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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 1 Januari 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
1. 

 

ARM GEWORDEN. 

 

“Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus dat Hij om uwentwil is arm geworden, 

opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden.” 2  Kor. 8: 9. 

 

Voor Zijn komst op aarde was de Heere Jezus Christus rijk. Toen toch was Hij de HEERE, de zich 

in het O.T. in mensengedaante aan meerderen geopenbaard hebbende God. Toen bezat Hij kracht 

en heerlijkheid, almacht en Goddelijke aanbidding. De hemelscharen brachten Hem ere toe, de he-

melgeesten dienden Hem en zetelend in het middelpunt van Gods almacht, was Hem al het gescha-

pene ondergeordend. Alle dingen waren door Hem geworden en door het woord Zijner kracht 

droeg Hij het alles voort naar zijn bestemming. Hij bezat de wereld en haar kracht, de aarde en haar 

volheid. Dat alles was Zijn rijkdom en de grootheid Zijner heerschappij. 

 

Door Zijn vleeswording heeft Hij dit alles afgelegd. Hij is arm geworden. Zijn almacht werd bij de 

Vader gelaten, Zijn kracht aan God overgegeven, Zijn glans afgelegd, Zijn heerlijkheidslichaam 

prijsgegeven. Hij is vlees geworden en Zijn Ikheid is afgedaald tot op ons plan, onze wereld. 

Zo toch hebben we ons deze armoede voor te stellen. We moeten niet aan Hem denken als aan een 

vorst die in een mijn afdaalt na eerst zijn koninklijk gewaad en diadeem te hebben afgelegd om 

grove kleren aan te doen en een eenvoudig hoofddeksel opgezet te hebben. Ondanks deze uiterlijke 

veranderingen blijft zo’n vorst de vorst, al ondergaat hij een bepaalde uitwendige verandering. 

Christus heeft niet alleen een zekere uiterlijke verandering ondergaan waarbij Hij in wezen rijk 

bleef maar Hij is arm geworden. Alle heerlijkheid en glans, grootheid en macht, eer en kracht was 

zodanig afgelegd dat Hij daar niets meer van bezat en dat Hij, om ze andermaal te bezitten, verwer-

ven moest. 

 

Hij is arm geworden. Ontzaglijk woord. De hoge God arm. Ontdaan van Zijn almacht en alwijs-

heid, hemelheerlijkheid en Gods glans. Arm, een mens in alle dingen ons gelijkend, uitgenomen de 

zonde. Wat Hij, daarna verkregen heeft was niet omdat Hij het nog bezat maar omdat Hij het door 

Zijn verdienste verworven heeft. 

 

Hij is arm geworden om velen rijk te maken. Hij is arm geworden om de ontwikkelingsgang te 

doorlopen, die Adam niet doorlopen heeft. Hij is arm geworden om rijkdommen te verdienen en 

schatten te vergaderen. Schatten voor ons. 

 

Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, zegt de apostel. Genade betekent eigenlijk: 

welgevallen. De genade des Heeren is het welgevallen dat Hij aan ons wil geven. Welgevallen in de 

mens, welgevallen zelfs in de gevallen mens. Welgevallen om deze te verlossen uit zijn grote ar-

moede en met goederen te vervullen. Met goederen voor lichaam, ziel en geest. Met gaven voor dit 

leven en het veel hogere toekomstige. Met heil voor zijn ziel, met kracht voor zijn geest, met leven 

voor zijn lichaam, met heerlijkheid in de opstanding, met ere in de toekomst, met macht om te 

heersen, met een troon om op te zetelen. 

 

Lezer, die iets van uw armoede ziet, wie de n van onze jammerlijke ziellijke staat tot een afkeer 

geworden zijn, die smacht naar zijn rijkdom. Zie naar de Heere Jezus Christus in Zijn armoede. Zie 
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naar Hem in Zijn rijkdom. Geloof dat Hij de eerste deelachtig is geworden om u de laatste te geven. 

Verblijd u in Hem die rijkelijk kan en wil geven uit de verworven goederen des heils, en dat in elke 

sfeer. Want Hij heeft ze alle tot het einde doorlopen en is nu opnieuw ingezet in de volle rijkdom 

van weleer waaruit Hij nu, omdat Hij eerst arm geworden is, kan putten om ons mild en overvloe-

dig te schenken. 

 

Veelvuldige Wijsheid Gods 
1 

 

INLEIDING 

 

Voortzetting en uitwerking 

Dit werk is een voortzetting van: “Uit Israëls Profetie” en nadere uitwerking van “De Tijden der 

Eeuwen”. In het eerste deel hebben we trachten aan te tonen, dat het onderwerp van het O.T. en 

van veel in het N.T. niet de “Kerk” maar Israël is; in het tweede gingen we na wat de Schrift onder 

“eeuwigheid” verstaat en hebben we een overzicht gegeven van het voornemen der eeuwen, daarbij 

een vijftal grote wereldperioden onderscheidend. In dit werk willen we de leer der bedelingen naar 

voren brengen en dit als voortzetting en aanvulling op de beide hierboven genoemde werken. 

 

De Schriftsleutel.  
Eeuwen lang heeft men getracht vele dingen in de Schrift zoveel mogelijk met elkaar in overeen-

stemming te brengen. Dit heeft geleid tot vervlakking en verduistering in plaats van tot inzicht. 

 

De Christelijke Dogmatiek heeft bijv. het verschil tussen Israël en de “Kerk” uitgewist; hiermee is 

de pas tot verdere verklaring der Schrift radicaal afgesneden, want de sleutel tot de Schrift is Israël 

en de letterlijke vervulling der profetieën. Wordt deze gemist, dan blijft men verstoken van wat 

God doen zal en nu doende is. Zonder een passende sleutel kan men een gebouw niet binnentreden. 

Zonder Israël is er geen juiste Schriftverklaring. En wat is nu het geval? Dat de sleutel der kennis in 

de Christenheid gemist wordt en de kerkgelovige als regel slechts een vage indruk krijgt van wat 

God ons in Zijn Woord openbaart. Dat gebouw blijft hem gesloten. Gelukkig heeft Hij nog open 

vensters gegeven die het mogelijk maken naar binnen te kijken en het centrum, Christus, te ontdek-

ken en door Hem behouden te mogen worden, maar hoeveel rijker zou men niet kunnen zijn als 

men toegang had tot het gebouw zelf en de verschillende delen en vertrekken van binnen uit kon 

waarnemen, om zich in hun schoonheid te verblijden. Nu is alles voor de overgrote meerderheid zo 

verward dat de Schrift hun meer een gesloten dan een geopend boek is. 

 

Is men eenmaal het Schriftgebouw met de sleutel Israël binnengetreden, dan volgt al snel de ont-

dekking hoe uitgestrekt het is en gaat men iets van de grote lengte doorzien. Een beter beeld daarop 

krijgt men door de verschillende “eeuwen” (aionen) te onderscheiden. Hiermee is men er echter nog 

niet helemaal; er is nog een sleutel nodig om alle “vertrekken” te kunnen openen en deze wordt 

gevonden in de leer der bedelingen. Door deze te onderscheiden, raakt men thuis in de afzonderlijke 

“appartementen”, en krijgt men tevens het middel in handen om de meest intieme woonstede Gods 

binnen te gaan, iets wat geen vrijpostige aanmatiging is maar juist iets waartoe Hij oproept. Dit 

aller-intiemste gedeelte is de roeping tot de bedeling der verborgenheid. In dit gedeelte laat de God 

der liefde al de rijkdom Zijner genade op het allerrijkst en schoonst en heerlijkst uitlichten. Hierin 

geeft Hij alles wat Hij geven kan, de plaats in het centrum van Zijn heerlijk Wezen. 

 

Menigerlei lijn van waarheid 
In het Schriftgeheel inkomende, vinden we wat inhoud betreft, meerdere lijnen van waarheid. We 

noemen: 

1. Geschiedkundige of historische waarheid; 

2. Gevoelsweergevende of emotionele waarheid; 
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3. Voorzeggende of profetische waarheid; 

4. Algemene of generale waarheid; 

5. Verlossing toezeggende of soterische waarheid; 

6. Beperkte en reeds vervulde of gelimiteerde waarheid; 

7. Raadgevende, vermanende of practicale waarheid. 

 

Over elk een woord. 

 

1. De historische waarheid is die welke ons in O.T. en N.T. over bepaalde personen, tijden, volken, 

enz., opgetekend is. Hiertoe behoren dus het verhaal over schepping, zondvloed, de tijd der aarts-

vaders, Israëls historie, de geschiedenissen van het N.T., in één woord alles wat de Schrift ons als 

historische werkelijkheid geeft. 

 

2. De emotionele waarheid doet ons de zielsuitingen van de mens horen. In het bijzonder de Psal-

men al is deze waarheid daartoe geenszins beperkt. Ze is over de gehele Schrift verspreid. 

 

3. De profetische waarheid geeft voorzegging over het nabije of latere gebeuren. In het bijzonder 

Jesaja, Ezechiël, Daniël, Zacharia en Openbaring zijn profetische boeken. Maar in meerdere andere 

Bijbelboeken vinden we profetische delen. 

 

4. De generale waarheden spreken ons van God, en Zijn deugden, van het wezen van de mens, zijn 

zondigheid, nederdalen in de sheool of hades, het toekomend oordeel, Gods soevereiniteit, de ver-

antwoordelijkheid van de mens. 

 

5. De soterische waarheid openbaart ons de weg der verlossing, de Persoon van Christus, de verge-

ving der zonden, de rechtvaardiging en verheerlijking, enz. 

 

6. De beperkte of gelimiteerde waarheid is die welke voor een bepaald volk of een bepaalde tijd 

geldt, inzettingen die een voorbijgaand karakter dragen (tabernakel) of al vervulde profetie. De Wet 

en de Verbonden betreffen alleen Israël, niet de Volken: Christus werd een dienaar der Besnijdenis; 

Zijn leer moet dus in dat licht bekeken worden. De Sabbat is een teken voor Israël, niet voor de 

gelovigen uit de Heidenen. Een deel der profetie is al vervuld. 

 

7. De practicale waarheid doet zich horen in spreuk, raadgeving, voorschrift, levenswijsheid, ver-

maning, bemoediging, enz. (Spreuken, Apostolische Brieven). Ze geeft aanwijzing voor de wandel 

in dit leven of ter verkrijging van de ware levenswijsheid. 

 

Karakter der Waarheid.  
Wat de aard of het karakter der waarheid betreft, laat deze zich in drieën indelen. 

 

Er is een: 

1. Doorlopende of constante waarheid; 

2. Zich ontwikkelende (evoluerende) waarheid; 

3. Bijzondere, tot een bedeling beperkte of bedelingwaarheid. 

 

1. Constante waarheid is die welke van het begin van haar openbaring tot het eind der Schrift on-

veranderd blijft. Zo bijv. Gods oppermacht, de zondigheid van de mens, Israëls herstel, de toestand 

in de dood. Enz. Wat men hierover in het O.T. vindt, blijft onveranderd ook het N.T. door gehand-

haafd. 

 

2. Zich ontwikkelende waarheid is die waarbij God om zekere kern of zeker beginstadium nieuwe 
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waarheden plaatst of waaraan Hij nieuwe dingen toevoegt om de inhoud en de strekking te verge-

lijken; gaandeweg wordt dus meer geopenbaard. Zo bijv. de leer der rechtvaardiging die getuigenis 

heeft van de Profeten maar die pas in Paulus Romeinenbrief tot volle ontplooiing komt; over Chris-

tus die mede door de openbaringen aan Paulus in volle schittering uitstraalt; die over de opstanding, 

mede door Paulus tot het eindpunt ontwikkeld. 

 

3. Bedelingwaarheid is die óf voor een bepaalde tijd geldt bijv. het Oude Verbond óf voor een be-

paalde groep, bijv. de Wet die alleen aan Israël gegeven is, Christus’ bediening aan Israël, de zege-

ning Abrahams voor de Heidenen, het Nieuwe Verbond met zijn onmiddellijk oordeel in de Hande-

lingentijd, de geestesgaven. Én zo meer. 

 

In dit verband merken we op dat er, wèl genomen, verschil is tussen de leer der bedelingen, waar-

over we willen handelen en bedelingwaarheid. Strikt genomen is de laatste een begiftiging van ze-

kere groep als heilsopenbaring, terwijl de leer der bedelingen dingen insluit die het gewone men-

senleven aangaan. 

 

Soms liggen ze vlak achter elkaar. Zo bijv. In Rom. 1: 16. Hier lezen we: “Want het (evangelie) is 

een kracht Gods tot zaligheid voor een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek”. Hier 

liggen twee waarheden naast elkaar: een constante en een beperkte. De constante is vs. 16a, dus het 

eerste deel van het vers. Voor elk die gelooft is het evangelie een kracht tot behoudenis. Maar vers 

16b: “eerst de Jood, en ook de Griek” is een bedelingwaarheid. Die gold toen Paulus Romeinen 

schreef en de Jood nog de voorrang had, toen Israël nog als Gods uitverkoren volk behandeld werd. 

In onze bedeling is dit vervallen. Nu is het niet meer: “eerst de Jood en ook de Griek”, maar nu zijn 

ze beiden gelijkgeschakeld. 

 

Verschil in visie.  
De belijders die de Schrift als Gods Woord. d.i. als waarheid aanvaarden, verschillen in visie op die 

Schrift. Afgezien nu van de geschillen die de verschillende grote Kerkgroepen (Grieks-Katholieke, 

Rooms-katholieke, Lutherse en [Hervormd]-Gereformeerde Kerken scheidt, is er onder de belijders 

verschil over het karakter der waarheid. De één ziet als doorgaande wat de ander als zich ontwikke-

lende waarheid aanvaardt; de derde neemt als zich ontwikkelende waarheid wat de vierde bedeling-

waarheid gelooft te zijn. Het is juist wat betreft het drieërlei verschil in karakter waar de meningen 

uiteenlopen. We willen dit illustreren. 

 

Velen zien Israëls herstel niet als een constante waarheid; ze lossen ze op. Ze zeggen dat in O.T. 

een inhoud wordt aangekondigd die, hoewel de letterlijke bewoordingen anders zijn, geestelijk ver-

vuld wordt aan en in de Kerk. Zij spreken dan van kern en bolster; de laatste zijn de Israëlitische 

termen, de eerste is de ware geestelijke strekking. Hetzelfde gebeurt t.o.v. de toestand in de dood. 

Het O.T. leert wel dat de doden naar de sheool gaan en niet met al weten, maar het N.T. openbaart 

toch een hogere werkelijkheid meent men en men grondvest dit vooral op Lk. 16: 19-31. In deze 

gevallen lost men constante waarheden op; men maakt ze tot evoluerende waarheden; evolueren in 

de betekenis van het een in het ander overgaan. In zekere zin is dit van een constante een bedeling-

waarheid maken, echter met verkrachting van de duidelijke realiteit. Dit is de ene kant waarnaar 

men kan doorvloeien. 

 

Men zal mogelijk vragen: Hoe kan men aan het gevaar ontkomen? We antwoorden: Neem de 

Schrift waar mogelijk letterlijk en zie of de dingen waarover het O.T. spreekt in het N.T. evenzo 

doorgaan. T.o.v. de genoemde dingen vindt men dan dat ook volgens het N.T. Israël hersteld wordt, 

dat er aionen zijn, dat de doden in de hades (d.i. de sheool) zijn. Hieruit blijkt dat ze wat hun aard 

betreft tot de eerste groep, de constante waarheid behoren en men er geen evoluerende waarheid 

van mag maken. 
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Men kan echter ook aan de andere zijde scheef gaan, n.1. door óf bedelingwaarheid tot een zich 

ontwikkelende waarheid te maken óf het karakter van bedelingwaarheid aan gehele Schriftboeken 

toe te kennen. Dan zegt de één: Uit 1 Korinthe blijkt dat in de Handelingentijd reeds het Lichaam 

van Christus bestond; er kan maar één Lichaam van Christus zijn, dus gaat dit, nu de bedeling ver-

anderd is, over in het Lichaam van de bedeling der verborgenheid. Hier maakt men van bedeling-

waarheid evoluerende waarheid. Een ander past deze derde soort waarheid toe op de Schriftboeken 

als geheel en zegt b.v.: Jakobus’ Brief is gericht tot de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn, 

dus hebben wij er niet verder mee te maken. 

 

Jakobus zegt: “Zijt daders des Woords en niet alleen hoorders”. Geldt dit woord nu, omdat het in 

Jakobus staat, alleen voor de twaalf stammen in de verstrooiing? Neen; het is in wezen een constan-

te practicale waarheid al staat ze ook in de Jakobusbrief. Evenzo is dit het geval met het woord van 

Efeze: “Legt af de leugen en spreekt de waarheid”. Al staat dit in een Brief die spreekt over de 

bedeling der verborgenheid, daarom is dit woord ervan niet beperkt tot hen tot wie hij zich recht-

streeks richt. Elk gelovige van vroeger of later tijd moest en moet deze les ter harte nemen. Ook zij 

die tot de twaalf stammen behoren. Het is weer een constante practicale waarheid. 

 

Er zijn dingen die voor alle gelovigen van alle tijden gelden. Daarom verwerpen we het idee dat, al 

is een bepaald Boek voor een zekere groep bestemd, het tot een andere groep niets te zeggen zou 

hebben. We kunnen alleen zeggen: Alle Schrift is voor ons maar alle Schrift gaat niet over ons. In 

de Schrift zijn constante waarheden die voor alle gelovigen zijn en ook tot hen gericht zijn en er 

zijn bijzondere waarheden hetzij evoluerende hetzij dispensationele (bedelings) waarheden die al of 

niet tot ons gericht worden. 

 

Met deze dingen voor ogen merkt men dat de Schrift een ontzaglijk organisch geheel is waarin men 

thuis moet leren raken. Tevens ziet men dat er allerlei mogelijkheden zijn waarbij verschil van opi-

nie zal kunnen rijzen. De één zal een deel der waarheid tot de ene lijn rekenen, de ander tot een an-

dere. Wat kleine onderdelen betreft, hoeft men daardoor niet van elkaar verwijderd te raken; bij 

grotere waarheden is dit meestal wel het geval. Men legt dan de Schrift op zekere, meestal hoofd-

punten, anders uit. D.w.z. men plaatst zekere waarheden in een andere groep dan waarbij een ander 

ze rekent. 

 

T.o.v. het verschil tussen zich ontwikkelde en bedelingwaarheid zal men vragen: Hoe moeten we 

hier onze weg vinden? We geloven aldus: Let op de dingen die verschillen. Is er naar de letter of 

naar het wezen of naar beide verschil, dan moet men dit verschil niet zien weg te redeneren en er zo 

zich ontwikkelende waarheid van proberen te maken, maar men moet dan rekening houden met de 

derde soort waarheid: de bedelingwaarheid. 

 

Het onderzoeken der waarheden moet telkens weer, door aandachtig Bijbelleren en ernstig Schrift-

onderzoek worden geoefend. Soms liggen de waarheden duidelijk aan de oppervlakte; soms echter 

moet men dieper graven. Bijzonder in het N.T. Toch heeft God het door kernteksten weer gemak-

kelijk gemaakt de verschillen in het oog te houden. Zo is de Schrift niet alleen voor de geleerden en 

de bestudeerden maar kan ook de eenvoudige gelovige zijn weg hierin vinden. Wij willen hen door 

een aantal bedelingen te onderscheiden van dienst trachten te zijn. 

 

De leer der bedelingen.  
God heeft de mens onder verschillende vormen van bestuur geplaatst. Dit noemen we bedelingen 

of wil men administraties. Vanaf Noach leeft de mensheid onder het Noachietische Verbond, die 

men ook de Noachietische bedeling kan noemen. Een deel ervan zonderde Hij af en gaf het de be-

snijdenis en de wet. Dit was het openen van een nieuwe bedeling. Vanaf die tijd liepen twee bede-

lingen naast elkaar, parallel. Wat tijd betreft, volgde de tweede wel de eerste maar hief deze daar-
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mee niet op. Hieruit blijkt, dat bedelingen elkaar niet opvolgen zoals de maanden van het jaar dit 

doen, de één behoeft de andere niet te vervangen. God kan met Zijn schepsel handelen zoals Hij 

wil. Twee wijzen van bestuur kunnen zeer goed naast elkaar lopen. Daarin is God vrij. Niemand 

mag Hem daarin bedillen of zeggen: Wat doet Gij. De pottenbakker heeft macht over het leem om 

van de ene klomp het ene vat zo, het andere anders te maken. 

 

In de bedelingen geeft God bepaalde gaven, dispensaties. We kunnen deze uitdelingen noemen. De 

Wet is door Mozes gegeven, de genade is door Jezus Christus geworden, zegt Johannes en hij 

noemt dit “genade voor genade”. De komst van Christus hief de Wet niet op maar was een uitde-

ling van genade ter vervulling der Wet. De roeping der Heidenen door Paulus hief Israëls genade 

niet op maar er kwam een genade bij. We vinden hier verschillende uitdelingen van gaven, dispen-

saties, het stellen in posities van genade. Hiervoor gebruiken de Engelssprekende gelovigen nu het 

woord dispensation, dispensatie. Wij zouden het kortweg uitdeling kunnen noemen en dus zeggen: 

in de bedelingen, d.i. wijzen van bestuur geeft God verschillende uitdelingen, d.i. geeft gaven of 

doet roepingen. Deze kunnen zowel parallel zijn, bijv. Israël en de Heidenen gezegend in Israël als 

cumulatief, opeenstapelend, de ene gave nog rijker dan de andere. Waar God als de Genadige bij 

het openen van een nieuwe bedeling vaak ook meerdere genade, d.i. vrije gave geeft, zullen we het 

verschil tussen bedeling en uitdeling niet telkens naar voren doen komen maar spreken over de leer 

der bedelingen. We bespreken hier het begrip van het woord bedeling, Gr. oikononia, (letterlijk 

huishouding), welk woord we alleen in het N.T. vinden uit tot al de bedelingen die we in de Schrift 

menen te kunnen aanwijzen. 

 

Men houde hier wèl in het oog dat de leer der bedelingen dus nog niet hetzelfde is als bedeling-

waarheid. Deze laatste openbaart ons Gods genade voor bepaalde bedelingen, voor zijn huishou-

ding, d.w.z. Zijn heilsbeleid voor bepaalde groepen. Niet voor de gehele mensheid: 

 

Hoewel we ze wel zullen noemen, zullen we de bedelingen na de tegenwoordige niet uitvoerig be-

spreken. Daarover kan men in de hierboven genoemde werken genoeg vinden. Strikt genomen ge-

ven we dus een overzicht van de bedelingen vanaf Adam tot Paulus. 

 

Aioon en Bedeling.  
Vaak verwart men aionen en bedelingen met elkaar. Laat ons in het kort het verschil aangeven. 

 

De aionen zijn de grote wereldtijdperken die afgesloten worden door een crisis waarbij hemel en 

aarde betrokken zijn. De bedelingen betreffen alleen de gang der mensheid of een deel ervan. Als 

er een overgang is, dan is deze bijna onmerkbaar en wordt hij alleen uit de gevolgen herkend. Hier-

bij komt dat de aionen elkaar opvolgen terwijl de bedelingen parallel kunnen lopen, als het ware 

opeengestapeld kunnen zijn. De aionen zijn dus successief (opeenvolgend), de bedelingen kunnen 

cumulatief (opeengestapeld) zijn. 

 

De Brief aan de Hebreeën 
Vers 15-19 

 

Wanneer er staat: “Heden, als gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals in de verbitte-

ring”, wie dergenen die (de stem) hoorden, verbitterden Hem dan? Waren het niet allen die door 

Mozes uit Egypte uittrokken? Wie waren het op wie Hij veertig jaren toornig is geweest? Waren zij 

het niet die gezondigd hebben, (en) welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? En wie anders 

heeft Hij gezworen dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan dan hen die ongehoorzaam waren? 

 

Op wie verbitterd en toornig?  

De weergave van deze verzen is in de St. Vert. niet zo duidelijk. Door ze op te nemen als vragen, 

wint het geheel aan duidelijkheid. We geloven dat met vs. 15 een nieuwe zin begint en we hebben 



Jaargang 1942 Pagina 7 
 

de Griekse woorden “in het zeggen” waarmee het begint, overgezet door: Wanneer er staat en 

daarop vs. 16 laten aansluiten. 

 

“Heden als gij Zijn stem hoort.” Gods stem was voor Israël niet Zijn hoorbare stem maar Zijn ge-

hele openbaring door leiding, bekendmaking, bediening, inzetting. Oud-Israël heeft daar veel van 

gehoord. De wonderen in Egypte, de doortocht door de Rode Zee, de gang door de woestijn, alles 

diende om hen op ’s Heeren stem te doen letten. Zij hadden het Woord nog niet, of als al enigszins, 

dan toch nog maar zeer gedeeltelijk. God leerde hen nu door Zijn wonderen, Zijn “werken.” 

 

God heeft ons Zijn Woord gegeven. In alle volheid. Hij vraagt ons daarin naar Zijn stem te luiste-

ren, het te overwegen en daarmee in te stemmen. Hij daalt in het Woord tot de zondige mens af en 

deze heeft nog rede genoeg overgehouden om er voldoende van te verstaan. Althans om alle ver-

ontschuldiging buiten te sluiten. 

 

“Zoals in de verbittering.” Het woord “verbittering” komt slechts twee maal in het N.T. voor en 

wel in Heb. 3: 8 en 15. Het werkwoord “verbitteren” komt ook slechts in dit hoofdstuk voor. In het 

O.T. wordt het meermalen t.o.v. Israël gebezigd.  

Ps. 78: 17 zegt: “Nog voeren zij wijders voort tegen Hem te zondigen, verbitterende den Aller-

hoogste in de dorre wildernis.”  
En vs. 40: “Hoe dikwijls verbitterden zij Hem in de woestijn, deden Hem smart aan in de wilder-

nis.”  
Ps. 106: 43: “Hij heeft ze menigmaal gered maar zij verbitterden Hem door hun raad”.  

Dit betreft wel allermeest Israël in Kanaän, zie vs. 34-43 maar men hoeft het daartoe niet geheel te 

beperken. Sommige vertalingen zetten: bij de verbittering en zien daardoor op een enkel feit; wij 

geloven dat we met het Grieks beter in de verbittering kunnen plaatsen en daaronder dan verstaan 

de hele reeks der afzonderlijke verbitteringen. 

 

Wie waren het nu die Hem verbitterden, vraagt de apostel. Waren het God vergeten Heidenen, vol-

ken die Hem niet kenden en aan wie Hij zich nimmer geopenbaard had? Neen, het waren Israëlie-

ten die Zijn wonderwerken gezien hadden in Egypte en in de woestijn. Num. 14: 22 zegt dit duide-

lijk  

“Want al de mannen die gezien hebben Mijn heerlijkheid en Mijn tekenen die Ik in Egypte en in 

de woestijn gedaan heb en Mij nu tien maal verzocht hebben en Mijner stem niet zijn gehoor-

zaam geweest...”  
Ons tekstvers zegt: “Allen die door Mozes uit Egypte uittrokken”.  

Allen! Zeker, er waren uitzonderingen, en de Schrift noemt er twee. Num. 14: 30. Maar wat waren 

zij onder de zeshonderdduizend die uittrokken. Op die allen was de Heere verbitterd en vertoornd 

en van hen moest Hij zeggen:  

“Hoe lang zal Mij dit volk tergen en hoe lang zullen zij aan Mij niet geloven door alle tekenen 

die Ik in het midden van hen gedaan heb?” Num. 14: 11. 

 

“Welker lichamen gevallen zijn in de woestijn”. Voor “lichamen” staat feitelijk “leden”; een deel 

wordt genomen voor het geheel. De apostel zegt niet dat zij gestorven zijn, maar gevallen, mogelijk 

om een zekere verachting uit te drukken om des te minder in het voorbeeld der ongehoorzaamheid 

te doen vallen. 

 

De zonde is de oorzaak van Israëls falen geweest. Deze zonde was ongeloof. Dit is de oerzonde die 

door Adam in de wereld is ingekomen. Alle zonde is tevens ongerechtigheid, d.i. wetteloosheid, 

afwijken van de wet Gods voor geest en ziel en lichaam. De gang van zaken bij Israël was deze: Zij 

hoorden niet naar Gods stem, zij verhardden hun hart toen die telkens herhaald werd, zij verzochten 

God en stelden Hem op de proef en ondanks Zijn machtsbetonning schreden zij voort op de weg 

der ongehoorzaamheid. Het eind was dat zij verdorven werden. 
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Vers 19. 

 

“Zo zien we (dan) dat zij niet hebben kunnen ingaan wegens hun ongeloof.” 

 

Niet aangegaan door ongeloof.  

Israël is in Kanaän niet ingegaan door ongeloof. De apostel spreekt niet over de zonde van het gou-

den kalf of andere dingen, hij vestigt de aandacht op Kades Barnea, de plaats waar zij het Land ver-

smaad hebben. Hier kwam de zonde van ongeloof tot haar toppunt. Ongeloof is feitelijk de basis 

van alle zonden, Het is niet geloven wat God zegt, of Hem niet vertrouwen. Al het andere is er een 

uitvloeisel van. In Kades Barnea vond Israëls ongeloof zijn droevige bekroning. 

 

Niet ingegaan door ongeloof.  
Het is gewenst deze waarschuwing wel ter harte te nemen en even bij enige beschouwingen stil te 

staan. 

 

Door de Schrift lopen twee grondlijnen: die van Gods soevereiniteit over alles en die van de mense-

lijke verantwoordelijkheid. Alleen wanneer we beide tot hun recht laten komen, kan er een even-

wichtige beschouwing gegeven worden. Gods oppermacht en bestel mag ons niet die van de men-

selijke verantwoordelijkheid uit het oog doen verliezen. Anderzijds mag deze niet zo zeer op de 

voorgrond worden geplaatst dat Gods oppermacht miskend of verloochend wordt. Wij mensen lo-

pen licht gevaar in uitersten te vervallen en het één of het ander te nemen. De Schrift geeft beide en 

er is dus: het één en het ander. 

 

T.o.v. de behoudenis van de gelovige zijn er twee meningen gegeven. Aan de ene kant staan zij die 

leren: eens gered blijft eeuwig gered, aan de andere kant zij die zeggen: heden gered kan men mor-

gen verloren gaan. Beide richtingen beroepen zich op de Schrift. En beide hebben onjuiste en niet 

houdbare uitspraken gedaan. Er zijn mannen geweest die geleerd hebben en nog wel leren: als men 

eenmaal als zondaar tot Christus gekomen is, dan doet het er niet toe al sterft men in zonden, men 

is dan behouden. Anderen hebben geleerd dat men alleen dan behouden wordt als eigen goede wer-

ken en getrouwheid tot het eind van het leven voortgezet worden. 

 

Over deze dingen zijn vele boeken geschreven en nog steeds is het pleit tussen deze richtingen on-

beslecht. 

 

Of wij de beslissing willen brengen? We geloven dat ook dit niet gaan zal tenzij men tweeërlei 

aanneemt: Ten eerste dat de Schrift een tweelijn geeft en de zaak niet beslist; ten tweede dat er is 

een weg der behoudenis of een strijd des geloofs waarin wettig gestreden moet worden. Wie één 

groep van teksten in zijn voordeel naar voren brengt en de andere verwaarloost of weg exegetiseert, 

strijdt eenzijdig en loopt kans te falen. Er zijn teksten waarover de ene richting licht heenglijdt en 

die ze er eigenlijk niet wenst, er zijn evenzo teksten die de andere richting niet welgevallig zijn. Er 

is Gods soevereiniteit èn menselijke verantwoordelijkheid. 

 

Neem Israël. God heeft het volk uit Egypte uitgeleid. Dit had Hij zich voorgenomen. Hij had het 

Abraham beloofd, Gen. 15, en Hij volbracht Zijn woord. Maar hetzelfde volk dat is uitgegaan door 

geloof, is vanwege zijn ongeloof niet ingegaan in de rust van Kanaän. God zei:  

“Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid en zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door 

grote gerichten”, Ex. 6: 5.  

En Hij deed het. Zie ook Ex. 5: 24. Anderzijds staat er: “Zij versmaadden ook het gewenste land”. 

Ps. 106: 24. Zo is het ene dus waar en ook het andere. God leidde ze uit en God bracht ze niet in, 

althans die uitgeleiden, vanwege hun ongeloof. 

Bij de gelovigen zijn er die in beginsel verlost zijn uit de geestelijke slavernij der zonde en Christus 
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als middelaar hebben leren kennen maar die gevaar lopen in de woestijn om te komen. Het zijn zij 

die niet tot de volmaaktheid voortvaren of die in zonden sterven; wat voorkomt. Er zijn vele gelo-

vigen die belijden Christenen te zijn, maar wier leven en wandel in niets verschilt van de wereld-

sen. Zij bidden uit gewoonte, gaan ter kerk of ter vergadering uit gewoonte maar in hun wandel is 

niets van de hogere ernst te merken of zijn ze zelfs wereldsgezind. Velen hebben Christus als hun 

verlosser erkend maar zij zijn niet verder gevorderd. Zij mogen dan al in beginsel uit het geestelijk 

Egypte zijn uitgegaan, in de geest zijn zij er ook weer in teruggekeerd. En zo komen zij de woestijn 

niet door. Waar ligt de oorzaak? Zij zijn tevreden met wat bereikt of verkregen is en hebben vrede 

met het woestijnleven dat zij zo kwaad nog niet vinden. Het is hun niet om de Gever maar om de 

gaven te doen. 

 

Veel onheil in dezen wordt door een verkeerd uitgewerkte en toegepaste leer der uitverkiezing ge-

sticht. Men leert veelal: Als God iemand van eeuwigheid heeft uitverkoren om behouden te wor-

den, dan zal die ook behouden worden, hij moge dan doen wat hij wil. Maar is dit de zaken zuiver 

stellen? 

 

Ook wij aanvaarden ten volle de leer der uitverkiezing maar menen dat de uitverkiezing drieërlei 

doel heeft. Ten eerste is ze ter heerlijkheid Gods. Ten tweede is ze ter verheerlijking van de ver- 

korene. Ten derde is ze ten bate van anderen. Rom. 8 geeft ze alle drie aan. Het eerste in het feit dat 

God voor ons is, het tweede dat men het beeld des Zoons gelijkvormig wordt, het derde dat het 

schepsel door de openbaring der zonen Gods vrijgemaakt wordt van de dienstbaarheid der verder-

fenis. Maar een leven in zonde is niet ter verheerlijking van God noch tot eigen kroon noch ten bate 

van anderen. De leer der uitverkiezing wordt ons niet gegeven om er misbruik van te maken maar 

ter vertroosting en steun. Ze is voorts de lijn van Gods soevereiniteit. De andere, die der verant-

woordelijkheid, loopt er direct naast: “En wij weten dat dengenen die God liefhebben alle dingen 

medewerken ten goede”, Rom. 8: 28. En dan volgt de leer der verkiezing, vs. 29, 30. Verder wordt 

in vs. 17 gezegd dat we erfgenamen zijn zo we met Hem lijden. Wie dit door ongeloof niet wil, 

loopt gevaar de rust niet te bereiken. 

 

Men zal ons vragen of er dan afval der heiligen is. We geloven van niet. Maar wel kan er stilstand 

en verachtering zijn. Er kan zijn een uitgaan van het één en een niet ingaan in het ander. Men kan 

uit “Egypte” uitgaan en “Kanaän” niet binnengaan. Men is wel enige mijlpalen gepasseerd maar 

passeert ze niet allen. 

 

Veel schuld hieraan is dat men geen weg ziet tussen het eerste uitgaan uit het diensthuis der zonde 

en het ingaan in de voorgestelde heerlijkheid. Men denkt: eens gered is al gered. En nu is dit wel 

waar t.o.v. de behoudenis ten leven, maar niet t.o.v. het dragen van de overwinningskroon. De ge-

lovige in Christus is behouden maar zijn werk kan schade lijden en hij kan zijn loon missen (1 Kor. 

3: 13, 14). Dit betreft wel allereerst het bouwen op het Fundament, maar gaat o.i. toch ook door 

voor de levenswandel in het algemeen. En waar men te weinig een weg ziet, is het mogelijk dat 

men dwaalt en denkt dat men direct alles heeft wat er te verwerven is. En dat is voor ons niet het 

geval. Er moet zijn een strijd des geloofs en een staande blijven in de harde dag der worsteling te-

gen Satan, zonde en wereld. Er moet zijn een afstaan van ongerechtigheid en een dienen van God in 

de geest. 

 

Wat zal in de opstanding het lot zijn dergenen die in de woestijn gevallen zijn, zal men mogelijk 

vragen. Zullen zij het land dan nimmer zien? Staan zij op in de woestijn en blijven ze voor altijd 

van het Land verstoken? Wat God met de achterblijvers in de opstanding doen zal, willen we veilig 

in Zijn hand laten. Het is niet uitgesloten, dat de Israëlieten in de eveneens op de woestijnreis ge-

storven Mozes en Aaron de leiders zullen hebben die hen alsnog zullen opvoeren naar het land der 

rust. Maar de schade zal er voor hun zijn. Zo ook kunnen eenmaal alle achterblijvers veilig “Thuis” 

komen. Maar de kroon moeten ze missen. Echter, de Schrift zwijgt hierover. En wij willen er daar-
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om niet over spreken. Laat ons niet als Petrus vragen: Heere maar wat zullen deze (Joh. 21) maar 

horen naar Zijn Woord: Volg gij Mij. Dan zullen wij door ongeloof niet vallen op de weg tussen 

“Egypte” en “Kanaän”. 

 

ZIJN MELKVATEN WAREN VOL MELK. 

 

“Zijn melkvaten waren vol melk, en het merg zijner benen was bevochtigd” Job 21: 24. 

 

Het boek Job bevat niet alleen diepzinnige lessen, maar ook allerlei wijsheid en kennis. Telkens 

weer vindt men er aanduidingen van een buitengewoon diep inzicht. Het boek werd vermoedelijk 

ongeveer 1500 jaar vóór Christus geschreven, en de vraag is hoe Job er toe gekomen is dingen te 

kennen die pas in de laatste honderd jaren ontdekt werden. 

 

Laat ons in het kort Job 21: 23, 24 onderzoeken. Het zijn de buizen die het voedzame deel der spij-

zen van de darmen naar de bloedvaten voeren. Het Hebreeuwse woord voor “melk” is nauw ver-

want met “vet”. Als die melkvaten vol “melk zijn”, weet men dat de mens niet lang geleden een 

goede maaltijd genoten heeft en maag en ingewanden goed werken. 

 

Het tweede deel van de zin is even merkwaardig: “en het merg zijner benen was bevochtigd. Het 

merg scheidt namelijk een soort olie af, die onder meer dient om de gewrichten te smeren. Daarbij 

zijn er nog bijzondere klieren die een slijmerig vocht afscheiden, dat ook aanwezig moet zijn om de 

gewrichten in goede werking te houden. Dit is slechts het geval bij gezonde personen. Job 30: 30 en 

Spr. 3: 8 zeggen ons wat er gebeurt als dit vocht ontbreekt. 

 

Het is pas sinds een 200-tal jaren dat men weet dat dergelijke dingen plaatsvinden als men goed 

gezond is. Hoe wist Job dan dat dit het geval was bij iemand “in de kracht zijner volkomenheid?” 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 2 Februari 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
2 

 

TWEE HEREN 

 

“Niemand kan twee heren dienen... Gij kunt niet God dienen en de Mammon.” Mt. 6: 24. 

 

De Schrift is het wondere boek met zijn tweeërlei waarheden: de algemene en de bijzondere. We 

verstaan hieronder dit: De algemene waarheid geldt voor alle tijden en alle personen, gaat door, 

afgezien van de omstandigheden en de verandering van bedelingen. Dat bijv. God is, dat Hij Geest 

is, dat Christus de Behouder is, dat men God moet liefhebben bovenal en zijn naaste als zichzelf, 

enz. zijn algemene waarheden die in alle bedelingen doorgaan. De bijzondere waarheden gelden óf 

t.o.v. een bepaalde groep óf voor een bepaalde tijd. Dat Israël hersteld zal worden, betreft alleen 

Israël, niet de Heidenvolken. Dat de Gemeente die Zijn Lichaam is, gezet wordt boven alle dingen 

geldt alleen deze uitverkiezing in de uitverkiezing. Niet allen. We moeten zo de Schrift met oordeel 

des onderscheids lezen. 

 

Zo ook de Bergrede. Er staan dingen in die bijzondere waarheden zijn, die een bepaalde groep en 

(of) een bepaalde tijd gelden. Die mag men niet veralgemenen en ze tot grondwet van het gees-

telijke, maatschappelijke en staatkundige leven van onze tijd maken. Alle dingen hebben zijn tijd. 

Zo ook dezen. 

 

Het tekstwoord boven deze overdenking is geen bijzondere maar een algemene waarheid. Alhoe-

wel tot Israëls schare gesproken, gaat het uit boven alle tijden en groepen en geldt het allen tot wie 

het komt en dat te allen tijde. 

 

God dienen wil zeggen: zich te Zijn dienst stellen en in alles Zijn slaaf willen zijn en zijn. De 

Mammon dienen is zich in dienst stellen van de geld- en bezitmacht en daarmee ten dienste van 

degenen die deze macht verkeerd gebruiken, de mens en Satan. Hoewel de Heere ze niet uitdrukke-

lijk noemt, maar ze samenvat in het woord “Mammon”, moet men dit begrip concretiseren en er de 

personen achter zoeken die die macht vertegenwoordigen. De Mammon is het egoïsme van de 

mens, dat zich openbaart in de zucht naar geld en goed, en door Satan wordt aangeblazen. 

 

God is de ware Goede en Schone, In Hem ligt de waarheid en al de deugden waarvan we bij de. 

mens een zwakke afschemering zien als overblijfselen van de oorspronkelijke staat van ge-

rechtigheid of een flauwe glans van het licht ontstoken door de vernieuwing van de Geest. God 

dienen is te Zijner eer leven, en zichzelf en anderen, als gevolg daarvan, ten zegen zijn. 

