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UIT DE SCHRIFTEN 
DEEL 1 – Nº  1 –  2 AUG. 1929 

 
INLEIDlNG 

 
ONAFHANKELIJK 
Dit nieuwe tijdschrift gaat van geen enkele kerk, groep, richting, sekte of vereniging uit en wil 
op generlei wijze op enige nieuwe organisatie aansturen. Het is de uitgave van enkele op grote 
afstand van elkaar levende, van alle “ismen” vrij staande mannen, wier enige vraag slechts is: 
Wat zegt de schrift? Het heeft in alle menselijke opzichten een geheel onafhankelijk karak-
ter. 
 
BASIS 
De basis van dit tijdschrift zijn de geïnspireerde Hebreeuwse en Griekse schriften. Hier-
mee wordt alle traditieleer verworpen. Die is er maar al te veel in het christendom, zoveel 
dat er een chaos ontstaan is, waarin de buitenstaander geen weg weet te vinden. Er is tevens 
een verbijsterende gebondenheid in de Christenheid aan van de vaderen overgeërfde, maar 
daarom nog niet in de schriften te vinden leer. Ons alleen stellend op bovengenoemde basis, 
verwerpen we alles wat met de zuiverheid der schrift voor zover we die kennen uit de betere 
handschriften, niet overeenstemt. 

TAAK 
De taak van dit tijdschrift is de schriften te ontvouwen opgevat naar het voornemen der 
eeuwen. In het bijzonder zal nagegaan worden, in welke bedeling we thans leven en wat het 
einddoel daarvan is. Hieruit zullen verschillende lijnen en consequenties voortvloeien. Om 
deze algemene omschrijving op voorhand nader inhoud te geven, zij gezegd, dat, zonder de 
andere waarheden der schrift voorbij te zien, het tijdschrift allereerst wenst uiteen te zetten, 
wat het voornemen der eeuwen is, in welke verhouding de tegenwoordige bedeling tot dit 
voornemen staat, en hoe de leer der opstanding een noodzakelijk onderdeel van dit voorne-
men is. Op vele waarheden zal dan gaandeweg of later een nieuw, ander of beter licht gewor-
pen worden. Tevens krijgt het mystieke leven beter perspectief en vastere basis. 
 
KARAKTER 
Dit tijdschrift wil zich alleen bezig houden met schriftonderzoek. Het is geen kerkelijk blad 
en geen nieuw christelijk week- of maandblad. Dan had het geen reden van bestaan. Waar er 
thans echter geen enkele periodiek is, die zich uitsluitend en geheel onafhankelijk bezig 
houdt met het onderzoek der schriften en met wat daarop betrekking heeft, nog veel minder 
met het voornemen der eeuwen, de bedeling der verborgenheid en de opstanding, is deze uit-
gave niet alleen gewettigd, maar nodig. Zonder in enige andere groep op of onder te gaan, wil 
het de gelovigen van alle groepen dienen. We hopen, dat het ook veel buitenstaanders trekken 
moge. Zonder op enige leer verder dan nodig is in te gaan, wil het een hogere volheid geven, 
waarvan de onderdelen, vaak verbogen, overal verstrooid liggen zonder een nieuw perspectief 
te kunnen openen. 

DOEL 
Het doel van dit tijdschrift valt met geen der tegenwoordige samen. Het moge al eens parallel 
lopen met wat anderen leren, het heeft een geheel ander oogmerk. Het wil niet de nadruk leg-
gen op een enkele waarheid bijv. de wederkomst des Heeren, het wil centraal, algemeen over-
ziend werkzaam zijn.  
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Het doel is om door het nagaan van de naspeurlijke rijkdom der schrift te wijzen op de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dit kan alleen geschieden door de hoofdlijnen der 
Schrift consequent door te trekken. Daaraan ontbreekt veel. Niet alleen heeft de Reformatie 
geen volheid gegeven, maar ook later opgekomen stromingen missen die. Sommigen ver-
zandden geheel in anti-Schriftuurlijke meningen. 
Door ontvouwing der schriften nu te bezien vanuit het voornemen der eeuwen, wil dit tijd-
schrift er toe leiden Christus waarlijk te leren zien als hoofd boven alle dingen, voor de 
gemeente die zijn lichaam is en de heerlijkheid in het licht te stellen, die daaraan verbonden 
is. Het onderzoek der schriften is dus middel om te komen tot het doel: het opwassen in het 
Hoofd. 

INRICHTING 
Dit tijdschrift wil evenals Lukas van voren aan alles nog eens nauwkeurig onderzoeken. We 
stellen ons voor om over de verschillende lijnen artikel reeksen te geven. We zullen trachten 
die zoveel mogelijk af te ronden, hoewel dit wel niet steeds door te voeren zal zijn. Daarnaast 
kortere, meer op zich zelf staande stukken of aanvullende onderdelen. We willen zo eenvou-
dig en tevens zo “wetenschappelijk” mogelijk zijn. Met het ene bedoelen we, dat we hopen 
voor de gewoon ontwikkelde lezer bevattelijk te zijn, met het laatste, dat we, waar nodig alle 
feiten en gegevens over enig onderwerp onder het oog willen zien, zo nodig met de grondtaal 
er bij. Het stukwerk van vele groepen belemmert een breed overzicht van het voornemen. 
 
De redactie is niet eenhoofdig, hoewel het nodig zal zijn voorlopig alleen reeksen van één 
hand te plaatsen om eerst enige begrenzing en afbakening te geven. Mogelijk zal een en ander 
aan meerdere lezers, die langs andere wegen al dieper schriftinzicht verwierven dan het tradi-
tionele, bekend voorkomen. Zij mogen bedenken, dat niet alleen zij, maar ook anderen tot 
verdere kennis der Schrift moeten komen en we eenvoudig moeten beginnen om allengs op te 
klimmen. Wellicht gaat die opklimming nog snel genoeg. Waar we niet alleen staan in onze 
visie op de schrift, maar deze delen met buitenlandse schrijvers, is het opnemen van vertaalde 
stukken niet buitengesloten.  
 
VRAGEN 
Bij de behandeling der stof zullen bij vele lezers vragen opkomen, waarvan zij er ons ook wel 
zullen toezenden. We willen daar de nodige opmerkzaamheid aan wijden, doch kunnen niet 
beloven er steeds direct op in te gaan. Mogelijk komt het gevraagde vanzelf later aan de orde, 
mogelijk moeten er nieuwe artikelen voor opgesteld worden. Men hebbe daarin geduld. Veel 
zal gaandeweg in de uiteenzetting opgelost worden. Waar nodig zal door particuliere corres-
pondentie geantwoord worden. 
 
KRITIEK 
In alle mensenwerk, ook het onze zijn leemten en feilen. Hoewel we overtuigd zijn, dat de 
hoofdlijnen, die in dit tijdschrift getrokken zullen worden, eenmaal zullen blijken, zuiver ge-
weest te zijn, willen we gaarne billijke kritiek aanvaarden. Men zij echter Schriftuurlijk. Niet 
wat men altijd geleerd heeft is waar, alleen wat de Schrift zegt is de waarheid, Men dient dus 
te komen, indien nodig, met schriftargumenten. Andere zijn verloren tijd en moeite. We be-
houden ons het recht voor niet op alles te antwoorden. Waar het doel ons een bepaalde taak 
stelt, moet elke onnodige belemmering daarvoor wijken. Kritiek is ons welkom, maar ze zij 
Schriftuurlijk en afdoende. 
 
POLEMIEK (PENNENSTRIJD) 
De zaken die dit tijdschrift bekend zal maken, en die niet anders zijn dan een hervinden der 
oude waarheid, lang onder allerlei traditie en menselijke inzettingen bedolven, zullen weder-
sproken worden. Dat kan nu eenmaal niet anders. Op polemiek (pennenstrijd) zullen we als 
regel niet ingaan We hebben niet tot taak te gaan twisten, willen alleen het voornemen der  
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eeuwen en Gods veelvuldige wijsheid bekend maken. De uiteenzetting daarvan zal bij velen 
weerklank vinden, omdat de tijd daar is, om de diepere waarheden, die in vorige tijden meer 
onbewust leefden in de harten van diegenen, die God naar de geest plaatste in de bedeling der 
verborgenheid, bewust te maken en tot volle verzekerdheid van het verstand te leiden. Bij 
nog meer anderen zal dit tegenstand wekken. We zijn ons ervan bewust, dat er een hevige 
strijd ontketend zal worden, niet wat omvang betreft als wel wat aard aangaat, omdat het zal 
gaan om de diepste en grootste problemen. De duisternissen van deze eeuw zullen daarin me-
de de hand hebben. Zo zal het vanzelf nodig zijn van tijd tot tijd de waarheid der schriften, 
gezien van uit het voornemen der eeuwen, te verdedigen. We hopen daarbij het zwaard des 
Geestes, Gods Woord, op wettige wijze, n.l. waardig te mogen hanteren en niet de tegenstan-
ders, maar hun wapenen te treffen. 
 
IN DE STROOM 
Een taak van enige jaren ligt voor ons. Waar het hoofddoel is de bekendmaking van het voor-
nemen der eeuwen en wat daarmee samenhangt, is het mogelijk zal deze periodiek, die veels-
zins boek in tijdschriftvorm is, na enige jaren ophoudt te verschijnen. Gods Geest moet het 
woord uitwerken en de hoop van de leden van Christus lichaam verwezenlijken. Alles ligt in 
Zijn handen. God werkt alles naar de raad van Zijn wil. 

Met dit woord ter inleiding geven we het nieuwe scheepje over aan de wateren van de tijd. 
We varen op het kompas der Schrift, richten de koers op de dingen, die Boven zijn, waar 
Christus is. Wij wensen met Hem in heerlijkheid geopenbaard te worden. Al mogen de stor-
men der geestelijke boosheden woeden, de stroom ons tegen zijn, ja al zou het scheepje zijn 
eindhaven niet bereiken en op de reis stuk slaan, toch is God machtig het pand bij Hem weg-
gelegd te bewaren en ook zonder onze bekendmaking te geven aan hen, die de hoogste roe-
ping deelachtig worden. Leven en dood, tegenwoordige en toekomende dingen, het is alles 
voor diegenen, die door Christus gegrepen zijn en jagen naar de prijs der roeping Gods. God 
kan het echter ook wel zonder dit tijdschrift af. Toch hopen en geloven wij, dat Hij er Zijn 
zegen over zal geven en het zal laten dienen om iets te leren zien van het machtige voornemen 
der eeuwen, de rijke bedeling der verborgenheid en de diepe betekenis van Christus uit-
spraak: Ik ben de opstanding en het leven. Zo toch zal beter het jagen van Paulus verstaan en 
de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verlangd worden. Dan zullen we te meer wensen te 
lopen in de loopbaan, waarin we Hem leren kennen en de kracht van Zijn opstanding en de 
gemeenschap van Zijn lijden en die tot einddoel heeft Zijn dood gelijkvormig te worden om 
enigszins te komen tot de wederopstanding (Gr. uit opstanding) der doden.  -De redactie van 
U. de S.- 

 

Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? 
(Hand. 8:30) 

De Bijbel is het meest gelezen, maar het minst begrepen boek, is eens door iemand gezegd. 
We geloven, dat hierin veel waarheid ligt. Zeker, het is een gelukkig feit, dat de Schriften of 
onderdelen er van in meer dan 800 talen overgezet zijn en elk jaar in miljoenen exemplaren 
verspreid worden. Tot ongekende zegen. Maar of het welgeordend plan Gods ingezien wordt 
is een tweede zaak. Neem ons eigen land. Er wordt zeer veel gedaan tot aanbrenging van de 
kennis der waarheid. Maar als we nagaan of de Schrift met inzicht gelezen en begrepen wordt, 
staan we voor grote teleurstellingen. Als men gaat buiten wat men als uitlegging er van ge-
leerd heeft, blijkt, dat het Schriftinzicht zeer beperkt is.  
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Veelal wordt de Bijbel plichtmatig gelezen. Maar verstaat men ook wat men leest, niet alleen 
het deel zelf, maar dat deel in verband met het voorafgaande en volgende? 

Ziet men de voortschrijding in Gods Woord, de organische ontvouwing? 

Petrus zegt, dat in Paulus brieven sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Daarom zijn ze 
nog niet onverstaanbaar. En al zouden sommige delen of teksten soms al niet verstaan worden 
wegens gebrek aan kennis op een of ander terrein van wetenschap, die als hulpmiddel kan 
dienen, daarmee behoeft het inzicht nog niet te ontbreken. Gods Woord is niet onverstaan-
baar. 

Wie de Schrift wil leren te verstaan, moet letten op de dingen, die verschillen. Zonder dat 
wordt alles een verwarring. Te weinig nu wordt op de verschillen gelet. Deed men dat, dan 
kwam er een veel fijnere nuancering naar voren. Dan zou blijken dat wel al de Schrift, die van 
God ingegeven is en nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, 
die in de rechtvaardigheid is (2 Tim. 3:16) voor ons is, maar niet in alles over ons handelt. 
God spreekt verschillende groepen toe. 

De grondfout nu van zowat alle tegenwoordige richtingen is, dat ze of die groepen niet in het 
oog houden of niet consequent genoeg de lijn van die groepen in de Schrift tot het eind toe 
vasthouden. Halverwege verlaat men die lijn om dan op een geheel andere over te gaan, Dat 
nu leidt tot grote verwarring. We hopen ons voor die grondfout te wachten en de lijnen tot het 
eind toe te volgen.  

De eerste factor, die verwarring veroorzaakt is de vermenging der groepen, in de Schrift toe-
gesproken, de tweede, die tot misverstand aanleiding geeft, is de niet geheel zuivere, op meer 
dan een punt verouderde Statenvertaling, die nog de Schrift voor Nederland is. Er zijn in het 
bijzonder de waarheden, die in onze tijd een bespreking vragen, onjuistheden, die de glans der 
geïnspireerde Schriften verduisteren. Een betere of herziene vertaling is dus alleszins gewenst 
al is ze wegens de grote moeilijkheden bijna onmogelijk. Alles wat het verstaan der onderde-
len kan bevorderen, moet aangegrepen worden. Anders wordt de Schrift een gesloten boek. 

Er is nog een derde factor, die het inzicht belemmert. Het is de traditionele uitlegging. Die 
schijnt de juiste uitlegging te zijn, maar dit behoeft geenszins. Niet omdat men iets altijd zo 
geleerd heeft, niet omdat het zo al lang geleerd is, is het waar. Alleen als Gods Woord het 
zegt, is het zo. Nu legt men zich maar al te veel neer bij wat als regel geleerd wordt zonder 
zelf na te gaan of alles zo is terwijl men juist beproeven moet en het goede moet behouden. 
Het beproeven vraagt een zich verdiepen in de dingen die verschillen, de rechte keursteen 
aanleggen en al wat aan de norm van het Woord niet voldoet, verwerpen.  

We weten zeer wel, dat dit geen gemakkelijke arbeid is en dat het niet allen gegeven is even 
ver te komen. Dat is echter geen reden er niet mee te beginnen. Wie verstaan wil wat hij leest, 
zal zelf de hand aan de ploeg moeten slaan en, al is het dan ook in eenvoudigheid, toch zich 
moeten neerzetten om na te gaan, wat God in zijn Woord openbaart. En al zou dat ook ingaan 
tegen alle traditie ~ en dat zal vaak het geval zijn! - hij zal er door verrijkt worden en des te 
meer Hem leren kennen, Wiens woord alleen de waarheid is. De Moorman van Kandace had 
zich neergezet om zelf de schrift te onderzoeken. Hij wilde niet af gaan op wat hij in Jeruza-
lem van de leraren gehoord had, hij wilde zelf weten. Laat dat bij u ook het geval zijn. Zeker, 
anderen kunnen ons in veel dienen om te verstaan wat men leest. Zonder uitlegger gaat het 
vaak niet. Maar alle gelovigen moesten er toe komen om de Schrift te lezen als de verstaanba-
re woorden van Hem, die het levende Woord is en getuigd heeft, dat de opening van Zijn 
woord licht geeft.  
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REEKS 1 

Het Profetische Woord 

N° 1 

INLEIDING 

 
WAAROM BEHANDELING NODIG IS 
Hoewel gaandeweg het profetische Woord ontsloten is geworden en in onze dagen door meer 
dan een richting meer dan ooit naar voren wordt gebracht, achten we het nodig ook in dit tijd-
schrift een enigszins stelselmatige, hoewel niet volledige uiteenzetting er van te moeten ge-
ven. Vooreerst is dit nodig om de lijn van het begin af aan te geven. Ten tweede om die ge-
heel door te kunnen trekken naar het N.T. Ten derde om een inleiding te geven tot de bedeling 
der verborgenheid. Het profetische Woord handelt grotendeels over Israël. Wie Gods 
Woord onbevangen leest, moet tot de conclusie komen, dat Israël als volk nog een grote toe-
komst heeft. Hoewel Israëls herstel en toekomst een onderwerp is, dat hoe langer hoe meer 
door de gelovigen onzer dagen aanvaard wordt, ontbreekt het tot op heden aan een goede af-
ronding van wat de Heilige Schrift hierin leert. Veel is er reeds over geschreven, maar de 
doortrekking der lijn naar het N.T. bleef achterwege. Te weinig wordt ingezien, dat het groot-
ste deel van het N.T. over Israël handelt. De term “koninkrijk der hemelen” wordt niet ver-
staan. Waar we geen bovenbouw wensen te geven op een ander fundament, zien we ons ge-
noodzaakt een wat brede uiteenzetting te geven van wat het O.T. ons over Israël leert om dan 
na te gaan, hoe het N.T. te bezien is en in welke betrekking het staat tot Israël. 
 
