is — en dat is Hij — 

dan zijn ook de Heidengelovigen mede bezitverkrijgers van dat Land, want zij zijn volgens 

Rom. 8:17 mede bezitverkrijgers met Christus. Indien Christus bezitverkrijger van de heme-

len is, dan zijn ook de Heidengelovigen dit op grond van de heer Knochs eigen uitlegging: 

verenig bezitverkrijgers, hetzelfde woord dat hij in Ef. 3:6 gebruikt, en van zijn verklaring 

van Rom. 8:15. En nu zouden die mede bezitverkrijgers onder de Heidenen die reeds in het 
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evangelie vroeger door Paulus bekend gemaakt mede bezitverkrijger zijn nog eens door de 

Efeze openbaring tot mede bezitverkrijger gemaakt worden? Lezer, wat zou u er van zeggen 

als u reeds volgens een testament met meer andere personen erfgenaam zou zijn van een bezit 

en u werd door een geheime toevoeging aan dat testament, die later bekend gemaakt zou 

worden nog eens tot erfgenaam gemaakt. Zou u dit een grote verborgenheid vinden? Of zou u 

zeggen: dit laatste stuk is geheel overbodig. Welnu, wij besluiten dan dat op grond van de 

heer Knochs eigen vertaling en verklaring van Rom. 8:17, dat Ef. 3:6 een onnodige toevoe-

ging is indien het betekent wat hij zegt dat het betekent. 

 

De Heerlijkheid van de ene Doop 

(Vervolg) 

 

HET DOEL VAN DE DOOP VAN JOHANNES. 

 

We vinden de volgende nadrukkelijke uitspraken in het evangelie van Johannes: 

 

“En zij vraagden hem en spraken tot hem; Waarom doopt gij dan; zo gij de Christus niet 

zijt, noch Elia, noch de Profeet. Johannes antwoordde hun zeggende: Ik doop met. (Gr.: 

in) water maar Hij staat midden onder ulieden Dien gij niet kent... Deze dingen zijn ge-

schied in Beth abara over de Jordaan waar Johannes was dopende. ...En ik kende Hem 

niet, maar opdat Hij aan Israël, zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, 

dopende met. (in) water”. Joh. 1:25, 26, 28 en 31. 

 

De laatste verzen wijzen het voornaamste zo niet het enige doel van de waterdoop van Jo-

hannes aan. Alle menselijke meningen moeten vallen voor Johannes’ eigen verklarende uit-

spraak over het doel van de doop die hij bediende. De Joodse Godverering wees, zowel naar 

geest als naar letter, op de komende beloofde Messias. Hij zou een koning zijn die Israël re-

geerde. “Jezus Christus (is) een dienaar der besnijdenis geworden vanwege de waarheid. 

Gods, opdat: Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen, Rom. 15:8. Opdat deze Mes-

sias nu aan Israël geopenbaard zou worden (dat wil zeggen: zichtbaar voor Israëls ogen en 

helder voor Israëls begrip zou worden) was Johannes gekomen om in water te dopen. 

 

Elke ijverige onderzoeker van Gods Woord zal meteen beseffen, dat God gedurende de te-

genwoordige bedeling niet tracht de Messias aan Israël te openbaren. Gods Geest werkt in 

individuele Joden zoals Hij dat doet in individuele Heidenen (dit is: personen uit de Volken, 

zoals wij zijn. - Noot van de vertaler)  

Gods plan t.o.v. het Joodse volk is opgeschort. Over dit volk als geheel heeft Hij gerechtelijk 

een oordeel van verblinding uitgesproken. Het zou inderdaad vreemd zijn, indien God eens-

deels Israël verblindde en het anderdeels tegelijkertijd trachtte zijn Messias te doen zien. 

Daar de waterdoop van Johannes bedoelde de Messias aan Israël te openbaren, kan er geen 

plaats voor zijn gedurende de tijd, dat, al Gods bemoeienissen en oogmerken t.o.v. Israël zijn 

opgeschort. 

 

Het doel van de doop van Johannes bewijst dat deze van de dopen (of indompelingen) door 

de wet opgelegd onderscheiden is. Israël als geheel onderging die dopen elke dag. Er was 

vanzelfsprekend een nieuwe en aparte doop nodig om de Messias aan Israël te openbaren. 
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DE DOOP TOT BEKERING. 

 

Verder licht over de betekenis van de toediening van de waterdoop van Johannes wordt in 

andere Schriftplaatsen gegeven. 

 

”ik doop u wel met (in) water tot bekering” Mt. 3:11. 

 

“Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving 

der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem en zij werden al-

len van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. Mk. 1:4, .5. 

 

Johannes predikte de doop der bekering die uitliep op vergeving der zonden. Zij die gedoopt 

werden, beleden hun zonden. Johannes’ prediking en praktijk verschillen van de boodschap 

die God voor de tegenwoordige bedeling heeft gegeven. De lezer zal naar ik verzekerd ben, in 

staat zijn het verschil te zien tussen “de doop tot vergeving der zonden” en de verlossing door 

Zijn bloed, namelijk “de vergeving der misdaden naar de rijkdom Zijner genade”. 

 

Johannes’ doop was er één tot bekering en niet tot Christus. Er is ook een doop tot Christus 

maar die zullen we later behandelen. 

 

De zedelijke en geestelijke gesteldheid van Israël, in Johannes’ dagen, was inderdaad treurig. 

Gods oordeel, door Jesaja uitgesproken gold toen nog:  

 

“Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de 

verdervende kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, zij hebben de Heilige Israëls gelas-

terd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.” Jes. 1:4.  

 

Zo liet hun doop zien dat God waarheid sprak toen Hij van Israël zeide:  

 

“En al het volk Hem horende, en de tollenaars, die met (in) de doop van Johannes gedoopt 

waren, rechtvaardigden God, maar de Farizeeërs hebben de raad Gods tegen zichzelve 

verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Luk. 7:29, 30. 

 

Het volk als geheel moest zich bekeren en werd door Johannes opgeroepen dit te doen. Som-

migen gaven aan die oproep gehoor en dezen werden gedoopt waardoor ze één werden met 

het bekeerde deel van Israël. Niet alleen werden ze een afgezonderde groep, maar zij kregen 

ook deel aan de komende Messias. Zij maakten reeds deel uit aan Israël door geboorte. Zij 

kregen de besnijdenis. Nu gingen zij verder en kregen deel aan de Messias en de zich bekeerd 

hebbenden door de doop. De bekering van Israël was de eerste eis voor de nationale zege-

ning. Zie Deut. 30:1-5. 

Vraag en Antwoord 
 

Is bekering en geloof nodig ter behoudenis? 

Vraag:  

Als de Heere alles volbracht heeft en God de goddeloze rechtvaardigt, wil dat niet zeggen dat 

alle mensen feitelijk behouden zijn? Dient ons geloof niet alleen om ons in kennis te brengen 

met dit feit en ons gelukkig te maken? Is het niet Christus’ geloof (en niet ons geloof) dat ons 

rechtvaardigt? 
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Antwoord:  

Wat zegt de Schrift?  

“Allen worden om niet gerechtvaardigd... door (dia, genitief: “door middel van”) het geloof 

in Zijn bloed” (Rom. 3:24, 25).  

“Opdat Hij... rechtvaardige, die uit het geloof van Jezus is” (Rom. 3:26).  

“Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn ge-

loof gerekend tot gerechtigheid”. (Rom. 4:5). 

 

Het is zeker waar dat we niet “om reden van” (dia, accusatief) ons geloof gerechtvaardigd 

worden, want steeds gebruikt de Schrift het woord “dia” met de genitief, wat de betekenis 

heeft van: “door middel van”. Het is zeker dat Christus’ werk volbracht is en wij er niets aan 

kunnen toedoen; dat Zijn geloof de ware grond is van onze behoudenis. Maar ons persoonlijk 

geloof is nodig om deel te hebben aan de gerechtigheid en behoudenis. De Heere heeft alles 

gedaan wat nodig was om allen te redden, maar alleen zij die geloven hebben deel aan die 

redding, Dat is wat sommigen niet inzien. Ze menen dat het geloof slechts gelukkig maakt, 

nadat de redding is teweeggebracht. 

 

Wie gewillig is om aan te nemen wat de Schrift zegt, kan misschien terecht gewezen worden 

door wat Paulus over de verzoening zegt. In 2 Cor. 5:19 lezen we: “God was in Christus de 

wereld met Zichzelven verzoenende”. Daar zijn dus de ongelovigen ook bij, maar hebben 

deze persoonlijk deel aan die verzoening? Ja, zullen ze zeggen, doch zij die het niet weten, 

die het niet geloven, zijn er niet gelukkig mee. Neen, zegt de Schrift. Wel is de wereld ver-

zoend, doch “in Christus”. Wie er dee1 aan wil hebben, moet nu in geloofsgemeenschap met 

Christus treden. Daarom voegt Paulus er bij: “Wij bidden voor Christus, laat u met God ver-

zoenen”. De ongelovigen zijn wel “in principe” verzoend, doch ze moeten het persoonlijk 

nog worden door het geloof. Dat geloof is geen grond voor de verzoening, maar een middel 

om er deel aan te hebben. Het geloof brengt ons in gemeenschap met Christus en in Hem 

hebben we deel aan al wat Hij is en gedaan heeft. Een ongelovige blijft van dit alles afge-

scheiden, al is alles volbracht. 

 

Sommigen die denken dat we niet door middel van ons geloof behouden worden, en dus niet 

geloven wat de Schrift zegt, denken dat de ongelovigen door de oordelen behouden worden, 

wat de Schrift niet zegt. Die behoudenis is echter een zeer eigenaardige, want ze worden toch 

in de poel des vuurs geworpen! Ze spreken zichzelf ook tegen, want ze denken dat die onge-

lovigen zich voor de grote witte troon zullen buigen en geloven! Dus toch bekering en geloof! 

Rom. 5:9 (zie ook 3:5, 6) zegt dat de gelovigen worden behouden “weg van” (apo) die toorn. 

 

Geen Apostelen in onze tijd.  
De merktekenen van een Apostel waren: tekenen, wonderen, krachten (2 Cor. 12:12).  

In de tegenwoordige bedeling zijn die er normaal gesproken niet, en kan dus ook niemand 

beweren Apostel van Christus te zijn. 

 

Laat ons er ook steeds aan denken dat de omstandigheden nu geheel anders zijn dan in de tijd 

der Handelingen en laat ons dan ook niet verwachten dat alles nu zal geschieden zoals dat 

toen plaats vond. Zo kunnen we dan ook b.v. 1 Kor. 1:7 (en Mark. 16:17,18) niet op onszelf 

toepassen. 

 

De inzameling der Pinkstergaven.  

Gedurende het “feest der weken” moesten de Israëlieten een vrijwillige schatting brengen van 

wat ze geoogst hadden (Deut. 16:10) Dat feest werd gerekend; door zeven sabbatten te tellen 

van af de dag dat ze de garf des beweegoffers gebracht hadden (Lev. 23:15, 16)  

Dit voerde dan tot Pinksteren. 
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Paulus verwijst naar deze inzetting in 1 Cor. 16:2, waar de Griekse tekst niet heeft “op elke 

eerste dag der week”, maar “op een der sabbatten”. Daarna kwam Pinksteren (vs. 8). 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 6 Juni 1938 

Tot nuttige Stichting 

6 

MINDERJARIGEN. 

“Alzo wij ook; toen wij minderjarigen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de 

eerste beginselen der wereld”. Gal. 4:3. 

De Statenvertaling is niet zeer nauwkeurig met haar vertaling t.o.v. het woord “kind”. Ze zet 

nu eens “kind” waar “zoon” moet staan, dan weer waar “minderjarige” op zijn plaats was. Zo 

hier in Gal. 4:3 en later bij vers 6. In vs. 3 staat eigenlijk: “Alzo wij ook toen wij minderjari-

gen waren”. Een kind kan beide zijn: minder- of meerderjarig. “Zonen” zijn, geestelijk ge-

nomen, meerderjarig; het zijn ook “kinderen” maar ze verschillen toch weer van kinderen als 

minderjarigen. 

 

Wie worden met de minderjarigen van Gal. 4:3 bedoeld? Men kan daaronder Israël verstaan 

vanaf Mozes’ tijd. Dit werd gesteld onder “de eerste beginselen der wereld”. Deze eerste be-

ginselen zijn de dingen der Mozaïsche wetgeving. Men zie slechts vs. 9 en 10. In 10 gaat het 

over het onderhouden van dagen (sabbatten), maanden (nieuwe-maanfeesten) en tijden (ande-

re Israëlitische feesten) en jaren (sabbats- en jubeljaar). Paulus noemt dit “de eerste beginse-

len der wereld” niet omdat deze gelovigen de wereld dienden, maar omdat deze beginselen nu 

eenmaal de allereerste in de wereld zijn om door Israël tot God geleid te worden. Het zijn op 

zichzelf geen kwade dingen maar in vergelijking met wat in Christus is, zijn ze ”zwak” en 

“arm”. 

 

We geloven dat dit vers verder ‘reikt dan alleen Israël. Dit blijkt als we vs. 3 met vs. 5 verge-

lijken. In vs. 3 zegt Paulus “wij”, in vs. 5a: “opdat degenen die onder de wet waren”. Hier zet 

hij geen “wij”. Maar wel weer in vs. 6: en opdat “wij de aanneming tot zonen zouden verkrij-

gen”. We geloven, op grond hiervan, dat met die “wij” niet uitsluitend Joden gelovigen wor-

den bedoeld, maar dat het een insluitend ”wij” is, omvattend ook andere dan Israëlitische ge-

lovigen. Is dit zo, dan wordt het veel breder en heeft het niet allereerst en allermeest histori-

sche maar geestelijke waarde en heeft het betrekking op de gelovigen in het algemeen. 

 

Door de wedergeboorte wordt iemand een kind van God. Maar daarom staat hij nog niet di-

rect in het zoonschap. In de regel begint de wedergeborene te trachten naar Gods wet te le-

ven. En is er al geen ceremoniële dienst meer, hij vervalt tot een wettisch christendom. Dat is 

niet het ergste. Dit is, dat hij meent daardoor tegenover zijn zonden van vroeger iets anders 

voor God te kunnen stellen om God op deze manier te gaan behagen. En zo wordt men 

dienstbaar en wettisch in die zin, dat men gaat proberen door het doen der wet meer leven te 

verkrijgen. 

 

Lezer, zijt ook gij daarmee nog bezig! Wilt u uzelf voor God nog aangenaam maken. Dan 

bent u nog, hoewel kind, een minderjarige. God geve u dan geestelijke wasdom om “zoon” te 

worden en alles in Christus te “zoeken” en te vinden. 
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Wat is de Verborgenheid 

II. “Verenigd” of  “Mede-Lichaam”. 

 
(Vervolg) 

 

De fout van de heer Knoch.  
De lezer zal wel door hebben dat er iets is dat niet deugt in de visie van de heer Knoch. Wie 

nadenkt, zal zeggen: dit gaat beslist niet op. Zo kan het niet zijn. Alle medebezitverkrijgers, 

de mede-erfgenamen (in de S.V.), staan in Rom. 8 reeds op één lijn, het zijn allen “kinderen 

Gods” die “in Christus Jezus” zijn. Die krijgen allen reeds, wat Christus verkrijgt. Al mogen 

zij dan uiterlijk gescheiden zijn, en dat was volgens de heer Knoch alleen nog maar als zij in 

Jeruzalems tempel kwamen, het is zeker niet nodig om de opheffing van die uiterlijke ge-

scheidenheid een verborgenheid in God te noemen. En ook niet nodig hun bij de opheffing 

nog een ander bezit te geven. Als God Israël uit Kanaän weggenomen had, zoals Hij deed in 

het jaar 70 na Chr., dan was de Joodse voorrang daarmee al vervallen en was er zeker van een 

scheiding door die tempel geen sprake meer. Daarvoor behoefde Paulus toch geen juichbrief 

te schrijven als de Efeze brief is. God had dit eenvoudig met enkele woorden bekend kunnen 

laten maken. Dè verborgenheid moet dus wat anders zijn. Aan de heer Knoch’s verborgen-

heid behoeven geen twee of met Filippensen mee geteld, drie Brieven gewijd te worden. 

Daarvoor is geen nieuwe bedeling nodig. Feitelijk heft Christus in Joh. 4:21 de gescheiden-

heid al op. Daar de zaken anders zijn, maakt de heer Knoch dus een fout en die willen we 

aanwijzen. 

 

We krijgen immers het volgende: 

1.Volgens Rom. 8:14 en de uitlegging van de heer Knoch van vs. 15 zijn ook de Heidengelo-

vigen reeds in de tijd van Handelingen medebezitverkrijgers van Christus. Indien Deze dan 

Israëls belofte erft en Heer is van Land en stad, en recht heeft in de tempel in te gaan (Ez. 

44:2), dan staan ook op gelijke voet de Heidengelovigen want zij zijn medebezitverkrijgers 

met Christus. Die hiertoe gerechtigd is. 

 

2.Deze gelijkstelling van alle gelovigen in Rom. 8, die de heer Knoch zelf aanvaardt, noemt 

Paulus in dit hoofdstuk geen verborgenheid. Hij zegt zelfs niets van enige verborgenheid in 

dit hoofdstuk, laat staan dan van enige verborgenheid in God, zoals dit in Efeze en Colosse 

het geval is. 

 

3.Rom. 8:14 zegt dat de “kinderen Gods” nu de bezitverkrijgers zijn. Is Zijn bezit het land 

Kanaän, dan erven ook de Heidengelovigen dit. Is Zijn bezit de hemelen waarin Hij toen al 

was doorgegaan, dan erven zij die. Volgens de heer Knoch wordt echter pas in Efeze 3 het 

bezit veranderd. Hoe kan Rom. 8:17 dan van medebezitverkrijgers met Christus spreken. 

Christus was immers toen reeds onder de hemelingen (volgens de heer Knoch). Waarom wa-

ren de Heidengelovigen in Rom. 8 geen mededeelgenoten van 2. 

 

4.Rom. 8:17 leert, zo strikt genomen, hetzelfde als wat Ef. 3:6 leert. Dus is de Efezer openba-

ring overbodig en is er geen enkele verborgenheid hieromtrent meer te openbaren. 

 

De fout van de heer Knoch, en het is voor een man met zoveel talenkennis een zeer onbegrij-

pelijke, ligt hierin, dat hij van “mede” “verenigde” maakt. En tevens, dat hij inconsequent te 

werk gaat. Ook in zijn z.g. Concordante of Overeenstemmende vertaling. 
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“Sun” is “mede”. Niet “verenigde”. Wat is het verschil, zal men vragen. Het verschil wordt 

het best gevoeld uit de tegenstelling van beide woorden. De tegenstelling van “mede” is 

“geen”, die van “verenigde” “gescheiden”. Of desnoods, volgens de heer Knoch zelf “onge-

lijk”. En nu voelt men de dingen al duidelijker. Toch willen we het punt in kwestie nog nader 

toelichten. 

 

Christus kreeg de eerste discipelen van Johannes. Het waren Andreas en zeer waarschijnlijk 

Johannes (Joh. 1:35-41). Andreas vond zijn broeder Simon. Deze gaat met Andreas mee en 

wordt ook discipel. Eerst was hij het niet. Nu wordt hij medediscipel. Hij was eerst geen dis-

cipel van mindere rang en wordt nu door “verenigde” discipel te worden met de anderen op 

één lijn gesteld. Hij was integendeel de eerste onder allen, Het is zo. Hij was eerst geen disci-

pel en wordt door de aanneming rechtstreeks medediscipel. De scheiding die er was bestond 

niet daarin dat hij een tweederangs discipel was en nu ook eersterangs discipel wordt, maar 

doordat hij geen discipel was, en nu discipel wordt. De tegenstelling van “mede” is dus 

“geen”. Het “mede” leidt wel tot vereniging maar niet in de zin zoals de heer Knoch dit leert. 

Het “mede” geeft een vereniging aan niet van delen die van ongelijke rang maar van ongelij-

ke soort zijn. 

 

Elkeen die iets erft van een zeker persoon is een erfgenaam. Zijn er meer die van hem erven, 

dan zijn zij met elkaar mede-erfgenamen. Men kan wel minder erven, maar is dan toch erfge-

naam. De scheidingslijn loopt niet tussen het meer of minder maar tussen al of niet. Erft men 

met anderen, dan is men mede-erfgenaam met hen. Erft men niet, dan is men geen erfge-

naam. 

 

Het woord “erfgenaam”, in de S.V. betekent verkrijger van zeker bezit. We schreven bezit-

verkrijger. Als men bezitverkrijger van God is, wordt men gesteld in datgene wat God bij de 

behoudenis voegt. Als men medebezitverkrijger is, delen ook anderen daarin. De tegenstel-

ling van “bezitverkrijger” is “niet-bezitverkrijger, niet-verwerver”. Door het verwerven wordt 

men in het “mede” gesteld. Er zijn geen verwervers eerste en tweede rang die door het “sun” 

nu gelijk gesteld worden, maar er zijn al of niet-verwervers. Zo blijkt dat sun niet gelijk stelt 

t.o.v. rang maar van soort, geaardheid, groep. Deze dingen zijn de heer Knoch ten dele ont-

gaan. Echter, niet totaal, want van de woorden die we hierboven behandelden, vertaalt hij er 

7 door mede (fellow) en slechts 3 door verenigd (joint). En in de werkwoorden met “sun” 

plaatst hij in de grondwoorden van zijn vertaling steeds “together” wat ook “mede” en niet 

”verenigd” betekent. Hij is dus niet consequent. 

Hier komt nog iets bij. Om een volledige gelijkheid uit te drukken, gebruikt het Grieks twee 

andere woorden n.l. isos en (h)omo. Isostinos in 2 Petr. 1:1 betekent “even kostbaar”, S.V. 

“even dierbaar”. Iso psuchos is: gelijk gezind, Fil. 2:20 S.V. “even gemoed”. In plaats van 

“susooma” moest er dus, had de heer Knoch gelijk, staan “isosooma”, een lichaam samen 

gesteld uit geheel gelijke leden, i.p.v. “summetochos” “isometochos”. Het had ook met 

“(h)omo” gekund. Het werkwoord “(h)omoio’oo” betekent “gelijkmaken”. En “(h)omo tech-

nos” is iemand van hetzelfde beroep of handwerk, Hand. 16:3. Dus had Paulus om de gelijke 

rang uit te drukken ook kunnen schrijven: “(h)omokléronomos, (h)omo sooma en 

(h)omometochos”. 

 

Joden en Grieken in één Lichaam.  
En nu komt er nog wat bij. Volgens de heer Knoch was het Lichaam van Christus dat volgens 

hem al in de Handelingenperiode bestaat, samengesteld uit Leden van ongelijke rang. Hij 

grondt dit op het feit, dat de Heidengelovigen niet in de tempel mochten komen. Alsof een 

uitwendige gescheidenheid ook een geestelijke eenheid kan opheffen. Alsof het inzetten in 

dat éne Lichaam door God gepaard ging met een ordenen naar het Joden- of Heidengelovige 
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zijn. Dit in het voorbijgaan. We wilden op iets anders wijzen. Voor we dit doen, citeren we 

de Schrift. 

 

“Want ook wij allen zijn in één geest tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grie-

ken”. 1Cor. 12:13. 

 

Hieruit blijkt duidelijk, dat het (Corinthe) Lichaam uit Joden en Heidenen bestond. Nu gaat 

het over de vraag of in dat Lichaam een zekere scheiding was waarbij de Jodengelovigen in 

dat Lichaam een hogere plaats hadden dan de Heiden- gelovigen, of er, sterker nog, een ze-

kere scheiding was die later door een vereniging, een tot elkaar brengen, moest worde opge-

heven. Zo ja, dan was dat Lichaam, zouden we zeggen, niet normaal, onvolmaakt. We willen 

zien of 1 Cor. 12 dat soms ook leert. Wat vinden we daar nu? In 12:24 lezen we: 

 

“Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen 

gebrek aan dezelve heeft opdat geen tweedracht in het Lichaam zij, maar de leden voor 

elkander gelijke zorg zouden dragen”. 

 

Dit geldt het natuurlijke lichaam van de mens. Daarin is een samenvoeging, dus geen schei-

ding der leden. Daarin heerst geen tweedracht, maar volle samenwerking. En dit beeld wil 

Paulus nu overdragen, op het Corinther gemeentelijke Lichaam, wat de heer Knoch het Li-

chaam van Christus noemt. Ook in dat Lichaam moest samenvoeging zijn, geen tweedracht. 

Hoe kan de heer Knoch dan beweren, dat er een scheiding was die door een ”sun”, een vere-

niging moest worden opgeheven. 

 

Hierbij blijft het nog niet. Want het woord “samengevoegd” is in het Grieks een vorm van 

“sugkerannumi”, een werkwoord dat ook in Heb. 4:2 voorkomt en daar vertaald is door: 

“gemengd “. Als “sun” nu een vereniging uitdrukt, dan leert 1 Cor. 12:24 al dat het Lichaam 

van Christus dat de heer Knoch dan al ziet bestaan, geen gescheiden Lichaam was en niet be-

stond uit door iets uiterlijks gescheiden groepen. Het was een geheel dooreen gemengd, een 

“verenigd” gemengd Lichaam. Hoe kan de heer Knoch dus lezen, dat er in Efeze nog eens 

een “sun” nodig was om dit tot stand te brengen. Was dan een door de besnijdenis en de 

tempeldienst veroorzaakte uiterlijke gescheidenheid in staat een geestelijke eenheid op te 

heffen of gedeeltelijk ongedaan te maken? Allen waren toch in een geest gedoopt, zegt 1 

Cor. ,42. En ging het inzetten in dat Lichaam dan zo: God zette, omdat iemand Jood was, 

hem als Lid boven het andere dat geen Jood was? Hield God dus in het geestelijke nog reke-

ning met het natuurlijke, terwijl Paulus dit uitwist door te zeggen, dat er in Christus geen 

Jood noch Griek was, Gal. 3:28? De heer Knoch zegt nu wel, dat er geen verschil was “in 

Christus”, maar wel ”in de Heere” d.w.z. in dienst. Dus wil hij zeggen: er is wel verschil n.l. 

in de wijze van dienen. Maar Rom. 12:5 spreekt niet van het één Lichaam zijn “in de Heere” 

(maar in Christus, zodat hem ook dit ontvalt. Het Corinthe-Romeinenlichaam was één vere-

nigd dooreengemengd Lichaam in Christus waarvan de Leden dus, als “sun” “verenigd” of 

op een lijn stellen betekent, van gelijke rang waren. We weten dat dit, niet zo is, dus is de 

heer Knoch onjuist. 

 

Het standpunt van de heer Knoch blijkt ook hier onlogisch en onschriftuurlijk. Een lichaams-

deel is “verenigd” lichaam met de andere delen, anders is het geen lichaamsdeel. Een oog of 

oor of hand of voet is “verenigd” lichaam met hoofd of arm of been. Indien de Heidengelovi-

gen eerst door de Efeze-openbaring “verenigd” lichaam worden, dan kan Corinthe niet zeg-

gen, dat er een “dooreengemengd” Lichaam was. Als men b.v. water en wijn vermengt, ont-

staat er één homogene vloeistof, waarin water en wijn niet tegelijk ook weer gescheiden zijn. 

1 Cor. 12:24 wijst er op, dat evenals in het gewone lichaam, van de mens alle leden dusdanig 

verenigd zijn dat ze een ongescheiden geheel met elkaar vormen, zo ook het Corinthe lichaam 
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een eenheid was waarin geen scheiding was. Of niet mocht zijn. Er waren wel scheidingen, 1 

Cor. 3:3, maar dit waren zondige dingen, vleselijkheden. Niet door God zo gezette dingen 

wegens het verschil van Jood en Griek. Als de heer Knoch wijst op het één Lichaam, zijn in 

de Heere en niet in Christus, begaat hij de dubbele fout iets te leggen in 1 Cor. 12 wat er niet 

staat en Rom. 12:5 over het hoofd te zien dat zegt, dat er één Lichaam was in Christus. Zo 

moet zijn visie als onhoudbaar worden prijsgegeven en betekent het “sun” van Ef. 3:6 niet 

“verenigd”, maar “mede”. In het drievoudig verenigd ligt de verborgenheid dus niet. 

 

De Heerlijkheid van de ene Doop 

 
(Vervolg) 

 

DE DOOP VAN JEZUS. 

 

“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te wor-

den. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden 

en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af, want aldus be-

taamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijn-

de, is terstond opgeklommen uit het water...”. Mt. 3:13-1. 

 

Van deze doop van Jezus lezen we in Markus: “En het geschiedde in die dagen, dat Jezus 

kwam van Nazareth, gelegen in Galilea en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan” Mk. 

1:9. 

 

Lukas vermeldt hetzelfde feit: 

“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad, dat 

de hemel geopend werd”. Luk, 3:21. 

 

Jezus Christus was èn door geboorte èn door besnijdenis verenigd met het volk Israël. Maar 

Hij wenste verenigd te zijn met het zich bekerende deel er van. Het was Johannes’ taak het 

gelovig overblijfsel te dopen. Het was onzes Heeren opdracht een te zijn met dat overblijfsel. 

Door het toedienen van de doop door Johannes werd nu elke eis der gerechtigheid vervuld. 

 

In onze dagen wordt er veel gesproken over “het volgen van Christus in de doop”. Er wordt 

nadrukkelijk beweerd dat onze Heere ons als voorbeeld gesteld is ter navolging. Ik wil de le-

zer er voor waarschuwen zich te hoeden voor al deze “eigenwillige godsdienst” en aanraden 

zich te onthouden van het luchtig spreken over het volgen van Christus in de doop. 

 

Het is pure eigenwilligheid een fase in het leven van onze Heere te kiezen en te trachten Hem 

te volgen in iets van onze eigen keus en tegelijkertijd geheel en al uit het oog te verliezen, dat 

we Hem te volgen hebben in andere dingen. Houd in herinnering, dat onze Heere niet alleen 

gedoopt werd, maar dat Hij ook besneden is. (Luk. 2:21). Hij hield de Joodse sabbat van af 

zonsondergang Vrijdagavond tot zonsondergang Zaterdagavond. Het was Zijn gewoonte in 

de synagoge te gaan op de dag des sabbats (Lk. 4:16). Hij vierde het pascha vanaf Zijn 

twaalfde jaar tot de tijd van Zijn dood. (Zie Lk. 2:41 en 22:15). Hij was stipt in het waarne-

men van het kleinste voorschrift van de Mozaïsche wet (Mt. 3:4). Indien wij Hem na moeten 

volgen, laten we dan volkomen Zijn voorbeeld volgen en niet een bijzonder onderdeel er van 

kiezen. Verder, welk recht heeft iemand om één der tegenwoordige sekten te veroordelen die 

verkozen hebben onze Heere te volgen in het waarnemen van de Joodse sabbat indien hij die 

oordeelt verkozen heeft Hem in Zijn doop te volgen? 
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DE DOOP IN DE GEEST. 

 

Onze tweede taak is de verzen na te gaan en te ontleden die betrekking hebben op de doop in 

heilige geest. 

 

“Ik doop u wel met (Gr.: in) water tot bekering, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, 

Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem te dragen, Die zal u met (in) de heiligen geest en 

met (in) vuur dopen”. Mt. 3:11. 

 

Dit is een belofte der profetie alléén aan Israël gegeven. De belofte is een doop in heilige 

geest. 

 

De parallelteksten uit de andere evangeliën luiden als volgt: 

 

“Ik heb ulieden wel gedoopt met (in) water, maar Hij zal u dopen met (in) de heiligen 

geest”. Mk. 1:8. 

 

“Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met (in) water, maar Hij komt 

die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden: Deze 

zal u dopen met (in) de heiligen geest en met (in) vuur. Lk. 3:16. 

 

“En ik kende Hem niet, maar Die mij gezonden heeft om te dopen met (in) water, Die had tot 

mij gezegd: Op Welken gij de Geest zult zien nederdalen en op Hem blijven, Deze is Die met 

(in) de heiligen geest doopt”. Joh. 1:33. 

 

Nu komt de belangrijke taak te vinden wat de juiste betekenis van de term: “doop met (in) de 

heilige geest” is. 