 

Israël had God moeten dienen als eerstgeboren Volkenzoon om Zijn heil te verbreiden in de we-

reld. Het had het toonbeeld moeten zijn van recht en gerechtigheid, vrede en barmhartigheid, goe-

dertierenheid en waarheid. Het had moeten zijn een lichtend licht, een zoutend zout, niet bezorgd 

zijnde voor het aardse want alles zou het toegeworpen zijn. Maar, de Mammon kreeg het te pakken. 

De zelfzucht doortrilde het tot in iedere vezel. Het stelde geld en goed, bezit en goud, gewin en 

rijkdom boven alles. Die vormden het middelpunt van het denken, de begeerte van het hart, het 

streven van zijn leven, het hoogste goed. En Satan blies dit gaarne aan en leidde hen zo om naar 

zijn wil. 

Lezer, we zullen geen stichtelijke woorden gaan schrijven om te vermanen dat men toch vooral 
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God moet dienen en zich van de Mammon moet vrijmaken, dat men veel moet geven aan kerk of 

kring, evangelisatie of zending, dat men de armen goed moet doen en allerlei christelijke belangen 

moet steunen. Ondanks dit alles kan men toch nog de Mammon dienen. We moeten de zaak anders 

stellen. En wel zo: Elk mens ligt van nature onder de macht van het eigenbelang. Nu is het de 

vraag: In hoeverre is men daarvan losgemaakt. In hoeverre heeft het nieuwe leven uit God vrijge-

maakt om Hem te dienen. In hoeverre heeft men, ook met dit woord voor ogen en het als levens-

waarheid voorhoudend, de oude mens afgelegd, gedood, is aan zijn praktijken ontkomen. 

 

Dit wordt een zaak van zelfonderzoek, van doorlichting door de Geest. Waar Deze werkt, zal Hij 

ontdekken in de Mammongeest die ook in ons vlees werkt. Kapitalisme is daar één der bouwsels 

van. Het is ontstaan uit de geest van zelfzucht en hebzucht die tegenover die der liefde staat, liefde 

tot God en liefde tot de naaste. En des te meer men daarin wandelt, des te meer zal de oude Mam-

mongeest afsterven om Gode van harte te dienen met de goederen die Hij ons als rentmeester ver-

leent. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

VOORWOORD 

 

Het vierde deel van de reeks van grotere geschriften is van geheel andere aard dan de drie voor-

gaanden. Vormden die met elkaar een samenhangend geheel, dit deel staat geheel afzonderlijk. En 

toch weer niet zo sterk als men zou denken. De basis voor dit werk ligt in deel II: “De Tijden der 

Eeuwen”, waar in het hoofdstuk: Het Voornemen der eeuwen de vergankelijkheid der schepping 

werd uiteengezet en aangetoond, dat geen schepsel leven heeft in zichzelf en alles van God afhan-

kelijk is. Hij alleen heeft onsterfelijkheid. 

 

Dat we met de uitgave van dit werk zeer velen tegen ons zullen hebben, staat van te voren al bij ons 

vast. Het is wel het moeilijkste onderwerp uit de Schrift. Deze schijnt tweeërlei lijn te geven. O. i. 

is dat niet meer dan schijn en is de oplossing zeer goed te vinden. We vragen met klem: Men on-

derzoeke zelf de dingen nuchter en late zich noch door de traditie meeslepen, noch door gevoels-

argumenten weerhouden. Het gaat om de waarheid. We zijn er ten volle van overtuigd, dat, hoewel 

we geenszins willen beweren dat we al de waarheid of die in alle delen ten volle getroffen hebben, 

toch eenmaal zal blijken, dat we t.o.v. de toestand na de dood in dezen het dichtst de Schrift bena-

derd hebben. Geen traditie of dogma beslist. Alleen de Schrift. Wij menen de waarheid hier voor 

het grootste deel bij Gods licht gegrepen te hebben. In laatste instantie gaat het bij dit onderwerp 

om de eer van Gods onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. 

De Schrijver, 

 

Nr. 1 

 

I. INLEIDING. 

 

Moeilijkheden bij dit onderwerp,  
Het onderwerp “Van Dood en Opstanding” is één der moeilijkste, zo niet het moeilijkste, in de 

Schrift om te behandelen. Niet dat het wezen der zaak zelf zo moeilijk is; de moeilijkheden worden 

meer veroorzaakt doordat meer dan één zaak de uiteenzetting ingewikkeld maakt. 

 

- Ten eerste is er de menselijke factor. De mens lijdt aan inconsequentie en houdt niet tot het 

laatst toe een gegeven lijn vast; hij maakt afbuigingen die aan de rechte gang ervan te kort 

doen; soms strandt hij nog binnen de havenhoofden.  

- Ten tweede is daar de ingewikkeldheid van de schepping, wezen en natuur van de mens. Ook 

deze geven moeilijkheden bij het onderzoek.  
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- Ten derde heeft Satan, die alles dooreen werpt, veel verdraaid en verward waarvoor hij zijn 

bedoelingen heeft die ons bekend moeten worden.  

- Ten vierde zijn er de velerlei en verschillende uitdrukkingswijzen en het zich bij de menselijke 

visie aansluitende van de Schrift, het spreken in stijlfiguren en het lange tijdsverloop (meer dan 

4000 jaar) waarin over dit onderwerp gehandeld wordt.  

 

Dit maakt een breed onderzoek noodzakelijk, waarin men al snel door de veelheid de eenheid uit 

het oog verliest. 

 

Waar dan nog bij komt, dat er meer dan één opstanding is, zodat men niet kan volstaan met te 

spreken van dè opstanding der doden. Dit maakt de zaak nog moeilijker en vermeerdert de proble-

men. Het gehele onderwerp is dan ook veel omvattend. Toch moet een enigszins stelselmatige uit-

eenzetting al deze dingen onder het oog zien. De Schrift moet daarbij uitgelegd worden, het oog 

houdend op de wijze van uitdrukking in bepaalde tijden. 

 

Het belang van dit onderwerp,  

Het te behandelen onderwerp is van grote betekenis. In meer dan één opzicht.  

 

- Ten eerste is het van actueel belang. Met de dood in allerlei vormen maken we dagelijks ken-

nis, hetzij door de nieuwsfeiten, hetzij door het zien van begrafenissen, hetzij door sterfgeval-

len in familie of onder vrienden. Telkens weer dringt zich dan de vraag op: Waar zijn de doden. 

 

- Ten tweede komt die vraag tot ons als we kennis maken met de meningen van andere gelovigen 

of kennis nemen van geloofsbelijdenissen, geschrevene en ongeschrevene.  

 

- Ten derde doet zich de vraag over dood en opstanding mede voor als we denken aan de hei-

denwereld en aan de meningen die zij er over hebben.  

 

- Ten vierde komt bij hen die wat verder hebben mogen zien dan een kerkgeloof ons brengt, de 

vraag op: Tot welke orde hoopt u zelf te behoren. Hiermee gaat de zaak van het algemene over 

tot het persoonlijke: Wat met ons zelf.  

 

- Ten vijfde is er nog een kant: Hoe komt God tot Zijn eer. Dit is het allerbelangrijkste punt. God 

moet groot gemaakt worden. In leven. Bij sterven. En hoe nu na de dood. Dit is in de Schrift te 

vinden en moet vooral nu er zoveel stromingen zijn, opnieuw nagegaan worden. En dat te meer 

nu we meerdere groepen gelovigen onderscheiden en langzamerhand zijn gaan zien dat er meer 

dan één opstanding is.  

 

Waar wij ons stellen op het standpunt, dat de Schrift consequent naar bedelingen uitgelegd moet 

worden en we daartoe alles opnieuw onder ogen moeten zien, moet ook deze zaak opnieuw onder-

zocht worden. Deze eis komt tot ons. Voor we daartoe nu overgaan is tweeërlei nodig. Allereerst 

dat we de lezer enigszins op de hoogte stellen van de heersende hoofdmeningen. Dit doen we nog 

in deze inleiding. Ten andere, dat we voor de behandeling een inleidend vooronderzoek instellen 

naar meerdere dingen die bij het onderwerp ter sprake komen. Dit vraagt een nieuw hoofdstuk. 

 

Overzicht der voornaamste stromingen  

Het is nuttig vooraf enig overzicht te geven van de voornaamste denkbeelden over het vraagstuk  

van dood en opstanding. We willen die eerst onder vier hoofdstromingen onderbrengen en daarna  

nader bekijken. We vinden dan het Materialisme, de Zielsverhuizing, het Spiritualisme en het  

Christendom. Het eerste is een onbeduidend stroompje in vergelijking tot de andere, die de  

meerderheid der mensheid omvatten. 
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1. Materialisme. 

Het Materialisme ontkent het voortleven na de dood. Er is geen bewustzijn na de dood niet alleen, 

maar dood is totale vernietiging van de persoonlijkheid. Er is vanzelf dan ook geen opstanding. In 

Israël zien we deze gedachte vertegenwoordigd door de Sadduceeën. Zij ontkenden de opstanding. 

Bij deze richting vinden we dus vernietiging en geen opstanding. 

 

2. Zielsverhuizing. 

De leer der Zielsverhuizing heeft meerdere vormen en nuanceringen bij verschillende Heidenvol-

ken, maar is tot een principe terug te brengen, n.l. dit, dat de zielen der gestorvenen in andere le-

vensvormen overgaan. Nu eens verandert de ziel in een bloem, dan in een dier of vogel, soms ook 

in levenloze voorwerpen als steentjes, stokjes, etc. Wie slecht geleefd heeft, gaat in een zeer lelijk 

of afschuwelijk dier over, wie goed geweest is in een goed dier. Bijzonder de kwade dieren moet 

men te vriend houden. Ze kunnen op allerlei wijzen kwellen. Doch ook de goede moet men niet 

kwaad maken. Ze kunnen op allerlei wijze leed toebrengen. Elk levend wezen moet ontzien wor-

den, niemand toch weet welke ziel het ten verblijf verstrekt. Overal kunnen de zielen verblijf ne-

men, alles kan “bezield” zijn. Vandaar ook de naam Animisme: animus is het Latijnsche woord 

voor: ziel. 

 

Het Animisme houdt het Heidendom in angst. De Animisten letten op allerlei ongunstige en ook 

andere voortekenen. Om zich te vrijwaren tegen de boosheid van de verhuisd zijnde zielen worden 

allerlei dingen gedaan of nagelaten. Vandaar ook de offers; ze dienen om de zielen gunstig te 

stemmen, vandaar allerlei gebruiken die wij dwaas vinden. Voor hen zijn zij noodzakelijk. Vandaar 

ook het koppensnellen dat vroeger bij vele stammen in zwang was en nog wel voorkomt: men wil-

de de zielekracht van de gedode in zich opnemen. Het blinde Heidendom is bang voor de doden. 

Zij leven voort en zijn onzichtbare en te duchten machten. Aan doden geeft men allerlei offers mee 

om ze goedgunstig te stemmen en zich voor later verlies te vrijwaren; ze mochten zich anders eens 

met geweld en eigenmachtig van het bezit meester maken. Bij begrafenissen van vorsten werden 

vele onderdanen gedood, zij moesten hen vergezellen op de zielereis. 

 

Men ziet hoe in deze denkbeelden elke gedachte aan opstanding ontbreekt en zelfs onmogelijk is. 

De ziel kan wel weer mens worden, doch alleen door verhuizing, dus door reïncarnatie. Maar aan 

opstaan denken de Animisten niet. De zielsverhuizing sluit de opstanding uit. 

 

Een bijzondere vorm neemt deze gedachte aan in China waar ze overgegaan is in voorouderenvere-

ring. Hierbij verhuizen de zielen niet naar allerlei voorwerpen of bezielde wezens daarbuiten, maar 

worden ze bewaard in potjes, kannetjes, enz., die men in huis heeft. Deze worden vereerd en daar-

van verwacht men de zegen. 

 

Zo ligt de Heidenwereld geboeid in de banden der zielsverhuizing. De wereld der overledenen be-

heerst die der levenden. De doden leven voort in een andere vorm, zij zijn in het levende of in het 

levenloze op aarde. Het Animisme in al zijn vormen staat hiermee lijnrecht tegenover het Materia-

lisme. Beide stemmen alleen hierin met elkaar overeen: Geen opstanding. 

 

3. Spiritualisme. 

Het Spiritualisme is een derde stroming. Hieronder kan men het overige samenvatten en in het al-

gemeen alle leer verstaan, die gelooft aan een voortleven van de geest des mensen. Spiritus bete-

kent geest. Onder het Spiritualisme vallen dan het Mohammedanisme, het Spiritisme, de Theosofie 

en het christendom. Deze geloven allen aan het voortbestaan van de geest in enige vorm. Niet 

aan een Animistische zielsverhuizing. Met klem zij er op gewezen, dat Spiritualisme iets anders is 

dan Spiritisme, wat er een lagere vorm van is. Dit gaan we na. 
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De Islam (Mohammedanisme) gelooft aan het voortleven der ziel. Het Spiritisme eveneens, maar 

het laat de geesten gemeenschap houden met de levenden. De Theosofie ziet een opstijgen van de 

hogere bestanddelen van de geest in een zeker oord. Men kan het in dat opzicht ook tot het Spiritu-

alisme rekenen. Waar het echter ook weer het in het vlees komen leert, de reïncarnatie, neemt het 

een tussenplaats in. Geen dezer drie leert de opstanding. Ze hebben die in hun leer niet nodig. Bij 

het Spiritisme leeft de geest als zelfstandig wezen voort en hoeft geen lichaam meer, bij de Theoso-

fie is een nieuw lichaam nodig, omdat de kringloop dit vordert en het lichaam de plaats der reini-

ging en overwinning is. Maar opstanding der doden ziet men niet. 

 

4. Christendom. 

Het christendom is in het algemeen genomen spiritualistisch in die zin, dat het aan een direct na de 

dood voortgezet leven gelooft, maar kan tot een aparte stroming gerekend worden. Het vertakt zich 

in hoofdzaak in tweeën: Het Rooms-katholicisme, dat drie verblijfplaatsen voor de ziel aanneemt: 

de hemel, de hel, het vagevuur, en het Orthodoxe Protestantisme, dat er slechts twee aanvaardt: 

hemel of hel. Bij velen van de laatste groep wordt het Vaderhuis als een soort hemels voorportaal 

aangemerkt. De Christelijke leer aanvaardt met deze voorstelling der dingen het dualisme: de ziel 

of de geest die men identiek (gelijk) houdt te zijn, kan zelfstandig buiten het lichaam voortbestaan, 

vormt een eenheid op zichzelf. De overledenen leven voort. Niet als in het Ammisme in steen, 

plant of dier, maar in een andere sfeer. Later komt dan “de opstanding des vlezes” wel, maar deze 

brengt geen verandering in de eenmaal gevallen beslissing. Althans niet bij het Protestantisme (Lu-

theranisme en Calvinisme). Bij Rome alleen is er nog enige speling: de zielen die nog niet direct 

voor de hemel bereid zijn, gaan eerst naar het vagevuur. 

 

Dit is in grote trekken de stand van zaken in dezen. We willen nu de Schrift gaan onderzoeken om 

te zien welk standpunt deze inneemt en wie ze bijvalt. 

 

 

De Brief aan de Hebreeën 
 

HOOFDDEEL B 1. HOOFDSTUK 3: 1 - 4: 16. 

 

Dit hoofddeel omvat 2 onderdelen. Als volgt:  

 

B 1   C 1   3: 1-4: 13 De zending van Christus. 

D 1  4: 14-16 Algemene toepassing. 

 

B 1  C 1  HOOFDSTUK 3: 1-4: 13. DE ZENDING VAN CHRISTUS 

 

Dit deel heeft weer drie onderdelen. 

 

B 1  C 1    G 1    3: l-6a De Apostel en Hogepriester. 

H  3: 6b-19 Vermaning. 

G 2   4: 1-13 De Rustaanbrenger. 

 

B 1  C1  G 1  3: 1-6. DE APOSTEL EN HOGEPRIESTER. 

 

De tekst van Hebr. 3: 1 -6a   

1. “Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de overhemelse roeping,  

2.  aanschouwt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Jezus, Die getrouw is jegens Hem 

     Die Hem aangesteld heeft evenals 

3.  ook Mozes getrouw was in geheel Zijn huis. Want Hem is zoveel meer heerlijkheid waardig 

     gekeurd dan Mozes als de bouwmeester 
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4.  meer eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand 

5. gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel Zijn 

     Huis als dienaar om te getuigen van 

6a. hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over Zijn Huis. 
 

De structuur van hfdst. 3: 1 -6a:  

 

G 1  h 1   1 Christus. 

 i 1   2 Zijn getrouwheid. 

j 1   3 Groter dan Mozes.  

j 2   4 Reden,  

i 2    5 Mozes’ getrouwheid,  

h 2   6a De Zoon. 

 

Vers 1. 

 

“Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de overhemelse roeping, aanschouwt de Apostel en 

Hogepriester onzer belijdenis, Jezus”. 

 

“Daarom”. In het Grieks staat hier hetzelfde woord dat we in hfdst. 2: 17 ook vinden en dat we daar 

door “waarom” hebben vertaald. Het betekent ook hier: uit hoofde van, op grond van, en wel op 

wat er voorafgaat. Het zegt waarom de broeders moeten doen wat er nu volgt. 

 

“Heilige broeders.” De groep die de apostel op het oog heeft, noemt hij nu “heilige broeders”. Hei-

lig betekent niet: absoluut zondeloos, geen geestelijke gebreken hebbend. Die betekenis heeft het 

woord voor velen gekregen. Maar Schriftuurlijk is ze niet. “Heilig” betekent in de Schrift: afgezon-

derd. Israël moest een “heilig” volk zijn. De priesters waren “heilig”. Gelovigen zijn “heiligen”. 

Waarom? Omdat ze afgezonderd zijn van God en wel door het Woord dat ze dragen of belijden. De 

Hebreeën hadden ook het goede woord gesmaakt, 6: 4, 5 en zo waren zij afgezonderd geworden 

van de andere nog niet bekeerde Joden en Israëlieten. Het zijn broeders omdat ze uit God geboren 

zijn, heilige broeders omdat ze door het Woord dat ze aangenomen hadden onderscheiden waren 

van de andere Joden. 

 

“Deelgenoten van de bovenhemelse roeping”. Over het woord ”deelgenoten” hebben we reeds ge-

sproken. Zie Hoofdst. 1:5. 

 

“Van de bovenhemelse roeping”. Het woord “bovenhemels” komt meerdere malen voor in het N.T. 

In Hebreeën zes maal. Als we de laatste teksten in structuur plaatsen, vinden we het volgende: 

 

A 1 Deelgenoten   a 1   3: 1 Deelgenoten van de bovenhemelse roeping, 

 b 1   6: 4   Deelgenoten van heilige geest. 

B. Plaats. De Tabernakel    c 1   8: 5. De schaduw der bovenhemelse dingen,  

c 2 | 9: 23 De overhemelse dingen zelf. 

 

A 2 Deelgenoten   a 2   11: 16 Het betere of bovenhemelse vaderland,  

 b 2   12: 22 Het bovenhemelse Jeruzalem. 

 

Wie de teksten nagaat, ziet dat de bovenhemelse gave, 6 : 4 , gesmaakt wordt op aarde. Het boven-

hemelse vaderland, 11: 16, is eenmaal eveneens op aarde. Het bovenhemelse Jeruzalem 12: 22, 

daalt er ook eenmaal neer, Op. 21: 1. 
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Dit bewijst dat in deze teksten van Hebreeën, “bovenhemels” niet betekent: voor de bovenhemelen 

bestemd, maar vanuit de bovenhemelse sfeer gegeven of bereid. We menen dat het die betekenis 

ook in de andere teksten heeft. De deelgenoten der bovenhemelse roeping zijn dan zij die deze roe-

ping vanuit de bovenhemelse sferen ontvangen hebben. De plaats waar zij zullen zijn, wordt hier 

nog niet genoemd, maar blijkt in het verdere van de Brief. Daar is sprake van het bovenhemelse 

vaderland en het bovenhemelse Jeruzalem. De deelgenoten der bovenhemelse roeping ontvangen 

tot erfdeel het bovenhemelse vaderland met het bovenhemels Jeruzalem, beide bereid vanuit de 

hogere sfeer. 

 

Deze hogere sfeer wordt hier aangegeven door het woord “bovenhemels”. Het boven-, over- of op-

hemelse geeft de sfeer aan die zich over de hemelen uitbreidt, hoger dan de hemelen (Heb. 7: 26). 

Het is de plaats van Gods Rechterhand waar Christus is gezeten nadat Hij door de hemelen doorge-

gaan is (Heb. 4: 14). Vandaar uit doet Hij deze roeping uit gaan, vandaar uit werd heilige geest ge-

geven, van daaruit wordt het vaderland en het nieuwe Jeruzalem bereid. 

 

Sommige onderzoekers menen dat er niet vertaald moet worden “bovenhemels” maar “ophemels”. 

Zij wijzen er dan op dat het Griekse grondwoord is: epouranios, dat samengesteld is uit epi, en ou-

ranos, Ouranos is hemel; epi moet vertaald worden door op, zeggen zij, want het staat in Joh. 3: 12 

tegenover epigeios, d.i. voor hen: op aards. (St. Vert. Aards). Zij beweren verder dat er geen bo-

venhemelse sfeer is maar dat waar epigeios betekent opaards, epouranios wil zeggen: op een he-

mellichaam: en er dus geen sprake kan zijn van een sfeer die nog boven de hemelen zou uitgaan. 

Deze redenering is onlogisch en on-Schriftuurlijk. Onlogisch. De dingen die op aarde zijn, zijn ook 

boven de oppervlakte der aarde. Wij lopen op de aarde maar zijn toch ook boven haar oppervlakte 

uitgaande. Zo is ophemels de sfeer die aan de hemelen grenst echter niet in de hemelen ligt maar er 

boven evenals opaards toch niet zeggen wil in de aarde. Hun redenering gaat niet op. Ze is ook on-

Schriftuurlijk want het Woord zegt duidelijk dat Christus de hemelen doorgegaan is, Heb. 4: 14, 

hoger dan de hemelen geworden is, 7: 26, opgevaren is “ver boven”, d. i hoog boven AL de heme-

len Ef. 4: 12. “Ophemels” is dus niet: op een hemellichaam. Om de sfeer uit te drukken zetten wij 

“bovenhemels”. 

 

De Apostel en Hogepriester.  

 

“Hierom … aanschouwt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis.” 

 

“Aanschouwt”. Het Griekse werkwoord is een samenstelling van “kata” en noeoo. Kata betekent 

“neer”; noeoo is met het verstand of geestelijk waarnemen. “Kata noeoo” is: van boven tot beneden 

iets opnemen. Wij hebben gezet: aanschouwen. Een schouw is een nauwkeurig onderzoek instellen 

met het oog. “Aanschouwen” betekent hier dus: nauwkeurig gadeslaan. Vrijer vertaald kan men 

ook zetten: vestig of,  richt blik op. 

 

Het genoemde werkwoord komt meerdere malen in het N.T. voor. Het eerst in Mt. 7: 3 “... maar de 

balk... merkt gij niet.” Zo ook Lk. 6: 41. In Lk. 12: 24 en 27 vertaalt de S.V. het door: aanmerken: 

“Aanmerkt de raven”. “Aanmerkt de leliën”. Zie verder Lk. 20: 23. In Hand. 7: 31 vinden we 

twee werkwoorden: “zien” en “bezien”. Het eerste betekent: “in het oog krijgen”, het tweede (kata-

noeoo): aandachtig bezien, gadeslaan, aanschouwen. In vs. 32 durft hij dat niet meer. Zie verder 

Hand. 11: 6 en 27: 39. In Rom. 4: 19 staat, dat Abraham zijn lichaam niet aanmerkte, d.i. daar geen 

acht op sloeg. In Heb. 10: 24 is het vertaald door: acht nemen, in Jak. 1: 23 en 24 door: bemerken. 

Het is steeds een aandachtig gadeslaan. 

 

Christus aanschouwen betekent in Heb. 3 : 1 :  nauwkeurig overwegen wat Hij is, Zijn waardig-

heid, uitnemendheid en werk alle aandacht waardig keuren. Wie dit niet doet, loopt gevaar terzijde 

af te drijven. Wie het wel doet, scherpt zijn geestelijke zintuigen en zal Hem beter leren kennen. 
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Hem aanschouwen is maar niet een vluchtige indruk van Hem krijgen of vluchtig aan Hem denken 

maar nadenken over Zijn Persoon en werk. De Schriften tonen Hem ons en daardoor moet men 

Hem aanschouwen en Zijn beeld steeds scherper zien afgetekend. Hebr. 1 en 2 geven enige mar-

kante trekken van Hem die tevens als leiddraad kunnen dienen. Hier omheen kan meer gegroepeerd 

worden. In de Brief zelf geeft de apostel nog meer en zeer rijke dingen te overwegen. In dit vers 

brengt hij Christus’ apostel- en Hogepriesterschap naar voren. 

 

De Opstandingsabbat 
 

De oorzaken.  
We sommen tot slot de oorzaken op die tot de Zondagsviering geleid hebben. 

 

Ten eerste was daar de haat tegen de Joden. Dit volk, dat Christus gedood heeft, hield de Sabbat. 

Men zag in deze een Joodse inzetting, en mede omdat men Israël geen toekomst meer toeschreef, 

zichzelf als geestelijk Israël beschouwde, en willekeurig de Schrift al of niet op zichzelf toepaste 

(de zegeningen waren voor de Kerk, de vloek voor de Jood), meende men langzamerhand, dat het 

vieren van de Sabbat afgedaan had en deze nu teruggedrongen moest worden. 

 

Ten tweede schijnt het eerst de kerk van Rome de zondag de hoogste plaats toegekend te hebben. 

Deze kerk kreeg al spoedig de leiding in het Westen, voerde het vasten in op zaterdag en bestreed 

de Sabbat van de Oosterse Christenheid. 

 

Ten derde slopen er hoe langer hoe meer dwalingen in of gebruiken waarvoor men in de Schrift 

geen steun kan vinden. Het vasten werd aanbevolen, de boetedoening ingevoerd, de woensdag en 

de vrijdag werden als waakdagen en als boete-, bede- en vastendagen ingesteld; in het Oosten ont-

stond het epiphanienfeest op 6 Januari, het feest van het dopen van Christus in de Jordaan en zo al 

meer. Wie meent dat de Oudchristelijke kerk de zuiverste was, kent haar geschiedenis niet of zeer 

gebrekkig. 

 

Ten vierde heeft men aan de traditie gelijk gezag toegekend als aan de Schrift. Dit was de grootste 

dwaling der Oude Kerk. Hierdoor kreeg men een “eigenwillige godsdienst”, waartegen Paulus 

reeds waarschuwde (Col. 2). 

 

Ten vijfde werkte t.o.v. de verandering van de Sabbat in de zondag mee, dat de laatste een bijna 

algemeen waargenomen Heidense feestdag was. Zou deze nu bijv. op woensdag gevierd zijn, dan 

had deze verschuiving niet zo licht plaats gehad. Nu de zondag vlak op de Sabbat volgde, was het 

gemakkelijker van de een op de ander over te gaan. Daarbij kwam voor velen de praktijk van het 

leven: de zondag droeg het karakter van een rustdag terwijl de Sabbat dit voor de Heidenwereld 

niet had. Men kon dus op die dag gemakkelijker samenkomen. Zo werkte alles mee de dag te ver-

schuiven. 

 

Hier kwam nog iets bij. De Sabbat was en is de Heidengelovigen niet voorgeschreven. De Sabbat is 

een teken tussen God en Israël (Ex. 31: 13). Tevergeefs zoekt men in het N.T. enig Sabbatsgebod 

of herhaling van het vierde gebod voor de Heidengelovigen. In Hand. 15 werd het de Heidengelo-

vigen niet voorgeschreven, noch ook vinden we het ergens bij Paulus. Dit deed hen vrij staan te-

genover deze dag en maakte de verschuiving te gemakkelijker. 

 

Dit alles werkte mee om de Zondag een invloed te doen verkrijgen die doorgedrongen is tot Keizer 

Constantijn die hem. in 321 tot alleen erkende rustdag verhief. 

 

Des Heeren dag. 

Eenmaal ingevoerd, moest die dag ook verdedigd worden evenals met zoveel gebruiken die in de 
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Christelijke Kerk ingeslopen of aan de Heidenen ontleend zijn. Men zegt nu van de zondag dat hij 

geheiligd is door de opstanding van Christus uit de doden, dat het de dag des Heeren is, de dag de 

Heere toegewijd, enz. Velen menen dat hij in Op. 1: 10 wordt aangeduid. Johannes was in de geest 

op de dag des Heeren. Waar de zondag die naam nu gekregen heeft, meent men dat Johannes de 

Openbaring, of althans het gezicht over de zeven gemeenten op die dag gekregen heeft. De Darby-

Broeders wijzen er dan op, dat in Op. 1: 10 niet staat: “de dag des Heeren”, maar “des Heeren 

dag”, d.i. de dag de Heer bijzonder toegewijd evenals in 1 Kor. 11: 20 des Heeren avondmaal, het 

maal is Hem toegewijd. Men weet immers dat in Op. 1: 10 en 1 Kor. 11: 20 het woord “kuriakos” 

staat, wat dan volgens de Darby-Broeders betekent: de Heere toegewijd, voor de Heere apart gezet. 

 

Het woord “kuriakos” is voorheen beschouwd als alleen in Bijbelstijl te vinden en niet in de gewo-

ne Griekse letterkunde, maar uit de papyri, men weet dat dit uit biezen bereid schrijfmateriaal is,  

blijkt, dat het in het alledaagse Grieks werd gebruikt om datgene aan te geven wat de Keizer be-

hoorde. Prof. Deismann heeft in zijn Bibelstudiën 1895 en Neue Bibelstudiën 1897 aangetoond, dat 

het algemeen gebruikt werd in de zin van Keizerlijk, als behorend bij of betrekking hebbend op de 

heer, d.i. heerser of keizer. Men kan het woord vertalen door Heerlijke. Wij hebben het nog in 

heerlijke rechten, de rechten van een heer, iemand van adel, die over een heerlijkheid, het gebied, 

dat hem behoorde, heerste. De Heerlijke dag van Op. 1: 10 nu is niet de dag die voor de Heer afge-

zonderd is, maar waarin Hij Heer zal zijn, evenals des Heeren avondmaal, het Heerlijke avondmaal 

van 1 Kor. 11: 20, niet is het avondmaal voor Hem apart gezet, maar door Hem ingesteld. 

 

Dat des Heeren dag niet de zondag is volgt reeds uit Mt. 12: 8: “de Zoon des mensen is een Heer 

ook van den Sabbat”. Christus zegt niet Heer te zijn van de zondag maar van de Sabbat, wat niet 

anders kan zijn dan de zevende dag. Hem de eerste dag af te zonderen, gaat in tegen Zijn woord 

van Mt. 12: 8, Mk. 2: 28, Lk. 6: 5 en tegen de profetie dat de Sabbat eenmaal weer gevierd zal 

worden (Jes. 66: 23; Ez. 46: 1, 4, 12). 

 

Des Heeren dag van Op. 1: 10 betekent niet de zondag, maar staat in tegenstelling tot des mensen 

dag die we in de grondtekst van 1 Kor. 4: 4 vinden. In onze Bijbels vonden we deze term niet; hij 

is vertaald door “een menselijk oordeel” (anthroopinè hèmera, menselijke dag). Zoals nu in 1 Kor. 

11: 20 Heeren avondmaal staat tegenover het eigen avondmaal van vs. 21, zo staat des Heeren dag 

tegenover des mensen dag. Des mensen dag is de dag die de mens mag gebruiken en waarin hij 

tracht te regeren; des Heeren dag is de dag waarin de Heere de teugels van het wereldbestuur open-

lijk in handen gaat nemen en waarin Hij groot wordt. (Zie Jes. 2: 11, 17 en Zef. 1: 14-18). Dit nu is 

het grote onderwerp van Openbaring. Al de gebeurtenissen en oordelen die Johannes ons beschrijft 

hebben dit tot oogmerk en einddoel. 

 

Verder willen wij op nog iets wijzen. Er staat niet dat Johannes in de geest was op de dag des Hee-

ren, wat ons meer het denkbeeld geeft van een dag van 24 uur, maar in des Heeren dag, wat de veel 

langere duur aangeeft. Des Heeren dag van Op. 1 is voor ons dezelfde dag welke de O.T. profeten 

de dag des Heeren genoemd hebben. De Openbaring beschrijft die nader. Johannes ontving niet op 

een zondag die gezichten, maar werd in de geest opgeheven tot de O.T. oordeelsdag. De dag des 

Heeren is dus niet de zondag, zoals men algemeen gelooft en zegt. 

 

AL DE SCHRIFT. 
 

Hoe meer men de Schrift van nabij bestudeert, hoe meer men haar eenheid en volmaaktheid ziet. 

Het gaat hier zoals met de stoffelijke schepping, die zich als iets wonderbaars openbaart zowel 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 tegenovergestelde van wat ge-

beurt als men ’s mensen werk onderzoekt. 
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Doch de eenheid van Gods Woord is slechts zichtbaar als men het zoveel mogelijk letterlijk aan-

vaardt. Alle “vergeestelijking” en alle fout in 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 zien als een 

stokpaardje zonder praktisch belang. Men kan ook een zorgvuldige redenering en een Schriftuurlij-

ke “theologie” niet verwaarlozen. Alles is nodig om een juiste algemene kijk te hebben op de in-

houd. Sommige delen verwaarlozen ter wille van een “eenvoudig evangelie” voert tot onjuiste toe-

passing en uitleg en ten slotte tot een wandel die niet overeenstemt met Gods wil. Evenals elk 

atoom, evenals ons lichaam, evenals het zonnestelsel een geheel vormt waar niets overbodig is en 

waar alles in evenwicht moet zijn, zo moet ook al wat we kunnen kennen uit Gods woord en schep-

ping, door middel van onze natuurlijke vermogens en van Gods bovennatuurlijke genade, een even-

wichtig geheel vormen, waarin niets verwaarloosd is. In dergelijk geval ziet men ook beter dat 

Gods weg ter behoudenis ons voert tot het in Christus zitten aan Gods rechterhand, in het boven-

hemelse. Hij Die schept, behoudt en verheerlijkt, en verschijnt ons dan in al Zijn heerlijkheid. 



Jaargang 1942 Pagina 21 
 

UIT DE SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 3. Maart 1942. 

 

Tot nuttige Stichting 
3. 

 

HET TARWEGRAAN. 

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het al-

leen; maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” Joh. 12: 24. 

 

In Jeruzalem zijn Grieken aangekomen, onbesneden Heidenen. Maar evenals later Cornelius aan-

bidden zij Israëls God. Hoe dan ook, zij hebben niet alleen van Hem gehoord, maar zij hebben hun 

goden prijsgegeven voor Hem de geestelijke God in Wie zij geloven. En nu zijn zij naar Jeruzalem 

gekomen om daar te aanbidden. Zeker, zij zijn niet meer dan vreemdelingen en mogen niet verder 

komen dan de buitenste voorhof want de binnenste is hun op straffe des doods verboden en “de 

muur des afscheidsels” met het opschrift dienaangaande scheidt hen van het volk Israëls. Maar in 

Israëls tempel willen ook zij aanbidden. 

 

In Jeruzalem horen zij ook van Christus en wel zo veel dat hun hart begerig wordt Hem te zien. Zij 

slagen erin met Filippus in aanraking te komen en maken hem hun verzoek bekend. Filippus over-

legt met Andreas en beiden gaan naar de Heiland om Hem te vragen of Hij hen ontvangen wil. 

 

Wat moet Christus zeggen? In feite is Hij niet gezonden dan tot de verloren schapen van het Huis 

Israëls. Maar, evenals de Kananese vrouw zich tot Hem wendt al is ze een hondje, zo komen ook 

hier hondjes om Hem te zoeken. De Schrift vermeldt niet of Christus hen ontvangen heeft. Echter, 

Hij heeft hen die willen komen niet verhinderd. Dit blijkt uit vers 26: “Zo iemand Mij dient, die 

volge Mij en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn.” Hij vraagt dus of men Hem wil die-

nen en wil volgen. Al wie dit doet, hetzij Jood of Heiden, Hij stelt geen grens, die zal de Vader 

eren. 

 

Het is echter niet hierop dat we wilden wijzen. Onze bedoeling was te spreken over vs. 24: het in de 

aarde vallende tarwegraan. 

 

Als de landman de tarwe in zijn schuur laat liggen en niet aan de grond toevertrouwt, blijft de kor-

rel alleen. Hij mag dan tot meel gemalen kunnen worden en met anderen tot brood bereid, vrucht 

levert hij dan niet op. Als hij echter in de aarde wordt gezaaid, ondergaat hij een proces dat Christus 

een sterven noemt; het is een innerlijk ontledigd en omgezet worden, een schijnbare ondergang. 

Maar deze ondergang wordt een opgang en hij brengt vrucht voort, dertig-, zestig-, honderdvoud. 

 

Christus vergelijkt Zich met het tarwegraan. Door in de dood te gaan, opent Hij de weg tot nieuw 

leven voor de mensheid. Zeker, er is een verschil, de vergelijking gaat niet geheel op want de ge-

wone tarwekorrel sterft weg of liever: wordt omgezet in een halm, terwijl Christus Zelf weer als 

mens is opgestaan en later verheerlijkt is. 

Maar het is niet het verschil dat naar voren gebracht wordt, het is de overeenkomst, n.1. deze: door 

de ondergang van de gewone tarwekorrel in de aarde, komt er overvloedig nieuw leven voor en in 

andere korrels. En zo wordt Christus’ dood de bron van nieuw leven voor de wereld der mensen. 

 

De komst van de Grieken is voor Hem een bewijs dat Hij spoedig als tarwegraan in de aarde zal 

neerdalen. Maar ook, dat Hij voor zulke zoekers leven uit de dood zal doen uitspruiten. Hun komst 
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zegt Hem echter nog meer: in de verre toekomst, als Israël weer ingezet is, dan zullen de Heidenen 

toevloeien en zoeken het aangezicht van de God Jakobs en dan zal Hij door Zijn dood de dood ook 

voor hen verslinden tot overwinning. 

 

Christus moet sterven. Maar Zijn sterven is geen ondergang. Zeker, voor de korte duur van Zijn 

rusten in de aarde wel. Maar daarna is het een opgang. En het tarwegraan is hiervoor mede het 

beeld. De ondergang in de aarde wordt de opgang in de halm, de dood brengt de opstanding. Chris-

tus als ware Tarwegraan sterft en staat op want Zijn ondergang moet gevolgd worden door Zijn 

opgang. Christus sterft echter niet alleen voor Zichzelf, d.i. om voor Zichzelf tot die opgang te kun-

nen komen. Hij doet het ook voor anderen. Dit vertolkt het beeld ook. Het nieuwe graan brengt vele 

vruchten voort, het blijft niet alleen. En het is juist het sterven in de aarde dat dit mogelijk maakt. 

Zonder dat kwam die vrucht er niet. 

 

In elke waarachtige gelovige wordt die korrel des levens van het Tarwegraan ingeplant. De vrucht 

van Christus’ opstanding is het nieuwe leven dat in ons werkt. Dat leven haat zichzelf in deze we-

reld en zoekt Hem. Het wil Hem dienen, niet om loon maar om Zijns Persoons wil. En wie Hem zo 

dient, zal door de Vader geëerd worden. (Vs. 25, 26). 

 

Het tarwegraan is, wil het vrucht voortbrengen, aan de wet van het sterven onderworpen. Als in de 

akker van ons hart een levenskorrel van het grote Tarwegraan is geplant, zal ons leven staan in het 

teken der versterving. Versterven moet vanzelf alle wereldse begeerte en verzinning, alle eigenlief-

de en eigenmiddelpuntigheid, alle werk van het vlees en ijdele bedenking van de geest. Dan eerst 

komt er opgang in Hem. Maar dit is versterving van de oude mens. Er is ook nog een ander sterven, 

een schijnbare ondergang van het nieuwe leven zelf. Dit leidt tot het sterven met Hem, tot het één 

plant worden in de gelijkmaking Zijns doods. En dit brengt rijke geestelijke vrucht. Het voert ons 

naar opstandingsbodem. 

 

Hoe komt het dat in zoveel geestelijk leven zo weinig geestelijke vrucht te voorschijn komt? Omdat 

het ingeplante tarwegraan van Christus’ leven niet in de aarde valt. Het blijft er buiten liggen en 

daarom “sterft” het niet. Juist dit “sterven” zou inniger gemeenschap met Christus geven, een grote-

re opgang in Hem. 

 

Hun die gevoelen dat hun geestelijk leven ondanks hun visie, ondanks hun vertrouwen in God, on-

danks vroegere levenservaring en Godsgemeenschap dor is, zij worden aangeraden zich tot God te 

wenden met de bede of Hij het ingeplante zaad door “sterving” wil doen overgaan in hogere en 

verdiepte levensgemeenschap, in een leven dat rijker vrucht voortbrengt dan nu het geval is nu de 

kiem er wel is maar het alleen blijft. Het kenmerk van het verstorven en toch vruchtdragend leven 

is opgang in Christus en dienst voor Hem. Deze dienst bestaat echt niet allereerst in evangelisatie-, 

zendings- of schrijverswerk. Dienst voor Hem is allermeest verheerlijking in ons leven van Zijn 

nooit te volprijzen Naam, afstraling van Zijn glans in ons ten bate van anderen, bezit van het gevoe-

len dat in Hem was, een gewinnen van anderen meer door wandel dan door veel woorden en uiter-

lijke ijver voor Hem. Het kenmerk van het ware leven bestaat niet in uiterlijke schijn, maar in 

vruchtdragen van binnen uit. 