Wie de Heilige Schrift wil leren verstaan, in het bijzonder het N.T., moet het O.T., al-
thans Israëls lijn verstaan. Israël is de sleutel niet alleen van het Oude, maar ook van het 
Nieuwe Testament, dat uiterlijk beschouwd een probleem is. Door het profetische Woord te 
behandelen krijgen we meteen inzicht in de bedeling, waarin we thans leven, hetgeen drin-
gend nodig is te midden van de geestelijke stromingen van onze tijd een vast rustpunt. te vin-
den. Zo blijkt, dat de gehele Schrift nodig is om aan te kunnen geven, in welke bedeling we 
thans staan. En dat is weer nodig om de hoge roeping te zien, die tot ons komt. Zo beginnen 
we dan met het profetische Woord. 
 
 

I. OPVATTING, UITLEGGING EN 
TOEPASSING DER PROFETIE 

 
a. De profetische tussenruimte 

 

OVER DE UITLEGGING DER PROFETIE 
Ten opzichte van de opvatting en uitlegging der profetie kan men in hoofdzaak een aantal 
standpunten innemen. Men kan het negeren of laten voor wat ze is, niet trachten ze te leren 
begrijpen, niet zoeken naar klaarheid, eigenlijk doen alsof ze er niet is. Dat nu doet tekort aan 
de volheid der Heilige Schrift. 
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“Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle 
goed werk volmaakt toegerust”, zegt 1 Tim. 3:16. 
 
Wie de profetieën dus verzaakt, ziet zich niet alleen ontbloot van velerlei lering, mist ook de 
wapenen ter wederlegging en staat zwak in de strijd. En dat is tegenwoordig met velen het 
geval. Men is niet meer georiënteerd. De laatste kwart eeuw heeft de wereld een hele verande-
ring ondergaan, de laatste 10-15 jaar is zij uit haar voegen gelicht en daarmee zijn veel oude 
leerstelsels ondergraven en aan het verzinken. Wie nu, wat het geestelijke betreft, niet op de 
Heilige Schrift vertrouwt als de rots, waarop het gebouw van het geloof opgetrokken moet 
worden, ziet het door de neerbruisende stortvloed van allerlei wind van leer ineenstorten en 
heeft geen beschutting meer tegen de wegspoelende vloed en neerstromende regen van allerlei 
meningen en opinies.  
 
Wie de Heilige Schrift betreffende de profetie verzaakt, komt ook niet tot verbetering van zijn 
vroegere meningen, veelal van de vaderen overgeërfd. Waar nu alles onder de kritiek komt en 
alles tot aan de wortel toe nageplozen wordt, is het belangrijk het verkeerde uit te ziften, te 
reinigen en de basis uitsluitend te doen rusten op de Heilige Schrift. En hoe kan dat, als men 
een groot deel negeert en doet alsof het er niet is? Zo komt er van de onderwijzing tot recht-
vaardigheid, d.w.z. tot beantwoording aan de normen, weinig of niets terecht. Is het dan ook 
een wonder dat de mens Gods heden ten dage zo gebrekkig is en niet tot alle goed werk toege-
rust. De grondfout ligt in de verzaking der profetieën, omdat die de sleutel in handen geven 
ter opening van het Oude Testament. En eerst als dit verstaan wordt, kan men het Nieuwe le-
ren inzien. Niet omgekeerd. 
 
VERGEESTELIJKEN 
Ten tweede kan men de profetieën spiritualizeren, d.w.z. vergeestelijken. Men zegt dan: Er is 
een deel letterlijk vervuld, maar het andere, niet letterlijk vervulde deel moet men geestelijk 
opvatten, men moet het anders lezen dan het er eigenlijk staat. De voorstanders van deze op-
vatting negeren de profetieën niet, geven toe, dat er een deel niet letterlijk vervuld is, hebben 
daar dus oog voor, maar verder komen ze niet met hun inzicht. Wel met hun uitlegging. Maar 
die is subjectief. 
 

Juda is bijv. in het ene geval het letterlijke Juda, in het niet vervulde  
 deel van een profetie de kerk.  
 
            Het Huis Jacobs is nu eens Israël, dan de kerk.  

            Sion nu eens in Jeruzalem hier, dan weer in het hemelse Jeruzalem.  

Israël is nu eens het aardse, dan weer het geestelijke Israël. En zo kan  

men doorgaan.  

Wel beschouwd is dat de kracht der Heilige Schrift ondergraven, de grondslagen wegnemen, 
de vastheid oplossen. De moderne kritiek snijdt de vastheid weg, de vergeestelijkingmethode 
snijdt de vastheid af, de een verminkt de Schrift, de ander verlamt ze, de een amputeert, de 
ander vivisecteert. En de hoge kritiek en de vergeestelijkingsmethode randen de vastheid aan. 
De een betwijfelt ze, de ander lost ze op. Beide komen hierin overeen: Men moet het Woord 
maar niet nemen zoals het verband het uitwijst. 

Nu schijnt de vergeestelijkingsmethode eerbied te hebben voor het Woord. En ze bedoelt dit 
ook wel. In dat opzicht verschilt ze van de moderne kritiek. Ze wil het Woord behouden. 
Maar niet zoals God het gegeven heeft. Dat acht ze onmogelijk. Te geloven, dat als God Israël 
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zegt, Hij Israël bedoelt, dat het Huis Jakobs het volk Israël betekent, Jeruzalem. stad en inwo-
ners van de hoofdstad van Israel, en dat Babel Babel en niet Rome is enz., dat aanvaardt ze 
niet. Veelal is de oorzaak daarvan, dat men bevooroordeeld is door zijn eens opgebouwde 
stelsel, waarin de consequentie der Heilige Schrift niet past. De vergeestelijkingsmethode 
vervluchtigt dus de Heilige  Schrift en is subjectivistisch, d.w.z. wat zij meent is de bedoeling 
der Heilige  Schrift. 

DE TEGENWOORDlGE STORTVLOED DER VERGEESTELIJKING 
Het vergeestelijken der H.S. begint hoogtij te vieren. De waarheden, die in de weg staan, 
worden vervluchtigd. De Modernen zijn hiermee begonnen. Christus is niet Gods zoon in reë-
le zin, maar in ideële, niet de Zoon, maar een zoon Gods. De Swedenborgianen zijn verder 
gegaan en zijn grootmeesters in deze methode. ChristenScientisten en Theosofen aanvaarden 
ook de H.S. als zij er de inwendige, symbolische zin uit mogen halen. 
 
Dat nu is wel erg, maar nog niet het ergste. Het ergste is als zij, die zeggen de ganse H.S. te 
aanvaarden zoals zij ons gegeven is, er mee omspringen op een wijze, die alle logica, laat dus 
staan alle realiteit, krom trekt.  
Een stortvloed van leer over de laatste dingen spoelt de vastheid van het oude orthodoxisme 
weg. Men meent, dat het eind der wereld nabij is. Het kan niet snel genoeg gaan. En wat in de 
weg staat moet maar omvergelopen of gesublimeerd worden. Alle maat is weg, alle norm 
zoek, alle vastheid gaat verloren. Alle bergen zijn nu machtigen, alle heuvelen nu heersers 
geworden. Was Babylon eertijds Rome, nu is het de hele Christenheid, die niet tot de partij 
behoort. Het aller oog zal Hem zien, werd door Jood en Moderne ontkend, maar door de ver-
geestelijkingsrichting opgelost tot een onzichtbaar zien. Men stoort zich aan geen enkele reali-
teit. 

Dat is de uitwerking van de inzet, die de Reformatie gegeven heeft. Begonnen met de afwij-
king: Neem het niet vervulde geestelijk op, is deze opvatting een lawine geworden, waaronder 
het orthodoxisme gaat bezwijken. De grondvesten schudden, de fronten worden opgerold, de 
schijnbaar vaste dam is doorgebroken, het water stijgt en dreigt alles te verzwelgen. De Re-
formatie kan de stortvloed niet langer weerstaan, omdat zij zelf ondermijnend werkte. 

DE RECHTE SNIJDING 
De derde opvatting is de letterlijke beter de reële die tot norm heeft het zich zelfgelijkblijven-
de. En daarop kan alleen gebouwd worden, die alleen kan tot vastheid leiden. Die leert het 
woord recht snijden d.i. in juiste delen verdelen. Letterlijke of Reële verklaring wil niet zeg-
gen, dat we geen oog zouden hebben voor de beelden, stijlfiguren en dichterlijke uitdrukkin-
gen. Ook daarin is de profetie rijk. Maar onder letterlijke verklaring verstaan we, dat we van 
de delen van eenzelfde verband niet het één letterlijk moeten nemen en het ander in hetzelfde 
verband symbolisch, Verband en redelijk verstand geven aan, wat er bedoeld wordt. Als een 
deel letterlijk vervuld is, en het andere vlak daarop volgende niet, dan moeten we niet zeggen 
dat dit nu figuurlijk is vervuld. Nu moeten we, de tekst getrouw, de verklaring gelijk doen 
blijven en zeggen, dat het nog onvervulde deel in de toekomst vervuld zal worden. We maken 
dus een insnijding in de delen en hij, die dat leert doen bij het licht van Gods Geest, zal dat 
recht leren doen en een arbeider worden of zijn, die niet beschaamd wordt, die het woord 
der waarheid recht snijdt ( 2 Tim. 2:15.) 
Dit beginsel heeft een zeer verre strekking. Niet alleen het tekstverband maar ook een bijbel-
boek als geheel moet beschouwd worden. Als aan het begin van een bijbelboek sprake is van 
Juda en Jeruzalem of van Israël en aan het eind daarvan ook, dan moeten we, de zich gelijk-
blijvende opvatting voorstaande, zeggen: Nu geldt het aan het eind ook Juda en Jeruzalem of 
Israël enz. Het wordt immers tot dezelfde groep gezegd. De profeet bedoelde toch niets an-
ders. Alleen de tijd kan verschillen. Maar de groep is dezelfde, niet wat personen betreft maar 
wat afkomst en geslacht betreft. 
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De Heilige Schriften 

Indeling, overzicht en structuren van de Schrift. 

INLEIDING 
Om de inhoud der Schrift beter te leren verstaan, willen we op de volgende bladzijden een 
indeling en overzicht geven van het woord der waarheid en de structuren der afzonderlijke 
boeken. 

Gods oorspronkelijk Woord is niet alleen geheel geïnspireerd of zoals het Grieks zegt: God-
geademd, maar ook naar een bepaald plan opgebouwd. Of beter nog: opgewassen. De H.S. 
toch is een organisme, dat zich groeiend ontplooit. Elk organisme nu laat zich ontleden in op 
zichzelf staande en toch aan elkaar verbonden delen, die ook weer één geheel vormen. 

De bouw van een organisme geschiedt volgens vaste wetten. Op het wetmatige in de Schrift, 
uitkomend in de structuur, is te weinig gelet. Ook is het wetmatige een sterk bewijs voor· 
de inspiratie. Geen enkel boek ter wereld, Koran noch Veda’s, noch welke andere godsdienst-
boeken ook, kunnen hiertegen op. Ook in dit opzicht is de Schrift uniek. 

Vroeger dacht men, dat de Schrift mechanisch geïnspireerd was. Men geloofde, dat de Heilige 
Geest de Schriften aan de verschillende schrijvers gedicteerd had. En zou dan slechts opge-
schreven zijn, wat voorgezegd werd. Dit standpunt is sinds lang verlaten. Men is in gaan zien, 
dat er een organische inspiratie is. Hiermee drukt men uit, dat God de persoon, de tijd, de om-
standigheden, ja alles voorbereid heeft en de schrijver nu onder aandrang van de Geest neer-
schrijft, wat we nu in handschriften voor ons hebben. We delen dit standpunt, maar zouden 
het enigszins willen aanvullen. We menen, dat er om het zo uit te drukken, ook een wiskun-
stige ondergrond aanwezig is, waaruit blijkt, dat de Schriften ook beheerst. worden door getal 
en vaste bouwordestructuur. In alles is God de grote Kunstenaar. Hij toont niet alleen “weten-
schap” in het rijk der natuur, maar eveneens in de bouw van Zijn woord. Uit de structuren zal 
één en ander blijken.  

We bekijken na dit korte woord ter inleiding één en ander met betrekking tot de bouw der 
Schriften: 

I. De Indeling van de Hebreeuwse Schriften. 

Oude Testament en Nieuwe Testament 
De gewone indeling der Schriften is verdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testa-
ment. Deze is verdeling is echter om twee redenen onjuist. Allereerst, omdat we bij testament 
aan een laatste wilsbeschikking denken en dit er door de Schrift niet mee uitgedrukt wordt. En 
de tweede plaats omdat. de grenslijn onjuist getrokken is, want in het Oude Testament is het 
Nieuwe Testament reeds geopenbaard. We lezen immers in Jer. 31, dat God een nieuw ver-
bond zal maken met het Huis Israëls. Het Nieuwe Verbond begint wat uiterlijke scheidings-
lijn betreft, dus niet bij Mattheus, maar bij Jeremia. 
Uit één en ander blijkt, dat we hier voor gebrekkig mensenwerk staan, dat scheidt, waar God 
geen scheiding aanbracht. Hier stuiten we op de eerste missnede. 

De vraag rijst, waardoor deze ontstaan is. Het is de missnede van de Griekse Christenheid, en 
voortzetting van een afwijking die al ± 300 voor Christus begonnen is (zie hieronder). Tot op 
de tweede eeuw werd de term Oude Verbond door de Griekse Christenen gebruikt om de He-
breeuwse Schriften aan te geven. Deze term ging over in de Vulgata = de Latijnse vertaling en 
wel als Vetus Testamentum. De Reformatie nam die over en zo spreken ook wij van het Oude 
Testament. De Griekse Schriften werden het Nieuwe Testament genoemd. Geen van deze 
namen is van Goddelijke oorsprong. Zij zijn wel beschouwd een verhindering om de waarheid 
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scherp te zien, daar de termen de mening bestendigen, dat met Mattheus een geheel nieuwe 
lijn begint. 

In het Oude Testament wordt zowel het Oude als het Nieuwe Verbond genoemd. De term is 
zo ingeworteld, dat het tot de nieuwe eeuw wel zal voortduren voor hij vervangen zal worden. 
Als aanduiding van de Hebreeuwse Schriften en verstaanbaarheidshalve willen ook wij hem 
gebruiken, maar steeds met de gedachte, dat hij noch juist noch volledig is. 

INDELING DER HEBREEUWSE SCHRIFTEN 
 Als regel verdeelt men de Bijbel in geschiedkundige, profetische en zedekundige boeken. 
Deze vormen de Oudtestamentische kanon, d.i. de volgorde van de Bijbelboeken. De kanon is 
het gevolg van de verandering door de vertalers van het Oude Testament in het Grieks, aan-
gebracht in ± 300 voor Chr. Zij toch veranderden de volgorde van de Hebreeuwse kanon, die 
we hieronder zullen geven. Daniël werd bij de profeten geplaatst, het boek Samuel alsmede 
dat der Koningen en Kronieken in tweeën gedeeld, de Kronieken naar voren geschoven, enz. 
Deze wijziging is overgenomen door de Vulgata, de Latijnse overzetting ontstaan uit die van 
Hieronymus en de Italiaanse, die algemeen in de Westerse kerken ingevoerd werd. 
 
De Hebreeuwse kanon is een andere en wordt in Luk. 24:44 samengevat in de drie termen: 
Wet, Profeten en Psalmen. Deze kanon geeft niet de historische volgorde, evenmin als het 
Nieuwe Testament historisch gerangschikt is. Om het één en ander goed te kunnen begrijpen 
is het nodig na te gaan, wat Israël er onder verstond, aan wie de woorden Gods waren toever-
trouwd (Rom. 3:2). De Hebreeuwse Bijbels hebben die volgorde bewaard en het is opmerke-
lijk dat de Heere Jezus niet de Septuagint erkent, hoewel die overal bekend was, maar de oude 
Hebreeuwse tekst. 
De Hebreeuwse kanon die in de synagogen gelezen wordt, is deze: 

A de Wet.  Deze bevat 5 boeken, waarvan de echte titels in de begin-
woorden gegeven zijn, n.l. 

1 Genesis  In het Begin. 

2 Exodus  Dit zijn de namen. 

3 Leviticus En Hij riep. 

4 Numeri In de Woestijn. 

5 Deuteronomium Dit zijn de woorden. 

Ook hier zitten we, evenals met de termen Oude- en Nieuwe Testament onder de macht der 
traditie. Zonder onverstaanbaar te worden, kunnen we de gebruikelijke namen niet vervangen 
door de Hebreeuwse openingswoorden. 