 

De uitdrukking in al deze teksten, die we door “heilige geest” (met kleine letter) vertaald 

hebben, is de vertaling van de Griekse woorden: “pneuma hagion”. Deze uitdrukking komt 

54 maal voor in het N.T. en is in de S.V. steeds door de(n) Heilige(n) Geest vertaald. Er is 

echter nog een andere term die veel vaker voorkomt, n.l.: “to pneuma to hagion”, letterlijk 

vertaald: “de Geest, de Heilige”. De lezer kan zien, dat er verschil is tussen “pneuma hagion” 

en ”to pneuma to hagion”. Als de term “pneuma hagion” betekent: de Heilige Geest, hoe 

moeten we dan “to pneuma tot hagion” beschouwen? De meerderheid van Bijbelonderwij-

zers zullen ongetwijfeld antwoorden, dat beide hetzelfde betekenen, n.l. de Heilige Geest 

zelf. Maar als dit zo is, wat dan met de woordelijke inspiratie? Dan zouden de twee bepaalde 

lidwoorden (to... to) helemaal geen betekenis of waarde hebben. 

 

De vertalers hebben de term: “pneuma hagion” vertaald door: “de(n) Heilige(n) Geest”. Ze 

gebruiken steeds het lidwoord en hoofdletters. Toen ze de term “to pneuma to hagion” ont-

moetten, konden ze geen sterker vertaling geven. Zo is de waarde van de woordelijke inspira-

tie (dat is: elk woord ingegeven en van betekenis) voor de lezers van de S.V. (en ook van 

anderen) wat dit punt betreft, geheel verloren gegaan. 

 

Een onderzoek van de teksten waarin deze termen voorkomen, zal doen blijken, dat “to 

pneuma to hagion” vaak iets anders is dan “pneuma hagion”. “To pneuma to hagion” bete-

kent de Heilige Geest, de Geest Zelf, de Geest als “Persoon”. De term “pneuma hagion” ech-

ter is Zijn kracht die op velerlei wijze geopenbaard kan worden. M.a.w. de Geest is de Gever 

de geest de gave. Voor we dit verder aanwijzen, zij opgemerkt, dat we ons hier voor een ding 

moeten waken. We moeten niet zeggen: Overal waar in het Grieks staat: ”to pneuma to hagi-

on”, is de Heilige Geest, de ”Persoon” bedoeld. Dit is een mechanische Schriftverklaring die 
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schipbreuk lijdt. In meerdere teksten was het lidwoord “to” nodig om aan te duiden, dat 

“pneuma hagion” dat bepaalde iets is dat vermeld is. Een ding kan met veilig zeggen: 

“pneuma hagion” zonder lidwoord wordt nimmer van “de Heilige Geest” (de Persoon) ge-

bruikt en zonder dat dit taalkundig nodig is, wordt het lidwoord “to” niet gebruikt als het de 

gave betreft. Dr. E. W. Bullinger heeft hier een hele studie over geschreven: The Giver and 

His gifts. (De Gever en Zijn gaven). Dit is een uitnemend werkje dat het waard is ook in het 

Nederlands vertaald of er voor bewerkt te worden. 

 

Met het hierboven aangegeven onderscheid voor ons, willen we nu de betekenis trachten te 

vinden van het: “Die zal u in heilige geest dopen”. We zullen dit doen door Schrift met 

Schrift te vergelijken. 

 

In Luk. 24:49 lezen we: 

 

“En zie, Ik zend DE BELOFTE MIJNS VADERS op u; maar blijft gij in de stad Jeruza-

lem totdat gij zult aangedaan zijn MET KRACHT UIT DE HOOGTE ”. 

 

We vinden hier de belofte des Vaders omschreven als: kracht uit de hoogte. 

 

In Hand. 1:4 beveelt de Heere wederom aan Zijn apostelen: 

 

”En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden 

zouden, maar verwachten DE BELOFTE DES VADERS, die gij, zeide Hij, van Mij ge-

hoord hebt”. 

 

In beide teksten wordt hun bevolen in Jeruzalem te wachten en het doel van hun wachten was 

de vervulling van de belofte door de Vader gedaan. Deze belofte wordt genoemd: de “kracht 

van boven” en ook “heilige geest”. Dat blijkt ook uit Hand. 1:5. 

 

“Want Johannes doopte wel met (in) water, maar gij zult met (in) de heiligen geest gedoopt 

worden niet lang na deze dagen.” 

 

Door nu “geestelijke dingen met geestelijke” te vergelijken, vinden we, dat “de doop in heili-

ge geest” een doop is, “in kracht van boven”. De term “pneuma hagion” is “heilige geest” als 

“kracht van boven” en de term “to pneuma to hagion” wijst de Heilige Geest, de Geest, aan. 

De eerste is Zijn kracht, de tweede de Gever, de eerste Zijn werk, de tweede de Inwerker, de 

Geest Zelf. 

 

In het O.T. geeft God het werk aan, dat door Zijn volk Israël gedaan moet worden. Dit is het 

werk van bevrijding en het vervullen der aarde met Zijn heerlijkheid. Een werk zo groot en 

uitgebreid dat het alleen gedaan kan worden door een volk bekleed met of gedoopt in Zijn 

Goddelijke kracht. Een doop in deze kracht is beslist nodig voor het werk of het zal nimmer 

volbracht kunnen worden. De doop in Goddelijke kracht was een belofte aan het volk Israël 

gegeven. Ze begon zich te vervullen aan het gelovig overblijfsel in de tijd der Handelingen. 

Dit openbaarde zich in talen, wonderen, genezingen. Deze gaven behoorden aan Israël, maar 

de Heiden gelovigen ontvingen ze ook als ze deelgenoot werden van Israëls geestelijke zege-

ningen (Rom. 15:27). Zij kregen dezelfde gaven. Dit was om Israël tot jaloersheid te verwek-

ken, want in Handelingen zien we God Zich nog met Israël bemoeien. 

Toen de heilige geest op de Heidenen in het huis van Cornelus kwam, zei Petrus: 

 

“En ik werd indachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met 

(in) water, maar gijlieden zult gedoopt worden met (in) heiligen geest”. Hand. 11:16. 
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De laatste vermelding van deze bijzondere doop wordt in 1 Cor. 12:13 gevonden. 

 

“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grie-

ken, hetzij dienstknechten hetzij vrijen, en wij allen zijn tot (in) één geest gedrenkt”. 1 Col. 

12:13. 

 

Zo vinden we een zevental teksten, die we nogmaals ten dele zullen citeren: 

 

Die zal u in heilige geest en in vuur dopen. Mt. 3:11. 

 

Hij zal u dopen in heilige geest en in vuur. Lk. 3:16. 

 

Die, is het Die in heilige geest doopt. Joh. 1:33. 

 

Gij zult in heilige geest gedoopt worden niet lang naar na deze dagen. Hand. 1:15. 

 

Gijlieden zult gedoopt worden in heilige geest. Hand. 11:26. 

 

Wij zijn allen in één geest gedrenkt. 1 Cor. 12:13. 

 

Deze verzen geven de gehele leer van de doop in de geest. 

 

Deze doop heeft niet plaats in de Gemeente die Zijn Lichaam is. 

 

Er is veel geleerd over deze doop die, bij een diepergaand onderzoek zal blijken, niet op de 

Schrift gebaseerd is te zijn. Vele theorieën klinken mooi als men ze uiteen hoort zetten, maar 

als we ons tot de Schrift wenden, is er geen spoor van steun voor. 

 

In het maandblad: Openbaring van April 1933, zegt Dr. Lewis Sperry Chafer op blz. 150: 

 

”Klaarblijkelijk schenkt geen bediening van de Geest de gelovige zoveel als Zijn doop, waar-

door we de Heere worden toegevoegd en nu in Hem zijnde, deelgenoten worden van al wat 

Hij is, ja van elke geestelijke zegening in Christus Jezus”. 

 

Deze uitspraak heeft een aangename klank maar in werkelijkheid is ze even zoveel woorden. 

De Geest dient geen doop toe. Er is geen enkele aanwijzing in de Schift deze bewering te sta-

ven: Johannes diende een doop toe: hij doopte in water. Christus diende een doop toe: Hij 

doopte en zal dopen in pneuma hagion. Maar de Geest dient geen doop toe. Is er een tekst die 

deze mening kan staven? 

 

Sommigen wijzen op 1 Cor. 12:13. 

 

“Want door één Geest zijn wij allen gedoopt tot één lichaam”. 

 

Dit schijnt aannemelijk, maar het laat de hele leer van een doop door de Geest afhangen van 

het voorzetsel: door. Maar dit is een minder juiste vertaling: het Grieks heeft niet door maar 

in. Zo wordt de bewering, dat we door de Geest in iets worden gedoopt, dadelijk te niet ge-

daan. 

 

Laat ons de feiten eerlijk onder ogen zien. Als de Fundamentalisten in Amerika (de verdedi-

gers van de inspiratie der Schrift, de Godheid van Christus en meer orthodoxe waarheden) 

zich verklaren voor een doop door de Heilige Geest om een theologisch stelsel te steunen, 
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laat ze dan de Rooms-Katholieken niet bekritiseren die een mis en een vagevuur voorstaan als 

een nuttige toevoeging aan hun bijzonder theologisch systeem. Het is Schriftverdraaiing de 

uitspraak: “Jezus Christus zal, u in heilige geest dopen” te veranderen in: “De Heilige Geest, 

zal u tot de kerk, Zijn Lichaam, dopen”. 

 

De gelovigen die de Gemeente die Zijn Lichaam is, vormen, hebben de Heilige Geest als het 

onderpand van hun erfenis. De Geest vervult hen. Maar de belofte van de doop in heilige 

geest kan zich niet toe-eigenen, de Gemeente die zijn Lichaam is. 

 

Als we de doop in “pneuma hagion” aanvaarden wat dan met het vuur dat mede vermeld 

wordt. Nemen we de oordelen ook? Of neemt de Kerk alleen de zegen en laat ze het oordeel 

aan Israël? Ze gaan hand in hand. Niet vanzelfsprekend wat tijd betreft, maar zeker met be-

trekking tot Israël en voor hen die in het verleden of in de toekomst met Israël op een lijn ge-

steld worden en deelgenoten worden van Israëls geestelijke zegeningen (Zie Rom. 15:27).  

 

“Eens zal de doop in geest plaats hebben voor het hele volk Israëls. Dan zullen zij de Heere 

kennen van de kleinste tot de grootste en God zal Zijn volk, begiftigd met Goddelijke 

kracht, gebruiken om de volken vrij te maken en de aarde te vervullen met Zijn kennis en 

heerlijkheid”. 

 

Het Boek van Henoch 

Judas 14 spreekt over een profetie van Henoch. Men vindt hem in het “Boek van Henoch” 

waarmede de schrijvers van het N.T. goed bekend waren. Het is één der talrijke boeken, die 

samengesteld werden door de “orthodoxe” Joden, ten dele twee eeuwen voor onze tijdreke-

ning. Ze bevatten waarschijnlijk delen van zeer oude oorsprong en geven een goed overzicht 

van de toen gangbare gedachten betreffende de komende Messias, het Koninkrijk op aarde, 

de eindtijd, het oordeel, de engelen en demonen enz. In het Boek van Henoch wordt de na-

druk gelegd op de geschiedenis van Gen 6:1-7 en het is in dit verband dat Judas 14, 15 naar 

Henoch verwijst. 

 

Vele uitdrukkingen en gedachten stemmen overeen met die van het N.T. (vooral de Evangeli-

en en Openbaring). Een dergelijk boek kan soms nuttig zijn om ons beter te doen inzien in 

welke zin we sommige uitdrukkingen der Schrift moeten verstaan. Laat ons enkele gevallen 

nagaan. 

 

Joh. 14:2 spreekt van de vele woningen in het huis des Vaders; Sommigen hebben gemeend 

dat het huis des Vaders: de Tempel aanduidt. Nu kan men uit de Schrift zelf wel zien dat dit 

niet aanvaard kan worden, doch het is steeds leerrijk te weten dat we in Henoch 39:5 het vol-

gende vinden:  

“Daar zag ik hunne woningen (n.l. die der rechtvaardigen) te midden der engelen Zijner 

gerechtigheid”. 
 

Modernisten hebben in de “overheden”, “machten” enz. van Rom. 8:38 en andere plaatsen, 

wereldse “overheden” gezien. Het is echter duidelijk dat de schrijvers over geestelijke mach-

ten spreken. Zo lezen we ook in Henoch 61:10: “Al de engelen der macht, al de engelen der 

overheden...” 

 

Evenals Op. 9:1 ziet Henoch een ster (engel) uit de hemel vallen. Hij spreekt ook over de 

”Oude van dagen, die op de troon Zijner heerlijkheid zat” en van de “boeken der levenden die 

voor Hem geopend werden” (Henoch 47:3). 
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We lezen in Henoch 51:1, 2: “In die dagen zal de aarde weergeven wat haar toevertrouwd 

werd, en de sheol wat hij ontvangen heeft, en de hel (haguel = abaddon = apöleia) wat ze 

schuldig is”. Zie Op. 20:13. 

 

Het Boek van Henoch geeft een geschiedenis der wereld waarin de mensen en volken door 

dieren worden voorgesteld. De valken worden in het algemeen door min of meer schadelijke 

dieren voorgesteld: leeuw, luipaard, wolf enz. Alleen de Israëlieten zijn schapen. Het beeld 

van schaap en herder komt telkens weer voor en betreft uitsluitend Israël. Toen de Heere dus 

van schapen sprak, wist iedereen dat Hij alleen over Israël sprak. In de uitdrukking “andere” 

schapen, gebruikte Hij overigens het woord “allos” (andere van dezelfde aard) en niet “hete-

ros” (andersoortige). 

 

De “vogelen des hemels” stellen in bet Boek van Henoch boze machten voor die de schapen 

willen verscheuren. Men denke aan die betekenis als men Mat. 13:22 leest. 

 

Het Boek van Henoch en andere dergelijke werken kunnen ons dus helpen in het begrijpen 

der Schrift, omdat we beter vertrouwd worden met de gedachten, gewoonten en uitdruk-

kingen der Joden in de eerste eeuw. We moeten er ons steeds voor wachten alles te bezien 

van uit onze tegenwoordige omstandigheden en begrippen. 

Zal niemand God kunnen zien?  
De (Statenvertaling zegt in 1Tim. 6:16: “Dien geen mens gezien heeft of zien kan”. De grond-

tekst luidt echter: “Dien geen mens gezien heeft of ziende kan zijn”. Het betreft het verleden 

en het heden. Van de toekomst wordt hier niet gesproken. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XIII no. 7  Juli 1938 

Tot nuttige Stichting 

7 

 

     ZONEN. 

“En vermits gij zonen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten 

die roept : Abba, Vader!” Gal. 4:6. 

 

Tegenover de “minderjarige” stelt Paulus de “zoon”, de geestelijke meerderjarige. Dat is de-

gene die vrijgemaakt is van de voogden en verzorgers (vs. 2). Hoe geschiedt dit nu? Dit heeft 

Paulus in Gal. 2:19 aangegeven: “Ik ben door de wet, der wet (d. i. aan de wet) gestorven 

opdat ik Gode leven zou”. Of ook in 3:24: “De wet is onze tuchtmeester geweest”. “Tucht-

meester” is in het Grieks: paidagoogos. Een paidagoogos was een knapenleider die de rijpen-

de jeugd naar de oefenschool bracht om getraind te worden. De staat van geestelijke min-

derjarigheid nu is ook een oefentijd. De wet leidt daarin tot Christus. Vroeger toen men niet 

wedergeboren was, leefde men zonder de wet (Rom. 7:9). Maar na de wedergeboorte komt de 

wet. In de spiegel daarvan zien we onze zonden steeds scherper voor ons. Het eind is dan, dat 

we de toevlucht nemen tot Christus’ kruis. En daar sterven we door de wet, d.i. door haar 

veroordelend vonnis, aan de wet, d.i. we worden van haar veroordeling tevens ontslagen. 

Over een dode heeft de wet geen zeggenschap meer. En wanneer wij door de wet gestorven 

zijn, heeft de wet haar taak vervuld. De wet kan ons, waar wij zondaars zijn, alleen veroorde-

len. Niet rechtvaardigen Haar oordeel is: des doods schuldig. Dit is ook haar laatste woord. 

Door te sterven wordt men vrij van haar. En door geestelijk opgewekt te worden, wordt men 

“zoon”. En in die zonen wordt de Geest van Gods Zoon gezonden waardoor ze niet meer een 

vertoornd Rechter zien, maar een Vader. 

 

Dit is een grote overgang. Zo groot dat de gelovige dit bijna onmogelijk toelijkt. Het einde 

wordt een nieuw begin. Hij staat nu voor God als zoon. En om hem daarvan te verzekeren, 

zendt God Zijn Geest en Deze leert hem God zijn Vader noemen. 

 

Paulus drukt dit in twee woorden uit: “Abba” en “Vader”. Dit vindt zijn verklaring in een 

historisch feit maar is tevens van geestelijke betekenis. Paulus’ hoorders en lezers waren Jo-

den en Grieken. En om nu de ‘innigheid van de Vadernaam beter uit te drukken, geeft hij die 

in hun moedertaal. In die taal toch drukt men als regel het best zijn diepste gevoelens uit. 

Voor de Jood schrijft hij daarom “Abba”, voor de Griek: “Patèr, Vader”. De geestelijke bete-

kenis is dat zowel de Jood als de Griek tot dit heil geroepen worden, hiermee geestelijk op 

één lijn gesteld. Beiden zijn “zonen”. De één heeft geen voorrang boven de ander. 

 

Vele gelovigen zijn onmondigen. Zij zijn dienstbaar. Zij durven God niet hun Vader noemen. 

Zij zien tegen Hem op als een Rechter. Zij vrezen voor Zijn gericht. Zij zijn wel wedergebo-

ren omdat zij in waarheid naar Gods woord willen horen en naar God uitgaan, maar zij zijn 

nog onmondigen. Zij moeten eerst wassen en door de wet, die hun tuchtmeester is, aan de 

wet sterven. 

 

Een kleiner aantal zijn “zonen “. Zij zijn met Christus gestorven en opgestaan en staan nu 

geestelijk op opstandingbodem. 
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En zij zijn het die Abba, Vader roepen. Dank God lezer, als u dit reeds moogt bezitten. 

Wat is de Verborgenheid 

IVS. HET VERANDERDE ERFBEZIT. 

 

Volgens de heer Knoch is met de openbaring der verborgenheid ook het erfdeel van het Li-

chaam van Christus verplaatst. Er wordt een geheel nieuw erfdeel gegeven en wel een onder 

de hemelingen. Het erfdeel was vroeger op aarde. Israël moest hier de hoogste plaats hebben. 

Daarom konden de Heidengelovigen hoogstens gasten zijn van Israëls zegeningen. Op aarde 

moeten de volken Israëls onderdanen zijn. Nu wordt het Lichaam in een nieuwe sfeer ge-

plaatst en daarin zijn beide, Jood en Heiden, gelijk. We geven ter nadere belichting van dit 

standpunt nog iets weer van de heer Knochs eigen woorden, voorkomend in “Unsearchable 

Riches” van nov. 1937, dl. XVIII nr. 6. 

 
“Profeten en Apostelen houden zich allen met het herstel der aarde bezig en grijpen vooruit naar een plaats in 

het Duizendjarig rijk en de nieuwe schepping. Geen hunner zinspeelt op de hemelse bestemming, zij weten 

niets van het “naar de hemel” gaan. David voer niet op en zal niet opvaren maar zijn erfdeel zal in het land 

zijn.” (Hand. 2:34). 

 

“Het land zal gegeven worden aan de heiligen der Besnijdenis en Israël zal voor God over de volken heersen en 

hen tot God leiden. Het zal een koninkrijk van priesters zijn. Geen zegening zal onmiddellijk tot de volken ko-

men.” 

 

Onze zegening is in de hemelse plaatsen, maar veel meer dan dat: zij is te midden van de hemelse wezens, dat 

zijn zij die op de hemelse lichamen zijn zoals wij op de aarde zijn...” 

 

(Unsearchable Riches, dl. XVIII nr. 6 nov. '37). 

 

“...In die tijd (N.T. van Handelingen) was deze (hoop) niet zeer juist omschreven. Hun bestemming was verbor-

gen, maar toch heerlijk bedekt door de wondere woorden: “altijd met de Heere”, (1 Thess. 4:17).” 

 

U. R. dl. XXI nr. 4 juli 1930. 

 

“De bestemming van het ene Lichaam wordt niet duidelijk geopenbaard in de vroegere brieven... 

 

Maar er zijn zinspelingen in Paulus’ vorige brieven die slechts een beetje beklemtoond behoeven te worden om 

op een hemelse heerschappij te wijzen. Paulus vraagt de Corinthiers “Weet gij niet, dat wij de engelen zullen 

oordelen?” (1 Cor. 6:3). En hij verzekert, dat er in de opstanding hemelse lichamen zijn (1 Cor. 15:40). Is dit 

niet bijna hetzelfde als te zeggen, dat sommigen uit de mensheid een hemelse bestemming zullen hebben? 

 

De heiligen ...worden “in de lucht” gelaten (bedoeld is in 1 Thess. 4). Dit is nauwelijks een blijvende woon-

plaats. Zullen ze terug komen en aan Israël ondergeordend worden? Of zullen ze met Hem opvaren naar de he-

melse gewesten? Efeze geeft het antwoord. Als zij neerdaalden, zouden zij nimmer verenigde bezitverkrijgers 

zijn. Israël heeft gedurende de aionen de eerste plaats op aarde. Wij kunnen hen niet verdringen. Gods gaven 

mogen uitgesteld worden, zij zijn onberouwelijk. Wij moeten opvaren willen we verenigde bezitverkrijgers 

zijn”. 

 

U. R. Dl XVIII nr. 4 Juli 1927. 

 

Ook hiertegen zijn ernstige bezwaren in te brengen. De heer Knoch gaat uit van de mening, 

dat in het O.T. niet meer dan een aardse roeping is geopenbaard. Voor hem wordt aan Israëls 

gelovigen niet meer dan het land Kanaän toegekend. Meer is er niet. Nu komen we hier op 

een der moeilijkste punten als men de zaak van te voren bekijkt. Dan schijnt het alsof de heer 

Knoch gelijk heeft. Van een hemelbezit wordt schijnbaar met zoveel woorden niet gerept. 

Maar, dit beslist niet alleen! De belofte van het Nieuw Jeruzalem vinden we nergens in het 

O.T. Wist Abraham er echter niets van? Al is deze openbaring eerst later in de Schrift ver-
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meld, was ze daarom onbekend in de O.T. tijd? Zo is het o.i. ook met het hemel bezit. Ach-

teraf blijkt dat het bekend was. 

 

Laat ons Joh. 14 opslaan en daarvan de eerste verzen lezen. 

 

“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij”. 

 

“ In het Huis mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. 

Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik henen zal gegaan zijn en u plaats zal 

bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik 

ben. En waar Ik henenga, weet gij”. 

 

“Thomas zeide tot Hem: Heere wij weten niet waar Gij henengaat En hoe kunnen wij de 

weg weten...”. 

 

De Heer Jezus spreekt hier van een plaats gaan bereiden in het Vaderhuis. Dit heeft vele wo-

ningen. Als Hij daar plaats bereid heeft, dan komt Hij weder om Zijn discipelen en zeker an-

deren met hen tot Zich te nemen. 

 

De vraag is: Wat en waar is dit Vaderhuis. Laat ons eerst horen wat de heer Knoch daarvan 

denkt. 

 
“De tempel in Jeruzalem was het Huis des Vaders. In de muren waren vele woningen voor de priesters en levie-

ten die in de voorhoven dienst deden. Er is nergens een aanwijzing in de Schrift, dat de discipelen naar de hemel 

gaan. Een hemelse bestemming werd niet geopenbaard voordat de apostel Paulus in de gevangenis te Rome was. 

Toen maakte hij dit bekend in de Efezebrief. Maar het is niet voor de heiligen der Besnijdenis. Al hun zegenin-

gen zijn hemels in karakter en komen, evenals het Nieuw-Jeruzalem, uit de hemel, maar deze worden alle op 

aarde genoten. Alleen degenen in de tegenwoordige bedeling der verborgenheid van Gods genade worden met 

alle geestelijke zegeningen onder de hemelingen gezegend. De Besnijdenis geniet de dagen des hemels op aarde. 

Vandaar is het, dat Christus wederkomt en met Hem is het Koninkrijk”  
Aldus de heer Knoch in een noot bij Joh. 14:2. 

 

Wat ons het meest treft, is dat hij de tempel het Vaderhuis noemt. Staat men hierover niet 

verbaasd? Vele gelovigen krijgen een plaats in het Vaderhuis. Niet alleen de discipelen. Want 

Christus heeft het in Joh. 17 over hen die door hen in Hem zouden geloven. Zouden die er 

geen plaats in krijgen? De tempel het Vaderhuis? Woonde Zijn Vader dan in de tempel te Je-

ruzalem? En bovendien, zelfs al nemen we de tempel van Ezechiël, is deze dan het Vader-

huis? Hoeveel woningen bevat, hij? 

 

“De zijkamers nu waren zijkamer boven zijkamer, drie, en dat dertig malen”. Er zijn dus 90 

“woningen” in Ezechiëls tempel naast nog enige kamertjes bij de toegangen. Zie Ez. 40. Voor 

wie waren nu die kamers? Ez. geeft hierop het antwoord: 

 

“De kamers van het Noorden en de kamers van het Zuiden..., dat zijn heilige kamers waarin 

de Priesters die tot de Heere naderen, de allerheiligste dingen willen eten, aldaar zullen zij de 

allerheiligste dingen neerleggen en het spijsoffer en het zondoffer en het schuldoffer, want de 

plaats is heilig”. Vs. 13. 

 

Z u ll e n  de discipelen van Christus de priesters zijn die daarin de allerheiligste dingen zullen 

neerleggen en eten? Neen zie maar: 

 

“Maar de Levietische Priesters, de kinderen Zadoks..., die zullen tot Mij naderen om Mij te 

dienen...” Ez. 44:15. 
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Zo vinden we, dat wat de heer Knoch schrijft absoluut onschriftuurlijk is. Zelfs al zou de 

tempel van Ezechiël des Vaders Huis zijn, dan nog was dit niet bestemd voor Zijn discipelen 

die wel op tronen zullen zitten om Israëls geslachten te oordelen (Mt. 19:28) maar niet in de 

tempel van Ezechiël zullen wonen. In die tempel zullen alleen Levieten en Priesters komen, 

Ez. 44:11. De lezers lezen dit hoofdstuk verder. Ze zullen zien, dat die tempel met zijn cere-

moniën zeker niet het Huis des Vaders kan zijn. De Heer Jezus heeft dus iets anders bedoeld 

zoals duidelijk uit het verband blijkt. De tempel van Ezechiël moet nog bereid worden als Hij 

wederkomt maar het Vaderhuis wordt reeds van te voren gereed gemaakt. Christus ging er 

plaats bereiden. Hij zegt niet, dat het Huis des Vaders er nog niet is en dat Hij dat Huis zelf 

moet bereiden, Hij zegt, dat het er is en dat er vele woningen zijn. Hij gaat heen om hen daar 

een plaats te bereiden. Als de heer Knoch nu boudweg concludeert, dat de Besnijdenis van 

geen hemelse bestemming weet, dan weerspreekt hij rechtstreeks Christus Die wel op een 

hemelse bestemming wijst. Want het Vaderhuis kan de tempel niet zijn. 

 

Het Vaderhuis moet dus in de hemelen zijn. Daarheen ging de Heere immers. Waar was an-

ders een plaats te bereiden. En dat we daar het Vaderhuis moeten zoeken, blijkt uit Thomas’ 

woord: Wij weten niet waar gij henengaat. Christus ging heen tot de Vader, Joh. 14:28. En de 

plaats waar Hij heengaat, noemt Hij het Vaderhuis. Zelfs al zou Israël niet van een hemelse 

bestemming geweten hebben, dan nog is deze geopenbaard voordat Paulus de Efezer ver-

borgenheid ontving. Dus concludeert de heer Knoch geheel verkeerd. De Heer Jezus geeft 

wel een hemelse bestemming aan en dat lang voor Paulus. 

 

Hiermee komen de dingen geheel anders te staan. Er was een aardse bestemming. Die staat 

allerwegen op de voorgrond. Maar er was ook een hemelse bestemming. Wist Israël daar 

niets van? Ja toch. Was Elia niet met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel gevaren? 

Was Mozes niet opgestaan en ten hemel gevaren? Hoe kon hij anders op de berg verschijnen 

(Mt. 17). 

 

En nu komt er nog iets bij. Lezen we iets van Joh. 17. 

 

“En nu, verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelven met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de 

wereld was”, vs. 6. 

 

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven hebt opdat zij één zijn gelijk 

als Wij één zijn”, vs. 22. 

 

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt opdat zij Mijn 

heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad 

voor de grondlegging (of nederwerping) der wereld” vs. 24. 

 

Gelooft men nu dat dit alleen op Zijn heerlijkheid in het Koninkrijk betrekking heeft? Wij 

geloven daar niets van. 

Hier is wel degelijk sprake van een hogere dan aardse heerlijkheid. Christus vraagt die heer-

lijkheid ook voor de Zijnen. Hij vraagt dat zij ook bij Hem zullen zijn. Hij vraagt om een 

heerlijkheid die Hij had eer de wereld was, vs. 5. Hij wil dat de Zijnen Zijn heerlijkheid aan-

schouwen, vs. 24. Dat moet dus dezelfde heerlijkheid zijn. Maar die is zeker niet met een 

aards lichaam te zien. En ook niet in de aardse sfeer. Ze moet dus hoger liggen. Zo zien we 

hier weer het hogere bevestigd. Aan de heer Knoch is dit blijkbaar geheel ontgaan en hij ver-

liest daarmee de tweede sfeer als we zo mogen zeggen geheel uit het oog. 
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De Heerlijkheid van de ene Doop 

DE DOOP IN CHRISTUS’ DOOD. 

 

In de verzen, tot dusver geciteerd, worden twee verschillende dopen genoemd. De eerste was 

die “in water”, en wordt gewoonlijk de “waterdoop” genoemd, de tweede was die in “pneuma 

hagion”, “in heilige geest” of kracht van boven; deze wordt gewoonlijk geestesdoop ge-

noemd. 

 

We komen nu tot de beschouwing van de derde en voornaamste doop. Deze vinden we in de 

volgende verzen, die ’s Heeren Jezus’ eigen woorden verhalen. 

 

“Maar Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word Ik geperst totdat het volbracht 

zij”. Lk. 12:50. 

 

Onze Heere Jezus naderde het eind van Zijn aardse werk; maar Zijn grootste werk moest nog 

volbracht worden. Hij moest naar het kruis om de grote zondedrager te zijn, en Zijn bloed te 

storten tot verlossing ener verloren mensheid. Hij beschrijft deze naderende dood als een 

doop waarmee Hij gedoopt moet worden. Hij wordt in de geest geperst en wilde dat het vol-

bracht ware. 

 

Deze doodsdoop wordt verder genoemd in de verzen die we nu verder citeren. 

 

“Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij de drinkbe-

ker drinken die Ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmede Ik gedoopt word? 

Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken 

en met de doop waarmede Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden, maar het zitten tot 

Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven wor-

den wien het bereid is van Mijn Vader. Mt. 20:22, 23. 

De paralleltekst vindt men in Mk. 10:38 en 39. Hier is echter enig verschil. De moeder van 

Johannes en Jakobus wordt niet genoemd in vs. 35-37. Dan volgt: 

 

“Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert; kunt gij met de dood gedoopt wor-

den waar Ik mede gedoopt wordt? En zij zeiden: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: de 

drinkbeker die lk drink, zult gij wel drinken en met de doop gedoopt worden waar Ik mede 

gedoopt word. Mk. 10:38, 39. 

 

Ook hier zegt de Heere nadrukkelijk, in een zesvoudige herhaling van het Woord, dat Zijn 

dood aan het kruis een doop is. Dit is in overeenstemming met de grote profetische uitspraak 

aangaande Zijn dood in de Psalmen. 

 

De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw gol-

ven zijn over mij henengegaan.” Ps. 42:8. 

 

De “watergoten” en “golven” wijzen op de watergoten en golven van Gods toorn tegen de 

zonde. Op Golgotha’s kruis ontmoette de de zonde hatende en straffende God de de zonde 

dragende Jezus beladen met onze zonden en God bezoekt Hem met straf te onzen behoeve. 