 

Het tarwegraan sterve dan en herleve, rijke vrucht gevend, geestelijke herhaling in zekere vorm van 

wat het grote Tarwegraan in alle volkomenheid en in volle realiteit gedaan heeft. En het ga op in 

dat Tarwegraan, zich verlustigend over de grote onovertrefbare gave die God ons in Hem gegeven 

heeft. 
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Veelvuldige Wijsheid Gods 

 
2. 

 

Noodzakelijkheid en nut.  
Tot slot een woord over de noodzakelijkheid en het nut van het inzicht in de bedelingen. 

 

Ten eerste leidt dit inzicht in de bedelingen en in de Schrift. In haar vinden we vele dingen die ver-

schillen. God heeft de mens onder verschillende wijzen van openbaring gesteld en in verschillende 

verwachtingen geopenbaard. Die na te gaan, verheldert het Schriftinzicht en spoort aan tot dieper 

Schriftonderzoek. 

 

Ten tweede leert het de bedeling waarin we leven, duidelijker te verstaan. Uit de tegenstellingen 

met andere bedelingen wordt de tegenwoordige beter belicht. Hierdoor kan men zich des te beter 

rekenschap geven van de positie die men inneemt en te duidelijker de wandel die daarbij behoort 

afbakenen. 

 

Ten derde zal men beter de misvattingen van andere gelovigen verstaan. Zij toch hangen veelal een 

verkeerd ingestelde hoop aan. Velen menen bijv. dat de wederkomst des Heeren de afloop van deze 

bedeling zal zijn. Anderen nemen hiervoor de opname de Heere tegemoet in de lucht. Wij hebben 

een andere verwachting en kunnen door nadere onderscheiding van de N.T. bedelingen te beter 

verstaan waar de misvatting zit. 

 

Ten vierde stelt het inzicht in de bedelingen en de consequente doortrekking ervan ons boven de 

problemen waarover men zich in de Christenheid zo druk maakt. De strijd tussen allerlei groepen 

onder de Christenen is reusachtig. Het is veelal over dingen die juist in deze bedeling niet passen. 

Het gaat over doop of avondmaal, over volkskerk of vrije kerk, over kerkherstel en kerkreformatie, 

over het zingen van alleen psalmen of ook gezangen daarnaast, en over zoveel dat geheel vervallen 

zou als men kon komen tot één hoop en één Lichaam. Ook dan nog zouden er vragen genoeg over 

blijven maar er zou toch veel meer éénheid van geest kunnen zijn in de dingen m.b.t. deze bede-

ling. 

 

Nu geloven we niet dat de leer van de bedelingen in het algemeen noch die der verborgenheid in 

het bijzonder ooit populair zullen worden. Ook niet door deze uiteenzetting. Niettemin hebben we 

de taak er op te wijzen hoe men door deze leer de dingen veel beter kan benaderen en men, als men 

wat uit vorige bedelingen ten onrechte in de tegenwoordige overgedragen wordt wilde prijsgeven 

tot meer in- en uitwendige eenheid zou kunnen komen. 

 

Ten vijfde leidt het inzicht ertoe om beter de listige omleidingen van Satan te doorzien. En hoe 

heeft hij de Christenheid, zich vertonend als engel des lichts, al niet omgeleid. Hij heeft het klaar-

gespeeld om over Israëls toekomst een deksel te werpen of die zelfs te loochenen. Hij is er in ge-

slaagd door het kerkidee naar voren te brengen Christus als Hoofd des Lichaams Zijn glans te ont-

nemen. Hij heeft gescheiden wat één moest zijn en verenigd wat gescheiden moest blijven. In de 

middeleeuwen heeft hij getrouwe getuigen door Rome laten vervolgen. En in de nieuwere geschie-

denis heeft hij de Reformatie hetzelfde laten doen. Allemaal door verkeerd inzicht in de Schrift. 

Zulk misinzicht is dus niet onschuldig, het voert soms tot God onterende daden of althans menin-

gen. Door de bedelingen nu juist te onderscheiden kan men des te beter Satans listige omleidingen 

verstaan en tevens weerstaan en des te beter de wapenrusting Gods dragen, gewapend als men dan 

ook is met het zwaard des Geestes, het Woord. 

 

Ten zesde geeft het inzicht, bijzonder der N.T. bedelingen, licht voor onze tijd. Velen menen dat de 

wederkomst des Heeren zeer nabij is, of dat de Heere spoedig zal komen tot opneming der Zijnen. 
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Wij geloven dit niet. Al leren we het feit van ’s Heeren wederkomst en dat der opname, we achten 

die tijd nog niet nabij. Er moet nog te veel gebeuren. Het inzicht in de N.T. bedelingen, in het bij-

zonder die der verborgenheid, heeft ons tot het inzicht geleid dat de Heere nog toeven zal te komen. 

Al is de “dag der zaligheid” dalende, al neigen de avondschaduwen, we geloven dat het avondrood 

van deze bedelingsdag nog verder door zal gloren en het Lichaam dat er in gevormd wordt nog niet 

voltallig is. En al staan we in onze tijd in veel dingen op een keerpunt, daarom geloven we niet aan 

een vlak bij zijnde wederkomst of een te allen tijde mogelijke opname de Heere tegemoet in de 

lucht. 

 

Ten zevende; openbaart dit inzicht te meer Christus’ uitnemendheid en Gods veelvuldige wijsheid. 

De laatste schittert uit in de groepen die Hij toebereidt de verschillende bedelingen door, de eerste 

door de hoge plaats waartoe Hij ons roept: Met Christus te zitten in Zijn troon. Meer kan God niet 

geven. Maar we beseffen dit te meer als we zien dat de andere groepen niet tot dit heilsvoorrecht 

geroepen worden. Als we ons los mogen maken van de leer dat er één “kerk” is vanaf Adam tot de 

laatste uitverkorenen, dat er is Israël en de “kerk”, alsook Israël en de Bruid en we gaan zien dat er 

nog meer is, dat er bovenal is één Lichaam dat geroepen wordt aan de overheden en machten be-

kend te maken de veelvuldigde wijsheid Gods ” naar het voornemen der eeuwen dat Hij gemaakt 

heeft in Christus Jezus onzen Heere”. Dan komt alles anders te staan. Dan onderscheiden we 

meerdere groepen elk met een taak. De taak van het Lichaam is iets aan de overheden en machten 

in de bovenhemelse gewesten bekend te maken. 

 

En moge de volle bekendmaking voor later zijn weggelegd, n.1. tot dan als men met Christus vere-

nigd is, we geloven dat we het beginsel ervan, uitkomend in de leer der bedelingen, gepaard gaande 

met een wandel waardig der roeping waarmee men geroepen wordt, hier zullen moeten verstaan, 

want in dit leven zal de voorbereiding ervoor toch moeten geschieden. 

 

Het gaat hier om de diepste kern der dingen, om Gods eer, om ten volle te verstaan wat het evange-

lie der genade Gods is, het vervuld worden tot al de volheid Gods, het met Christus geplaatst wor-

den aan Gods Rechterhand. Dit is het hoogste wat God geven wil en kan. Zo hoog wil God het 

zondige Adamskind opvoeren dat dit gezet wordt ver boven alle dingen om te delen in Gods groot-

ste luister, om aanvulling te zijn van Christus, de volheid van Hem Die alles in allen vervult en om 

Zijn veelvuldige wijsheid te verkondigen. Daarom moeten we daar althans iets van zien, eerst in 

het Woord door de verschillende bedelingen te onderscheiden, dan door in ons hart de genade te 

ervaren die er ons toe leidt. Uiteraard is het laatste de hoofdzaak maar God wil ons in de volle wa-

penrusting zien, dus ook het zwaard des Geestes hanteren. 

 

Wie na en naast de aionen de bedelingen leert onderscheiden en zich, door Gods genade, de bede-

ling der verborgenheid geopenbaard mag zien, kan in de kracht Gods vast staan tegenover alle 

tijds- en geestesstromingen. Hij komt tot het volkomen-manzijn en wordt niet bewogen door aller-

lei wind van leer. Het is het hoofddoel van dit werk om bijzonder op deze bedeling te wijzen. Zij 

die ze verstaan, zullen tevens iets zien van Gods veelvuldige wijsheid en roemen in de uitnemende 

rijkdom Zijner genade die ons in de Heere Jezus Christus geschonken wordt. 

 

Indeling.  
Tot slot geven we een overzicht van de bedelingen die we denken te kunnen onderscheiden en die 

we hopen te bespreken, al zal dit met de laatsten slechts kort plaatsvinden, omdat we denken ze in 

deel I en II al voldoende belicht te hebben. We zetten er de aionen bij. 

 

   I DE EERSTE AIOON. “De wereld die toen was”. De tijd voor Adam. 

 

 II DE TWEEDE AIOON. “De oude wereld”. 

 1. De staat der rechtheid. 
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 2. Het huwelijk. 

 3. Tweeërlei Mensheid. 

 

III DE DERDE AIOON. “De tegenwoordige wereld”. 

4. Het Noachietische verbond. 

5. De belofte. 

6. De Wet en het Oude verbond. 

7. De volheid des tijds. 

8. De Pinksterbedeling. 

   9. De bedeling der rechtvaardiging en verzoening. 

           10. De bedeling der verborgenheid. 

           11. De dag des Heeren. 

 

 IV DE VIERDE AIOON. “De (eerste) toekomende eeuw”. 

  12. De dag van Christus Jezus. De Weergeboorte. 

            13. Satans laatste opstand. 

            14. Het witte-troongericht. 

 

 V DE VIJFDE AIOON. “De tweede toekomende eeuw”. 

15. Het Nieuw-Jeruzalem. 

16. De bedeling van de volheid der tijden. 

 

Kan Paulus tot twee Lichamen behoren? 
 

We vonden ergens deze uitspraak: 

“Paulus is niet gedeeld. Hij kan niet tot twee verschillende Lichamen van heiligen behoren (be-

doeld zijn het Korinthe- en het Efeze lichaam, Schrijver), noch bedeeld zijn met twee tegenover 

elkaar staande lijnen van waarheid.” 

 

Tot zover het citaat. We willen deze uitspraak bekijken en nagaan of ze juist is of niet, in lijn met 

de Schrift of er tegen ingaande. 

 

Het gaat hierbij om de leer, of het Lichaam van Christus er reeds was voor Hand. 28 of eerst daarna 

is ontstaan. Als het laatste zo is, dan heeft Paulus, zegt men, dus eerst behoord tot het Thessaloni-

censen-Korinthe-Romeinen Lichaam van heiligen, de gemeente Gods, daarna tot de Gemeente die 

Christus’ Lichaam heet. Dan had hij eerst tot hoop, 1 Thess, 4, later een andere. Dan heeft hij eerst 

geloofd dat hij nog levend over zou blijven, daarna dat hij door de dood heen moest. In één woord, 

dan vindt er bij hem een deling plaats, een overgang van het één tot het ander; dan is hij een drager 

van twee waarheden die met elkaar in tegenspraak zijn, althans die tegenover elkaar staan. En dat 

kan niet. 

 

Om te beginnen moet opgemerkt worden dat men niet te snel moet zijn met het uitspreken van: dat 

kan niet. Dit “dat kan niet” doet de moderne kritiek beweren dat de eerste vijf boeken niet door 

Mozes geschreven kunnen zijn, dat Deuteronomium uit een veel latere tijd moet zijn, dat er twee 

Jesaja’s zijn, dat het boek Daniël niet van Daniël kan zijn, enz. En waarom? Alleen omdat men van 

te voren iets aanneemt en daarop zijn stelling bouwt en dan zegt: dus kan wat de Schrift leert niet 

waar zijn. 

 

Zo is het ook met het punt t.o.v. Paulus. Hier betreft het nu wel geen moderne kritiek en is het een 

strijd tussen gelovigen maar ook hier bouwt men iets op een stelling die men eerst geponeerd heeft, 

n.1. deze: er kan maar één Lichaam zijn en de hoop daarvan is 1 Thess. 4. 
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Laten we, om deze zaak na te gaan, eerst met Christus beginnen. Is Christus gedeeld? Hij laat Zijn 

zaligsprekingen horen. Maar ook Zijn Wee U’s. Dat zijn twee geheel verschillende lijnen van 

waarheid. Dit ten eerste. En ten tweede dit: Hij belooft de zachtmoedigen het aardrijk (Mt. 5 : 5 ) ,  

predikt het koninkrijk der hemelen, d.i. het aardse koninkrijk, zal eenmaal zitten op Davids troon 

(Lk. 1: 33), maar zegt Zijn discipelen dat Hij heengaat om hun plaats te bereiden in het Vaderhuis 

met zijn vele woningen, welk Huis zeker niet op aarde is. Zo behoort Hij dus tot tweeërlei groep. Is 

Hij zo geen Christus? Draagt Hij geen twee lijnen van verschillende waarheid uit? 

 

Neem ook Abraham. Eerst ontvangt hij het land Kanaän. (Gen. 13) “tot in der eeuwigheid”. Dat is 

in de toekomende eeuw. Dan lezen we in Hebreeën dat hij uitzag naar een ander vaderland en dat 

hij een andere stad verwachtte. Rom. 4 zegt dat hij ook een erfgenaam der wereld is. Dat zijn drie 

of althans twee geheel verschillende dingen. Is Abraham nu niet gedeeld? Behoort hij nu niet tot 

twee verschillende groepen: eerst tot het volk Israël, dan tot de groep der Broeders van Christus 

(Rom. 8), wier vader hij immers volgens Rom. 4 is? (Vergelijk ook Gal. 3: 8 waar deze groep ge-

zegend wordt met de gelovige Abraham. Niet hij met hen, maar zij met hem; hij gaat dus voorop, 

dus was hij in principe drager van die beloften). 

 

We geloven daarom dat men de zaak verkeerd stelt. Het gaat hier om een uitdeling van beloften 

Gods. En dan deelt de Geest uit gelijk Hij wil. In 1 Kor. 12 kan een persoon zeer wel drager zijn 

van twee beloften die in inhoud zeer verschillen. Daarbij is dan niet de persoon gedeeld maar het 

zijn de beloften die een verschillende inhoud hebben. 

 

Abraham heeft ongetwijfeld zijn zoon Isaak en mogelijk zelfs Jakob (deze heeft nog vijftien jaar 

met zijn grootvader geleefd) de verschillende beloften voorgehouden. Kon hij niet drager van bei-

den zijn? En is er bij hem dan geen overgang van het één naar het ander geweest? 

 

Maar zal men zeggen: Met Paulus ligt de zaak anders. Als waar is wat u zegt, dan heeft hij eerst tot 

het Korinthe-Lichaam behoord, daarna tot het Efeze-Lichaam en daarin is een groot verschil. Laat 

ons dit nagaan. 

 

Waarin verschilt het eerste van het tweede. Niet in geestelijke onderbouw. Naar de geestelijke zij-

de, naar de binnenkant is het hoogste van het Korinthe-Romeinen-Lichaam met Christus te sterven, 

en met Hem op te staan. Dat is ook de onderbouw van Efeze-Colossenzen. Deze groep wordt op-

gewekt (Ef. 2: 6, Col. 2: 12) evenals de Romeinen groep (Rom. 6 : 2 ) .  Er is dus een grondeen-

heid. Het verschil ontstaat door de bovenbouw, d.i. de hogere belofte die de Heere boven het heil 

van de vorige groep gegeven heeft. We zullen dit verschil op drieërlei wijze uitdrukken: 

 

 Romeinen   Efeze 
Gestorven       -       opgewekt      -      Gestorven      -      opgewekt       -       gezet  

    Zonen            Leden 

            Broeders                 Volkomen man. 

 

Nergens spreekt Romeinen van een gezet worden met Christus. En de positie van die gelovigen tot 

Christus is als van broeders tot eerstgeboren broeder. De geestelijke staat is die van zonen. Efeze 

gaat verder en spreekt over een met Christus gezet zijn en de verhouding tot Christus is als die van 

hoofd tot lid, terwijl de geestelijke staat is die van een volkomen man. 

 

Deze posities hangen geheel af van de beloften die God geeft. De Schrift leert ons nu bij Abraham 

dat de Heere de ene belofte boven de andere kan geven. Wat bij deze geldt, gaat ook door bij Pau-

lus en anderen. God kan Zijn beloften cumuleren, d.i. de één boven de andere zetten, de één nog 

rijker doen zijn dan de ander. Zo kan Hij verder leiden, van het één naar het ander. En zo kunnen er 

ook overgangen zijn. Evenals het kind een zoon kan worden, kan deze laatste een volwassen man 
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worden. Het verschil tussen het natuurlijke en geestelijke is dit: In het natuurlijke gaat dit als van 

zelf, dan groeit uit het een het ander; in het geestelijke moet God telkens tussenbeide komen en de 

hogere belofte geven. 

Men zal zeggen: God heeft nu alles al gegeven. Het Woord is tot zijn volheid gebracht en men kan 

het hoogste nu in de Schrift vinden, dus is Gods gave voor degene die ze wil aanvaarden uit 

de Schrift. We geloven echter dat de zaak anders ligt. Het is hier als in Rom. 9: “Het is niet desge-

nen die wil noch desgenen die loopt maar des ontfermenden Gods”. Telkens weer moet de Heere 

tussenbeide komen en de voorwerpelijke belofte onderwerpelijk maken. Hij doet dit naar Zijn eigen 

voornemen en genade, en werkt naar het voornemen der verkiezing. Dit moet vast blijven. Wil de 

Heere dus de één deze belofte geven, de ander een andere, dan is Hij daarin vrij. Hij roept naar Zijn 

eigen voornemen en genade (2 Tim. 1: 9). Deze is wel volkomen uitgewerkt in Christus Jezus maar 

wordt gegeven gelijk de Geest wil. 

 

Als we het geheel nu overzien blijkt dat de stelling dat Paulus niet tot twee verschillende Lichamen 

van heiligen kan behoren in zoverre juist is, dat hij niet gelijktijdig tot twee zulke Lichamen kan 

behoren; onjuist is het als men daarmee wil zeggen, dat er geen overgang kan zijn. De overgang 

vindt plaats door het ontvangen van een hogere belofte en het daaraan gehoor geven. Paulus heeft 

dit gedaan en is overgegaan van het ene Lichaam in het andere; hij heeft het broeder-van-Christus-

zijn verwisseld voor het lid-van-Christus-Lichaam-zijn. Die overgangen zijn in het geestelijke le-

ven mogelijk. Zelf zegt hij “dat hij vergeet hetgeen achter is en zich uitstrekt naar hetgeen voor is 

en jaagt naar de prijs der roeping Gods die boven is” (Fil. 3: 14). Hij heeft dus iets achter gelaten, 

is van de ene belofte tot de andere overgegaan zonder het essentiële, d.i. de wezenlijke kern van de 

geestelijke ondergrond te verliezen. Dit kon omdat Gods genade niet het een óf het ander is maar 

het een èn het ander. 

 

Men zal ons echter wijzen op 1 Thess. 4. Daarin staat toch dat hij de opname verwacht zal men 

zeggen. (Wij die levend overblijven zullen...). Krijgt hij die nu niet? Neen. Maar hoe kan hij dan 

schrijven: wij enz. Sluit hij dan zichzelf niet in? We antwoorden hierop met 2  Kor. 5: 3: “Zo wij 

ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden”. Hier vreest diezelfde apostel “naakt”, d.i. in 

de dood, gevonden te zullen worden. Tenminste naar de maatstaf genomen die men aanlegt, t.o.v. 

 1 Thess. 4. De vraag is echter of deze maatstaf juist is. En dat geloven we nu juist niet. Het “wij” 

van 1 Thess. 4 en van 2  Kor. 5 is de gehele groep tot wie hij spreekt, n.1. de nog levend zijnden. 

Die levenden kunnen al of niet overblijven, al of niet naakt gevonden worden, al of niet levend zijn 

bij Christus komst. Niet elk hunner behoeft levend over te blijven evenmin als elk hunner behoeft 

te sterven. Als althans Christus in die tijd nog weder was gekomen. Of Paulus er nu al of niet bij 

behoort, het “wij” blijft zijn kracht behouden. Eenmaal is er dat “wij”, d.w.z. de levend overblij-

venden, weer. Dat Paulus er persoonlijk niet bij is, doet hiervan niets af. 

 

Paulus behoort niet tot de “wij” van 1 Thess. 4. Dit komt niet alleen doordat Christus nog niet we-

der gekomen is, maar ook doordat de Heere nog iets groters en hogers heeft voorbereid, iets dat 

verreweg het beste is (Fil. 1: 23). Hij heeft de groep van 1 Thess. 4 verlaten. Die waarheid blijft 

staan, blijft voor velen onveranderd, maar hijzelf wordt geroepen tot iets anders. En heeft Gods 

stem gevolgd. Hij is in dezen drager van twee waarheden. Dat valt niet te ontkennen. Maar zijn 

overgang van het een tot het ander heft het eerste niet op. Het doet hem wel van plaats veranderen. 

Hij kan in dit opzicht niet beide plaatsen tegelijk innemen, hij kan niet de opname hebben en het 

met Christus geopenbaard worden. Dit is duidelijk. Maar deze moeilijkheid valt weg als men het 

“wij” niet opvat als een “ik” en jullie of “jullie en ik” maar als de gehele groep die in diezelfde po-

sitie verkeert als Paulus beschrijft. 

 

Er is nog iets waarop we moeten wijzen. En wel dit. Aan het Korinthe-Lichaam zijn allerlei geeste-

lijke gaven verleend. Zie 1 Kor. 12. Waartoe? Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Dit was no-

dig zolang Israël nog stond: Maar toen dit weg viel, vielen ook de gaven weg. En toen? Toen had 
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de Heere dit kunnen doen: de lijn voortzetten die hij met Abraham begonnen was. Deze is gerecht-

vaardigd voor hij besneden was, dus als “Heiden” d.i. onbesnedene. Op deze basis had God kunnen 

voortgaan want dit was een lijn die buiten Israël om kon gaan. Maar dit deed Hij niet. Hij schonk 

een nog hogere belofte en opende een nieuwe hoop. Nu kan men denken dat allen van die tijd hier-

toe zijn overgegaan en Jood en Heiden, de tweestroom van de Handelingentijd, vanaf nu samen-

vloeide, d.i. dat de Heiden nu geen achterstand met de Jood meer had. Maar de Schrift leert anders 

en zegt dat die beiden in één Lichaam zijn verzoend tot God. Dit Lichaam was er dus tot op die tijd 

niet. Het is dus niet voortgekomen uit het Korinthe-Lichaam door een soort evolutie maar is een 

geheel nieuwe schepping met een nieuwe belofte en een andere hoop. De hoop van het Korinthe-

Lichaam is de opname, die van het Efeze-Lichaam de verschijning. De eerste is onderdeel van de 

Wederkomst, de laatste een aparte, van al het andere geheel los staande gebeurtenis. 

 

We wezen er op dat Paulus “vergeten” heeft wat achter was en voortgevaren is tot de volmaaktheid. 

Hij heeft het nieuwe doelwit in het oog mogen krijgen en is van positie veranderd. Zo niet, dan 

moesten er nu nog gaven zijn, dan moest er nu nog een zichtbaar Lichaam zijn dat deze had, dan 

moest men nu nog ingeplant zijn op de tamme olijfboom. Maar dit alles is opgeschort. Nu wordt 

men niet gezegend met de gelovige Abraham maar met alle geestelijke zegeningen in Christus.  

Als God hiervoor tenminste roept. Voorwaar een groot verschil. 

 

We besluiten. Paulus is van het ene Lichaam tot het andere overgegaan. Hij heeft eerst het één ver-

kondigd, toen het andere. Maar de innerlijke kant van de onderbouw vormt geen tegenstelling tot 

de bovenbouw maar is er een noodzakelijk bestanddeel van. Alleen, voor de bovenbouw is een ho-

gere belofte nodig. En die maakt de positie anders. Daardoor komt er een overgang van het een 

naar het ander. 

 

De “wij’s” van Paulus vereenzelvigen hem met de groep die hij toespreekt zonder te zeggen dat hij 

er steeds persoonlijk bij behoort wat positie betreft. Als dit het geval is, wordt het “ik”. 

 

Ook nu kan men pas als hoop zien 1 Thess. 4. Door nadere openbaring kan men deze “vergeten” en 

jagen naar iets “hogers”, n.1. met Hem geopenbaard te worden. 1 Thess. 4 sluit Col. 3 uit. Het laat-

ste is een hogere belofte. Maar al heeft Paulus dan de opname niet, hij is er wel bij tegenwoordig. 

Alleen hij komt nu van de andere zijde. Hij zal met Christus aan de groep van 1 Thess. 4 tegemoet 

gaan en er dus toch hij zijn, niet omdat hij dan opgenomen wordt maar omdat hij reeds opgenomen 

is en nu met Christus wederkomt. 

De positiewisseling brengt dus een plaatswisseling mee. De opname heeft hij niet en is er toch bij 

door een neerdaling. En zo wordt deze opname voor hem nog rijker. 

 

Heeft er bij Mozes ook niet zo’n wisseling plaats gehad? Hij mocht Kanaän niet binnen gaan, over 

de Jordaan niet binnenkomen. Maar, hij komt er toch. Nu niet door de letterlijke Jordaan maar via 

de Doods-Jordaan. Hij verschijnt immers met Elia op de berg der verheerlijking. Hij komt er dus 

“van de andere zijde”, van boven af in. Paulus mist de opname. Hij gaat de Heere niet tegemoet in 

de lucht. Hij is voor hem geen verlies want de opgenomenen gaan hem tegemoet omdat hij reeds bij 

de Heere is. 

 

Zo krijgen we een wonderlijke wisseling. Niet opgenomen bij ’s Heeren wederkomst (want 1 

Thess. 4 is daarvan niet los te maken), maar wel nederdalend bij die komst. Niet de Heere tege-

moet, maar wel met Hem mede. Niet bij de opgenomen broeders, maar hen wel ontmoetend. Niet 

tot de Thessalonicenzengroep behorend maar wel aan hem geopenbaard wordend. Niet levend 

overgebleven maar toch levend verschijnend. Een wonderlijke verhoging. 

 

Het meerdere draagt het mindere in zich. Dit wordt niet opgeheven maar zo nodig gewijzigd om het 

hogere tot zijn recht te laten komen. Een Christus op de troon van David is mede in staat op te va-
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ren naar Hij wil. 

 

 

En een Paulus die niet opgenomen wordt, maakt deel uit van de luisterrijke stoet van het verheven 

Hoofd die in heerlijkheid aan het aardrijk geopenbaard zal worden. Uit schijnbaar verlies wordt 

grote winst geboren. De doorgang door de dood brengt Paulus in hogere zin toch 1 Thess. 4, n.l. dat 

hij er, verheerlijkt, bij zal zijn. 

 

Laten wij hen die alleen de opname zien mogen vragen Paulus na te volgen en laat ze overgaan 

naar de openbaring in heerlijkheid. Dan gaan ze wel met Mozes door de dood heen maar verschij-

nen in heerlijkheid aan de anderen. Het prijsgeven van het één brengt rijke winst in het ander. 

Daarom: Van 1 Thess. 4 naar Col. 3. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

Nog enkele uitspraken. 

Het is niet ons doel een geschiedenis van de zondag. te schrijven. We geven alleen datgene wat bij 

ons onderwerp past. We willen alleen in het voorbijgaan zeggen, dat de Roomse Kerk hoe langer 

hoe meer de bepalingen voor het houden ervan verscherpt heeft en tegen de ongehoorzamen met 

harde middelen is opgetreden. Velen hebben hun leven verloren door de Sabbat te houden. Toch 

zijn er te allen tijden groepen geweest die Sabbattisten waren en daarom door Rome vervolgd zijn. 

We laten dit verder rusten, alleen geven we uit de Hervormingstijd nog enkele uitspraken over de 

Sabbat en de zondag. 

 

“Het waarnemen van des Heeren dag is niet gefundeerd op enig bevel Gods, maar op het gezag der 

kerk; en de kerk kan de dag naar welgevallen veranderen”. Zwitserse Confessie. 

 

In de Augsburgse Confessie, opgesteld door Melancthon (en goedgekeurd door Luther) wordt op de 

vraag: “Wat hebben we van des Heeren dag te denken?” geantwoord, dat des Heeren dag, Pascha, 

Pinksteren en andere van zulke heilige dagen gehouden moeten worden omdat zij door de kerk zijn 

vastgesteld opdat alle dingen met orde zullen geschieden, maar dat het waarnemen ervan niet nodig 

geacht moet worden ter behoudenis noch de overtreding, als gedaan zonder ergernis van anderen, 

als zonde moet beschouwd worden”. 

 

Zwingli zei “dat het op ’s Heeren dag, na de godsdienstoefening, iedereen geoorloofd was zijn 

werkzaamheden te doen”. 

 

Beza, Calvijns opvolger, leerde, “dat van de Christenen geen onderbreking van het werk op ’s Hee-

ren dag geëist werd”. 

 

Bucer gaat verder en “noemt het niet alleen bijgeloof maar een afval van Christus te denken dat het 

werken op des Heeren dag, op zichzelf beschouwd, iets zondigs is”. 

 

Zwingli zei, “dat het iedere kerk vrij stond, als het noodzakelijk was (zoals in de oogst), de zondag 

naar een andere dag te verplaatsen”. 

 

Calvijn zegt: “Echter, de Ouden hebben niet zonder goede reden, wat wij des Heeren dag noemen, 

in de plaats van de zondag gesteld... Toch leg ik niet zo veel nadruk op het zevenvoud dat ik de 

kerk tot een onveranderlijk eraan vasthouden zou willen verplichten; noch ook wil ik die kerken 

veroordelen die andere plechtige dagen voor haar samenkomsten hebben, mits zij die vrijhouden 

van bijgeloof”. Calvijns Institutie, Boek II, hfdst. 8, afd. 34. 
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We zagen reeds, dat hij gelooft in het houden van de Sabbat of rustdag op de zevende dag ten tijde 

van de Handelingenperiode. Hij leert daarmee, dat men in die tijd de eerste dag der week niet als 

opstandingsdag vierde, wat hij dan ook niet is. 

Tot besluit.  
We gaan ons werkje besluiten en geven tot slot een korte samenvatting. 

 

Christus is voor ons niet op een zondag maar op een zaterdag opgestaan, op één der sabbatten. Hij 

is gekruisigd op een donderdag. 

 

Algemeen werd de zondag, gewijd aan heer Zon, in het Heidendom gevierd. Hoewel het nog in het 

duister ligt wie, wanneer, hoe men die dag voor het eerst tot samenkomst heeft bestemd, is het een 

feit, dat de Westerse kerken het meest die dag benutten voor hun godsdienstoefening. Het Oosten 

hield daarvoor meer de zevende dag. Tot in 321 bleven beide lijnen parallel lopen. Velen hielden 

zowel de Sabbat als de zondag. Keizer Constantijn voerde een rustdag in en besliste voor de zon-

dag. 

 

Gaandeweg is deze, mede door strafbepalingen, gaan overheersen. Meer en meer beschouwde men 

hem als de Sabbat en verbood allerlei werkzaamheden. De Hervormers stonden hier vrijer tegen-

over. Te allen tijde zijn er Sabbattisten gebleven die meenden dat God wil dat men op de zevende 

dag zou rusten zoals de Heere gedaan heeft. 

 

Wij zijn geen Sabbattisten. We willen het nog eens met nadruk zeggen, hebben ook geen neiging 

daartoe, wensen dus geen Sabbat in te voeren, maar moeten toch zeggen dat zij die menen dat het 

Sabbatsgebod voor hen geldt, meer recht en logica aan hun zijde hebben dan zij die de traditie der 

Ouden volgen. 

 

Het N.T. kent geen zondag. Voor de Jodengelovigen gold de Sabbat, de Heidengelovigen hielden 

die, als er een gemengde gemeente was, mede. Doordat de Heidenen de zondag vierden, was er 

gelegenheid voor de gelovigen om ook dan samen te komen. Zo kwam de zondag naast de Sabbat. 

Uit antipathie tegen de Joden, heeft men de zondag eindelijk officieel ingevoerd, En daarna “Chris-

telijk” verdedigd. 

 

In de vrijheid staande, zijn ons alle dagen gelijk. Meent iemand de Sabbat te moeten houden, hij 

doe dit. In onze tijd kost dit velen hun positie; daarvoor hebben we eerbied. Meent iemand de zon-

dag te moeten houden, hij doe dit. Het kost hem meestal niets. Maar geen van beiden mogen zij 

anderen veroordelen die, met de Hervormers, vrijer over de rustdag denken. 

 

In ons vaderland wordt er van Christelijk-orthodoxe zijde sterk voor de zondagviering geijverd. Al 

wat daar van afwijkt, wordt veroordeeld. We vinden het nuttig en de volkskracht versterkend, dat er 

een algemene rustdag is, maar men make daar geen Sabbat van. Paulus leert ons, dat men alle da-

gen gelijk kan achten. 

 

Zij die zulke voorstanders zijn van de “Sabbat”, mogen wel bedenken, dat zij, voor zij anderen oor-

delen, beginnen moeten, zelf voor de Schrift te buigen. Als zij menen het Sabbatsgebod te moeten 

onderhouden, moeten zij, voor zij het anderen veroordelend voorhouden, beginnen het zelf te doen. 

Zij arbeiden geen zes dagen om dan de zevende te rusten, dus houden het vierde gebod niet, zoals 

God gezegd heeft, maar rusten een dag en werken er dan zes. Zij menen wel dit te moeten doen 

omdat Christus door Zijn opstanding de eerste dag geheiligd heeft, maar dit is een grote dwaling. 

Hij is opgestaan op een der Sabbatten; een der Sabbatten houdt Calvijn in 1 Kor. 16 en ook in 

Hand. 20 voor een Sabbat; waarom dit ook niet in de Evangeliën het geval zou zijn, is niet in te 

zien als men zich aan Gods Woord houdt en logisch doordenkt. 

 



Jaargang 1942 Pagina 31 
 

Het is opmerkelijk, dat de Heidengelovigen de zondag de voorrang gegeven hebben en de Mo-

hammedanen, uit haat tegen Jood en Christen, de vrijdag. De orthodoxe Jood heeft zijn Sabbat ge-

houden. Welke dag zal het nu eenmaal winnen? Gods Woord geeft hierop het antwoord: de Sabbat. 

De Zoon des mensen noemt Zich geen Heer van zondag of vrijdag, maar van de Sabbat. 

 

“En het zal geschieden, dat... van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees zal komen om aan 

te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de Heere”. Jes. 66: 23. 

 

Voor de gelovige uit de Heidenen is geen Sabbatsgebod. Hij aanvaardt dankbaar de rustdag die in 

z.g. Christelijke landen heerst en weet, dat eenmaal de Heer des Sabbats deze in ere zal herstellen. 

 

Zij die in de bedeling der Verborgenheid leven, weten, dat zij zich door niemand hebben te laten 

oordelen in het stuk der Sabbatten, Col. 2: 16. Het Lichaam van Christus staat boven dit alles. Het 

zal eenmaal mede heer zijn van de Sabbat. Het is reeds ingegaan in de hoogste rust die de Sabbat 

verre overtreft en zal eenmaal meewerken om de wereld de rust te geven waarvan de Sabbat het 

symbool is. 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 4 April 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
4. 

 

DE OPSTANDING DOOR ’N MENS. 

 

Want, dewijl de dood is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door een mens.” 1 Kor. 

15: 21. 

 

Het eerste deel, vs. 21a is een betrekkelijke waarheid. Namelijk, in die zin dat de dood er niet door 

de mens zelf is. In Rom. 5: 12 toch zegt Paulus dat door één mens de zonde in de wereld is inge-

komen en door de zonde de dood. De dood was er dus reeds maar de mens heeft hem door zijn 

zonde in de Adamietische mensenwereld ingebracht. Satan had reeds voor Adam de kracht des 

doods. In 1 Kor. 15: 21 wil Paulus dus het gehele terrein niet overzien maar een gedeelte ervan en 

zegt hij dat de dood er is door een mens, daarmee bedoelende: de dood in de mensenwereld. 

 

Op het woord “een” valt hier niet de nadruk; het is geen telwoord maar een onbepaald lidwoord; in 

het Grieks ontbreekt het. Paulus wil dus niet zeggen wat hij later in Rom. 5: 12 zou schrijven maar 

alleen naar voren brengen dat de dood er door ’n mens is. De klemtoon valt dus niet op “een” maar 

op “mens”. Daar stelt hij nu tegenover dat de opstanding der doden ook door ’n mens is. En het is 

hierover dat we in het bijzonder willen spreken. 

 

Christus is als mens op aarde geweest. Niet als God en mens. Zijn Ik was wel het vroegere Ik des 

Heeren maar het was door ontlediging tot ons afgedaald en vlees, d.i. mens geworden. En als zoda-

nig heeft Hij op aarde vertoefd. Door het geloof heeft Hij geleefd en tekenen en wonderen gedaan 

geheel afhankelijk van Zijn Vader. Als mens is Hij ten slotte gestorven. En als mens is Hij opge-

staan. Volgens Paulus woorden in 1 Kor. 15. 

 

Welk een rijke troost ligt in dit alles. God is mens geworden. Als mens heeft Hij onder ons ge-

woond, als mens is Hij gestorven, als mens is Hij verrezen. Zo is Hij geheel ingegaan in ons leven. 

Zo is Hij gestorven in onze natuur. Zo ook is Hij verrezen. Als mens. En uit kracht van dusdanige 

verrijzenis staan ook de doden op. 

 

De dood waart allerwegen rond. De gehele aarde is zijn terrein. Bij tienduizenden vallen ze elke 

dag, de broze mensen. In tijden van rampen, ziekten en oorlogen gaat het nog in grotere getale. En 

ze dalen neer in het stille graf, in het stikdonkere land zonder ordeningen (Job. 10: 21, 22). Voor 

velen eindigt hier alle hoop. Zij treuren omdat elke verwachting is afgesneden. 

 

Maar, Satan heeft raad gebracht. Hij weet wel dat de mens niet kan leven bij de gedachte: met de 

dood is het uit. Hij heeft de onsterfelijkheid der ziel uitgevonden. Die wordt beleden door de gehele 

algemene christenheid. Hij heeft verder het Spiritisme gebracht. Om van andere leringen niet te 

spreken. En daarmee heeft hij de mens afgeleid van Paulus’ woord: Zo is ook de opstanding der 

doden door ’n mens. 

 

Christus is ingegaan in het land dat licht geeft als de duisternis Hij heeft in de groeve neer 

gelegen. Zijn lichaam was verstijfd, zijn hart stond stil, zijn adem was verdwenen en de kilte 

des doods had Hem aangegrepen. Precies zo als dat bij onze doden geschiedt. t 
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Maar, God heeft deze Mens opgewekt. En daardoor meer gedaan: Door Zijn opstanding is de op-

standing van allen verzekerd. Nu Hij eenmaal door het dieptepunt is heengegaan, kan de dood de 

anderen niet meer tegenhouden; als Christus ze roept uit te komen. 

 

Zie Gods grote genade, Zijn groot welgevallen in ons, dat Hij Zijn Zoon als mens heeft doen 

verrijzen. Daarmee heeft Hij de opstanding op het aller-dichtst bij ons gebracht. Met klem 

verzekert Hij ons daarin als ’t ware: Vreest ge de dood? Het is niets anders dan een kortere 

of langere slaap waaruit Christus u wekken zal. Deze stierf als mens, in uw natuur. In uw 

natuur stond Hij op. Waartoe is uw vreze. Is Hij niet bij machte u uit de doodsvallei te trek-

ken? 

 

De opstanding der doden is door ’n mens. De mens Jezus Christus. Dit is een zeer vertroos-

tende waarheid. Denk aan de vroeg afgesneden levens; bekijk de graven van talloze u onbe-

kende doden maar wier grafschrift en vaak ook hun portret u zegt: hier ligt er weer een die 

zijn jaren niet ter helfte heeft kunnen brengen, ja die niet eens tot de bloeitijd des levens is 

kunnen komen. Ga verder in onze dagen en bezoek de soldatengraven, mannen afgesneden 

in de bloeitijd of de mannelijke kracht des levens, vol van idealen en werkkracht. Maar de 

dood maaide hen weg en zij liggen daar neer en zijn niet meer. Het is in en in troosteloos en 

de pijn van hun harten zonder een hogere waarheid moet onuitsprekelijk zijn. 

 

Maar, de dood heeft niet het laatste woord. Er is een opstanding door een mens. Meer. Door 

de Mens. De Mens Jezus Christus. 

 

Laat deze waarheid, die veel groter is dan de tragedie des doods, ons met vreugde vervullen. 

Zeker, men kan zeggen: we zien wel de werking van de dood maar niet de kracht der op-

standing. Dit is op zichzelf waar. Maar een ding wordt vergeten: De mens Jezus Christus 

leeft ook nu nog. En zo komt de zaak hier op neer: Gelooft u in Christus Jezus? Gelooft u 

dat Hij leeft? Gelooft u dat God van Hem getuigd heeft dat Hij is opgestaan? 

 

In Christus ligt de hoop op aller opstanding. Er zal wezen een opstanding van rechtvaardi-

gen en onrechtvaardigen (Hand. 24: 15). 

Allen die in de graven zijn, zullen eenmaal Zijn stem horen (Joh. 5: 28). Het is de vraag: tot welke 

orde in de opstanding zullen wij behoren. Want orden zijn er. Paulus wil door het woord van 1 Kor. 

15: 21 niet leren dat er een algemene opstanding is, doch alleen dat er een opstanding der doden is. 

De nadere bijzonderheden laat hij weg. Daar gaat het hier niet om. Alleen om het grote feit dat de 

opstanding, wanneer dan ook er is door ’n mens Laat ons heen zien over dood en graf, opzien tot de 

Opgestane, Wat geen Confucius, Buddha, Mohammed of welke godsdienststichter of wereldgrote 

heeft kunnen doen, zwaksterveling als hij was, dat is geschied door de Christus der Schriften. In 

Hem dan zij ons heilgenot en onze verwachting ook als we het bedden in het graf tegemoet gaan. 