B de Profeten. Dit deel omvat 8 Boeken, die in tweeën te delen zijn en wel de 
    Vroegere en Latere. 

1 Jozua  
2 Richteren 

3 Samuel 
4 Koningen 
4 Jesaja 

3 Jeremia 
2 Ezechiël 

1De 12 kleine profeten 
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Deze zijn: Hosea 
Joël  

Amos 
Obadja 

Jona 
Micha 
Nahum 

Habakuk 
Zefanja 

Haggai 
Zacharia 

Maleachi 

C Psalmen. Dit deel omvat 11 Boeken. 
1 Psalmen 

2 Spreuken 
3 Job 

4 Hooglied 
5 Ruth  

6 Klaagliederen   
5 Prediker 

4 Esther 
3 Daniël 

2 Ezra-Nehemia 
1-2 Kronieken. 

Men ziet nu welke wijziging in de kanon gebracht is. Kronieken is in de Hebreeuwse Bijbels 
het laatste boek. Daniël staat niet onder de Profeten, Ruth niet na Richteren, enz. 

 
Schriftonderzoek 

VOORWOORD 
 
Waar sommige lezers moeilijkheden hebben met teksten of Schriftgedeelten, hebben we 
voornemen opgevat waar nodig, korte tekstuitlegging te geven, opdat de Schrift verhelderd 
worde. We stellen ons niet op het standpunt op alles een antwoord te kunnen geven en weten 
dat wij niet altijd een afdoend antwoord denken te kunnen geven. We willen echter naar ons 
vermogen en inzicht moeilijke plaatsen trachten op te lossen en verder pogingen in het werk 
stellen de Schrift nader in z’n onderdelen te ontvouwen. M.a.w. we willen de Schrift onder-
zoeken. 

De eerste eis hierbij is Schrift met Schrift te vergelijken. Daartoe is een Konkordantie no-
dig, een lijst met gelijkluidende plaatsen, waarin de woorden onder beschouwing verder voor-
komen. Soms is dit niet mogelijk, doordat de woorden slechts eenmaal voorkomen. Ten twee-
de moet ook op het verband gelet worden. Ten derde op de bedeling. Ook kan de structuur 
soms licht geven. Waar woorden eenmaal voorkomen, kunnen de afleidingen of samenstellin-
gen soms helpen. Men ziet, dat het niet steeds even gemakkelijk is. Wij hopen dat één en an-
der u niet ontmoedigt. In de regel valt het mee. 
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N° 1. IN DEN BEGINNE 

Eerst iets over Gen. 1:1 In den beginne. 
Men zou kunnen denken, dat deze term vaak in het O.T. voorkomt. Dit is niet het geval. Als 
we de Konkordantie raadplegen, zien we, dat deze woorden absoluut staande, d.i. zonder na-
dere bepaling slechts eenmaal voorkomen, dus alleen in Gen. 1:1. Nader bepaald komen ze 
nog voor in Jer. 26:1, 27:1, 28:1, 49:35 (in het begin der regering van...). Absoluut nergens 
elders in het O. T. 
Op zulke dingen lette men. Deze “eenmalige” woorden zijn als bergtoppen, die zich boven de 
omgeving verheffen en aandacht vragen. In den beginne, zegt de Oud-Hollandse taal, in den 
aanvang zegt de Leidse vertaling. Het Hebreeuws  heeft letterlijk: in - begin. Het lidwoord is 
weggelaten, wat er op wijst dat hier geen absoluut begin is. Er staat in begin, in een begin. Hét 
Begin toch aller dingen is Hij, die voor alle dingen is. 

In een begin schiep God de hemelen en de aarde (Grondtekst). Hiermee namen de aionen, de 
grote wereldtijdperken een aanvang. 
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Uit de Schriften 
Deel I - No 2 - 16 Aug. 1929 

De niet beschaamd wordende arbeider 
 
Benaarstig u, om, uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 
wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Tim. 2:15. (SV) 
 
Gods Woord moet recht gesneden worden. Objectief bezien ontstaat het verschil in leer en 
daarmee in groepen door het niet recht snijden der waarheid. Recht snijden betekent volgens 
het Grieks: in juiste, wel afgepaste delen verdelen. Is eenmaal een verkeerde snede gedaan, 
dan weten de duisternissen dezer eeuw door traditie voortdurend de missnede te doen blijven 
bestaan en waar de denkbeelden niet stil staan, maar steeds voortschrijden, ontstaat er een 
dogmatisch geheel, dat in zijn conclusies juist schijnt te zijn, maar faalt in zijn grondstellin-
gen. In plaats van telkens weer de denkbeelden aan de Schrift te toetsen, bouwt men voort op 
fundamenten, die men meent voor altijd vastgelegd te hebben. 

Gods Woord moet recht gesneden worden. Eerst in grote hoofddelen verdeeld, dan in onder-
delen, dan in nog kleinere delen, en deel met deel vergeleken. Eerst dan leren we God nà den-
ken. Hij toch heeft alles voorgedacht. Alleen Gods Woord is de Waarheid. Hiermee sluit het 
elk menselijk stelsel onherroepelijk uit. In elk leerstelsel kan waarheid zijn, veel waarheid, 
zeer veel waarheid, maar Gods Woord alleen is de waarheid. Hieruit volgt, dat men telkens 
weer zijn meningen, zijn stelsel aan de waarheid toetsen moet, en niet als onherroepelijk mag 
vastleggen. Alle inzicht in de waarheid is relatief Niemand heeft de absolute waarheid. Die is 
in Christus alleen, Hij is de waarheid. Bij ons is gedeeltelijke, relatieve waarheid. En nu moe-
ten we ons benaarstigen telkens meer de waarheid nader te leren kennen en telkens meer ons 
beoefenen het ware Woord recht te leren snijden om zo een arbeider te zijn, die niet be-
schaamd wordt. 

Het recht snijden kan alleen geschieden bij het licht van de Geest, Die alle waarheid leidt, 
Joh. 16:13. Waar dit de levende Geest Gods is, is alle stilstand hiermee buitengesloten. Indien 
het althans recht staat. Want er is wisselwerking. Indien het woord der waarheid niet recht 
gesneden wordt, kan menselijkerwijs gesproken, Gods Geest niet verder doorwerken, omdat 
Hij zich bindt aan het Woord. Elke verbuiging van de Schriften, wreekt zich vroeg of laat in 
een kwijnend geloof; in, een slap belijdend leven. Hoe onzuiverder de verkondiging van de 
Schrift, hoe meer vorm, hoe minder wezen. Rechte snijding is dus nodig, omdat het Woord 
zelf dit eist, omdat het anders onverklaarbaar blijft en opdat de Geest ongehinderd zal kunnen 
doorwerken, wijl Die Zich aan het Woord bindt zoals de sapstroom opstijgt in stengels en ver-
takkingen. Wil men nu een arbeider zijn of worden, die niet beschaamd wordt van God, dan is 
eerste eis, dat men voor zichzelf en anderen het woord der waarheid recht snijdt. 

Het is een bedroevend feit, dat tegenwoordig alles door elkaar gehaald wordt. Men onder-
scheidt te weinig en let niet genoeg op de dingen, die verschillen. Het Woord is wel een orga-
nisch geheel, maar de delen moeten onderscheiden worden. Evenmin als het hoofd de hand, 
het hart het oog is, hoewel ze organen zijn van één lichaam, evenmin hebben alle delen van de 
Schrift het zelfde oogmerk, alhoewel ze één Schriftorganisme vormen. De levensstroom, die 
er door vloeit is één; de organen zijn verschillend. Elk orgaan heeft zijn eigen doel, werking; 
elk Schriftboek zijn eigen plaats en oogmerk. 

Het recht snijden van de Schrift is geen gemakkelijke taak. Het houdt meer in dan orthodox te 
wezen. Het is de beoefening om het fijne organisme der Schrift zó na te speuren, dat niet al-
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leen het Woord tot zijn recht komt, maar dat we van de naspeurlijke rijkdom in de Schrif-
topenbaring geleid worden tot de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat we door het onder-
zoek van het Woord opgeheven worden door en in de Geest, Zo alleen wordt de mens Gods 
tot alle werk volmaakt toegerust. 

De Schriften en de Bijbel, 

Met "Heilige Schriften" (2 Tim. 3:15) bedoelen wij in het bijzonder de oorspronkelijke He-
breeuwse en Griekse, geïnspireerde Schriften. Met "Bijbel" duiden wij de vertaling aan. De 
vertalingen kunnen niet anders dan gebrekkig zijn: Gods volmaaktheid kan geen mens weer-
geven. Een vertaling is de uitdrukking, in een bepaalde taal, van wat de vertaler zelf denkt te 
begrijpen uit het oorspronkelijke. 
 
Hoe ontsnappen wij aan die menselijke schakel? Hoe kunnen wij van het Woord zelf in al zijn 
zuiverheid genieten? Er is maar één oplossing, namelijk degene, die gebruikt wordt om onge-
kende talen te ontcijferen: men let op waar een zelfde woord voortkomt en onderzoekt dan al 
die plaatsen om de juiste betekenis van dit woord te bepalen. 
"De Woorden van Jehova zijn zuivere woorden" Ps. 12:7, in tegenstelling met die van den 
mens (v. 3). Alle Schrift is van God ingegeven en de Heilige Geest heeft overal het juiste 
woord gekozen. Terwijl mensen meestal slordig zijn in het gebruik van het juiste woord, heb-
ben wij in de Schrift ten de perfectie. Hier kunnen wij dan ook die methode het zuiverst toe-
passen. 

In het tweede deel hopen we een reeks te beginnen, waarbij we deze methode zullen uitwer-
ken. Nu reeds willen we in korte bladvullingen enige, wenken geven. 

De Bijbels vertalen eenzelfde woord van de Heilige Geest dikwijls onnodig door verschillen-
de Nederlandse woorden en omgekeerd. Dat is dikwijls verwarrend. Waar mogelijk, moet elk 
Hebreeuws of Grieks woord door hetzelfde Nederlandse woord vertaald. Als de lezer in zijn 
Bijbel wil aantekenen, wat wij in deze bladvullingen aangeven, zal hij na enige tijd reeds voor 
een goed deel niet meer onder de invloed van de vertalers staan, maar toegang hebben tot het 
zuivere Woord. Hij zal dan zelfs onder de leiding van de Heilige Geest, beter kunnen nagaan 
wat elk woord betekent en bij gevolg een juistere kennis kunnen hebben van wat God ons te 
zeggen heeft. 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 2. 
 

SCHRIFTUURLIJKE UITLEGGING. 
 
Onder de letterlijke of reële opvatting verstaan we dus de zichzelf gelijkblijvende verklaring, 
die in eenzelfde verband aan dezelfde woorden, dezelfde betekenis geeft, maar de vervulling 
naar tijden en gelegenheden ziet plaats hebben. 
 
Dat wordt vereist op 3-erlei grond. 
Vooreerst op grond van de "redelijke godsdienst", die we hebben. Als bijv. Huis Jakobs in 
Gen. 46:2,7 betekent: Jakobs natuurlijke afstammelingen, zien we niet in, waarom deze term 
in Luk. 1:33 gelovigen uit de Heidenen zou moeten betekenen. Als Juda. en Jeruzalem in Jes. 
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1:1 betekent: de afstammelingen van de zoon van vader Jakob en Jeruzalem de hoofdstad van 
die stam, waarom zou Juda dan in Jes. 2 een figuurlijk "volk" en Jeruzalem de "Kerk" zijn? 

Als bergen Israëls in Ez. 6:2,3 betekent: de aardrijkskundige verheffingen in het land door 
Israël bewoond, waarom zou deze term dan in hetzelfde boek, maar wat achteraan (34:14 en 
38:8; 39:17) iets anders aanduiden? Dat is onredelijk. Ter plaatse zullen we een en ander na-
der uitwerken. 

Ten tweede wordt dat vereist door de verklaring van de geïnspireerde schrijvers. 

Neem Jakobus in Hand. 15. Hij zegt niet: Nu moeten die beloften niet op Israël, maar geeste-
lijk op de Heidenen toegepast worden. Integendeel, hij bewijst dat we een insnijding moeten 
maken. Het "te dien dage" wijst er op. Dat wil zeggen: niet in "deze dag", maar in de dag, die 
de Heere zal maken, niet in de dag des mensen, maar in de dag van Christus. Daarom legt hij 
het ons duidelijk uit en zegt: Daarna zal ik wederkeren, enz. Jakobus laat de profetie dus 
staan, vergeestelijkt ze niet, maar snijdt ze in, ziet het onvervulde deel zich werkelijk, en niet 
geestelijk, in de toekomst vervullen. Een tweede bewijs daarvoor is Paulus. Heeft God zijn 
volk verstoten, vraagt hij. 

Neen. Hijzelf is daarvoor een bewijs. Als God Israël verstoten had, had Hij nimmer Paulus 
geroepen om van de Heidenen apostel te zijn. Dan had hij b.v. een Cornelius of een Lukas 
geroepen. God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren gekend heeft, zegt Paulus. Is Is-
raëls verharding dan onvoorziens gekomen? Ook dat niet. God heeft dat voorzegd door Mo-
zes, Rom. 11:8 en door David vs. 9. Dat is dus letterlijk over Israël, tot wie het gezegd was, 
vervuld. Letterlijk, we weten het, betekent: uitgelegd naar tijden en gelegenheden t.o.v. de 
toegesproken groep. Te zijner tijd is Israël verblind en verhard. Zal dat nu zo blijven? Neen 
zegt Paulus, de profetie blijft voor Israël staan: En alzo zal Israël zalig worden, gelijk ge-
schreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
Verstaat hij onder Israël nu de N.T. Gemeente, onder Jakob de gelovigen van "de nieuwe 
dag"? Gans en al niet, want hij heeft het hier over het letterlijke Israël, Hij laat Gods beloften 
staan, snijdt ze in en zegt, 11:25, dat de verharding over Israël gekomen is (het letterlijke Isra-
el) totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël (d.i. het letterlij-
ke Israël) zalig (d.i. behouden) worden. Hoe? Gelijk geschreven is n.l. doordat de Verlosser 
uit Sion (een deel van Jeruzalem) zal komen. 

Ook Paulus houdt dus vast aan de delende verklaring. Hij citeert uit Jes. 27 en 59. Men leze 
die hoofdstukken en zal zien, dat we ook hier weer de sterke golving in de profetie hebben, 
die golfbergen en golfdalen doet ontstaan, Maar het zijn golven in Israëls nationaal bestaan. 
Ze komen wel achter en na elkaar, maar golven over eenzelfde natie.  

Beide geïnspireerde schrijvers wijzen er dus op, dat wat er ook geschiede, God Zijn woord 
over Zijn volk Israël ten volle zal vervullen. Zij deelden het woord in en vanzelf recht, daar ze 
stonden onder directe leiding des Geestes. 

CHRISTUS' VOORBEELD. 
Ten derde wordt op onze opvatting over de profetie het zegel gedrukt door de hoogste Profeet 
Zelf; Die en aan Jakobus èn Paulus èn aan ons allen het onderricht geeft, hoe we de profetieën 
uit moeten leggen en wat we moeten denken over de nog niet vervulde profetie. Dat onder-
richt vinden we in Luk. 4: 16-21. 
 
Als de Heere in Nazareth gekomen is, gaat Hij naar de synagoge en wordt Hem de rol van 
Jesaja gegeven. 
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"En als Hij het boek open gedaan had; vond Hij de plaats, waar geschreven was: De Geest 
des Heeren is op mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om den armen 
het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart, om den gevange-
nen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen henen te zenden in 
vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren". 

 
Wat doet de Heere nu? "En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat 
Hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen 
te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld". 

Slaan we nu op; welk gedeelte van Jesaja dit is. Het is hfdst. 61: 1-2a. Daar lezen we onge-
veer, hetzelfde. We citeren alleen het tweede vers: "... om uit te roepen het jaar van het wel-
behagen des Heeren". Tot dusver heeft de Heere Jezus dus gelezen. Toen sloot Hij het boek 
en zei: "Heden is deze schrift in uwe oren vervuld". Niet dus, wat er verder volgt 2b8: 

"en den dag der wrake onzes Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Sions te 
beschikken, dat hun gegeven wonde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het ge-
waad des lofs voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der ge-
rechtigheid, een planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt worde. En zij zullen de oude 
verwoeste plaatsen bouwen, de vroegere verstoringen weder oprichten en de verwoeste ste-
den vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan 
en uw kudde weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; doch 
gijlieden zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen, gij zult 
het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij roemen. Voor uw dubbele 
schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel, daarom zullen zij in hun land erfe-
lijk het dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde (Hebr. vreugde der eeuw) hebben en Ik 
zal een eeuwig verbond met hen maken" (Hebr.: verbond der eeuw). 

 
DE DAG DER WRAAK. 
Jes. 61 vanaf, vs. 2b is dus toekomstig, want de dag der wrake is toekomstig. Wij wensen dat 
nog even na te gaan. 
 