Dat was Zijn doodsdoop. Zijn dood was onze dood. Zo werd Zijn doop ook onze doop. 

Aan Jakobus en Johannes belooft Hij, dat zij dezelfde drinkbeker zullen drinken die Hij 

drinkt en met dezelfde doop gedoopt worden waarmee Hij gedoopt wordt. Niet een andere 

die er op lijkt maar die waarmee Hij gedoopt wordt. Deze verzen zeggen niet, dat Jakobus en 
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Johannes als martelaars zouden sterven. Het is waarschijnlijk dat beiden zo stierven maar 

deze verzen wijzen niet op hun lichamelijke dood. Zijn drinkbeker en Zijn doop waren iets 

dat veel groter was dan de lichamelijke dood. 

 

De drinkbeker kan wijzen op Zijn innerlijk, de doop op Zijn uitwendig lijden. Beiden samen 

drukken zij al het lijden uit dat Hij aan het kruis voor de zonde leed. De zinsnede: “gedoopt 

met een doop waarmee Ik gedoopt word” wijst op de vereenzelving met en deelverkrijging 

aan Christus’ dood aan het kruis. Toen Hij stierf, rekende God dat Jakobus en Johannes mede 

aan het kruis gehangen en met Hem gestorven waren. Dit betreft echter niet alleen Jakobus en 

Johannes, maar ook elke gelovige in de Heere Jezus Christus die overgaat tot de nieuwe 

schepping. 

 

“Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook, dat wij met hem zullen leven”. 
Rom. 6:8. 

 

“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is”. Rom. 6:6. 

 

Zij die tot de nieuwe schepping behoren, sterven met Christus. Zijn dood was een doop en als 

zij in Zijn dood gedoopt worden, worden ze als Hij gedoopt, God rekent hun dat toe en daar-

om zegt Paulus: “Ik ben met, Christus gekruist”. Gal. 2:20. 

 

De doodsdoop van Christus waarvan men deelgenoot gemaakt kan worden, is de belangrijke 

doop die doet overgaan van de oude in de nieuwe schepping. Evenals het Kruis een hoofd-

moment is, zelfs in het Woord Gods, zo is de doop die toen plaats had, een zeer belangrijke 

doop in Gods Woord. Wie hunner die roemen in het kruis zou hier niet mee instemmen? 

 

We hebben dus drie dopen: 

 

De Waterdoop  in de Jordaan. 

De Geestesdoop  in de opperzaal. 

De Doodsdoop  op Golgotha. 

 

Laat de lezer deze feiten overdenken en hij zal er mee instemmen als ik zeg, dat Golgotha in 

Gods oog kostbaarder is dan de rivier de Jordaan of de opperzaal bij Pinksteren. Laat hem 

overpeinzen, wat er op Golgotha gebeurde en wat dit betekent voor een wereld van verloren 

zondaars, opdat hij roeme in Christus’ Kruis. Die dat doet, zal ook roemen in de doop die 

toen plaats had. En toch wordt de doop die aan het kruis plaats had bijna algemeen veron-

achtzaamd. 

 

Er zijn verzen in de Schrift waarin sprake is van de doop zonder dat nader aangegeven is 

welke doop bedoeld wordt. De discussie daarover concentreert zich steeds weer om de keuze 

tussen de water- en geestesdoop. Men vraagt zich heel weinig af, of deze verzen geen betrek-

king kunnen hebben op de grootste en belangrijkste van alle dopen: de doodsdoop van onze 

Heere Jezus Christus, waaraan de gelovige, die met Hem sterft, deelgenoot wordt gemaakt. 

 

In de meeste verzen waar de doop vermeld wordt, wijst de taal of het verband duidelijk aan, 

of de water-, de geestes- of Christus’ doodsdoop bedoeld wordt. In enkele belangrijke verzen 

waarin een dezer dopen wordt vermeld, is dit niet dadelijk te zien. Het kan zijn, dat God dit 

zo gewild heeft, opdat het een proef zou zijn om te doen uitkomen, waar we de heerlijkheid 

willen plaatsen. Hij wenst zeer zeker dat we roemen in het Kruis en dat we de doop die daar 

plaats vond, leren zien in al de verzen waar de water- en geestesdoop niet duidelijk worden 

aangegeven. 
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Ik geloof dat al degenen die in het Kruis en in de vereenzelviging met Christus in Zijn dood 

roemen, wel zullen aannemen, dat de op de voorgrond tredende doop van het N.T. de doods-

doop van Christus is en steeds aangenomen moet worden in alle verzen tenzij taal of verband 

het tegendeel bewijzen. 

 

“ Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het Kruis onzes Heeren Jezus 

Christus”. Gal. 6:14. 

 

Jakobus en Johannes waren in water gedoopt. Aan het Kruis werden zij met Christus in Zijn 

dood gedoopt. Vijftig dagen later werden zij in geest gedoopt. Het is duidelijk, dat, indien 

Jakobus en Johannes nu leefden en wij hen naar de belangrijkheid van deze drie dopen vroe-

gen, ze zouden antwoorden, dat zij roemden in die welke plaats had aan het Kruis. Dat is 

juist die, welke men thans vergeet en verdringt door een andere. 

 

We moeten er voor waken niet te vallen in de dwaling de geestes- en doodsdoop van Christus 

te verwarren en te gaan spreken van door de Geest in Christus’ dood te zijn gedoopt, zoals 

zovelen in onze dagen doen. Dit is twee dingen samenvoegen die God gescheiden heeft. Er is 

geen enkel vers in de Schrift dat deze theorie steunt. Elk vers dat over dit punt handelt, be-

wijst, dat waar Christus in geest doopt, de Heilige Geest niet in iets doopt. Ik herhaal nog-

maals, dat de Geest geen doop heeft.  

 

Johannes en Jakobus behoefden niet tot Pinksteren te wachten om deelgenoot van Christus’ 

doodsdoop te worden. Deze had plaats aan het Kruis. Zij moesten in Jeruzalem wachten,op 

de geestesdoop, maar niet op de doodsdoop. Deze was reeds geschied aan het Kruis. Voor 

Jakobus en Johannes en voor allen die met Christus gekruisigd zijn. Aan het Kruis zijn al de 

golven en baren van Gods toorn over Hem uitgegoten voor onze zonden. God rekent ons als 

met Hem gestorven. Houdt de heerlijkheid van deze doop in het oog. Welke hoop is er voor 

verloren zondaars? Deze, dat we met Hem gedoopt en der zonde gestorven, dat we met Hem 

begraven zijn en opgestaan. 

Wat de Konkordantie leert 

 
Volmaaktheid. 

 

In vroegere geschriften hebben we reeds aangetoond dat het Griekse woord “telos”, meestal 

door “einde” vertaald, niet steeds wil zeggen dat iets ophoudt te bestaan. Dit blijkt duidelijk 

uit Jak. 5:11 “het einde des Heeren” en uit 1 Petr. 1:9 “het einde uws geloofs
 
. Telos kan 

b.v. de betekenis hebben van het bereiken van een doel, van het komen tot datgene waartoe 

men bestemd is. We hebben gezien dat dit het geval is in Rom. 10:4 “Want het einde der Wet 

is Christus”. De Wet voert tot Christus, in Hem bereikt ze haar doel. Ze houdt niet op te be-

staan, zoals men veelal meent. 

 

Van “telos” is meer dan een woord afgeleid. Zo b.v. “teleios”, “teleiotees”, “teleioó”, dik-

wijls door “volmaakt”, “volmaaktheid”, “volmaken” vertaald. Nu moet men er ook hier acht 

op geven dat de algemene betekenis is: het bereiken van een doel. Dus niet altijd het bereiken 

van het einddoel: absolute volmaaktheid. Menig vers, waarin een der vermelde woorden 

voorkomt, heeft dikwijls tot misverstanden aanleiding gegeven, omdat men aan “volmaakt-

heid” een te volstrekte betekenis gaf. 

 

In de Bergrede leert de Heere hoe ze zich moeten gedragen en Hij eindigt dus met de woor-
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den: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is” (Mat. 5:48). In 

een dergelijk geval zegt Hij ook : “Zo gij wilt volmaakt zijn” (Mat. 19:21). Vraagt de Heere 

hier het onmogelijke, het absoluut volmaakte? Neen, Hij verlangt wat een wedergeborene 

door Gods genade kan doen. Dit blijkt ook uit menige andere plaats. Laat ons enkele gevallen 

nagaan. 

 

1 Cor. 2:6 “En wij spreken wijsheid onder de volmaakten”. Wie zijn die “volmaakten?” Het 

zijn de “geestelijke” mensen (vs. 15), niet de “natuurlijke” ;(vs. 14) d.i. niet de mensen die 

nog niet wedergeboren zijn. Doch alle wedergeborenen zijn nog niet “volmaakt”, want velen 

zijn “vleselijk” (1 Cor. 3:1), als jonge kinderen in Christus. Tot die kon Paulus geen volle 

wijsheid spreken, doch hij moest ze met “melk” voeden (1 Cor. 3:2). De “volmaakten” dan 

zijn zij die in overeenstemming met hun positie wandelen, die datgene bereikt hebben waar-

toe God hen (voorlopig) bestemd heeft. 

 

We zien hetzelfde onderscheid in: 

 

Heb. 5:14 “Maar der volmaakten is de vaste spijze”. 

 

Ook Jakobus spreekt over volmaakten: 

 

Jak. 1:4 “Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en 

geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk”.  
Jak. 3:2 “Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man”. 

 

Hij zegt ook dat het geloof tot zijn doel komt (volmaakt wordt) door de werken (Jak. 2:22). 

 

Maar al is iemand “volmaakt” in de wandel zijner positie, daarom heeft hij nog de absolute 

volmaaktheid niet bereikt. Hoe voorzichtig men met dit woord moet zijn, blijkt ook b.v. uit 

de volgende verzen: 

 

Fil. 3:15 “Zo velen dan als wij volmaakt zijn”. 

 

Fil. 3:12 “Niet. dat ik... alrede volmaakt ben” 

 

In het eerste vers bedoelt Paulus dat hij tot de overhemelse positie gekomen is, tot het deel 

uitmaken van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. In die zin is hij tot zijn doel ge-

komen, d.i. tot volmaaktheid. Hij is geheel ingewijd in de verborgenheden die God geopen-

baard heeft. Allen die tot die hoge positie gekomen zijn, dienen ook in gedachte te houden 

dat ze naar hun positie moeten wandelen en naar de prijs hunnen roeping moeten jagen (vs. 

14). Maar die prijs had Paulus nog niet bereikt. Hij kende Christus nog niet zoals hij Hem nu 

kon kennen, en kwam ook in andere opzichten te kort (vs. 8-11). In dezen was hij nog niet, 

volmaakt (vs. 12), d.i. al had hij zijn doel bereikt voor wat de positie betreft, toch had hij nog 

zijn doel niet ten volle bereikt voor wat betreft al wat Gods genade toeliet te bekomen in die 

positie. 

In zekere zin komt het volmaakt zijn overeen met het doen van Gods wil. Elk wedergeboren 

mens heeft, door Gods genade, een zekere kennis van Gods wil en ook een mogelijkheid die 

te volbrengen.. Het is zijn verantwoordelijkheid naar die mogelijkheid te wandelen. Doet hij 

het, dan is hij in dit opzicht volmaakt. Epafras was een getrouwe navolger van Paulus en deze 

zegt van hem: 

 

Kol. 4:12 “U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, allen tijd 



Jaargang 1938 Pagina 65 
 

strijdende voor U in de gebeden, opdat gij staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil 

van God”. 
 

Paulus verkondigde Christus, vermaande en leerde opdat “wij zouden een iegelijk mens vol-

maakt stellen in Christus Jezus” (Kol. 1:28). 

 

De weg der behoudenis is de weg der volmaaktheid. Heb. 6:1 zegt dan ook: “laat ons tot de 

volmaaktheid voortvaren”. Het einddoel, de absolute volmaaktheid, is in de “volkomen (te-

leios) man” (Ef. 4:13), de mate van de grootte der volheid van Christus. 

 

Enkele teksten uit de brief aan de Hebreeën: 

 

Heb. 2:10 “De oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen”. 

 

De vertalers hebben blijkbaar niet durven schrijven “volmaken” in plaats van “heiligen”. 

Toch heeft het Grieks het werkwoord “teleioo”. Wat is hier de betekenis? Het verband toont 

aan dat het gaat over de dood en de verheerlijking van Christus (vs. 9). Door de dood heeft. 

Hij de duivel te niet gedaan vs. 14). De Heere heeft zich vernederd, gehoorzaam geworden 

zijnde tot de dood des kruises, maar Hij heeft dan ook, door de opstanding heen, Zijn doel 

bereikt, Hij is .”volmaakt” geworden'. Zo vinden we ook in Luk. 13:32: “en ten derden dage 

word ik volmaakt (teleios)”. In Heb. 5:9 leze men ook “volmaakt geworden zijnde”, in plaats 

van “geheiligd zijnde”. Het werkwoord “teleioó” is ook in Hebr. 7:28 door “geheiligd” ver-

taald. 

 

Met ene offerande heeft Hij eens voor al hen, die geheiligd worden, gered, verzoend, ge-

rechtvaardigd; Hij heeft ze tot hun doel gebracht, d.i. “volmaakt” (Heb. 10:14). De Wet kon 

geen ding volmaken (tot zijn doel brengen), Heb. 7:19 en 10:1 (S.V. “heiligen”), De gaven en 

slachtofferen konden niet volmaken (Heb. 9:9, S.V. “heiligen”). 

 

Heb. 11:40 “Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden 

volmaakt worden”. 

 

Uit vers 35 blijkt, dat het hier gaat over de opstanding. Niet zulk één waarbij het lichaam nog 

steeds de stoffelijke bestaanswijze heeft, maar een betere opstanding, waarbij het lichaam 

veranderd wordt en tot onverderfelijkheid komt (1 Cor. 15:52, 53). Zoals we hierboven ge-

zien hebben is “volmaken” ook in Luk. 13:32 in die zin gebruikt. We menen daarom dat in 

Heb. 12:23 de “volmaakte rechtvaardigen” diegenen zijn, die de opstanding bereikt hebben. 

Men leze :“en de geesten (dat zijn) de volmaakte (de opgestane) rechtvaardigen”. De geni-

tief “der” kan op deze wijze uitgelegd worden. 

 

Laat ons nu nog enkele andere gevallen van volmaaktheid onderzoeken. In Rom. 12. :2 is de 

“volmaakte” wil van God, de wil die zijn doel bereikt heeft in de mens die zich aan God heeft 

overgegeven. 

 

Zo kan ook Gods liefde haar doel bereiken, d.i. volmaakt worden, in hem die Zijn woord be-

waart (1 Joh. 2:5). God biedt genade aan, daarbij ook Zijn liefde, doch we kunnen haar weer-

staan. Dan bereikt ze haar doel niet. Doch als we niet weerstaan, dan wordt ze in ons vol-

maakt (1 Joh. 4:12) d.i. ze bereikt haar doel, zie ook vs. 9:11). Het (gaat hier niet in de eerste 

plaats over onze liefde, maar over Gods liefde. Als Gods liefde haar doel bereikt, dan hebben 

we vrijmoedigheid (1 Joh. 4:17) en geen vrees meer (vs. 18). Het gevolg is dan dat wij Hem 

ook lief hebben (vs. 19). Hier wordt ook weer niet het onmogelijke gevraagd, d.w.z. eerst 

onze liefde opdat God ons genade zou schenken. Het is juist andersom. God is liefde en Zijn 
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liefde jegens ons (toen we nog zondaars waren) heeft zich daarin geopenbaard dat God Zijn 

eniggeboren Zoon gezonden heeft (vs. 9). Wij hebben God niet lief gehad, maar Hij had ons 

lief (vs. 10) en kwam tot verzoening van onze zonden. Weerstaan we Gods genade niet, dan 

komt die liefde tot, haar doel in ons en dan kunnen wij, na de wedergeboorte door God in ons 

gewerkt, en door Gods verdere genade, ook lief gaan hebben. Het feit dat we liefhebben is 

een bewijs dat we uit God geboren zijn (vs. 7). Het is niet onze liefde die ons wedergeboren 

doet worden. 

 

In dit verband moeten we ook het, volgende vers vermelden: 

 

2 Cor. 12:9 “Mijn genade is U genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volmaakt (te-

leioó)” 
 

God bood aan Paulus genade aan. Hij wou met Zijn kracht in hem werken. Hoogmoed had 

Paulus er kunnen toe voeren God’s genade te weerstaan. Daartoe de “doorn in het vlees” (vs. 

7). Maar nu kan Gods kracht tot haar doel komen, d.i. volmaakt worden. 

 

Men ziet hoe belangrijk het is de juiste betekenis van die woorden te leren inzien. Het helpt 

ons ook bij het oplossen van het moeilijke vraagstuk aangaande wat de mens kan en de wijze 

waarop God werkt. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XIII No. 8. Augustus 1938. 

Tot nuttige Stichting 

8 

 

DE GEEST ZIJNS ZOONS. 

“Zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten Die roept: Abba. Vader” 

Gal. 4:6. 

 

“De geest blaast waarheen Hij wil en gij hoort wel Zijn geluid maar gij weet niet van waar 

Hij komt; alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is”. Joh. 3:8. 

 

De S.V. heeft de eerste keer voor “Geest” “wind” gezet. Maar daarvoor is een ander woord in 

het Grieks; dit kan hier niet staan, want de wind heeft geen wil, en men weet ook wel van 

waar hij komt. Ook wijst het slot van het vers dat hier “Geest” moet staan: uit de Geest wordt 

men geboren. 

 

Het is dit laatste dat we met Gal. 3: 6 willen vergelijken. We zien dat we uit de Geest geboren 

worden. Hij is het Die in ons een wonderlijk proces voltrekt, iets dat buiten onze wil omgaat 

al wordt deze bij de uitwerking ervan ingeschakeld. Door de wedergeboorte geeft de Geest 

Iets dat we van nature niet bezitten: het vermogen om voor God te kunnen leven; het beginsel 

om naar Hem uit te gaan; het is de overbrenging van de dood in het leven. Bij de ene gelovige 

wordt dit proces krachtiger in het leven gezien dan bij de ander. Maar alle wedergeborenen 

hebben het nieuwe leven in zich. Een leven dat zich Gode wil geven. 

 

Hoe is dit nu in overeenstemming te brengen met Gal. 3:6 waar Paulus zegt dat de Geest van 

Gods Zoon uitgezonden wordt in onze harten? Is dit een andere Geest? We geloven van niet. 

Het is dezelfde Geest als van Joh. 3: 8; alleen, Hij werkt op een andere wijze. In Joh. 3 her-

schept Hij, in Gal. 3 leidt Hij. In Joh. 3 moet Zijn werk in de gelovige nog beginnen. Hij moet 

hem nog met Christus doen sterven en opstaan, in Gal. 3 is Hij de Geest Die ten tweedenmale 

uitgegaan is en ons leiden wil. Evenals Christus Zijn gehele aardse leven door die Geest ge-

leid is, totdat Deze Hem ontnomen werd aan het Kruis om Hem daarna te verheerlijken, zo 

wederbaart de Geest eerst om daarna, na schijnbaar aan ons onttrokken te zijn als we met 

Christus sterven, in te rijker openbaring terug te keren en in onze harten gezonden te worden. 

 

Het is die Geest Die ons Abba, Vader leert roepen. Hij verzekert ons het zoonschap evenals 

Hij Christus’ Zoonschap (al was dat op andere wijze) verzekerd heeft. Maar dat is niet het 

enige waarom Hij hier zo genoemd wordt, Het is ook omdat Hij ons te rijker Christus in ons 

hart doet wonen. En zo, met Hem in het hart, weten we dat we zonen Gods zijn. En ten derde 

heet Hij zo, omdat Christus in Joh. 14:26 zegt: Maar de Trooster, de Heilige Geest Welken de 

Vader zenden zal in Mijn naam. Deze zal u alles leren”... 

 

De Geest Zijns Zoons verheerlijkt de Zoon om wat Hij gedaan heeft. Hij verheerlijkt tevens 

de Vader wegens Zijn liefde dat Hij ons gekend heeft (Gal. 3:9) en ons die Geest heeft ge-

zonden om alles op klare wijze geestelijk te onderscheiden. En we voelen Zijn onmisbaarheid 

omdat Hij ons leiden moet en ons telkens de Vadernaam weer indachtig moet maken. 
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Deze Geest is tevens een “onderpand”, een waarborg voor ons dat God al Zijn beloften die 

ons geschonken zijn, zal vervullen, dat wij ook erfgenaam Gods zijn. Wie Hem in die mate 

heeft, zal God er hartelijk voor danken. En wie nog niet zo ver is, Hij pleite op Gods woord 

en bidde of God die Geestesopenbaring in zijn hart wil geven door Hem uit te zenden. 

De Heerlijkheid van de ene Doop 

(Vervolg). 

 

DE DOOP NA HET KRUIS. 

HET Z.G.N. GROTE DOOPSBEVEL. 

Bij het nagaan van de teksten waarin de doop na het Kruis voorkomt, is de opdracht in Mat-

theus 28 gegeven zo belangrijk, dat deze een wat bredere ontleding vraagt. 

 

“En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven, alle macht in hemel 

en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volkeren, dezelve dopende in de naam des 

Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat lk u gebo-

den heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld”. (van de 

aioon). Mt. 38:18-20. 

 

Deze tekst wordt meestal genoemd het grote doopsbevel (in de Engelse wereld: de grote op-

dracht) maar in wezen is het niet groter noch kleiner dan het bevel gegeven in Mk. 16:16 en 

Luk. 24:46-47. 

 

Er zijn zoveel tegenstrijdige meningen over deze tekst en hij is zo ongelukkig verwrongen en 

verkeerd toegepast, dat er twijfel kan rijzen over de mogelijkheid of men de gelovigen er toe 

kan krijgen na te gaan wat God geopenbaard heeft buiten hun vooropgezette meningen. 

 

Bij het nagaan van deze tekst willen we ons baseren op het beginsel dat God zegt wat Hij 

meent en dat Hij meent wat Hij zegt. Hij zegt niet het een en bedoelt het ander. God gebruikt 

woorden om Zijn gedachten te openbaren. 

 

Het is duidelijk in deze opdracht, dat onze Heere beveelt al de volken te onderwijzen, d.i. tot 

discipelen te maken, volgens het Grieks. Ik kan mijn geest geen toeren laten maken door te 

geloven dat als de Heere zegt: “Maakt al de volken tot discipelen”, Hij in werkelijk bedoelt: 

Predikt het evangelie tot personen of groepen of dat hij die nu evangeliseert de volken tot 

discipelen maakt. Als van “Maakt al de volken tot discipelen” gemaakt kon worden: “Predikt 

het evangelie der genade Gods”, dan betekent de taal absoluut niets en kan elk deel van Gods 

Woord zo veranderd worden dat het alles betekent wat men het wil laten betekenen. Maar dan 

heeft het geen waarde als openbaring van Gods waarheid! 

 

De volken moesten tot discipelen gemaakt worden, door hen te dopen in de naam van Vader, 

Zoon en Geest. Het voornaamwoord dezelve of hen wijst duidelijk die volken aan. Voor-

naamwoorden wijzen zelfstandige voornaamwoorden aan of wijzen er op terug. Als men nu 

het voornaamwoord dezelve of hen laat slaan op individuele personen, op enkelingen uit de 

volken, in plaats van op de volken zelf, randt men de eenvoudigste wet der taalkunde aan. 

 

Thans is het niet de tijd waarin God de volken tot discipelen maakt, Ook is het de tijd niet 

waarin Hij Zijn dienaars heeft opgedragen die taak te beproeven. Deze bedeling zal zich af-

sluiten zonder dat een enkel volk als zodanig tot discipel is gemaakt. Waarom zou God ons 
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iets bevelen te doen waarvan Hij uitdrukkelijk gezegd heeft dat het niet geschieden kan totdat 

de Heer Jezus Christus wederkomt? 

 

Vele Bijbeluiteenzetters houden vol, dat de opdracht van Mt. 28 voor thans is, maar wij wor-

den genoodzaakt ons van hen af te keren en ons te wenden tot hen die gedurende veertig da-

gen door de verrezen Heere zijn onderwezen over Zijn opstandings bediening. Dan ontdek-

ken we dat geen hunner deze opdracht van Mt. 28 heeft uitgevoerd. Gedurende acht volle 

jaren gingen zij niet tot de volken en wat bijzonder betekenisvo1 is, geen enkele doop in de 

Handelingentijd werd toegediend in de naam van Vader, Zoon en Geest. Zie Hand. 2:38, 

8:16, 10:48. Het “grote doopsbevel” werd nimmer gehoorzaamd bij geen enkele gelegenheid 

in het N. T. vermeld waar de doop plaats vond. Indien men de nodige aandacht schenkt aan 

de waarheden geopenbaard in de genoemde verzen, zal er geen poging gedaan worden die als 

een opdracht op te dringen aan de Gemeente van de tegenwoordige bedeling. 

 

BELOOFDE BEGIFTIGING. 

De uitspraak: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” is het teken voor het begin 

van deze opdracht. Zodra, deze uitspraak wordt vervuld, zal de opdracht onmiddellijk van 

kracht worden en in werking treden. In Gods raad is er gezegd: “Alle dingen hebt Gij onder 

Zijn voeten onderworpen” Heb 2:7. Maar de Geest laat er dadelijk op volgen: “Doch nu zien 

wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn”, vs. 8. De tijd komt, waarop de Heere 

Jezus de gift van deze grote macht zal aanvaarden en zal heersen (Op. 11:15, 17). Als dit 

plaats grijpt, zal de opdracht van Mt. 28 uitgevoerd worden. 

UITGEBREIDHEID VAN DE OPDRACHT. 

De discipelen wordt bevolen al de volken tot discipelen te maken. De term “al de volken” 

omvat nimmer Israël. Israël was geroepen uit de volken en afgezonderd van de natiën. Er 

wordt duidelijk gezegd, dat Israël onder de Heidenen (d.i. Volken) niet gerekend zal worden, 

Num. 23:9. Zij die deze opdracht ontvingen, worden dus niet tot Israël gezonden. 

 

Wanneer alle macht in hemel en op aarde door de Heere Jezus Christus uitgeoefend zal wor-

den, zal Israël in Zijn land onder Zijn heerschappij hersteld worden. Zij zullen dan allen de 

Heere leren kennen van hun kleinste tot hun grootste. Israël zal het dan niet meer nodig heb-

ben tot discipel gemaakt te worden. 

 

“En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggen-

de: Kent de Heere want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste 

toe, spreekt de Heere”. Jes. 31:34. 

 

Het grote doopsbevel neemt aan, dat deze woorden vervuld zijn. Daarom wordt Israël in deze 

opdracht niet ingesloten. Het is een bevel tot het geredde en herstelde Israël. Dit bevel wil al 

de volken tot discipelen maken. Als geheel Israël de Heere kent, zal geheel Israël ook gerech-

tigd zijn de andere volken tot discipelen te maken door hen te onderwijzen. 

LERENDE HEN ONDERHOUDEN ALLES. 

 

Een onderzoek van de bevelen die de Heere gaf geeft vele dingen te zien die in de tegen-

woordige bedeling niet op hun plaats staan. Als de Heere zegt: alles, bedoelt Hij niet te zeg-

gen, dat zij die deze opdracht uitvoerden enkele dingen mogen uitkiezen en de andere wille-

keurig mogen verwaarlozen of opzij zetten. Laten we drie dingen nagaan die onze Heere, op 

aarde zijnde, bevolen heeft. 
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“Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil.” Mt. 

5:42. 

 

“Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij drinken zult, noch 

voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult.” Mt. 6:23. 

 

“Vrees niet gij klein kuddeke, want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk 

te geven”. Verkoopt hetgeen gij hebt en geef aalmoes. Luk. 12:32, 33. 

 

Als men deze bevelen in de tegenwoordige bedeling wil leren, zal dit niets dan een hopeloze 

verwarring teweeg brengen. 

IK BEN MET U. 

 

Deze woorden hebben voorzeker een belangrijke strekking t.o.v. de “grote opdracht”. Onze 

Heere Jezus Christus beloofde met hen te zijn als zij aan het disciplineren, dopen en onder-

wijzen waren. Wordt deze belofte van Zijn persoonlijke tegenwoordigheid vervuld in de te-

genwoordige bedeling? Zou Zijn persoonlijke tegenwoordigheid bij hen niet het teken wor-

den dat de opdracht uitgevoerd moest worden? Hij zou weggaan en de Heilige Geest zenden 

om met hen te zijn gedurende Zijn afwezigheid. De belofte van Zijn tegenwoordigheid is zo 

sterk persoonlijk en bepaald, dat het beslist het Woord geweld aandoen is ze zo uit te leggen, 

dat ze geestelijk vervuld wordt of opgedragen is aan de Heilige Geest. Het persoonlijk voor-

naamwoord van de eerste persoon, lk, is zeer noodzakelijk. Als de woorden: ”Ik ben met u” 

spreken van een tegenwoordigheid in de Geest en niet in persoon, dan kunnen de woorden: 

“Ik kom weder” (Joh. 14:3) ook een geestelijke en niet een persoonlijke komst betekenen. 

Honderden gelovigen in onze tijd vergeestelijken de woorden van Mt. 28 omdat zij wensen 

dat ze een geestelijke tegenwoordigheid betekenen en ze nemen de woorden van Joh. 14 let-

terlijk omdat zij behoefte hebben aan een persoonlijke komst. Weg met deze poging Gods 

Woord te laten betekenen wat de mens wil hebben dat het betekent. “Ik ben met u” betekent 

een persoonlijke tegenwoordigheid en “Ik kom weder” betekent een persoonlijke komst. 

Niets is duidelijker dan dit. 

PAULUS EN HET GROTE DOOPSBEVEL. 

Indien de opdracht in Mattheus een opdracht voor heden is, door welk gezag kan Paulus dan 

zeggen: “Christus heeft, mij niet gezonden om te dopen.” 1 Cor. 1:7. In de opdracht van Mt. 

28 is het bevel te dopen. Het is duidelijk, dat Paulus de opdracht beschouwt als een profetie 

en niet als toen reeds in werking. 

 

De Rooms-Katholieke Kerk is de enige kerk die ooit werkelijk getracht heeft alle volken te 

disciplineren. Rome let weinig op de enkele persoon, maar veel meer op de volken. Het wi1 

ze allen tot Rooms-Katholieke volken maken. De poging ertoe heeft bloedvergieten en vrese-

lijke pijniging meegevoerd. 

 

Als we zeggen, dat de Mattheus-opdracht er niet één is voor deze eeuw, gaan we niet in tegen 

de zendingspogingen en -activiteit van heden maar alleen tegen de basis waarop men deze 

wil doen rusten. Het bevel van Christus wordt niet verminkt als we het zien als een opdracht 

voor de toekomst. Evenals de bevelen en het gebed van Mt. 24:15-21 staat het daar in al zijn 

waarheid en kracht, evenals het er de eeuwen door heeft gestaan. Het wacht op het ogenblik 

waarop het gehoorzaamd zal worden zoals het nimmer gehoorzaamd is geworden en tot op 

de laatste letter vervuld zal worden.  

Dat is in de toekomende eeuw of aioon. Daarom voegt Christus dat er bij : Ik ben met ulieden 
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tot de voleinding der eeuw d.i. van de (toekomende) aioon. Niet wereld, zoals de S.V. zegt. 

Deze vertaling is mede oorzaak dat men het bevel in deze eeuw wil uitvoeren. Immers men 

denkt, dat bij Christus’ wederkomst de wereld zal vergaan en er dan niets meer te discipline-

ren is. (Vert.). 

 

DE HANDELINGENTIJD. 