Hij staat aan de overkant van de doodsrivier en zal ook ons doen verrijzen. 

 

Mogen we het Paulus leren nazeggen: Dood, waar is uw prikkel! Dood (niet: hel) waar is uw 

overwinning! 

 

Van Dood en Opstanding 
2. 

 

II. INLEIDEND VOORONDERZOEK. 

 

Een breed, terrein.  
Voor we het eigenlijke onderwerp in behandeling kunnen nemen, is het nodig een onderzoek in te 

stellen naar de betekenis van verschillende woorden en termen die ter sprake komen en die nodig 
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zijn om althans de schepping van de mens te kunnen bespreken. Andere bewaren we tot die hoofd-

stukken waar ze beter in het betreffende verband passen. We zullen hier eerst nagaan:  scheppen, 

formeren, maken, ziel, geest, adem des levens, beeld en gelijkenis, beeld Gods. Om niet meer te 

noemen. Men ziet: een breed terrein. 

 

Scheppen, formeren, maken.  
Van de mens staan drie dingen vermeld met betrekking tot zijn in het aanzijn roepen. De mens is 

geschapen, geformeerd, gemaakt. Gen. 1: 27 “En God schiep den mens”. 

Gen. 2: 7 “En God formeerde de mens uit het stof der aarde.” 

Gen. 5: 1 “Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar Zijn beeld en naar Zijn gelij-

kenis.” 

 

Betekenen deze woorden hetzelfde? De Schrift geeft hierop het antwoord. In Jes. 43: 7 lezen we. 

 

“Een ieder die naar Mijn naam genoemd is en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik ook 

geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt heb.” 

 

Hier worden vier dingen genoemd: noemen, scheppen, formeren, maken. Laten we het eerste weg, 

dan staan de andere in dezelfde volgorde als in Genesis. Waar we niet kunnen aannemen, dat deze 

allen hetzelfde betekenen, moeten we de betekenis leren verstaan. 

 

Scheppen.  
Scheppen is niet hetzelfde als formeren of maken. Tenminste niet als ze naast elkaar voorkomen. 

Toch is de betekenis van scheppen niet zo gemakkelijk te begrijpen als dit wel lijkt of geleerd 

wordt. 

 

De meest algemene bepaling van scheppen is: iets uit niets voortbrengen. We geloven niet, dat dit 

houdbaar is. Dat blijkt al meteen uit de naast elkaar gebruikte woorden: de mens werd niet alleen 

geschapen, maar ook geformeerd. En dit laatste gebeurde uit het stof der aarde. Dat blijkt verder uit 

Gen. 1: 20, waar God de wateren gebiedt levende zielen voort te brengen en vs. 21 waar staat, dat 

God ze schiep. Ze werden niet uit niets voortgebracht, maar uit het water. Alles is uit God, 1 Kor. 

8: 6. Maar Hij is toch niet het Niets? Het gaat daarom niet op te zeggen, dat scheppen iets voort-

brengen is uit niets. Volgens Ps. 104: 30 is scheppen: voortbrengen uit Gods Geest: “Zendt Gij Uw 

Geest uit, zo worden zij geschapen.” 

 

Hoe kan men dan “scheppen” omschrijven? De beste bepaling is wellicht deze: Iets het 

aanzijn geven wat er als zodanig nog niet was, Hemelen en aarde werden in den beginne 

geschapen. Niet uit niets, maar uit God. Als zodanig waren zij er echter niet De zeedieren 

werden geschapen, niet uit niets, maar uit de zee. Als zodanig waren zij er niet, hoewel hun 

substantie er was. De mens werd geschapen. Als zodanig was hij er niet, hoewel de substan-

tie, het stof tot zijn vorming, er was. Dat we zo meer in lijn zijn met de betekenis blijkt uit 

Num. 16: 29 en 30. In dat hoofdstuk gaat het over het oproer van Korach, Dathan en Abi-

ran. 

 

Mozes gebiedt Israël van hun tenten weg te gaan en zegt dan: “Als dezen zullen sterven 

gelijk alle mensen sterven..., zo heeft de Heere mij niet gezonden, maar als de Heere wat 

nieuws zal scheppen (Hebr.: een schepping zal scheppen), en het aardrijk zijn mond zal 

opendoen en verslinden ze met alles wat het hunne is... alsdan zult gij bekennen, dat deze 

mannen den Heere getergd hebben.”  
Het aardrijk werd gekloofd, de aarde opende haar mond en verslond ze, vs. 32. Men ziet, 

dat hier op zichzelf niets in het aanzijn geroepen werd, er werd niets daargesteld en toch 

geschiedde er iets dat als zodanig nog niet geschied was. Uit niets werd niet iets voortge-
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bracht, maar met het bestaande werd iets gedaan dat onbekend was. 

 

Nog een voorbeeld daarvan is Jes. 45: 7: “Ik formeer het licht en schep de duisternis”. 

Men weet, dat duisternis onttrekking van licht is. Deze schepping is meer negatief: niet 

daarstellend, dan positief, in het aanzijn brengend. Zo ook in het vervolg: “Ik maak den 

vrede en schep het kwaad.” Dat kwaad is hier niet zonde, maar allerlei onheil, oorlog, ram-

pen. God laat toe dat zij komen uit bestaande verhoudingen. Niet uit niets. Wel zijn zij er 

als zodanig of eerder in de tijd van vrede niet geweest. 

 

Verder bewijs is Jes. 65: 17: “Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.” 

Dit is geen totale hieuwschepping, maar een omvorming; een vernieuwing van de bestaan-

de. Zij zijn er echter niet en moeten nog komen. 

 

Een merkwaardige tekst is Am. 4: 13: “Die de bergen formeert en de wind schept.” Waar wind 

lucht in sterke stroming is, wordt hier niet iets uit niets geschapen, maar komt er iets dat er eerst niet 

was. 

 

Volgens 1 Kor. 11: 9 is de vrouw geschapen om de man. Toch is zij niet uit niets gescha-

pen, maar uit een zijner ribben, zoals de S.V. wel ten onjuiste zegt. Beter is waarschijnlijk: 

Uit een cel. Dit nu daar gelaten blijkt dat ook deze schepping niet uit niets was. 

 

Ten slotte zegt 1 Petr. 2: 13 alle menselijke ordening onderdanig te zijn. Voor “ordening” staat in 

het Gr. “schepping”. Wat die scheppingen zijn, blijkt uit het verband: de geregelde staatsorden van 

koningen en stadhouders. Deze komen niet uit het niets op, maar uit reeds bestaande volkenmassa’s 

of uit de gang der historie. 

 

Uit een en ander blijkt dat men bij scheppen niet te eng kan blijven stilstaan bij het idee dat er iets 

uit niets komt. Deze gedachte komt niet voor in de geïnspireerde Schriften; wel vindt men ze in de 

Apocriefe Boeken (2 Makk. 7: 28). Het niet-zijn is geenszins de bron van het geschapene. Vanzelf 

waren er eenmaal geen hemelen en aarde. Er was niets. Toen zijn zij geschapen. Echter niet uit dat 

niets, maar dat niets werd vervangen door iets. Alle dingen zijn uit God. Ook t.o.v. de middellijke 

oorzaken gebruikt Hij het woord scheppen om aan te geven, dat wat er ontstaat er als zodanig, als 

wezen en ding op zichzelf nog niet was. 

 

Formeren.  
Dit woord is wat eenvoudiger in betekenis. Toch staan we ook hier voor enkele moeilijke teksten. 

De grondbetekenis is: een zekere vorm geven. Het wordt gebruikt in verband met het werk van de 

pottenbaker. Deze geeft de vaten een zekere vorm. Jer. 18: 1-6. In Jes. 44: 10 wordt gesproken van 

het formeren van een god. Zo ook vs. 12. Dit geldt het formeren van concrete (tastbare) dingen. 

 

Er worden ook abstracte dingen geformeerd. De koning van Assyrië zond Rabsaké en anderen met 

een groot leger naar Jeruzalem om Hiskia in het nauw te drijven, 2 Kon. 18: 17. Met snoevende 

woorden trachtte Rabsaké Israël te overbluffen en de koning van Assyrië als de overwinnaar der 

goden voor te stellen, vs. 18-37. Jesaja spreekt de koning moed in. ’s Konings boden hebben de 

Heere gehoond, de koning mag pralen met zijn overwinningen en daden, hij mag gegraven hebben 

en vreemde wateren gedronken en met zijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd 

hebben, 1 Kon. 19: 24, God heeft dit al te voren gedaan en van oude dagen af geformeerd, vs. 25. 

Men ziet, dat formeren hier een ruimere betekenis heeft dan iets tot voorwerp vormen. 

 

Dat blijkt ook uit Ps. 74: 17: “Zomer en winter hebt Gij geformeerd”. Hier kan men alleen denken 

aan de vaste afwisseling der jaargetijden. 
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Het droge is geformeerd, Ps. 95: 5. Hier hebben we aan de vaste landvormen te denken. God kan 

kwaad formeren, Jer. 18: 11, d.i. een vaste vorm doen aannemen, enz. 

 

Bijzondere aandacht voor ons onderwerp verdient Gen. 2: 19 “Want als de Heere God uit de aarde 

al het gedierte des velds en al het gevogelte gemaakt had, zo bracht Hij ze tot Adam.” Aldus de 

S.V. In het Hebr. staat voor gemaakt echter: geformeerd. Er staat in dit opzicht dus van de dieren 

hetzelfde als van de mens. Zij zijn ook geformeerd. 

 

Verder: Jer. 1: 5: “Eerdat Ik u in den moederschoot formeerde.” Veelal neemt men aan, dat God 

eerst een vorm van aarde gevormd heeft en er daarna de geest des levens in geblazen heeft. Dit 

woord uit Jeremia wijst er op, dat het formeren heel wel anders kan toegaan dan algemeen gedacht 

wordt. Jeremia is geformeerd in de moederschoot. Zo ook in Jes. 44: 2, 24. We komen hier op te-

rug. 

 

We wijzen in dit verband ook nog op Jes. 43: 10 “... dat voor Mij geen God geformeerd is en na 

Mij geen zijn zal.” De hier sprekende Jehovah noemt Zichzelf een geformeerde God. Naar zijn 

beeld kon de mens geformeerd worden. 

 

Het zelfstandig naamwoord vormsel, S.V.: maaksel, komt het eerst voort voor in Gen. 6: 5, waar 

het vertaald is door gedichtsel: het gedichtsel der gedachten, d.i. de bepaalde vormgeving der ge-

dachten. Zo ook in 8: 21; Deut. 31: 21; 1 Kron. 28: 9. In 1 Kron. 29: 18 zette de S.V.; “zin”. “Be-

waar dit in den zin der gedachten des harten Uws volks.” In Ps. 103: 14 lezen we: “Want Hij weet 

wat maaksel wij zijn”, Hebr.: wat formeersel wij zijn, d.i. bepaalde vormgeving. In Jes. 26: 3 staat: 

“Het is een bevestigd voornemen”; voornemen is weer: formeersel. In Jes. 29: 16 is sprake van het 

maaksel, d.i. het formeersel, in Hab. 2: 18 staat het woord formeersel zelf. Uit al deze blijkt mede, 

dat formeren het geven van een bepaalde vorm is. 

 

Maken.  
Tenslotte staan we stil bij: maken. Dit woord komt zoveel malen voor, dat het ondoenlijk is al de 

teksten op te geven. We beperken ons tot een kort overzicht van enige teksten. 

 

De eerste maal vinden we het in Gen. 1: 7: “En God maakte het uitspansel”. Dan in 1: 26: “God 

dan maakte de twee grote lichten.” Dan 1: 25: “En God maakte het wild gedierte der aarde.” 

Men ziet, dat hier naast formeren ook maken gebruikt is. Dan in 1: 26: “Laat ons mensen maken.” 

Verder 1: 31: “En God zag al wat Hij gemaakt had.” 

 

In Gen. 2: 3 vinden we de eigenaardige uitspraak, dat God op de zevende dag gerust heeft van al 

zijn werk “hetwelk God geschapen heeft om te volmaken.” Voor volmaken staat in het Hebr.: 

“maken”. Men ziet hieruit, dat maken hier een voltooiing uitdrukt, een geheel tot stand brengen, 

een volbrengen. 

De grondbetekenis van het woord is maken of doen; verder: volbrengen, tot stand doen komen, 

uitrichten, bereiden, veroorzaken, enz. Wat geschapen is, kan nog gemaakt moeten worden, verder 

af gemaakt, voor zijn doel geschikt gemaakt, afgewerkt, geheel klaar gemaakt. Het maken kan het 

formeren insluiten, maar hoeft dit niet. Formeren is een opzettelijke vorm aan iets geven, maken 

hoeft dit niet. Veel wordt er gedaan of gemaakt (zelfde woord) dat nu niet direct formeren kan he-

ten. Maken is een zeker werk doen, formeren is een bepaalde vorm aan iets geven, het zo maken als 

het is. Bij maken denken we ook vaak aan een samenstellen. De ijzersmid maakt een bijl en werkt 

in de gloed en formeert een beeld, Jes. 44: 12. 

 

In meer dan één tekst vinden we een parallellisme van formeren en maken 2 Kon. 19: 25 zegt dat 

de Heere iets lang te voren gedaan (zelfde woord als gemaakt) heeft en van oude dagen gefor-

meerd. Zie ook Jes. 22: 11, 27: 11, 46: 11. In Jes. 44: 2 heet de Heere de Maker en de Formeerder 
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van de moederschoot. In Jer. 33: 2 staat: “Zo zegt de Heere, Die dit doet, de Heere Die dat for-

meert.” In deze teksten geeft het formeren in het bijzonder het maken in een beoogde vorm aan, het 

maken het meer algemene tot stand brengen. 

 

De drie woorden samen  
God schept, formeert, maakt de mens. God schept, formeert, maakt de aarde, (Gen. 1: 2, Jes. 45: 18, 

Ex. 20: 11) God roept, schept, formeert, maakt personen, (Jes. 43: 7). Er moet als ze bij elkaar 

staan, verschil zijn, althans nuance, schakering. We geloven, dat in dit geval scheppen uitdrukt het 

aanzijn geven aan de dingen, het formeren het een bepaalde bekende vorm geven, het maken het 

werk ten volle uitvoeren, afmaken, beëindigen, tot stand brengen. Zo bezien zit er dan een opklim-

ming in. Zoals een kunstenaar een werk schept, een vorm geeft en die voltooit en afwerkt, zo is dat 

dan ook hier het geval. We zullen dat hieronder nader bespreken. 

 

De Brief aan de Hebreeën 
 

ERRATA 

 

Wegens een vergissing is Hebr. 2: 15 en 16 overgeslagen, terwijl 2: 17 en 18 is zoek geraakt. We 

plaatsen vs. 15 en 16 in dit nummer en herplaatsen, voor de geregelde gang, later het stuk van het 

januari nummer. Dat van het februari nummer behoort bij hfdst. 3 en word later eveneens her-

plaatst. 

 

Voor één en ander excuus. 

 

Vers 15. 

 

“En opdat Hij al degenen zou bevrijden die met vrees voor de dood hun gehele leven door aan de 

slavernij onderworpen waren.” 

 

De bevrijding der vrezenden in slavernij. 

“Bevrijden”. Er zijn meerdere woorden om Christus’ werk voor ons uit te drukken. In dit vers staat 

“ap allassoo” wat letterlijk betekent: het een van het ander verwijderen, wegnemen, ontslaan. Het 

komt voor in Lk. 12: 58, waar staat dat men verlost moet zien te worden van zijn wederpartij; hier 

had evenzo goed “ontslagen” kunnen staan. Verder in Hand. 19: 12: de ziekten weken van hen. Uit 

deze twee teksten blijkt, dat het betekent een vrijmaken van iets dat kwelt of drukt. Deze betekenis 

heeft het ook in Heb. 2 : 1 5 .  

 

 

“De vrezenden in slavernij.” Voor “slavernij” zet de S.V. “dienstbaarheid.” Het Grieks zegt het 

scherper en wijst op een slaafse dienstbaarheid waarbij men geheel onderworpen is. Het woord 

komt niet zo vaak voor. Slechts 5 maal, n.1. in Rom. 8: 15 en 21, Gal. 4: 24 en 5: 1 en hier. 

 

Wie zijn nu die vrezenden in slavernij? Aan de dood is het gehele mensdom onderworpen. Maar 

vele mensen hebben daarom nog niet de vrees voor de dood. De dood plaatsen ze ver van zich van-

daan. Zij menen dat zij voortaan geduriglijk zullen leven en de verderving niet zullen zien, Ps. 49: 

10. Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van ge-

slacht tot geslacht; zij noemen de landen naar hun namen, vs. 12. Zulken behoren zeker niet tot de 

door vreze des doods in slavernij verkerenden. Wie het dan 

zijn? We geloven dat de apostel een bijzondere groep personen op het oog heeft die hij even verder 

het zaad Abrahams noemt. Maar dit zaad Abrahams hoeft zich niet te beperken tot Israël. Het is 

breder, van daar de naam: zaad Abrahams. Hiertoe kunnen ook veel Heidenen behoren. Er staat 

niet rechtstreeks: “al degenen die” zoals we met S.V. vertaalden, maar uit het verband vloeit dit 
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wel voort. Er staat ongeveer: “zovelen als” of: “hen, wie ook”. Maar dit is zijdelings een belofte 

voor allen wie dan ook die in deze toestand verkeren. Al zou Hebreeën dan ook uitsluitend voor 

Israël zijn, iets wat we niet toegeven, dan nog staat er iets in dat verre Israëls sfeer te buiten gaat en 

alle volken en alle tijden betreft. Reeds dit ene vers is dus voldoende bovenstaande mening te 

weerleggen. We wezen er reeds op, dat de “zonen” ook een bredere groep omvat dan alleen Israë-

lieten. Dit is nu te makkelijker te aanvaarden nu blijkt dat vs. 16 van een even algemene groep 

spreekt: Vanzelf kunnen er ook Israëlieten bij zijn; ook bij hen zijn wel vrezenden voor de dood 

geweest, maar deze groep is niet tot hen beperkt. Hij is algemeen. 

 

Vers 16. 

 

“Want waarlijk, deze grijpt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams.” 

 

De dood grijpt Abrahams zaad aan.  

Van vs. 16 zijn verschillende verklaringen gegeven. Velen leggen het uit alsof er stond: Want 

waarlijk, Hij (Christus) nam de natuur der engelen niet aan maar die van het zaad Abrahams of: 

van Abrahams nakomelingen. Anderen menen, dat Hij, Christus, geen engelen aanneemt maar al-

leen mensen. Anderen, dat Hij niet engelen maar alleen mensen te hulp komt. Men ziet, dat er 

meer dan één opvatting is. In wezen gaat het daarbij over de vraag wie die “hij” is en wat het “aan-

nemen” van de S.V. betekent. 

 

Het Grieks gebruikt hier het woord “epilambanomai”. Letterlijk betekent dit: “opnemen”. De S.V. 

vertaalt het door “aangrijpen”, “nemen”, “vangen”, “grijpen”, “vatten”, en “verkrijgen”. Jezus nam 

de hand des blinden, Mk 8: 23, nam een kind, Lk. 9: 47, nam hem, Lk. 1 4 : 4 ;  men nam Simon 

van Cyrene, Lk. 23: 26; verder Hand. 9: 27, 17: 19; 18: 17, 23: 19, Heb. 8: 9. Jezus greep Petrus 

aan, Mt. 14: 31, men greep Paulus en Silas, Hand. 16: 19, later Paulus, 21: 30 en 33; men moet het 

eeuwige leven grijpen, 1 Tim. 6: 12. Verspieders moesten de Heer Jezus in Zijn rede zien te van-

gen, Lk. 20: 20, maar zij konden Hem in Zijn woord niet vatten, vs. 26. Rijken moeten milddadig 

zijn opdat zij het eeuwige leven mogen verkrijgen, 1 Tim. 6: 19. In Hebreeën komt het tweemaal 

voor, in 2: 16 en in 8: 9, “. . .  als Ik hen bij de hand nam.” Uit deze lijst van teksten, we hebben 

ze allen genoemd, blijkt dat het woord een neutraal karakter heeft; het wordt zowel gebruikt als 

Christus een man bij de hand neemt als wanneer de soldaten Simon van Cyrene aangrijpen om 

hem te dwingen het kruis te dragen, Mt 1 4 : 3 1  en Lk. 23: 26. “De overste greep Paulus en nam 

diens neef bij de hand” (Hand. 21: 33 en 23: 19). “Barnabas leidde Paulus bij de anderen binnen en 

het volk greep hem”. Men moet het eeuwige (aionische) leven grijpen en God greep Israël bij de 

hand, 1 Tim. 6: 12 en Heb. 8: 9. Het “grijpen” geschiedt dus zowel met een goede als een kwade 

bedoeling; het betekent echter niet: bijstaan, helpen, te hulp komen of aannemen maar eenvoudig: 

opleggen, vastgrijpen, aanvatten, hetzij met goede of verkeerde bedoeling. 

 

Hoe wij nu vs. 16 willen lezen? Aldus: “Want waarlijk, deze, n.1. de dood of de vrees des doods, 

grijpt de engelen niet aan maar Abrahams nakomelingen.” Men weet dat in het Grieks het per-

soonlijk voornaamwoord (ik, je, hij, zij, enz.) vervat is in de vorm van het werkwoord. Hier staat: 

“epilambanetai” wat betekenen kan: Hij, zij of het grijpt aan. Duidelijkheidshalve hebben we “de-

ze” vertaald om door dit voornaamwoord te verwijzen naar het dichtstbijzijnde woord dat o.i. tot 

onderwerp dient. Laat ons nu uit de structuur nagaan of dit kan. 

 

Vers 14-16 handelen over de eenheid van Christus met een groep die vrees des doods heeft en hoe 

Hij overwint. De markante (belangrijke) punten zijn: 

 

1. De dood van Christus. 

2. Hij die de kracht des doods heeft tenietgedaan. 

3. De bevrijding van de dood vrezenden. 
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4. De dood grijpt Abrahams zaad aan. 

 

Als we de dingen zo stellen, en het is logisch, dan blijkt dat het ook in punt 4 over de dood gaat. In 

vs. 14 en 15 is daar sprake van en zo ook in vs. 16. De dood grijpt de engelen niet aan maar Abra-

hams nakomelingen. 

 

Voor hen die geloven dat God alleen onsterfelijkheid in Zichzelf heeft en het schepsel die van na-

ture, d.i. krachtens zijn schepping niet heeft, rijst hier een vraag, n.1. deze: Hoe komen de engelen 

tot onsterfelijkheid als ze die niet van nature bezitten. Dat ze die hebben, blijkt uit Lk. 20: 35 en 

36. Daar wordt van de groep die waardig geacht wordt die eeuw te verwerven en de opstanding uit 

de doden gezegd, dat zij niet meer kunnen sterven en dat zij de engelen even gelijk zullen zijn 

(grondtekst). Hieruit volgt dus rechtstreeks, dat de engelen ook onsterfelijk zijn en dus leven heb-

ben in zichzelf. Hoe zijn zij daaraan gekomen? 

 

Wij geloven, dat zij niet onsterfelijk geschapen maar geworden zijn. Hoe, daar spreekt de Schrift 

niet over. Waarschijnlijk door het zien op de Eerstgeborene der creaturen. Niet allen hunner heb-

ben dit bereikt: sommigen hebben hun woonstede, d.i. hun staat van heerlijkheid, verlaten en zijn 

andersoortig vlees nagegaan, zegt Judas in de grondtekst. Zij hadden dus eenmaal een soort vlees. 

Dit is te enigertijd verheerlijkt en zij zijn onsterfelijk geworden. 

 

Mogelijk is dit in een punt des tijds geschied, evenals dit met vele gelovigen eenmaal zal geschie-

den. 

 

Engelen verschenen steeds als mannen. In Openb. 21: 17 heet de el de maat eens mensen en tevens 

de maat eens engels. Beide dingen wijzen op een zekere wezensgelijksoortigheid. Het is mogelijk 

dat zij een verheerlijkt geslacht zijn dat echter niet tot de heerschappij geroepen is waartoe de mens 

zal komen.

 

Het Bijzondere der tegenwoordige Bedeling 

 
1. INLEIDING. 

 

Dit geschrift heeft tot doel het bijzonder karakter onzer tegenwoordige bedeling in een gemakkelijk 

bevattelijke vorm te doen uitkomen. Het is nodig eerst een overzicht te geven van de wijze waarop 

God de schepping tot Zijn doel leidt, om duidelijk te kunnen aantonen welke plaats de tegenwoor-

dige bedeling in dat Plan inneemt en in welke opzichten ze zich van andere bedelingen onder-

scheidt. 

 

We zullen in dit geschrift in veel gevallen niet op uitvoerige wijze uiteenzetten waarop onze over-

tuiging steunt. Voor dergelijke bewijsgronden verwijzen we naar onze andere uitgaven. 

 

2. HET PLAN GODS. 

 

Gen. 1: 1 begint met de schepping, en het spreekt vanzelf dat God IS vóór de schepping. We schrij-

ven niet dat God was, want van Hem kan men alleen zeggen dat Hij IS. ( zie bijv. Ex. 3: 14; Joh. 8: 

58; Heb. 11: 6. 

God IS dus vóór de schepping; en door Zijn openbaring weten we dat, al is Hij in wezen één, we 

ten opzichte van de schepping kunnen onderscheiden tussen de God, Gods beeld (zie: Kol. 1: 15; 

Heb. 1: 3; Joh. 17: 5) en de Heilige Geest. Gods Beeld openbaarde Zich als Jehovah (Vergelijk Jes. 

6: 1-5 met Joh. 12: 41), als de Engel des Heeren (Gen. 16: 7; 18: 10-24 (zie Joh. 8: 56)),  

als de Zoon die in de gedaante van een mens op aarde kwam en zich vernederde tot de dood des 

kruises. Maar die vernederde: “Jezus”, was ook de Christus, de Gezalfde, de Messias, de Koning 
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der Joden. Hij is het Begin der schepping (Op. 3: 14) en alles werd in Hem en door Hem geschapen 

(Kol. 1: 16; Rom. 11: 36 enz.). Alle dingen bestaan tezamen in Hem (Kol. 1: 17; Heb. 1: 3), 

alle leven (1 Joh. 5: 11), alle “zijn” komt van Hem. 

 

God schiep niet uit noodzaak, maar uit liefde. Het schepsel was schepsel, dus geen God, d.w.z. niet 

volmaakt. Doch als God een schepsel wil scheppen, dan wil Hij dat op volkomen wijze, d.w.z. dat 

het schepsel, dat in wezen volkomen is, tot volmaaktheid moet komen. Dat doel kan het niet berei-

ken in eigen kracht, het moet, door Gods kracht, gebracht worden tot volle gemeenschap met God. 

Het schepsel, dat geen leven in zichzelf heeft, kan zo deel krijgen aan Gods “zijn”. Gods doel is te 

komen tot een toestand waar Hij “alles in allen” is (1 Kor. 15: 28). 

 

Het schepsel is dus niet volmaakt, doch, daar het door God geschapen is, is het goed. Er is niets in 

dit schepsel dat in strijd is met Zijn wil, er is geen zonde. Het schepsel is verder niet alleen maar een 

“ding”, doch er zijn schepselen, die vrijheid en verstand hebben. Het zijn geen poppen, die door 

God op geheel willekeurige wijze in beweging gezet worden, maar verstandelijke wezens, Gode 

waardig. God behandelt die schepselen dan ook niet als automaten. Ze moeten zelf de weg bewan-

delen, die tot de volkomen “behoudenis” leidt. Doch steeds in de kracht, die God hen daartoe aan-

biedt. Anders gezegd, hun (begrensde) vrijheid bestaat alleen hierin dat ze God in zekere mate kun-

nen weerstaan. Het goed gebruik van hun vrijheid bestaat hierin, dat ze God laten werken. Ze moe-

ten leren willen wat God wil, d.w.z. wat goed is. Zo verheerlijken ze God en komen tot volmaking. 

Een pop kan God niet verheerlijken. Hun verantwoordelijkheid bestaat niet hierin, dat ze zelf iets 

moeten doen alsof het zijn oorsprong in hen heeft, doch wel, dat ze God niet weerstaan als Hij in 

hen wil werken. God kan alleen verheerlijkt worden door een vrije aanvaarding Zijner genade. 

 

De schepselen die God weerstaan, dus Gods wil niet willen, zondigen. Had het eerste schepsel niet 

gezondigd, dan zou de geschiedenis der schepping door schets N° 1 voorgesteld hebben kunnen 

worden.  

 

Schets No. 1 

                       

                     GOD 

 

   

              SCHEPPING              

          

           GOD alles in allen 

 

Eerst is God alleen, dan volgt de schepping en deze wordt tenslotte door Gods leiding tot de toe-

stand gebracht waar God alles in allen is. 

 

Doch zo eenvoudig is de geschiedenis der schepping niet. We weten, door de toestand der schep-

ping zelf en door Gods Woord, dat het schepsel geen goed gebruik gemaakt heeft van zijn vrijheid. 

Inderdaad, uit de schepping blijkt wel Gods kracht en goddelijkheid (Rom. 1: 20), doch we zien er 

ook allerlei kwaad. De stoffelijke dingen vergaan, de planten sterven, de dieren verslinden elkaar, 

de mens is boos. 

 

Uit de Schrift leren we hoe geestelijke wezens, lang vóór de schepping van de mens, eerst “volko-

men” in hun wegen (Ezech. 28: 15), tot ongerechtigheid kwamen en zondigden (Vers 16). Het hart 

van een “overdekkende Cherub” had zich verheven over zijn schoonheid en hij werd op de aarde 

neergeworpen (Vers 17). Ook in Jesaja 14 lezen we over de ”Morgenster” die uit de hemel gevallen 

is, ter aarde nedergehouwen werd (Vers 12), omdat dit geestelijk wezen hoogmoedig was en zelfs 

de Allerhoogste gelijk wilde zijn (Vers 13, 14), Johannes (Joh. 8: 44) leert ons hoe Satan niet in de 

waarheid staande gebleven is en de vader der leugen werd. Hij zondigde van den beginne (1 Joh. 

3 : 8 ). Satan bleef niet alleen hierin, en op meerdere plaatsen lezen we dan ook over een strijd tegen 

de “Machten... de geestelijke boosheden in de lucht” (Ef. 6: 12). De Draak en zijn engelen zullen 

eens trachten de wereld te overwinnen (Op. 12: 7 enz.). Vooral in de laatste tijden (onzer eeuw of 
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aioon) zullen velen zich overgeven aan verleidende geesten en leringen van demonen (1 Tim. 

4 : 1 ). 

 

We leren dus uit de natuur en uit de Schrift dat de schepping niet in haar oorspronkelijke staat 

bleef. Ze heeft zich afgewend van God, die Licht, Eenheid, Waarheid, Rede, Leven, Liefde is. Zo 

moest dus ontstaan een gebrek aan dit alles: duisternis, verdeeldheid, leugen, verwarring, dood, 

haat. 

 

Wanneer geschiedde die “val”? Uit het onderzoek der aarde leren we dat overblijfselen van dieren 

gevonden werden in lagen die vele miljoenen jaren oud zijn. De dood (en de zonde) bestond dus 

toen reeds. Na het eerste vers van Genesis, dat spreekt van de oorspronkelijke schepping die “vol-

komen” was (Deut. 32: 4), komt dan ook het “woest en ledig” zijn en de duisternis. Bij onderzoek 

blijkt, dat de uitdrukking “grondlegging der wereld”, die meermalen in het N.T. gebruikt is, eigen-

lijk betrekking heeft op die “val” (Het Griekse werkwoord kataballo betekent “nederwerpen” en is 

dan ook zo vertaald in 2 Kor. 4: 9 en Op. 12: 10. Het naamwoord “katabolè” kan dus zeer goed 

door “nederwerping” (in plaats van “grondlegging” vertaald worden.). 

 

We kunnen nu de Schets N° 1 wijzigen, rekening houdende met die val. Gods einddoel moet nood-

zakelijkerwijze verwezenlijkt worden en er moet dus later een herstelling komen. Zo krijgen we de 

Schets N° 2. De oorspronkelijke toestand, waarin de gehele schepping, in zeker opzicht, wel buiten 

God lag, doch in nauwe gemeenschap met Hem stond, maakte plaats voor een andere, waarin een 

deel der schepping aan de zonde onderworpen was. Dat deel moet later terugkomen tot de gerech-

tigheid: het moet een nieuwe schepping worden. 

 

Schets N° 2.

          

           GOD 

  

 Oorspronke-      

lijke Schepping 

          

         Nieuwe 

       Schepping 

     

      GOD alles 

        in allen 

 

               
                 (neder 

                   werping) 

  

 Een deel onder 

      de zonde 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 5 Mei 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
5 

 

NABIJ GOD. 

 

“Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen.” Ps. 73: 28. 

 

Het verlangen en streven der mensen is zeer verschillend. De een stelt dit, de ander dat, als het 

hoogste in het leven. De een wenst een leven in de wereld; hij wil met volle teugen haar genoegens 

indrinken. De ander zoekt rijkdom en eer. Een ander streeft naar een hoge positie. Een vierde gaat 

op in kunst of wetenschap. Een vijfde slooft zich uitsluitend uit voor zijn gezin. Een zesde leeft van 

de zonde. En wat men nog meer als “ideaal” wil stellen. 

 

Al zijn verlangens, al zijn streven dat God niet als middel en eindpunt heeft, moet de mens verlie-

zen. Anders verliest hij eenmaal zichzelf. De wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid en wie 

daarin opgaat staat eenmaal naakt en ontbloot en zonder ware levensinhoud voor God. Ps. 73: 27 

zegt van zulken: “Want zie die verre van U zijn, zullen vergaan.” 

 

Van nature leven we allen buiten God. Dan keert een ieder van ons naar zijn eigen weg. Dan zoe-

ken we een ideaal dat het vlees begeerlijk toelijkt en schijnbare verzadiging geeft. En als God ons 

door liet gaan, dan gingen we allen verloren omdat we dit in wezen reeds zijn. Maar noch Zijn eer 

noch Zijn liefde dulden dit. God gaat tegen onze idealen in. Op verschillende wijzen. De een slaat 

Hij met zijn eigen afgoden zodat ze hem in de steek laten. Een ander opent Hij de ogen voor zijn 

dwaasheid. Een derde ontneemt Hij de rust. Een vierde “arresteert” Hij krachtdadig. Een vijfde lokt 

Hij zacht weg. Een zesde komt Hij langs een diepe weg tegen. Een zevende legt Hij van jongs af 

iets anders in het hart. 

 

God wil ons bij Zich hebben. Hij heeft daar het volste recht op. Wij zijn Zijn maaksel. Hij heeft ons 

gesteld opdat wij Zijn naam zouden verheerlijken en in Zijn nabijheid zouden leven. Ons uitvallen 

kan God niet toestaan. Daarvoor is Hij een “jaloers” God. Hij gaat er tegenin en door allerlei wegen 

weet Hij ons aan zich te binden. En dan gaan we beseffen hoe goed het is om bij Hem te wezen. 

 

Nabij Hem. Nabij het Vaderhart dat vol liefde is. Nabij de Bron des levens. Nabij de Barmhartige 

en Genadige, de Goedertierene en Lankmoedige. Tevens nabij de Sterke en Onveranderlijke. En 

hoe meer we daar van gaan merken, des te meer zoeken we Hem, willen we in Hem leven, in Hem 

opgaan. En wordt het woord van Asaf het onze: Het is mij goed nabij God te wezen. 

 

Maar des te meer dit onze wens wordt, des te meer merken we de zuigkracht der wereld. Wat is er 

al niet dat ons van Hem aflokt, aftrekt, afdrijft, afhoudt. De beslommeringen des levens, de drijf-

kracht van ons vlees, op zichzelf nuttige dingen, maar die ons niets verder brengen tot Hem. We 

kunnen daar zo aan, zo onder zitten en ons zielenleven kan zo lijken op een winterlandschap bedol-

ven onder de sneeuwvracht en waarop de zon geen kracht heeft. Maar diep onder in het hart is daar 

toch de begeerte: Nabij God te wezen, een onuitroeibare, onverwoestbare begeerte, gewekt door de 

Heilige Geest, gevoed uit de Levensbron. En alsdan de belemmeringen weer eens worden wegge-

nomen, als de obstakels eens vallen, als de last weer eens wordt afgenomen, dan bloeit het geeste-

lijke leven weer op door de nabijheid Gods en verblijden we ons in Zijn tegenwoordigheid. 
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Nabij God. Dat is ons centrum in Hem te hebben, in Zijn levensgrond overgeplant te zijn, in Hem 

ons hoogst genot te vinden, in Hem ons ideaal gevonden te hebben. Maar bovenal: daarvan te ge-

nieten, de warmte ervan te doorvoelen, de vreugde ervan te smaken, de rijkdom ervan te ervaren. 

Nabij God, de bron des levens. Nabij God, de bron der ware vreugde. Nabij God, de volheid van de 

innerlijkste bevrediging des harten. Nabij God, het hoogste geestesgenot. 

 

Veelvuldige Wijsheid Gods 
 

I. DE EERSTE AIOON 

 

3 
 

A. UIT DE GESCHIEDENIS DER STERRENKUNDE 

 

Oogmerk van dit hoofdstuk  
Wanneer we dit werk beginnen met enige bladzijden aan de bouw van het heelal te wijden is dit 

niet om daarmee een afgeronde uiteenzetting te geven van wat de wetenschap tot nu toe in de rijken 

der hemelen ontdekt heeft. Daarvoor zou een dik boekwerk nodig zijn waarin nog tal van vragen 

onbeantwoord zouden blijven. Maar als we daartoe al in staat waren, wat niet het geval is, dan zou 

dit niet het oogmerk dienen van het nu voorgenomen werk. Wat we van de majestueuze sterrenwe-

reld willen geven, moet dit werk dienen. We ontleenden de stof er voor vooral aan de werken van 

Dr. W.J.A. Schouten, “De Wonderbouw van het Heelal” en “Sterren en Sterrenstelsels” (uitg. 

Kok, Kampen) en aan het kleinere werkje van Dr. K. J. Bult: “De Majesteit Gods in de Sterrenwe-

reld”. Ook raadpleegden we Sir James Jeans: “De Sterren in hun loop”, “Het Heelal” en “Het 

geheimzinnige Heelal”. 

 

De eerste waarnemingen.  
De eerste indruk die een kind van de sterrenwereld krijgt en zeker ook de mensheid daarvan gekre-

gen heeft, is dat er over dag een groot licht schijnt, dat er een kleiner is dat de nacht verlicht en dat 

er nog kleinere zijn die ook schijnsel geven. Zoals bij kinderen is ongetwijfeld ook bij de vroegere 

mensen de vraag opgekomen: Wat zijn deze lichten en waar bevinden ze zich. 

 

Over deze vragen is pas de voorlaatste eeuw meer licht gevallen; lange tijd had men daarover geen 

gegevens of slechts gissingen. Een ding kan men al spoedig enigszins nagaan: de beweging der 

hemellichamen. Het regelmatig opkomen en ondergaan der zon maakte verschil tussen dag en nacht 

en deed het begrip tijd ontstaan. Al spoedig telde men met dagen, weldra met weken en maanden. 

 

Men zag echter nog meer. Niet alleen nam men dagelijks op- en ondergang van de zon waar maar 

ook dat deze ’s zomers lang schijnt en dan in het noordoosten opkomt om in het noordwesten onder 

te gaan. Men begon te merken dat de stand van de zon nauw verband hield met de jaargetijden op 

aarde. Zo begon men de tijd in jaren in te delen. 

 

Er werd nog iets waargenomen. In het noordelijk deel van de hemel zag men een aantal sterren-

beelden die het gehele jaar door elk deel van de nacht zichtbaar waren. Die sterren bewogen zich 

om een vast punt. Dit werd later Noordpool genoemd. (Men lette er op dat dit de Noordpool van de 

hemel is, niet van de aarde). Andere sterren waren niet de gehele nacht zichtbaar: zij kwamen in het 

Oosten op en gingen in het Westen onder. Zij waren ook niet het gehele jaar door zichtbaar. 

 

Men ontdekte nog meer. Men zag dat de sterren aan de oostelijke hemel opkwamen, door het Zui-

den naar het Westen gingen en daar verdwenen. Hieruit leidde men af dat de sterren onder de aarde 

een vrije doorgang vonden en dat deze in de ruimte dus niet ondersteund werd. Job. 26: 7b wijst 

daar op als het zegt: “Hij hangt de aarde aan een niet”. 
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Toen men de sterren nauwkeuriger bekeek, zag men dat vijf van de helderste zich niet met de ande-

ren mee bewogen. Ze verplaatsten zich tussen de andere en werden planeten of dwaalsterren ge-

noemd. Twee er van, die nu de namen Mercurius en Venus dragen, waren steeds dicht bij de zon. 

Soms waren zij in het Oosten zichtbaar voor zonsopgang, dan weer in het Westen kort na zonson-

dergang. De andere drie, Jupiter, Mars en Saturnus, bewogen zich tussen de sterren. De onregelma-

tigheid van hun banen trok de aandacht. 

 

Ieder der oude volken heeft zich een beeld van de wereld gevormd. We gaan daar niet op in. Alleen 

vermelden we dat een Griekse wijsgeer leerde dat de aarde vrij zweefde in de ruimte en Pythagoras, 

eveneens een Grieks filosoof, dat zij een bol is. Men ziet: reeds vergevorderde ideeën. Echter, ze 

schijnen reeds in Babel en Egypte voorgekomen te zijn, dus overgenomen. Maar de Grieken had-

den de dingen verder uitgewerkt. In Socrates’ en Plato’s tijd (circa 400 voor Christus) wist men 

reeds vrij nauwkeurig het aantal en de omloopstijd der planeten. 