De dag der wrake wordt het eerst genoemd in Jes. 34:8. Als we dat hoofdstuk lezen, blijkt, dat 
het een profetie is, die betrekking heeft op de eindtijd. Al het heer der hemelen zal uitteren en 
de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek en al hun heer zal afvallen gelijk een 
blad van den wijnstok en gelijk een vijg afvalt van den vijgenboom, vs. 4. Dat vers wordt in 
Openb. 6:13 en 14 geciteerd en heeft dus betrekking op de tijd van het zesde zegel. Hoe ook 
opgevat, het was toekomstig t.o.v. de volheid des tijds en is niet vervuld in Jesaja’s dagen. De 
Heere Jezus, Die als hoogste Profeet in allen dele het woord recht sneed, sneed dus ook die 
toekomstige dag der wraak af van het toen vervuld wordende. Wat dus volgt na vs. 2a is toe-
komstig, de dag der wrake is nu het eerste, wat Israël en de Volken zal treffen. Israël om zijn 
afwijking, de Volken, omdat zij Israël uit haat vervolgen en verdrukken. Jes. 34:1 en 2 luiden 
dan ook:  

 
"Nadert gij Heidenen om, te horen en gij Volken, luistert toe, de aarde hore en hare vol-
heid, de wereld en alles wat daaruit voortkomt. Want de verbolgenheid des Heeren is over 
al de Heidenen en grimmigheid over al hun heer..."  
 
In Openbaring zien we daarvan de uitwerking. 
In Jes. 63:4 lezen we weer van de dag der wraak, Vs. 1-4 luiden: 
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"Wie is deze, die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd 
is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreekt, 
Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad en Uw klederen als 
een, die de wijnpers treedt?" 

Dan volgt het antwoord: 

“Ik heb de pers alleen getreden en daar was niemand van de Volkeren met Mij en Ik heb 
hen getreden in Mijn toom en heb ze getrapt in Mijn grimmigheid en hun kracht is ge-
sprengd op Mijn klederen en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld, want de dag der wraak was 
in Mijn hart en het jaar Mijner verlosten was gekomen". 

In Openb. 19:13 vinden we: 

"En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was",  

en in 19:15 

"... en Hij treedt de wijnpers van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen 
Gods". 

Dit woord is nog niet vervuld, omdat Christus nog niet wedergekomen is. Jes. 63 en Op. 19 
naast elkaar gelegd, bewijzen dus eveneens, dat de dag der wraak nog toeft, en eerst in de 
eindtijd zal komen. 

Inzicht in de profetie verkrijgen betekent dus vaak ze recht leren snijden, d.i., indelen, het af-
gesneden onvervulde deel plaatsen in een toekomstige bedeling. Soms moet men onderscheid 
maken in een voor vervulling en in een eind vervulling, 

Dat het overige gedeelte van Jes. 61 toekomstig is, volgt ook uit de 2 uitdrukkingen: eeuwige 
vreugde en eeuwig verbond (Hebr.: vreugde der eeuw en verbond der eeuw). Beide zien op de 
toekomende eeuw, niet op de "eindeloze eeuwigheid", die de westerse dogmatiek er van ge-
maakt heeft. 

DE TUSSEN BEDELING. 
Met het duidelijke voorbeeld van de Heere Jezus voor ogen, zo duidelijk, dat er maar één ge-
geven is, maar waarmee allen moesten kunnen volstaan, is het gemakkelijk inzicht te verkrij-
gen in de profetie in het algemeen en in die aangaande Israëls herstel in het bijzonder, Er is 
tussen het vervulde en onvervulde gedeelte een ruimte, die nu bijna een 19 eeuwen duurt. 
Hoewel de delen bij elkander staan, behoren zij, wat tijd betreft; niet bij elkaar; ze gelden wel 
Israël, maar niet Israël in dezelfde bedeling. Het eerste deel is het “jaar van het welbehagen 
des Heeren", het andere dat van "de dag der wrake onzes Gods". 
 
En tussen die beide nu ligt de grote tussen bedeling van 19 eeuwen. Het jaar van het welbeha-
gen des Heeren eindigt in Hand 28 als Paulus zich afkeert van Israël en een nieuwe bedeling 
intreedt, die thans nog doorloopt, Hierop kunnen we in dit werk echter niet diep ingaan, Al-
leen dit nog: 
Wanneer men in het bergland de bergtoppen achter elkaar ziet liggen, schijnt het, alsof de 
bergen vlak naast elkaar liggen. Naderbij komende merkt men, dat er vaak een zeer grote af-
stand tussen is. Van een stad, van op een afstand bezien, schijnen de hoge gebouwen, die in 
een lijn liggen, tamelijk aan elkaar verbonden. Eerst als we praktisch van het ene naar het an-
dere gaan, zien we, dat ze soms in geheel andere wijken staan en er veel meer tussen ligt, dan 
we dachten. 
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 Zo ook met de profetie. Achteraf beschouwd heeft God iets verborgen gehouden, dat juist ligt 
tussen de delen. Bijzonder bij Jes. 61 is dat duidelijk. Dat nu is door de Kerken van de Re-
formatie niet opgemerkt. Met alle geweld wilde men die delen bij elkaar houden. Wat God 
echter gescheiden heeft, verenige de mens 'niet. En Hij hééft gescheiden. Waarom, zal later 
blijken. 

Structuren 

De Wet des Heeren is volmaakt. Ps. 19:8. 

In dit tijdschrift zullen telkens weer structuren opgenomen worden. Een enkel woord over wat 
dat zijn. 

We spreken bij de planten van de structuur van de takken en bladeren. Deze zijn dikwijls op 
wonderlijke wijze samengevoegd en vertonen een merkwaardige bouw. In het onderzoek naar 
de aard der elementen spreken we van de structuur van een atoom, d.i. de wijze van samen-
stelling, de groepering van de nog kleinere onderdelen (elektronen en ionen). 

Wat is nu te verstaan onder de structuren van de Schrift? Het zijn grondschetsen, die aanto-
nen, hoe een groter of kleiner deel van de Schrift is opgebouwd. We kunnen zo dus de struc-
tuur van een Bijbelboek of van een hoofdstuk of van een onderdeel van een hoofdstuk geven. 

Elk volk heeft, ook t.o.v. het Schriftonderzoek zijn eigen taak. De Duitser werkt anders dan de 
Fransman, de Engelsman dan de Nederlander. Engelse Schriftonderzoekers schijnen het eerst 
begonnen te zijn de Schrift in structuurvorm te zetten. We ontlenen zo goed als al de structu-
ren aan hun werken. 

De structuur is vaak nodig voor de uitlegging. Als men ziet, welke delen tegenover elkaar 
staan, parallel d.i. naast elkaar lopen of congrueren d.i. samenvallen, komt er vaak een oplos-
sing voor moeilijke delen. Men make zich enigszins vertrouwd met de structuren, het zal het 
geloof in Gods Woord versterken. 

Geen enkel boek ter wereld is in structuurvorm te brengen. Dat kan alleen geschieden met de 
Schrift, wijl die gebouwd is naar de zuiverste wetten des Geestes. De structuur is een uitwen-
dig getuigenis, dat Gods Woord de Waarheid is. Gods redenen zijn gelouterd, zevenmaal, in 
een aarde smeltkroes, d.i. in de menselijke natuur. Ps. 12:7. 

De bouw van de Schriftstructuren is niet altijd even eenvoudig. Ook hier komt Gods grote 
rijkdom uit. Sommige zijn eenvoudig, andere ingewikkeld. De structuren zijn Gods' indeling 
der Schriften. De hoofdstukken en verzen in onze Bijbels zijn zeer gebrekkig menselijk in-
deelwerk, dat niet kan blijven bestaan. God zal eenmaal in alles de waarheid doen uitstralen, 
ook in Zijn Woord. En wel door de diepere grondlijnen, de grondschetsen, de structuren naar 
voren te brengen, die even mechanisch zullen blijken te zijn als de ordeningen van de hemel, 
en even organisch als de Geest des levens. 

We geven tot nader inzicht enkele structuren. 

Jes. 6:10. 

a Maak het hart dezes volks vet 
b en maak hun oren zwaar 

c en sluit hun ogen 
c opdat het niet zie met de ogen 

b noch met zijn oren hore, 
a noch met zijn hart versta, noch zich bekere en Hij het geneze. 
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Dit is zeer eenvoudig. Men ziet, hoe we hier met een omgekeerde bouworde te doen hebben. 
Hart staat in zin 1 en 6, oren in 2 en 5, ogen in 3 en 4. 

De structuur komt niet alleen in verzen uit, maar ook in hoofdstukken. Uit de "Companion 
Bible" nemen we b.v.: 

Gen. 3. 

A1 11-5 De Slang. De mens verleid en in overtreding. 
B1  6 De boom der kennis: Er van gegeten. 

C1 al 7 Uitwerking op beiden, man en vrouw. 
b1 7 Menselijke voorziening. Schorten van bladeren. 

D1 8-12 Gods vraag aan de man. 
E113 Gods vraag aan de vrouw. 

F1 14 Oordeel over de Slang. 
F2 15 Belofte van het Zaad. 

E2 16 Gods oordeel over de vrouw. 
D2 17-19 Gods oordeel over de man. 

a2 20 Uitwerking op beiden, de man en de vrouw. 
C2 b2 21 Goddelijke voorziening. Vellen van dieren. 

B2 22-24 De boom des levens. Verdrijving ervan.  
A2 24 De Cherubim. Dragers van het leven. Hoop. 

Men ziet hoe schoon alles harmonieert. De Slang staat tegenover de Cherubim (A), de boom 
der kennis tegenover die des levens (B), de menselijke voorziening tegenover Gods voorzie-
ning (C b). In D1 vinden we Gods vraag aan de man. In E1 Zijn vraag aan de vrouw. Dan 
komt eerst Gods oordeel over de vrouw (E2), dan Zijn oordeel over de man (D2). Het centra-
le, het middendeel wordt gevormd door het oordeel over de Slang en de belofte van het Zaad. 

Vaak omvat de structuur meer dan één hoofdstuk en levert hij bewijs van de gebrekkige inde-
ling van onze Bijbels. 

Het boek van Adams geslacht b.v. loopt van Gen. 5:1 tot 6:8. 

A1 5:1,2 Adam, de zoon van God (Luk. 3:38). 
B1 5:3-5 Adam. Gevallen. Zijn jaren 930; de eerste 130 

C1 5:6-27 Het geslacht van Adam. Hun dood. 
D1 5:28-32 Noach en de belofte van troost. 

A2 6:1,2 De zonen Gods. 
B2 6:3 Adam. Gevallen. Zijn jaren 930; de laatste 120. 

C2 6:4-7 Het geslacht der zonen Gods. 
D2 6:8 Noach en zijn vinden van genade.  

Men ziet hoe eerst bij Gen. 6:9 een nieuw hoofdstuk had moeten beginnen. We zouden zo 
door kunnen gaan, doch plaatsruimte verbiedt dit. Eén nemen we nog op: 

1 Cor. 1:24,25 

a1 Christus, de kracht Gods (Kracht). 
b1 en de wijsheid Gods (Wijsheid). 
b2 Het dwaze Gods wijzer dan de mensen(Wijsheid). 

a2 Het zwakke Gods sterker dan de mensen (Kracht). 

Hier hebben we geen herhaling van de woorden, maar wel van de gedachten. 
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Zoals gezegd geeft de structuur ons veel steun bij de uitlegging. Bijzonder is dit het geval als 
we de betekenis van een woord na moeten gaan, dat meer dan één begripszijde heeft. De 
structuur opzet doet vaak de slag reeds half winnen. Verder legt de structuur de klemtoon op 
de naar voren springende punten. In Gen. 3 is dit b.v. Vs. 14 en 15 en 1 en 24. 

Het zoeken naar de structuur is veelal een moeizaam werk. De herhaling van een woord of de 
afwisseling van een zelfstandig naamwoord met een bijvoeglijk naamwoord of werkwoord is 
de wegwijzer er toe. De grote bijbel boeken bieden de meeste moeilijkheid wegens het minder 
overzichtelijk zijn. Juist inzicht in de structuren zou veel tweespalt doen verdwijnen. 

Alles overziende blijkt, dat het woord van God zo volmaakt is, dat het bij ontleding bevonden 
wordt gebouwd te zijn naar een weldoorwrocht en wondervol plan, dat doorgevoerd is in 
boek, onderdeel en vers en heen wijst naar de Kunstenaar of Bouwmeester, Die met behulp 
van de gebrekkige mensentaal zulk een volkomen harmonisch geheel heeft samengesteld, dat 
de stormen van ongeloof en kritiek, de hitte van menselijke aanval, de koude van zondige 
verwaarlozing en de zwoelten van menselijke eigenwaan ten volle doorstaan kan. 

 

De Heilige Schriften 
No. 2. 

II. Overzicht en structuren van "De Wet". 

GROEPERING. 
De eerste groep der Hebreeuwse Schriften heet "De Wet". Deze bevat 5 boeken, die we an-
dermaal in structuur plaatsen. 
 
A1 Genesis. Het Begin. De Volken en het Grote Volk. 

B1 Exodus. De uitgroei van het Grote Volk. Zijn verlossing. 
C Leviticus. Aanbidding. De vorming van het priesterlijk koninkrijk. 

B2 Numeri. De woestijnreis. Het falen van het Grote Volk. 
A2 Deuteronomium. Het einddoel van het Grote Volk. De tweede keer. 

GENESIS.  
Het eerste boek heet in het Hebr. niet Genesis, maar "in (het) begin". Genesis betekent ge-
boorte. God spreekt niet van geboorte, maar van schepping. Hierin ligt meer opgesloten. Men 
zal ons tegenwerpen, dat in Gen. 2:4 sprake is van de geboorten des hemels en der aarde. We 
moeten dit tegenspreken. De S.V. is hier onjuist. Hetzelfde woord is in Gen. 5:1 vertaald door 
geslacht (zie de structuur). 
 
Het eerste boek laat ons het begin van vele dingen zien. Het begin der schepping, het begin 
der vernieuwing, het begin van de mens, het begin der mensheid, het begin van de volken, het 
begin van het Grote Volk, ja, het begin van het eind. In type dan. 
Wie Genesis, al is het ook in hoofdtrekken, verstaat, ziet zich de H.S. ontsloten. In dat boek 
liggen de wortels, het begin. Bijzonder van af Gen. 9 verbreden zich de wortels en verheffen 
zich tot stam boven de bodem der visie. We zien de volken opkomen en het "Grote Volk" Is-
raël; we lezen van de tweelijn in Abram z'n loop nemend, de grondlijn van Israël verbreedt 
zich over Isaak en Jakob in de 12 zonen. In Jozef zien we de Wereldheerser, tot wie de gehele 
wereld komt om spijzen te verkrijgen en in en door wie het huis zijns vaders mede heerschap-
pij erlangt. 
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We stipten slechts iets aan. Te zijner tijd wordt dit nader uitgewerkt (zie reeks I en III). 

We vinden in Genesis dus de Volken, Israël, Israëls toekomst, de Bruid, meerdere groepen. 
Een ding echter niet. We vinden er niet het Lichaam van Christus. De Bruid is vanzelf het Li-
chaam des Bruidegoms niet. Rebekka is niet het lichaam van lsaak. Ze zijn wel één vlees, 
maar niet één lichaam. Van het Lichaam moet het begin elders gezocht worden. Laat ons ech-
ter niet op een en ander vooruitlopen. 

STRUCTUUR. 
De indeling in hoofdstukken in onze Bijbel is mensenwerk, vaak zeer gebrekkig mensenwerk. 
De oorspronkelijke tekst bevat geen indeling. Die is er wel, maar moet opgemaakt worden uit 
de bouw, uit de structuur. De hoofdstuk indeling dateert van ± 1200, de vers indeling van later 
datum. 
 
Ook hier zijn we schier hopeloos gebonden door de traditie en de algemene verbreiding. Zon-
der verlichting van Gods Geest, zonder algehele omkeer van de gedachten zal men nimmer 
overgaan de gebrekkige Bijbelindeling te veranderen. Praktisch lijkt het ook onmogelijk. 
Eenmaal echter zal God Zijn verdeling naar voren brengen en het organisme van het orgaan 
van Genesis op Zijn wijze ontleden, zodat allen bekend worden met wat Hij als indeling wil. 
Thans kan dat alleen op kleine schaal naar voren gebracht worden. Dat deed de Companion 
Bible, waaraan we het volgende ontlenen. 

A1 1:1 - 2:3 De inleiding. 
A2 2:4  50-26 De 11 "geslachten". 

Dit nader ontledend krijgen we: 

De inleiding 

A1B1 1:1 De wereld, die toen was (2 Petr. 3:6). 
C1 1:2 Z'n einde. Verwoesting. 

B2 1:2-31 De oude wereld (2 Petr. 2:5). 
C2 2:1-3 Z'n einde. Zegening. 

De 11 geslachten 

A2 D1 E1 2:4 - 4:26 De geslachten der hemelen en der aarde. 
F1 5:1 - 6:8 Adams geslachten. 

G1 6:9 - 9:29 Noachs geslachten. 
H1 10:1  11:9 De geslachten van Noachs zonen. 