Gedurende de tijd der Evangeliën was de gelegenheid tot bekering en doop aan een kleine 

groep van Joden aangeboden in en om Jeruzalem. Deze zagen de wonderen en hadden gele-

genheid de Messias te ontvangen en deel te krijgen aan Zijn doop. De meerderheid der leden 

van het Joodse volk waren echter verstrooid in landen ver weg van de plaats waar Johannes 

en Christus predikten en grote wonderen gedaan werden. De Romeinen stonden niet toe, dat 

te veel Joden in Palestina bleven opdat zij niet tegen de Romeinse heerschappij zouden op-

staan. Zo waren er meer Joden buiten dan in het land. De Joden buiten het land konden niet 

geoordeeld en terzijde gezet worden voor het feit, dat zij de Messias verworpen hadden want 

de meerderheid wist niet eens dat Hij gekomen was. Er was geen poging gedaan om deze 

verstrooide Joden te bereiken voor het Kruis want het werkelijke aanbidden van Messias 

moest zijn het aanbieden van een gekruisigde Messias die al de profetieën betreffende Zijn 

lijden had vervuld en, Die op het punt stond in heerlijkheid te komen. Dit aanbod was niet 

beperkt tot het land maar moest gedaan worden in al zijn volheid in de gehele toen bekende 

wereld. Dit aanbod moest bevestigd worden door meerdere werken dan reeds door Christus, 

nog op aarde zijnde, gedaan waren (Joh. 14:12, Heb. 2:4). 

 

Dat het van weinig waarde was vóór het Kruis de Messias aan het verstrooide Israël aan te 

bieden, is gemakkelijk in te zien. Het aanbod zou dan na Zijn dood herhaald hebben moeten 

worden daar de ergernis van het Kruis niet verbonden was met de levende Messias. Dit blijkt 

duidelijk uit de schare die geloofde toen zij Zijn wonderen zagen, Joh. 2:23 vergeleken met 

het kleine aantal van 120 die op de dag van Pinksteren vergaderd waren. Het Boek der Han-

delingen nu is het verhaal van Gods groter aanbod van de gekruisigde Messias aan het volk 

Israël. En het werd bevestigd door machtige tekenen en wonderen. 

Zij die de Messias aannamen, moesten in het openbaar deel krijgen aan Hem en het overblijf-

sel. Deze publieke deelverkrijging geschiedde door de waterdoop. In het begin werd het aan-

bod alleen aan de Joden gedaan maar daar de meerderheid de gekruisigde Messias verwierp, 

werd Hij aan de Heidenen gepredikt. En daar werd Hij aangenomen. Deze Heidenen werden 

gedoopt en kregen deel aan de Messias en de zich bekerenden in Israël. Het doe1 was Israël 

tot jaloersheid en na-ijver te verwekken. Toen het aanbod was geschied en de gekruisigde 

Messias door Israël als geheel was verworpen, werd het oordeel van verblinding over het 

volk uitgesproken. 

 

Als de geschiedenis de volgorde der gebeurtenissen die in het O.T. zijn geprofeteerd, had 

gevolgd, zou de verwerping van Messias gevolgd zijn door de tijd van “Jakobs benauwd-

heid”. Maar God zette het hele profetische programma stil en openbaarde een voornemen tot 

heden toe verborgen gehouden. Thans wordt de Gemeente die Zijn Lichaam is, gevormd. Dit 

heeft plaats in de “bedeling der Verborgenheid”. 

 

Als het oordeel in Hand. 28 uitgesproken is, sluit het verhaal plotseling af met de mededeling, 

dat de “zaligheid” (d.i. behoudenis) tot de Heidenen gezonden wordt. De Heere Jezus Chris-

tus wordt nu aan de wereld gepredikt als de Behouder (“Zaligmaker”) en als het Hoofd over 

de Gemeente die Zijn Lichaam is en niet als Messias. 

 

De periode der Handelingen heeft zijn eigen unieke opdracht en grondwet. Alles in de Han-

delingenperiode is daarmee in overeenstemming. Deze wordt door onze Heere gegeven in 
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Mk. 16:15-18: 

 

“En Hij zeide tot hen: Gaat henen in de gehele wereld, predikt het evangelie allen creatu-

ren. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zul-

len hebben, zullen verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze 

tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij duivelen (demonen) uitwerpen; met nieuwe tongen 

zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen 

drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen 

gezond worden”. Mk. 16:15-18. 

 

Hier geeft onze Heere de opdracht en de ordinantie voor de Handelingenperiode, de tijd 

waarin de gekruisigde Messias opnieuw werd aangeboden en God het woord bevestigde door 

tekenen die volgden. 

 

In bovenstaande verzen wordt de doop onafscheidelijk verbonden met geloof. Velen hebben 

getracht dit vers in waarde te verminderen, door er op te wijzen, dat in de tweede helft van 

het vers niet staat dat wie niet gedoopt is, niet behouden kan worden. Uitlegging echter van 

de Schrift op deze wijze is met de Schrift goochelen op de slechtste manier. 

 

De voorwaarde waarop men behouden kan worden, is aangegeven “Die geloofd zal hebben 

en gedoopt zal zijn, zal behouden worden” De Heere geeft ook aan de gesteldheid waarop 

iemand veroordeeld zal worden: “Die niet geloofd heeft, zal verdoemd (veroordeeld) wor-

den”. 

 

Laten we eraan herinneren, dat niemand ooit in enige bedeling behouden is op enige andere 

grond dan op Christus’ volbrachte werk op Golgotha. Voor het kruis rustte men in wat Chris-

tus zou volbrengen Vanaf het Kruis moet men rusten in wat Hij gedaan heeft. Maar in zekere 

bedelingen heeft God dingen gevorderd die met de behoudenis gepaard moesten gaan. In de 

bedeling waarin God de gekruisigde Messias het prediken als de Verrezene Die op Davids 

troon zou zitten, vorderde Hij dat de behoudenis zou vergezeld worden van de doop. Indien in 

de Handelingentijd iemand geloofde, doch weigerde gedoopt te worden, schoot hij te kort aan 

Gods eisen. Zijn geloof zou dood geweest zijn. Het kon niet behouden. 

 

Wanneer we de Schriften van de Handelingentijd (Handelingen en de Zendbrieven) onder-

zoeken, zullen we zien, dat alle onderricht en praktijk volkomen in overeenstemming is met 

de opdracht en de ordinantie van die tijd. 

 

Het was in de tijd van Handelingen, dat de beloofde doop in geest plaats vond. Zo vinden we 

de hele periode door die dopen voor ons. Toen van deze periode het einde naderde, als gevolg 

van Israëls struikelen en zonde, werd de verzoening der wereld geopenbaard (2 Cor. 5) en 

daarna het evangelie der genade Gods in al zijn volheid (Efeze). Hierin is ook sprake van het 

deel krijgen aan Christus en Zijn doodsdoop. 

DE DOOP IN HANDELINGEN. 

We hebben reeds over Hand. 1:5 gesproken en nemen daarom de volgende tekst:  

 

“...beginnende van de doop van Johannes, tot de dag toe in welke Hij van ons opgenomen 

is en van hen met ons getuige worde Zijner opstanding”. Hand. 1:22. 

 

Na de verkiezing van Matthias richt Petrus het woord tot de “Israëlitische mannen”. Als zijn 

boodschap geëindigd is en de mannen van Israël geroepen hebben: “Wat zullen wij doen 

mannen broeders” (2:37) wordt het antwoord gegeven. 
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“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u en een iegelijk van u worde gedoopt in de naam van 

Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des heiligen geestes ontvangen” 
(d. i. de gave, n.l. de heilige geest). Hand. 2:38). 

 

Theologen hebben getracht een onderscheid aan te geven tussen de doop van Johannes en die 

welke zij “de Christelijke doop” noemen. Maar het is duidelijk in deze eerste preek na de op-

standing van Christus dat er geen verschil is. Johannes doopte tot bekering ter vergeving van 

zonden en Petrus roept zijn hoorders evenzo op zich te bekeren om vergeving der zonde te 

verkrijgen. 

 

Petrus eiste een verandering van zin van hen die de Heer der heerlijkheid gekruisigd hadden. 

Maar dit is niet alles wat hij vroeg. Zij moesten openlijk deel krijgen aan Hem en wel door de 

waterdoop. Dit bracht dan mede de vergeving hunner zonde. God meende wat Hij door Pe-

trus zeide; er kon geen vergeving van zonde plaats hebben zonder de gevorderde doop. 

 

“Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en daar werden op die dag tot hen 

toegedaan omtrent drie duizend zielen”. Hand. 2:41. 

 

Er zijn vele oprechte mensen die geloven, dat hier een apostolisch voorbeeld is dat zelfs nu 

gevolgd moet worden. Zij staan er op dat zij, die met blijdschap Christus’ Woord ontvangen, 

ook thans gedoopt zullen worden. Maar God laat het ons niet toe een voorbeeld te nemen dat 

ons aanstaat en andere voorbeelden in dezelfde verzen geheel terzijde te laten. Men zie 

slechts: 

 

“En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten 

hun goederen en have en verdeelden ze aan allen, naar dat elk van node had.” Hand. 2:44, 

45. 

Wat is de Verborgenheid 

(Vervolg). 

Het Huis in de hemelen.  
De heer Knoch beweert gewaagd, dat de bestemming van het ene Lichaam dat voor hem 

reeds in de Handelingentijd bestaat, onbepaald was gelaten. De Heidengelovigen wisten niet 

waar ze aan toe waren. Eerst Efeze geeft hun bestemming aan. Maar wat leert Paulus nu in 2 

Cor., een brief die hij schreef tijdens de Handelingen. 

 

“Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een ge-

bouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig (aionisch) in de 

hemelen”. 2 Cor. 5:1. 

 

Over deze tekst geeft de heer Knoch geen commentaar. Ook spreekt hij er niet over in ver-

band met de bestemming van het ene Lichaam. Hoe zou het ook. Als dit iets onbepaalds is, 

een huis, en dat in de hemelen, zouden we gaarne weten wat dan wel bepaald is. Voor de 

(Efeze openbaring was dus de hemelse bestemming van de Corinthegroep reeds aangegeven, 

Hieruit volgt, dat reeds toen het erfbezit veranderd was. Immers Israël verkrijgt het land Kan-

aän. Daarover zijn we het eens. Paulus leert in 2 Cor. 5 reeds een ander bezit, een huis eeu-

wig in de hemelen. We geloven dat we daarin veilig het Vaderhuis van Joh. 14 kunnen zien. 

Hieruit volgt dan de belangrijke conclusie: En aan een deel der Besnijdenis en aan een deel 

der Voorhuid is reeds een huis in de hemelen beloofd vóór de Efezer openbaring. 
We moeten nog even 2 Cor. 5:1 behandelen. Paulus spreekt van “wij” en “ons”. Indien we 
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ook hier de methode van het lezen van Efeze van de heer Knoch toepassen, dan zijn met die 

“wij” Jodengelovigen bedoeld. Maar dan valt daarmee zijn bewering dat aan Israël geen ho-

ger bezit is toegekend dan alleen het Land, want dan is er tijdens de Handelingen reeds een 

groep uit Israël die een huis in de hemelen krijgt. 

 

Zegt de heer Knoch daarentegen: In die “wij” zijn ook de Heidengelovigen begrepen, dan 

blijft bovenstaande opmerking niet alleen nog haar kracht behouden, maar komt er een twee-

de bij, n.l. dat Joden en Heidengelovigen dus toen reeds beiden wat bestemming betreft gelijk 

gesteld werden. Beiden verkrijgen het huis eeuwig in de hemelen. Maar wat blijft er dan van 

de stellingen van de heer Knoch over als zou de Heiden niet op één lijn staan met de Jood en 

als zou de bestemming van de Heiden onbepaald zijn gelaten. In één woord: Niets. 2 Cor. 5 

vernietigt de redenering van de heer Knoch. 

 

De heer Knoch zegt dit eigenlijk zelf. Hoewel de bestemming van het zgn. ene Lichaam in 

Paulus’ vorige Brieven niet duidelijk is geopenbaard, zijn er Niettemin “zinspelingen die 

slechts een beetje beklemtoond behoeven te worden om op een hemelse heerschappij te wij-

zen”; Hij noemt dan het oordelen der engelen en de hemelse lichamen. Waarom noemt de 

heer Knoch 2 Cor. 5:1 niet? En dan die “zinspelingen”! Als we zeggen: Er is een Engelse en 

een Duitse taal, is dit dan een zinspeling dat er een Engeland en een Duitsland is? Of zijn dit 

voor ons klare, duidelijke aanwijzingen? 

 

Zo is voor ons de visie van de heer Knoch onhoudbaar. De gelovigen uit Joden en Heidenen 

kregen, volgens Paulus’ gedurende de Handelingentijd gepredikte evangelie, als toekomstige 

bestemming een huis in de hemelen, het Vaderhuis dat Christus een deel der Zijnen reeds 

voor het kruis had toegezegd. Deze hemelse sfeer was dus aan Israël en in Handelingen be-

kend. Waar de heer Knoch toegeeft, dat er “zinspelingen” zijn geeft hij ook toe, dat Jodenge-

lovigen tot de hemelse sfeer kunnen behoren. Hiermee moet hij, tot een van tweeën komen: 

óf Efeze openbaart niets nieuws in dezen óf er zijn niet twee maar drie sferen van zegening. 

Het laatste is datgene wat wij voorstaan. 

De Heere tegemoet.  

De visie van de heer Knoch breekt de Schrift in 1 Thess. 4. Vs. 17, daarvan leert duidelijk, 

dat een groep gelovigen de Heere tegemoet gaat in de lucht. De heer Knoch maakt daarvan, 

dat de Heere hen tegemoet gaat. Hij zegt immers, dat zij dan niet nederdalen maar opvaren. 

M.a.w. niet zij veranderen van richting, maar de Heere doet dit. Christus daalt neder hen te-

gemoet en keert dan met hen terug naar Gods Rechterhand. De heer Knoch zegt als het ware: 

de Heere gaat uit om hen te halen en zet hen dan aan ’s Vaders Rechterhand. Want dat is de 

Efezer openbaring. 

 

Het woord “tegemoet” is in het Grieks “ter ontmoeting”. De maagden gingen uit ter ontmoe-

ting van de bruidegom. Mt. 25:1. Wie veranderde van richting, wie ging terug: de bruidegom 

of de maagden. Wie de Oosterse gewoonte kent, weet dat het de maagden waren. Die gingen 

met de bruidegom mee naar de bruiloftszaa1. Enige broeders gingen uit Paulus tegemoet: “ter 

ontmoeting van ons”, zegt Lukas, Hand. 28:15. Niet Paulus en zijn reisgenoten veranderden 

van richting maar zij die uitgegaan waren. Paulus reisde door naar Rome, de broeders uit 

Rome keerden daar heen terug. 

Nu 1 Thess 4: De opgenomen groep gaat uit de Heere tegemoet, “te Zijner ontmoeting”. Hij 

daalt neder van de hemel en nu komt een groep Hem tegemoet. Wie verandert nu van rich-

ting: de Heere of zij? Ieder die de zin der taal verstaat en verder let op Mt. 25 en Hand. 28:15, 

zal moeten toegeven, dat zij die de Heere tegemoet gaan, van richting veranderen. Zij varen 

dus niet op zoals de heer Knoch leert, maar dalen neder. Over wat dan met hen geschiedt, 

zegt Paulus alleen dit: ze zullen altijd met de Heere wezen.  

De heer Knoch heeft geen recht 1 Thess. 4:17 met zijn “ter ontmoeting” te verkrachten en het 
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voor zijn visie pasklaar te maken. 

 

We spraken hierbij niet over zijn mening die door zo talloos velen tegenwoordig gedeeld 

wordt, verkeerd als ze voorgelicht worden, dat deze groep opgenomen wordt voor de grote 

verdrukking. Het is hier niet de plaats dit nogmaals te weerleggen. Ook in dezen dwaalt de 

heer Knoch door verkeerd lezen der Schrift. We laten dit hier nu verder terzijde, wijzen er 

echter in het voorbijgaan op om daarmee te zeggen, dat het zetten in Gods Rechterhand voor 

ons dan voorbij is, zodat deze groep daarvoor niet opgenomen behoeft te worden. De bede-

ling tot vorming van het ene Lichaam is voor ons dan afgesloten. De groep van Thessaloni-

censen wordt dan niet gezet in ’s Vaders troon want Christus is er uit opgestaan. 

 

Hiermee besluiten we dit gedeelte. Hoe meer men de Schrift onderzoekt, des te meer zal men 

zien, dat de dingen maar niet zo eenvoudig zijn als de heer Knoch leert. En anderen met hem. 

Van Darby is de leer, dat het Lichaam, van Christus vanaf Pinksteren gevormd wordt. Deze 

Gemeente heeft hemelse beloften, Israël aardse. Geen enkel O.T. gelovige behoort dus tot de 

Gemeente vanaf Pinksteren tot de opname. De heer Knoch verschuift het begin dezer 

Gemeente, naar Paulus en leert verder een soortgelijke opname. Hij heeft vroeger tot de 

“Broeders”, behoord. Het blijkt nu, dat hij hun leer niet te boven is gekomen. Intussen blijkt, 

dat hij telkens of de Schrift niet laat spreken of ze onlogisch uitlegt of ze opzij schuift en op-

heft. De oplossing is eenvoudig maar daar wil hij niet aan. Hij kan in het Lichaam van de 

Handelingentijd niet een ander zien dan dat van Efeze. Kon hij dit wel, we willen nader zien 

waarom niet, dan kon hij de Schrift onaangetast laten en zeggen dat wat voor de ene groep 

geldt nog niet de andere betreft, en dat de Thessalonicensen groep een opname kan hebben en 

de Efezer groep een zetten aan Gods Rechterhand. Wat dingen zijn die verschillen. 

De “Volmaaktheid” der Korinthiërs 

 

In Kol. 2:10 zegt Paulus: “Gij zijt in Hem volmaakt “. Hij gebruikt hier het werkwoord “plè-

roö” dat zo dikwijls in Ef. Fil. en Kol. voorkomt (zie b.v. Ef. 3:19; Kol. 1:9). Het betreft hier 

de volmaakte positie in Christus: lid te zijn van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is. 

 

In 2Kor. 13:9 wenst Paulus de volmaking van sommigen en in vs. 11 zegt hij: “wordt vol-

maakt”. Ze zijn dus nog niet volmaakt. Men zou echter kunnen zeggen, dat ze misschien wel 

naar hun positie, doch nog niet naar hun wandel volmaakt zijn. De vraag is dus of die 

Korinthiërs dezelfde positie hebben als de Kolossensen. 

 

Het werkwoord “plèroö” wordt slechts tweemaal gebruikt in de twee brieven aan de 

Korinthiërs: (2Kor. 7:4 en 10:6) en niets doet veronderstellen dat ze reeds naar de positie 

volmaakt zijn. In 2Kor. 13:9 is het werkwoord “katartizö” gebruikt, dat we ook b.v. in Mat. 

4:21 en Mark. 1:19 vinden en daar door “vermakende” vertaald is. De meest letterlijke verta-

ling is: “opnieuw toebereid” (zie “Begint de gemeente met Pinksteren” blz. 5). Paulus hoopte 

dat ze “in het geloof” waren (vs. 5), hij hoopte dat ze hem als Apostel zouden erkennen (vs. 

6), dat ze geen kwaad zouden doen (vs. 7). 

 

Ze wandelden niet haar hun positie: een nieuwe schepping in Christus (2Kor. 5:17). Ze ble-

ven in de ”oude schepping”. Uit dit alles volgt dat, ze “opnieuw toebereid” moesten worden 

door gebruik te maken van de genade die hun daarvoor aangeboden werd. En dan konden ze 

ook verblijd, getroost, eensgezind en vredevol zijn. De volmaakte positie van Kol. was echter 

hun deel nog niet. Ook hier lost de grondtekst op, wat door de vertaling tot onjuistheid kan 

leiden. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 9. September 1938. 

Tot nuttige Stichting 

9 

DIE U VERWACHTEN. 

“Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden”. Ps. 25:3a. 

 

Welk een innige, warme toon klinkt telkens weer uit de woorden van de 25ste psalm. Over de 

vorm hebben we in een apart stuk iets gezegd. Hier wijzen we op de warmte en sterk bidden-

de toon er van. David, telkens benauwd door zijn vervolgers, neemt de toevlucht tot God. Op 

Hem vertrouwt hij. Hij vraagt Hem, hem toch niet beschaamd te laten uitkomen en te maken 

dat zijn vijanden zich niet over zijn omkomen zullen verblijden. Het kon zijn, dat God dit 

over hem besloten had. Maar neen, als hij denkt aan zijn zalving, aan wat Samuël hem voor-

zegd heeft, dan breekt het oud vertrouwen weer baan en moet hij betuigen: “Ja, allen die U 

verwachten zullen niet beschaamd worden”. Dit woord is aan hem bewaarheid, hij is gered 

van al zijn vijanden. Zie Ps. 18. 

 

Het woord van David heeft een veel bredere strekking dan dat het alleen aan hem bevestigd 

is. Hij spreekt dan ook in het algemeen: Allen. En het zal dan ook aan allen die waarlijk God 

verwachten vervuld worden. 

 

Van dit “verwachten” wordt telkens gesproken in het O.T. Zie Ps. 37:9, 69:7, Jes. 40:31; 

Klaagl. 3:25. Enz. Het is een uitzien naar en tevens een vertrouwen op God, een zich richten 

op Hem en een hoopvol verlangen naar Hem. En zo genomen, gevoelt men de brede zin van 

het woord. 

 

Maar, zal menigeen zeggen, is dit woord wel waar? Hoevelen hebben God niet verwacht en 

zijn omgekomen. Hoeveel vervolgden hebben niet on Hem gehoopt en zijn toch ondergegaan. 

Hoevelen hebben Hem niet aangeroepen en naar Zijn hulp uitgezien en zijn niet als David 

uitgered. We moeten het toegeven. Maar is daarom, als hun verwachten het werkelijke en 

ware was, dit woord uitgevallen? Zijn zij beschaamd geworden? Naar het schijnt in dit leven 

wel. Maar heeft dit het laatste woord? Kan God daarna niets meer doen? Is (Zijn macht uitge-

put bij de dood? 

 

Wie zo denkt, kent weinig of niets van God. Zeker, er zijn duizenden ondergegaan die Hem 

verwachtten. Maar David zegt niet, dat allen die Hem verwachten niet onder zullen gaan 

maar: zij zullen niet beschaamd worden. En hierin ligt nog iets rijkers opgesloten. Hier ligt 

ook vervat de belofte voor het toekomende leven. Eenmaal, het behoeft niet in dit leven, zal 

blijken dat zij niet beschaamd zullen worden van die God op Wie zij vertrouwden. Hun li-

chaam mocht gedood worden, hun ziel, d.i. hun leven, dat rijker is dan het lichaam, zal een-

maal voortgezet worden in een nieuw, een opstandinglichaam. Het vertrouwen op God kan 

ook door de dood niet ongedaan gemaakt worden. Allen die Hem verwachten, zullen niet 

beschaamd worden. Is het niet hier, dan zal het eenmaal zijn. Nu zal Ik opstaan. Ik zal Mij 

ontfermen zegt de Heere. 
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In het wachten op God ligt Gods eer. Wie Hem verwacht met geheel zijn hart, wie, indien 

nodig, ondergaat en zijn leven prijsgeeft in zijn verwachten, bewijst, dat God iets on-

overwinnelijks in hem gelegd heeft dat de wereld overwint. En dit is tot Zijn ere. Hij wordt 

er door verheerlijkt. En dan zal Hij ook verheerlijken. Want de dood is voor Hem geen be-

lemmering. Heeft Christus niet de sleutels van dood en graf? 

 

Het wachten op de Heere is ook van grote betekenis in de bedeling der genade. God laat 

daarin ook vaak wachten. Hij verzegelt schijnbaar Zijn beloften niet. Hij laat daarin ook vaak 

om Zich roepen zonder te antwoorden. Wie dan ophoudt, in die is niet het ware verwachten 

geweest. Maar hij die blijft verwachten en op God vertrouwen, zal niet beschaamd worden. 

God beproeft Zijn eigen werk. Hij brengt het in het vuur der loutering: de wachtenstijd. En 

als het dan gereinigd is van de menselijke gedachten, gevoelens en wilsuitingen, dan komt 

Hij en verheerlijkt degene die is blijven wachten op de vervulling van Gods beloften. 

De Heerlijkheid van de ene Doop 

(Vervolg) 

 

DE CRISIS IN JERUZALEM. 

De gekruisigde en verrezen Messias werd door de Joden te Jeruzalem verworpen. Er ont-

stond een vervolging door de steniging van Stefanus. De gelovigen werden verstrooid en 

gingen naar alle kanten heen, het Woord predikende. Filippus ging naar de stad Samaria en 

predikte daar de Messias. Hij deed vele wonderen; onreine geesten werden uitgeworpen en 

menig geraakte en kreupele werd genezen. Hand. 8:5-7. 

 

“Maar toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de 

naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En 

Simon geloofde ook zelf en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen 

en grote krachten die er geschiedden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruza-

lem waren, hoorden, dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Pe-

trus en Johannes, dewelken gekomen zijnde, baden voor hen, dat zij de heiligen geest ont-

vangen mochten, (want hij was nog op niemand van hen gevallen maar zij waren alleen-

lijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus) Toen leidden zij de handen op hen en zij ont-

vingen de heiligen geest”. Hand. 8:12-18. (In het Grieks staat geen lidwoord voor heilige 

geest; er staat pneuma hagion, wat steeds de gave aanduidt). 

 

Alles in deze teksten is in algehele overeenstemming met de bedeling van Handelingen. Men 

lette op het prediken van de Messias, en de wonderen door Filippus verricht: onreine geesten 

worden uitgeworpen roepende met grote stem, vele geraakten en kreupelen werden genezen; 

het geloof werd gevolgd door de vereiste doop; de apostelen baden dat ook de Samaritanen de 

heilige geest mochten ontvangen; deze werd hun gegeven door oplegging der handen; er werd 

door Petrus oordeel uitgesproken over Simon de Tovenaar. Verderop in het hoofdstuk spreekt 

er een engel tot Filippus. 

 

Wat van dit alles heeft nu plaats in de Gemeente die Zijn Lichaam is? Wat is, mogen wij ze-

ker vragen, de Bijbelse regel waarmee iemand een leer of praktijk mag aannemen of verwer-

pen? 

FILIPPUS EN DE MOORMAN 

Als we het achtste hoofdstuk van Handelingen verder nagaan, vinden we die doop nogmaals 
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vermeld: 

 

“En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die Schrift, verkondigde hem Jezus. 

En als zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zeide: Ziedaar 

water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En hij gebood de wagen stil te houden en zij 

daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling en hij doopte hem”. Hand. 

8:35. 36, 38. Vers 37 staat niet in de betere handschriften. 

 

De kamerling was gehoorzaam aan Gods bevel, in Mk. 16:16 tot zaligheid gegeven. Hij ge-

loofde en werd gedoopt. Deze doop ging gepaard met een teken: Filippus werd weggenomen 

door de Geest des Heeren en de kamerling zag hem niet meer. 

DE DOOP VAN PAULUS. 

De volgende tekst handelt over Paulus. 

 

“En terstond vielen af van zijn oog en gelijk schellen en hij werd terstond wederom ziende 

en stond op en werd gedoopt”. Hand. 9:18. 

 

Het doel en de betekenis van Paulus’ doop vindt men in zijn eigen woord gericht tot de schare 

van Jeruzalem: Hand. 22:16. 

 

“En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de 

naam des Heeren”.  
 

Dit woord, neergeschreven tot onze lering, toont duidelijk aan, dat Paulus’ doop een ceremo-

niële wassing was die de wegneming zijner zonden symboliseerde. 

 

Klinkt dit vers niet zeer vreemd voor hen die de genade Gods en de vergeving der zonden 

naar de rijkdom Zijner genade kennen? Het is echter in algehele overeenstemming met het 

doel van de doop die vanaf het begin van de bediening van Johannes tot het eind van de Han-

delingentijd eis was, Johannes predikte de doop der bekering tot vergeving der zonden. Chris-

tus zeide: Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig (d.i. behouden) worden. Petrus 

predikte: Bekeert u en een iegelijk van u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus tot 

vergeving der zonden. Dat alles is in overeenstemming met elkaar, maar als een van de voor-

afgaande gegevens in de tegenwoordige bedeling wordt ingedragen, komt men tot niets dan 

met elkaar strijdende resultaten. 

DE DOOP VAN CORNELIUS. 

Toen de Joden te Jeruzalem hun Messias verwierpen, ontving Petrus een gezicht waarin hij 

voorbereid werd om naar het huis van Cornelius, een heiden, d.i. onbesnedene te gaan. Daar 

gebruikte hij de sleutels van het koninkrijk der hemelen en opende hij de deur aan de Heide-

nen. Zo werden de Heidenen ingeënt in de tamme olijf en kregen deel aan de wortel en vet-

heid van de olijfboom (Rom. 11). Door Israëls struikeling, kwam de behoudenis tot de Hei-

denen. Maar God was nog niet aan het eind van Zijn bemoeienis met Israël: dit alles was 

slechts om Israël tot jaloersheid en na-ijver te verwekken (Rom. 11:11). 

 

In zijn prediking in het huis van Cornelius maakte Petrus gewag van de doop van Johannes 

 

“Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de 

doop welken Johannes gepredikt heeft”. Hand. 10: 37. 

 

Terwijl Petrus sprak, viel de heilige geest op allen die het Woord hoorden. De Joden waren 
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verbaasd toen zij hen met vreemde talen hoorden spreken. 

 

“Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden 

worden welke de heiligen geest ontvangen hebben gelijk ook als wij? En hij beval, dat zij 

zouden gedoopt worden in de naam des Heeren”. Hand. 10:47 en 48. 

 

Twee belangrijke gevolgen van de doop van Johannes zijn vermeld geworden. Hij scheidde 

de gedoopten af van het volks als geheel en vormde van hen een afzonderlijke groep. Deze 

twee gedachten vindt men ook in de bediening van de Heer Jezus en van die der Twaalf in het 

boek der Handelingen. Toen Cornelius de gave van heilige geest had ontvangen en God zo 

bewijs had gegeven dat Hij hem aannam, vroeg Petrus opeens wie het zou verhinderen dat 

deze mensen gedoopt zouden worden. M.a.w., waarom zouden deze mensen uit de Heidenen 

niet één worden met de gedoopte groep te Jeruzalem, daar God ze verzegeld had. Waarom 

zouden deze personen niet geteld worden tot de groep die bevrijd was van de toorn die weldra 

op Israël en de gehele aarde zou uitgegoten worden? Zo kregen de Heidenen deel aan Israëls 

God en de Messias. 

 

De volgende tekst in Handelingen die de doop vermeldt, vermeldt de doop van Johannes 

maar voegt er niets bij t.o.v. leerstellig onderricht. 

 

“Als Johannes eerst al de volke (d. i. het volk) Israëls voor Zijn (Christus) aankomst ge-

predikt had de doop der bekering”. Hand. 13:24. 

 

LYDIA’S HUIS. 

Haar ervaring wordt weergegeven in de volgende tekst: 

 

“En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat 

ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons”. Hand. 16:15. 

 

Ook Lydia is gehoorzaam aan Gods eis in Mk. 16:16. 

 

DE STOKBEWAARDER IN FILIPPI. 

Deze man had de vraag gesteld: “Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?” En daarop zei-

den Paulus en Silas niet slechts, dat hij in de Heere Jezus Christus moest geloven, maar zij 

spraken tot hem ook het woord des Heeren, Hand. 16:31, 32. 

 

“En hij nam hen tot zich in die ure des nachts en wies hen van de striemen; en hij werd 

terstond gedoopt en al de zijnen”. Hand. 16:33. 

 

Een onderzoek van het hele hoofdstuk zal de sterke kenmerken van de Pinksterbedeling aan-

tonen. 

 

De besnijdenis van Timotheus door Paulus 16:3. 

De verordeningen door de apostelen en Ouderlingen te Jeruzalem gegeven. 16:4 . 

Paulus en Silas door de Heilige Geest (de Persoon) verhinderd het Woord in Azië te spre-

ken. 10:6. 

Een wonderlijk gezicht. 16:7. 

De doop van een gezin. 16:15 en 33. 

Een duivel (demon) uitgeworpen. 16:18. 

Een wonderlijke aardbeving 16:26. 
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Geloof terstond gevolgd door doop. 16:15, 33. 

 

Geeft dit hoofdstuk Gods programma voor de tegenwoordige bedeling aan? 

 

PAULUS TE CORINTHE. 

De apostel betuigde hier de Joden dat Jezus de Messias was. Toen zij lasterden, keerde hij 

zich tot de Heidenen. Het schijnt, dat een der Joden tot jaloersheid en na-ijver is verwekt 

want we lezen: 

 

“En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis; en velen 

van de Corinthiers hem horende, geloofden en werden gedoopt.” Hand. 18:8. 