 

Het hoofdprobleem was in die tijd het vraagstuk van de beweging der planeten. De grote moeilijk-

heid was dat de hemellichamen zich niet allen met gelijke snelheid bewogen. Om hiervoor een op-

lossing te vinden, nam men aan dat de aarde in het centrum van het sterrensysteem stond en dat er 

zich omheen een groot aantal bollen bewogen. Aristoteles nam er 55 aan; 33 hadden een voort-

gaande, 22 een tegenwerkende beweging. Hiermee meende men de verschijnselen te kunnen ver-

klaren. 

 

Ptolomaeus.  

Ptolomaeus leefde van 87-165 na Christus. Hij schreef een boek dat meer dan veertien eeuwen de 

sterrenkunde beheerste en waaruit men zijn wijsheid putte. Daarin heeft hij zijn ideeën over de ster-

renwereld uiteengezet. 

 

Ptolomaeus leerde dat de hemellichten op bollen bevestigd waren. Hij had echter slechts tien sferen 

nodig. De eerste droeg de maan, de tweede Mercurius, de derde Venus, de vierde de zon, de vijfde 

Mars, de zesde Jupiter, de zevende Saturnus; de achtste de vaste sterren, de negende bewerkte de 

schijnbare plaatsverandering die alle sterren ondergaan doordat de zonnebaan zich verplaatst, de 

tiende veroorzaakte de dagelijkse beweging van het geheel. Door een vernuftig samenstelsel van 

cirkels werd alles wat men in die tijd wist verklaard. Eerst tegen het einde der vijftiende eeuw 

kwam hierin verandering en begon men te twijfelen aan de oude opvatting. Deze kon bij vernieuwd 

onderzoek geen stand houden. Het is in het bijzonder Copernicus geweest die nieuwere opvattingen 

deed baan breken. Hij legde de basis voor een geheel nieuwe wereldbeschouwing. 

 

Copernicus.  

Het begin der zestiende eeuw was een tijdperk van geweldige veranderingen op allerlei gebied. Het 

was of Europa uit een diepe slaap ontwaakte. Deze tijd heet de Renaissance, d.i. de wedergeboorte 

en wel van kunst en wetenschap. Door de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 

waren vele Griekse geleerden naar Italië en Duitsland gevlucht, Hierdoor raakten deze landen be-

kend met de cultuur der oudheid. De pas uitgevonden boekdrukkunst maakte de verspreiding van 

allerlei geschriften op brede schaal mogelijk. Zo werden kunst en wetenschap veel meer verbreid 

dan ooit te voren mogelijk was geweest. 

 

Door de nieuwe geestesstromingen van Humanisme dat de grote en schone idealen van de mens 

naar voren bracht en in het bijzonder door de Reformatie, de brede stroom die overal gevoeld werd, 

werd het geloof in de oude meningen ondermijnd en begon men eraan te twijfelen. Kompas, verre-

kijker en microscoop droegen hiertoe bij. De reis om de wereld van Magelhaen (1519-1522) toonde 

onomstotelijk aan dat de opvattingen over vorm en grootte der aarde herzien moesten worden. Zo 

begon men ook naar een andere en betere verklaring der hemelverschijnselen te vragen. De man die 

t.o.v. dit laatste de leider is geweest, is Copernicus. 
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Copernicus heeft zijn hele leven besteed aan de uitwerking van zijn denkbeelden. In 1543 ver-

scheen zijn boek over de sterrenkunde waarmee hij op de duur een totale ommekeer heeft gebracht 

m.b.t. de vroegere ideeën. In het begin vond zijn leer weinig bijval en later veel bestrijding; ze werd 

zelfs als ketterij aangemerkt. Zijn boek werd door Rome op de index, de lijst van verboden boeken, 

geplaatst en daarvan pas in 1758 afgevoerd. Die van zijn opvolgers Galileï en Kepler nog niet. Dit 

geschiedde pas in 1835. 

 

Wat leerde Copernicus nu in tegenstelling met Ptolomaeus? Twee dingen.  

 

Ten eerste dat de aarde in 24 uur om haar as wentelt. Uit deze omwenteling moet de dagelijkse be-

weging van zon, maan en sterren verklaard worden. Ze is dus niet omgeven door draaiende sferen; 

dat is slechts een schijnbeweging. De aarde draait.  

 

Ten tweede beweegt de aarde zich om de zon. Die omloop volbrengt zij in een jaar. Schijnbaar ont-

staan de jaargetijden door een jaarlijkse omloop van de zon maar in werkelijkheid is het weer de 

aarde die beweegt. Maar dan is de aarde ook niet langer het middelpunt van het heelal. Copernicus 

stelde hiervoor de zon in de plaats. Zijn stelsel heet daarom ook wel het heliocentrische we-

reldstelsel (helios=zon, heliocentrisch = de zon tot middelpunt hebbend) in tegenstelling met dat 

van Ptolomaeus dat het geocentrische wereldstelsel heet (gèo = aarde, geo centrisch = de aarde tot 

middelpunt hebbend). Dit laatste had Ptolomaeus overgenomen van de grote Griekse wijsgeer Aris-

toteles. 

 

Men kan nu de tegenstand tegen Copernicus’ leer begrijpen. Luther die ervan gehoord had, noemde 

Copernicus een dwaas die de sterrenkunde wilde omkeren. De zon moest immers volgens de Heili-

ge Schrift stilstaan en niet de aarde, zei hij. Luther had evenals Melanchton, zijn medewerker, 

godsdienstige bezwaren. Ook de Roomsen verzetten er zich op Schriftgrond tegen. Men hechtte te 

veel aan de puur letterlijke uitlegging der Schrift en zag niet in dat de Bijbel in de taal van het dage-

lijkse leven geschreven is en dat men daarom uit Jozua 10 niet kan afleiden of de zon al dan niet 

om de aarde draait. In Hand. 27: 27 vinden we iets dergelijks. Daar staat “dat hun enig land na-

derde”. Op een schip varend krijgt men de indruk dat men zelf in rust is maar het land zich be-

weegt. Dit is vanzelf schijn. Zo ook met de beweging van de zon en de aarde. Ook leefde men te 

veel in de gedachtegang dat de hele sterrenwereld er was om de mens en de aarde het middelpunt 

moest zijn en daarom verzette men zich tegen elke theorie die niet de woonplaats van de mens in 

het middelpunt plaatste. 

 

Van Copernicus tot heden.  
Copernicus kreeg twee voorname opvolgers: Kepler en Galileï. De eerste berekende uit gegevens 

door een ander, Brahe, nagelaten volgens welke wetten zich de planeten om de zon bewegen, de 

tweede vond door ontdekkingen met zijn verrekijker de krachtigste wapenen tegen het oude stelsel 

van Aristoteles-Ptolomaeus. Eindelijk heeft het heli-centrische stelsel het gewonnen. Men geloofde 

niet langer meer dat de aarde het middelpunt van het planetenstelsel was en dat de zon om haar 

draaide, maar nam aan dat zij om de zon draaide en met haar de toenmaals bekende planeten Mer-

curius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Zo werd voor de sterrenkunde een nieuwe weg geopend 

om verder te komen 

 

In de achttiende eeuw stond Isaac Newton op die de wet der zwaartekracht formuleerde en daarmee 

een veel problemen tot oplossing bracht. Zo bepaalde men de massa der planeten, hun banen om de 

zon en de massa van de zon uit de aantrekking die zij op de planeten uitoefent. Hiervoor was grote 

wiskundige kennis nodig. Zo zijn gaandeweg de problemen die betrekking hebben op de inrichting 

van het zonnestelsel opgelost, een arbeid die ongeveer tegen het einde der negentiende eeuw was 

afgesloten. 
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Intussen ging men verder en hield men zich ook bezig met de vaste sterren. Het is Sir William Her-

schell geweest die hiervoor de aanzet heeft gegeven. 

 

In de twintigste eeuw is Einstein opgestaan met zijn relativiteitsleer. Naast hem staan Kapteyn en 

De Sitter, twee Nederlanders. De eerste heeft de omvang van het heelal ruwweg weten te bereke-

nen, en een schatting gemaakt van het aantal sterren, de laatste staat een mening over het heelal 

voor die naar alle waarschijnlijkheid als beter erkend zal worden. 

 

Ook is het fotograferen van sterren ingevoerd. Het is deze fotografie die het sterkste hulpmiddel 

geworden is bij het sterrenkundig onderzoek. In korte tijd verkrijgt men nu beelden waarvoor an-

ders jaren nodig zijn. Zo dringt men langzamerhand meer door in het heelal met zijn grote wonde-

ren en  nog onopgeloste problemen. 

 

De Brief aan de Hebreeën 
Vs. 17, 18. 

 

De uitdelging der zonden. De Hogepriester. 

 

“Waarom Hij in alles de broeders gelijkend moest worden gemaakt, omdat Hij een barmhartig 

en getrouw Hogepriester zou zijn in datgene wat bij God (te doen was) tot uitdelging van de zon-

den des volks. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij hen die verzocht 

worden ter hulp komen.” 

 

Een dubbele zevenvoudige vergelijking  

 

We komen met deze verzen tot het vierde onderdeel van vs. 9-18. Het staat tegenover vs. 10-13. 

Vonden we daar dat de Leidsman door lijden volmaakt is, hier wordt de Hogepriester genoemd die 

bij God optreedt tot uitdelging van de zonden des volks. Voor we hierover spreken, wijzen we op 

een dubbele zevenvoudige vergelijking die niet onopgemerkt mag blijven. 

 

Er is een zevenvoudige overeenkomst tussen Christus en Zijn volk.  

 

- Christus en de Zijnen zijn één in heiliging, vs. 11;  

- zij zijn één in geestelijke verwantschap, vs. 11 en 12a;  

- één in aanbidding, vs. 12b;  

- één in vertrouwen, vs. 13;  

- één in natuur, vs. 14;  

- één in overeenkomst t.o.v. de dood, vs. 16 en 17;  

- één in verzoeking, vs. 18. 

 

Hiertegenover staat echter een zevenvoudig verschil dat de Heilige Geest in hetzelfde gedeelte naar 

voren brengt om hiermee Christus’ heerlijkheid en uniekheid aan te tonen.  

 

- Hij is ten eerste de Leidsman van het heil, vs. 10.  

- Ten tweede is Hij degene die heiligt, vs. 11.  

- Ten derde schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, vs. II, wat duidelijk Zijn verheven-

heid boven hen aangeeft.  

- Ten vierde is Hij de Leidsman, dus de eerste en de voorganger, vs. 12.  

- Ten vijfde worden Hem de kinderen gegeven, vs. 13.  

- Ten zesde kreeg Hij deel aan vlees en bloed terwijl zij het hadden, vs. 14.  

- Ten zevende doet Hij Satan te niet en worden zij bevrijd, is Hij dus de Bevrijder, en zijn zij de 

bevrijden, vs. 14 en 15. Zo heeft Hij dus de voorrang in alle dingen. 
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“In alles gelijkend”  
Christus is in alles de broeders gelijkend gemaakt. We kunnen de woorden “in alles” niet absoluut 

nemen. Hij is ons niet gelijk geworden in onze zonden, misdaden en verdorvenheid. We hebben er 

reeds vroeger op gewezen dat er een grens is tussen Hem en ons en dat er niet staat “gelijk” maar 

gelijkend. Hebr. 4: 15 geeft die grens aan als het zegt dat Hij ons in alle dingen gelijkend geworden 

is uitgenomen de zonde. 

 

Wat sluit dit “in alles” dan in? We zouden kunnen zeggen alles wat de Schrift niet uitneemt of uit-

sluit. Om iets daarvan te noemen zij er op gewezen dat Christus niet verscheen met bovenmenselij-

ke heerlijkheid, geheel vrij van aardse zwakheid en onafhankelijkheid. Hij kwam niet in kracht en 

glans. Hem hongerde en dorstte, Hij was vermoeid en had slaap nodig. Hij had onderwijs nodig en 

nam toe in wijsheid en kennis. Hij verwonderde Zich over ’s mensen ongeloof. Hij verblijdde Zich 

soms in de geest. Hij kon toornen over de schijnheiligheid der Joden. IJver was in Hem. Zijn ziel 

kon ontroerd worden en Hij kon wenen. Hij beoefende het leven uit het geloof. Hij las de Schriften, 

bad gehele nachten, zuchtte soms. In al deze dingen werd Hij ons gelijkend en was het menselijke 

Hem niet vreemd. Maar verre van Hem was al het zondige, de ontwrichting van de oorspronkelijk 

goede natuur der mensen, de omkering van wat Gods beelddrager eenmaal in aanleg had. Hij was 

en bleef te allen tijde de Heilige Gods. 

 

Waartoe mens geworden  
Christus is mens geworden opdat Hij Hogepriester zou kunnen zijn. Een priester wordt uit de men-

sen genomen, zegt Hebreeën later in hfdst. 5 : 1 ;  een Hogepriester is dan ook niet anders dan de 

vertegenwoordiger van het volk bij God, een tussenbeidetreder voor dat volk. Bij een profeet is dit 

juist andersom: hij is Gods vertegenwoordiger bij de mensen, Gods lastdrager voor hen. In het ko-

ningschap moesten beide eigenlijk verenigd zijn maar de zonde bij de koningen in Israël maakte het 

nodig dat er een apart priesterschap was en de zondigheid van het priesterschap maakte het profeet-

schap nodig. 

 

Christus werd mens om als Hogepriester te kunnen optreden. En een Hogepriester was nodig omdat 

er verwijdering was tussen God en Zijn volk. Deze is er door de zonde. De heilige God kan niet 

Rechtstreeks gemeenschap hebben met de onreine mens. Daarbij is er zelfs vijandschap tussen bei-

den. Daarom is er geen onmiddellijke toegang tot God. Dit laat God aan Israël en daarin mede aan 

ons zien door de instelling van het Levietische priesterschap. Maar ook dit bracht in zichzelf niet de 

ware vertegenwoordiging aangezien het bekleed werd door zondige schepselen. Vandaar de voor-

hangsels in tabernakel en tempel. Alleen in Christus nadert de ware hogepriester tot God, Hij is de 

ware middelaar Gods en der mensen, omdat Hij is de ware mens en tevens de Heilige Gods. 

 

Christus is, zegt Hebreeën 2: 17 verder: een barmhartig en getrouw Hogepriester. Hij is barmhartig 

in Zijn zuiver meevoelen, in Zijn vertroosting en steun, in Zijn medelijden met de Zijnen. Hij weet 

wat in de mens is omdat Hijzelf niet alleen in het vlees heeft verkeerd maar ook het ware menselij-

ke in Zich heeft behouden al is Hij verheerlijkt. Hij is ook een getrouw Hogepriester omdat Hij 

Gods dingen in alles tot Zijn recht laat komen en Zijn medevoelen beheerst wordt door Zijn heilig-

heid en zondeloosheid. 

 

De schaal tussen barmhartigheid en getrouwheid is in volkomen evenwicht. Hij handhaaft èn Gods 

recht èn Zijn medevoelen met onze zwakheden. 

 

De uitdelging der zonden 
De S.V. zet in het slot van vs. 17 “om de zonden des volks verzoenen”. In het Grieks staat hier niet 

het werkwoord dat we in Rom. 5, 10, 1 Kor. 7:11 en 2 Kor. 5: 18, 19 en 20 vinden (katallassoo) 

maar een ander, (h)ilaskomai. Dit komt twee maal voor: in Lk 18: 13 waar het door “genadig zijn” 

vertaald is en hier. Het verschil tussen het “verzoenen” van Rom. 5: 10 en de andere genoemde 
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teksten en het werkwoord van Heb. 2: 17 is van grote betekenis al komt dit in de S.V. niet uit. De 

verzoening van Rom. 5 en 2 Kor. 5 is een veranderde houding van God jegens ons; het werkwoord 

van Hebr. 2 drukt uit een daad t.o.v. God, een tot bedaren brengen van Gods toorn doordat de zon-

den uitgewist worden, een weer goed maken van wat bedorven was en daardoor weer in Gods gunst 

komen, een bevrediging tot stand brengen. 

 

God is niet van Zichzelf van de mens afgekeerd. Zijn gezindheid behoeft niet veranderd te worden. 

Maar het is de mens die zijn weg verdorven heeft en wiens zonden een scheiding teweeg hebben 

gebracht. Door aan Gods eisen te voldoen, komt de bevrediging tot stand. En zo kan God Zijn afke-

ring veranderen en in een verzoende verhouding tot de wereld komen te staan. 

 

Het Bijzondere der tegenwoordige Bedeling 

 
3. WAT ZOU ER GEBEURD ZIJN ALS ISRAËL ZICH BEKEERD HAD ONMIDDELLIJK 

NA HET KRUIS? 

 

Laat ons nu terug keren tot het begin van de tijd der Handelingen. Van Gods zijde was alles gereed 

voor het oprichten van het Koninkrijk. Slechts één ding was nog nodig: de bekering van Israël en 

dit is dan ook wat Petrus vraagt (Hand. 3: 19). Alles scheen aan te duiden dat men toen in het begin 

van de “laatste dagen” (der tegenwoordige aioon) was. We mogen dat ook afleiden uit de houding 

der twaalf Apostelen der Besnijdenis. Hun verstand was “geopend” opdat ze de Schriften verston-

den (Luk. 24: 45), ze hadden “heilige geest” d.i. Goddelijke kracht ontvangen (Joh. 20: 22) en 

daarbij nog veertig dagen onderwijs genoten van de Heere Zelf aangaande het koninkrijk Gods 

(Hand. 1 : 3 ) .  Als we dan lezen dat ze het zeer goed mogelijk achtten dat het koninkrijk voor Isra-

el weldra zou opgericht worden (Hand. 1 : 6 )  en dat de Heere die mogelijkheid niet tegensprak, 

blijkt duidelijk hoe redelijk het was te veronderstellen dat het Koninkrijk weldra “nabij” was. Te-

meer daar er behalve de wonderen, tekenen en krachten van de tijd der Evangeliën, nu ook nog de 

uitstorting van kracht uit de hoogte kwam (Luk. 24: 49) een vervulling van Joëls profetie aan-

gaande die laatste dagen (Hand. 2: 17). 

Uit het profetische woord weten we iets over de toestand op aarde gedurende de toekomende 

aioon. Israël is dan in zijn land, de Tempel bestaat, de Wet wordt gevolgd. Dit alles komt overeen 

met de toestand van het begin der Handelingen. 

 

 

Welnu, laat ons veronderstellen dat Israël zich bekeerd zou hebben als antwoord op de prediking 

der Twaalf. Gods plan zou dan kunnen worden voorgesteld door Schets N° 4, waar Israël aange-

duid is door een dikke zwarte lijn. De toestanden van Handelingen sluiten dan zonder onderbreking 

aan bij die van het Koninkrijk. Israël vormt voortdurend een zichtbare organisatie, die door God is 

 
Abraham 
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ingesteld en ook een reeks door God voorgeschreven ceremoniën bezit. Men lette er op dat de pre-

diking der Apostelen der Besnijdenis (waartoe Paulus niet behoort) bijna uitsluitend de toestanden 

op aarde betreft en niet verder reikt dan de wedergeboorte. Gods bedoeling is inderdaad dat Israël, 

na eerst zelf (door bekering) tot de wedergeboorte gekomen te zijn de andere volken zal brengen 

tot gemeenschap met God, tot de wedergeboorte, d.i. de geboorte van boven. 

 

4. WAT ZOU ER GEBEURD ZIJN ALS ISRAËL ZICH BEKEERD HAD AAN HET EINDE 

VAN HANDELINGEN? 

 

Doch Israël weerstaat steeds Gods genade. We lezen hoe ze in de grote centra, Jeruzalem, Antio-

chië, Korinthe, de roep om bekering niet beantwoordden (Matth. 13: 14; Hand. 13: 50; 18: 6). De 

takken van de olijfboom worden de een na de ander afgebroken (Rom. 11: 17). 

 

Het is zeer belangrijk hier in het bijzonder acht te geven, op wat de apostel der voorhuid, Paulus, 

deed. Wel richtte hij zich ook, zoals de twaalf apostelen der Besnijdenis, eerst tot de Joden en sprak 

hun over het Koninkrijk en de wedergeboorte; doch toen ze voor die boodschap doof bleven, 

wendde hij zich tot de Heidenen, d.i. andere volken. Paulus legt zijn handelwijze uit: “Het was no-

dig, dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij het verstoot, en 

uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de Heidenen” (Hand. 

13: 46). Elders zegt hij dat Israël tot jaloersheid verwekt (Rom. 10: 19) door het inenten van hei-

dense takken op de goede olijf (Rom. 11: 17). Ook hieruit blijkt dat Israël toen nog niet verworpen 

was als uitverkoren volk en de mogelijkheid van hun bekering nog steeds bestond. 

 

In de Brieven die Paulus gedurende die tijd schrijft gaat hij veel verder dan de wedergeboorte en 

het Koninkrijk op aarde. Hij spreekt nu over de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken 

(Gal. 3: 14), over een nieuw schepsel (Gal. 6: 16 Gr. schepping), over het zoonschap (Gal. 4: 5), in 

het kort over een nieuwe sfeer van zegening, die niet meer op aarde is, doch in de hemelen en meer 

overeenkomt met het kenmerkende der laatste aioon (nieuwe hemel en aarde) dan met de toeko-

mende. Gedurende het Koninkrijk is Israël Gods middel tot zegening der volken. Hier echter is men 

reeds in de geest in de positie waar noch Jood noch Griek is (Gal. 3: 28). 

 

Tot op het einde der Handelingen heeft men dus een ingewikkelde toestand, waar Israël nog Gods 

volk is, waar de Tempel nog bestaat en de offeranden en al de andere, door God ingestelde, vormen 

nog door Israël gevolgd moeten worden (Hand. 21: 20-26) (zoals in het Koninkrijk op aarde), waar 

de tekenen en genadegaven nog bestaan (Hand. 28: 5-9; 1 Kor. 12; Rom. 15: 19), doch waar er ook 

reeds een vooruitgrijpen is tot een meer volmaakte toestand. De afzonderlijke gelovigen uit de Vol-

ken (en uit Israël) behoeven inderdaad niet te wachten op de bekering van Israël in zijn geheel, 

doch kunnen reeds aan de wedergeboorte en zelfs aan de hogere Abrahamietische zegeningen deel 

hebben. Inderdaad, God geeft het schepsel wel de vrijheid om Zijn genade te weerstaan, doch duldt 

niet dat door de zonde van sommigen (Israël b.v.), allen die genade zouden moeten derven. Hij laat 

Zich ook niet overmeesteren door de zonde, daarin dat zij zou beletten dat Hij verheerlijkt worde 

door hen die wel geneigd zijn de genade niet te weerstaan. 

 

Intussen gaan de apostelen der besnijdenis voort Israël te vermanen tot bekering en ze verwachten, 

zoals Paulus, het “einde aller dingen” dezer eeuw (1 Petr. 4: 7) en in het bijzonder de komst van 

Christus in heerlijkheid (1 Thes. 1: 10). Paulus kon toen nog zeggen: “de God des vredes zal den. 

Satan haast onder uwe voeten verpletteren” (Rom. 16: 20). 

 

Die toestand blijft bestaan tot op het einde der Handelingen, wanneer de laatste poging van Paulus 

te Rome om Israël tot bekering te leiden mislukt. Ook in die plaats wordt voortaan Gods heil tot de 

volken gezonden (Hand. 28: 28 ) .  Had Israël zich toen bekeerd, dan hadden we Gods plan kunnen 

voorstellen door de Schets N° 5. 
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5. DE ONDERBREKING AAN HET EINDE VAN HANDELINGEN. 

 

Maar Israël bekeerde zich niet. Na de laatste poging van Paulus en het aanhalen der profetie van 

Jesaja (Hand. 28: 26-27) over het niet zien en niet horen, wordt dit volk in zijn geheel terzijde gezet 

als Gods volk. Als men er aan denkt hoe God Zijn volk gedurende een duizendtal jaren voorbereid-

de en bijna geheel de Schrift over hen handelt, dan moet men ook inzien welke enorme betekenis 

en gevolgen die verwerping moet hebben. Hier is een onderbreking in Gods plan zonder weerga. 

Alles wat de nabijheid van het Koninkrijk aankondigde valt nu weg. De openbare wonderen, krach-

ten en tekenen houden op, evenals de zichtbare tussenkomst der engelen. De Tempel wordt ver-

woest en de uitwendige ceremoniën kunnen niet langer meer naar Gods voorschrift gehouden wor-

den. Israël wordt uit het land verdreven en tussen de Volken verstrooid. De wederkomst van Chris-

tus is niet meer een gebeurtenis die elk ogenblik verwacht kan worden. Er is een onderbreking in de 

vervulling der profetie. 

 

De Schets N° 5 moet dus gewijzigd worden en zo komen we tot Schets N° 6 die met die onderbre-

king rekening houdt. 

 

SCHETS Nr. 6 

OVERHEMELSE SFEER 

 
   O. V.   N. V. 
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VRAAG EN ANTWOORD  

1 
 

Vraag: Is er verschil tussen de toekomst des Heeren van 1 Thess. 4: 15 en die van Joh. 5 : 8 ;  na-

melijk dat de eerste is voor de Gemeente, de ander voor Israël? 

 

Antwoord: Neen, dat geloven we niet. Er zijn geen twee toekomsten des Heeren. De toekomst des 

Heeren van 1 Thess. 4 is dezelfde als die van Joh. 5. Er zijn wel fazen, afzonderlijke na elkaar ko-

mende gebeurtenissen, maar geen twee afzonderlijke toekomsten. De toekomst, Gr. parousia des 

Heeren (parousia) is de tweede komst in heerlijkheid. Er is dus geen opname voor “de” Gemeente 

te allen tijde, maar pas bij de tweede komst. 

 

Het is Darby geweest en zijn aanhangers die de opname losgemaakt hebben van de tweede komst 

van Christus. De Schrift doet alzo niet. De groep van 1 Thess. 4 gaat Hem eerst tegemoet niet op 

een tijdstip dat elk ogenblik kan komen, maar bij zijn tweede komst. “Wij die levend overblijven 

zullen tot DE toekomst des Heeren”. En deze toekomst is tevens de toekomst des Heeren voor Is-

raël. 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 6 Juni 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
6 

 

GOD IS EEN TOEVLUCHT. 

 

“God is ons een toevlucht en sterkte, Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden”. 

Ps. 46: 2. 

 

Het tweede gedeelte van dit vers wordt in andere Bijbelvertalingen en ook in de Kanttek. der Sta- 

tenvertaling anders weergegeven en wel óf als: “Hij is een zeer nabije hulp in benauwdheid” óf 

als: “een hulp in benauwdheden en Hij laat Zich zeer gemakkelijk vinden.” De Kanttek. zegt: 

Een zeer vindelijke, dat is gerede tegenwoordige, hulp in benauwdheden. In wezen drukken beide 

hetzelfde uit: God laat Zich vinden in benauwdheid en betoont Zich dan nabij te wezen. 

 

In 2 Kron. 1 5 : 4  lezen we: “Maar als zij (Israël) zich in hun nood bekeerden tot den Heere den 

God Israëls en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden” Hier zien we de zeer “vindelijke 

Hulp”, de Hulp die zich vinden laat als men Hem zoekt. 

 

Velen verkeren nu in benauwdheden. In vrees voor het leven, in droefheid over hen van wie men 

gescheiden is, in zorg voor het levensonderhoud, in onzekerheid over de naaste toekomst, in twijfel 

over de ontwikkeling der dingen, in ..... Maar waartoe meer opgesomd. Ieder wie deze tijden ter 

harte gaan, zal hier nog beter dan wij verder kunnen aanvullen. 

 

We willen niet spreken over het “vanwaar” dezer benauwdheden maar wel over het “waartoe”. Is 

het niet om door het lijden geoefend te worden, opnieuw of ook voor het eerst God te gaan zoeken? 

Als men dit gaat doen of weer gaat doen, zal het lijden vrucht afwerpen. Vaak een dubbele vrucht. 

Allereerst zal God Zich laten vinden. Zeker, niet direct meteen. Soms laat Hij lange tijden zoeken 

om te zien of dit zoeken werkelijk gemeend is of dat het slechts een opwelling, een schijnbaar zoe-

ken is. Als men blijft aanhouden, blijft zoeken, blijft bidden, laat Hij Zich vinden en geeft genade 

om het kruis dat Hij niet afneemt achter Hem te dragen en zich aldus Zijn discipel te betonen. Maar 

dan heeft men Hem gevonden. Ten tweede geeft Hij met de beproeving vaak de uitkomst. 

 

God heeft het in deze tijd geduld dat wij allerwegen in benauwdheid gedompeld zijn. Ons leven dat 

over het algemeen zo gemakkelijk verliep, is veel moeilijker geworden. Waar moet het heen, zal de 

een zeggen, wiens broodwinning te niet dreigt te gaan door de ongunst der tijden. Waarmee zullen 

wij ons voeden en kleden, vraagt de ander. Wat zal ons de toekomst brengen, vraagt een derde. En 

zo zijn er tal van benauwdheden die beangstigen en die werkelijk voor de mens onoplosbaar zijn. 

En waartoe? Opdat men het Hem in handen geve. 

 

Velen verwachten het van deze of gene zijde, van “paarden of ruiters of wagens”. Maar, lezer, die 

kant moeten we als gelovigen niet uit. De redding komt niet van beneden, maar van Boven. Laat 

ons voor het eerst of anders bij vernieuwing tot God vluchten, Hem om uitredding en oplossing 

aanroepen. Die kant moet het op, zal het goed zijn en zal het lijden zijn vrucht opleveren. 

 

Waarom duurt het zo lang, zal menigeen vragen. Hierom: dat nog velen God zullen zoeken en aan-

roepen. En dan zal Hij Zich andermaal bewijzen een krachtige hulp 
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Onze tijd met zijn nameloos leed leide velen tot Hem Die een toevlucht is bij Wie zij troost en 

steun, die een sterkte is bij Wie zij hulp en uitkomst kunnen verkrijgen. Van God moet de oplos-

sing de uitkomst, de ommekeer komen. Daarom: eerst Hem gevonden, Hem gebeden. Hem verbe-

den. En Hij zal de tijden en stonden veranderen. Want Hij is van grote goedertierenheid allen die 

Hem aanroepen. 

 

Van Dood en Opstanding 
No 3. 

 

Over de woorden naphash en psuchoo  

Het woord “ziel” dat we nu gaan onderzoeken, komt ’n 750 maal voor in het O.T. en ongeveer 100 

maal in het N.T. Het O.T. woord nèphèsh is veelal door ziel vertaald, volgens Trommius’ Concor-

dantie 666 maal, maar ook wel door andere woorden zoals begeerte, gemoed, hart, leven, lichaam, 

dode, dood lichaam, lust, mens, wil en andere. Het N.T. woord psuchè is vertaald door ziel, mens, 

leven, gemoed, hart. Men ziet de uiteenlopende vertaling. 

 

Wat is nu de betekenis van het woord ziel. We zullen die trachten uit te vinden uit de betekenis der 

grondwoorden naphash en psuchoo, met hun afleidingen en uit het gebruik ervan in de Schrift. 

 

Het Hebr. woord naphash is een werkwoord. Het komt driemaal voor en wel in Ex. 23: 12 (de zoon 

der dienstmaagd en de vreemdeling moest op de Sabbat adem scheppen), 31: 17 (de Heere heeft op 

de zevende dag gerust en Zich verkwikt, Hebr.: adem geschept) en 2 Sam. 1 6 : 1 4  (de Koning 

[David] was moede maar verkwikte zich, Hebr.: schepte adem). In al deze teksten heeft het adem-

scheppen wel een figuurlijke betekenis, maar daaraan ligt toch de letterlijke ten grondslag. En deze 

is: ademhalen, op adem komen, de lucht diep inademen. Figuurlijk is dan de betekenis: zich ver-

kwikken, van de rust genieten. 

 

Het Gr. woord psuchoo (verwant met een ander woord psuoo, dat blazen betekent, en vervolgens 

koel of koud maken, verfrissen of afkoelen) komt alleen voor in Mt. 24: 12 waar het vertaald is door 

verkouden (de liefde zal verkouden). Het woord psuchos betekent koud of koude (zie Joh. 18: 18, 

Hand. 28: 2, 2  Kor. 11: 27, Psychros betekent ook koud en wordt letterlijk en figuurlijk gebruikt: 

Mt. 10: 42, Op. 3: 15, 16. In deze woorden is de grondbetekenis overgegaan tot de gevolgen van de 

werking: koud, koel maken. Zo ook in katapsuchoo, verkoelen, Luk. 16: 24. In de samenstelling 

anapsychis Hand. 3: 19. S.V. verkoeling, ligt de betekenis van verkwikking; verkwikking of her-

ademing van het aangezicht des Heeren breekt eenmaal aan. In 2 Tim. 1: 16 gebruikt Paulus het 

werkwoord anapsuchoo, herademen, ook in figuurlijke zin: hij is dikwijls verkwikt door Onesiforus. 

Het werkwoord apopsuchoo, ophouden te ademen, wordt ook figuurlijk gebruikt. Men vindt het in 

Luk. 21: 26: de mensen zal het hart bezwijken, letterlijk: het hart zal ophouden te ademen. 

 

In Hand. 5: 5, 10 en 12: 23 vinden we nog ekpsuchoo, uitademen, de adem uitblazen, S.V. de geest 

geven. 

 

Samenvatting van een en ander is dit: Naphash en psuchoo hebben oorspronkelijk de betekenis van 

“ademen”: Waar de adem ook naar buiten gaat en het gevolg is dat hij dan kan afkoelen, wat in 

warme landen tevens verfrissing geeft, is daar de tweede betekenis afkoelen uit voort gevloeid. De-

ze wordt ook figuurlijk gebruikt als verkwikkeling in gunstige of verkoeling, verkouding in ongun-

stige betekenis. 

 

Wat is een ziel? 

 Wat is nu oorspronkelijk de betekenis geweest van het woord nèphèsh? Die zal geweest zijn een 

ademhalend, de lucht opsnuivend wezen, mens of dier. Gaandeweg heeft zich deze uitgebreid tot 

andere dieren waarbij men dit niet zo zag (zeedieren in het algemeen) maar die men toch ook zo 
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noemde omdat ze zich bewogen. In Gen. 1: 21 wordt gesproken van alle wremelende levende ziel. 

Achteraf beschouwd is die benaming “ziel”, ademend wezen ook voor zeedieren, niet onjuist als 

men adem niet al te nauw neemt en uitbreidt tot het opnemen van de zich in het water bevindende 

zuurstof. Adem is immers luchtopname tot verkrijging van zuurstof. En ook waterdieren nemen 

deze op. 

 

En planten dan, zal men vragen. Die nemen toch ook zuurstof op. We merken hierbij op: 

 

1
e
:  dat dit in geringe mate is en zonder de in- en uitademing;  

2
e
:  dat de Schrift die geen (levende) zielen noemt en dat ze buiten beschouwing blijven alsmede de  

      lagere dieren die een overgang vormen naar het plantenrijk;  

3
e
: dat de Schrift geen handboek is voor plant- of dierkunde, maar alleen enkele en dan nog  

     algemene praktische termen geeft;  

4
e
: dat de term levende zielen beperkt is tot wat zich mede zichtbaar beweegt of bewegen kan.  

 

Nu is er bij planten wel beweging, maar niet in die mate als deze er is bij het gedierte des velds, het 

vee, het gevogelte en de wremelende zeedieren. 

 

Een aardwezen.  

Een ziel is in de Schrift allereerst een ademend, zich verplaatsen kunnend wezen. Als zodanig heet 

ook de mens een ziel, een levende ziel, Gen. 2 : 7 .  Dat het woord in dit opzicht meerdere beteke-

nissen heeft, zal later blijken; alleen gaan wij nu van de grondbetekenis uit. Dan is het leven van 

een ziel gebonden aan de adem. 

 

Waar de luchtsfeer en daarmee de adem tot de aarde behoort en wellicht beperkt is, is een ziel ten 

tweede een wezen van de aarde. Een ziellijk wezen staat onder haar invloeden, is gebonden aan die 

sfeer, ondergaat daarvan de indrukken, is afhankelijk van haar omstandigheden. Het kan niet leven 

onder andere omstandigheden. Daartoe zou het een ander organisme moeten hebben. In één woord: 

zielen zijn tevens aardwezens, zijn beperkt tot die aarde, zijn wezens voor en op de aarde. 

 

In hogere werelden zijn geestwezens. Zij vormen met zielen een tegenstelling. Wel kunnen zij op 

aarde verschijnen, engelen b. v., maar daarom is het omgekeerde nog niet mogelijk. Zielen als zo-

danig kunnen niet in hogere of andere werelden leven. Daartoe zou eerst een verandering of trans-

formatie nodig zijn. Met een en ander voor ogen willen we nagaan of de Schrift dit nu bevestigt. 

Nu volgt een onderzoek naar de verdere betekenissen die het woord ziel heeft. We kunnen in dit 

voorbereidend onderzoek niet alle teksten citeren, we zullen daarom de voornaamst nemen. Achter 

in dit werk vindt de onderzoeker echter een opgave van alle teksten, waarin “ziel” staat, tevens met 

de weergave in de S.V. 

 

Dieren zijn levende zielen  
Ziel heeft naar we reeds zeiden, meer dan één betekenis. 

 

Allereerst heten dieren zielen. In Gen. 1: 20 vinden we het woord “ziel” voor het eerst en wel in de 

verbinding: “levende ziel”. “En God zeide: Dat de wateren voortbrengen een gewemel van leven-

de zielen”. We vinden deze term dus het eerst in verband met de zeedieren. Toch heten niet alleen 

zij levende zielen. Ook de landdieren heten zo, want in vs. 24 lezen we: “De aarde brenge levende 

zielen voort” en in 2: 19: “. . .  zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn.” 

En daarop volgt dan in vs. 20: “Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevo-

gelte des hemels en van al het gedierte des velds.” Levende zielen gingen met Noach in de ark, 

Gen. 9: 10. God richtte er een verbond mee op, vs. 12, 15. 
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Uit een en ander blijkt:   

1e dat een levende ziel is een ademend wezen met een bepaalde vorm,  

2e dat die ziel naar vorm en wezen uit de aarde of uit de wateren is voortgekomen en niet apart  

     geformeerd is en daarna in een vorm is ingeblazen,  

3e dat het ziel heet hetzij omdat het ademt, hetzij omdat het zich beweegt ook al is er geen  

     merkbare ademhaling. 

 

Men ga een en ander wèl na. De wateren brachten levende zielen voort. Geen dode vormen waarin 

een “ziel” geblazen werd. Evenzo de aarde. Van de laatste staat tevens nog, dat God ze geformeerd 

heeft, grondtekst Gen. 2 : 1 9 .  Ook de vogels heten levende zielen; ze zijn eveneens uit de aarde 

geformeerd, Gen. 2: 18, 19. Waar de mens én de adem én het zich kunnen bewegen met genoemde 

dieren gemeen heeft, heet hij ook een levende ziel, Gen. 2: 7. 

 

Als verdere aanvulling nog het volgende: Een stuk vee is een ziel, Lev. 24: 18. Dieren hebben lus-

ten der ziel, Jer. 2: 24. Een rechtvaardige kent het leven, Hebr.: de ziel zijner beesten, Spr. 12: 10. 

Hij slaat ze nauwkeurig gade, kent hun levenswijze en voorziet in hun behoeften. Een goddeloze 

daarentegen werpt zijn beesten maar wat toe; of het voer is, dat zij nodig hebben, of het onrein is, 

het deert hem niet. Dat zijn zijn barmhartigheden. De Schrift noemt die wreed. Wat zullen zijn 

wreedheden dan niet zijn in mishandeling, honger laten lijden, marteling, enz. 

 

Dit wat betreft de dieren. (Zie verder het Aanhangsel). 

 

De Brief aan de Hebreeën 
 

Wat bij God te doen was  
De zonde die in de wereld is ingekomen is oorzaak dat er dingen zijn die met God afgehandeld 

moeten worden. Gods recht bijv. is geschonden en vraagt voldoening. De mens heeft gefaald in zijn 

taak en dit vraagt herstel. De zonde moet gestraft worden, want God kan de schuldige niet onschul-

dig houden. Door de dood moet heen gevoerd worden want aan een dode heeft God niets. De 

schepping moet vervuld worden want dit is Gods oogmerk. Dit alles waren dingen die gedaan 

moesten worden. 

 

Het is Christus Die ze gedaan heeft. God heeft op Hem de zonde der wereld geladen om ze weg te 

dragen. Hij heeft Hem tot schuldoffer gesteld. Hij heeft bij Hem de dood tot een daad gemaakt in 

plaats van een proces waaraan wij onderworpen zijn. Hij zal door Hem alle dingen tot vervulling 

brengen. 

 

Men heeft vaak gevraagd: Hoe kan de een nu de straf van de ander dragen? Kan een onschuldige 

voor een schuldige sterven? Kan een rechtvaardig man in plaats van een moordenaar sterven en 

deze vrij uitgaan. Hoe kan Christus nu in onze plaats sterven en wij vrij uitgaan? Wie zo oordeelt, 

stelt de zaak onzuiver. De term “het plaatsbekledend lijden van Christus” heeft hieraan schuld. Hij 

is goed bedoeld maar in wezen niet juist. 