J1 11:10 - 11:26 Sems geslachten. 
K1 11:27 - 25:1 Terachs geslachten. 

D2 E2 25:12-18 Ismaëls geslachten. 
F2 25:19  35:29 Isaaks geslachten. 

G2 36:1-8 Ezaus geslachten. 
    H2 36:9-43 De geslachten van Ezaus zonen. 

J2 37:1 - 50:26 Jakobs geslachten. 

 

DE "GESLACHTEN" VAN GENESIS. 
Het Hebr. woord "toledooth" in verbinding met hemelen en aarde of met een eigennaam, 
komt 11 maal in Genesis voor. Uit de Staten Vertaling is dat niet op te maken. Men kan dit 
nagaan met een Konkordantie. De S.V. heeft het op drie wijzen vertaald: door geboorten in 
Gen. 2:4, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1 door geslacht in Gen. 5:1, door geschie-
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denissen in Gen. 37:2. Het is moeilijk door een Nederlands woord weer te geven, dat het ge-
hele begrip dekt. Het best lijkt ons nog: geslachten of geslachtslijnen, waaronder dan de ge-
slachten met hun geschiedenis begrepen zijn. 
Uit deze indeling blijkt, dat het woord toledooth altijd betrekking heeft op het deel dat volgt, 
niet op wat vooraf gaat. Gen. 2:4 is dus niet de samenvatting van Gen. 1:1  2:3, maar het op-
schrift van Gen. 2:4 ~ 4:26 en geeft ons inzicht in de twee geslachten, dat der hemelen, dat 
met Abel aanvangt, dat der aarde, dat in Kaïn begint. 
Elk van de 12 delen van Genesis is weer nader in te delen. Dat blijkt reeds uit de structuur, die 
we in deel 1 gaven. Het zou ons thans te ver voeren van elk van de 11 geslachten ook de 
structuur op te nemen. Genoegzaam blijkt echter, dat in de Schrift nog verborgenheden beslo-
ten zijn, die nieuwe perspectieven openen en de inspiratie bevestigen. 

Het is opmerkelijk, dat we niet lezen: Dit zijn Abrams geslachten. Indien de mens Genesis 
had geschreven, uit eigen aandrift, dan zou de vader der gelovigen ongetwijfeld in het midden 
gestaan hebben. Nu gaat hij schuil in Terach. Dan, het laatste woord is niet gesproken. De H. 
Schrift geeft niet 11, maar 14 geslachten. We lezen nog van de geslachten van Aaron en Mo-
zes (Num. 3:1) en van Perez (Ruth 4:18-22). En eindelijk: "Het boek des geslachts van Jezus 
Christus, den Zoon van David, de Zoon van Abraham" Mt. 1:1. En daarin is Abraham de 
eerste. Zo geeft de Heere hem een aparte plaats. Wij zouden hem de ereplaats gegeven hebben 
in Genesis. God doet dat in het geslachtsregister van Zijn Zoon! Ook hier een bewijs voor de 
inspiratie. Eerst genade  daarna ere. 

EXODUS. 
In het Hebr. begint dit boek met de woorden: "En dit zijn de namen". In Genesis vinden we 
ook vele namen. Hier beperkt God Zich tot een volk, dat voortsproot uit Jakobs zonen. Exo-
dus handelt daarom niet alleen met de afzondering van de andere volken, die door de uittocht 
z'n voltrekking vond, maar ook van de roeping om Zijn volk te zijn. Hij voert tot Zichzelf Ex. 
19:4. Israël is Zijn eigendom uit alle volkeren van de aarde en bestemd tot een priesterlijk ko-
ninkrijk vs. 5-6. De Heere heeft Zich een volk verlost. Hij kent hen bij name en gedenkt aan 
het eens met de voorvaderen gesloten verbond. 
 

Exodus is het boek van de verlossing. Deze verlossing is voor hen, die, "bij name" bekend 
zijn, d.i. de Heere reeds eerder hebben leren kennen in Zijn openbaring en Hem nu leren ken-
nen in Zijn verlossende macht en liefde. Typisch bezien leert Exodus ons de eerste en tweede 
komst van Christus voor Israël. Mozes werd de eerste keer niet aangenomen, de tweede keer 
wel. Zo heeft Israël Zijn Verlosser bij de eerste komst niet aangenomen, maar zal het dat doen 
op de "tweede reis". Geestelijk genomen leert Exodus ons de persoonlijke verlossing van de 
zondaar uit de slavernij der zonde. 

De structuur is als volgt: 
A1 1:1 - 2:10 Israëls slavernij. 

B1 2:11 - 14:13 De bevrijding in- en doorgezet. 
A2 15:1-21 Israëls slavernij. Einde. 

B2 15:22  40:38 De bevrijding benut. 

LEVITICUS. 
In het Hebr.: "En Hij riep tot Mozes en de Heere sprak". In Exodus zien we Israël in de 
woestijn gevoerd; in Leviticus roept Hij hen tot nauwer band en geeft hun Zijn eredienst. Het 
nabij de Heere zijn, vraagt het zich geheel Hem wijden. Vandaar de offeranden: het brand, 
spijs- en dankoffer. Het vraagt tevens het afleggen van de zonde, vandaar het zond- en schul-
doffer. Voorts geeft het de verschillende priesterdiensten. 
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Leviticus is het boek van de ware aanbidding. Alleen zij, die bij name bekend en verlost zijn, 
roept God om Hem te leren aanbidden. 
Alle typen hebben op die aanbidding betrekking, zoals die van Exodus op de verlossing. Geen 
enkel ander boek bevat zoveel woorden van de Heere: "De Heere sprak", 36 maal, "Ik ben de 
Heere", 21 maal (3 x 7), "Ik ben de Heere uw God", 21 maal, "Ik ben", 3 maal. Alles ziet hier 
typisch op Israël in de Wedergeboorte en geestelijk op Christus en de verlosten. 

De structuur is deze: 
A1 1:1  7:38 De offers en de wetten er voor. 

B1 D1 8:1  10:20 Priesterschap. 
E1 11:1 - 15:33 Ceremoniële wetten. Afkondiging. 

C1 16: 1-34 Israëls vasten. Grote verzoendag. 
A2 17:1-16 De offers en de eisen. 

B2 E2 18:1 - 20:27 Ceremoniële wetten. Straffen. 
D2 21:1  22:33 Priesterschap. 

C2 23:1 - 25:35 Jehovah's Feesten. 
A3 26:1 - 27:34 De offeraars en hun plichten. 

 
NUMERI. 
In het Hebr. begint dit boek met de woorden: "En sprak de Heere tot Mozes in de woestijn". 
We korten dit af tot: "In de woestijn". Zien we in Exodus Israëls bevrijding, in Numeri zien 
we Israëls falen in de woestijn. Hier maken we kennis met de beproevingen en gevaren van de 
woestijn, type van die van het hart. Allen die ouder dan 20 jaar zijnde uit Egypte gingen, vie-
len in de woestijn, behalve Jozua en Kaleb. Hebr. 3:7-11; 17-19. De betrekking met de Heere 
wordt niet onderhouden. Het was een trouweloos geslacht. Elf dagreizen waren het van Horeb 
tot Kanaan. Deut. 1:2. Nog één en men was in het land binnengetrokken. Het kon niet zo zijn. 
Vanwege het ongeloof kon men niet ingaan. 
 
De structuur is deze: 
A1 1:1  4:9 Tellingen en rangorde, Wijze van legering en dienst. 

B1 5:1  9:23 Wetten en gebeurtenissen. 
A2 10:1-36 Reizen en orde. 

B2 11:1  25:28 Gebeurtenissen en wetten. 
A3 26:1 - 27:11 Tellingen en orde. Inbezitneming. 

B3 27:12 - 31:54 Gebeurtenissen en wetten. 
A4 32:1 - 36:12 Reizen en orde, Verdeling van, het land. 

Naschrift 36: 13 
 

DEUTERONOMIUM.  
In het Hebr.: "Deze zijn de woorden". Een nieuw Israël staat voor ons. Niet na 1 dag, maar 
eerst na 38 jaar konden ze het land binnengaan. Deuteronomium toont ons, dat Israël niet de 
eerste, maar de tweede reis overwinnaar wordt. Niet door Mozes, maar door Jozua wordt het 
in Kanaan geleid. Niet bij Christus’ eerste, maar bij Zijn tweede komst zal Zijn volk zeer ge-
willig zijn op de dag Zijner heirkracht Ps. 110. Deuteronomium geeft onderricht voor hun 
wandel in het toekomstig bezit. 
 
Deuteronomium geeft een overzicht van Israëls verleden, een blik in het heden van die dagen 
en een perspectief van Israëls toekomst. Het lied van Mozes (Hfdst. 32) kan als korte samen-
vatting van het boek beschouwd worden, de zegen van Mozes (Hfdst. 33) heeft betrekking op 
de dagen van het Nieuwe Verbond, als de Heere Koning zal zijn over Israël. Deuteronomium 
is typisch profetisch voor Israël, geestelijk voor de gelovige. 
De structuur is deze: 
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A1 1:1-5 Inleiding. 
B1 C1 1:6 - 32:47 De stammen. Hun bestuur. 

D1 32:48-52 Mozes. Zijn dood aangekondigd. 
B2 C2 33:1-29 De stammen. Hun zegening. 

D2 34: 1-7 Mozes. Zijn dood voltrokken. 
A2 34:8-12 Besluit. 

Schriftonderzoek 

No. 2. 

Gen. 1:1 In den beginne schiep... 
De gewone opvatting is, dat scheppen iets uit niets maken is. Zo hebben we het, der traditie 
getrouw, geleerd. Leert de Schrift dat ook? Laat ons zien. 
In Gen. 1:21 wordt gezegd: "God schiep de grote walvissen en àlle levende wremelende ziel, 
welke de wateren overvloedig voortbrachten, naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte 
naar zijn aard." Is dat een scheppen uit niets, of is de substantie voorhanden? 
In Num. 16:30 zegt de S.V.: "Indien de Heere wat nieuws zal scheppen". In het Hebr. staat: 
"Indien de Heere een schepsel zal scheppen". Dan gaat het vers verder: "En de aarde zijn 
mond zal opendoen en ze verslinden (n.l. Korach Dathan en Abiram) met alles, wat het 
hunne is". Ook hier zijn de factoren aanwezig om dat nieuwe schepsel te scheppen. 

In Joz.17:15 wordt gezegd: "Dewijl gij een groot volk zijt, zo ga op naar het woud en houw 
daar voor u af". In het Heb. staat hier hetzelfde woord, dat in Gen. 1 door scheppen vertaald 
is. Israël moest het woud maken tot land, het omscheppen van bos tot woonland. Ook hier 
geen scheppen uit niets, maar een omvorming. 

In Ez. 23:47 is het woord vertaald door neder houwen. In Ez. 21:19 door kiezen (Kies een zij-
de). Men ziet hoe het Hebr. een geheel andere gedachtegang volgt dan wij. We gaan daar 
thans niet verder op in en besluiten. 

Scheppen in Schriftuurlijke zin zegt iets anders dan wat wij er van gemaakt hebben: Iets uit 
niets maken. De wereld is niet uit het niets gemaakt. 1 Cor. 8:6 is daarvoor het afdoende be-
wijs: Wij hebben een God en Vader, uit Wien alle dingen zijn. Hij is toch niet het Niets? 
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Uit de Schriften 
Deel 1 No 3 - 30 Aug. 1929 

Eén ding is nodig Luk. 10:41. 
 
Tot Martha werd eenmaal het woord gesproken: "Martha, Martha, gij bekommert en ontrust 
u over vele dingen, maar één ding is nodig." Wat was dat ene nodige? Om van 's Heeren 
mond het woord des levens te horen. Maria zette zich aan Zijn voeten neer en begeerde de 
gelegenheid te benutten om van Hem te leren. Martha was druk bezig met dienen, zeker ook 
om de Heere Jezus en Zijn discipelen te onthalen; alleen, zij sloofde zich te veel uit en maakte 
zich druk over dingen, die achterwege hadden kunnen blijven. 
Meer dan ooit is thans weer één ding nodig, om n.l. de Heilige Geest door het Woord tot ons 
te laten spreken. Dat Woord is thans voller dan de Heere kon brengen, toen Hij op aarde was. 
Toen kon men alles niet dragen (Joh. 16:12). Thans is het Woord tot zijn volheid gebracht 
(Col. 1:25) en hebben wij een volkomenheid. Dat volle Woord moet vat op ons krijgen. Niet 
in het dienen ligt allereerst het ene nodige, maar in het horen, wat God in Zijn Woord tot ons 
zegt. 

Het ernstige deel der Christenheid lijkt thans meer dan ooit op de ijverige, slovende, dienen-
de, zich bekommerende Martha. Voor alles meent men te “moeten" zorgen. Het is wel. Al-
leen, ontbreekt zo de tijd niet om het Woord te laten spreken? Zijn er niet veel leraars, die 
geen tijd hebben zich te verdiepen in het Woord? Wordt er niet te weinig onderweg "uit de 
beek geschept", uit de Schrift geput? Wordt er niet te veel gedronken uit vaten, waarin wel het 
water van de beek niet ontbreekt, maar die toch geen stromend water inhouden? 

Meer dan ooit is de Christenheid aan het zwoegen om het koninkrijk Gods of het "Gods Rijk" 
op te richten en om Christus te willen dienen. Maar zal van veel in deze arbeid de Heere niet 
andermaal moeten zeggen: "Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is 
nodig"? 

Martha was bezig met veel dienen. Ze deed veel overbodig werk. Zij kon geen tijd vrij maken 
om zich te verdiepen in de woorden van Christus. Zo zijn er thans veel Christenen, die geen 
tijd hebben om zich te verdiepen in de woorden Gods en daarom geen of geen voldoende in-
zicht hebben in de tegenwoordige bedeling. 

Toch is het meer dan ooit nodig. Alle groepen wankelen of zullen wankelen. Men raakt aller-
wegen in verwarring. Het is voor de waarlijk oprechte leraars en gelovigen, die wel de nood, 
maar niet de oplossing en afloop der tijden zien, bedroevend, dat de oude paden verlaten wor-
den en nieuwe wegen worden ingeslagen, die hun vreemd zijn en waarvan zij menen, dat het 
"wegen des doods” zijn. Ook zij bekommeren zich. En ook voor hen staat: "Eén ding is no-
dig." 

Dat enige nodige is om uit Gods Woord te putten, uit de beek te drinken en het hoofd op te 
heffen tot Hem, Die het woord der Schrift door zijn Geest wil schrijven in het hart, waar het 
als een onuitwisbaar onderpand neergelegd wordt tot de dag der verlossing. 

Laat ons opnieuw het Woord ter hand nemen, laten we het lezen, alsof we het nimmer gelezen 
hadden, d.i. vrij van oude, aangeleerde meningen, laten we het onderzoeken, vol vertrouwen, 
dat het de waarheid is, laten we worstelen om te komen tot de rechte snijding der Schrift, op-
dat we niet beschaamde arbeiders mogen zijn. Maria koos het goede deel uit, door te luisteren 
naar 's Heeren woord, toen zij gelegenheid had. God schenkt ons nog een betrekkelijk stille 
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periode, die benut moet worden om nog eenmaal in onze bedeling met kracht het volle Woord 
tot ons te laten spreken. Laat ons die benutten, opdat we weten, waar het om gaat: de onver-
derfelijke kroon (1 Cor. 9:25) van de rechtvaardige Rechter (2 Tim. 4:8). 

 

Schriftonderzoek 

No. 3. 

Gen. 1:1 In den beginne schiep God... 

In den beginne schiep Elohiem, zegt het Hebr. Wie wordt met de naam Elohiem aangeduid?  
We willen daar thans een onderzoek naar instellen. 

In Hebr. 1:10 vinden we een duidelijke uitspraak. Dit vers gelezen in zijn samenhang met vs. 
8 zegt, (volgens de S.V.): "Maar tot den Zoon zegt Hij..., Gij, Heere, hebt in den beginne de 
aarde gegrond en de hemelen zijn werken Uwer handen". Hebr. 1:10 zegt dus, dat de Zoon 
de Schepper is. 

We zetten ons onderzoek voort en vinden in Col. 1:16: "Want door (Gr. in) Hem zijn alle 
dingen geschapen... alle dingen zijn door Hem (n.l. de Zoon Zijner liefde, zie vs. 13) en tot 
Hem geschapen”. Hier vinden we dus de uitspraak dat door Hem, die wegens zijn geboorte 
uit Maria, de Zoon heet, alle dingen geschapen zijn. 

In Johannes 1 vinden we weer een uitspraak. Volgens 1:3 zijn alle dingen door het Woord 
gemaakt. Dit woord "gemaakt" is in vs. 14 en 17 van hetzelfde hoofdstuk vertaald door "ge-
worden". Het Woord is vlees geworden, de genade is geworden. In vs. 3 had ook vertaald 
moeten zijn: Alle dingen zijn door Hetzelve, n.l. het Woord, Gr. de Logos, geworden. Ook 
hier blijkt, dat de Zoon alles door zijn bemiddelende werking deed worden. 