 

De overeenstemming met Mk. 16:16 is duidelijk zichtbaar. 

Gaat henen, die gelooft ... en gedoopt zal zijn. 

Hoorden, geloofd, en werden gedoopt. 

 

Konden deze Corinthiërs gered zijn geworden zonder waterdoop? Het antwoord is een na-

drukkelijk: NEEN. Kunt gij en de schrijver behouden worden zonder waterdoop? Het ant-

woord is een nadrukkelijk: JA. Hoe is dit te verklaren? Eenvoudig. De Corinthiërs werden 

gered gedurende de bedeling toen God de gekruisigde Messias aan Israël liet prediken en Zijn 

Woord bevestigde door bovennatuurlijke tekenen. De lezer en de schrijver zijn gered in de 

bedeling der verborgenheid waarin God de Gemeente die Christus’ Lichaam is, vormt. En 

deze bedeling begint na Hand. 28:28 dat is: nadat Paulus te Rome het oordeel der verblinding 

over Israël heeft uitgesproken. 

PAULUS TE EFEZE. 

We moeten de ervaring van de apostel in deze stad niet losmaken van de bediening van Apol-

los. Door de onderbreking aan het begin van hfdst. 19 moet men het verhaal niet onderbre- 

ken. 

 

Deze (n.l. Apollos) was in de weg des Heeren onderwezen en vurig zijnde van geest, sprak 

hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk de doop van Johannes”. 
Hand. 18:25. 

 

Toen Paulus in Efeze kwam, vond hij enige discipelen. 

 

“En hij zeide tot hen: Hebt gij de heiligen geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zei-

den tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of daar heilige geest is. En hij zeide tot hen: 

Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: 

Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij zouden ge-

loven in Hem Die na hem kwam, dat is: in Christus Jezus. En die hem (d. i. Johannes) 

hoorden, werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. En als Paulus hun de handen op-

gelegd had, kwam heilige geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden”. 
Hand. 19:3-7. 

 

Voor het Kruis was de orde: gedoopt worden tot bekering en dan geloven in Hem Die kwam, 

dat is: Christus Jezus. Na het Kruis wordt de orde omgekeerd en wordt het: Die geloofd zal 

hebben en gedoopt zal zijn. De vraag rijst: Wat nu met deze mannen. Volgens de Schrijver 

(Sellers) was hier de Goddelijke orde omgekeerd en was ze daarom zonder zin. Hun werk 

was geschied zonder geloof en, is geloof zonder de werken dood, de werken zonder geloof 

zijn het ook. Daarom doopte Paulus hen opnieuw waarna ze talen spraken en profeteerden, 

welke tekenen de bedeling van toen karakteriseerden. 
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Noot van de vertaler. 

Naar ons inzicht staat het wat anders. Vers 4 en 5 is o.i. een tussenzin die over het werk van 

Johannes spreekt. Die hem, Joannes, hoorden werden gedoopt. Vers 5 behoort dus bij vers 4. 

Dit blijkt duidelijk uit de vermelding van Paulus’ naam. In vs. 4. Maar Paulus zeide. In vs. 6. 

En als Paulus. In vs. 4 wordt Johannes genoemd en op hem slaat ook het voornaamwoord 

“hem” van vs. 5. Paulus doopte de mannen dus niet nogmaals maar legde hun alleen de han-

den op. Ze waren reeds gedoopt maar hadden nog geen heilige geest. Evenals de Samaritanen 

door Filippus gedoopt waren maar de heilige geest eerst kregen nadat Petrus en Johannes hun 

de handen opgelegd hadden (8:15-17), zo ook hier. Niet de orde was hier verkeerd, maar het 

ontbrak aan de oplegging der handen door Gods daartoe gevolmachtigde apostel. 

 

DE WATERDOOP IN DE BRIEVEN. 

Na het onderzoek aangaande de doop in Handelingen, komen we nu tot de Brieven in die tijd 

geschreven. We geven deze teksten in tijdsvolgorde: 

 

”Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods, eenmaal verwachtte 

in de dagen van Noach. als de ark toebereid, werd, waarin weinige, dat is acht, zielen be-

houden werden door het water” (dit is door het water heen). 

 

“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (niet die een aflegging is der vui-

ligheid des lichaams maar die een vraag is van goed geweten tot God) door de opstanding 

van Jezus Christus”. 1 Petr. 3:20, 21. 

 

Deze verzen geven weinig moeilijkheid als men de betekenis van de doop, in de tijd waarin 

deze Brief geschreven werd in het oog houdt. Men lette op de tussenzin: de doop behoudt 

door de opstanding van Jezus Christus. 

 

De dagen voor de Zondvloed waren dagen van Gods lankmoedigheid. Deze lankmoedigheid 

was ook groot over Israël in de Handelingentijd. Aan het eind daarvan kon Paulus daarom 

van Israël schrijven: 

 

“Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend 

volk”. Rom. 10:21. 

 

Volgens het O.T. en het N.T. zou op de tijd van de Handelingen de tijd van Jakobs benauwd-

heid volgen. De ”bedeling der verborgenheid” was nog een verborgenheid in God. 

 

In Noachs dagen was de plaats der behoudenis de ark. Als de stormachtige oordelen over de 

aarde komen, die figuurlijk bezien op het water zullen gelijken dat tegen de ark sloeg, zullen 

de gedoopten veilig zijn in Christus, ook al sterven zij. 

 

DE LEER DER DOPEN. 

 

In Heb. 6:1 spreekt de apostel over het nalaten van het beginsel (of begin der leer van Chris-

tus) en het gaan tot de volmaaktheid. In verband hiermee spreekt hij over “de leer der dopen”. 

Dit zijn de Levietische wassingen en reinigingen. Ze hebben geen betrekking op ons onder-

werp van nu. Deze verzen moeten niet gebruikt worden als een argument tegen de water- 

doop. 
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Wat is de Verborgenheid 

(Vervolg) 

V. GEZET ONDER DE HEMELINGEN. 

Op een hemellichaam?  

Voor we de heer Knoch verder citeren, is weer een kleine toelichting nodig. In Ef. 1:3, en 20, 

2:6, 3:10 en 6:12 staat in het Grieks “en tois epouraniois”. De S.V. zet hier 4 maal “in de he-

mel”, 1 maal “in de lucht” (6:12). Het woord “epouraniois” is gemaakt van epi, d.i. “op”, en 

ouranios “hemels”. We zullen daarover nader spreken. Eerst geven we weer wat de heer 

Knoch er van schrijft om dan de zaak verder te onderzoeken. 

 
“ Ik veronderstel, dat alle vertalers het er over eens zijn, dat ouranios het bijvoeglijk naamwoord van ouranos 

d.i. hemel, goed vertaald wordt door hemels. Vier keer wordt dit gebruikt t.o.v. God als de hemelse Vader (Mt. 

6:14, 26, 32; 15:13), eens van het leger engelen dat bij de geboorte van onze Heer zong (Luk. 2:15) en eens van 

Paulus' gezicht (Hand. 26:19). Dit bewijs is voldoende om te bewijzen dat “hemels” of zelfs “hemelse plaatsen” 

niet past in onze tekst, want daarin heeft het woord het voorvoegsel ep (van epi d.i. op) voor zich. Wat kan er 

bedoeld zijn met de ophemelse? 

 

In 3 teksten wordt op-hemels in tegenstelling gezet met op-aards (Joh. 3:12, 1 Cor. 15:40; Fil. 2:10). Het is in 

elk dezer duidelijk, dat, wat op-aards is werkelijk op de aarde is zodat het voorvoegsel letterlijk kan genomen 

worden en betekent : aards, zoals het dan ook vertaald is in 1 Cor. 15 ( en Joh. 3). Zo kan op-hemelse even let-

terlijk genomen worden als datgene wat op de hemellichamen is. Er is geen Engels woord dat dit precies uit-

drukt, daarom kunnen we in deze zin het best hemeling gebruiken. In het enkelvoud is het weinig meer hemels 

maar in de meervoudvorm komt het dichtst bij de betekenis en het gebruik van het Grieks...” U. R. dl. XVIII, nr. 

6, Novs. 27. 

 

De heer Knoch zegt dan nog vooraf, dat het Grieks voorzetsel “en”, gevolgd door een meer-

voudig zelfstandig naamwoord, betekent “te midden van”, “onder”. En zo vertaalt hij “en tois 

ep ouraniois” door: “onder de hemelingen” omdat hij “ouraniois” opvat als een meervouds-

vorm van “ouranios”. In het “enkelvoud is dat “hemels” in het meervoud “hemeling(en)” zegt 

hij. 

 

We willen dit eens nagaan. 

 

We willen toegeven, dat “epouranios” (waarvan epouraniois een vorm is) in enkele teksten 

staat tegenover epigeios, dat aards betekent. Of de heer Knoch echter daaruit de conclusie 

mag trekken dat epouranios betekent: “op de hemellichamen” staat voor ons nog helemaal 

niet vast. Nemen we 1 Cor. 15:49. 

 

“En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben (hier staat niet epigeios maar 

choikos, d.i. lemen, van aardse bestanddelen zijnde alzo zullen wij ook het beeld des op-

hemelsen (epouranios) dragen”. 

 

De aardse is Adam. de ophemelse is Christus. Heet Christus hier de Ophemelse omdat Hij op 

de hemellichamen is? Indien het woord de betekenis heeft zoals de heer Knoch zegt, dan 

blijft er geen andere conclusie mogelijk. Christus is dan Hij Die op een der hemellichamen is 

of van hemellichaam tot hemellichaam gaat zoals Hij vroeger van stad tot stad ging. Gelooft 

de heer Knoch dit? Zo ja, dan vernamen we gaarne of Christus dan de hemellichamen, waar-

van er miljoenen zijn, slechts eenmaal bezoekt of dat Hij een zeker aantal hemellichamen 

bezoekt, b.v. onze planeten als Mercurius, Venus, Mars of Neptunus? Als “ophemels” bete-

kent “op de hemellichamen”, is Christus of op één óf bij afwisseling op meerdere hemelli-
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chamen. Wie de uitlegging van de heer Knoch aanvaardt, moet, logisch doordenkend, dit ook 

aanvaarden. We vragen nogmaals: Gelooft men dat? 

 

En indien uit de conclusies volgt, dat 1 Cor. 15:48 onmogelijk zo verklaard kan worden, om-

dat naar onze gedachten Christus niet op enig der hemellichamen verblijft maar gezeten is in 

Gods Rechterhand over boven alle dingen, dan vervalt de uitlegging van de heer Knoch dat 

“epouranios” betekent “op de hemellichamen” zijn. 

 

We willen echter niet alleen 1 Cor. 15 noemen. In Hebr. 3:1, 6:4, 11:16 en 12:22 (om eerst 

deze te nemen) vinden we, dat er is een ophemelse roeping (S.V. hemelse, Gr. weer epoura-

nios), een ophemelse gave, een ophemels vaderland, een ophemels Jeruzalem. Hier geeft 

“ophemels” de oorsprong of de aard aan, zegt de heer Knoch in zijn kanttekening bij Hebr. 

3:1. We zijn het hiermee ten volle eens. Maar, we mogen hem dan toch zeker vragen: Als 

“ophemels” betekent “op een hemellichaam”, op welk hemellichaam vinden die roeping, die 

gave, dat vaderland en die stad dan hun oorsprong? Of welke aard vertolken zij? Zijn het ga-

ven die op zekere planeet gegeven zijn? Of komen zij van een of andere sterren centrum? 

Daalt het Nieuwe Jeruzalem neer van Mars of van het Zevengesternte? Enz. Enz. Men voelt 

wel aan: als de heer Knoch zegt: “ophemels” betekent “op een hemellichaam” of “op de he-

mellichamen”, dan moet hij consequent zijn, te meer nu hij daarbij voorstander is van een 

consequente Bijbelvertaling. 

 

We lieten buiten beschouwing Heb. 9:23, waar staat: “maar de ophemelse dingen zelve door 

betere offeranden”. In het Grieks staat er strikt genomen niet bij: “dingen” maar de bijvoe-

ging is goed en verduidelijkend. Wat zijn nu de ophemelse dingen? Zijn dat dingen die op de 

hemellichamen zijn? We geloven het niet. Zie hier waarom niet. De tabernakel is een uitbeel-

ding van iets hogers, van sferen in de hemelen. De Voorhof typeert de luchthemel, het heilige 

een hogere sfeer en het heilige der heiligen, de derde hemel. Evenals nu de aardse tabernakel 

symbolisch gereinigd werd, zo zijn ook de hemelsferen gereinigd geworden. De ruimten in de 

tabernakel drukken, met de voorhof, sferen uit. Geen hemellichamen op zichzelf. Die zijn in 

de sferen, maar niet de sferen zelf. De heer Knoch maakt nu de fout de dingen in de sferen te 

verwarren met die sferen. 

 

Het bewijs hiervoor geeft Heb. 9:23. 

 

“Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn 

door deze dingen (n.l. door offers en bloed) gereinigd werden, maar de ophemelse dingen 

zelve door betere offeranden dan deze”. 

 

Hier is sprake van voorbeeldingen d.i. uitbeeldingen of afbeeldingen en werkelijkheden. Er is 

m.a.w. een hemelse tempel, Op. 11:19 die ook weer sferen heeft. In die tempel zijn “dingen”, 

de “dingen die in de hemelen zijn”. Men denke hier niet aan zekere voorwerpen, maar aan 

hemelse werkelijkheden waarbij ook wezens kunnen zijn en ook wel zullen zijn. Men beper-

ke de “dingen” niet tot voorwerpen of hemellichamen. Heb. 9: 23 nu onderscheidt die “din-

gen in de hemelen” van de “ophemelse dingen”. De ophemelse dingen zelve worden door 

betere offeranden gereinigd. 

 

Men leze in verband hiermee Lev. 16. In vs. 15 staat, dat de priester op en voor het verzoen-

deksel bloed moest sprengen, in vs. 16 dat hij voor het heilige verzoening moest doen. En 

voorts aan de (hele) tent der samenkomst. De verzoening der voorwerpen heiligde de ruimten 

mede. Zo heeft. Christus’ bloed de “dingen” in de hemelen gereinigd maar daarmee ook de 

sferen in de hemelen. En die sferen heten nu de ophemelse dingen. Heb. 9:23 weerlegt dus 

verder de mening van de heer Knoch als zouden de hemellichamen de ophemelse zijn. We 
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willen over de term nog nader spreken. Hier tonen we echter eerst de onhoudbaarheid van de 

mening van de heer Knoch aan. 

 

Ophemelse moet een andere betekenis hebben. Een gave, een roeping, een vaderland, een 

stad kan niet vanaf een der hemellichamen komen maar is uit een zekere sfeer. In de hemel is 

meer dan een sfeer. Daarin zijn “dingen”. Een zekere sfeer heet ophemels. Welke die is, zul-

len we later nagaan. 

Onder de hemelingen?  

Nu onderzoeken we nog of in de 5 teksten van Efeze gelezen kan worden: “onder de heme-

lingen”. We geven weer toe, dat het Griekse “en” in het meervoud kan betekenen: “onder”, 

“te midden van”. De vraag is of het in Efeze dit ook betekend. Het best is nu in al deze 5 

teksten de gegeven vertaling in te lezen. 

 

Ef. 1:3... “Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening onder de hemelingen in 

Christus”. 
 

Dit schijnt te kunnen, maar dan moeten we aannemen, dat Christus ook gezet is te midden 

van de hemelingen. 

 

Ef. 1:20 “...en heeft Hem (Christus) gezet in (Grondtekst) Zijn Rechterhand onder de he-

melingen”. 

 

Hierbij zullen we moeten aannemen dat er nog andere hemelingen ook aan Gods Rechter-

hand zitten. Anders kan Christus niet te midden van die gezet worden. Gelooft de heer Knoch 

dit? Dan komt hij in strijd met vs. 21: 

 

“verre boven (Gr.: over boven; de heer Knoch zet: op boven) alle overheid en macht en 

kracht en heerschappij...” 

 

Wat op boven iets is, is er niet te midden van of in het midden van. Van de cherubs staat, dat 

ze over boven of op boven de ark waren, Heb. 9:5. Ze stonden dus niet in het midden van de 

ark, waren er niet in maar op boven, d.i. op en er tevens boven. De verklaring van de heer 

Knoch met het onder de hemelingen” d.i. “te midden van” gaat hier dus niet op. 

 

Ef. 2:6 “... en heeft ons mede opgewekt en mede gezet onder de hemelingen in Christus”. 

 

Waar Christus gezet is boven of op boven alle overheid en macht en gezet is in Gods Rech-

terhand, waar niemand anders zetelt dan God Zelf, kan “en tois epouraniois” niet betekenen 

“te midden van de hemelingen”. Het Lichaam wordt niet gezet te midden van hemelingen, 

maar met Christus in Gods Rechterhand. De Schrift leert nergens dat er reeds hemelingen aan 

(in) Gods Rechterhand waren voor Christus daar gezet werd. Heb. 1:1 vraagt tot wie der en-

gelen God ooit gezegd heeft: zit in (Grondtekst) Mijn Rechterhand. Engelen kunnen die he-

melingen dus niet zijn. Ook geen overheden, machten, krachten en heerschappijen, want 

Christus is daar boven. Wie zijn het dan? Wij kunnen er geen antwoord op geven. Wij hopen 

dat de heer Knoch dit doen wil. 

 

Ef. 3:10 “...opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en mach-

ten onder de hemelingen de veelvuldige wijsheid Gods”. 

 

Moet Gods wijsheid bekend gemaakt worden aan overheden en machten die al aan Gods 

Rechterhand zitten? Weten zij deze nog niet. En toch gezet in Zijn Rechterhand? Het is wel 

raadselachtig: Wezens gezet in Gods Rechterhand, d.i. op de hoogste en machtigste plaats der 
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ere, die nu nog door de Gemeente, die te midden van hen gezet wordt, onderwezen moeten 

worden. 

 

Ef. 6-12 “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machtigen, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 

geestelijke boosheden onder de hemelingen”. 

 

Uit de mening van de heer Knoch volgt, dat er hemelingen in Gods Rechterhand zitten. An-

ders kon Christus niet te midden van hen gezet worden. Welnu, onder die hemelingen die 

daar aan Gods Rechterhand zetelen, zijn o. a. geestelijke boosheden. In de plaats waar Gods 

vlekkeloze heiligheid zich het meest openbaart, zijn geestelijke duisterlingen. Gelooft de heer 

Knoch dit? 

 

We willen er niets meer aan toevoegen. Ieder die nadenkt, zal moeten concluderen: zo kan de 

zaak niet liggen. Er kunnen voor Christus geen hemelingen aan Gods Rechterhand zitten. Als 

Christus te midden van hen geplaatst was, zouden ze er immers ook zetelen. Maar Christus is 

op boven hen geplaatst, dus zij zetelen er niet, want Petrus zegt, dat de engelen en machten en 

krachten Hem ondergeordend zijn, 1 Petr. 3:22 grondtekst. Maar dan kan het Lichaam, ook 

niet te midden van hen geplaatst zijn. Want dit is met Christus aan Gods Rechterhand gezet, 

De machten en krachten zijn dus ook aan dat Lichaam onderworpen. Zo blijkt dat de hele leer 

van de heer Knoch berust op Vluchtigheid. Menende dat “sun” “verenigd” betekent, geeft hij 

een geheel verkeerde inzet, Daarop voortbouwend komt hij tot een schijnbaar goed sluitend 

geheel. Maar als men onderzoekt of dit niet met een “logische godsdienst” (Rom. 12:1) over-

eenkomt, dan brokkelt het geheel niet alleen af, maar stort het zelfs ineen, 

 

In het voorafgaande hebben we gezien, dat de vertaling van de heer Knoch, “onder de heme-

lingen” ook al niet houdbaar is. Evenmin als zijn visie over het Lichaam. We zullen nu nog 

een punt nagaan, n.l. de “uitlegging van de heer Knoch van het slot van: Ef. 3:6: “door het 

evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben”. We zullen dit in een nieuw hoofdstuk 

doen en eerst weer van de heer Knoch een en ander citeren. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XIII No. 10. Oktober 1038 

Tot nuttige Stichting 

10 

MIJN ONGERECHTIGHEID. 

“Om Uws Naams wil Heere! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.” Ps. 25:11. 

 

We willen nu bij het midden van Ps. 25 stilstaan, vs. 11, de belijdenis van de ongerechtig-

heid. 

 

Mijn ongerechtigheid is groot. Dit is de belijdenis van de man naar Gods hart. Voor “onge-

rechtigheid” gebruikt hij een woord (het Hebreeuws is rijk aan woorden om al de zijden der 

zonde uit te drukken), dat “verdorvenheid” betekent. Het is afgeleid van een woord dat bete-

kent: gebogen of verdraaid zijn, uit zijn baan gewrongen zijn. 

 

David spreekt hier niet over zijn zonden. Hij gaat dieper. De ongerechtigheid die hij zegt de 

zijne te zijn geeft een der zijden aan van wat de zonde is. De ongerechtigheid is het niet recht 

zijn voor God, het omgebogen zijn, het in zijn wegen verdraaid zijn. Het geeft hier niet de 

directe zonde aan, maar de innerlijke verdorvenheid der menselijke natuur, het niet beant-

woorden aan Gods maatstaf. 

 

David belijdt in deze twee dingen: Het is zijn ongerechtigheid. En ze is groot. Zijn ongerech-

tigheid. Hij heeft het niet over de boosheid van de mens in het algemeen. Of over de onge-

rechtigheid van Gods vijanden. Neen, hij ziet zijn eigen ongerechtigheid. En hij ziet dat die 

groot is. 

 

Hierin ligt een bewijs voor Davids wedergeboorte. Zonder deze zien we niet wat de zonde is. 

Zeker, onwedergeborenen zullen toe kunnen stemmen, dat ze niet in alles recht handelen, dat 

ze wel wat beter konden zijn. Maar als ze zichzelf dan met anderen vergelijken, och dan val-

len ze nog niet zo slecht uit. Maar als God komt te wederbaren, gebeurt er iets anders. Dan 

komen de zonden in het licht van Zijn aanschijn te staan. Dan zien we het verkeerde onzer 

daden omdat ze niet beantwoorden aan de norm Gods. Meer nog, dan worden de wortels van 

de zondeboom blootgelegd en daalt men af tot het verdorven innerlijk waaruit de zonden 

voortvloeien. En naarmate Gods Geest doorwerkt en ons steeds dieper een blik in ons hart 

doet slaan, wordt onze ongerechtigheid groter en geweldiger. 

 

Mijn ongerechtigheid is groot. Dat is Davids belijdenis. Lezer, indien u daar nog niet van 

weet, moet u, indien u meent op de weg der genade te zijn, nog veel leren. Indien u er nog 

nooit iets in u van gezien hebt, staat u nog niet goed voor God. Het is de vraag of u dan wel 

wedergeboren zijt. Zeg niet: ik heb Christus aangenomen, want het ware aannemen van 

Christus geschiedt eerst nadat Hij ons noodzakelijk is geworden vanwege de last der zonden. 

Wie geen zonden in zich ziet en Hem toch aanneemt, heeft een “historisch” of zeker “groeps- 

of kerkgeloof”. Christus is gekomen om zondaren te behouden. Geen in zichzelf rechtvaardi-

gen of gemis aan zondebesef hebbenden. 

 

Mijn ongerechtigheid is groot. David is al dieper ingeleid in zelfkennis. Zijn natuur is verdor-
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ven, hij voelt zich zondaar. Maar, in dit diepe zondebesef klinkt de stem van het kinderlijk 

vertrouwen door. Om Uws Naams wil, d.i. om Uws Persoons wil, o Heere. En in dit: o Heere, 

de verbondsnaam ligt zijn vertrouwen uitgedrukt in God Die zich ook tot hem wendde en 

hem aannam. 

 

Lezer, kunt gij u met uw ongerechtigheid zo wenden tot die God Die ook tot u in een verhou-

ding trad die Hij nooit meer verbreekt omdat Hij is de Getrouwe? Dan kunt ook u dit “o Hee-

re” David nazeggen. 

De Heerlijkheid van de ene Doop 

(Vervolg). 

VERSCHEIDENE WASSINGEN. 

In Heb. 9:10 is een verwijzing naar de doop die niet uit onze S.V. blijkt. 

 

“...bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen (Gr.: dopen) en 

rechtvaardigmakingen des vleses, tot de tijd der verbeteringen opgelegd”. Heb. 9:10. 

 

De Schrijver kan niet instemmen met hen die dit vers als argument tegen de waterdoop aan-

voeren. De waterdoop in de Evangeliën en de Handelingen was niet een van de verscheidene 

dopen (d. i. indompelingen) die deel van de tabernakel- en en tempeldienst uitmaakten. Ook 

kan hij niet genoemd worden een “vleselijk gebod” of één der “rechtvaardigmakingen des 

vleses”. Daarom kan Heb. 9:10 niet als een juist argument aangevoerd worden tegen de wa-

terdoop. We moeten geen ijver zonder verstand hebben en daardoor de zin der Schrift geweld 

aan doen. 

 

Zo ook in de volgende teksten niet. 

 

“Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus gedoopt? Ik dank 

God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan Chrispus en Gajus. ...Doch ik heb ook 

het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb.” 
1 Cor. 1:13, 14, 16. 

 

Het is dwaas te trachten uit deze verzen te bewijzen dat de apostel Paulus niet doopte of dat 

hij in die tijd de doop onbelangrijk of onjuist achtte te zijn. Het veertiende vers is slechts de 

eerste helft van een zin en moet niet van de tweede gescheiden worden. Het is niet zo, dat 

Paulus God dankte dat de Corintische gelovigen niet gedoopt waren, (maar ’t is zo, dat hij 

dankbaar was dat hij persoonlijk zo weinigen hunner gedoopt had, daar de Corinthiers de 

Goddelijke inzetting in een partijleus veranderd hadden en zich hadden gerangschikt om de 

persoon, die hen had gedoopt hem tot partijleider makende. Paulus weigerde hier in mee te 

gaan. 

 

De volgende tekst is belangrijk met het oog op zijn betekenis t.o.v. de opdrachten. 

 

“ Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het evangelie te verkondi-

gen”. 1 Cor. 1:17. 

 

Als Paulus gewerkt had onder de opdracht in Mt. 28 gegeven, zou hij dit, wilde hij getrouw 

zijn, niet hebben kunnen zeggen. Als hij werkte onder de opdracht van Markus, dan is zijn 

uitspraak juist. In Mt. worden zij uitgezonden om te onderwijzen en te dopen, in Mk. om het 

evangelie te prediken; de plicht van de doop rustte op hem die geloofde. 1 Cor. 1:17 laat dus 
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boven alle twijfel zien, dat Paulus, gedurende de Handelingentijd, arbeidde onder de op-

dracht in Mk. 16 gegeven. 

 

GEDOOPT TOT MOZES. 

De volgende tekst wijst terug op de doortocht van Israël door de Rode zee. 

 

“En allen in Mozes (d. i. tot in zijn persoon) gedoopt zijn in de wolk en in de zee”. 1 Cor. 

10:2. 

 

Het type vindt zijn antitype in de dood van Christus. Mozes was met, de kinderen Israëls in 

de wolk en in de zee. Zo zijn zij die deel krijgen aan onze Heere met Hem in Zijn doop aan 

het Kruis. 

VOOR DE DODEN GEDOOPT. 

Het volgende vers besluit de teksten aangaande de waterdoop. 

 

“Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk 

niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? 

 

Dit vers is voor de Schrijver (Sellers) tot op heden moeilijk. Het is hem als een raadselschrift 

en hij meent het ’t beste te zeggen, dat hij er niets van weet, liever dan de Amerikaanse ge-

woonte te volgen, er iets, wat dan ook, van te zeggen. 

Noot van de vertaler. 

Wij voor ons geloven, dat hij de moeilijkheden te zwaar neemt en dat er èn door het verband 

na te gaan èn door betere punctuatie genoegzaam licht over valt om tot een eenvoudige oplos-

sing te komen. Die willen we aangeven. 

 

Als we 1 Cor. 15 lezen en gekomen zijn tot aan vers 29, dan krijgen we in eens een onver-

wachte overgang. Het is duidelijk te zien, dat dit vers geen vervolg is van vs. 28. Hoe staat de 

zaak dan? Zo: Vers 29 is het vervolg van vs. 19. Vers 20-28 is dus een lang tussengedeelte. 

Men zie hoe de tekst loopt als we dit eens even weglaten. 

 

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden der genen die 

ontslapen zijn. Anders wat zullen zij doen”. 

 

Nu krijgen we het moeilijkste gedeelte. Daar er geen punten en komma’s zijn in de oudste 

handschriften, zijn die later aangebracht. Waar dit gebrekkig is geschied, is de zin ver-

duisterend. We geloven dat dit hier ook het geval geweest is. Om nu de zin lopend te maken, 

heeft men woorden verkeerd geplaatst, en veranderd. Vs. 29 lezen we aldus: 

 

“Anders, wat zullen zij doen die gedoopt worden? (is het) voor de doden? Indien de doden 

ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor hen gedoopt?” 

 

Door invoeging van het werkwoord “is” met het onderwerp “het”, loopt de tekst eenvoudig. 

Het werkwoord “zijn” wordt heel vaak in het Grieks weggelaten en kan ook hier heel goed 

ingelast worden waardoor we een heel eenvoudige oplossing krijgen. De woorden “voor de 

doden” die er in het slot staan, zijn in het Grieks: “voor hen”. 

 

Er is uit die tijd geen enkele doop voor de doden bekend zoals men wel geleerd heeft, en nog 

leert. Paulus spreekt hier niet over hen die zich lieten dopen in plaats van reeds overledenen, 
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om die daardoor te behouden of ook die zich op ’t punt van sterven lieten dopen zoals men 

ook wel geleerd heeft, maar vraagt eenvoudig: Laat men zich dopen als men niet in de op-

standing gelooft die mede door de doop uitgebeeld wordt? Is het om, dood te blijven? 

 

Paulus spreekt hier over de waterdoop die sommigen, of velen zich lieten toedienen in deze 

bedeling. Daarin spraken zij tevens hun geloof in de opstanding uit, zegt hij. Vanwaar dus 

hun loochening van Christus’ opstanding? 

SAMENVATTING. 

Alle teksten over de waterdoop in het N.T. zijn nu voor ons. Van al de besprokenen zijn er 

slechts zeven (uitgezonderd dan de parallelteksten) die positief onderwijs geven over het doel 

en de betekenis van de waterdoop. M.a.w. een tekst als Joh. 1:28 geeft geen leerstellig onder-

richt. De teksten die positief onderwijs geven t.o.v. het doel en de betekenis van de water-

doop, zijn de volgende: 

 

“Ik doop u wel met (in) water tot bekering.” Mt. 3:11. 

 

“Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving 

der zonden”. Mk.. 1:4. 

 

“Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig (dit is behouden) worden”. Mk. 

16:16. 

 

“En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben 

ik gekomen dopende met (in) water”, Joh. 1:31. 

 

“Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de naam van Jezus Christus tot verge-

ving der zonden”. Hand. 2:38. 

 

“En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de 

naam des Heeren”. Hand. 22:16. 

 

“Waarom het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (niet die ene aflegging is der vui-

ligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God) door de opstan-

ding van Jezus Christus”. 1 Petr. 3:21. 

 

Deze verzen schijnen zorgvuldig gekozen proefstukken te zijn, uitgezocht door iemand om de 

theorie te steunen, dat de waterdoop noodzakelijk is tot behoudenis. De lezer mag zelf echter 

elke tekst onderzoeken en zal ontdekken, dat deze zeven verzen het onderricht van het N.T. 

over het doel en de betekenis van de waterdoop geven. Deze verzen leren, dat de waterdoop 

tot bekering was; hij werd genoemd de doop der bekering, hij was tot vergeving der zonden 

en op het aller-nauwst verbonden met het geloven tot behoudenis; hij was ter openbaring van 

Messias aan Israël, een ceremoniële wassing; hij diende om te ontkomen aan de toekomende 

toorn. 