 

Als Christus in onze plaats gestorven was, zou Hij ook in onze plaats moeten zijn opgestaan. Als 

Hij in onze plaats aan Gods recht had voldaan, zou Hij alleen voor Zichzelf Gods gerechtigheid 

verkregen hebben. Men voelt wel aan dat dit niet zo is want dan zou al Zijn werk in wezen nog 

slechts alleen Hemzelf ten goede komen. De zaak ligt, gelukkig geheel anders. Hij is niet in onze 

plaats gestorven, dat leert de Schrift nergens, maar te onzen behoeve. D.i. als wij ons door het ge-

loof met Hem vereenzelvigen mogen, vloeit het door Hem verworven heil ons toe. Zeker, Hij heeft 

iets gedaan wat wij niet konden doen omdat wij krachteloos waren door de zonde. Maar een andere 

zaak is of de Geest Gods het naar God dorstende hart niet overtuigde dat Gods eis recht was, dat 

men zelf wel zou willen sterven en Gode genoegdoening geven als men kon. Daarmee viel men 
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God bij en kon alleen voor God klagen dat men krachteloos en zondig was om het offer te brengen 

of het Gode aangenaam te maken. En nu Christus gedaan heeft wat het krachteloze vlees niet kan 

doen, vallen we in het geloof niet alleen Gods weg des kruises bij, maar willen we met Christus 

sterven en komt er vereenzelviging met Hem in Zijn dood en tevens in Zijn opstanding. Dan zien 

we duidelijk dat Hij dit alles wel voor ons maar niet in onze plaats gedaan heeft. Alles komt hier 

aan op de eenheid, de vereenzelviging met Christus. Onze zonden worden de Zijne; Zijn lijden en 

dood de onze. Dan is Hij met ons schuldig geworden, met ons door Gods gericht gevonnist, en met 

ons veroordeeld. Dan is Hij met ons onder Gods recht doorgegaan en zijn wij met Hem gerecht-

vaardigd en tevens opgestaan. En moge dit nu nog in de geest zo zijn, de volle werkelijkheid komt 

eenmaal. 

 

Een en ander als tussengedeelte en ter beantwoording van een vraag die voor velen die aan het be-

gin van de weg staan oprijst. Keren we nu terug tot het gedeelte van het vers dat we bespreken. 

 

Christus is bij God opgetreden ter uitdelging van des volks zonden. In Mt. 1: 21 zegt de engel tot 

Jozef dat Maria’s Zoon Zijn volk zou zalig maken, d.i. behouden, van hun zonden. Hoewel de 

apostel wel twee groepen ziet, de zonen of broeders en het volk, loopt hij hier terug op de jammer-

lijke grondeenheid bij beide: hun zonden. De erfgenamen van het heil, de vele zonen, de broeders, 

het zaad Abrahams verschillen hierin niet van de anderen. Ook voor hen is er bij God iets te doen. 

De O.T. Hogepriester deed verzoening voor de zonde van zijn huis en voor die van het volk. Door 

hier van “de zonden des volks” te spreken laat de apostel zien dat de hogere groep in wezen niets 

beters in zichzelf is en dat het alleen verkiezing is dat zij de positie verkregen hebben die zij mogen 

hebben. Ook hun zonden moet uitgedelgd worden. 

 

Vs. 18. 

 

“Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij hen die verzocht worden, te 

hulp komen.” 

 

Waartoe ook verzocht.  
Christus is niet alleen verzocht om te bewijzen dat Hij Gods Heilige was en dat Satan geen vat op 

Hem had, maar ook om des te beter de verzochten te hulp te kunnen komen. 

 

We weten dat er tweeërlei verzoeking is: één van God ten goede, en één van Satan ten kwade. God 

verzocht Abraham en vele anderen maar ter beproeving van hun geloof. We weten dat Christus 

rechtstreeks door Satan is verzocht maar dat veel van wat Hem op aarde bejegende beproevingen 

van God waren. Hij spreekt van “Mijn verzoekingen”, Luk. 22: 28. 

 

Christus’ beproevingen ware werkelijkheden. Dat blijkt uit de woorden dat Hij verzocht zijnde ge-

leden heeft. Het was geen schijn. 

Wel kwam er daardoor geen conflict in Hem maar toch deden ze Hem lijden. Hij werd er niet door 

aan het twijfelen gebracht aangaande Zijn Persoon en werk, maar ze druisten toch in tegen die Per-

soon en bemoeilijkten Zijn werk of deden Zijn lichaam lijden. Hem hongerde en dorstte, Hem wa-

ren de woorden der discipelen vaak een ergernis. En wat ondervond Hij niet van anderen die Hem 

minachtten of bespotten. 

 

Christus heeft door dit alles geleden. Maar Hij is er niet door aan het wankelen gebracht. Als wij 

toegeven aan de verzoekingen, lijden we niet, want dan heeft het vlees er een welgevallen in. Chris-

tus leed omdat Hij niet toegaf. 

 

Christus kent het lijden van allerlei aard. Hij is de Man van smarten en heeft veel ellende gezien. 

Maar nu voelt Hij ook de moeiten van de Zijnen en kan hen te hulp komen. En in dit “kan” ligt zo-
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wel de bekwaamheid als de bereidwilligheid het te doen. 

 

Te hulp komen. Het Grieks heeft hier een krachtig woord. Het betekent een toelopen op de kreet 

van iemand zoals een ouder dit doet op het hulpgeroep van zijn kind. Zo ook komt Christus te hulp 

aan hen die in nood en smart tot Hem verheffen het angstig hart. 

 

Christus is in alle dingen verzocht geweest, zegt Hebr. 4: 15. Dat is in alle dingen waarin het ge-

loofsleven beproefd kan worden. Naar lichaam, ziel en geest. Naar het lichaam door ontbering en 

vermoeidheid. Naar de ziel door kwetsing van Zijn heilige gevoelens en genegenheden. Naar de 

geest door spot en verachting, haat en laster, strijdvragen en twistgesprekken. Het hele brede terrein 

waarin de geest der wereld werkt, heeft zijn aanvallen tegen Hem geopend. De Zijnen maken hier-

mee op hun wijze en in hun tijd kennis. Dan te weten en te geloven dat er Een is Die hen ziet en 

hoort, ja te hulp komt als de nood het hoogst is, moet rijke troost bieden voor de verzochten. 

 

Welk ander mens is in alle dingen zo beproefd geworden? Niet een. Welk ander mens is in alles 

staande gebleven? Niet een. Welk ander mens is niet in het een of het ander gevallen? Niet een. 

Welk ander mens kan in alle beproevingen afdalen? Niet een. Welk ander mens kan in alle beproe-

vingen te hulp komen? Niet een. Daarom: de ogen opgericht tot Hem Die God in alles beproefd 

heeft om de beproefden te hulp te komen en Die kan en wil en zal helpen op Zijn tijd. 

 

Het Bijzondere der tegenwoordige Bedeling 

 
6. DE TEGENWOORDIGE BEDELING. 

 

Na de tijd der Handelingen schrijft Paulus meerdere brieven, zoals Efeze, Filippensen, Kolossen-

sen, 2 Timotheus en we bemerken onmiddellijk dat hij hier met een nieuwe boodschap komt en ons 

spreekt over dingen die van alle eeuwen verborgen waren, van een Lichaam waarvan Christus het 

Hoofd is. Als men de loop der aionen nagaat, dan ziet men hoe de ene mislukking op de andere 

volgt en hoe Gods genade steeds overvloediger aangeboden wordt. Na de finale mislukking met 

Israël volgt een openbaring van genade die alles overtreft. Men bevindt zich nu in de bedoeling der 

genade Gods (Ef. 3 : 2 ) .  Paulus spreekt nu niet meer over de aardse of zelfs over de hemelse zege-

ningen aan Abraham en zijn zaad beloofd, over toestanden die vooruitgrijpen tot de toekomende 

aioon of de daaropvolgende, doch over toestanden die in verband staan met het einddoel: God alles 

in allen. Reeds in het O.T. wisten de gelovigen dat God over boven alles is, doch nooit was er spra-

ke, zelfs niet in de Evangeliën en gedurende de tijd der Handelingen, dat een mens in die Goddelij-

ke sfeer, aan Gods rechterhand geplaatst kon worden. Die “overhemelse” sfeer is nu geopend (Ef. 

1: 20; 2 : 5 ,  6) en Paulus zegt dan ook dat we hier te doen hebben met de grote verborgenheid, die 

van alle eeuwen verborgen was in God (Ef. 3: 9; Kol. 1: 26). Aan Paulus alleen werd die verbor-

genheid bekend gemaakt (Ef. 3: 3, 8). 

 

Er is nu geen sprake meer van een door God gewilde organisatie op aarde, van uitwendige ceremo-

niën, van een deel hebben der Volken aan de zegeningen van Israël, zelfs niet meer van de hogere 

Abrahamietische beloften. Het gaat nu veel verder, de schaduwen en het onvolmaakte blijven op de 

achtergrond. Nu is er sprake van een Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, van een groep, de 

Gemeente der verborgenheid, die nu reeds, in Christus, door God geplaatst is in een positie die 

overeenkomt met die waaraan eens de gehele schepping zal deelhebben (Ef. 1: 23): de volkomen 

eenheid met God, het God alles in allen zijn. 

 

Terwijl het mensdom in het algemeen de geleidelijke ontwikkeling van het plan der eeuwen moet 

doormaken en na Israëls bekering en de komst van het Koninkrijk op aarde tot de algemene weder-

geboorte, en daarna tot de nieuwe schepping, komt, kan zowel Jood als Heiden nu reeds in Christus 

aan Gods rechterhand gezet worden en gezegend worden met alle geestelijke zegeningen (Ef. 
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1: 3). 

 

Het is misschien niet overbodig de nadruk te leggen op het feit dat, wil men schriftuurlijk zijn, men 

niet kan beweren dat de Gemeente onzer bedeling de plaats heeft ingenomen van Israël. Gedurende 

de tijd der Handelingen is er een schijn van waarheid in de gedachte dat gelovigen uit de Volken 

Israël vervangen. Inderdaad het beeld van de olijfboom, waar de Joodse takken worden uit-

gehouwen en Heidense takken worden ingeënt, geeft er enige grond voor. Doch in onze bedeling is 

er geen olijfboom. Deze was een beeld van de geestelijke zegeningen die van Israël voortvloeiden 

uit het Abrahamietische verbond (de wortel). De volken hadden, als het ware vóór de gepaste tijd, 

deel aan de geestelijke goederen van Israël (Rom. 15: 27). Tot het einde der Handelingen waren er 

nog “tamme” takken, d.w.z. groepen Israëlieten die nog niet waren uitgehouwen. Doch na Hande-

lingen 28: 28 verdwijnt Israël als Gods volk, de bijl die aan “de wortel der bomen” gelegd was 

(Mat. 3: 10, merk op de vermelding van Abraham in het vorige vers) heeft nu haar werk gedaan: de 

olijfboom (niet de wortel) is volkomen uitgehouwen. Op de wortel zal later een nieuwe boom 

groeien, die in het Koninkrijk zijn volle uitbreiding zal krijgen (Hos. 14: 7). 

 

Zelfs in de tijd der Handelingen kan men eigenlijk niet zeggen dat de “gemeente” Israël verving. 

Er was slechts delen in de geestelijke goederen van Israël. Op aarde moest alleen Israël een zicht-

bare organisatie vormen, met allerlei door God voorgeschreven ceremoniën. Niets dergelijks is in 

alle geval voorgeschreven aan de Gemeente der verborgenheid. Haar plaats is in het bovenhemelse 

en alle vormen zijn verdwenen (Kol. 3: 16-23). Als men niet voor de Gemeente wil nemen wat aan 

Israël gegeven is, kan men nu geen door God ingestelde ceremonie houden. 

 

Israël moet (in de toekomende aioon) de Volken tot God leiden. In onze bedeling kunnen we wel 

enkele personen tot zegen zijn door hen te wijzen op Gods genade, doch als we menen Israëls op-

dracht betreffende de bekering der Volken over te moeten nemen, moeten we niet dan op bittere 

mislukkingen rekenen. Velen hebben reeds ingezien dat we ons geenszins op Mat. 28: 19 mogen 

beroepen. Het is een opdracht voor Israël, gericht aan de apostelen der Besnijdenis en die dan ook, 

na de opstanding, door hen in de toekomende aioon uitgevoerd zal worden. In het kort, er is geen 

enkele opdracht voor Israël die door de Gemeente der verborgenheid moet worden uitgevoerd en 

deze Gemeente neemt dus in geen enkel opzicht de plaats in van Israël. 

 

Ten einde het kenmerkende onzer bedeling nog beter te doen uitkomen, kunnen we de opvatting 

van anderen nagaan en het on-Schriftuurlijke er van aantonen. 

 

Vraag en Antwoord 
2 

 

Vraag: In Mk 16: 9 staat in het Grieks: Anastas de prooi prootè Sabbatos. (d.i. opstaande nu vroeg 

eerste sabbat), moet dit niet vertaald worden door: opstaande nu op de eerste dag der week? 

 

Antwoord: Prootè is de vrouwelijke vorm van prootos en betekent wel “eerste”, maar de vraag is 

of Sabbatos “week” betekent. Laten we ons beperken tot Markus zelf. 

 

In   Mk 1: 21 vinden we: “... terstond op den Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde”. 

Mk 2: 23 zegt: “En het geschiedde dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging.” 

Mk. 2: 27 “De sabbat is gemaakt om den mens.” 

Mk 2: 28 “Zo is dan de Zoon des mensen een Heer, ook van den sabbat.” 

Mk. 6: 2 “En als het sabbat geworden was...” 

Mk 16: 1 “En als de sabbat voorbijgegaan was.” 
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Dan komt sabbat nog voor in het vers in bespreking, hfdst. 16: 9 Zeven maal betekent “sabbatos” 

een dag. Waarom zou het in hfdst. 16: 9 dan week betekenen? Steeds duidt het in de andere zes 

teksten een of de sabbat aan. Waarom zou Markus nu in eens van die regel afwijken in hfdst. 16: 9. 

Hier komt nog iets bij: in hfdst. 16: 2 vinden we dat de Heere opgestaan is “op een der sabbatten”. 

Als we nu “sabbat” door “week” vertalen, waarom moeten we dan “sabbatten” ook door “week” 

vertalen,dus door een enkelvoudig woord, terwijl het woord “sabbatten” in andere teksten wel de-

gelijk een meervoudige betekenis heeft. Zo iets druist voor ons tegen de inspiratie in. 

 

Voor ons is “sabbat” één dag en zijn “sabbatten” het er meer dan één. 

 

Dit wordt te meer beklemtoond door de taalvorm van “prootè”. Dit is een vrouwelijke vorm, terwijl 

“sabbatos” een mannelijke vorm is. We vinden hetzelfde verschijnsel in de andere uitdrukking “mia 

toon sabbatoon”. Mia is ook een vrouwelijke vorm. We zien dus dat het woord sabbatos voorafge-

gaan wordt door een telwoord met een vrouwelijke vorm. Hieruit volgt de conclusie dat er hier een 

“ellips” is, een weglating van een woord. Dit woord is dan het woord (h)èmera, d.i. dag. Dit woord 

is in het Grieks vrouwelijk. De bedoeling is dus te zeggen: “op een dag der sabbatten” of “op de 

eerste dag des sabbats”. Het geheel is dan een vergriekste vorm van het Hebr. taaleigen. Dit zegt 

b.v.: de dag des sabbats, wat betekent: de sabbat; de ziel des mensen, d.i. de mens, enz. Hieruit 

volgt te meer dat “sabbat” niet door “week” vertaald kan worden, omdat een week niet één dag 

maar een reeks van dagen is. Mk 16: 9 bedoelt dus te zeggen: “op de eerste sabbat”, n.1. de eerste 

der zeven tussen Pascha en Pinksteren. 

 

Dat men noch “sabbatos” van Mk. 16: 9 noch sabbatoon van Mt. 28: 16 door “week” kan vertalen, 

volgt uit Mt. 28: la. We vinden daar twee maal dezelfde term: “een der sabbatten”. Laat ons beide 

eens door “week” vertalen. Dan krijgen we: “En het was de avond der week... En op de eerste dag 

der week...” Als het eerste niet kan, kan men dezelfde uitdrukking even verder toch ook niet door 

“week” vertalen, niet waar. Dit achten we geen vertalen. En waarom men het meervoud “sabatten” 

van Mt. 28: 1 door een enkelvoudig woord, “week” wil vertalen en het enkelvoudige woord “sab-

bat” van Mk. 16: 9 evenzo door “week”, is ons niet duidelijk. 

 

Dat het niet kan, bewijst Mk. 16: 2 waar we de term “op een der sabatten” vinden. Als de Heere 

verrezen is op de eerste dag der week, dus op een zondag, kan Hij niet opgestaan zijn op een der 

sabbatten. De zondag immers is niet de sabbat. De sabbat was dan al voorbij, wat Mk. 16: 1 zegt. 

Toch gaan de vrouwen, “op een der sabbatten” naar het graf. Waarom moet nu het ene woord “sab-

bat” van Mk. 1 6 : 1  vertaald worden door “sabbat”, het andere woord van dit vers “sabbatten” 

door “week” en het woord van Mk 1 6 : 9  ook door “week”. De grondtekst zegt: de sabbat was 

voorbij en toch was het op een der sabbatten. Hieruit volgt dat twee sabbatten elkaar toen zijn -

opgevolgd. Dit moeten dan geweest zijn een vrijdag en een zaterdag. Maar dan stond de Heere niet 

op op een zondag, dus niet op de eerste dag der week. Maar waarom dan het woord “week” in de 

vertaling ingevoerd? Men schakele dit woord geheel uit en houde zich strikt aan de grondtekst en  

het licht breekt zich baan. 

 

3 

 

Vraag: Wanneer eindigt deze bedeling? 

 

Antwoord: Deze bedeling die begonnen is na Hand. 28: 28, d.i. na het afscheid dat Paulus Israël te 

Rome geeft met de woorden van Jes. 6, eindigt niet met de opname de Heere tegemoet in de lucht, 

zoals algemeen geleerd wordt, maar wanneer God hiervoor niet meer roept en de laatste uitverko-

rene hiervoor ontslapen is. Dit is de binnenzijde der zaak. De buitenzijde is: zodra God de lijn met 

Israël weer gaat aanknopen. 
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4 

 

Vraag: Waarom worden de gelovigen uit de grote verdrukking als één geheel beschouwd en vallen 

zij niet samen met de groep van Handelingen waarvan ze toch een voortzetting zijn. De groep van 

Handelingen wordt niet samen met die van de grote verdrukking genoemd en valt dus blijkbaar 

samen met een andere groep. 

 

Antwoord:  Blijkt hieruit weer niet de tussenbedeling? Evenals tussen het vierde en het vijfde rijk 

van Daniël 2 een tijdperk van eeuwen ligt, hoewel het vijfde rijk een deel van het vierde zal bevat-

ten, zo ligt er tussen de groep van Handelingen en die van Openbaring een gehele tijd. En evenzo 

als het vijfde rijk iets aparts is, al houdt het verband met het vierde rijk, zo is de groep van Openba-

ring onderscheiden van die van Handelingen. 

 

De gelovigen uit de grote verdrukking zijn wel een voortzetting van de groep van Handelingen, 

maar er toch weer van onderscheiden. Niet wat grondlijn betreft: beiden staan op het terrein van het 

koninkrijk der hemelen. Maar wel wat fase aangaat: de een, de Handelingen groep, staat aan de 

begintijd der oprichting, die van Openbaring in een andere tijd, die zeer veel verschilt van de vori-

ge. Naar roeping, geest en hoop vormen ze een eenheid; naar tijdsomstandigheden een groot ver-

schil. En waar juist deze naar voren worden geschoven, beschouwt de Schrift ze als een aparte 

groep. 

 

 

De schare uit de grote verdrukking is o.i. uit Israël. Dit volgt uit de term: het Lam. Dit is een speci-

fiek voor Israël gebruikte term. Voor de Heiden gelovigen is daar de Zoon des mensen of de Mid-

delaar Gods en der mensen. We zijn in Openbaring in Israëls sfeer wat ook blijkt uit de beloften 

aan de zeven gemeenten. Dit zijn alle beloften voor de aardse sfeer. 

 

Men houde echter wel in het oog dat achter de aardse beloften een roeping voor de hemelen gevon-

den werd. Zie Mt. 5: 5 en Joh. 14 :l-3. Deze wordt echter niet in Israëls beloften of profetie met 

name genoemd. Ze vond haar verborgen uitdrukking in de schaduw dienst. Gods Geest was nodig 

om hierover verlichting te geven. 

 

5 

 

Vraag: Moet men het getal 666 in Op. 13: 18 lezen als 6-6-6 (zes, zes, zes) of als 666 (zes honderd 

zes en zestig)? 

 

Antwoord: Het eerste wordt vaak gedaan. Men zegt dan, dat dit getal het hoogste is dat de mens 

kan bereiken, een drievoudige zes, doch dat hij niet de 7-7-7, het drievoudige heilige getal kan ha-

len. 

 

We kunnen ons hiermee niet verenigen. In het Grieks staat niet 6-6-6, drie maal dezelfde letter (het 

Grieks heeft geen cijfers maar letters om een waarde aan te geven) maar staan drie verschillende 

letters waarvan de eerste 600, de tweede 60, de derde 6 vertegenwoordigt. Het getal 666 zal een-

maal de getalwaarde der letters zijn die de naam van het Beest, de mens der zonde, vormen. Het is 

niet Rome, noch de Paus, maar een toekomstig persoon. (Zie hierover onze uitgave: Het Anti-

Goddelijk Trio). 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 7 Juli 1942 

 

Tot nuttige Stichting 

 
7 

GOED VERDRUKT TE ZIJN GEWEEST 

 

“Het is mij goed dat ik verdrukt ben, opdat ik Uw inzettingen leerde.” Ps. 119: 71. 

 

Het is mij goed dat ik verdrukt ben. Aldus de dichter van deze lange psalm. Wie zo spreekt, heeft 

veel geleerd. Wie er bij kan zeggen: opdat ik Uw inzettingen leerde, heeft nog meer, ja de grootste 

les des levens geleerd. 

 

Velen zijn verdrukt geworden en hebben daaruit geleerd. Volken zijn verdrukt geworden en hebben 

geleerd weerstand te bieden en zich vrij te maken. Volksklassen zijn verdrukt geworden en hebben 

na lange strijd zich aan de druk ontworsteld om als vrijer groep een plaats in het maatschappelijk en 

politieke leven in te nemen. Afzonderlijke personen hebben een leven van harde verdrukking door-

leefd en zijn gestaald geworden; zij hebben door het lijden geleerd en zijn anderen ten voorbeeld 

geweest om te volharden. Al deze verdrukkingen werden tenslotte als goed, als nuttig erkend, als 

leerscholen die een groot geestelijk goed als bezit meegaven. Maar, die verdrukking bracht een wel 

op zichzelf kostbare vrucht voort maar niet zulk een die het hoogste leven ten goede kwam; ze 

diende voor nationale of maatschappelijke of persoonlijke verrijking; maar niet direct tot verheer-

lijking Gods. 

 

Er moet daarom wat bijkomen. De verdrukking moet rijker vrucht afwerpen; niet een voor aardse 

verbetering, ze moet vrucht voor God dragen. Dat doet ze alleen, als we daardoor kennis krijgen 

van God en Goddelijke zaken. Dan brengt ze een geestelijke vrucht voort, een welker waarde uit-

gaat boven het hierboven genoemde. Dan wordt het een vrucht der gerechtigheid die kostelijk is 

voor God. 

 

De verdrukking die in Ps. 119 bedoeld wordt, leidt tot verootmoediging, tot nederigmaking, tot 

neerbuiging. Elk natuurlijke mens heeft iets in zich waarop hij zich verhovaardigt. Hij behoeft dat 

niet altijd met woorden te doen; er kan een stille hoogmoed zijn, een zich uitnemender achten op 

enig terrein dan de ander. Dat zit er al vroeg bij de mens in; als kind reeds openbaart zich dat in 

allerlei vormen. Nu eens acht de ene kleine zich braver en deugdzamer dan zijn zusje of broertje. 

Dan weer meent hij of zij iets het beste te kunnen. Later acht hij zich meester door het hoogste 

schoolrapport. Volwassen geworden acht de mens zich meerder door een benoeming tot de een of 

andere betrekking die zijn mededinger voorbijgaat: En zo voorts. In meer zulke dingen speelt de 

hoogheid van geest een grote rol. Wil de mens nu op de goede plaats komen, dan moet hij “van het 

hoge paard af”, eerst op de begane grond en dan nog dieper in het stof. Hij moet vernederd worden 

om te leren zien dat alleen de Heere groot en hoog is en hij een nietige worm. Daartoe nu is ver-

drukking nodig. 

 

Deze verdrukking kan in allerlei vormen komen. Bij de een geschiedt dit door een kruis dat hem 

zwaar neerdrukt. Bij de ander door een ongeval dat hem zijn verdere leven aan zijn zwakheid her-

innert. Bij de derde door een bijzondere worsteling met God die hem hinkend maakt (Jakob). Bij de 

vierde door druk van allerlei aard; allerlei tegenspoed in zaken, ambt en gezin. Te allen tijde blijft 

God machtig te vernederen, te verootmoedigen (zoals het Hebr. woord ook vertaald is). 
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De gang van zaken is hierbij deze: drukking, verdrukking, inkeer, verootmoediging, gewenning, 

lering, opzien tot, verlating op God. Menigmaal is jarenlange verdrukking nodig eer men in die 

deemoedige houding voor God komt dat men Zijn weg billijkt, meer nog: dat men er zich over ver-

blijdt en uit volheid des harten de psalmdichter naspreekt: Het is mij goed dat ik verdrukt ben opdat 

ik Uw inzettingen leerde. 

 

Van nature vrezen we verdrukking. We willen er niet aan. Klein gemaakt, in onze zwakheid gesteld 

te worden, we zijn er beslist niet voor te vinden. Maar in die staat, geldt het woord dat enkele ver-

zen hoger in dit gedeelte voorkomt:Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Van nature, Adamskind uit 

Adamskind, keren we ons een ieder naar onze eigen weg. Hoe vroom en godsdienstig ook opge-

voed en aangelegd, hoe sterk in de een of andere leer, hoe goed thuis in de Schriften, als God ons 

oog opent voor onze levensweg, dan zien we dat ons natuurlijk leven staat in het teken van eigen 

weg te gaan, dat het gaat om zelfverheffing, dat het egoïstisch is, dwalend van der jeugd aan, ook al 

zijn we nog zulke deugdelijke en brave mensen voor de wereld. Deze opening der ogen moest tot 

verootmoediging leiden. Meestal is er verdrukking nodig om dit te bewerken. 

 

Door de verdrukking, d.i. door die welke goede vrucht voortbrengt, leren we Gods Woord verstaan, 

gewennen we aan Gods leiding, zien we dat de wet Zijns monds beter is dan duizenden van goud of 

zilver (vs. 72), m.a.w. gaan we het geestelijke of nog beter: Gods openbaring stellen boven wat 

vaak het hoogst op aarde gesteld wordt: rijkdom. Dan leren we dorsten naar God om Zijns zelfs 

wil, omdat Hij het hoogste goed is. Dan richten we onze ogen gedurig op de Heere, dan krijgt het 

Woord meer klem op ons, wordt ons geloof verdiept, zien we te meer Gods grote goedertierenheid 

over ons (Gij zijt goed en goeddoende, vs. 68) en leren we Zijn inzettingen. Niet allereerst naar het 

hoofd maar naar het hart, naar de zijde der liefde. Dan ontwaakt eerst de liefde die liefheeft omdat 

Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan leren we trede voor trede achter Hem aan gaan. Dan willen we 

niet meer onze wegen gaan maar de Zijne. Dan leren we volmondig zingen: ’t Is goed voor mij 

verdrukt te zijn geweest. 

 

De Brief aan de Hebreeën 

 
HOOFDDEEL B 1. HOOFDSTUK 3: 1 - 4: 16. 

 

Dit hoofddeel omvat 2 onderdelen. Als volgt 

 

BI Cl   3 : 1 - 4 : 1 3  De zending van Christus. 

Dl    4: 14-16 Algemene toepassing. 

 

BI Cl HOOFDSTUK 3: 1-4: 13. DE ZENDING VAN CHRISTUS 

 

Dit deel heeft weer drie onderdelen. 

 

B 1 C 1   G 1   3: l-6a De Apostel en Hogepriester. 

H   3: 6b-19 Vermaning. 

G 2   4: 1-13 De Rustaanbrenger. 

 

B 1 C 1 G 1   3: 1-6. DE APOSTEL EN HOGEPRIESTER. 

 

De tekst van Hebr. 3: l-6a  

1. “Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de overhemelse roe- 

2 ping, aanschouwt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Jezus, Die getrouw is jegens 

Hem Die Hem aangesteld heeft evenals 

3 ook Mozes getrouw was in geheel Zijn huis. Want Hem is zoveel meer heerlijkheid waardig 
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gekeurd dan Mozes als de bouwmeester 

4 meer eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand 

5 gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel Zijn 

Huis als dienaar om te getuigen van 

6a hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over Zijn Huis.” 

 

De structuur van hfdst. 3: 1-6a  
 

G 1  h 1   1 Christus. 

i 1   2 Zijn getrouwheid. 

j 1  3 Groter dan Mozes.  

j 2  4 Reden,  

      i 2   5 Mozes’ getrouwheid,  

         h 2   6a De Zoon. 

 

“Deelgenoten van de overhemelse roeping”. Over het woord”deelgenoten” hebben we reeds ge-

sproken. Zie Hoofdst. 1:5. 

 

“Van de overhemelse (bovenhemelse) roeping”. Het woord “overhemels” komt meerdere malen 

voor in het N.T. In Hebreeën zes maal. Als we de laatste teksten in structuur plaatsen, vinden we 

het volgende: 

 

A 1 Deelgenoten   a 1   3: 1 Deelgenoten van de overhemelse roeping,  

     b 1   6: 4   Deelgenoten van heilige geest. 

 

B. Plaats. De Tabernakel   c 1  8: 5. De schaduw der overhemelse dingen,  

c 2 j 9: 23 De overhemelse dingen zelf. 

 

A 2 Deelgenoten  a 2   11: 16 Het betere of overhemelse vaderland,  

b 2   12: 22 Het overhemelse Jeruzalem. 

 

Wie de teksten nagaat, ziet dat de overhemelse gave, 6: 4, gesmaakt wordt op aarde. Het overhe-

melse vaderland, 11: 16, is eenmaal eveneens op aarde. Het overhemelse Jeruzalem 12: 22, daalt er 

ook eenmaal neer, Op. 21: 1. 

 

Vers 1. 

 

“Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de overhemelse roeping, aanschouwt de Apostel en 

Hogepriester onzer belijdenis, Jezus”. 

 

“Daarom”. In het Grieks staat hier hetzelfde woord dat we in hfdst. 2 : 1 7  ook vinden en dat we 

daar door “waarom” hebben vertaald. Het betekent ook hier: uit hoofde van, op grond van, en wel 

op wat er aan voorafgaat. Het zegt waarom de broeders moeten doen wat er nu volgt. 

 

“Heilige broeders.” De groep die de apostel op het oog heeft, noemt hij nu “heilige broeders”. Hei-

lig betekent niet: absoluut zondeloos, geen geestelijke gebreken hebbend. Die betekenis heeft het 

woord voor velen verkregen. Maar Schriftuurlijk is ze niet. “Heilig” betekent in de Schrift: afge-

zonderd. Israël moest een “heilig” volk zijn. De priesters waren “heilig”. Gelovigen zijn “heiligen”. 

Waarom? Omdat ze afgezonderd zijn van God en wel door het Woord dat ze dragen of belijden. De 

Hebreeën hadden ook het goede woord gesmaakt, 6: 4, 5 en zo waren zij afgezonderd geworden 

van de andere nog niet bekeerde Joden en Israëlieten. Het zijn broeders omdat ze uit God geboren 

zijn, heilige broeders omdat ze door het Woord dat ze aangenomen hadden onderscheiden waren 
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van de andere Joden. 

 

Dit bewijst dat in deze teksten van Hebreeën, “overhemels” niet betekent: voor de overhemelen 

bestemd, maar vanuit de overhemelse sfeer gegeven of bereid. We menen dat het die betekenis ook 

in de andere teksten heeft. De deelgenoten der overhemelse roeping zijn dan zij die deze roeping 

vanuit de overhemelse sferen ontvangen hebben. De plaats waar zij zullen zijn, wordt hier nog niet 

genoemd, maar blijkt in het verdere van de Brief. Daar is sprake van het overhemelse vaderland en 

het overhemelse Jeruzalem. De deelgenoten der overhemelse roeping ontvangen tot erfdeel het 

overhemelse vaderland met het overhemels Jeruzalem, beide bereid vanuit de hogere sfeer. 

 

Deze hogere sfeer wordt hier aangegeven door het woord “overhemels”. Het over- of ophemelse 

geeft de sfeer aan die zich over de hemelen uitbreidt, hoger dan de hemelen is (Heb. 7: 26). Het is 

de plaats van Gods Rechterhand waar Christus is gezeten nadat Hij door de hemelen doorgegaan is 

(Heb. 4: 14). Vandaar uit doet Hij deze roeping uit gaan, vandaar uit werd heilige geest gegeven, 

van daaruit wordt het vaderland en het nieuwe Jeruzalem bereid. 

 

Sommige onderzoekers menen dat er niet vertaald moet worden “overhemels” maar “ophemels”. 

Zij wijzen er dan op dat het Griekse grondwoord is: epouranios, dat samengesteld is uit epi, en ou-

ranos. Ouranos is hemel; epi moet vertaald worden door op, zeggen zij, want het staat in Joh. 3: 12 

tegenover epigeios, d.i. voor hen: op aards. (St. Vert. Aards). Zij beweren verder dat er geen over-

hemelse sfeer is maar dat waar epigeios betekent opaards, epouranios wil zeggen: op een hemelli-

chaam en er dus geen sprake kan zijn van een sfeer die nog boven de hemelen zou uitgaan. Deze 

redenering is onlogisch en on-Schriftuurlijk. Onlogisch. De dingen die op aarde zijn, zijn ook bo-

ven de oppervlakte der aarde. Wij lopen op de aarde maar zijn toch ook boven haar oppervlakte 

uitgaande. Zo is ophemels de sfeer die aan de hemelen grenst echter niet in de hemelen ligt maar er 

boven evenals opaards toch niet zeggen wil in de aarde. Hun redenering gaat niet op. Ze is ook on-

Schriftuurlijk want het Woord zegt duidelijk dat Christus de hemelen doorgegaan is, Heb. 4: 14, 

hoger dan de hemelen geworden is, 7: 26, opgevaren is “ver boven”, d. i over boven AL de heme-

len Ef. 4: 12. “Ophemels” is dus niet: op een hemellichaam. Om de sfeer uit te drukken zetten wij 

“overhemels”. 

 

De Apostel en Hogepriester.  
 

“Hierom ….. aanschouwt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis. 

 

“Aanschouwt”. Het Griekse werkwoord is een samenstelling van “kata” en noeoo. Kata betekent 

“neer”; noeoo is met het verstand of geestelijk waarnemen. “Kata noeoo” is: van boven tot beneden 

iets opnemen. Wij hebben gezet: aanschouwen. Een schouw is een nauwkeurig onderzoek instellen 

met het oog. “Aanschouwen” betekent hier dus: nauwkeurig gadeslaan. Vrijer vertaald kan men 

ook zetten: vestig of richt op blik op. 

 

Het genoemde werkwoord komt meerdere malen in het N.T. voor. Het eerst in Mt. 7: 3 “... maar de 

balk... merkt gij niet.” Zo ook Lk. 6: 41. In Lk. 12: 24 en 27 vertaalt de S.V. het door: aanmerken: 

“Aanmerkt de raven”. “Aanmerkt de leliën”. Zie verder Lk. 20: 23. In Hand. 7: 31 vinden we 

twee werkwoorden: “zien” en “bezien”. Het eerste betekent: “in het oog krijgen”, het tweede (kata-

noeoo): aandachtig bezien, gadeslaan, aanschouwen. In vs. 32 durft hij dat niet meer. Zie verder 

Hand. 11: 6 en 27: 39. In Rom. 4: 19 staat, dat Abraham zijn lichaam niet aanmerkte, d.i. daar geen 

acht op sloeg. In Heb. 10: 24 is het vertaald door: acht nemen, in Jak. 1: 23 en 24 door: bemerken. 

Het is steeds een aandachtig gadeslaan. 

 

Christus aanschouwen betekent in Heb. 3 : 1 :  nauwkeurig overwegen wat Hij is, Zijn waardig-

heid, uitnemendheid en werk alle aandacht waardig keuren. Wie dit niet doet, loopt gevaar terzijde 
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af te drijven. Wie het wel doet, scherpt zijn geestelijke zintuigen en zal Hem beter leren kennen. 

Hem aanschouwen is maar niet een vluchtige indruk van Hem krijgen of vluchtig aan Hem denken 

maar nadenken over Zijn Persoon en werk.. De Schriften tonen Hem ons en daardoor moet men 

Hem aanschouwen en Zijn beeld steeds scherper zien afgetekend. Hebr. 1 en 2 geven enige mar-

kante trekken van Hem die tevens als leiddraad kunnen dienen. Hier omheen kan meer gegroe-

peerd worden. In de Brief zelf geeft de apostel nog meer en zeer rijke dingen te overwegen. In dit 

vers brengt hij Christus’ apostel- en Hogepriesterschap naar voren. 

 

 

Veelvuldige Wijsheid Gods 

 
4. 

 

B) ONS STERRENSTELSEL.  DE HEMELEN. 

 

1. Het Planetenstelsel. 

 

De Zon.  

Het oude wereldbeeld van Ptolomaeus kon, naar we in het voorgaande overzicht vermeld hebben, 

in de zestiende eeuw niet langer stand houden: in 1530 kwam Copernicus tot de overtuiging dat de 

Zon het middelpunt van het planetenstelsel was. Waar geen enkel hemellichaam van zo grote bete-

kenis is als dit, willen we er eerst iets van mededelen. 

 

Van de oudste tijden af heeft men de Zon aangebeden en hem beschouwd als vader van al wat 

leeft. De grote godsdiensten waren alle zonvereringen. Uit de Schrift is ons de Baälsdienst bekend, 

ook een zonnedienst. Maar ook dat boven de Zon zijn Maker staat als het heet: “Hij heeft in dezel-

ve een tent gesteld voor de zon; ...zij is vrolijk als een held om het pad te lopen”, Ps. 19: 5, 6. 

 

De studie van de Zon is bijzonder in de laatste eeuw met grote schreden vooruitgegaan. Een paar 

honderd jaar geleden eerst heeft men de afstand van de Aarde kunnen bepalen. De laatste eeuw 

heeft men veel over de inwendige toestand van de Zon ontdekt. Met dat al blijven nog meerdere 

problemen voor de wetenschap onopgelost. 

 

De afstand van de Aarde tot de Zon bedraagt een kleine 150 miljoen km. (149.500.000 km). Een 

trein die 100 km per uur rijdt, zou om deze afstand af te leggen ongeveer 1,500,000 uur nodig heb-

ben, dat is 62.500 dagen of bijna 171 jaar en 3 maanden. Hij zou er dus het dubbele van een lange 

mensenleeftijd over doen. Het licht dat een snelheid heeft van 300.000 km. of 3 miljoen meter per 

seconde, heelt slechts 8 minuten en 20 sec. nodig om deze afstand te doorlopen. Het geluid daaren-

tegen, dat slechts een snelheid heeft van ongeveer 333 m. per sec., zou er 857 jaar voor nodig heb-

ben. 

 

De grootte van de Zon is enorm. Men heeft gevonden dat zijn middellijn ongeveer 109 maal die 

der aarde is; dit komt hierop neer, dat de Zon ongeveer 1,300,000 maal zo groot is als de Aarde. 

Hij zou dus zoveel aardbollen kunnen bergen. 

 

De Zon is geen vast lichaam, hij is een reusachtige gasbol. Hij is dus noch vast noch vloeibaar. Als 

afstand en hitte dit niet uitsloten, zou men er door heen kunnen gaan zonder gestuit te worden. 

 

De warmtegraad van de Zon is aan zijn oppervlakte ongeveer 5 a 6000°C; inwendig heerst volgens 

sommigen een temperatuur van 20 miljoen, volgens anderen van wel 50 a 60 miljoen graden. 

 

Het lichtgevend oppervlak bestaat waarschijnlijk uit gloeiende dampen. Dit heet fotosfeer. De op-
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pervlakte laat geen gladde rondte zien maar heeft verhevenheden die van 500-2000 km. groot zijn. 

Dit noemt men de granulatie omdat men ze met het blote oog voor korrels, grana, aanziet. Behalve 

deze granulatie ziet men vaak grote schitterende vlokken. Deze noemt men fakkels. Men meent dat 

deze zich ver boven het oppervlak van de zon verheffen. En dan zijn bekend de zonnevlekken. 

Vroeger zag men deze aan voor holen of gaten in de Zon. nu weet men beter: het zijn heftige 

draaikolken of cyclonen van grote omvang. Ze komen gemiddeld om de 11 jaar voor. Tenslotte 

zijn bekend de zonnevlammen. Deze kunnen een hoogte van 300.000-400.000 km. bereiken. In-

derdaad alles grootse dingen. 

 

De Zon wentelt zich om zijn as maar met verschillende omloopstijd. In het midden, bij de evenaar, 

duurt die omwenteling bijna 25 dagen, op 30° breedte ongeveer 26 dagen, op 60° breedte 31 dagen, 

op 80° breedte ongeveer 35 dagen. Zeer opmerkelijke verschillen en te meer een bewijs dat de Zon 

geen vast lichaam is. 

 

Hij beweegt zich met een snelheid van 20 km per seconde door het hemelruim d.i. 7 à 800 maal zo 

vlug als een sneltrein. 

 

De vraag hoe het mogelijk is dat de Zon eeuw na eeuw die enorme warmte in de zeer koude we-

reldruimte heeft kunnen zenden is het onderwerp van veel meningen geweest. Voor een deel kan 

dit door de voortdurende samentrekking komen. Massa’s van zijn substantie vallen naar het mid-

delpunt en brengen nieuwe warmte voort. Een inkrimping van 150 m. per jaar is voldoende om zijn 

warmte op peil te houden. De middellijn is een kleine 1 1/2 miljoen km. lang; zo zou het ongeveer 

30.000 jaar duren eer men de verkleining kon waarnemen en zou de Zon ons nog 6 a 8 miljoen jaar 

zijn warmte kunnen toezenden voordat zijn dichtheid zo zou zijn toegenomen dat de inkrimping 

niet verder plaats kon hebben. 