Terugkerend tot Gen. 1:1 menen wij, dat met Elohiem de Zoon wordt aangeduid, uitgaande 
ter wereldschepping. Hij put uit de Vader want wij hebben een God en Vader, uit Wie alle 
dingen zijn (1 Cor. 8:6) en alles wordt door de Zoon, door Wie alle dingen zijn (1 Cor. 8:6). 
Niet de Vader, maar de Zoon is de rechtstreekse Schepper der hemelen en der aarde. De 
"Heilsmiddelaar" is ook de "Scheppingsmiddelaar". Hij Zelf is vóór alle dingen, alle dingen 
worden door Hem. 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 3. 

INGESNEDEN PROFETIEEN. 
In onderstaande teksten geven we enige voorbeelden van ingesneden profetieën. Wat vóór de 
lijn staat is vervuld, het andere is toekomstig. 
 

  De 
Het Verleden     tussen           De Toekomst 

  bedeling 

Jes. 61:1-2a. ...het jaar van het    Jes. 61:2b-11. en den dag der 
welbehagen des Heeren.     wraak onzes Gods .... 
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Jes. 11:14a. ...en de zachtmoedigen         Jes. 11:4b-12:6. Doch Hij zal de 
des lands met rechtmatigheid    aarde slaan met de roede Zijns 
bestraffen.      monds, en met den adem Zijner 

lippen zal Hij den goddeloze do- 
       den 

Jes. 9:5a Want een Kind is ons                                  Jes. 9:5b, 6 en de heerschappij 
geboren, een Zoon is ons gegeven,                            is op Zijn schouder; en men 

 noemt Zijn naam Wonderlijk,  
 Raad, Sterke God, Vader der  
 eeuwigheid, Vredevorst; 

Dan. 9:26a en een volk des vorsten,           Dan. 9:26b-27 en zijn einde zal 
hetwelk (lees: die) komen zal (d.i.               zijn met een overstromenden 
een volk waarover de Antichristus               vloed, en tot het einde toe zal er 
eenmaal vorst zal zijn), zal de stad en    krijg zijn, en vastelijk besloten 
het heiligdom verderven (vervuld in               verwoestingen. En hij zal velen 
het jaar 70 na Chr.).                 het verbond versterken één week; 

 (Dit moet nog plaats hebben) 

Hos. 2:11-12 En Ik zal verwoesten               Hos. 2:13 Daarom, ziet, Ik zal 
haar wijnstok en haar vijgenboom...En    haar lokken, en zal haar voeren 
Ik zal over haar bezoeken de dagen            in de woestijn; en Ik zal naar 
des Baäls...        haar hart spreken. En lk zal haar 

 geven haar wijngaarden van daar 
 af. 

Hos. 3:4. Want de kinderen Israëls               Hos. 3:5 Daama zullen zich de 
zullen vele dagen blijven zitten,     kinderen Israëls bekeren, en 
zonder koning, en zonder vorst,     en zoeken den Heere, hun God, en 
zonder offer, en zonder opgericht                David, hun Koning; en zij zullen 
beeld, en zonder efod en terafim.                Vrezende komen tot den Heere en 

 tot Zijn goedheid, in het laatste 
 der dagen. 

Amos 9:8 Ziet, de ogen des Heeren                Amos 9:11 Te dien dage zal Ik 
Heeren zijn tegen dit zondig                 de vervallen hut van David 
koninkrijk, dat Ik het van den      weder oprichten... 
aardbodem verdelge; behalve dat Ik 
het huis Jakobs niet ganselijk zal 
verdelgen, spreekt de Heere. Zie 
verder vs. 9, 10 

Micha 5:1, 2a En gij, Bethlehem     Micha 5:2b14 dan zullen de 
Efratha zijt gij klein om te wezen            overigen Zijner broederen zich 
onder de duizenden van Juda? Uit u            bekeren met de kinderen Israëls. 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser    (Israël is tot op heden nog 
zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen    onbekeerd, 2 Cor. 3:16)  
zijn van ouds, van de dagen der  
eeuwigheid. Daarom zal Hij 
henlieden overgeven, tot den tijd toe, 
dat zij, die baren zal, (Maria) gebaard 
hebbe; 
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Hab. 2:13 Ziet, is het niet van den                Hab. 2:14 Want de aarde zal 
Heere der heirscharen, dat de volken     vervuld worden, dat zij de 
arbeiden ten vure, en de lieden zich             heerlijkheid des Heeren bekennen, 
vermoeien tevergeefs? (nu n.l. in                 gelijk de wateren den bodem der 
deze eeuw)         zee bedekken. (in de toekomende  

  eeuw) 

Zach. 9:9 Verheug u zeer, gij dochter     Zach. 9:10 En Ik zal de wagens 
Sions! juich, gij dochter Jeruzalems!     uit Efraim uitroeien, en de 
Ziet, uw Koning zal u komen,      paarden uit Jeruzalem; ook zal de 
rechtvaardig, en Hij is een Heiland;                strijdboog uitgeroeid worden, en 
arm, en rijdende op een ezel, en op              Hij zal den heidenen vrede 
een veulen, een jong der ezelinnen.            spreken; en Zijn heerschappij zal 
Zie Mat 21:5        zijn van zee tot aan zee, en van 

 de rivier tot aan de einden der 
 aarde. 

Luk. 1:32a …Deze zal groot zijn, en    Luk 1:32b33 en God, de Heere, 
de Zoon des Allerhoogsten genaamd    zal Hem den troon van Zijn vader 
worden.        David geven. En Hij zal over het 

 huis Jakobs Koning zijn in der 
 eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks 
 zal geen einde zijn. 

Zie Voorts: 

Klaagl. 4:21.        Klaagl.4:22. 
Zef. 3:7.        Zef 3:8. 
Luk. 21:24a        Luk. 21 :24b 

 

GEEN TIJDSBEREKENING. 
Wij willen dus de profetie, waar nodig, uitleggen met behulp van wat we willen noemen: de 
profetische tussenruimte. De sterrenwereld kan ons hierin heel wat leren. Oppervlakkig be-
schouwd, schijnen alle sterren aan het hemelgewelf naast elkaar te staan. Hoe komt dat zo? 
Omdat onze blik ze daarheen projecteert, ze op één vlak zet. De nauwkeurige waarnemer be-
merkt weldra, dat ze op verschillende afstanden staan en de sterrenkundige weet ons daar nog 
meer van te vertellen. Zo ook met profetieën. De één staat of stond dichter bij dan de andere. 
De één verschijnt in het licht ener voorbijgegane bedeling, de ander in het licht ener toekom-
stige. Ons is het niet gegeven (zoals de sterrenkundige) de juiste afstand te berekenen in de 
tijdsorde. Die heeft God voor ons verborgen gehouden. Velen hebben het beproefd, geen en-
kele poging is geslaagd of zal slagen, omdat wij, wat God verbergt, niet kunnen berekenen. 
Alle ondernomen pogingen ten spijt; blijft onherroepelijk vaststaan 1 Tim. 6:15, "Welke (n.l. 
Christus) te Zijner tijd zal vertonen (te zijn) de zalige en alleen machtige Heere." Te Zijner 
tijd zal Hij zich openbaren. Hiermee vervalt alle berekening. We kunnen en willen de afstan-
den tussen de vervulde en onvervulde profetie niet berekenen. Iets anders is het echter, of we 
ze kunnen constateren. En dat kunnen en moeten we doen. 
 
Dat heeft de Reformatie niet gedaan. Ze heeft alle profetieën naar het veld van de "Kerk" ge-
projecteerd. Het is aan onze tijd vóórbestemd deze fout, maar dan ook snel, te corrigeren. We 
moeten niet projecteren, vervlakken, maar observeren, scherp onderscheiden, niet alles voor 
de "Kerk" bestemmen, maar opletten op de dingen, die verschillen. Fil. 1:10. Dan zullen we 
de tussenruimte zien en de profetische diepten leren ` verstaan, al kunnen wij ze ook niet me-
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ten. Dat is dan mede een leerschool om te komen tot de belijdenis, dat alleen in Christus alle 
schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn (Col. 2:3) en dat we moeten wachten en 
aan Hem moeten over laten, wanneer Hij te Zijner tijd Gods raad verder uitwerken en daar-
mee ook de profetieën vervullen zal. 
 
VOOR- EN EINDVERVULLING. 
Vele profetieën hebben een voor- en een eindvervulling. Dat kan eerst duidelijker gezien 
worden, als men oog krijgt voor de tussenbedeling. De onvervulde profetie doet de voorver-
vulde aanvoelen en onderkennen. Waar de Reformatie geen oog had voor de bedeling van het 
Koninkrijk en Israëls roeping in de toekomende eeuw, waar ze de insnijding niet onderkende, 
is ze er toe gekomen de vóórvervulde profetie letterlijk te nemen, de eindvervulling geestelijk 
en symbolisch te leren opvatten. Geestelijk -: de zegeningen waren voor de "Kerk", de vloek 
voor de Jood. Symbolisch -: het eindgericht betrof de Wereld in het algemeen, Israël werd (en 
wordt) in die verklaring niet meer gezien als eerste drager van het oordeel. Hiermee gaat alle 
vastheid te loor. De insnijding in de profetie nu geeft bij het licht des Geestes ook inzicht in 
de vóórvervulde profetie. M.a.w.: In Israël heeft vaak het door de profeten voorspelde op 
kleiner schaal een voorvervulling gehad en zal in de toekomst zijn eindvervulling vinden. 
 
Een voorbeeld daarvan. Elia heeft eenmaal in Israël een roeping vervuld. Niettemin zal hij 
andermaal verschijnen, Mal. 4:5. Zijn tweede optreden zal gelijken op zijn eerste, doch in 
breder sfeer voelbaar zijn. Men kan ook alles omkeren en zeggen: Het vóórvervulde was 
slechts voorbode van de ware, de eindvervulling, het was voorbereiding tot die eindvervul-
ling. Eenmaal treden alle medewerkende factoren weder in volle kracht naar voren en gaat het 
treurspel van het Heden over in de door God bereide blijdschap van de Toekomst. De slotakte 
moet nog ontrold worden. 
Dat er een voor- en eindvervulling is, vindt z'n oorzaak in Israëls hardnekkigheid en onbe-
keerlijkheid. Indien Israël zijn Messias had aangenomen, had God tot de volle vervulling 
kunnen voortgaan. Thans kon dit niet. In Zijn Raad heeft Hij daarmee gerekend. 

UITLEGGING EN TOEPASSING. 
Velen menen, dat men door deze wijze van uitlegging, n.l. door insnijding te maken, de 
Schrift verarmt. Nu kan de Schrift op zichzelf nooit verarmd worden, wijl ze Gods goudmijn 
is. Men bedoelt te zeggen, dat door deze uiteenzetting vele Schriftgedeelten niet voor ons 
schijnen te zijn. Hier ontstaat de verwarring tussen uitlegging en toepassing. De uitlegging 
van het O.T. en grotendeels van het N.T. betreft Israël, de toepassing is individueel naar tij-
den en gelegenheden. M.a.w.: Het O.T. handelt over Israël en is te onzer lering. Het geeft 
voorbeelden, 1 Cor. 10. Wie meent, dat de O.T. beloften tot de "Kerk" en tot de gelovigen on-
zer bedeling over gaan, is vervallen in ongeestelijke inconsequentie. De vloek uitspraken zijn 
dan voor Israël, de zegeningen voor de "Kerk". Men lere twee dingen wel inzien: Heel Gods 
Woord is VOOR ONS, d.i. in alle delen is lering, terechtwijzing, onderricht, enz. te vinden, 
maar niet heel de Schrift gaat OVER ONS. Het O.T. gaat over Israël, de Volken, enz., niet 
over de "Kerk". 
 
Hoe moeten we de O.T. profetie dan opvatten? Aldus: Men late en vloek èn zegen staan voor 
Israël, maar zie tevens in, dat de individuele gelovigen, of groepen van gelovigen in toestan-
den kunnen verkeren, die gelijk zijn aan de in de Schrift genoemde. Bijzonder in onze bede-
ling is er grote verscheidenheid. Waaruit die ontstaat, gaan we thans niet na. Een ding is ze-
ker: Er zijn verschillende trappen des geloofs. Dat wordt te veel uit het oog verloren, Het is 
tevens een bewijs, dat men de Profetie wel kan toepassen op, maar niet kan uitleggen met be-
trekking tot de gelovigen onzer dagen. Die toepassing is individueel. 
Onze verwachting is niet die van de O.T. gelovigen. Ze is veel hoger. De O.T. openbaring is 
doeldienend, niet doelstellend voor "de dag der zaligheid". Men leze daarom de Schrift, neme 
bijzonder in zich op datgene, waarbij de Heilige Geest ons bepaalt en doet stilstaan, wat ons 
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"treft" en waarvan we ons gedrongen gevoelen het te herlezen en te overdenken. Dat is de 
persoonlijke lering, de "toepassing". Met dat al blijft de uitlegging en de uiteindelijke vervul-
ling voor Israël. Dat volk zal ten volle voor zichzelf bewaarheid zien, wat God besproken 
heeft. Israël als volk zal de beloften (en straffen) ervaren. Thans past God toe naar tijden en 
gelegenheden. De een zal bij dit uit Jesaja, de ander bij dat uit Jeremia bepaald worden, een 
derde bij iets uit Ezechiël. Gingen die O.T. profetieën over ons, op ons over, dan ervoeren we 
allen gelijktijdig hetzelfde. En dat is niet het geval. Toepassing is dus individueel, naar ver-
schillende tijden, het onvervulde geldt geheel Israël in de volgende bedeling of in de volgende 
eeuw. (Tussen bedeling en eeuw is verschil.) 

DE GRONDFOUT. 
De grondfout van het de-toepassingtotuitlegging-maken ligt in het idee, dat er slechts één ge-
meente, één "Kerk" is, die van de grondlegging der wereld vergaderd wordt. Dat is niet het 
geval. Ef. 3:15 spreekt van alle (Gr, elk) geslacht in de hemelen en op de aarde. God bereidt 
vele groepen toe en voor elk van die groepen heeft Hij bijzondere beloften. Nu kan het woord 
voor een groep met beperkter roeping ook een groep met wijder roeping dienen. Er kan een 
zekere parallel zijn, omdat alle groepen uit mensen bestaan, die in een persoonlijke verhou-
ding tot God gezet worden. Hierbij kan de een van de ander leren.  
Dit houdt echter niet in, dat de gelovigen van deze bedeling Israëls beloften tot erfdeel zouden 
ontvangen. Dat te leren leidt tot "vergeestelijking" van de Schrift. Daarbij leest men voor Is-
raël de "Kerk", Nog afgezien daarvan, dat men zo de Schrift oplost, ontstaat tevens het ge-
vaar, dat men een "Kerkgeloof" krijgt, omdat, wat God tot lering gaf tot "leer" wordt d.i. in 
een bepaald systeem wordt ingedrongen waar buiten men niet gaan mag zonder getroffen te 
worden door het oordeel van "afwijkende gevoelens" te hebben. Dat gevaar is verre van 
denkbeeldig in onze dagen. De persoonlijke heilstoe-eigening wordt er door belemmerd en in 
de weg gestaan. Er moet geestelijke wasdom zijn. Die wordt bevorderd door het O.T. ter toe-
passing te gebruiken door het in zijn voorbeelden te schetsen. Men moet dit leren inzien: 
 
Wat God tot Israël zegt, loopt vaak evenwijdig met het leven van de individuele gelovi-
gen wat betreft het proces van zonde en verlossing, nochtans is onze positie een andere, 
onze roeping een hogere. 
 
Paulus is de man, voor wie God het in Zijn genade weggelegd heeft deze hogere roeping te 
openbaren. Zonder Israëls beloften op te heffen, openbaart God ons, niet alleen geslachten 
van de aarde, - Israël en de Volken -, maar ook geslachten van de hemelen. Ja nog meer dan 
dat, het Lichaam van Christus! 

Een van de grondfouten van de Reformatie is, dit niet of ook maar ternauwernood in te zien, 
laat staan uitgewerkt te hebben. Uitgegaan uit het diensthuis van Rome, moet ronduit erkend 
worden, dat de Reformatie is blijven dolen in de woestijn van Staatskerk en Kerkstaat. Men is 
blijven zitten bij de vergeestelijking, die wel heel vroom lijkt, maar èn Gods Woord van 
kracht berooft èn de hogere roeping uit het oog verliest. Later hopen we de gelegenheid te 
hebben een en ander nader uit te werken, Voor thans houde men in het oog, dat de profetieën 
over Israël gaan en aan dat volk uiteindelijk zullen vervuld worden voor wat het onvervulde 
gedeelte betreft en dat God de individuele gelovige troost, bemoedigt, berispt en vermaant 
door persoonlijke toepassing van Israëls Schriftwoorden, en door hem Israëls historie als aan-
schouwelijk onderricht voor te houden. 