 

Het is gemakkelijk om van de waterdoop iets als het volgende te zeggen: De waterdoop is een 

regel voor de gelovigen; hij neemt de plaats der besnijdenis in hij is een teken voor ongelovi-

gen; een belijden van Christus, een symbool van onze dood, begraven worden en opstaan met 

Christus; de deur van ingang in de plaatselijke kerk; de allereerste inzetting van het Christen-

dom; het aantrekken van de uniform van Christus; het deel verkrijgen aan de verworpen 

Christus; een genademiddel; een getuigenis dat men het onderricht van genade in het heden 

ontvangen heeft; dat hij brengt onder Gods verbonds genade; enz. 
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Bovenstaande uitspraken zijn gekozen uit uitspraken over de waterdoop, gedaan door Fun-

damentalistische Bijbeluiteenzetters. Voor elk ervan ontbreekt zelfs de geringste steun in de 

Schrift. Zij zijn producten van menselijke redenering, opgesteld als poging om een Goddelij-

ke ceremonie te versieren opdat ze passen zou in een bedeling waarin genade heerst in a1 

haar heerlijkheid. 

 

Minstens negen en negentig percent van de dingen die over de waterdoop geloofd en geleerd 

worden, missen elke Schriftuurlijke grond. Omdat zij in de Schrift geen steun vinden om hun 

verschillende theorieën te schragen, hebben sommige Schriftverklaarders het gewaagd de 

verzen die handelen over onze doodsdoop met Christus te ondermijnen en ze uit te leggen 

t.o.v. en toe te passen op de waterdoop. Dit zou ons zonder een regel van onderwijs laten 

t.o.v. strekking, betekenis en doel van de heerlijkste doop in het Woord van God. Hun theo-

rieën moeten ten koste van alles, gesteund worden; zelfs in die mate, dat zij de heerlijkheid 

van de doop in Zijn dood ontluisteren. Deze verklaarders willen een groep van gelovigen 

vormen die meer heerlijkheid vindt in een bassin met water dan in het Kruis van Christus. Zij 

willen ons te verstaan geven dat na de grote uitspraken van Jezus Christus over Zijn doods-

doop, gedaan toen Hij op aarde was, deze zaak vervallen en vergeten was, want volgens zul-

ken is er geen tekst in de Brieven die over deze heerlijke doop spreekt. In de openbaring van 

de behoudenis door genade, ons door de Apostel Paulus gegeven, vindt de doop in Christus’ 

dood en onze vereniging met Hem echter haar rijkste ontvouwing. De verzen daarover willen 

we nu beschouwen. 

 

GEDOOPT IN ZIJN DOOD. 

“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan”. Gal. 3:27. 

 

Mt. 3:11 leert, dat de waterdoop is tot bekering. In Gal. 3:27 vinden we een doop tot in 

Christus. De waterdoop is niet tot in Christus. Galaten 3 leidt ons terug tot het Kruis, waar 

we tot in Christus’ dood gedoopt werden. Zo doen wij Christus aan. Iemand die dit vers op 

de waterdoop betrekking wil laten hebben, heeft weinig gevoel voor geestelijke waarden. 

 

De heerlijke doodsdoop wordt uitvoerig in Rom. 6 naar voren gebracht. 

 

“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood ge-

doopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in Zijn dood, opdat, gelijker- 

wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders alzo ook wij in nieu-

wigheid des levens wandelen zouden”. Rom. 6:3, 4. 

 

Hier wordt geopenbaard, dat tot in Christus gedoopt te zijn betekent: gedoopt te zijn in 

Zijn dood. We staan hier op heilige grond. De Schrijver aarzelt veel te zeggen over deze 

verzen. Hij wi1 het liever aan de Heilige Geest overlaten uit deze verzen aan de lezer een 

heerlijk inzicht te geven in de doodsdoop die op Golgotha plaats had. 

 

We denken weer aan de Romeinse soldaten en het schimpende, honende gepeupel. We 

horen weer de hamerslagen toen de nagels door Zijn gezegende handen en voeten gedre-

ven werden. We zien het Kruis Zijn kostelijke last dragen toen het opgericht werd en 

neergelaten in het gat daarvoor gemaakt in de rots van Golgotha. We dringen naar voren 

en zien het met doornen doorstoken voorhoofd en het met bloeddruppels overlopen gelaat. 

Zie Hem als Hij inwendig lijdt in de handen van mensen, van Satan en, het vreemdst van 

al, in de hand van God. Hij lijdt niet voor eigen, persoonlijke zonden, maar voor de zon-

den van u en van mij. De golven en baren van Gods toorn gaan over Hem heen. Dat is de 

doop in de dood en zij die met Hem gekruisigd worden, worden in Zijn dood gedoopt. 
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Wat is de Verborgenheid 
(Vervolg) 

 

VI. IN- EN OMBOUW OF NIEUWBOUW? 

 
De ombouw van de heer Knoch.  
Daar ons in het bijzonder meegedeeld wordt, dat het verenigd deelgenootschap komt door het evangelie dat 

Paulus gepredikt had, is het van het allergrootste belang, dat we dit een plaats inruimen in de bedeling der ver-

borgenheid. Het duurt in kracht voort. De belofte die het bracht wordt niet teniet gedaan maar beslist opgeno-

men in deze bedeling der verborgenheid. 

 

Paulus’ vroegere bekendmakingen, ons aangeboden in zijn Brieven van inleiding en belofte, kunnen samenge-

vat worden in drie woorden : Rechtvaardiging, Verzoening en Heerlijkheid. Alle drie vormen ze het onderwerp 

van Romeinen en de daarbij behorende Brieven aan Corinthe en Galate. De Thessalonicensen brief voert ons 

ook in de toekomstige heerlijkheid in verband met de komst des Heeren. De openbaring der verborgenheid sluit 

niet in een terugneming van deze grote leerstukken, maar ze neemt ze in zich op, verbreedt ze, verheerlijkt ze. 

Daar ze alle gegeven werden aan Paulus na zijn afzondering van de andere (apostelen) en ter voorbereiding 

waren voor de bedeling der verborgenheid, die weldra geopenbaard zou worden, worden zij er in opgenomen. 

Rechtvaardiging. 

De grootse leer der rechtvaardiging wordt niet herhaald in Efeze, eerder wordt ze erkend. 

 

Filippensen, de bij Efeze behorende brief, die geschreven is om de wandel van hen die in het licht der verbor-

genheid komen, te corrigeren, zet duidelijk onze verhouding tot de rechtvaardiging uiteen. Daarin grijpt Paulus 

begerig naar deze genade. Hij had er naar gejaagd de rechtvaardiging onder de wet te bereiken. Maar nu is het: 

“Maar hetgeen me gewin was, wat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja gewis, ik acht ook alle dingen 

schade om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer “. Hier vinden we de bejaarde apostel 

die ongetwijfeld de verborgenheid begreep als geen onzer ooit deed of kan doen, rusten op het stevige funda-

ment der rechtvaardiging door het geloof. Dit is niet alleen niet in strijd met de laatste openbaring maar er in 

algehele overeenstemming mede. Ze geeft de enige basis waarop deze gebouwd kan worden. 

De Verzoening. 

Romeinen spreekt over de grote waarheid, dat Gods houding t.o.v. de volken veranderd is toen Israël weigerde 

Zijn zegeningen tot deze uit te dragen. God is verzoend met de gehele mensheid. Zij die dat aannemen, zijn 

verzoend. (Rom. 5.) 2 Corinthe handelt over de bediening der verzoening (2 Cor. 5:18-20). Het is ons punt van 

contact met de wereld want onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes. 

(Ef. 6:15). Ze is ook een verborgenheid, “de verborgenheid des evangelies” (Rom. 16:25). De Colossenzen 

hadden ze aanvaard en waren volkomen verzoend (Col. 1:20). 

 

In Efeze wordt deze waarheid verbreed om ze in overeenstemming te brengen met de verborgenheid. Zij die 

nabij zijn (de Joden) en die die verre waren (de heidenen) zijn ten volle in één lichaam met God verzoend 

(2:16). Aan beide predikt Hij “het evangelie des vredes “. Zelfs de Israëliet had geen toegang tot de binnenste 

afdelingen van het heiligdom en kon het tempelgebouw niet binnentreden. Alleen de hogepriester kon het heili-

ge der heiligen binnengaan. Zo heeft dit evangelie des vredes, deze verzoening, nu even goed een boodschap 

voor hen als voor de volken. Beiden komen nabij, in de geest, in de tegenwoordigheid des Vaders. 

 

Toekomstige Heerlijkheid. 

Het was de Besnijdenis die eerst op Christus vertrouwde, niet de volken. En van deze was Paulus onder de laat-

ste, niet de eerste. Maar hij en de volken verwachtten de wederkomst van Christus voor Zijn komst op aarde. Zij 

hadden een voorhoop. Deze wordt geopenbaard in Thessalonicensen. 

 

Maar zij tot wie Paulus met zijn evangelie gegaan was, verwachtten niet dat zij wachten moesten tot Messias in 

heerlijkheid op de Olijfberg zou komen. Paulus had hun gezegd door het woord des Heeren, dat zij tot Hem 

vergaderd zouden worden (2 Thess. 2:1) als Hij tegenwoordig zal zijn in de lucht voor Zijn toorn op aarde treft 

(1 Thess. 4:15, 18; 5:9). Dat het is “door het woord des Heeren” bewijst, dat het een van die waarheden was die 

hem konden doen spreken van “mijn evangelie” en zo wordt dit ingeschakeld in het derde punt van de verbor-

genheid. Dit was ongetwijfeld een “belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar ge-

worden ben” (Ef. 3:6, 7). 

 

De volken zijn nu verenigde deelgenoten van deze belofte (Ef. 3:6). Maar waren zij geen verenigde deelgenoten 
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toen Thessalonicensen werd geschreven? De sleutel ligt in de gebruikte titel. Het is de komst des Heeren (niet 

Christus). Petrus maakt deze onderscheiding als hij tot Cornelius spreekt. “Dit is het woord dat Hij gezonden 

heeft de kinderen (zonen) Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen”. (Hand. 

11:36): Hier vinden we de volken met Hem verbonden als Heer zoals zij in de profetieën verbonden zijn met 

Adonai (S.V.: Heere) en niet met Jehovah (S.V.: HEERE). Zo vonden we, dat Messias of Christus verbonden is 

met Israël. In die tijd waren de volken, in het vlees, “zonder Christus”. (Ef. 2:12). 

 

Deze lagere plaats van zegening innemende, wordt in de Thessalonicensen gesproken van de komst des Heeren 

in de lucht (niet: in de hemel). 

1 Cor. 15 voegt wat aan onze kennis aangaande deze gebeurtenis toe. Het wijdt ons in de verborgenheid der 

opstanding. Daarin wordt ons geleerd dat onze lichamen niet alleen opgewekt zullen worden maar veranderd, 

veranderd tot een hemels lichaam. Waartoe? Filippensen geeft het antwoord: “Ons burgerschap (S.V.: wandel) 

behoort (S.V.: is) in de hemelen uit hetwelk we ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Chris-

tus Die het lichaam onzer vernedering veranderen zal opdat het gelijkvormig worde aan het Lichaam Zijner 

heerlijkheid...” Opstanding, verandering, hemelvaart, gelijkvormigmaking, heerlijkheid. 

Aldus de heer Knoch in U.R. van Maart 1927 dl XVIII nr. 2. We willen ook hier de dingen 

eens nader bezien en zullen de drie genoemde punten achtereenvolgens nagaan. 

Rechtvaardiging. De heer Knoch moet toestemmen dat Efeze de leer der rechtvaardiging niet 

herhaalt maar ze erkent. Hij beroept zich op Filippensen om te leren dat Paulus rust op het 

stevige fundament van de rechtvaardiging door het geloof. We geven beide gaarne toe. Maar 

de vraag is of Paulus in Fil. 3 nog niet wat dieper t.o.v.. de rechtvaardiging leert. Als de heer 

Knoch meent dat dit niet het geval is, dan moeten we b.v. Abraham ook tot de verborgenheid 

rekenen, want zijn geloof is gerekend tot rechtvaardigheid des geloofs. (Rom. 3:9-11). Wij 

voor ons menen, dat er echter meer is dan de rechtvaardiging des geloofs. In Galate 3:9 

schreef Paulus: “Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abra-

ham”. Abrahams geloof nu geeft een zekere rechtvaardiging, dat is een beantwoorden aan 

Gods maatstaf voor zover Hij deze gegeven had. In Filippensen spreekt Paulus niet over het 

geloof Abrahams (Rom. 4:16) maar over dat van Christus. Hij wenst een rechtvaardigheid 

die uit God is door het geloof (3:9). Dit geloof is het geloof van Christus... En dit geloof reikt 

verder dan dat van Abraham. Niet alleen wat kracht en intensiteit betreft maar ook wat om-

vang aangaat. Afgezien van het feit dat Abrahams geloof soms zwak was en dat van Christus 

onwrikbaar heeft stand gehouden, overtrof Christus’ geloof dat van Abraham in omvang. 

Abraham kon niet geloven wat Christus geloofde omdat aan Abraham niet alles geopenbaard 

is en ook niet kon worden. De hoogste belofte die Abraham kreeg was, dat hij een erfgenaam 

der wereld zou zijn (Rom. 4:13). Aan Christus is voorzegd, dat Hij zou zitten in Gods Rech-

terhand. Waar de heer Knoch nu zegt, dat de leer der rechtvaardiging door het geloof in de 

verborgenheid opgenomen is, ontgaat hem het verschil tussen een en ander. Paulus wil in 

Filippensen de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, maar spreekt in Romei-

nen over het uit het geloof Abrahams zijn. Waar dit dingen zijn die verschillen, reikt Filip-

pensen verder, De heer Knoch kan dus niet zonder meer de leer der rechtvaardiging door het 

geloof in de Verborgenheid opnemen. Want deze leer is geen inbouw maar slechts basis. Zelf 

geeft hij dat toe. Hij zegt dat ze basis is. Maar iets dat basis is, is daarom nog geen opbouw. 

Een tweede verdieping rust op de eerste verdieping, maar is er daarom nog geen inbouw of 

ombouw van. Paulus begeert in Filippensen iets anders dan het zijn uit het geloof Abrahams. 

Hij wenst Christus’ geloofsgerechtigheid. En die is meer dan Abrahams’ rechtvaardiging die 

uit het geloof ia. 

 

Het zijn uit het geloof Abrahams maakt tot Abrahams zaad (Gal. 3:7, 29). Zij worden geze-

gend met de gelovige Abraham, 3:8. In Efeze gaat het over iets anders: gezegend te worden 

in Christus. Hierdoor is een diepere rechtvaardiging nodig. Deze wordt niet zomaar verkre-

gen door inbouw-van de rechtvaardiging door het geloof in Efeze, maar door het geloof van 

Christus. Daarom is er ook hier verschil. Geloven in de Heere en rechtvaardiging door Chris-

tus’ geloof zijn nog niet gelijk. 
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Verzoening.  
Ook wat de heer Knoch zegt t.o.v. de verzoening achten we niet juist. Hij zegt, dat Gods 

houding t.o.v. de volken veranderd is toen Israël weigerde Zijn zegeningen te dragen. Dus 

pas in de Handelingentijd veranderde Gods houding. Maar 2 Cor 5:20 en 21 leert wat anders. 

 

“Want God was in Christus de wereld met Zich verzoenende, hun misdaden (S.V. zon-

den) hun niet toerekende...” 

 

“Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 

 

Nu is Christus tot zonde gemaakt aan het kruis. Vandaar de Godverlating. Reeds toen, en 

niet eerst in Handelingen, was God de wereld met Zichzelven verzoenende. In Handelin-

gen komt daar de uitwerking van, de bediening der verzoening: 

“...en heeft het woord der bediening in ons gelegd”. De verzoening was reeds geschied. 

Aan het kruis. In Handelingen kwam de bediening er van. 

 

De verzoening was in Christus. De heer Knoch zegt, dat Christus slechts verbonden is 

met Israël. Maar 2 Cor. 5:19 zegt dat God in Christus de wereld met Zichzelven verzoen-

de. Dus wat dan met de visie van de heer Knoch dat Christus alleen voor Israël is? Is ze 

niet door en door oppervlakkig? 

 

Er is nog iets waarin de heer Knoch faalt. Hij zegt, dat zij die de verzoening aannemen ten 

volle verzoend zijn. Ook hier haalt hij weer dingen door elkaar. Om dit te zien moeten “we 

eerst de grondtekst nagaan. 

 

In het N.T. worden in het Grieks drie woorden gebruikt die de S.V. allen door “verzoe-

nen” vertaalt. Het zijn diallassomai, katallassomai en apokatallassoo. 

 

1. Diallassomai komt voor in Mt. 5:24: “ga henen en verzoen u eerst met uw broe-

der”. 
Diallassomai is gevormd van allassoo, dit betekent “veranderen” of “wisselen” en “dia”, 

d.i. “door”. De voorstelling is ontleend aan het beeld van wisselaars die door ruilen of 

bijpassen hun rekening vereffenen en door middel van veranderen, wisselen de zaken af-

doen. Figuurlijk: verzoenen, d.i. een verandering van de verstoorde rechtsverhouding en 

dat waar aan beide zijden schuld is. Dat blijkt uit Mt. 5:23 “...en aldaar gedachtig wordt 

dat uw broeder iets tegen u heeft”. Beiden hebben dit laten zitten en niet opgelost. De 

schuld moet onderling vereffend worden, daarom is het een door-verandering, een die 

beide partijen betreft, evenals een middellijn door twee punten gaat. 

 

2 Katallassoo is gevormd van “kata” d.i. “neer”, en “allassoo”, d.i. “veranderen”. Het 

geeft aan, dat de verandering, de verzoening van de niet schuldige partij uitgaat, dat de 

rechten van één partij geschonden zijn. Hier is geen misverstand of schuld aan beide kan-

ten, de ene partij heeft gelijk. Wil die nu de scheiding die er ontstaan is opheffen dan is er 

een neer-ver-zoen, een katallassoo. 

 

De teksten waarin dit woord voorkomt zij 1 Cor. 7:11; 2 Cor 5:18, 19, 20 en Rom. 5:10. 

 

1 Cor. 7:11 “...En indien zij (de vrouw) ook scheidt dat zij ongetrouwd blijve of zich met de 

man verzoene en dat de man de vrouw niet verlate”. 
 

Het betreft hier de vrouw die scheidt omdat haar man haar moedwillig verlaten heeft. Dat 



Jaargang 1938 Pagina 94 
 

volgt uit het slot van het vers: “...en dat de man de vrouw niet verlate”. Zij gaf geen aanlei-

ding, hij werd ontrouw. Hij schond het huwelijksrecht. Daarom is de verzoening als zij daar-

toe overgaat een “neer-verzoening”.. Zij doet afstand van haar recht en verzoent zich. 

 

In 2Cor. 5:18 en 19 gaat het over de reeds boven geciteerde verzen. God heeft Zichzelven 

verzoend met de wereld. God, de beledigde Partij, heeft Zijn verhouding tot de wereld gewij-

zigd. Hij is in een nieuwe verhouding getreden, die van vrede. Daartoe heeft Hij Christus tot 

zonde gemaakt. God is niet meer tegen de mens. We1 is de mens nog tegen Hem. Maar dit 

moet hij nu ook opgeven. Daarom bidt God, door Zijn dienaars: “Laat u met God verzoe-

nen”, vs. 20. Treed nu in die vredes-verhouding, laat uw vijandschap tegen God varen. Gij 

zelf behoeft die vijandschap niet op te heffen, God heeft dit reeds gedaan. Van Zijn kant is de 

scheiding weggenomen. Zijn grote liefde was hiervan de drijfveer. Hij heeft die doen blijken 

door Zich met ons te verzoenen toen wij nog vijanden waren, Rom. 5:10. Hij deed dit door de 

dood Zijns Zoons. Christus stierf voor de zondaren en Zijn dood was het middel tot verzoe-

ning. In Hem rekende God af met het oude mensdom. Hij kon nu een nieuwe verhouding 

scheppen en laat de mens bidden om zich in het nieuwe mensdom te laten overbrengen). 

 

Dat is het: zich met God laten verzoenen. Leert de Schrift nu, dat dat is het apokataliassoo, 

het zich ten volle laten verzoenen? Neen. Dat leert de heer Knoch wel, maar de Schrift noemt 

dit nog een verzoend worden, een passief katallassoo. Als de heer Knoch dus wijst op de Co-

lossenzen, die de verzoening aanvaard hebben en dit wil bewijzen met Col. 1:21 waar apoka-

tal-lassoo staat, dan stelt hij zich niet op Schriftstandpunt maar grijpt te ver. Het zich-laten-

verzoenen van 2 Cor. 5:20 heet geen apokataliassoo. Dat is nog iets anders. 

 

De heer Knoch zegt wel dat de waarheid der verzoening in Efeze verbreed wordt om ze in 

overeenstemming te brengen met de Verborgenheid. We geloven dat die “verbreding” echter 

iets geheel nieuws brengt. Ook hier is geen ombouw maar nieuwbouw. 

 

3 Apokataliassoo. Dit woord vinden we alleen in Ef. 2:16 en Col. 1:20 en 21. Het is sa-

mengesteld uit “apo”, dat “af” betekent en “katallassoo” dat we reeds bespraken. Door het 

katallassoo treedt men in, in de door God geboden verzoening. God wil nog meer doen: Hij 

wil een nog hogere verhouding scheppen door de reeds herstelde band aan Hem te doen over-

gaan in een vrede-verhouding als nog nimmer gekend was. Burgers van een land die met el-

kaar twisten, kunnen zich-met elkaar verzoenen en voortaan als vreedzame burgers leven. 

Maar een verloren zoon die tot het vaderhuis wederkeert en daar nog hogere rechten verkrijgt 

dan hij eerst al had, is voorbeeld van een af-verzoening. 

 

Voor het woord apokatallassoo hebben we geen goed Nederlands woord dat het kan weerge-

ven. Het is sterker dan “verzoenen”. Het drukt iets hogers uit dan “katallassoo”. Christus za1 

alle dingen verzoenen tot Zichzelf, Col. 1:20. Dit zal zijn door alle dingen onder Hem als 

Hoofd samen te brengen, (Ef. 1:10). Hij heeft Jood en Heiden in een Lichaam verzoend, Ef. 

2:16. Hij heeft die niet, zoals de heer Knoch wil, verenigd”, d.i. op één lijn gesteld, Hij heeft 

ze “verzoend”, ten volle verzoend en er iets hogers uit gevormd, iets dat er nog niet was. Dat 

Hij ze niet “verenigd” heeft, blijkt uit de toevoeging: “met God”. Ef. 2:16 weerspreekt de 

visie van de heer Knoch op 3:6. Jood en Heiden zijn niet “verenigd” met elkaar, maar af-

verzoend “met God”. Dit bewijst mede, dat het Efezen lichaam nog niet bestond. In Corinthe 

waren Jood en Griek reeds in een Lichaam. In Efeze ontstaat wat nieuws. Jood en Heiden 

worden in één Lichaam met God af-verzoend. 

 

Voor deze af-verzoening legt het bloed des Kruises de basis, Col. 1:20, 21. De verzoening is 

door Christus’ dood, Rom. 5:10, de af-verzoening door het bloed, d.i. toegepaste, uitgewerkte 

dood. Ook zo blijkt, dat er verschil is. 
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HET KRUIS. 

Heeft men er aan gedacht dat het Evangelie des Koninkrijk, dat de Apostelen moesten ver-

kondigen gedurende des Heeren omwandeling op aarde, niets zegt over het kruis? Men ziet 

hoe verwonderd ze waren toen de Heere hun van Zijn dood sprak (Mat. 16:21). 

 

Meer zelfs, die Apostelen der besnijdenis spraken ook in hun Brieven niet over het kruis in 

verband met het persoonlijk geloofsleven. 

 

Alleen Paulus handelt er over. Zie ons opstel over “De Twee Mensen” in het nummer van 

September (Deel XII). 

EEN HEILIGE ROEPING. 

Men weet dat de grondbetekenis van heiliging, “afzondering” is. Daarom kunnen we in 2Tim. 

1:9 lezen : “Die ons behoudt en roept (aorist) met een afzonderlijke roeping”. Paulus en 

Timotheus waren geroepen om deel te maken van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd 

is.
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XIII No. 11 November 1938. 

Tot nuttige Stichting 

11 

 

VERGEEF. 

“Om Uws Naams wil, Heere! zo vergeef mijn ongerechtigheid.” Ps. 25:11. 

 

Om Uws Naams wil. Dit betekent: om Uws Zelfs wil. Gods vergeving is buiten enige reden 

in het schepsel. Ze is er alleen om Zijns Zelfs wil. God moet redenen uit Zich zelf nemen. In 

dit vers komen we dezelfde toon tegen die we in Rom. 3:24 horen “En worden om niet ge-

rechtvaardigd uit Zijn genade...” “Om niet” betekent: zonder, d.i. buiten enige oorzaak in 

ons. In het schepsel zelf is geen enkele oorzaak of grond of aanleiding waarop de vergeving 

of de rechtvaardiging zou kunnen worden gebaseerd, Het is alleen “om Uws Naams wil”. Of 

met Rom. 3:24 “door de verlossing die in Christus Jezus is”. Hier wordt de wijze meer uit-

gewerkt maar het blijft “om Zijns Naams wil”.. 

“Vergeef” is de vertaling van een Hebr. woord dat alleen gebruikt wordt van God als Hij 

beledigd is. We vinden het het eerst in Ex. 34:9: “Doch vergeef onze ongerechtigheid en 

onze zonde”. Salomo bezigt het ook zijn bekende gebed in 1 Kon. 8. De vergeving is de basis 

voor zegening en herstel. In Ex 34:9 gaat Mozes verder met te zeggen: “En neem ons aan tot 

Uw erfdeel”. En Salomo zegt: “En breng hen weder in het land...”. Uit Jer. 31:34 blijkt, dat 

het tevens de basis en zeker wel het middel is voor de kennis des Heeren: “Want zij zullen 

Mij allen kennen... want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven”. 
 

Het vragen om vergeving is niet een zaak die slechts eenmaal geschiedt en dan voor immer 

afgedaan is. ’s Is een voortdurende herhaling. Er zijn gelovigen die menen dat als God een-

maal de zonden vergeven heeft, ze dan ook met alles klaar zijn. ’t Is waar: als God vergeven 

heeft, heeft Hij vergeven. Maar daarom gaat het niet. Het betreft hier in Ps. 25 geen verge-

ving van bepaalde zonden, geen komen tot God, maar een ontdekking van de zondige natuur, 

van de ongerechtigheid, van het, niet recht zijn in al de strevingen en uitingen van ons ik. 

Juist door de genade gaan we dat zien. Gods Geest overtuigt dan telkens weer en meer van 

ons hopeloos tekort. Telkens meer voelen we het woelen en werken der zonde. En hoe minder 

we ze doen, des te sterker voelen we de ongerechtigheid. En uit de ervaring, het is niet alleen 

een  “gevoel” want er is een duidelijk inzicht in ons zelf en geen onbestemd iets voelen, 

wordt de bede geboren om vergeving. Niet van dadelijke zonden maar van de belediging die 

we God aandoen door ons zondig ik. Dat is onze ongerechtigheid. 

 

En die wordt beleden. Niet voor God als God, d.i. als Degene Die Zich reeds aan ons geopen-

baard heeft, Die reeds, begonnen is zonden te vergeven, Die ons reeds wedergeboren heeft. 

Maar Die nu verder gaat en ons innerlijk doorlicht door de alles doorstralende kracht van de 

Geest en ons innerlijk zo aan ons zelf voorstelt, dat wij zien kunnen wat en wie we zijn. En 

dan wordt daaruit de bede geboren: Vergeef mijn ongerechtigheid. 

 

En dan doet de Heere meer. Dan openbaart Hij zich dieper en breder in Zijn verlossing. Dan 

wordt het geloof in Christus dieper en breder en rijker. Want de Zich aan ons geopenbaard 

hebbende Heere leidt in in het werk der verlossing van Christus. 
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Onze ongerechtigheid is groot. Ze omvat heel ons wezen. Wij doen niet alleen veel verkeerds, 

wij zijn verkeerd. In alle delen krom en verdraaid. De belijdenis daarvan is Gode aangenaam 

want ze is gewrocht door de Geest. Hoe meer Deze doorwerkt, des te groter wordt voor ons 

onze ongerechtigheid. Maar des te groter wordt ook die liefde Gods. En deze laatste overtreft 

de eerste verre in grootte. We leren in deze weg, maar ook zo alleen, bekennen de liefde van 

Christus die de kennis te boven gaat. En het is ook deze weg waardoor we vervuld kunnen 

worden tot al de volheid Gods. 

De Heerlijkheid van de ene Doop 
(Vervolg) 

 

DE DOOP IN DE BEDELING DER VERBORGENHEID. 

 

De nauwkeurige Schriftonderzoeker zal kunnen zien, dat er een overgang van bedeling is aan 

het einde van de periode, beschreven in het boek Handelingen. Er komt geen verandering 

t.o.v. de behoudenis of de grond daarvan, maar er is een groot verschil in de positie waartoe 

men in deze bedeling kan komen en die welke vroeger geopenbaard werden, in de dingen die 

nu bij de behoudenis gevoegd worden. Vóór Hand. 28:28, d.i. vóór Paulus de Joden in Rome 

het afscheidswoord geeft, schreef hij 1 en 2 Thess., 1 en 2 Corinthe, Galate en Romeinen. Na 

de bedelingverandering schreef hij Efeze, Filippensen, Colosse, 1 en 2 Timotheus, Titus en 

Filemon. Laten we enkele punten van verschil in Gods Woord tussen wat vóór en na Hand. 

28:28 ligt aangegeven. 

 

De twee groepen: gelovige Joden en gelovige Heidenen van de Handelingentijd worden na 

Hand. 28:28 niet meer gezien, want de individuele Jood en de individuele Heiden worden tot 

God verzoend in één Lichaam. Ef. 2:16. Uit 1 Cor. 7:18-20 blijkt, dat God vorderde, dat het 

verschil tussen Jood en Heiden gehandhaafd bleef. In Christus was geen Jood noch Heiden,; 

maar er waren wel Joden en Heidenen in “de Gemeente Gods” gedurende de Handelingentijd. 

1 Cor. 11:31. 

 

In de Handelingentijd was het de Heidenen geoorloofd het evangelie der behoudenis, dat tot 

Israël gepredikt werd, mede te horen. Thans is het Israëlieten gegeven het evangelie, dat aan 

de Heidenen gegeven is, mede te beluisteren. Zie Hand. 13:26 en 28:28. 

 

De “hoop van Israël” is voor deze bedeling vervangen door die van “Zijn roeping”. Hand. 

28:20 en Ef. 1:18. 

 

Hij die een gevangene was voor de Hoop Israëls is nu de gevangene van Jezus Christus voor 

de Heidenen. Hand. 28:20, Ef. 3:1. 

 

Het voorschrift niet te huwen in 1 Cor. 7:8 wordt opzij gezet door de raad wel te huwen in 1 

Tim. 5:14. 

 

Paulus, die niets gezegd had buiten hetgeen de Profeten en Mozes gesproken hebben dat ge-

schieden zou, openbaart nu verborgenheden die tot nu toe in God verborgen waren geweest. 

Hand. 26:22, Col. 1:25, 26. 

 

Het deelachtig worden van Israëls geestelijke goederen en het gezegend worden met Abra-

ham wordt vervangen door de hogere waarheid : gezegend met elke geestelijke zegening in 

de hemelen (in het bovenhemelse) in Christus. Rom. 15:27, Gal. 3:9, Ef. 1:3. 
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Hij die genezen kan door oplegging der handen of zelfs door zijn zweet- of gordeldoeken, 

was gedwongen Trofimus krank te Milète te laten en raadt zijn geliefde zoon Timotheus aan 

een weinig wijn te nemen voor zijn maag en zijn menigvuldige zwakheden. Hand. 19:12, 

28:8-9, 1 Tim. 5:23,. 2 Tim. 4:20. 

 

En van de drie dopen van de Handelingenperiode worden bij de verandering in bedeling er 

twee terzijde gezet om alle heerlijkheid te laten vallen op de ene doop van deze bedeling. Ef. 

4:5. 

DE ENE DOOP. 

“ U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. Eén li-

chaam is het, en een Geest gelijk gij ook geroepen zijt tot één Hoop uwer roeping; één Hee-

re, één geloof, één Doop; één God en Vader van allen Die daar is boven allen en door allen 

en in allen”. 