 

De Zon heeft nog iets om op peil te blijven n.1. radium. Een gram radium levert in een uur een hoe-

veelheid warmte die voldoende is om één gram water van 0-10 graden C. te verhitten. Waar nu aan-

zienlijke hoeveelheden radium op de Zon aanwezig zijn, gelijk is aangetoond door de spectroscoop, 

is dit mede een bron om de uitgestraalde energie weer aan te vullen. Zo wordt de levensduur ver-

lengd. 

 

Echter,  de geleerden vrezen dat de Zon eenmaal haar warmte zal verliezen, zal “sterven”. Dan 

wordt alle leven op aarde onmogelijk daar de koude der wereldruimte het zal doden. Voor de ge-

lovige bestaat deze vrees niet. Hij weet uit het Woord dat God nieuwe hemelen zal scheppen 

waarin de Zon ongetwijfeld zal delen. Al is het dat ook de sterren en daarmee de Zon “sterven”, 

d.i. hun energie zo uistralen dat ze dit vermogen op den duur verliezen en in niet lichtende bollen 

overgaan, de Schepper aller dingen kan ze herscheppen en ze doen blijven. Gods Woord kan ook 

hier de wetenschap de dienst bewijzen dat het leert opzien naar de Schepper om in Zijn almacht te 

rusten. 

 

Het Bijzondere der tegenwoordige Bedeling 

 
8. DE ROOMSE EN GEREFORMEERDE OPVATTING. 

 

Volgens deze vervangt de “Kerk” Israël en al zal dit volk zich wel bekeren tot het Christendom, 

toch heeft het geen bijzondere rol meer te vervullen in de toekomst. Wat de profeten van Israël 

zeggen wordt grotendeels op de Kerk toegepast. Het Oude Verbond was met Israël gesloten, het 

Nieuwe Verbond betreft de Kerk. Het Koninkrijk is nu reeds opgericht en zal zich langzamerhand 

over de gehele wereld uitbreiden. De wederkomst van Christus is voor het einde aller tijden en 

daarop volgt dan de eindeloze “eeuwigheid”. 
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Een dergelijke opvatting is slechts mogelijk als men allerlei aanduidingen der Schrift niet tot hun 

recht laat komen, allerlei, dingen die verschillen met elkaar vermengd, en vele delen (zoals de 

profetie) “vergeestelijkt”. De hoofdfout is dat men de “Kerk” in de plaats van Israël stelt. In zeke-

re zin is de Roomse Kerk consequenter dan de Gereformeerde, daar ze niet alleen de twaalf apos-

telen (met Petrus aan het hoofd) en het N. V. doch, naar ze zelf erkent, ook het priesterschap en 

de ceremoniën (de mis b.v.) van Israël overneemt. De Schets N° 8 geeft die opvatting weer. 

 

SCHETS NR. 8 

 

 
 

 

9. DE DARBISTISCHE OPVATTING. 

 

Nu komen we tot de Schets N° 9 die in algemene trekken de opvatting weergeeft van velen die, in 

navolging van Darby, een juistere blik hebben op Gods plan. Zowel het verleden als de toekomst 

wordt duidelijker ingezien. De tweede toekomende aioon wordt echter gewoonlijk niet onderschei-

den van de eindtoestand waar God alles in allen is. Men erkent dat er een onderbreking is in Israëls 

roeping. Dat volk wordt, volgens hen, vlak na het kruis (of enige tijd later) terzijde gezet. De “Ge-

meente” vervangt Israël, doch niet in alle opzichten. Volgens de meesten komt Christus weer vóór 

de grote verdrukking tot opname der Gemeente. Door die verdrukking komt Israël tot bekering en 

dan komt Christus nogmaals tot de aarde tot oprichting van het Koninkrijk. Volgens hen, gaat de 

“Gemeente” dus niet door de verdrukking. Anderen menen echter dat de opname der “Gemeente” 

plaats heeft gedurende de grote verdrukking en zeer kort vóór het begin van het Koninkrijk.  

 

Schets Nr. 9 

 

 

 HEMEL   EEUWIGHEID 

 
  



Jaargang 1942 Pagina 68 
 

 

In menig opzicht is deze opvatting veel vollediger en Schriftuurlijker dan de vorige. Het hoofdpunt 

is dat ze Israëls herstel zien. De hoofdfout is dat ze niet consequent zijn. Ten dele willen ze Israël 

toch weer vervangen en nemen ze een en ander over van Israël. Vroeger was Israël (als volk) Gods 

getuige op aarde, nu is het de “Gemeente” (als Gemeente). Sommigen menen Israëls opdracht te 

hebben alle volken tot bekering te leiden. Velen willen een zichtbare organisatie met voorschriften 

en ceremoniën ontleend aan de Christen-Joden van de tijd der Handelingen. Tot zelfs het N. V. ne-

men ze van Israël over, of ze verklaren ten minste toch deel te hebben aan de zegeningen van dit 

verbond. Zo plaatsen ze zich dan op het standpunt dat ze met Israël gezegend zijn. Ze zien niet dui-

delijk de hogere Abramietische zegeningen in, die niets te maken hebben met het N. V. en ze zijn 

nagenoeg blind voor de overhemelse positie der Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. 

 

Een onvolledig en verward inzicht in Gods plan heeft tot gevolg dat menige gedachte t.o.v. weder-

geboorte, zoonschap, bekering, geloof, rechtvaardiging enz. niet schriftuurlijk is. Men ziet dan niet 

juist genoeg in wat God ons wil leren, wat God wil en kan dan ook niet volledig genoeg naar Zijn 

wil leven. Als men niet inziet waarin de hoogste genade door God in onze bedeling betoond be-

staat, kan men God niet verheerlijken zoals het behoort. 

 

Verwarring voert tot moeilijkheden en zo tot Schriftkritiek. In zekere opzichten is men, de waar-

heid meer nabij dan anderen, doch het inconsequente en de moeilijkheden beletten aan een aan-

dachtige onderzoeker deze opvatting aan te nemen. Ze voert mede tot verwerping van het deel dat 

juist is. 

 

Die opvatting kan in aanmerking komen als overgangsstadium, doch niet als Schriftuurlijke oplos-

sing. 

 

Vraag en Antwoord 
6 

 

Vraag: Wie is de Bruid? Van Israël wordt gezegd dat zij van Jehovah, haar Man, is afgehoereerd 

en naar Hem als Vrouw en niet als Bruid naar Christus) zal wederkeren. Waar Israël nu de Vrouw 

van Jehovah is en de Gemeente het Lichaam van Christus, waar is dan de Bruid? 

 

Antwoord:  Israëls Man, Jehovah, is dezelfde als Christus. Bij zijn wederkeer tot Jehovah, in de 

nationale Wedergeboorte, wordt Israël aangenomen als Vrouw. Een deel van Israël, van deze 

Vrouw, is van de wet haars Mans vrijgemaakt doordat Christus voor dit deel gestorven is. De wet 

heerst over de vrouw zolang de man leeft; zodra deze gestorven is, is de vrouw vrij. Zo ook dit deel 

van Israël. Voor hen is Christus gestorven en in Zijn dood zien wij de vrijmaking van de wet. Jeho-

vah zelf, Christus, wordt van Israël vrijgemaakt doordat dit volk, nationaal sterft (zijn wederaan-

neming is immers het leven uit de doden). Nu kan een nieuwe verbintenis worden aangegaan. Er is 

een nieuwe Man en een (door de geestelijke dood heen) gereinigde jonge maagd die Bruid heet. Zij 

is het die het Lam voor zich heeft zien sterven en mede gestorven is. Allen in Israël die in deze 

geestesgestalte verkeren, kunnen tot de Bruid behoren. Voor hen die alleen nog de O.T. Jehovah 

zien, is Hij de Man. Dit alles naar de mystieke zijde. 

 

Naar de buitenzijde blijkt dat niet geheel Israël maar een deel er van de Bruid is uit de Evangeliën. 

Johannes is de Bruidswerver, de vriend des Bruidegoms, Joh. 3: 29. De discipelen zijn de zonen des 

Bruidegoms, St. Vert.: de bruiloftskinderen (die de verbinding tussen Bruidegom en Bruid onder-

houden). Er zijn genodigden, Mt. 22, maagden die de Bruidegom tegemoet gaan, Mt. 25,  enz. In 

één woord: de Bruiloft des Lams heeft vele groepen. Een er van, een hoofdgroep, is de Bruid. Er is 

dus: 

1. Israël als Vrouw van Jehovah. 
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2. Een deel van Israël als Bruid van Christus. 

3. De Gemeente die Zijn Lichaam is. 

 

Dit zijn tevens drie. sferen van zegening: op aarde, in de hemelen, in de overhemelen. 

 

7 

 

Vraag: Wie zijn de Ouderlingen van Openb. 4 en 7. Vormen zij de Gemeente van Christus? 

 

Antwoord: Het laatste wordt vaak gedacht maar we geloven ten onrechte. De Gemeente die Zijn 

Lichaam is wordt ons nergens in de Schrift buiten Paulus’ laatste Brieven geopenbaard; ze is ge-

heel buiten Israëls sfeer gehouden als absolute verborgenheid in God tot op Israëls terzijde stelling. 

Men moet deze verborgenheid dan ook niet verwachten in Openbaring, een boek dat juist allereerst 

voor Israël geschreven is. We zien door de Ouderlingen dan ook niet Christus’ Lichaam aangeduid, 

ook al niet omdat dit Lichaam geen ouderlingen kent noch door oudsten vertegenwoordigd is. 

 

Wie zijn dan de Ouderlingen van Openbaring? We geloven niet dat we hier aan een zinnebeeldige 

voorstelling moeten denken. Geen enkel getal in de Openbaring is zinnebeeldig. Het zijn alle letter-

lijke getallen; zelfs het getal 666 is een letterlijke letterwaarde. 

 

Als Openbaring 4 spreekt van 4 dieren, zijn deze geen symbolische aanduiding van een onbepaalde 

groep maar letterlijk 4 levende wezens. Zo zijn de 24 Ouderlingen letterlijk 24 oudsten. Ze kunnen 

wel een groep vertegenwoordigen maar dan is deze toch in 24 delen verdeeld. 

 

We lezen in 1 Kron. 24: 3-5, dat David de Priesters in 24 klassen indeelde. Hij heeft hierin maar 

niet willekeurig gehandeld. We geloven dat Hij in dezen verlicht is geworden door de Geest. Van 

de tempel kreeg hij een voorbeeld aangaande plan en inrichting. “Dit alles heeft men mij, zeide 

David, bij geschrifte te verstaan gegeven van de hand des Heeren, te weten al de werken van dit 

voorbeeld”, 1 Kron. 28: 19. In het gedeelte dat hierover handelt, beginnend bij vs. 11, vinden we 

ook genoemd de afdelingen der Priesters en der Levieten. Hun indeling was dus naar Gods wil. Ze 

was een afbeelding der hemelse dingen (Heb. 8 : 5 ) .  Wat David in geschrifte ontving, was uit-

beelding van een hogere werkelijkheid. De indeling in priesterklassen was uitbeelding van hemelse 

realiteit. 

 

In Openbaring vinden we daar een glimp van geopenbaard. De Ouderlingen of Oudsten zijn de 

hoofden van een hemels priesterschap. Het Griekse woord presbyteros wijst op een ambtelijke po-

sitie. Ze zijn of vertegenwoordigen niet de Gemeente of de Christelijke Kerk want zij zijn niet ver-

lost; zij maken immers onderscheid tussen zichzelf en de verlosten (zie hieronder). Zij spreken van 

de tijd om het loon te geven aan Gods dienstknechten; de profeten en de heiligen, hfdst. 11: 16-18; 

zij spreken hier niet van, “ons” “Uw knechten”. Zij spreken van de schepping, hfdst. 4: 8-11. Hun 

lied van de verlossing is een nieuw lied, hfdst. 5: 8-14; het lied der verlossing kan voor de gelovi-

gen geen nieuw lied zijn, want zij hebben het op aarde reeds gezongen. 

 

Een der Ouderlingen spreekt tot Johannes, hfdst. 7: 13-17 en staat afgezonderd van de schare uit de 

grote verdrukking en ook van Johannes zelf. Zij offeren gouden fiolen vol reukwerk; dit zijn de 

gebeden der heiligen, hfdst. 5: 8. Het zijn dus priesters die werk voor anderen verrichten. (Zie 2 

Kron. 5: 11-14). Zijn er in de “Kerk” ook zulken, die voor anderen priester zijn? Als Ouderlingen 

zijn zij ook regeerders en daarom zitten zij op tronen. 

 

Men zal ons echter wijzen op Openb. 5: 9 en 10, waar de Ouderlingen o.a. zingen: “Want Gij hebt 

ons Gode gekocht met Uw bloed... en gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters 

en wij zullen als koningen heersen op de aarde.” Dit zou dan toch wijzen op een verloste, door 
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Christus’ bloed gekochte mensengroep. We merken op dat dit “ons” en “wij” onjuiste vertaling is. 

De betere handschriften laten het woord “ons” in vs. 9 uit, lezen voor “ons” van vs. 10 “hen” en 

voor “wij zullen “ “zij zullen”. Alles dus in de derde persoon. Hiermee verandert het gehele aspect 

en komt men tot een geheel andere en betere lezing. De Ouderlingen zingen dit nieuwe lied dan niet 

voor zichzelf maar voor anderen. Niet zij zijn gekocht, maar: mensen Niet zij zullen op aarde heer-

sen maar die gekochte mensen. Niet zij zullen daar koningen en priesters zijn maar die mensen. 

 

De Christenheid heeft de leer der Schrift veel te veel vervlakt. Men kent niets anders dan “de 

Kerk”. Nu ja, de engelen moeten ook nog genoemd worden. Van een rijk geschakeerde en gevari-

eerde wereld van groepen door God geschapen of toebereid weet ze niets. Het is alles eenvormig. 

Er is één Kerk vanaf Adam tot de laatste uitverkorene, één sfeer, “de hemelse zaligheid”, één hoop: 

“naar de hemel” gaan, enz. Van een uit de schaduwen het tegenbeeld der hemelse dingen ook maar 

van verre bevroedend, daartoe komt ze niet. Hiermee blijft veel in Gods Woord omsluierd en wordt 

te kort gedaan aan Gods rijkdom en heerlijkheid. 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 8 Augustus 1942 

 

Tot nuttige Stichting 
 

8 

 

DE HEERE MEDE BENAUWD. 

 

“In al hun benauwdheid was Hij benauwd”. Jes. 63: 10. 

 

De benauwdheden van Zijn Volk gingen de Heere niet onberoerd voorbij. Hij zag hun zwoegen en 

slaven, Hij aanschouwde hun slagen en striemen, Hij hoorde hun zuchten en klagen en schreeuwen 

en gekerm (Ex. 2: 24). Het was of dit alles Hem werd aangedaan, alsof Hij het ook leed, of Hij al-

ler leed leed. Dit drukt Jesaja uit in de woorden waarin op mensvormige wijze Gods erbarming en 

mede- voelen worden voorgesteld. In wezen kunnen we van God niet zeggen dat Hij benauwd is 

zoals Israël het was of wij het kunnen zijn. Maar ze drukken Gods bewogenheid Gods medevoelen, 

ja Zijn medelijden uit met de Zijnen, oudtijds het volk Zijner verkiezing, nu Zijn uitverkorenen in 

elke bedeling. Ja, zullen we niet nog verder gaan en het gehele zuchtende schepsel er bij betrek-

ken? 

 

Het lijden van de tegenwoordige tijd gaat God niet onberoerd voorbij. We hebben geen onbewogen 

God Die gevoelloos boven alles troont en Zich van het lijden der Zijnen, ja der wereld niets aan-

trekt. Hij is niet alleen boven die wereld verheven, in Zijn transencentie, (bovenalverhevenheid), 

maar ook in die wereld, want in Hem leven en bewegen wij ons en zijn wij in Zijn immanentie 

(door woning) door en in Zijn Geest. Door die Geest lijdt Hij mede. Het zuchten Zijner schepselen, 

de vervolging van Zijn volk, de benauwdheden Zijner kinderen, het lijden Zijner zonen, de strijd 

van de Leden des Lichaams, in één woord al de nood en ellende, de verdrukking en de smart, de 

verlatenheid en de moeiten, ze worden mede door Hem gedragen, door Hem mede doormaakt, me-

de doorleefd, mede geleden, mede gestreden, Hij wéét ze niet alleen, Hij draagt ze mede. 

 

Gods Geest is de grote lijdende God. Eeuw aan eeuw heeft Hij de lijdende schepselen gedragen, 

bijzonder de Zijnen, met hen mede gevoeld, is in al hun benauwdheden mede benauwd geweest. 

 

En dat doet Hij ook nog in onze dagen. 

 

Zij die zich tot God wenden in hun ellende, en daartoe komt die in de allereerste plaats over hen,  

wenden zich tot Een die mede voelt, mede lijdt en dit zeker nog intenser dan wij het doen. O, laat 

ons niet gering denken van Gods bewogenheid. God lijdt mede, dat is het grote dat we moeten 

zien. Hij draagt al het wereldleed. Wij bezwijken dikwijls al als we het onze moeten dragen, als de 

weg voor ons te veel wordt. Hij draagt al het wereldleed. En als we merken op Zijn lijden, dan 

wordt ons lijden zo klein dat we, als we goed staan, het gewillig opnemen en ons kruis achter Hem 

aandragen. 

 

Er wordt veel geleden, op lichamelijk en geestelijk terrein, in het persoonlijk, gezins-, nationale en 

internationale leven. Alle lijden moet, als het goed is, een zaaien zijn. Zeker, met tranen. Maar dan 

toch een zaaien. Een zaaien in Gods akker, d.i. om dichter bij Hem te komen. Maar, gaat de lijden-

de zaaier al wenende voort, in de oogstmaand der verlossing zal hij met gejuich maaien. Maaien, 

een heerlijke vrucht die opwast tot rijker leven zonder lijden. 
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Laat het medelijden Gods ons stil maken als we het nog niet zijn (en we zijn het niet spoedig) en 

laat het ons tot rijke troost zijn dat Hij in al onze benauwdheden mede benauwd is. 

 

Maar als we het zo mogen gaan bekijken, dan blijft het lijden wel lijden maar verandert het toch 

van karakter. Want dan zien en voelen we dat achter ons lijden de grote lijdende God staat, dat Hij 

wil dat we het dragen omdat Hij het meedraagt, dat er een hoger doel achter zit omdat er bij Hem 

niets doelloos is, dat het vrucht op zal leveren omdat Hij uit het kwaad het goed te voorschijn zal 

brengen en dat het met Hem gedragen kan worden omdat Hij de Machtige is. Dan wordt het een 

wachten op Hem, komt het tot een zich opheffen in Hem, een meer dan overwinnaar zijn. Dan voert 

het lijden tot een zich verblijden in God en werpt het reeds hier schone vrucht af, eersteling van een 

rijke oogst van zegening die later ons deel wordt. 

 

Van Dood en Opstanding 
 

No 4 

 

De mens is een ziel. 

Ook de mens is een ziel. Abraham verkreeg zielen in Haran, Gen. 12: 5; Sodoms koning begeerde 

de zielen terug, 14: 21; Ezau had zielen zijns huizes, 36: 16. Jakobs kinderen heten zielen, 46: 15, 

18, 22, 25, 26, 27. Uit Jakobs heup kwamen 70 zielen, Ex. 1: 5. Zie ook Ex. 12: 4, 16: 16. Zielen 

kon men kopen, Lev. 22: 11, ze werden geschat, 27: 2. Zie ook Num. 31: 35, 40, 46, Deut. 10: 22. 

Zielen werden weggevoerd, Jer. 52: 29, 30. Uit een en ander is genoegzaam te leren, dat de indivi-

duele mens, de persoon op zichzelf, ziel heet. 

 

Die betekenis heeft het woord ook in verbindingen als: ziel des rechtvaardigen, Spr. 10:3, een ze-

genende ziel, 11:25, een bedrieglijke ziel, 19: 25, een vermoeide ziel, 25: 25, verzadigde ziel, hon-

gerige ziel, 27: 7. In al deze, en andere soortgelijke teksten betekent ziel eenvoudig: mens, persoon. 

Wie zielen vangt, is wijs. Spr. 11: 30, d.i. wie mensen vangt. Men kan zielen, d.i. mensen redden, 

14: 25. De ziel (=mens) zonder wetenschap is niet goed, 19: 2. Steeds is het de gehele mens, de 

mens op zichzelf, de persoon. 

 

In dit verband wijzen we nog op de term: zielen der mensen, 1 Kron. 5: 21, Hebr.: zielen van mens, 

mensenzielen, Num. 31: 35 (zelfde term), de ziel des vaders, de ziel des zoons, Ez. 18: 4, de ziel 

van het Kindeke, Mt. 2: 20, de ziel des goddelozen, Spr. 21: 10. Dit zijn Hebraïsmen, uitdrukkin-

gen eigen aan het Hebreeuws die betekenen: de mens, de vader, de zoon, het Kindeke zelf. Herodes 

zocht niet wat wij noemen de ziel, het inwezen van het Kindeke, maar dat Kind zelf. 

 

Het N.T. verschilt hierin niet van het O.T. Ook het Gr. woord voor ziel betekent vaak: mens. Op de 

Pinksterdag werden drieduizend zielen toegedaan, d.i. personen, mensen, Hand. 2: 41. Er waren 

276 zielen op het schip, Hand. 27: 37. Zie ook Hand. 7: 14, 1 Petr. 3: 20. Alle ziel die niet naar de 

Profeet hoort, wordt uitgeroeid, 3: 23. Alle ziel moet de overheid onderdanig zijn, Rom. 13: 1. Er 

zijn onvaste zielen, 2 Petr. 2: 14. 

 

Hebraïsmen zijn weer: zielen der heidenen, Hand. 14: 2, zielen der discipelen, vs. 22, ziel des men-

sen, Rom. 2 : 9 ,  zielen der mensen, Op. 18: 13. Weer wordt hiermee de gehele mens bedoeld, niet 

zijn inwezen, de Westerse ziel. 

 

O.T. 

 

Ziel is: Persoons aanduiding (1). 

 In vele gevallen, in het bijzonder in het Hebr., is ziel de voornaamwoordelijke aanduiding van de 

persoon. Wij gebruiken hiervoor persoonlijke of andere, bijv. onbepaalde voornaamwoorden. De 
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ziel wordt daarbij meestal gezien als de handelende persoon. We geven enkele voorbeelden. De 

Bijbellezer werke dit verder uit bij het lezen der Schrift. 

 

In Gen. 27: 4 zegt Isaak tot Ezau hem smakelijke spijzen te bereiden “opdat ik ete, opdat mijn ziel, 

d.i. ik, u zegene eer ik sterve”. Zo ook in vs. 19: “opdat uw ziel mij zegene”, d.i. opdat gij mij ze-

gene. Zo ook vs. 25 en 31. Mijn, uw ziel vervangt hier persoonlijke voornaamwoorden. In Ex. 12: 

16 staat: “wat door iedere ziel gegeten wordt.” Wij zouden zeggen: wat door elk gegeten wordt. In 

Lev. 2: 1: “Als een ziel... zal offeren”, d.i.: als iemand zal offeren. Zo ook 4: 2. In vs. 27 staat: “als 

enig mens”, Hebr. als een ziel, d.i. iemand. Zo zouden we door kunnen gaan.  

Soms vinden we een aanspraak tot zichzelf: Richt. 5: 21. O mijn ziel. Zo ook Ps 35: 25, 62: 6, enz. 

 

De grens tussen deze en de vorige betekenisgroep is niet altijd even scherp. Er zijn overgangsge-

vallen, waarin men beide kan doen: mens lezen of een voornaamwoord plaatsen. Men kan als zo-

danig bijv. nemen Ex. 12: 16, Lev. 4: 27 (zoals de S.V. reeds doet). Num. 5 : 6 :  zo is die ziel 

schuldig, zo is die mens (of hij) schuldig. Er kan dus kan ook vaak: persoon gelezen worden, de 

mens op zichzelf beschouwd. 

\ 

Nog enkele opmerkingen. 

 

In Ps 19: 8 staat: “bekerende de ziel”. Men denkt vanzelf weer direct aan de Westerse zielsidee. 

Als men echter het vervolg neemt: “de eenvoudige wijsheid gevende”, ziet men, dat ziel hier pa-

rallel loopt met de concrete persoon van de eenvoudige, dus ook concreet genomen moet worden. 

Zo ook in Ps 25: 13: “Zijn ziel zal vernachten in het goede.” Dit is de hele persoon, want er volgt 

op: “zijn zaad zal de aarde beërven.” Waar dit zaad concreet is, staat voor: zijn kinderen, heeft 

“zijn ziel” in het begin van het vers ook de concrete betekenis van: zijn persoon, hijzelf. Niet al-

leen zijn in wezen. We wijzen er nogmaals op, dat men waar mogelijk eerst aan de concrete per-

soon moet denken, “aan ziel en lichaam”. beide. Men leze de Schrift eens in dat licht en men zal 

zien dat ze aan helderheid wint. 

 

Men zal vragen wanneer men een voornaamwoord kan plaatsen. Veelal geeft het verband dit aan. 

In Job 16: 4 bijv. staat: “Zou ik ook als gijlieden spreken, als uw ziel d.i. gij, ware (t) in mijner 

ziele d.i. mijn, plaats. Zou ik woorden tegen u samenhopen.” Men ziet, dat ziel hier gebruikt 

wordt om herhaling van voornaamwoorden te vermijden en daarmee de stijl meer te kleuren. 

 

N.T. 

 

Ziel is : Persoons aan duiding (2).  

Die persoonsaanduiding van het O.T. komt ook voor in het N.T., naar verhouding echter heel wat 

minder keren, maar toch loopt deze O.T. kleuring er door heen. Zo vinden we in Mt. 12: 18: “... in 

welken Mijn ziel een welbehagen heeft”; “Mijn ziel” betekent: “Ik”. Luk. 12: 19 heeft: “Ik zal tot 

mijn ziel zeggen”: D.i. tot mijzelf. En dan verder: “Ziel gij hebt vele goederen” Dit is de aan-

spraak tot zichzelf. In Joh. 10: 24 vragen de Joden: “Hoe lang houdt Gij onze ziel op”. D.i.: “ons”. 

In Hand. 15: 24 staat: “. . .  uwe zielen wankelend gemaakt.” Men kan hier zeer wel lezen: “U”, 

welk voornaamwoord daaraan voorafgaat. Paulus roept God aan tot een getuige over zijn ziel, d.i. 

zichzelf, zijn persoon, 2  Kor. 1: 23. Hij wilde ook zijn ziel, zijn eigen persoon, meedelen, 1 Thess. 

2: 8. “Mijn ziel (d.i. ik) heeft (heb) in hem geen behagen,” zegt Heb. 10: 38. Dit zijn met Hand. 

15: 26, (zichzelf) en 2  Kor. 12: .25 (voor u) zo goed als alle teksten. Men ziet dat ook hier het 

woord “ziel” de dienst doet van een voornaamwoord. Vanzelf zijn er weer overgangsgevallen. 

 

Ziel de lichamelijke begeerten.  

Zoals nog verder zal blijken, houdt de ziel in de H. S. het midden tussen lichaam en geest. Met ziel 

worden beider werkzaamheid omvat. Het lichamelijke en het geestelijke vinden in die benaming 
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een gemeenschappelijke term. 

 

De ziel in het O.T. heeft animale (met de dieren gemene) lichamelijke lusten en begeerten. “Onze 

ziel is dor”, zei Israël in Num. 1 1 : 6 .  Dit was omdat zij alleen het manna hadden. Hun ziel 

walgde daarvan, 21: 5. Ze begeerden spijs naar hun lust, Hebr.: naar hun ziel, Ps. 78: 18. De Israë-

liet kon vlees eten naar de lust zijner ziel, Deut. 12: 15, 20, de ziel kon lust hebben naar vlees, 

wijn, sterke drank, enz., 14: 26, naar druiven, 23: 24. Zie ook 1 Sam. 2: 16. Jobs ziel verfoeide de 

begeerlijke spijs, Job 33: 20. Zie ook Ps 107: 18. Men kan stelen om zijn ziel te vullen, Spr. 6: 30, 

eten tot verzadiging der ziel, 13: 25, een gulzige ziel zijn, 23: 2 (S.V.: een gulzig mens). De ziel 

(S.V. de begeerlijkheid) kan niet verzadigd worden, Pred. 6: 7. De hongerende ziel is ledig, de 

dorstige begerig, Jes. 29: 8. Een ziel kan vroegrijpe vrucht begeren, Micha 7 : 1 .  Zie ook Klaagl. 

1: 11, 19, Hosea 9: 4. Eigenaardig is de term van Jes. 3: 20: reukballetjes, Hebr.: huizen der ziel, 

d.i. doosjes om de ziel mee op te wekken. Men ziet hoe al deze uitspraken wijzen op de begeerten 

van het lichaam, de animale ziel. 

 

Ziel de hogere vermogens.  
De Schrift kent aan de ziel ook hogere vermogens toe. Hier treden we op het terrein van de geest, 

van verstand en wil en hogere gevoelens. Dezelfde dingen worden ook toegeschreven aan de geest. 

Hierdoor heeft men gemeend, dat ziel en geest hetzelfde is. Doch zeer ten onrechte. We zeiden al, 

dat de ziel het midden houdt tussen lichaam en geest. Zij kan dus drager zijn van beider eigen-

schappen. Daarom is echter het verschil niet weggenomen. 

 

De ziel heeft een wil. Gen. 23: 8 S.V.: Is het met uw wil, Hebr. Is het met uw ziel. Ze kan liefde 

hebben, Gen. 34: 3, 8, 1 Sam. 18: 3. Zo ook benauwdheid, Gen. 42: 21, walg, Lev. 26: 11, 15, 30, 

43, verdriet, Num. 21: 4, Richt. 10: 16, 16: 16, geheugen, Deut. 4: 9 (uw hart is hier het centrum 

der persoonlijkheid), droefheid, 1 Sam. 1: 10, verbittering, 1 Sam. 20: 4, Job 23: 13, bitterheid, Job. 

27: 2, angst Job 30: 25, schrik Ps 6: 4, blijdschap, Ps. 34: 3, 55: 9, betrouwen, Ps. 143, kennis Ps 

139: 14, wetenschap Spr. 2: 10, vreugde, Spr. 29: 17. Enz. De rij is nog te verlengen.  

 

Zo ook in het N.T. Men kan rust vinden voor zijn ziel, Mt. 10: 29, waarin wel de hele persoon be-

trokken is, maar het bijzonder betreft ootmoed te leren. De ziel kan geheel bedroefd zijn, Mt 26: 38, 

Luk. 2: 35. Men kan met de ziel loven, Luk. 1: 46, één van hart en een van ziel zijn, Hand. 4: 32, 

iets van ziele, S.V.: van harte doen, Ef. 6: 6, Col. 6: 6, met één ziel iets doen, S.V.: gemoed, Fil. 1: 

27, zijn ziel kwellen, 2 Petr. 2: 8, de ziel reinigen, 1 Petr. 1 22. Enz. 

 

Dit alles zijn de hogere vermogens der ziel die men tot de geest kan rekenen. De levenservaring die 

men opdoet, zich concentrerend om het ik, blijft bij de dood bewaard. Hoe is niet nader te zeggen. 

Dat het gebeurt is zeker. Dit alles noemt Christus een maal ook de ziel. Die ziel kan niet gedood 

worden, de totaalsom van levens hoogten en diepten kan de mens niet wegnemen, Mt. 10: 28. Hier-

mee wordt de geschiedenis van het persoonlijk leven samengevat, de levensgang. Die is door de 

mens niet uit te wissen en al kan hij ook het lichaam doden, hij kan het ik niet doden noch ook de 

levenservaring en het gebied van de geest. Dit kan God wel. Zie later de nadere verklaring. 

 

De Brief aan de Hebreeën 
 

“Aanschouwt de Apostel”. Apostel betekent: afgezondene, zendbode. Een apostel is iemand die 

gezonden wordt met een bepaalde opdracht. Hij heeft een zender en deze heeft gezag. Het werk-

woord “apostelloo” vinden we in het N.T. het eerst in Mt 2 :16: Herodes zond enigen uit. Hij deed 

dit als gezaghebbende. Het woord apostel komt het eerst voor in Mt 10: 2 nadat in vs. 1 vermeld is, 

dat Christus Zijn discipelen macht gaf om onreine geesten uit te werpen en ziekten en kwalen te 

genezen. Hij gaf hun na de keuze van het twaalftal die naam, Lk 6: 13. 
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De apostelen zijn de hoogste dienaars. Zij staan steeds bovenaan in de rij der ambten (1 Kor. 12: 

28, Ef. 4: 1 1 ) .  Het apostelschap had meer waardigheid in zich dan enig ander ambt. De apostel is 

Gods vertegenwoordiger t.o.v. degenen tot wie hij gezonden wordt. Hij bevestigde zijn zending 

door tekenen. In zoverre de O.T. profeten dit ook deden, kan men hen ook “apostelen” noemen, 

rechtstreeks van God gezondenen. De N.T. apostelen werden door Christus, Gods Zoon, gezonden, 

ze deden meer tekenen en gingen vaak niet alleen uit maar met een hunner medegenoten. Stond de 

O.T. profeet als regel alleen, de apostelen stonden naast elkaar en waren verkondigers van de Per-

soon van de in het vlees verschenen Christus welke boodschap zij met tekenen bevestigden. 

 

In Heb. 3: 1 heet Christus Zelf ook apostel. Dit is de enige keer dat de Schrift Hem zo noemt. Di-

rect maakt het vers een onderscheid t.o.v. de andere apostelen: Hij heet de Apostel. Het is o. i. me-

de hierom dat de schrijver van Hebreeën, voor ons de apostel Paulus, zijn naam niet genoemd noch 

zijn apostelschap vermeld heeft. Tegenover de grote, ja de grootste Apostel mag geen andere, al is 

het dan ook de uitnemendste, apostel genoemd worden. 

 

Christus is de eerste apostel en de apostel bij uitnemendheid. Hij is de eerste afgezondene en over-

treft al de daarna gezondenen. God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden (Joh. 10: 36), Gal. 

4 : 4 ) .  Het Zoon zijn en het gezonden zijn gaan nauw samen. Als Zoon is Hij de grote Apostel 

Die een zending van de Vader volbrengt. En als zodanig wil de Hebreeën schrijver hem voorstel-

len. 

 

Hierbij komt nog iets. Eenmaal zal God Zijn Zoon andermaal in de wereld zenden (Hand. 3: 20 en 

Heb. 1: 6). En ook met het oog hierop kan Hij de Apostel heten. In Zijn tweede komst is Hij weer 

de Gezondene. En dan zal Zijn zending wereldomvattend zijn. In de eerste komst was Hij gezonden 

om te zijn een dienaar der Besnijdenis (Rom. 15: 8). Dan zal het zijn tot verlichting der Heidenen 

en tot heerlijkheid van Israël (Lk. 2: 32). 

 

“En Hogepriester”. De tweede reden waarom men Christus aanschouwen moet, is omdat Hij Hoge-

priester is. Dit woord komt na de Evangeliën en Handelingen alleen in Hebreeën voor. Waar dit 

laatste Boek dit punt later in de breedte uitwerkt zullen we er hier niet bij stil staan. 

 

In de woorden “apostel en Hogepriester” wordt ons een dubbel ambt en een dubbele zijde van 

Christus’ werk geopenbaard. In Zijn apostelschap is Zijn profeetschap begrepen. In Zijn Hogepries-

ter zijn Zijn priesterschap. Als apostel is Hij Gods profeet die de woorden Gods spreekt. Als zoda-

nig is Hij Gods vertegenwoordiger bij het volk. Als Hogepriester is Hij “uit de mensen” genomen 

en zo de vertegenwoordiger van het volk bij God. Als apostel spreekt Hij tot de mens namens God, 

als Hogepriester spreekt Hij namens de mens tot God en treedt Hij bemiddelend in. 

 

Het is geen nieuwe gedachte over Christus die de apostel in Heb. 3: 1 geeft. Het O.T. voorzegde 

reeds Zijn zending. In Jes. 48: 16 vinden we de Zoon sprekende en zegt Hij: “De Heere Heere en 

Zijn Geest heeft Mij gezonden”. Ook Jes. 61: 1 spreekt hiervan: “H i j  heeft Mij gezonden.” Mo-

gelijk spreekt Mozes ook reeds van Hem in Ex. 4: 13 als hij zegt: “Och Heere, zend toch door de 

hand Desgenen dien Gij zenden zoudt”. Zijn Hogepriesterschap was ook niet onbekend. Het werd 

niet alleen afgeschaduwd door de Levietische priesters maar Zach. 8: 12 en 13 zeggen dat de Sprui-

te die in Jer. 23: 5 en 6 “de Heere onze gerechtigheid” heet, priester zou zijn op Zijn troon. 

 

Christus in deze ambten wordt getypeerd door Mozes en Aaron. Mozes is de gezondene van God. 

“Ik zal u tot Farao zenden”. Ex. 3: 10. “Dit zal een teken zijn dat Ik u gezonden heb”, vs. 12 “IK 

ZAL ZIJN heeft mij tot u gezonden”, vs. 14. Zie ook vs. 15. Aarons roeping tot Hogepriester is 

bekend, zie Ex. 28: 1 , 2 .  Mozes had ongetwijfeld ook Hogepriester kunnen zijn, maar hij bood 

tegenstand om het volk te gaan verlossen. Daarom plaatste God Aaron naast hem, Ex. 4: 14. Van 

toen af waren de ambten verdeeld. In Christus zijn beide weer in één persoon verenigd. Reeds 



Jaargang 1942 Pagina 76 
 

daarom is Hij voortreffelijker dan Mozes en Aaron waarop Hebreeën dan ook nog wijst. Mozes 

moge groot zijn, maar het feit dat hij niet beide ambten in zich verenigt, bewijst dat Christus groter 

is., Mozes is de gezondene naast wie Aaron als Hogepriester staat. Maar Christus is de Gezondene, 

de Apostel èn Hoge priester. Het weglaten van het tweede lidwoord (de) voor Hogepriester bewijst 

hoe nauw de ambten verbonden zijn. 

 

“Onzer belijdenis”. Het Gr. woord voor belijdenis is (h)omologia. Dit is afgeleid van (h)omologeoo 

dat betekent: hetzelfde zeggen (als een ander), overeenstemmen. (H)omologia is dus oor-

spronkelijk: overeenstemming, toestemming, later: bekentenis en belijdenis. 

 

Het woord “belijdenis” komt drie maal voor in Hebreeën: 

Hebr. 3: 1 “...de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis.” 

Hebr. 4: 14 “... laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden.” 

Hebr. 10: 23 “... laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden”. 

 

In Heb. 3: 1 kan men het woord tweeërlei betekenis toekennen; ten eerste het belijden dat Jezus de 

Apostel en Hogepriester is, ten tweede dat Hijzelf het onderwerp der belijdenis is, dus dat Hijzelf 

het eerst daarover gesproken heeft. Nu komt dit laatste in de Evangeliën wel niet in deze bewoor-

dingen voor maar de zaak zelve is er: Christus noemt Zich vaak de Gezondene (Joh. 3: 17; 5: 36, 

38; 6: 29, 57; 7: 29; 8: 42; 10: 36; 11: 42) en zegt Zijn ziel d.i. Zijn Persoon te geven tot een rant-

soen voor velen, Mt. 20: 28, wat inhoudt het offeraar en offer zijn. We kunnen Christus dus als on-

derwerp en voorwerp der belijdenis zien, als Zelf belijdende en als beleden wordende. De andere 

teksten van Hebreeën zijn voorwerpelijk, daarin wordt Christus beleden. 

 

“Jezus”.  De St. Vert. zette; Christus Jezus, maar de betere handschriften hebben alleen Jezus. Dit 

is, naar we zagen, de naam Zijner vernedering. De apostel richt hiermee de blik zijner lezers aller-

eerst op Christus in de dagen Zijn vleses. Om Hem als de Getrouwe in Zijn aardse zending voor te 

stellen. 

 

Het Bijzondere der tegenwoordige Bedeling 
 

10. ONZE OPVATTING. 

 

De lezer zal duidelijk het verschil zien tussen de Schetsen N° 6 en 9. Schets N° 10 is een meer vol-

ledige weergave van Schets N° 6. Voor ons begint de tegenwoordige bedeling pas op het einde der 

Handelingen, niet met Pinksteren, of kort daarna. In onze bedeling is er geen sprake meer van een 

Christen-Joodse Gemeente of van een Gemeente Góds in verband met de Abrahamietische zege-

ningen, doch van een Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. Het is geen zichtbare organisatie 

op aarde, doch de leden zijn reeds in Christus aan Gods rechterhand geplaatst. Er is nu mogelijk-

heid van volle verzoening en volkomen gemeenschap met God. Die Gemeente vervangt in genen 

dele Israël en er is dan ook geen sprake van enige vorm of opdracht, aan Israël gegeven over te ne-

men. Men komt niet samen in de hoedanigheid van Gemeente, maar als individuele gelovigen om 

met elkander te spreken over Gods Woord en genade.  

 

Al nemen we niet voor ons wat tot Israël als volk gericht is, daarom blijft wel toepasselijk wat God 

de eeuwen door gezegd heeft tot de mensen, afzonderlijk beschouwd. Er zijn in alle delen der 

Schrift, onderwijzingen, vermaningen, bemoedigingen, beloften enz. die op elk mens toepasselijk 

zijn. Al passen we dus niet toe op de Gemeente der Verborgenheid wat in het O.T. en vóór het ein-

de van Handelingen in bet N.T. tot Israël of andere groepen gezegd is of voorgeschreven is (als 

volk of groep (genomen) toch verwerpen we geen enkel woord der Schrift.
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We geloven dus, met Paulus, dat: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is” (2 Tim. 3: 16). 

 

We leggen in het bijzonder de nadruk op het feit dat de Grote Verborgenheid, door Paulus alleen 

bekend gemaakt, niet bestaat in het gelijk stellen der Volken met Israël, doch wel daarin dat al-
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len, Jood en Heiden, toegang hebben, niet alleen tot de wedergeboorte en tot de hogere zegenin-

gen van zoonschap en rechtvaardiging, doch ook tot de volmaaktheid in Christus. 