DE SYMBOLIEK VAN LUKAS 4. 
Voor hen, die de onvervulde profetie zo gaarne vergeestelijken, wijzen we ten slotte op de 
symboliek, die er in Luk. 4 ligt. Daar sluit de Heere het Boek, nadat Hij een deel van Jes. 61 
gelezen heeft, en geeft het weder terug aan de dienaar. Lukas zet het er zo treffend bij. Is het 
zonder betekenis? Neen, dan had hij het even goed weg kunnen laten. Na en naast de letterlij-
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ke betekenis, ligt hierin ook een symbolische zin. De dienaar - Israël - krijgt zijn Boek terug! 
D.w.z ook het niet vervulde deel is voor Israël, al wordt dit deel dan ook in een andere bede-
ling vervuld. Wat de "Kerk" onjuist voor zich voorspeld ziet, moet teruggegeven worden. De 
Heere heeft meer dan dat gegeven in de Paulinische Schriften, Israël krijgt zijn Profetie terug. 
Van een massa-bedeling tot de "Kerk" waarin onze vaderen geloofden, is niets gekomen. Isra-
el vormt een ' eigen groep en eenmaal bekeerd, zal het in hoofdzaak niet langs de Paulinische 
lijn lopen, die de "Kerk" had moeten volgen, maar in verhouding tot God staan, zoals een die-
naar staat tot zijn heer, Israël staat tot Christus niet in broederverhouding, zoals de gelovigen 
in Romeinen in Hem hun Eerstgeboren Broeder zien, noch ook als de Leden staan tot het 
Hoofd, zoals Efeze ons voorhoudt, maar als onderdaan staat tot koning. Israël is Gods dienaar, 
Gods Volk. Zijn Heer en Vorst zal het zo leiden, dat het zijn profetieën terug ontvangt, er zich 
door opheft uit de bezoedeling en de onreinheid, opgelopen in de graven van de Volken. Hij 
zal Zich een volk toebereiden, gewillig op de dag Zijner heerkrachten. 
Waar dan de dienaar het boek terug ontvangt, en de daad van Christus in Luk. 4 symbool is 
van het weergeven aan Israël van de hun toebetrouwde woorden Gods (Rom. 3:2) en het boek 
van Jesaja symbool is van al Israëls Profetie, daar ligt in Christus' handelwijze voor ons een 
aanwijzing om in des Dienaars Boek des Dienaars historie en toekomst te zien beschreven. 
M.a.w. Het O.T. spreekt van Israël, niet van een Kerk, die eerst later geopenbaard is, 
voor het eerst aan Paulus en welker dienaar hij eerst wordt aan het begin van de reeds ge-
noemde tussenbedeling. 

De Heilige Schriften 

No. 3. 

III. Overzicht van de structuren van "De Profeten ". 
 

De tweede grote groep van de Hebr. Schriften is die van de Profeten. Onder Profeten versta 
men niet uitsluitend of allereerst voorzeggers van de toekomst. Het zijn veeleer mannen, die 
inleven in Gods raad,  daarvan spreken en getuigen. Het zijn sprekers voor God. In zoverre 
Gods raad ook de toekomst betreft, was het hun vergund op enger of wijder gezichtsveld daar 
een blik in te mogen slaan. 
Heel Israëls geschiedenis in het Land wordt beheerst door de opeenvolgende profeten, die de 
Heere moest zenden, wijl het volk zijn roeping onder de priesters en koningen miste. In dat 
opzicht verschilt Israëls historie geheel van die van andere volken. Geen enkel ander volk 
heeft geschriften, welker inhoud de toekomst beheerst. 

Van Israëls profetie is slechts een klein deel vervuld. Het meeste moet nog vervuld worden. 
Van een "geestelijke" vervulling weet de Schrift zonder de letterlijke, niets. Alles is reëel. 

De "Profeten" omvatten 8 boeken. Ze worden in tweeën gedeeld, de Vorige en de Latere Pro-
feten. De Vorige zijn" Jozua, Richteren, Samuel en Koningen, de Latere: Jesaja, Jeremia, 
Ezechiël en de 12 Kleine Profeten. De eerste 4 laten vooral Israëls feilen en falen zien, de la-
tere staan, wat hun heden betreft, ook in het falen, maar voorzeggen een schone toekomst 
voor Israël. 

Dat de canonieke volgorde, d.i. de volgorde, die in onze Bijbels staat en ook die van de Hebr. 
Bijbels, niet de chronologische, d.i. tijdrekenkundige is, mogen we bekend veronderstellen. 
Niet alle Profeten zijn gedateerd, niet alle even gemakkelijk tijdrekenkundig thuis te brengen. 
De gedateerde profeten zijn: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Amos, Micha, Zefanja, 
Haggaï, Zacharia. De niet gedateerde zijn: Joël, Obadja, Jona, Nahum, Habakkuk en Malea-
chi. Tien zijn er dus gedateerd. zes ongedateerd. Van deze laatste kan uit de inhoud de datum 
opgemaakt of benaderd worden. Later meer over de tijd, waarin zij optraden. (Zie Reeks II). 
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Nu de structuur. 
A1 Jozua. "De Heere der ganse aarde". Het falen om het Land in bezit te nemen, 18:3. De      
Kanaänieten nog in het Land, 15:63. 

B1 Richteren. Algeheel falen. 13 Richters. Israël God verlatend en uit nood weer zoe-
kend. "Geen koning", 21:25. 

C1 Samuël: Saul type van de Antichristus. David type van Christus, Israël wil 
als de andere volken zijn. 

D1 Koningen: Neergang en falen onder de Koningen. Uit het Land. 
D2 Jesaja. Israëls enige hoop, uiteindelijke zegening en herstel. De 
Messias Gods Koning. In het Land. 

C2 Jeremia, Nebukadnezar type van de Antichristus. Davids rechtvaardige 
Spruit verwekt. De Bevrijder. Israël in ballingschap onder de Volken. 

B2 Ezechiël. De heerlijkheid Gods verlaat Land en Volk en keert terug. "Heere is al-
daar". Ez. 48:35. 

A2 De Kleine Profeten. "De Heere der ganse aarde" herstelt Israël in het Land. Geen Kanaän-
iet meer in het Huis van de Heere der heerscharen; Zach. 14:21. 

 
Structuur van de Vorige Profeten: 
A1 Jozua. Israël ingaande in het Land. Jozua en de Priesters. 

B1 Richteren. Israëls falen onder de Priesters. 
A2 Samuël. Israël in het Land. Samuël en de Koningen. 

B2 Koningen. Israëls falen onder de Koningen. 

Structuur van de Latere Profeten. 
C1 Jesaja. Herstel van Davids troon door het priesterlijk werk van Messias. De twee stam-
men. 

D1 Jeremia. Politieke neerwerping en verheidensing. Eindelijk herstel van Juda en 
Efraïm in het Nieuwe Verbond. 
D2 Ezechiël. Godsdienstige neerwerping. De heerlijkheid vertrekt. Eindelijk herstel 
van het Huis Juda en het Huis Israël. 

C2 De 12 Kleine Profeten. Herstel van Davids troon door het priesterlijk werk van Messias. 
De 10 stammen. 

De korte samenvatting is: "Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de 
overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeu-
wigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid". Micha 7:18. Zie ook vs. 19 en 20. 

1. De Vorige Profeten. 

JOZUA. 
Jozua is een van de verspieders, die het volk vermaande in 's Heeren kracht op te trekken. Zijn 
naam Hosea werd veranderd in Joshua, d.i. Redding van Jehovah. De Griekse vorm is Jezus, 
d.i. Jehovah de Redder. 
 
Onder Jozua ging Israël het land binnen. De eerste intrede wordt echter een falen. Israël vero-
vert het Land niet ten volle. De Meerdere dan Jozua zal eenmaal Israël het gehele land Kana-
an geven. Dat zal van uit de hemel geschieden, daarom heet het 't hemelse vaderland. Dat is 
dus niet de hemel, maar het land vanuit de hemel bereid en gegeven. 
In het eerste boek van deze reeks is sprake van een Jozua als leider en krijgsman, in het laatste 
(de 12 Kleine Profeten gelden voor één Boek) is sprake van een Jozua de hogepriester (Zach. 
6:13. Zie ook Op. 3 :2 1). 
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Structuur. 
A1 1:1-18 Jozua, zijn werk beginnend. 

B1 2:1-7:26 De Jordaan. Daarmee verbonden gebeurtenissen. 
C1 8:1-12:24 Het Land. Verovering. 
C2 13:1-21:45 Het Land. Verovering. 

B2 22:1-3 De Jordaan. Daarmee verbonden gebeurtenissen. 
A2 23:1-24:28 Jozua, zijn werk beëindigend. 

 
RICHTEREN. 
Als Israël faalt onder de Priesters, verwekt God mannen om de zaken weer recht te zetten. 
Deze regeren het Volk bij ontstentenis van een koning. Zij leiden het onderworpen volksdeel 
terug tot gehoorzaamheid aan de ware Koning en brengen verlossing teweeg van de vijanden. 
Inmiddels wordt het gemis aan een zichtbaar vorst openbaar. "Er was geen koning in Israël en 
ieder deed, wat recht was in zijn ogen ". 
 
Structuur. 
A1 C1 1:1-2:5 Israël en de andere volken. Aanvallen. 

D1 2:6-8:35 Bestuur. Richters. 
B1 9:1-57 Innerlijke wantoestanden. 

A2 D2 10:1-16:31 Bestuur. Richters. 
C2 17: 1-18:31 Israël en de andere volken. Aanvallen. 

B2 19:1-21 :25 Innerlijke wantoestanden. 

SAMUEL. 
In onze bijbels is Samuel in tweeën gedeeld. Dat was eenmaal niet zo. Het is geschied door de 
vertalers van de Septuagint, d.i. de Griekse vertaling van het O.T., waarschijnlijk om de lange 
rol, die men anders nodig had, te vermijden. Samuel is één boek. In de Hebr. Bijbel was het 
waarschijnlijk onverdeeld tot 1516-17. 
 
Samuel betekent: "Van God gevraagd". Het boek beschrijft de verwerping van Jehovah als 
Koning door Israël en Israëls begeerte een volk te zijn als andere volken. In Saul krijgt het een 
koning, maar niet in Gods gunst. Dan komt de man, naar Gods hart, David, type van Christus, 
Die regeren zal over Israël, nadat de Antichristus door het volk begeerd is, maar door God 
verworpen. (Joh. 5:43). 
 
Structuur. 
A1 1 Sam. 1:1-7:17 Israël onder de Richters. 
A2 1 Sam. 8:1-2 Sam 24:25 Israël onder de koningen. 
  A2 nader ontleed: 

A2 B1 1 Sam. 8:1-2 Sam. 1:27 Koning Saul. 
B2 2 Sam. 2:1-24:25 Koning David. 

B2 nader ontleed: 
B2 C1 2 Sam. 2:1.4:12 Het Koninkrijk gedeeld. 

C2 2 Sam. 5:1-24:25 Het Koninkrijk verenigd. 

KONINGEN. 
Ook Koningen was eenmaal één boek. De vertalers van de Septuagint deelden het evenals 
Samuel in tweeën. De rollen werden anders te lang, daar het Grieks meer ruimte vraagt dan 
het Hebreeuws. 
 
In Koningen zien we Israël falen onder zijn koningen, evenals in Richteren onder zijn pries-
ters. Indien daarom de vorige Profeten geen tegenhanger hadden in de Latere Profeten, zou 
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Israël en de aarde zonder hoop zijn. De zegen der aarde komt immers door middel van Israël. 
Zolang dit feilt is er wanorde. Zolang Israël niet op zijn plaats is, kan er van de volle zegening 
der Volken geen sprake zijn. 
In Koningen zien we Israël ondergaan. De tijden der Heidenen vangen aan.  

Structuur. 
A1 1 K 1:1-12:15 Het verenigde Koninkrijk. 
A2 1 K 12:16-2 K 25:30. Het gedeelde Koninkrijk. 

A1 nader ontleed: 
Al B1 1 K 1:1-2:11 David. 

B2 1 K2:12,11:43 Salomo. 
B3 1 K 12:1-15 Rehabeam. 

A3 nader ontleed, laat 2 maal 8 groepen zien, 8 met Israëls historie, 8 met die van Juda. Kort 
overzicht: 

    Israël      Juda 
1. 1 K. 12:20 -14:20     1K. 14:21 - 15:24 
2. 1 K. 15:25 - 22:40    1 K. 22:41 - 50 
3. 1 K. 22:51 – 2 K 8:15       1 K. 8:16  9:29 
4. 2 K. 9:30 - 10:36     2 K. 11:1 - 12:21  
5. 2K.13:1 25    2K. 14:1 - 22 
6. 2K.14:23  29    2K. 15:1 - 7 
7. 2 K. 15:8  31   2 K. 15:32 – 16:20 
8.2K. 17:1 - 41    2K. 18:1 – 24:20 

 
2. De Latere Profeten. 
De latere Profeten verschillen veelszins van de Vorige. Allermeest hierin, dat zij Gods trouw 
openbaren, Gods roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. Israël mag feilen en falen, de 
Heere blijft Dezelfde. In de Vorige Profeten, zien we Israël voortdurend falen. Ontaarding 
heerst allerwegen. Had het Rijk onder koning Salomo een korte glansperiode en was er enige 
tijd uitwendige rust, deze was niet duurzaam en slechts schaduw van de toekomende heerlijk-
heid. De ware rust is niet gekomen. In de Latere Profeten is Israëls toestand wel donker, maar 
toch gloort telkens weer Israëls nieuwe dageraad door. Echter onder een nieuw verbond. 
Wie eenmaal mede door de structuur gezien heeft, dat de Vorige en Latere Profeten beide 
over Israël handelen, over het verkoren aardse Volk, het Land Kanaän  het sieraad van alle 
landen - over het letterlijke politieke koninkrijk op aarde, kan de beloften verstaan, die de 
Heere aan Israël, het nationale volk, doet. De heerlijk lichtende profetieën zijn niet voor de 
"Kerk", maar voor hetzelfde volk, dat ons geschetst werd in de Vorige Profeten. 

JESAJA. 
Jesaja betekent: Redding van Jah, d.i. de afgekorte naam van Jehovah. Jesaja profeteert over 
Juda en Jeruzalem. Men neme dit steeds letterlijk op. Als de Geest deze namen noemt, waar-
om maken wij er dan wat anders van? Waarom de zegeningen voor de "Kerk" genomen, de 
vloeken aan de Jood gelaten? We kunnen daar thans niet dieper op ingaan, maar moeten er 
toch terloops op wijzen, dat deze wijze van Schriftverklaring niet alleen onlogisch is, maar 
ook de Schrift van z'n kracht berooft. Wij nemen Juda en Jeruzalem steeds letterlijk en zien, 
wat het geestelijke betreft, in Israëls geschiedenis voorbeelden ter lering, overeenkomstig 1 
Cor. 10.  
 
Jesaja's profetie omvat niet alleen Israël, maar ook de Volken en steden buiten Juda en Jeruza-
lem (Babel, Moab, Damaskus, Egypte). Wie Juda en Jeruzalem vergeestelijkt, moet het, wil 
hij consequent zijn, het deze namen ook doen. En als daarmee dan de "Wereld" aangeduid is, 
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maakt hij ‘Gods Woord geestelijk saai. Babel, Moab, Egypte, enz. betekent dan steeds de we-
reld. Dan deed de Geest overbodig werk en had veel beter één woord kunnen gebruiken. Ziet 
men, dat het vergeestelijken leidt tot vervlakken der Schrift, ja het zich boven de Schrift stel-
len en het beter willen weten? 
Jesaja's boek zelf is een eenheid. Er zijn geen twee "Jesaja's". Dit bewijst de structuur. Op de 
tijd van zijn optreden kunnen we hier niet ingaan. 

Structuur. 
1:1 Titel. 

A1 1:2-5:30 Vermaningen, berispingen, profetie. 
B1 6: 1-13 Historie. De stem uit de tempel. De verstrooiing. 

C1 7:1-12:6 Historie. Feiten en Profetieën: (Achas). 
D1 13:1-27: 13 Lasten. Afgewisseld met Israëls zegeningen. 
D2 28: 1-35:10 Wee's. Afgewisseld met Jehovah's heerlijkheid. 

C2 36: 1-39:8 Historie. Feiten en profetieën (Hiskia). 
B2 40:1-11 De stem uit de woestijn. De herzameling. 

A2 40:12-66:24 Vermaningen, beloften, profetie. 
 
JEREMIA. 
Jeremia betekent: die Jehovah verheft. Hij was geplaatst over de volken en koninkrijken om 
uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. 
1:10: Evenals Jesaja profeteert hij ook over Israëls vijanden. De rechtvaardige Spruit zal een-
maal in gerechtigheid regeren en blijken Jehovah Zelf te zijn, 23:5,6. 
 
Structuur. 
A1 1:1-3. Inleiding. 

B1 1:4.19. Jeremia's opdracht gegeven. 
C1 2:1-20:18. Profetieën over de Joden. 

D1 2l:135:19. Historie. Jojakim. (Niet chronologisch). 
E 36: 1-32. Baruchs zending tot Jojakim. 

D2 37:1-45:5 Historie. Zedekia. (Niet chronologisch). 
C2 46:1-5 1 :64. Profetieën over de Heidenen. 

B2 51:64. Jeremia's opdracht geëindigd. 
A2 52:1-34. Slot. 
 