 

In de tegenwoordige bedeling is er één doop. Velen hebben gestreden om de Geestesdoop te 

bewijzen in de woorden: een Geest, zodat zij de ene doop die later genoemd werd konden 

laten betekenen de waterdoop. Maar zo krijgt men twee dopen en dat doet niet alleen de een-

heid van de Geest te niet maar wist ook onze doodsdoop met Christus uit. De poging van Bij-

beluitleggers om één doop te doen betekenen, twee dopen herinnert ons aan de poging van 

een goochelaar die een bal halverwege een hellend vlak tot rust wil brengen. De gewone 

mens legt hem of boven aan of aan de voet. Gewone mensen zullen ook steeds geloven, dat 

een doop betekent één doop en twee dopen twee dopen en drie drie. 

 

De ene doop van Ef. 4:5 wordt voor ons alleen verklaard in het enige andere vers in de laatste 

zeven Brieven van Paulus dat over de doop handelt. 

 

“En gij zijt in Hem volmaakt Die het Hoofd is van alle overheid en macht. In Welken gij 

ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt in het uittrekken van 

het lichaam des vleses (“der zonden” staat er niet), door de besnijdenis van Christus. Zijn-

de met Hem begraven in de doop, inwelken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof 

der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”. Col. 1:10-12. 

 

Als we met Hem begraven zijn in de doop, dan is dat in Zijn doodsdoop. Christus uit de do-

den opgestaan, sterft niet meer. Daarom wordt Hij niet met ons in de waterdoop begraven 

maar worden wij met Hem in Zijn doodsdoop begraven op Golgotha’s kruis. Dit is de enige 

doop die in de tegenwoordige bedeling geplaatst mag worden. Beschouwing van al de teksten 

over dit onderwerp zal bewijzen, dat er in Rom. 6, Ef. 4 en Col. 2 van geen waterdoop sprake 

is. 

AANHANGSEL. 

De volgende verzen waarin de doop wordt vermeld, zijn niet in de voorafgaande bladzijden 

geciteerd. We willen ze nu geven, opdat de lezer aan elk vers over de doop in het N.T. be-

hoorlijke aandacht moge schenken. 

 

“En de Koning Herodes hoorde het (want Zijn naam was openbaar geworden) en zeide: 

Johannes die doopte, is van de doden opgewekt”. Mk. 6:14. 

 

“Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar 

met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim dewijl aldaar vele wateren 

waren en zij kwamen daar en werden gedoopt.” Joh. 3:22, 23. 



Jaargang 1938 Pagina 99 
 

“Als dan de Heere verstond dat de Farizeërs gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen 

maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus Zelf niet doopte maar Zijn discipelen), zo 

verliet Hij Judea en ging wederom naar Galilea”. Joh. 4:1-3. 

 

“En Hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en bleef 

aldaar.” Joh. 10:40. 

 

De lezer kan zelf deze verzen nagaan. Ze hebben allen betrekking op de waterdoop. In drie 

andere teksten is het woord dat gewoonlijk door “doop” vertaald is overgezet door “wassing” 

of “wassen”. 

 

“En van de markt komende, eten zij niet tenzij dat zij eerst gewassen zijn en vele andere 

dingen zijn er die zij aangenomen hebben te houden als namelijk de wassingen (Gr.: dopen 

d.i. indompelingen) der drinkbekers en kannen en koperen vaten en bedden. Mk. 7:4. 

 

“Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen als namelijk wassin-

gen (dopen, indompelingen) der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen. Mk. 

7:8. 

“En de Farizeeër dat ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst voor het middagmaal 

zich gewassen (gedoopt, ingedompeld) had. Luk. 11:38. 

 

AANHANGSEL 2. 

 

Een lijst van al de verzen in het N.T. waarin de doop vermeld wordt, kan de lezer van nut zijn 

om te beproeven of deze brochure naar Gods Woord is. 

 

Mt. 3:6, 7, 11, 13-14, 16; 20:22-23; 21:25; 28:19. 

Mk. 1:4-5, 8-9; 6:14; 10:38, 39; 11:30; 16:16. 

Luk. 3:3, 7, 12, 16, 21; 7:29-30; 12:50 20:4. 

Joh. 1:25-26, 28, 31, 33; 3:22-23; 3:26; 4:1-2; 10:40. 

Hand. 1:5, 22; 2:38, 41; 8:12, 13, 16, 36, 38; 9:18; 10:37, 47, 48; 11:16; 13:24; 16:15, 33; 

18:8, 25; 19:3, 4, .5; 22:16. 

1 Cor. 1:13, 14, 15, 16. 17; 10:2; 12:13; 15:29. 

1 Petr. 3:21. Heb. -6:2. Gal. 3:27. Rom. 6:3-4. Col. 2:12. Ef. Ef. 4:5. 

Vertaald door “wassing” en “wassen” in Mk. 7:1, 8, Luk. 11:38 en Heb. 9:10. 

 

AANHANGSEL 3 

 

De Wedergeboorte door de Doop. 

 

T.o.v. de punten: wederbaart de doop, en de kinderbesprenging zijn de woorden van Sir Ro-

bert Anderson ongeëvenaard. Hij zegt: 

 

“Hier is een kind eergisteren (of nog later) geboren en zo zwak en ziekelijk, dat zijn jonge 

leven elk ogenblik wegvlieden! kan. De vraag rijst: Als het sterft, wat zal dan zijn toekomst 

zijn? Als het sterft in zijn tegenwoordige staat, moet het, zegt men, verloren gaan, want het 

kan de hemel niet binnengaan. Maar, zeggen wij, het arme schepseltje weet niet van zijn 

rechter- noch linkerhand, ’t is absoluut zonder persoonlijke zonden. Waarom moet het zo ge-

straft worden? 

 

Persoonlijk onschuldig, ja, wordt ons geantwoord maar door zijn natuurlijke afstamming be-
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hoort het tot een gevallen geslacht en Adams zonde moet het ter helle doen dalen, tenzij het 

door wedergeboorte gemaakt wordt tot één van Gods kinderen. Door het sacrament des doops 

nu kan deze verandering zonder uitstel of moeilijkheid teweeg gebracht worden en zo kan de 

zaligheid van het kind verzekerd worden indien de dood het soms mag grijpen. Elk kan wel-

licht deze ceremonie vervullen maar waar dit een omstreden punt is, is het beter de zekerheid 

te vergroten en de hulp in te roepen van iemand die van Godswege is aangesteld om de sacra-

menten te bedienen. 

 

Maar neem eens aan, dat de man die we vragen om ons bij te staan aan zijn bediening on-

trouw is en bewijst een slecht karakter of onzedelijk leven te hebben. Dit, zegt men, zal in 

geen enkel opzicht de kracht van het sacrament of de werkelijkheid der verandering die zal 

plaats grijpen, beïnvloeden. Als de man slechts wettig geordend is, zal God hem toch als Zijn 

dienaar erkennen. In een geval als dit; wordt er niets gewonnen door een beroep op medelij-

den. 

 

Willen nadenkende en eerlijke geesten de zaak beschouwen en eerlijk de vraag beantwoorden 

of zelfs in de bijgelovigheden van Heiden volken tot welke we onze zendelingen zenden er 

een opvatting van God is Hem meer onwaardig en onterend dan deze? 

 

Wat soort van God is die welke ons zo wordt voorgesteld. Een onrechtvaardig, niet liefheb-

bend, wreed Wezen dat een onschuldig en hulpeloos kind naar het verderf verwijst. Een on-

redelijk, willekeurig en grillig Wezen dat het eeuwig lot van het kind veranderden wil als er 

een paar druppels water op gesprenkeld worden. Een onheilig, onzedelijk Wezen, want Het 

gebruikt en erkent dienaars, wat ook hun karakter en leven moge zijn. En toch is deze grove 

en profane wanvoorstelling van God een zeer belangrijk deel van de “historische godsdienst 

van de Christenheid” (De Bijbel of de Kerk, blz. 110-112.) 

 

Noot van de vertaler. 
T.o.v. de kinderdoop voegen wij er als vertaler bij, dat deze een Rooms insluipsel in het Pro-

testantisme is dat wel verdedigd wordt op grond van het Verbond en met de stelling dat de 

doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, maar dat nergens enige steun in de Schrift 

vindt. Dat de doop de besnijdenis vervangen, heeft, is onschriftuurlijk. Paulus heeft Timo-

theus besneden en anderen gedoopt. Met de verbondsleer loopt men eveneens vast als men 

Israëls herstel ziet en anderdeels als men de bedeling der verborgenheid leert kennen. Wij 

staan in geen verbondsbetrekking tot God en worden er ook niet in geplaatst, daar God thans 

meer wil geven dan Hij ooit in enig verbond heeft toegezegd. Het Calvinistisch Protestantis-

me en ook het Lutheranisme blijft bij het lagere staan en ziet het hogere niet. Het doopt op 

een onschriftuurlijk basis en leidt tot een onmondig christendom. Vele teksten die men daar-

bij aanvoert, betreffen de doodsdoop en niet de waterdoop. Het ware zeer te wensen indien 

het licht doorbrak onder het kerkelijk Calvinisme en Lutheranisme en men mocht komen tot 

een redelijker Schriftleer en praktijk. 

Wat is de Verborgenheid 

(Vervolg) 

Toekomstige heerlijkheid.  

 We komen nu aan het, derde punt: de toekomstige heerlijkheid. Ook hierin kunnen we met 

de heer Knoch niet meegaan. Als we aan de positieve uiteenzetting komen, zullen we nader 

onze visie ontvouwen. We zijn thans nog bezig met de negatieve: het wijzen op de fouten van 

de heer Knoch. 

 

Volgens de heer Knoch heeft de Besnijdenis een Messias of Christus, de Voorhuid een Heer. 
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Om de Voorhuid ook te betrekken in de opname, heeft Paulus in 1 Thess. 4 niet geschreven, 

dat Christus weldra zal komen maar: “de Heere” want de volken waren naar het vlees “zon-

der Christus”, Dit is wel een eigenaardige opvatting. Is ze juist? Laat ons een onderzoek in-

stellen. 

 

In Paulus’ Brieven wordt de naam van Christus meer dan eens in verband met de Heidenen 

genoemd. “Is Christus gedeeld”, vraagt hij aan de Corinthiërs?” 1 Cor. 1:13. Hij predikt 

Christus, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, 1:23. Dus niet: de Joden Chris-

tus en de Grieken de Heere. “Maar beiden die geroepen zijn, Joden en Grieken, prediken wij 

Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods”, vs. 24. We zouden willen vragen: Is er nog 

meer bewijs nodig? Laat ons toch nog verder gaan. 

 

De Galatiërs, overwegend Heidenen (zie Hand. 13:46, 14:1-18, 27) werden geroepen in de 

genade van Christus (niet: des Heeren), Gal. 1:6. Paulus was, Christus’ (niet: des Heeren) 

apostel voor de Thessalonicenzen, 1 Thess. 2:6. Hij sprak “in Christus”, 2 Cor. 2:17. De Ge-

meente Gods was in Christus Jezus, 1 Cor. 1:2). En als men dan hier nog Joden en Grieken 

wil onderscheiden, dan is het nog: “beide hun en onze Heere”. Zo vervalt de stelling van de 

heer Knochs alsof in 1 Thess “Heere” gebruikt wordt omdat hier de Heidenen mede de op-

name beloofd wordt. 

 

Het gaat hier om wat anders. Paulus spreekt in deze Brief meer dan eens over de toekomst 

van Christus (2:19, 3:13) En nu weer in 4:15. Om nu aan te geven, dat dit geen aparte komst 

is om de Gemeente zoals men leert op te nemen, noemt Hij de komende Christus “Heere” 

Hem hiermee voorstellende als komende voor de wereld. De Heere zal uitgaan van Zijn 

plaats, Mich. 1:3. De Heere zal uittrekken ...en Zijn voeten zullen te dien dage staan op de 

Olijfberg, Zach. 14:3, 4. De Heere zal ...nederdalen, 1 Thess. 4:16. Tussen deze teksten is in 

wezen geen verschil. Ze zeggen allen, dat de O.T. vormelijke Jehovah, Die de Christus is van 

het N.T., wederkomt voor Israël en de wereld. Indien het een aparte opname “der” Gemeente 

was, zou Paulus een andere titel gebruikt hebben en gezet: “Christus” of “Christus Jezus” of 

de “Heere Jezus Christus”. Nu zegt hij alleen: de Heere. 

 

De heer Knoch en anderen met hem maken ook van “het geroep”, “de stem des archangels” 

en “de bazuin Gods”, openbaringen van de wijze waarop Christus zal verschijnen. Ze willen 

die in het geheel niet zien als begeleidende omstandigheden. Wie echter 1 en 2 Thess. onbe-

vooroordeeld naleest, zal zien, dat de opname plaats heeft uit de toekomende toorn (grond-

tekst 1 Thess. 1:10), dat Christus komt met Zijn heiligen, dus niet alleen, zoals zij willen 

(3:.13), dat de dag des Heeren komt als een dief, maar dat hij de Thessalonicensen niet, zal 

bevangen, d.i. overkomen, als een dief, waaruit volgt, dat zij hem (grotendeels) mee zullen 

maken (5:1-4), dat er alleen verkwikking is, niet door een opname vóór de verdrukking, maar 

“in de openbaring des Heeren Jezus van de hemel met de engelen Zijner kracht”, 2 Thess. 

1:7 en dat Hij dan met vuur wrake doet, vs. 8. Wat blijft er zo toch over van al die denkbeel-

den dat “de” Gemeente opgenomen wordt vóór de grote verdrukking? Toch zeker niets. Wel-

nu, omdat Christus dan komt èn voor Israël èn ook voor de wereld en wel als de O.T. HEE-

RE, daarom noemt de apostel Hem in 1 Thess. 4 Heere. Als een erewacht gaat een groep 

Hem tegemoet en haalt Hem als ’t ware in. 

 

Als de heer Knoch zegt: ’t is met het oog op de Heidengelovigen dat Paulus Hem hier Heere 

noemt, waarom zegt Paulus dan, dat “wij”, d .i. volgens hem zeker de Joodse groep, altijd bij 

de “Heere” zullen wezen. Waarom spreekt hij dan niet van “bij Christus”. En als de heer 

Knoch hierop zou antwoorden: met die “wij” bedoelt Paulus niet de Jodengelovigen alleen 

maar de gehele groep die zich rondom hem schaart, dan mogen we, zeker wel vragen, waar-

om hij Efeze niet net zo leest Laat hij daar de “wij’s” ook zo zien en in de “gij’s” zien zij die 
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nog die nieuwe boodschap moeten ontvangen en horen. 

 

En ten slotte nog dit. Paulus spreekt in 1 Cor. 15:23 van “Christus in Zijn toekomst”, in 1 

Thess 2:19 van “onze Heere Jezus in Zijn toekomst”, in 3:13 van “in de toekomst onzes Hee-

ren Jezus”, in 4:15 van: “de toekomst des Heeren”, in 5:23 van: “in de toekomst onzes Hee-

ren Jezus Christus”, in 2 Thess. 2:1 van: “door de toekomst onzes Heeren Jezus Christus” in 

2:8 van: “door de verschijning Zijner toekomst”. Is dit een andere toekomst dan “de toekomst 

onzes Heeren Jezus Christus” waarvan 2 Petr. 1:16 spreekt of “Zijn toekomst” van 1 Joh. 

2:28 en 2 Petr. 3:4 of “de toekomst des Heeren” van Jak. 5:7 en 8. 

 

Men lette vooral eens op 1 Thess. 4:15 en 1 Joh. 5:7 en 8. In beide staan precies dezelfde 

woorden: “de toekomst des Heeren”. Nu is Jakobus een dienstknecht Gods voor de Besnijde-

nis. Dus voor Israël. Israël als volk heeft geen opname. Dat zal de heer Knoch direct toege-

ven. Maar nu spreken èn Paulus èn Jakobus beiden over “de toekomst des Heeren”. We staan 

hier dan voor een eigenaardig geval. Men zie: 

 

Paulus schrijft: toekomst des Heeren omdat de Heidengelovigen ook opgenomen worden zegt 

de heer Knoch. Jakobus zet: toekomst des Heeren omdat...? Voor Heidengelovigen is dit niet 

want hij schrijft aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn (Jak. 1:1). Maar de Joden 

hebben alleen met Christus te maken en niet met de Heere, zegt de heer Knoch. Toch zet Ja-

kobus: toekomst des Heeren. We mogen hier zeker wel vragen hoe dit zit. 

 

En tevens nog wat. De heer Knoch zegt: De toekomst des Heeren voor de Thessalonicensen 

is ter opname van “de” Gemeente. Jakobus leert geen opname. Niettemin leert hij ook te 

wachten op de toekomst des Heeren. Zijn er nu twee geheel verschillende toekomsten des 

Heeren? Of zijn ze dezelfde? En Paulus èn Jakobus zeggen de toekomst des Heeren. Dus iets 

zeer bepaalds. Waarom zijn dit twee verschillende toekomsten. Indien het dezelfde toekomst 

is, dan is er geen opname voor de grote verdrukking en valt de stelling van de heer Knoch. In-

dien er wel verschil is, waarom gebruikt de Schrift dan dezelfde woorden en wijst ze in beide 

gevallen op iets dat hetzelfde lijkt. (En voor ons ook is). 

 

“De” Gemeente die volgens de heer Knoch het Lichaam van Christus is, wordt voor ons en 

ook voor hem, niet opgenomen voor de toekomst des Heeren. Hij ziet in deze toekomst des 

Heeren echter onderscheiden van de toekomst des Heeren die Jakobus op het oog heeft. Toch 

is hij de man die leert, dat men om zijn geloof uit te spreken de woorden der Schrift moet ge-

bruiken. Druk uw geloof uit in de woorden der Schrift, is een van zijn grondstellingen. Wel-

nu, we geloven in de toekomst des Heeren volgens Paulus en volgens Jakobus, Alleen, we 

kunnen niet zien, dat dit, twee toekomsten zijn. Dus schijnt het uitdrukken van het geloof in 

woorden der Schrift niet afdoende te zijn. Waar nu volgens de woorden der Schrift de toe-

komst des Heeren van 1 Thess. 4 dezelfde toekomst des Heeren is van Jak. 5:7 en 8, geloven, 

we niet aan een opname vlak voor die toekomst des Heeren. En eerst dan heeft de verande-

ring en levendmaking plaats van 1 Cor. 15. Toch geloven we, dat Fil. 3 vervuld wordt vóór 

die toekomst. Waartoe leidt dit? Tot dit: Twee groepen te zien. 1 Thess. 1 Cor 15 is voor de 

een, Fil. 3 voor de ander. De heer Knoch wil geen twee groepen en gaat daarom ombouwen. 

Wij geloven dat we alleen tot een oplossing kunnen komen door in Efeze-Fil. het bestek te 

zien van een gehele nieuwbouw. M.a.w.: de bedeling der verborgenheid 

opent een geheel nieuwe hoop en nieuwe heerlijkheid en bouwt het oude niet om. 

De verandering in 1 Cor. 15 en Fil. 3.  
De heer Knoch laat de verandering van het lichaam, in 1 Cor. 15:51 overgaan in die van Fil. 

3:21. Ook hierin bouwt hij om. We willen ook deze ombouw eens bezien. 

 

In 1 Cor. 15:51, 52 staat in het Grieks het woord “allassoo”. De betekenis is: in iets anders 
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doen overgaan. Zie Heb. 1:12, Hand. 6:14, Rom. 1:23, Gal. 4:20. In 1 Cor. 15 gaat het ver-

derfelijke en sterfelijke lichaam over in een onverderfelijk en onsterfelijk, De doden worden 

eerst opgewekt, de levenden behoeven dit niet, maar aan hen geschiedt toch iets: ze worden 

veranderd. Die verandering is levendmaking. Die van Christus zijn worden immers levend-

gemaakt in Zijn toekomst, vs. 23. 

 

Leert Filippensen 3:21 nu zo ongeveer hetzelfde en geven ze slechts een ombouw? Dat kan 

blijken als we hier het woord “veranderen” in het Grieks nagaan. Het lichaam der vernedering 

(zo staat er) wordt veranderd. Hier staat niet: allassoo maar “meta schèmatizoo” d.i. een ande-

re gedaante geven, vervormen, omvormen. In 2 Cor. 11:13, wordt het van de valse apostelen 

gebruikt, in vs. 14 van Satan. De laatste verandert zich in een engel des lichts. Het vernederde 

lichaam nu wordt ook omgevormd, er wordt een andere vorm of gedaante aan gegeven en zo 

wordt het aan het lichaam van Christus’ heerlijkheid gelijk gemaakt. Maar er geschiedt meer 

met de Efezen-groep. Het in voorkomen veranderde lichaam wordt ook gelijkvormig gemaakt 

aan Christus’ lichaam der heerlijkheid. Er staat voor “gelijkvormig” niet: “gelijkgedaantig”, 

maar gelijk “conform”, d.i. geheel overeenkomstig. De omvorming der gedaante gaat gepaard 

met een omvorming van het hele lichamelijke bestaan. Het lichaam wordt niet alleen eniger-

mate verheerlijkt maar innerlijk beantwoordt het naar al zijn functies en potenties (ontwikke-

lingsmogelijkheden) aan Christus’ lichaam der heerlijkheid. D.i. aan Christus’ lichaam zoals 

Hij dat nu heeft en waarmee Hij in het ontoegankelijk licht woont en in Gods Rechterhand 

zit. Nergens leert Paulus dit dan in de Efezensfeer. 

 

We geloven niet, dat door de Filippensenopenbaring de CorinthenVerandering in een punt 

des tijds omgebouwd wordt. We geloven beide. D.w.z. we geloven dat zowel het een als het 

ander geschiedt. Maar de Heer Knoch verandert het veranderen van 1 Cor. 15 in een gelijk-

gedaantig en gelijkvormig maken van Fil. 3. Dit kan alleen door het “veranderen” om te 

bouwen. Dit doen wij niet. We laten beide staan en zien twee groepen. De een krijgt het een, 

de ander het andere. 

 

Wat de Konkordantie leert 
Inzetting en-Overleveringen. 

 

Iemand die gemakkelijk een dergelijk onderzoek zou kunnen instellen, doch zich laat afleiden 

door menselijke overleveringen, vroeg eens wat wij verstaan door Paulus’ uitdrukking: 

“houdt de inzettingen” in 2 Thess. 2:15. Hij meende namelijk dat, we uit dit vers leren dat we 

in water moeten dopen en avondmaal moeten vieren. Hieruit blijkt allereerst dat hij geen re-

kening houdt met, de verandering in Hand. 28:28. Uit een brief die gedurende de tijd der 

Handelingen geschreven is, waar Israël nog steeds het uitverkoren volk is en de uitwendige 

vormen nog in acht genomen moeten worden, mogen we niet besluiten dat wij, in de tegen-

woordige bedeling, de inzettingen van die tijd moeten houden. 

 

Om nader in te zien wat Paulus in 2 Thess. 2:15 met het woord “inzettingen” aanduidt zoeken 

we in de Concordantie waar het Griekse woord “paradosis” nog meer gebruikt wordt. We 

vinden daar de volgende verzen vermeld: Mat. 15:2, 3, 6; Mar. 7:3, 5, 8, 9, 13; 1Kor. 11:2; 

Gal. 1:14; Kol. 2:8; 2Thess. 2:15; 3:6. 

 

Laat ons enkele voorbeelden van “inzettingen” opschrijven: 

Mat. 15:2, 3; Mar. 7:3, 5 Het wassen der handen (inzetting der Ouden. 

Mat. 15:5; Mar. 7:11 Iets aanzien als offergave (inzetting der Ouden). 

Mar. 7:8 Wassingen van kannen en drinkbekers (inzetting der Ouden. 

1 Kor. 10:7-11:6 De voorschriften aan gelovige Israëlieten, wier vaderen door Mozes uit 

Egypte gevoerd zijn (zie 1 Cor. 10:1-5): geen afgodendienaars zijn, niet hoereren. God niet 
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verzoeken, het Pascha waardig houden, bidden met gedekt hoofd voor de mannen en met 

ongedekt hoofd voor de vrouwen enz. 

2 Thess. 3:6-12 Niemand ten laste zijn, werken om te eten, geen ijdele dingen doen. 

 

Men zie dus dat het woord ”inzettingen” allerlei kan betreffen behalve doop en “avondmaal”. 

Waar Paulus nu zegt: “houdt de inzettingen die U geleerd zijn, hetzij door ons woord, 

hetzij door onze zendbrief” en deze brief alleen 1 Thessalonicensen kan zijn, waar hij niet 

over doop en avondmaal spreekt, is het zeker wel wat gewaagd deze reeds lang bestaande 

ceremoniën te zoeken in de “inzettingen” van 2 Thess. 2:15. 

 

Het is daarbij ook nodig te onderscheiden tussen inzettingen voor Israël en inzettingen voor 

gelovigen uit de volken. De inzettingen waarover Paulus in 1 Kor. 10 en 11 spreekt, waren 

uitsluitelijk voor Israël, want hij zegt zeer bepaald in 1 Cor. 10:1, 2 dat hij spreekt tot hen 

“wier vaders onder de wolk”, “door de zee doorgegaan”, “in Mozes gedoopt” waren. 

 

Paulus verwijst hier onder meer naar het Pascha (1 Kor. 11:25, 26) waaraan geen onbesnede-

ne deel mocht hebben (Ez. 12:43-48). De “drinkbeker der dankzegging” was zonder moge-

lijke tegenspraak één der bekers van het Pascha (1). Het “Nieuwe Verbond” is zonder tegen-

spraak met Israël gesloten (Heb. 8:9; Jer. 31:31). 

 

De inzettingen van 2 Thess. 2:15 daarentegen zijn alleen voor gelovigen uit de volken en 

kunnen dus het “avondmaal” niet omvatten. 

 

Verder dringen we er op aan dat, wil men al de inzettingen volgen waarvan Paulus spreekt 

men consequent moet zijn en men niet alleen een deel van het Pascha moet houden, doch ook 

al de andere zaken, b.v. het bidden met gedekt of ongedekt hoofd. We mogen dan ook zeker 

verwachten bij die mensen de gave der gezondmaking, de werking der krachten, profetie, 

onderscheiding van geesten, menigerlei talen, uitlegging van talen enz. te vinden (1 Cor. 

12:9-10). Meer nog, we veronderstellen dat ze ook de profetie van Mar. 16:17, 48 vervullen: 

“En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen 

zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen; 

en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden; op kranken zul-

len zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden”. 
 

Maar als we inzien dat na de tijd der Handelingen het Koninkrijk niet meer nabij is, alle 

zichtbare wonderen ophouden, dat Israël verworpen is en daarmee ook alle uitwendige inzet-

tingen terzijde gesteld zijn, dan begrijpen we dat Paulus in Kol. 2:8, dus na de tijd der Hande-

lingen, schrijft: “Ziet toe, dat niemand u als enen roof vervoere door de filosofie en ijdele 

verleiding, naar de overlevering (paradosis) der mensen, naar de eerste beginselen der we-

reld, en niet naar Christus”. Alle vroegere inzetting of overlevering is in onze bedeling 

slechts een “overlevering der mensen”. 

 

Onze Statenvertaling gebruikt het woord “inzetting” ook voor het Grieks “dogma” (b.v. in 

Kol. 2:14, 20) waarvan de betekenis inderdaad dicht bij die van “paradosis” ligt. We bevelen 

onze tegenstanders aan Kol. 2:16-23 goed te overwegen. 

 

Vroegere inzettingen nu toepassen is “eigenwillige Godsdienst” (Kol. 2:23). Daar dergelijke 

“inzettingen” op allerlei wijze gehouden kunnen worden is er dan ook zo’n verdeeldheid tus-

sen de gelovigen. Als God een uitwendige vorm voorschrijft, geeft Hij juist aan hoe hij moet 

gehouden worden. De strijd die er vanaf de eerste eeuw geweest is over doop en avondmaal, 

toont hoe menselijk en eigenwillig die inzettingen in onze bedeling zijn. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XIII No. 12 December 1938 

Tot nuttige Stichting 

12 

 

AANZIE MIJN ELLENDE. VERLOS ISRAËL. 

“Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. 

“ O God! verlos Israël uit al zijn benauwdheid” Ps. 25:18 en 22. 

Er zijn vele gelovigen die over hun zonden lopen te tobben. God drijft hen daarmee in het 

nauw opdat zij zouden gaan uitzien naar de Verlosser. Zij voelen hun ellende en zien hun 

zonden. Neem weg al mijn zonden. God is Zijn werk met hen begonnen. Echter, het moet er 

niet bij blijven om slechts met zichzelf bezig te zijn. Nog afgezien daarvan, dat men dan niet 

tot de oplossing komt die in de verlossing en vrijmaking gegeven wordt, het maakt egocen-

trisch, het blijft dan steeds een om zichzelf draaien. Men moet verder gaan. Uit de bede voor 

zichzelf moet ook geboren worden: die voor anderen met wie we lotgenoten zijn. Zie het in 

Ps. 25. David bidt niet alleen om vergeving van zijn zonden, maar ook om verlossing van 

Israël, het volk waartoe hij behoort. 

 

De gelovige kan meer dan een werk mogen doen. Hij kan drager zijn van sommige waarhe-

den en die bekend maken of moeten maken. Ook kan hij anderen tot God mogen leiden,. 

Maar nog rijker is het, als hij anderen voor Gods genadetroon mag opdragen en voor hen om 

behoudenis mag pleiten op grond van dezelfde genade die hij ontvangen heeft. Dat deed Mo-

zes: “Indien ik nu genade gevonden heb...” 

 

Lezer hoe staat u tegenover uw medemensen. U mag hen op hun zonden wijzen, u mag hen 

evangeliseren. Maar u moet verder geleid worden. U moet ook voor hen kunnen bidden. 

Want er is geen rijker troost voor onszelf dan dat wij anderen aan God kunnen opdragen en, 

overgaande van het bidden voor onszelf in een pleiten voor anderen, de vrucht er van aan ons 

zelf ervaren door een vertroosting des Geestes. 

 

Maar ook hier blijkt onze onvolkomenheid weer. We zullen de één wel, de ander niet aan 

God op kunnen dragen. We bedoelen: met waarachtige drang des harten. Met het verstand 

zeker, dan zal het wel gaan. Maar, God vraagt een bidden met het hart. En dan blijkt ook 

weer onze beperktheid. We zullen niet voor allen kunnen bidden. Of althans niet met dezelfde 

kracht. Hieruit blijkt in hoeveel we nog geoefend moeten worden. 

 

Uit dit tekortschieten wordt echter iets schoons geboren: het opzien tot Hem Die als barmhar-

tig en getrouw Hogepriester voor God staat in de dingen die voor de mensen bij Hem te doen 

zijn. Hoe enig en innig groot is het werk van Christus als Hij voor ons bij God bidt. En hoe 

zal Zijn bidden verhoord worden. 

 

De geestelijke mens wordt, zij het dan ook in zwakheid en onvolkomenheid, medebidder. De 

Geest Die eerst voor hem bidt, leert Hem ook medebidden voor anderen. En voor hoeveel is 

er dan niet te bidden. Hoevelen zijn er niet onbekend met God en Goddelijke zaken. Hoeve-

len leven niet in grote zonden die ons pijn doen. O, mocht het gebedsleven voor anderen rij-

ker en dieper worden. En zij één onzer gebeden mogen krijgen voor allen die onze naasten 
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zijn en in wier midden wij leven, opdat zij verlost mogen worden van hun zoeken, hun niet 

weten, hun opgaan in de wereld, hun ongeloof. Laat ons bidden dat God in hen hetzelfde 

goede werk moge beginnen dat wij geloven dat Hij in ons begonnen is. 

Wat is de Verborgenheid? 

(Vervolg) 

VII. WAT IS DE VERBORGENHEID. 

De verborgenheid van Christus.  
Het vorige is voldoende om de leer van de heer Knoch te leren kennen. We menen ook ge-

noegzaam het onschriftuurlijk ervan te hebben aangetoond. We zullen er nu toe overgaan om 

uiteen te zetten wat voor ons de Verborgenheid is. Inmiddels is er nog wel gelegenheid enke-

le dingen van de visie van de heer Knoch te bespreken en te weerleggen. 

 

We wezen er reeds op, dat in Ef. 3 sprake is van twee verborgenheden: die van Christus en dè 

Verborgenheid. We gaan daarover nu nader handelen. 