 

Laat ons hier enkele uitdrukkingen neerschrijven die Paulus gebruikt in de Brieven geschreven na 

de tijd der Handelingen : 

 

“Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel (Grieks: in de overhemelse) 

in Christus” Ef. 1 : 3 .  

 

“En heeft Hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, 

de vervulling (volheid) desgenen die alles in allen vervult” Ef. 1: 22, 23. 

 

“En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel (Grieks: overhemelse) in 

Christus Jezus” Ef. 2 : 6 .  

 

“Opdat hunne harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot 

allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid...” Kol. 2 : 2 .  

 

“Opdat ik Christus gewinne, en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, 

die uit de Wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die 

uit God is door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeen-

schap Zijns lijdens, Zijnen dood gelijkvormig wordende” Fil. 3: 8-11. 

 

“De Heere is nabij (niet de “komst”, doch de Heere Zelf). Weest in geen ding bezorgd; maar 

laat uwe begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 

en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren in 

Christus Jezus” Fil. 4: 5-7. 

 

“Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet; ophouden voor u te bid-

den en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 

geestelijk verstand” Kol. 1:9. 

 

“Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in 

alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus” Kol. 1: 

28. 

 

“En gij zijt in Hem volmaakt, die het Hoofd is van alle Overheid en Macht” Kol. 2: 10. 

 

“Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus 

zal geopenbaard zijn, die ons leven, is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heer-

lijkheid” Kol. 3 : 3 ,  4. 

 

“Opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God” Kol. 4: 12. 

 

Paulus spreekt echter niet alleen over de positie en de voorrechten der Gemeente der verborgen-

heid, doch ook over de wandel der leden. Zo lezen we b.v. 

 

“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 

welke gij geroepen zijt” Ef. 4 : 1 .  

 

“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, die het hoofd is, 

namelijk Christus” Ef. 4: 15. 
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“En dit bid ik God, dat uwe liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle ge-

voelen; opdat gij beproeft de dingen, die verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te 

geven, tot den dag van Christus” Fil. 1: 10, 11. 

 

“Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was”  Fil. 2: 5. 

 

“Maar een ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag 

ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” Fil. 3: 14. 

 

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken 

vrucht dragende, en wassende in de kennis van God” Kol. 1: 10. 

 

“Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle 

wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus” Kol. 1: 28. 

 

“Als gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zit-

tende aan de rechterhand Gods” Kol. 3 : 1 .  

 

“Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn” Kol. 3: 2. 

 

“Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die 

in Christus Jezus is” 2 Tim. 1: 13. 

 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het woord der waarheid recht snijdt” 2 Tim. 2: 15. 

 

“En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam 

om te leren, en die de kwaden kan verdragen; met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die 

tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, en zij wederom 

ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijnen wil”  
2 Tim. 2: 24-26. 

 

“Predik het woord: houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoe-

digheid en leer” 2 Tim. 4: 2. 

 

En vraagt men hoe een dergelijke wandel mogelijk is in de tegenwoordige boze aioon, waar het 

kwaad ons omringt en in ons wil werken, dan is het antwoord : 

 

“Want het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”  
Fil. 2: 13. 

 

“Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft” Fil. 4: 13.

 

“Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en 

lankmoedigheid, met blijdschap; dankende den Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel 

te hebben in de erve der heiligen in het licht” Kol. 1 :1 1 ,  1 2 .  

 

Het is door Gods genade dat we in de hoogste positie kunnen geplaatst worden, het is door Zijn 

kracht dat we naar die positie kunnen wandelen. En alles is tot verheerlijking Gods. 
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11. BESLUIT. 

 

De lezer moet voor zich zelf besluiten. Hij zal misschien in twijfel gebracht zijn door wat we hier-

boven schreven en toch niet durven aannemen dat zoveel godvruchtige mensen zich vergist heb-

ben. We geven toe dat ook onze voorstelling misschien niet de volle waarheid weergeeft, maar we 

menen dat ze die waarheid meer nabij komt dan andere voorstellingen. Ons standpunt is dat we 

steeds weer, onder de leiding van Gods Geest, terug moeten gaan tot de Schrift en dus onze eigen 

zienswijze weer moeten uitzuiveren. 

 

Een “geleerd” man, een godvruchtig gelovige, een naarstige onderzoeker der Schrift, kan door God 

gebruikt worden om onze aandacht te vestigen op sommige waarheden. De weg is dan bereid en 

het is aan minder “geleerde” gelovigen mogelijk zonder veel inspanning te erkennen of die dingen 

schriftuurlijk zijn. Wie de waarheid werkelijk lief heeft, zal ze erkennen als men ze aanwijst. 

 

Dingen die verschillen 

 

Wat bedelingverschil betreft zijn er twee tronen: de troon der genade (Heb. 4: 16) en de troon des 

gerichts (Mt. 25: 31). In Openb. 3: 21 worden ze aangewezen door des Vaders troon en des Zoons  

troon. 

 

Toekomst en verschijning van Christus zijn onderscheiden: De toekomst dient ter oprichting van 

het Koninkrijk, de verschijning ter afsluiting van de bedeling der verborgenheid. 

 

In Daniël 2 vinden we vijf rijken; geen vier zoals in Dan. 7. De moeilijkheid in Daniel ligt hierin 

beide met elkaar in overeenstemming te brengen. We leven nu nog tussen het vierde en vijfde rijk 

van Dan. 2. 
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UIT de SCHRIFTEN 
 

Deel XVII Nr. 9 September 1942 

 

Tot nuttige Stichting 

 
9 

MIJN STEM IS TOT GOD. 

 

“Mijn stem is tot God en ik roep; mijn stem is tot God en Hij zal het oor tot mij neigen. Ten dage 

mijner benauwdheid zocht ik den Heere” Ps. 77: 2, 3a. 

 

Zware tijden gaan over ons heen. Stormen zijn over ons losgebarsten; winden zijn op ons aange-

gierd; stromen hebben zich over ons uitgestort; onweer heeft tegen ons gewoed. 

 

Als we niet verder komen dan de klaagzang, als we blijven staan bij wat voor ogen is, hebben de 

rampen ons niets geleerd. Dan zijn we bij de buitenkant der dingen blijven staan en zijn we niet 

afgedaald. Afgedaald in de vallei der verootmoediging, ingekeerd tot diepere overdenking. Dan 

hebben we de stem nog niet tot God verheven, tot Hem geroepen. Dan is uit de worsteling in het 

gebed nog niet het vertrouwen geboren dat God Zijn oor tot ons neigen zal. Dan hebben we nog 

geen rustpunt gevonden te midden der woedende baren, dan dobberen we nog rond op de golven 

van nood en ellende. Eerst wie de veilige Rots heeft gevonden en hervonden, kan tot rust komen. 

Eerst wie ten dage der benauwdheid God gezocht heeft, kan stil gemaakt worden. 

 

Deze God was voor de psalmist geen onbekende, het was zijn Verbondsgod, de Heere. Hij kende 

Hem en wist dat hij Hem alles kon toe vertrouwen. Hij wist ook dat er buiten Hem geen waar heil 

te vinden is. 

 

De tijden die over ons gaan moeten ons uitdrijven tot God, tot onze God, tot de God Die we ken-

nen, Die in ons leven gekomen is, tot Wie ons hart uitgaat. We moeten Hem deze benauwdheid 

voorleggen, Hem de oplossing overlatend maar toch de zekerheid hebben dat Hij het oor neigen zal 

en uitkomst zal geven. 

 

De benauwdheid is voor velen gekomen. Nu kan men in dezen tweeërlei doen: op het schepsel blij-

ven staren dat deze tijden middellijk veroorzaakt en dit aansprakelijk stellen. Maar dis is niet de 

Heere zoeken en niet door het lijden geoefend worden. Dit geschiedt eerst als men door de dingen 

heen God zoekt. Niet als bewerker van de dingen gelijk sommigen voorgeven, alsof uit een bron 

zout en zoet water kan voortkomen, alsof God de zonde wil en niet wil, alsof Hij aanzet tot misdaad 

en die dan weer bestraft. Laten we ons zo’n God niet scheppen. Dit is een God Die het herboren 

hart verafschuwt, een maaksel van eigen filosofie, een afgod die eigenlijk niet verlossen kan want 

wie weet of Hij vandaag goed doende, morgen weer niet de misdaad inspireert Neen, we moeten 

door de dingen de Heere zoeken om Hem alles voor te leggen, om Hem te zeggen dat al begrijpen 

we het waarom niet, we bij Hem willen schuilen, bij Hem onze nood klagen, en bij Hem getroost 

willen worden. 

 

Ons hart gaat van nature niet uit naar God. Het gaat zijn eigen weg. Ook na een eerste genade is het 

vaak nog niet nauw aan Hem verbonden. Daarvoor is dikwijls de benauwdheid nodig. Maar zal 

deze een blijvende vrucht hebben, dan moeten we na de benauwdheid dicht bij God blijven leven. 

Niet uit de nood gered en dan de Redder vergeten, maar door de nood dichter tot God gebracht, dat 

geeft Godverheerlijkende vrucht. 
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Veelvuldige Wijsheid Gods 

 
Nr. 5. 

De Planeten en hun omloopstijden  

De Zon, een ster, heeft in tegenstelling met andere sterren, een planetenfamilie om zich wentelend. 

Planeten zijn geen sterren. Sterren zijn zonnen die warmte en licht uitzenden; dat doen planeten 

niet, zij ontvangen beide, Zij zijn daarbij ook veel kleiner dan de bekende sterren. Deze cirkelen 

ook niet om de Zon zoals de planeten doen. 

 

Om de Zon nu wentelen negen planeten. Deze zijn: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Satur-

nus, Uranus, Pluto. Twee ervan zijn binnenplaneten; hun omgangsbaan loopt binnen die der Aarde. 

De andere zijn buitenplaneten. Alle lopen om de Zon in bijna cirkelvormige banen, allen gaan de-

zelfde richting (eenrichtingsverkeer dus). 

 

De snelheid der planeten is verschillend. Mercurius legt 48 km. Venus 35, Aarde 30, Mars 24, Jupi-

ter 13, Saturnus 9, Neptunus 5, Pluto 3 1/2 km. per sec af. 5 km. per sec. is ongeveer 200 maal de 

snelheid van een sneltrein. Dit is in de sterrenkunde een slakkengang. 

 

De Ouden kenden slechts vijf planeten; zij wisten niet dat de Aarde er ook een was. Uranus werd 

pas in 1781 ontdekt. Neptunus in 1846 en Pluto in 1930. In 1801 werd de eerste der z.g. kleine As-

teroïden ontdekt, een groep kleine hemellichamen die zich tussen Mars en Jupiter om de Zon wen-

telen en mogelijk brokstukken zijn van een stukgeslagen planeet. 

 

Als omloopstijd en afstand van de planeten vinden we:  

 

 Naam Afstand in miljoenen km’s Omloopstijd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Mercurius 

Venus 

Aarde 

Mars 

Asteroïden 

Jupiter 

Saturnus 

Uranus 

Neptunus 

Pluto 

57,85 

108,1 

149,5 

277,7 

- 

777,6 

1426 

2868 

4494 

5908 

+/- 88 d. 

+/- 225 d. 

+/- 365 d. 

+/- 657 d. (1 jr. + 322 d.) 

      3 – 5 jr. 

+/- 4332 d. (11 jr. + 317 d.) 

+/- 10759 d. (29 jr. + 174 d.) 

+/- 30686 d. (164 jr. + 328 d.) 

+/- 60188 d. (164 jr. + 328 d.) 

+/- 90739 d. (248 jr. + 219 d.) 

 

Beschouwen we het bovenstaande in het kort. 

 

1. Mercurius. 

 

Mercurius is de kleinste der planeten; hij is slechts een zestiende deel der Aarde; dat is niet veel 

groter dan de Maan. Hij staat echter dichter bij de Zon dan de Aarde en wentelt zich daar in onge-

veer 88 dagen omheen. Het jaar duurt daar dus vier maal zo kort als op de Aarde. Of m.a.w. hij 

wentelt zich vier maal in een Aardejaar om de Zon. Daardoor zien we hem telkens tussen de Zon en 

de Aarde. Mercurius heeft geen eigen atmosfeer omdat zijn zwaartekracht niet groot genoeg is die 

vast te houden. Daar hij door de Zon slechts aan een zijde beschenen wordt en er dichter bij staat, is 

het daar verschrikkelijk heet. 
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2. Venus. 

 

Ook dit is een binnenplaneet, die bijna twee maal zo ver van de Zon staat als Mercurius. Het is een 

bol ongeveer zo groot als de Aarde. Het jaar daar duurt bijna 225 dagen, dus bijna 5 maanden kor-

ter dan het onze. Evenals Mercurius ziet men hem het meest in de schemering, ook als morgen- en 

avondster. Het is de helderste van de planeten en de enige die soms overdag zichtbaar is. Wanneer 

hij een half jaar aan de avondhemel heeft geschitterd, verdwijnt hij voor een geruime tijd om daar-

na weer even helder als morgenster te voorschijn te komen. Aan deze planeet is wel de term: “Blin-

kende Morgenster” in de Schrift ontleend. 

 

3. Aarde. 

 

De Aarde is voor zover bekend de enige bewoonde planeet. Hij is ook een der kleine planeten. Hij 

is niet het middelpunt van het heelal maar wel een aller-bijzonderst punt der schepping n.1. de ge-

boortegrond van de mens en de plaats waar God het verlossingswerk voor heel de schepping heeft 

tot stand willen brengen. Deze planeet is dus wel het religieuze en theïse middelpunt der schepping. 

 

De omtrek bedraagt 40.000 km., d.i. + 8000 uur gaans. Tien uur per dag afleggend, zou men 800 

dagen of ruim twee jaar nodig hebben de Aarde langs de evenaar te omwandelen. 

 

Van het binnenste van de Aarde is ons weinig bekend. Waarschijnlijk bestaat de kern uit een bol 

van ijzer en nikkel met een straal van 5000 km. Hier boven ligt een laag vloeibare magma met een 

dikte van 1000 km. Dan volgt de aardkorst met een dikte van + 100 km. De doorsnede bedraagt dus 

ruim 12000 km. 

 

De vastelanden liggen zo vast niet als de naam doet vermoeden. Ze drijven meer op de diepere la-

gen. Eenmaal vormden ze allen een eenheid, een aardschijf die omgeven was door de zee. In He-

bers dagen is de aarde “verdeeld”, d.i. gekloofd (Gen. 10: 25). Toen is Amerika van Europa-Afrika 

afgedreven en Australië van Azië. De wetenschap is pas sinds kort tot dit inzicht gekomen. De 

Schrift spreekt er al meer dan 4000 jaar geleden van. 

 

4. Mars. 

 

Op de Aarde volgt Mars, een planeet met rode gloed. Het jaar duurt hier langer, n.1. bijna twee 

jaar. D.w.z. Mars heeft bijna twee jaar nodig om om de Zon te wentelen. De jaargetijden zijn dus 

ook bijna twee maal zo lang is de onze. Mars heeft twee manen. (Phobos en Deimos). Hij is veel 

kleiner dan de Aarde. 

 

Onze landgenoot Huygens heeft in 1672 de zuidpoolkop van Mars ontdekt; hij zag aan de Zuidpool 

van de planeet een witte vlek die hij voor ijsvelden hield. Sinds dien meent men “zeeën”, “vaste-

landen” en “rivieren” gevonden te hebben. Toen ging men aannemen dat Mars bewoond was door 

levende wezens. Men heeft zelfs moeite gedaan met hen in contact te komen. De bewoonbaarheid 

van Mars schijnt echter aan hoge twijfel onderhevig daar er reden is aan te nemen dat de planeet 

slechts weinig water heeft en het twijfelachtig is of in de Mars-atmosfeer ademhaling van levende 

wezens mogelijk is De z.g. kanalen zijn met grote kijkers in ’t geheel niet waar te nemen. 

 

5. De Asteroïden. 

 

Tussen Mars en Jupiter zweven duizenden kleine lichamen, Asteroïden of kleine planeten ge-

noemd, om de Zon. Als men let op de onderlinge wijdte van de banen der planeten, blijkt dat er 

tussen die van Mars en Jupiter een grote afstand is. Goed 150 jaar geleden begon men naar de pla-

neet te zoeken welks baan tussen Mars en Jupiter moest liggen. Men vond hem niet, maar in 1801 
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ontdekte een sterrenkundige een lichaam dat zich tussen Mars en Jupiter bewoog. Hij noemde dit 

Ceres. Een jaar later vond een andere sterrenkundige een nieuw hemellichaam dat zich ook tussen 

de genoemde planeten bewoog en dat hij Pallas noemde. Een paar jaar later vond men weer een 

ander hemellichaam in die baan. Gaandeweg zijn er meer ontdekt. nu ± 800. Slechts 12 hebben een 

middellijn die groter is dan 180 km., o.a. Ceres met 800 km. middellijn; 200 hebben er een die 

kleiner is dan 40 km. 

 

Over deze Asteroïden is verschil van mening. De een beschouwt ze als de delen van een uiteenge-

slagen planeet die eenmaal tussen Mars en Jupiters banen heeft gezweefd, de ander niet. Het alge-

meen gevoelen wordt weergegeven door de eerste mening. En wel hierom: 

De Asteroïden vormen een enkele zwerm. Ze zijn niet over het gehele zonnestelsel verspreid maar 

vormen een groep. Mogelijk zijn ze ontstaan doordat de oorspronkelijke planeet te dicht Jupiter is 

genaderd. Men weet nu dat er een grens is die de hemellichamen t.o.v. eikaars banen niet mogen 

overschrijden, anders valt het kleinste er van uiteen. Dit nu schijnt ook met de Asteroïden te zijn 

gebeurd. 

 

Hun omloopstijd bedraagt 3 a 8 jaar. 

 

6. Jupiter. 

 

Dit is de grootste planeet. Hij is zo groot dat hij 1300 Aarde- bollen zou kunnen bevatten. 

 

De fysische toestand van Jupiter schijnt overeen te komen met die van de Zon; we moeten niet 

denken aan een vaste bol maar aan een atmosfeer van gloeiende dampen om een kern. 

 

Jupiter heeft negen manen. Het jaar is er bijna twaalf maal zo lang als het onze. 

 

7. Saturnus. 

 

Dit is de laatste planeet die met het blote oog zichtbaar is. Hij is met een ring omgeven (ontdekt 

door Huygens). Feitelijk bestaat deze uit drie ringen (mogelijk meteoorstenen die zich om de pla-

neet bewegen). Verder heeft hij tien manen. Het jaar is al weer langer, ruim 29 Aardjaren. 

 

8. Uranus. 

 

Deze planeet, in 1781 ontdekt, is 65 maal zo groot als de Aarde en heeft vier manen. Hij wentelt in 

84 jaar om de zon. Uranus is bij toeval ontdekt door Sir William Herschell. De temperatuur is er, 

evenals op Saturnus, laag, ongeveer 170 graden onder 0. Op beide kunnen daarom geen zeeën of 

oceanen bestaan evenmin als regen of waterdamp. 

 

9. Neptunus. 

 

Nog verder weg staat Neptunus. Die heeft bijna 165 jaar nodig om zijn baan om de Zon te doorlo-

pen. Ook hier heerst grote koude. Hij is, evenals Uranus groter dan de aarde. Neptunus is niet bij 

toeval ontdekt maar door wiskundige berekening. 

 

10. Pluto. 

 

De laatst ontdekte planeet Pluto is ook door berekening ontdekt, pas in 1930. Het is een kleine pla-

neet, voor het blote oog onzichtbaar. Hij heeft goed 248 jaar nodig om zijn tocht om de Zon te vol-

brengen. Er is nog weinig van bekend. 
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Hiermee heeft men enig overzicht van ons planetenstelsel zoals het gaandeweg in zijn loop, om-

loopsbanen en grootte ontdekt is Het is slechts een miniem klein onderdeel van ons sterrenstelsel 

zoals we dit ook gaandeweg en dan nog ten dele, hebben leren kennen. Daarover gaan we nu iets 

meedelen. 

 

De Brief aan de Hebreeën 
 

Vers 2. 

 

“Die getrouw is jegens Hem Die Hem aangesteld heeft evenals ook Mozes getrouw was in geheel 

Zijn huis.” 

 

Getrouw als Mozes in Gods Huis  

Vers 2a wordt verschillend vertaald. Obbink- Brouwer vertaalt: “(...ziet) hoe getrouw hij (Jezus) 

Zijnen Schepper is”. De Nieuwe Vert. Van het N.T. zet echter: “die Hem heeft aangesteld”. Een 

andere vertaling zet: “Die Hem gemaakt heeft”. De vraag is hoe men hier het werkwoord “poieoo”, 

waarvan we hier een vorm vinden, zal vertalen. Het heeft meerdere betekenissen zoals maken, 

doen, maar ook opstellen (Hand. 1: 1), voortbrengen (Mk. 4: 32), verwerven of gewinnen (Lk. 12: 

33), aanrichten (Mk. 6: 21), houden (Mk. 26: 18), houden (Joh. 8: 53). Het kan ook betekenen: 

(aan)stellen. Zo Mk. 3: 14 “En Hij stelde er twaalf”. In die betekenis komt het ook in het He-

breeuws voor in 1 Sam. 12: 6: waar men niet moet lezen: Het is de Heere Die Mozes en Aaron ge-

maakt heeft” maar: Die Mozes en Aaron aangesteld heeft”. Hoewel Christus het begin der schep-

ping Gods is (Op. 3: 14) en men dus kan vertalen: Die getrouw is jegens Zijn Schepper of Maker, 

zoals vertalingen doen, kan men beter de andere overzetting nemen die wij gaven, want hier be-

hoefde niet naar voren gebracht te worden dat Christus door God geschapen is maar dat Hij door 

God tot apostel en Hogepriester is aangesteld. Dat is het punt waar het op aankomt en waardoor de 

apostel met te meer nadruk Christus’ zending wil beklemtonen. 

 

“Getrouw... evenals... Mozes” Welk een voorname plaats nam Mozes, de man Gods, bij de Israëlie-

ten in. Was hij niet Gods gezondene die hun vaderen uit Egypte had bevrijd? Was hij niet de man 

van de wetten die hun gehele godsdienstige, ceremoniële en maatschappelijke leven beheersten? 

Hoopten zij niet op hem (Joh. 5: 45)? Was hij voor hen niet de grote apostel, de zendbode? Was hij 

niet Gods getrouwe dienaar? En had de Heere Zelf dit laatste niet betuigd in Num. 12: 7 “Mijn 

knecht Mozes... die in Mijn ganse Huis getrouw is”? 

 

De hoofdeis voor een gezant of apostel is getrouw te zijn aan zijn zender. Zulk een getrouwheid 

houdt tweeërlei in: zich geheel houden aan de opdracht van zijn zender en een zich ten volle kwij-

ten van de uitwerking van de lastgeving. Mozes heeft dit steeds gedaan. Met één uitzondering: toen 

hij tot de steenrots moest spreken en hij hem sloeg (Num. 20: 10-13). Christus is Zijn Zender in 

alles getrouw gebleven. Wat Hij reeds zei toen Hij twaalf jaar oud was: “Wist gij niet dat Ik moest 

zijn in de dingen Mijns Vaders”, Lk. 2: 49, kenmerkt Zijn gehele leven. In Zijn bediening was het 

altijd: “Ik moet werken de werken Desgenen Die Mij gezonden heeft”, Joh. 9: 4. “Ik ben uit de 

hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil Desgenen Die Mij gezonden 

heeft”, Joh. 6: 38. Aan het eind er van is het: “Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven 

hebt om te doen”, Joh. 17: 24. Zonder grootspraak of zelfverheffing kon Hij zeggen: “Ik doe altijd 

wat Hem behaaglijk is”, Joh. 8: 29. 

 

“In geheel Zijn huis”. Het woord “huis” is een der Schriftwoorden die naast de letterlijke ook een 

figuurlijke betekenis hebben. Een huis is niet alleen een gebouw maar ook wat het bevat. Zo heet 

ook het gezin een huis (1 Sam. 1: 21; Hand. 16: 34). Zo heet ook een groep uit een vader voortge-

sproten: het Huis Israel, het Huis Juda, het Huis Aaron, het Huis David. liet betekent dan: nakome-

lingen in brede zin. In Heb. 3: 2 betekent, “huis” het gehele volk Israel. 
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Mozes is getrouw geweest in geheel dit “Huis”. “Geheel” wil zeggen: in al de functies waarin hij 

moest optreden. Hij was getrouw als rechter, als bouwmeester van de tabernakel, als insteller van 

het priesterambt, als vorst over Israel, als middelaar van het oude verbond, als leidsman en raadge-

ver, in één woord, in al de diensten die hij had te volbrengen. 

 

Hij is dit geweest als dienaar, zegt vs. 5. Christus is getrouw geweest in Gods Huis als Zon, vs. 6. 

Hierin ligt het verschil. Een zoon staat boven een dienaar. Zo laat de apostel zien dat Christus voor-

treffelijker is geweest dan Mozes. Een punt dat verder nagegaan moet worden. 

 

Vers 3. 

 

“Want Hem is zoveel meer heerlijkheid waardig gekeurd dan Mozes als de bouwmeester meer 

eer geniet dan het huis.” 

 

Christus voortreffelijker dan Mozes  

Van al de typen die ons in het O.T. getoond worden, is Mozes zeker wel een der grootste. Mozes’ 

geschiedenis is zeer opmerkelijk vanaf het begin tot het eind. Gods hand bewaarde hem toen hij een 

klein kind was. En Hijzelf begroef hem. In de 120 jaar die er tussen liggen doorleefde hij meer dan 

een lotswisseling. Na 40 jaar te midden van de Egyptische rijkdom en beschaving te hebben ge-

leefd, moet hij 40 jaar achter de schapen lopen. Dan roept God hem tot bevrijder van Zijn volk. Zijn 

omgaan met God als een man met zijn vriend is uniek. De Schrift vestigt er bijzonder de aandacht 

op. “En daar stond geen profeet meer op in Israel gelijk Mozes dien de Heere gekend had van 

aangezicht tot aangezicht”. Deut. 34: 10. Hoewel hij officieel met zijn broeder Aaron de waardig-

heden moest delen en deze laatste de van Godswege geroepen priester was, vanwege Mozes’ onwil 

om naar Egypte te gaan, was Mozes toch feitelijk opperpriester want hij offerde bij Aarons inwij-

ding, Lev. 8: 16, 20, 21, 28 en ontving het eerst een deel van het vuloffer, vs. 29. Pas daarna offerde 

Aaron, Lev. 9. Mozes sprengde ook het bloed van het verbond, Ex. 24. In zijn persoon verenigde hij 

het profeet-, priester- en koningschap. Deut. 34: 4, 5 noemt hem koning in Israel, vs. 10 profeet. 

Geen wonder dat hij in de ogen der Joden groot was. Dan, hoe groot en getrouw hij geweest is, Heb. 

3 zegt, dat Christus groter was. 

 

Dit is Hij geweest in zeker drieërlei zin. Vooreerst was Hij uitnemender in Zijn persoon. Mozes 

was man Gods, Christus Zoon Gods, ja Beeld Gods. Mozes was uit Adam geboren en daarmee 

zondig mens, Christus is de Heer uit de hemel, zondeloos, rein, heilig. Ten tweede is Christus voor-

treffelijker in Zijn ambt. Mozes was slechts een type en niet officieel priester. Christus is profeet, 

priester en koning in volle en hogere realiteit. Ten derde is Christus uitnemender in Zijn werk. Mo-

zes verloste uit Egypte en dan nog door Gods Hand, Christus verlost Zijn volk, ja de hele wereld 

van de macht van Satan en van zonde en dood. Mozes leidde naar een aards bezit dat hij ten slotte 

nog niet inging, Christus leidt èn blijvend naar het Beloofde Land en naar nog hoger bezit, het Huis 

des Vaders in de hemelen waar Hij reeds heengegaan is om er plaats te bereiden. Ja, Hij is zelfs 

gezeten in Gods Rechterhand, d.i. het centrum van al Gods macht, majesteit, kracht en heerlijkheid. 

Men ziet welke verschillen er zijn. 

 

In Heb. 3 wordt nog op een ander verschil gewezen: Christus is ook meer omdat Hijzelf het Huis 

gebouwd heeft. Mozes’ eer was groot, de apostel wijst er op en spreekt niet van zijn fouten, maar 

hij was slechts dienaar in het Huis Gods. Dat Huis had hij niet gebouwd en dat was met de Zoon 

wel het geval. Mozes was niet de grondlegger van Israëls Huis, maar eenvoudig een lid er van. Hij 

was een met Israel. Christus echter had het Huis gebouwd. Mozes kwam tot een volk dat reeds be-

stond. Christus was er voor dat volk en had het in het aanzijn geroepen. 
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Vers 4. 

 

“Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.” 

 

Christus is God.  

Hier belijdt de apostel andermaal Christus’ Godheid. Christus heeft Israëls Huis gebouwd, dit volgt 

uit vers 3, want daar ging het over de vergelijking tussen Mozes en Christus. Dit vers zegt dat 

Christus, de bouwmeester, God is. Hij is dezelfde Heere Die Israel deed groeien in Egypte. Die Mo-

zes riep, Die Israel leidde, Die op Horeb sprak, Die hen invoerde in het Land, in een woord Hij is 

een der Zich in het O.T. openbarende Jehovah’s (Jahweh’s). 

 

Sommige uitleggers hebben bij het “alles” gedacht aan de schepping. Maar er is niets in de tekst 

dat er aanleiding toe geeft te menen dat de apostel daarop het oog heeft. Hij wil niet op de schep-

ping teruglopen, maar bepaalt zich tot datgene wat hij hier op het oog heeft. Hij gebruikt het woord 

“scheppen” of “schepper” niet eens en ook niet het woord “ta panta” dat vaak dient om het heelal 

in zijn geledingen aan te wijzen. Hij spreekt van bouwen, Gr. kataskeuoo. Dit woord komt ook 

voor in Heb. 9: 6 en 11: 7 (toebereid); het betekent: de dingen ordenen. Het bouwen door 

Christus van Israëls Huis is het ordenen en uitbreiden van Israëls geslachten en wel als God. 

 

We hebben hier echter niet alleen te denken aan de natuurlijke ontwikkeling maar ook aan de hoge-

re vorming. De roeping van Abram, het geven der beloften, het overdragen ervan aan Izaäk en Ja-

kob, de bewaring ervan door de stammen, de gehele Mozaïsche wetgeving en de verdere leiding 

door de richters en koningen, de bearbeiding door de profeten, in één woord, de gehele Goddelijke 

bemoeienis valt onder dit bouwen dat hier genoemd wordt. En dat alles is gedaan door Christus. 

Die God is. 

 

Men lette op het parallel. 

 

Hij... de bouwmeester meer eer dan het huis. 

De bouwmeester van alles is God. 

 

Vers 5 en 6a 

 

De getuigende dienaar en de Zoon  

Mozes is in Gods Huis, Israël, getrouw geweest als dienaar. Aan deze dienaar viel veel eer te beurt. 

We wezen daar reeds op, maar kunnen er nog wat bijvoegen. Aan anderen was het slechts bescho-

ren een deel van het Huis te leiden of een bijzondere taak te volbrengen (richters, profeten; Samuel 

maakt hierop een uitzondering, hij had weer een algemene roeping en taak). Mozes omspande het 

gehele volk. In elke betrekking t.o.v. Israël was hij de leider. Wat Jozef was voor Potifar en bij Fa-

rao, was Mozes als het ware voor God bij Israël, de hoogste dienaar in het Huis en in het Konink-

rijk. Christus staat echter in een andere verhouding tot God. Hij is de Zoon door de vleeswording en 

Hem vallen krachtens die betrekking alle goederen als erfgenaam ten deel. Alles wat er is, is het 

Zijne. 

 

Mozes, zegt de tekst verder, is tot een getuigenis der dingen die later verkondigd zouden worden. 

Hij heeft niet alleen de tabernakel gemaakt naar het hem door God getoonde voorbeeld, maar ook 

de dingen die gesproken werden nauwkeurig geboekstaafd. En deze openbaringen dienden met de 

typen als basis van hetgeen daarna door Christus zou gesproken worden. Daarom zegt Deze: 

“Want als gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven” , 

Joh. 5: 46. bijv. dat er een andere profeet zou komen naar wie zij moesten horen (Deut. 18: 15). De 

Emmaüsgangers leidt Hij in in de Schriften aangaande Hem “beginnende vanaf Mozes”. (Lk. 24: 

27). De Wet opgevat in canonieke zin, n.1. als de eerste vijf boeken van Mozes, vormt de basis der 
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Godsopenbaring en geeft voor alle dingen, op een paar na, de wortels. De hoofduitzondering in 

dezen betreft de gemeente die Christus’ Lichaam is welke openbaring verborgen gebleven is in 

God tot op Paulus en waarvan we geen spoor bij Mozes vinden, noch in de schaduwdienst noch in 

de Mozaïsche boeken. Maar overigens vormt zijn woord de basis voor de latere openbaring. 

 

Vraag en Antwoord 
8. 

 

Vraag: Naar de gangbare mening in vrijere kringen vindt de Bruiloft des Lams plaats tijdens de 

70ste jaarweek van Dan. 9; deze jaarweek volgt volgens die mening op de opname van 1 Thess. 4 

en gaat vlak aan de oprichting van het Koninkrijk vooraf. Als er nu geen opname is voor de grote 

verdrukking, wanneer heeft dan de Bruiloft des Lams plaats? 

 

Antwoord: Die gangbare mening, die door Darby en zijn eerste medeaanhangers ruim een eeuw 

geleden gepropageerd werd, gaat uit van de gedachte dat de opname plaats heeft voor de grote ver-

drukking. Geheel ten onrechte want 1 Thess. 4: 15 spreekt over de toekomst des Heeren welke de-

zelfde is als die van Jak. 5: 7, 8, dezelfde als de toekomst onzes Heeren Jezus Christus van 1 Thess. 

3: 13 en 2 Thess. 3: 1 e. a. teksten. 

 

Wanneer heeft deze toekomst nu plaats? Volgens 2 Thess. 1 : 7 , 8 ontvangen diè gelovigen ver-

kwikking in de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht als Hij 

komt om met vlammend vuur wraak te doen. Dan komt Hij om verheerlijkt te worden in Zijn heili-

gen, vs. 10. Die komst met de engelen Zijner kracht is voor ons geen andere dan de komst van Mt. 

24: 31; pas dan wordt Hij verheerlijkt in Zijn heiligen. Niet eerder. Er is dus geen opname zeven 

jaar voor Zijn komst noch ook een die te allen tijde kan plaats hebben gelijk navolgers van Darby 

later zijn gaan leren. Men heeft wel gevoeld dat er nog iets meer is dan alleen 1 Thess. 4, men heeft 

ook gelezen van een met Hem geopenbaard worden doch men heeft niet twee groepen onderschei-

den, een die met, een andere die aan Hem geopenbaard wordt. 

 

Men heeft nog iets niet gedaan. Goed onderscheid maken tussen de Bruid en het Lichaam van 

Christus. Dit is alles in elkaar gevloeid. 

 

De Bruidsgemeente werd al veel eerder gevormd dan het Lichaam. Johannes de Doper is de vriend 

des Bruidegoms. Reeds toen waren er die tot de Bruidsgemeente behoorden. Deze is dus niet eerst 

gevormd vanaf de Pinksterdag zoals een gangbare mening ook verkondigt. Deze Bruidsgemeente is 

o.i. reeds in het O.T. begonnen, men denke aan het Hooglied en zal doorgaan tot op ’s Heeren we-

derkomst. 

 

De Bruiloft des Lams begint met de oprichting van het Koninkrijk der hemelen. Mt. 22 spreekt 

over de bruiloft die een koning zijn zoon bereid had. Er worden eerst twee uitnodigingen gedaan. 

Dan komt het oordeel over de doodslagers. Daarna komt de derde uitnodiging en heeft de bruiloft 

plaats. Deze dingen, die een andere betekenis hebben, zeggen dat Israël, geweigerd heeft èn Johan-

nes’ en Christus’ uitnodiging gehoor te geven, dat toen het oordeel in het jaar 70 na Chr. gekomen 

is maar dat er een nieuwe wereldomvattende uitnodiging tot de Bruiloft plaats zal vinden en alsdan 

de koning komt. Hoe kan de Bruiloft dan plaats hebben voor Christus’ wederkomst? 

 

Mt 25 zegt dat tien maagden de bruidegom tegemoet gaan. Dat is in de eindtijd bij de oprichting 

van het koninkrijk (zie vs. 13). Ook hier komt de Bruiloft pas bij de wederkomst. 

 

Als verder bewijs dient Op. 22: 17 “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom”. De Bruid wacht dus 

op de komst des Heeren. Pas dan begint dus de Bruiloft. Evenals Jozef eerst huwde nadat hij tot 

Regent was ingezet, zo heeft de Bruiloft des Lams eerst plaats na de bestijging van de Davidische 
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troon. 

 

Nu spreekt Openb. 21: 19 ook nog van de Bruid maar noemt haar tevens de Vrouw des Lams. De 

Bruiloft heeft dan dus reeds plaats gehad. 

 

9. 

 

Vraag: Het was niet onbekend dat Israël als heilsorgaan voor een tijd uitgeschakeld zou worden. 

Het verdorren van de vijgenboom in Mt. 21: 19 wijst hierop nog eens in Christus’ dagen terwijl 

Mozes reeds in Deut. 28 voorzegd had dat Israël verstrooid zou worden onder alle volken. Ook de 

Profeten wijzen hierop. Was het nu ook bekend wat de Heere in deze tussentijd doen zou? 

 

Antwoord: Neen. Paulus zegt dat het een verborgenheid was dat de verharding ten dele over Israël 

gekomen totdat de volheid uit de Heidenen zou zijn ingegaan Rom. 11: 25. Als het nu reeds een 

verborgenheid was wat geschieden zou tijdens de gedeeltelijke verharding, des te meer was het een 

verborgenheid wat geschieden zou na Israëls (tijdelijke) algehele terzijdezetting. God kon tweeërlei 

doen: de Abrahams lijn voortzetten van de rechtvaardiging in de voorhuid, van Gen. 15, dus voor 

Israëls nationale voorrang belichaamd in de besnijdenis van Gen. 17 of Hij kon nog wat anders 

doen. Hij deed beide. Vandaar is er dan ook in onze tijd meer dan een roeping n.1. om gezegend te 

worden met de gelovige Abraham of dit te worden met alle geestelijke zegeningen in Christus. 

 

10. 

 

Vraag: Waar de apostel Paulus handelt over het vergankelijke van wat in deze tijd geschiedt, en 

daartegenover stelt dat we eenmaal volmaakt zullen zijn, en ten volle zullen kennen zoals wij zelf 

gekend zijn en dit nu nog niet is, kunnen we daar zeggen dat het volmaakte al gekomen is gelijk 

gedaan wordt. Moet het nog niet veeleer komen? 

 

Antwoord: Paulus wijst op het voorbijgaan van profetieën, talen, enz., d.i. van de wondergaven die 

er toen waren. Hij vergelijkt deze staat bij die van een kind; dit heeft kinderlijke dingen. Bij de 

mannelijke leeftijd behoort iets anders. Hij wil dus zeggen: de bedeling waarin de gaven gegeven 

worden is de hoogste niet; er is een veel hogere staat. Na deze tijd van gaven die, er alleen zijn om 

Israël tot jaloersheid te verwekken komt er een openbaring van veel rijker heerlijkheid waarin al het 

gedeeltelijke, het “ten dele” is opgeheven. 

 

Welke staat bedoelt hij hiermee? Is dit die waarin volgens de gangbare leer de ziel tot God gaat, 

“tot heerlijkheid wordt bevorderd”, “juicht voor de troon”, enz.? Neen. Paulus zegt tot dezelfde 

gemeente niet ontkleed te willen worden (2  Kor. 5), d.i. niet te willen sterven. Hij wil wel over-

kleed worden. En het is dit dat hij o.i. bedoelt met het volmaakte. 

 

Het beeld dat hij gebruikt licht dit zijdelings toe. Evenals de kinderleeftijd zonder onderbreking 

overgaat in die van de man, zo gaat die van het gedeeltelijk kennen zonder onderbreking, d.i. zon-

der het naakt-zijn, over in die van het ten volle kennen, komt de verheerlijking zonder sterven. Het 

is dit wat Paulus op het oog heeft. In die staat zal voor die groep taal, profetie, geestesgave teniet 

zijn gedaan en vervangen door de hogere heerlijkheid. Meer was toen niet geopenbaard. 

 

Toch heeft de Heere hem op een andere wijze hoger volmaaktheid getoond. Niet die door verande-

ring in een punt des tijds waarover hij in 1 Kor. 15 spreekt of in 2  Kor. 5. Maar door de openbaring 

van de volmaaktheid in Christus als Hoofd boven alle dingen. Toen hij deze openbaring had ont-

vangen schreef hij: “Maar gij zijt volmaakt in Hem Die het Hoofd is”, Col. 2: 10 en vermaande en 

leerde hij een iegelijk mens om die volmaakt te stellen in Christus, Col. 1: 28. 
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Op een andere wijze kwam het volmaakte. Niet in zichzelf maar in Christus. Niet in de staat der 

heerlijkheid maar als openbaring in die der vernedering. 

 

We kunnen dus dit zeggen: Naar de bedeling, d.i. hier de volle Christus openbaring, is het volmaak-

te gekomen. In deze bedeling zijn de gaven en talen tenietgedaan en is de Eerstgeborene onder vele 

Broederen vervangen door het Hoofd des Lichaams en is het Lichaam medegezet. 

 

Naar de persoonlijke verheerlijking was deze staat, ook na het ontvangen dezer openbaring, nog 

niet gekomen. Paulus zegt zelf nog niet volmaakt te zijn, Fil. 3: 12. Hij jaagde er toen nog naar. 