 

Paulus zegt in Ef. 3:4: “Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in de 

verborgenheid van Christus”. (We wezen er reeds op dat er niet moet staan “deze” maar 

“de”). Wat is nu de verborgenheid van Christus? We geloven dat deze betreft de wijze van 

Christus’ verhoging. Hierover had Paulus reeds in Efeze 1 geschreven. Wat hij daar zegt, is 

een machtige openbaring. 

 

“Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest 

der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis (Gr.: bovenkennis), verlichte ogen uws ver-

stands, opdat gij moogt weten ...welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij... naar de 

inwerking der sterkte Zijner macht... die Hij gewrocht heeft (Gr.: heeft doen inwerken) in 

Christus als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt en heeft Hem gezet in Zijn Rechterhand 

in de bovenhemelse (sferen), ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, 

en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aioon maar ook in de toekomende. En 

heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen...” Ef. 1 :17-22. 

 

De verborgenheid van Christus betreft dus twee dingen: de opwekking uit de doden en het 

zetten in Gods Rechterhand. Daartoe heeft God de uitnemende grootheid Zijner kracht doen 

inwerken, die geweldig oneindige kracht zoals die in Zijn macht verborgen lag en heeft Hij 

door die kracht eerst Christus opgewekt, en daarna, veertig dagen later, andermaal Zijn onme-

telijke macht uitend in Zijn alles te bovengaande kracht, Christus in Zijn Rechterhand gezet. 

Twee maal heeft Hij deze dus geopenbaard, bij de opstanding en bij de hemelvaart. 

 

Hoewel ook de apostelen van Christus’ verhoging hebben gesproken en Petrus daarvan 

schrijft (1 Petr. 3:22), openbaart alleen Paulus in Ef. 3 iets van het machtige proces van op-

standing en hemelvaart. Voor beide trappen van verhoging heeft God Zijn onweerstandelijke 

kracht doen inwerken. Terecht kan Paulus schrijven: “mijn wetenschap in de verborgenheid 

van Christus”. 
 

Waar de verborgenheid van Christus zo nauw ingeweven is in Ef. 3, moet men dit als een 

aanwijziging beschouwen van wat dè Verborgenheid is. Dè Verborgenheid is niet, dat de Hei-

denen op een lijn gesteld worden met de Joden want in Christus had dit onderscheid al lang af 

gedaan, maar dit: dat de Heidenen medebezitverkrijgers en medelichaam en mededeelgeno- 

ten zijn van wat Christus gegeven is. Het gaat immers, volgens vs. 6, over Gods belofte in 
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Christus. Dacht men nu, dat God zo’n armelijke belofte aan Christus geeft, dat te eniger tijd 

Jood en Heiden op één lijn gesteld zullen worden? Zijn opstanding wiste het verschil reeds 

uit. Immers, niet de Jood, Jezus d.i. de besneden Jezus, is opgestaan, maar de nieuwe mens 

Christus Jezus. Door Zijn kruisiging werd Hij uit Zijn volk uitgeroeid. Door Zijn opstanding 

werd Hij de nieuwe mens. Zijn lichaam werd ontdaan van Zijn vleselijke besnijdenis en om-

geschapen tot een nieuwe mens, de tweede Adam. In de opgestane Christus is noch besnijde-

nis noch voorhuid maar een nieuwe schepping. Hij werd de Eerstgeborene uit de doden. Ge-

looft men nu werkelijk dat God aan Christus, Die in het opstandingslichaam reeds de besnij-

denis teniet zag gedaan, nog op de wijze van de heer Knoch een belofte moest geven, dat 

Jood en Heiden op één lijn geplaatst zouden worden? Het is ingaan tegen de Schrift. In de 

nieuwe Mens is noch Jood noch Heiden. In Hem is iets veel rijkers: de opstandingsmens, 

verheven boven de aardse krachten, die nog wel een ontwikkelingsgang kan doorlopen na 

Zijn opstanding om tot levendmakende Geest te worden maar in beginsel alles wat tot de ou-

de schepping behoort, en daarmee ook de besnijdenis, heeft teniet gedaan. De belofte in 

Christus betreft daarom niet iets t.o.v. Jood en Heiden. Ze gaat over iets in Hem, te Zijnen op-

zichte. Het is een belofte in Hem verwezenlijkt. Ze betreft Zijn Persoon. 

 

DE Verborgenheid.  

En nu komen we tot de kern der zaak Wat is nu in wezen de Verborgenheid. Ze is deze, dat 

Jood en Heiden deel kunnen verkrijgen aan die belofte in Christus. Zij die daartoe bestemd 

zijn, vormen een groep die medelichaam heet en die mede het door Christus verworvene ver-

krijgen. Dit medelichaam is geen verenigd lichaam zoals we zagen, maar een samen-lichaam, 

d.i. een behoren tot dezelfde orde waarvan Christus het Hoofd is, d.i. de Eerste, de Voorgan-

ger. 

 

Paulus heeft hierop reeds gewezen. Ef. 1 kan in dezelfde verzen die we citeerden en waaruit 

we iets weglieten om de verborgenheid van Christus naar voren te doen komen, de ver-

borgenheid aanwijzen. Wij verklaren Ef. 3 met Ef. 1 en met geen breedvoerige beschouwin-

gen die van de Schrift afvoeren of die opzij zetten. Wat zegt Paulus nu in Ef. 1 tegen die me- 

de deelgenoten: 

 

“Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde 

tot alle heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat 

de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der 

wijsheid en der openbaring in Zijn (boven) kennis, (namelijk) verlichte ogen uws ver-

stands, opdat gij moogt weten welke de hoop zij van Zijn roeping en welke de rijkdom zij 

der heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid Zijner 

kracht zij aan ons die geloven naar de (in) werking der sterkte Zijner macht die Hij ge-

wrocht heeft (heeft doen inwerken) in Christus als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt 

en heeft Hem gezet in Zijn Rechterhand.” Ef. 3:15-20. 

 

Dè Verborgenheid is deze, dat dezelfde geweldig grote kracht die God in Christus heeft doen 

inwerken ook eens zal inwerken in de gelovigen die Hij daartoe roept. Paulus bidt er om, dat 

Zijn lezers de Geest der openbaring mogen ontvangen en dat hun ogen verlicht mogen wor-

den om dat te weten. Gods roeping daartoe en de hoop daarop geeft hen mededeelgenoot-

schap in Christus’ belofte, de eenheid der geroepenen, “de 'heiligen”, vormt het medeli-

chaam, de rijkdom Zijner erfenis geeft het mede-erfdeel. In Ef. 1 liggen dus de drie dingen 

van Ef. 3 reeds besloten. 

 

De heer ‘Knoch leert een vóóropstanding voor Christus wederkomst ten gericht in de dag des 

Heeren. De Schrift leert een opstanding en een zetten aan Gods Rechterhand naar de wijze 

van Christus. Evenmin als Christus nu nog in de dood ligt, blijven de mededeelgenoten in 
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Zijn belofte daarin eeuwen liggen. En evenmin als Hij op aarde bleef, blijven Zijn medebezit- 

verkrijgers dat: Gods geweldige kracht zet hen mede in Zijn Rechterhand. En daar vormen ze 

met elkaar het Mede-Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. 

Christus het Hoofd.  
In hfdst. 1 reeds zagen we hoe de heer Knoch over Christus’ Hoofdschap over het Lichaam 

denkt. Hij meent dat Christus nog eens figuurlijk hoofd is van een figuurlijk Lichaam dat 

reeds figuurlijke delen van het hoofd bezit. We zagen ook reeds dat zijn redenering voor ons 

noch logisch noch Schriftuurlijk is t.o.v. het beeld dat hij geeft: de man is het hoofd der 

vrouw; toch heeft de vrouw een eigen hoofd. We hebben dat reeds eerder weerlegd. Nu wil-

len we aangeven, hoe wij Christus’ Hoofd-schap zien. 

 

“En heeft alle dingen Zijn (Christus’) voeten onderworpen en heeft Hem tot een Hoofd 

boven alle dingen gegeven voor de gemeente die Zijn Lichaam is, de vervulling Desgenen 

die alles in allen vervult”. Ef. 1:21, 22 wat duidelijker vertaald. 

 

Christus is gegeven tot Hoofd boven alle dingen. Dit is geen nieuwe openbaring. In 1 Kron. 

29:11 zegt David reeds: 

 

“Uwe o Heere is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de ma-

jesteit, want alles wat in de hemelen is en op de aarde is, is Uwe; Uwe o Heere is het ko-

ninkrijk en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles”. 

 

David reeds kende Christus’ Hoofd-schap over alles, want al omvat het begrip “Jehovah”, 

HEERE, in het O.T. meer dan alleen de Zich vormelijk openbarende God, Die later als Chris-

tus in het vlees verscheen, toch mogen we deze tekst ook op Christus toepassen, daar het N.T. 

dit verder zo uitwerkt. Onder het “alles” waarvan David spreekt, zijn zeker de “alle dingen” 

van Paulus te verstaan. 

 

Wat David niet zag, openbaart Paulus. In de “alle dingen” is een groep die Christus’ Lichaam 

is, de vervulling, de aanvulling, Grieks: het plèrooma. Dit is al datgene waardoor iets vol ge-

maakt wordt. Het plèrooma der aarde (1 Cor. 10:26) is al wat er toe behoort. “Volle manden” 

in Mk. 8:26 is in het Gr.: het plèrooma der manden, d .i. het vulsel, wat ze vol maakt. De 

“volheid des tijds”, Gal. 4:4 is al datgene wat nodig was om de tijd te doen komen. In Chris-

tus woont al de volheid der Godheid, Col. 2:9, ook Col. 1:19. D. w. z. het wezen Gods met al 

de daartoe behorende eigenschappen. Als nu de Gemeente die Zijn Lichaam is Zijn volheid of 

aanvulling heet, vormt ze een veel intenser eenheid met Hem dan de man als hoofd der echt-

verbintenis. Het natuurlijke lichaam is de volheid van het natuurlijke hoofd. In ons hoofd ligt 

het hele lichaam vertegenwoordigd. Dit is als ’t ware het uitgebouwde hoofd. De functies die 

in het hoofd hun centrum vinden, vinden in het lichaam hun belichaming. Het lichaam is het 

plèrooma, de aanvulling van het hoofd. Zonder deze aanvulling is het hoofd wel een eenheid 

maar geen volheid, ligt het beginsel der werkingen wel vast maar er is een verdere in-

strumentatie in de longen, ledenmaten, enz. 

 

En dit geldt ook voor de Gemeente die Christus’ Lichaam is. In de opgestane Christus geeft 

God een Hoofd dat Zijn verdere aanvulling heeft in het Lichaam. Had dit Lichaam zelf reeds 

een hoofd, dus was het op zichzelf genomen volledig, dan was het geen aanvulling, geen plè-

rooma. Nergens leert de Schrift dat de vrouw plèrooma van de man is. Ging de redenering 

van de Heer Knoch op, dan moest dit zo zijn. Nergens leert 1 Cor. of Paulus’ andere eerste 

Brieven, dat het Lichaam van Corinthe Christus’ plèrooma is. Ef. 1:20 en 21 spreekt echter 

van een gemeente die Christus’ Lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult. 

Daarom zien wij in Efeze een Lichaam dat geen leden in het Hoofd heeft, maar dat Christus 
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als overste Leidman en Voleinder des geloofs tot Hoofd heeft. 

Gezet in Gods Rechterhand.  
Christus is gezet in Gods Rechterhand. Aldus de grondtekst in verschillende N.T. plaatsen, 

n.l. Rom. 8:34; Ef. 1:20; Col. 3:1; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2 en 1 Petr. 3:22. In andere teksten 

is sprake van Christus’ gezeten zijn uit Gods Rechterhand. Zie Mt. 22:44; 26:64; Mk. 12:36; 

16:19; Lk. 20:42;22:69; Hand. 2:34; Heb. 1:13. Ten tweede, dat Hij staat uit Gods Rechter-

hand, Hand. 7:55, 56. 

 

Het “uit” en het “in” heeft zijn betekenis. Het zetten “in” Gods Rechterhand wijst op de rust 

van Christus tussen Zijn eerste en Zijn tweede komst. Het zitten “uit” Gods Rechterhand 

wordt bijzonder geciteerd tegenover vijanden of tegenstanders. Alleen Mk. 16:19 is neutraal 

in dezen. 

 

Het “uit” de Rechterhand Gods is te houden als een aanwijzing voor Christus’ komst ten oor-

deel waarbij Hij Zijn vijanden zal onderwerpen. Zodra die tijd aanbreekt, zit Hij “uit” Gods 

Rechterhand. Die tijd zal duren tot al Zijn vijanden Hem ook werkelijk onderworpen zijn. De 

dood is de laatste vijand die onderworpen wordt, 1 Cor. 15:26. 

 

Het zitten “in” wijst op de rust. Christus is wedergekeerd in de verborgenheid Gods. Het recht 

om te zitten “in” heeft Hij door Zijn lijden en sterven en diepe vernedering verworven. En al 

zit Hij in de toekomende aionen “uit” Gods Rechterhand, naar de positie behoudt Hij het “in”. 

Het hangt slechts van Zijn werk af of het een “uit” of een “in” is. Een zwak beeld. Een vorst 

die uit moet trekken ten strijde, zit uit van zijn troon. Hij verliest die niet, maar de werken des 

vredes die hij rustig van uit zijn troon kan besturen, werden onderbroken en hij moet optrek-

ken tegen de vijanden. Als de vrede gesloten is, kan hij weder het werk des vredes voortzet-

ten en op een andere wijze voor zijn volk zorgen als tijdens de oorlog. En zo ook, maar veel 

rijker, met Christus. Het zitten “in” Gods Rechterhand wijst op Zijn verheven positie boven 

alles. 

 

Het zitten in Gods Rechterhand is vanzelfsprekend een figuurlijke uitdrukking. In eigenlijke 

zin heeft God geen Rechterhand. Hij is onvormelijke Geest. De term is beeldspraak ontleend 

aan het oosterse leven. Wie in het Oosten tot de rechterhand van een vorst verheven werd, 

werd daardoor na de vorst de hoogste in het land. Hij kreeg een plaats boven allen. (Zitten in 

Gods Rechterhand betekent dus: geplaatst worden in dat centrum of in die sfeer waar Gods 

heerlijkheid en kracht en majesteit zich het volst openbaren. Dit houdt mede in het verkrijgen 

van alle macht in hemel en op aarde. 

 

Waar moeten we dat centrum nu zoeken? De Schrift geeft daarop het antwoord. 

 

1 Petr. 3:22 “Welke is in de Rechterhand Gods, opgevaren ten hemel”. 

 

Heb. 3:1 “Dewelke (n.l. Christus) is gezeten in de Rechterhand der Majesteit in de hoogste 

(hemelen)”. 

 

Ef. 1:20 “... en Hem gezet heeft in Zijn Rechterhand in de hemel”. Gr.: en tois epouraniois, 

wat, wij vertalen door: in de bovenhemelse (sferen). 

 

“Gods Rechterhand” is een positie in de hemel. Onder “hemel” verstaan we hier de sfeer bui-

ten de aarde. Daarom zegt 1 Petr. 3, dat Christus opgevaren is ten hemel. Verder duidt Petrus 

e.e.a. niet aan. Heb. 8:1 omschrijft de positie breder en zegt, dat Christus is gaan zitten in de 

Rechterhand van de troon der Majesteit in de hemelen. Heb. 1:3 spreekt van de hoogste he-
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melen. Het woord “hemelen” staat er in de grondtekst wel niet bij maar kan zonder bezwaar 

ingevoegd worden. Hiermee wordt dan nog meer gezegd dan in Heb. 8:1. En nog preciezer 

wordt de plaats aangegeven in Ef. 1:20: Christus is gezet in de bovenhemelse sferen. Hij is 

daartoe, volgens Ef. 4:10 opgevaren ver boven al de hemelen. Voor “ver boven” staat in het 

Grieks: “boven over” Dit is hetzelfde woord van Heb. 9:5: de cherubs waren boven de ark, 

d.i. zich verheffend boven het verzoendeksel. Christus is dus boven over al de hemelen. Toch 

noemt de Schrift dit ook “hemelen” omdat ze zo al de sferen noemt die buiten, de aardbol 

gelegen zijn. 

 

Om in dezen meer licht te verkrijgen, moeten we de gegevens uit Gods Woord nagaan. Gen. 

1:1 zegt, naar de grondtekst, dat God de hemelen en de aarde geschapen heeft. In 1 Kon. 8:27 

zegt Salomo dat de hemelen, ja de hemel der hemelen God niet kunnen bevatten. Ps. 8:2 zegt, 

dat boven de hemelen Gods heerlijkheid is. Men zie ook Ps. 57:6 en 12 en 148:4 Paulus 

spreekt van de derde hemel. Deze kan zijn de hemel der hemelen van het O.T. We moeten 

deze onderscheidingen niet verwaarlozen. Als Ef. 4:10 nu zegt, dat Christus al de hemelen is 

doorgegaan, zullen we moeten aannemen, dat Hij ook de hemel der hemelen is doorgegaan. 

En boven die sfeer liggen nu, o. i. de overhemelse sferen, boven over de andere hemelen. 

Men houde dus in het oog, dat de hemel of de hemelen soms staan tegenover de aarde maar 

dat er in de hemelen ook weer sferen onderscheiden worden. 

 

In onze voorstelling plaatsen we die sferen boven elkaar als verschillende “verdiepingen”. 

Deze voorstelling behoeft niet onjuist te zijn. Men weet tegenwoordig dat de aarde uit ver-

schillende lagen bestaat. Zo kan ook het heelal uit verschillende “lagen”, enigszins bolronde 

sferen bestaan en de reusachtige etherbol vormen die de geleerden ontdekt hebben. Ons ster-

renstelsel met zijn miljoenen sterren is een afgeplatte bol waarvan de grootste middellijn on-

geveer 100.000 lichtjaren is en de kleinste ongeveer 60.000 lichtjaren. Een lichtjaar is de af-

stand die het licht, dat 300.000.000 meter per seconde snelheid heeft, in één jaar (van 365 

dagen) kan doorlopen. Welnu de afstand van de ene bol-zijde tot de andere in ons sterrenstel-

sel is in het ene geval 100.000 van die lichtjaren, en het tweede 60.000. Dit sterrenstelsel kan 

dan vormen de hemelen. 

 

Wat is er buiten het stelsel? Daar liggen meer andere sterrenwerelden, de zgn. spiraalnevels, 

100 maal verder van ons af dan de sterrenhopen van ons eigen sterrenstelsel. Dit dichtst bij-

zijnde spiraal is 1,4 miljoen lichtjaren van ons verwijderd; er zijn er ook die 56 miljoen licht-

jaren van ons af zijn! Duizelingwekkende getallen. Zij zouden de hemel der hemelen kunnen 

vormen. En daarachter echter kunnen nog andere hemelen liggen die de Schrift de overhe-

melse (gewesten) noemt. Als de Schrift nu zegt, dat Christus de hemelen is doorgegaan, bo-

ven over al de hemelen is en Niettemin in de hemelen is, dan zijn dit geen tegenstrijdigheden. 

De Schrift noemt alle sferen buiten de aardbol hemel. Dit is het algemeen begrip. In de hemel 

(als algemene sfeer) zijn weer hemelen, hemel der hemelen en overhemelse sferen. De Schrift 

is hierin de wetenschap vooruit. Deze heeft eerst later de ontdekking gedaan dat ons sterren-

stelsel een afgesloten geheel vormt en daarbuiten, daar boven andere sferen zijn waarvan de 

Schrift al een naam aangeeft of waarop ze wijst door te spreken van hoogste hemelen. 

 

Is dit de ene meer aanschouwelijke voorstelling, er is nog een andere, die wellicht de eerste 

aanvult. We behoeven de hemelen niet alleen als “verdiepingen” boven ons te denken. Het 

kunnen zeer wel gebieden zijn die door elkaar schuiven en waarin steeds meer van Gods 

heerlijkheid gezien wordt. We willen dit met zwakke beelden toelichten. 

 

De mens staat op de aarde en leeft in de luchtsfeer. Zijn leven wordt onderhouden door de 

geest die zijn lichaam doorwoont en de lucht doordringt en toch iets geheel anders, is. Er is 

een substantie die men ether noemt. Niemand heeft die ooit gezien maar men neemt hem aan 
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daar er vele verschijnselen door verklaard worden. Naarmate men van de grondstof tot de 

electriciteitsfeer overgaat, komt de ether dichter bij ons. Hij doortrekt alles, alles wordt er 

door gedragen, Niettemin zijn er andere stoffen en substanties in. En zo kan het nu ook met 

de hemelse sferen zijn, stellen we ze boven elkaar. In werkelijkheid kunnen ze door elkaar 

schuiven. De derde hemel kan in de hemelen zijn, en de overhemelse sferen in de derde he-

mel. Toch zijn het dan aparte sferen. En of ze nu boven of in elkaar zijn, doet er minder toe, 

we moeten geloven dat ze er zijn. 

 

Met de term “en tois epouraniois” zijn we op het geschilpunt tussen de heer Knoch en ons. 

We wezen er reeds op, dat zijn vertaling “onder de hemelingen” onhoudbaar is. Wij vertalen 

de woorden anders en zetten: “in de overhemelse”. We geven toe, dat het woord “epourani-

os” een bijvoeglijk naamwoord is. Maar daarom behoeft het nog geen hemeling te betekenen 

al staat er ook “en” voor. In Heb. 1:3 hebben we een soortgelijk geval. Daar staat, dat Chris-

tus gezet is “en (h)upsèlois). Dit is ook een bijvoeglijk naamwoord en het staat in dezelfde 

naamval (dat is in zekere vorm) waarin “en tois epouraniois” staat. Vertaalt de heer Knoch 

nu ook “te midden der hoogsten”? Neen, hij zet: “in de hoogten”. Hier vat hij de aanduiding 

als een plaatsnaam op. Maar in Ef. 1:20 dat er bijna parallel meeloopt, zet hij “te midden der 

hemelingen”. We menen, dat “en (h)upsèlois” en “en tois epouraniois” beide een sfeer aan-

wijzen en niet het ene een sfeer en het tweede een groep op een hemellichaam. We zagen 

reeds dat het woord “epouranios” in Hebreeën die betekenis ook heeft. Wij voor ons hebben 

geen bezwaar om, als de heer Knoch in Heb. 1:3 vertaalt “in de hoogten” in Ef. 1:20 en in de 

andere plaatsen in Efeze met die term te zetten: in de overhemelen. Of anders in de boven-

hemelse. Waarbij men kan aanvullen: sferen of gewesten. 

Wat de Konkordantie leert 

DE SPRAAKVERWARRING VAN BABEL. 

 

Abraham leefde ongeveer 2000 jaar vóór Christus. De Schrift geeft dit aan en ook de geleer-

den, zelfs de Critici stemmen hiermee in. De spraakverwarring van Babel geschiedde korte 

tijd daarvoor. Nu is er een grote moeilijkheid, want de opgravingen tonen zonder enige twij-

fel aan dat allerlei talen zoals het Sumerisch, Accadisch, Canaanietisch, Phoenicisch, Moa-

bietisch, Hebreeuws, Aramees, Arabisch, Ethiopisch, enz. reeds geschreven werden lang vóór 

dit tijdperk. 

 

Het is onmogelijk dit feit te loochenen. Doch we zijn ook zeker dat de Schrift Gods woord is 

en de vraag is dan hoe we die moeilijkheid kunnen oplossen. 

 

Een eerste oplossing hierin zou te vinden zijn dat we de uitdrukking “En de ganse aarde was 

van enerlei spraak” (Gen. 11:1) niet opvatten als betreffende de ganse aarde in absolute zin. 

We hebben hier in elk geval een spraakfiguur, waar “aarde” gebruikt is voor “bevolking der 

aarde “. Men kan hier denken aan de totale bevolking van een zekere streek. We vinden in-

derdaad de uitdrukking “ganse aarde” in teksten waar het duidelijk is dat alleen een zeker 

land bedoeld is (b.v. 1 Sam. 17:46; 2 Kron. 9:23; Luk. 2:1; Hand. 2:5). 

 

We willen die oplossing hier niet verder onderzoeken, doch de aandacht vestigen op iets an-

ders. Hebben we dit deel der Schrift wel goed begrepen? Als er staat “enerlei spraak, en ener-

lei woorden” ,  wil dit dan wel zeggen “enerlei taal “? En als de Heere de spraak verwart, 

moeten we dit dan zo verstaan dat ze hun vroegere taal niet meer verstonden? Men ziet dat 

het nuttig kan zijn de concordantie te raadplegen en na te gaan wat we moeten verstaan door 

de woorden: taal, woord, spraak. Te meer daar het reeds meerderen opgevallen is, dat het He-

breeuws in het vorige hoofdstuk telkens “naar zijn taal” (niet “naar zijn spraak” zoals de St. 
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Vert. geeft) gebruikt (Gen. 10:5, 20, 31), terwijl het in Gen. 11 het woord “taal” niet gebruikt, 

doch “spraak” schrijft. 

 

Voor ons onderzoek is het voldoende de volgende Hebreeuwse woorden na te gaan : 

 

1. lashón, letterlijk “tong” (zie b.v. Ex. 11:7 “zal niet een hond zijn tong verroeren “). 

 

Vele plaatsen (zoals Deut. 28:49 “een volk welks spraak (tong) gij niet zult verstaan “) tonen 

dat dit woord niet alleen het lichamelijk orgaan aanduidt, doch ook de taal. Dit is ook het ge-

val in andere talen (Engels : tongue; Frans : langue). Men zie ook Neh. 13:24; Est. 1:22; 3:12; 

8:9, enz. 

 

2. dabar, letterlijk “woord “, zie b.v. Gen. 15.4 “Het woord des Heeren was tot hem“.  

Het betekent ook hetgeen door een woord of door woorden uitgedrukt wordt : een zin, een 

“ding” (Gen. 29:13), een bevel (2 Sam. 12:9), een goddelijke mededeling Jes. 9:7), enz. 

 

3. Saphah, letterlijk “lip “, zie b.v. Num. 30:8 “De uitspraak harer lippen “. Het geeft 

ook aan, wat door de lippen is voortgebracht : “spraak” (Job. 12:20, Jes. 33:19). Dit woord 

wordt ongeveer 175 maal gebruikt en is nooit door “taal” overgezet. Het duidt ook aan de 

“kant” van iets, de “oever” der zee, enz. Als het door “spraak” vertaald wordt, duidt het nooit 

een “taal” aan, d.w.z. het middel om gedachten te wisselen, doch wel de uitdrukking dier ge-

dachten (in gelijk welke taal). Ook het woord “lip “, wordt steeds gebruikt in verband met een 

inwendige neiging, gedachte, gevoelen.  

 

We geven enige voorbeelden : 

“Daartoe ben ik onbesneden van lippen” Ex. 6:11. Mozes was namelijk niet in staat om dui-

delijk zijn gedachten uit te drukken. 

“Onbedacht met zijne lippen uitsprekende, om kwaad te doen” Lev. 5:4. Het gaat hier niet 

over een taal, maar over verkeerde gevoelens. 

“Of de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft” Num. 30:6. Dat 

betreft niet een zekere taal, maar een gelofte. 

“In dit alles zondigde Job met zijne lippen niet” Job. 2:10. 

“En zou een klapachtig man (een man van spraak) recht hebben” Job. 11:2. 

“Hij beneemt de getrouwen de spraak” Job. 12:20. 

 

De “spraak” is in parallel met het “oordeel” van hetzelfde vers. 

“Een voortreffelijke lip... een leugenachtige lip” Spr. 17:7. 

“Het volk, dat zo diep van spraak (saphah) is, dat men het niet horen kan, van belachelijke 

tong (lashon), hetwelk men niet verstaan kan” Jes. 33:19. 

“Niet tot vele volken, diep van spraak (saphah) en zwaar van tong (lashon), welker woor-

den (dabar) gij niet kunt verstaan” Ezech. 3:6. 

 

We denken dat er geen twijfel is dat saphah niet gebruikt wordt voor een taal, maar voor een 

uitgesproken gedachte of gevoelen. Men kan in allerlei talen hetzelfde uitspreken. 

 

Er is echter een tekst die, op het eerste gezicht, schijnt te wijzen op een taal : 

“Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaän, en 

zwerende de Heere der heirscharen” Jes. 19:18. 

 

Nu lette men er op dat het werkwoord “spreken” de vertaling is van dabar, dat letterlijk bete-

kent : “woorden (dabar) uiten” en dit kan zowel betrekking hebben op een uitgedrukte ge-

dachte of gevoelen als op een “taal “. (Zie b.v. Ps. 12:4 “de grootsprekende tong “; Spr. 2:12 
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“die verkeerdheden spreekt “; Jer. 43:2 “gij spreekt leugen “). 

 

Waarover gaat het in Jes. 19:18? Het kenmerkende feit is dat de Egyptenaren de Heere ken-

nen, Hem dienen met slachtoffer en spijsoffer (vs. 21). De Heere zal ze genezen (vs. 22) en 

zeggen: “gezegend zij Mijn volk de Egyptenaars“ (vs. 25). Het is dan ook veel beter in over-

eenstemming met deze “bekering” van Egypte te zeggen dat vijf steden de gedachten en gevoe-

lens (dus het geloof en de leer) van Kanaän  (dus van Israël) in woorden zullen uiten, dan te 

zeggen dat ze Hebreeuws zullen spreken. Men ziet ook dat het tweede deel van Jes. 19:18 dit 

bevestigt : “en zwerende de Heere “. Ook Zef. 3:9 spreekt in die zin : “Dan zal Ik tot de vol-

ken een reine spraak (lees : gedachte) wenden : opdat zij allen de Naam des Heeren aan-

roepen “. Het is niet een zuivere taal, die iemand toelaat God te aanbidden, wel een inwendig 

gevoel dat uitgesproken kan worden in gelijk welke taal. 

 

Laat ons nu teruggaan tot Gen. 11:1, 6, 7, 9. We zien onmiddellijk dat het gaat over gedach-

ten: “Laat ons bouwen“. “Laat ons een naam voor ons maken“. Ze stemmen allen overeen 

in wat zij “beginnen te maken“, namelijk onafhankelijk van God handelen, Hem weerstaan, 

rebelleren (zoals Nimrod, de Rebel). De ganse aarde was inderdaad van enerlei gedachte (en 

ook uitgesproken gedachte: spraak en woord), ze spraken allen op dezelfde wijze : “kom aan, 

laat ons...” zelfs al gebruikten ze misschien verschillende talen om het uit te drukken. 

De ganse aarde was inderdaad van enerlei gedachte (en ook de uitdrukking er van : de 

spraak, doch niet noodzakelijk het middel van uitdrukken: de taal). Nu konden ze ook niet 

meer samen leven, en door die gedachteverwarring verstrooide de Heere ze van zelf. Veron-

derstel dat God alleen hun taal veranderde, waarom zouden ze dan niet kunnen samenleven? 

Ze zouden er toch weldra in slagen elkaar weer te verstaan. Maar door de spraak (dus de ge-

dachten) te verwarren, kan er geen eenheid van handeling meer zijn, geen goede overeen-

komst. 

 

Men ziet hoe alles veel redelijker en eenvoudiger wordt als men niet meer denkt aan taal, 

maar aan spraak in de zin van uitgedrukte gedachte. 

 

Men heeft dikwijls gezegd dat bij Pinksteren God in tegengestelde zin werkte dan bij Babel 

en dus de oorspronkelijke toestand herstelde. Welnu, we zien dat bij Pinksteren er vele talen 

gesproken werd, doch dat dit niet belette dat ze elkander verstonden. En dat is juist wat in 

Babel het geval was. Neemt men in tegendeel aan dat in de beginne allen één taal spraken in 

Babel, dan zouden we ook moeten verwachten dat bij Pinksteren plotselings slechts een taal 

meer gesproken werd. 

 

In de eindtijd komt de éne gedachte terug. Die vinden we in Ps. 2. Dan beraadslagen de vors-

ten samen om zich te stellen tegen de Heere en Zijn Gezalfde, zeggende : “Laat ons hun 

banden verscheuren en hun touwen van ons werpen “. Dat is de Satanische “spraak “. 

 

Ons besluit is dat we kunnen spreken van “spraakverwarring” doch niet van “taalverwar-

ring“. We zien weer eens hoe de Schrift duidelijker en eenvoudiger wordt als we de woorden 

goed onderscheiden en dat ze dan ook geen moeilijkheden levert, die een aanstoot zijn voor 

de ongelovigen.  
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