Op de chronologische (tijdrekenkundige) volgorde van Jeremia's profetieën kunnen we hier 
niet ingaan. Evenals gewone schrijvers de stof mogen groeperen, naar hun inzicht, mogen dat 
de gewijde schrijvers. De nietchronologische orde typeert de verwarring van die tijden en het 
versniiden van ‘s Heeren Woord (36:23). 
 
EZECHIEL. 
Ezechiël betekent. "God is sterk" of "God sterkt". Hij is een profeet in de ballingschap. Zijn 
naam bevat niet de Verbondsnaam zoals Jesajah, Jeremia maar de naam El, de God van alle 
andere Volken. Vandaar ook heet Ezechiël "Mensenkind", Hebr. Zoon van Adam of Zoon des 
mensen, bewijs, dat Israël ver van zijn Land en zijn God af was. Toch wordt het herstel voor-
zegd. 
Structuur: 
A1 1:1-12:28 De verwoesting. 

B1 13:1-23 Profeten en profetessen. 
C1D1 14:11 Oudsten. 

E1 14:12-15:8 Het Land en de Stad (Oordelen). 
F1 16:1-63 Jeruzalem. Verlaten kind. 
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G1 17:1-25 Babylonische oorlog Gelijkenis. 
H1 118: 1-32 Het Volk. Spreekwoord. Zure drui-
ven. 

J1 19:1-14 De Vorsten van Israël. 
C2 D2 20:1-44 Oudsten. 

E2 20:45-22:31 Het Land en de Stad. (Oordelen). 
F2 23:1-49 Jeruzalem. Twee zusters. 

G2 24: 1-32:32 Babylonische oorlog. Gelijkenis. 
H2 33: 1-22 Het Volk. Teken. (Wachter). 

J2 33:23-33 De bewoner van de woeste 
plaatsen. 

B2 34:1-31 Herders en kudde. 
A2 35:1-48:35 Het herstel. 
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Uit de Schriften 
Deel 1 – No. 4 – 14 sept. 1929 

Gods zwijgen 

"Deze dingen doet gij en Ik zwijg" Ps. 50:21. 

God zwijgt. Sinds eeuwen. Hij spreekt noch door profeten, noch door apostelen, noch door 
enige andere hoor- of zichtbare algemene openbaring tot ons. Hij zwijgt bij al wat geschiedt. 
Als daar volken elkaar vertreden, als daar de wereld zichzelf verwoest, als daar mens tegen 
mens opstaat, als daar de goddeloze woedt, als daar het weerloze prooi wordt van de met een 
brandijzer toegeschroeid geweten rondlopende zondaar, als, daar moord, roof plundering, 
verkrachting, ja wat niet al, allerwegen meer en meer toeneemt, dan zwijgt God! En de Hem 
vrezenden vragen zich af`: Waarom? Waartoe? 

Vele gelovigen onzer dagen menen, dat God zwijgt vanwege onze onwaardigheid. Als we 
maar meer één waren, als we maar meer om de Heilige Geest baden, als we maar meer ons 
reinigden, dan zou God wel spreken als weleer, dan zouden we weer begiftigd worden met 
gaven van talen, genezingen, uitleggingen en zoveel meer. 

Andere komen tot vertwijfeling. Zij weten geen oplossing voor dit ongekend lange zwijgen. 
Zij menen, dat God moest ingrijpen, dat Hij zich eindelijk moest betonen de Heer der Heeren 
en de Koning der koningen te zijn, dat Hij de aarde moest verschrikken met Zijn oordelen, dat 
Hij al de goddelozen moest verpletteren, dat Hij recht moest doen. Deze gemoedsuiting zal 
nog sterker worden en bijzonder Israëls gelovigen zullen eenmaal de handen opheffen en uit-
roepen: "Hoe lang, O heilige en waarachtige Heerser, oordeelt Gij en wreekt Gij ons bloed 
niet van degenen, die op de aarde wonen?" (Op. 6:10.) 

Dan, ondanks allerlei boosheid en uitgieting van zonde, zwijgt God tot op onze tijd. Hij 
spreekt niet tot de wereld. Hij schijnt als doof, als slapende, Hij antwoordt niet door openbaar 
ingrijpen, Is het een wonder, dat het bestaan van God geheel geloochend wordt? 

ls dit zwijgen onverklaarbaar? Voor vele gelovigen zeer zeker. Behoeft dit echter? Niet als we 
de Schrift nagaan. Die geeft ons twee redenen op, voor het stilzwijgen Gods. Voor eerst geeft 
God de mens zijn loop, zijn "kans". Het is thans de dag des mensen, aan hem wordt toegelaten 
alle mogelijkheden te beproeven, alle zonden kunnen worden uitgeleefd. God kijkt zwijgend 
toe. En God zal blijven zwijgen tot de mens uit de aarde, de Antichristus, opstaat om het 
hoogste te bestaan: zichzelf als god te doen eren. 

Dit is de negatieve zijde. Als de Heere daarom alleen zweeg, kwam er nimmer een oplossing. 
De Heere echter zwijgt ook om genade te kunnen bewijzen. Want allen hebben gezondigd en 
derven (missen) de heerlijkheid Gods. En nu, in Zijn eeuwen lang uiterlijk zwijgen, spreekt 
Hij. Niet zicht- en hoorbaar, maar door Zijn Woord. Niet tot de wereld, maar tot de gelovigen, 
tot hen, die naar Zijn Woord horen. Hij spreekt niet alleen door dat Woord, maar mede door 
de werking van Zijn Geest. Tegenover de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoor-
zaamheid, tegenover de uitgieting van de zonde, zet Hij de onweerstandelijke werking van 
Zijn Geest. God werkt in het verborgen. 

Eenmaal zweefde de Geest Gods op de wateren, Gen. 1:2. Zo werkt Gods Geest thans in op 
de figuurlijke wateren, de wereld van de Volken, om daar zaden Gods toe te bereiden, die 
eenmaal, in de opstanding, zullen komen met een door God gegeven lichaam, 1 Cor. 15:36 
om niet alleen bewijs te zijn van Gods herscheppende arbeid, maar ook om als organen te 
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dienen, waardoor God veelvuldig zal spreken, en mede door hen de wereld te oordelen, d.i. 
recht te zetten. 1 Cor. 6:2. 

En dat niet alleen. God zwijgt, omdat Hij in de bijna 19 eeuwen lange periode een bedeling 
geeft, waarin Hij gelegenheid heeft een organisme toe te bereiden, dat zich in zichzelf even 
zondig weet als de boze wereld (al wil het niet in de zonden leven), maar dat niet alleen ge-
rechtvaardigd wordt, maar ook met Christus gezet wordt "in de hemelen", om daar te spreken 
van Gods veelvuldige wijsheid en toonbeeld te zijn van de uitnemende rijkdom Zijner genade. 
Ef. 3:10. 

Schriftonderzoek 

No. 4. 

Gen. 1:1 "In den beginne schiep God (Elohiem) de hemel." 

De St.Vert. vertaalt het vierde Hebr. woord van het eerste Schriftvers door hemel. Het Hebr. 
heeft echter de meervoudsvorm en dat op een enkele uitzondering na, het gehele O.T. door. In 
het begin schiep Elohiem de hemelen. Het is niet nodig, het Hebr. meervoud door een enkel-
voud te vertalen, waar duidelijk blijkt, dat het meervoud reden van bestaan heeft. 

De H.S. kent meer dan een hemel. In Deut. 10:14; 1 Kon. 8:27; 2 Kron. 2:6; 6:18; Neh. 9:6; 
Ps. 68:34 en 148:4, dus 7 maal is er sprake van de hemel der hemelen, in Ps. 57:6, 12 en 
108:6 van: boven de hemelen. Paulus zegt in 2 Cor. 12 opgetrokken te zijn geweest tot in de 
derde hemel, Hebr. 4:14, dat Christus door de hemelen is doorgegaan, terwijl Ef. 4:10 ons 
leert, dat Hij ver boven al (Gr.: over boven) de hemelen is. 

Met deze gegevens voor ogen, had de St. Vert. overal in het O.T. de Hebr. meervoudsvorm 
door hemelen moeten vertalen. Zo doende was het Woord beter tot zijn recht gekomen. 

Gen. 1:1 in verband met Deut. 10:14 en Ps. 57:6, leren ons dus drie sferen kennen. De aarde, 
de hemelen, boven de hemelen. Christus was eenmaal op aarde, Hij is de hemelen door ge-
gaan en is nu ver boven al, d.i. over boven de hemelen en woont in het ontoegankelijk licht, 1 
Tim. 6:16. Het is van belang een en ander goed te onderscheiden. Deze drie termen geven de 
sferen van zegening aan. Voor elk der sferen bereidt God groepen toe, die Zijn lof zullen ver-
breiden. 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 4. 

b. Enige bijzondere termen 

BERGEN ISRAELS.  
De term "Bergen Israëls" komt 17 maal voor in Ezechiël en uitsluitend daar alleen.  
 
•  Het eerst in Ez. 6:2, 3: "Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de bergen Israëls en 

profeteer tegen dezelve en zeg: Gij bergen Israëls, hoort het woord des Heeren: Zo 
zegt de Heere tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen: Zie, Ik, 
Ik breng het zwaard over u en Ik zal uw hoogten verderven. Daartoe zullen uw alta-
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ren woest worden en uw zonnebeelden verbroken worden en Ik zal uw verslagenen 
nedervellen voor het aangezicht uwer drekgoden". Men leze het hoofdstuk verder. 
Dan ziet men, dat het oordeel over Israël wordt aangekondigd. 

 
•  Ez. 39:9. Jojakims stem zou niet meer gehoord worden op de bergen Israëls. (Vs. 2: 

één van de welpen is Joahas, zie 2 Kon. 23:31, 2 Kron. 36:1, de andere is Jojakim, 2 
Kon. 24:1; 2 Kron. 36:6). Dat is dus vervuld. 

•  Ez. 33:28. "Want Ik zal het Land tot een verwoesting en tot een schrik stellen en de 
hovaardij zijner sterkte zal ophouden en de bergen Israëls zullen woest zijn, dat er 
niemand overgaat". Enz. Ook dit is vervuld. 

•  Ez. 34: 13. "En Ik zal ze uitvoeren van de Volken en zal ze vergaderen uit de landen 
en brengen ze in hun Land en zal ze weiden op de bergen Israëls..." Zie ook vs. 14. 

•  Men leze voorts Ez. 35:12; 36:1, 4, 8. 

•  Ez. 37:22. "En Ik zal ze maken tot een enig volk in het Land op de bergen Israëls en 
zij zullen allen tezamen een enigen koning hebben en zij zullen niet meer twee vol-
ken zijn, noch voortaan in twee koninkrijken verdeeld zijn." Enz. Dit is nog niet ver-
vuld. Wat nu te geloven? Dit. Uit Ez. 6, 19, 33 en 36 blijkt, dat de bergen Israëls in Pa-
lestina liggen. Eerbied voor Gods woord vordert, dat we in Ez. · 37 onder bergen Isra-
els hetzelfde verstaan en er niet wat anders van maken. 

Zo ook in Ez. 38:8, 39:2, 3, 17. Gog en Magog komen op de bergen Israëls. Even in het mid-
den latende, hoe dit opgevat moet worden, is dit woord in elk geval onvervuld, want volgens 
Op. 20 geschiedt dit eerst na de duizend jaar, lang nadat Christus is wedergekomen. Hoe nu 
dit woord op te vatten? Op grond van het voorafgaande menen we, ons consequent houdend 
aan wat de Schrift leert, dat ook hier de letterlijke betekenis volgehouden moet worden. Op de 
letterlijke bergen Israëls zal Gog zijn einde vinden. God bedoelt, wat Hij zegt. De vervulling 
ligt in de toekomst. Waarom zou "bergen Israëls" hier nu wat anders moeten betekenen? De 
Schrift legt zichzelf uit, bijzonder wat deze termen betreft. 

LAND ISRAELS. 
De term Land Israëls, Hebr.: Adàmàh Israël, d.i. woonland van Israël, vonden we 17 maal in 
Ezechiël. 
 
•  Ez. 7:2: "Voorts gij mensenkind, zo zegt de Heere Heere van het Land Israëls: Het 

einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des Lands." 
•  Ez. 11:17 "...alzo zegt de Heere Heere: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volkeren 

en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt en Ik zal u het Land 
Israëls geven". 

•  Ez. 12: 19 "Alzo zegt de Heere Heere van de inwoners van Jeruzalem in het Land 
Israëls: Zij zullen hun brood met kommer eten en hun water zullen zij met ver-
baasdheid drinken, omdat hun land woest zal worden van zijn volheid, vanwege al 
het geweld dergenen, die daarin wonen"... Zie vs. 22. Ez. 13:9; 18:2; 21:2, 3; 25:3, 6; 
33:24; 36:6. Oordelen over het Land of vermelding van het land (In Ez. 20:38 en 42 
heeft men Landschap Israëls vertaald. Hier staat dezelfde term, adàmàh Israël. Vs. 38 
ziet op het oordeel, vs. 42 op het herstel). 

•  Ez. 37:12 "Ziet, Ik zal uw graven openen en Ik zal ulieden uit uw graven doen op-
komen en Ik zal u brengen in het Land Israëls," Die "u" zijn de dorre doodsbeende-
ren, die het ganse Huis Israëls voorstellen. 
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Waar het voorgaande ons geleerd heeft, wat het Land Israëls is, moeten we in Ez. 37 daar de-
zelfde uitlegging aan geven. Het is het letterlijke aardrijkskundig gebied tussen Egypte en 
de Eufraat. Waarom er iets anders van te maken dan de Geest neer laat schrijven? 
In Ez. 38:18 en 19 lezen we, dat Gog in het Land Israëls zal komen. Betekent dat nu, dat hij 
tegen de "Kerk" zal optrekken? Zo ja, tegen welke Kerk? Of zal de "Kerk" weer een eenheid 
worden? Laten we de Schrift nemen, zoals God die gegeven heelt. Waarom het ons moeilijk 
gemaakt met allerlei andere verklaringen? Laten we de les, die God ons leerde over het Land 
Israëls in het geheugen houden en zeggen: Als het begin van Ezechiël ons leert, dat het Land 
Israëls een aardrijkskundig gebied is, is het onlogisch en tot grote verwarring voerend, in het 
slot van dezelfde term iets anders te maken b.v. een geestelijke gemeenschap of wat dan ook, 
Ieder heeft dan recht er van te maken, wat hij wil. In geen enkel officieel stuk veroorlooft men 
zich, wat men ten opzichte van de Schrift meent te moeten doen. En wat men doet, strijdt te-
gen alle taalwetten en openbaring, rede en logica.  
Daarbij komt nog iets. Het is niet de vraag, wat wij er van menen te moeten maken, maar de-
ze: Wat verstonden de Israëlieten er onder? Als zij de term opvatten als Land Israëls, zouden 
zij dan later niet tot God Kunnen zeggen: "Maar Heere, Gij zeidet: Land Israëls, en nu is het 
de "Kerk", die wij gans niet kenden!” Blijven we ons zelf gelijk en zeggen we: Deze term be-
tekent steeds hetzelfde, maar er is een tussenruimte tussen het vervulde en nog niet vervulde 
deel, over dat Land Israëls, dan behoudt de Schrift z'n Kracht en blijft de profetie voor Israël 
staan. 

LAND ISRAEL. 
De term Arets Israël (niet Adàmàh Israël, zoals hierboven) vinden we 12 maal in het O.T. 
 
•  1 Sam. 13:19 "En daar werd geen smid gevonden in het ganse land Israëls". 
 
•  Voorts 2 Kon. 5:2, 4; 6:23; (1 Kron. 13:2); 22:2; 2 Kron, 2:17; 30:25; 34:7; Ez. 27:17. 

•  Ez. 40:2 "In de gezichten bracht Hij mij in het Land Israëls." 

•  Ez. 47:18 Vanaf vs. 13 worden ons de grenzen van de twaalf stammen Israëls beschre-
ven. Het Land Israëls grenst in deze beschrijving in het Oosten aan de Jordaan, In Eze-
chiël vinden we dus drie maal deze term, Waar we weer de maatstaf van de Schrift 
aanleggen, moeten we deze term steeds letterlijk nemen. Ez. 40 ziet het Huis in het 
Land Israël. Dit Huis is er nog nimmer gezien. Ez. 40 wacht dus op een toekomstige 
vervulling, Zo ook Ez. 47. 

Men ziet, dat we zo uitleggende, niet onze eigen maatstaf aanleggen, maar die van de Schrift. 
We moeten het aan God over laten, wanneer Hij het nog niet vervulde zal vervullen. Tevens 
ziet men, dat we, als we de norm in de H.S. zelf zoeken, allen tot dezelfde uitkomst Komen. 
Als het Land Israëls, dan werkelijk het Land Israël is, d.i. het aardrijkskundig gebied ten oos-
ten van de Middellandse zee, en niet iets anders, dan blijft er maar één mening over t.o.v. Ez. 
40 en 47. Dan moet, heeft God de waarheid gesproken, dit gedeelte toekomstig zijn. We gelo-
ven dan ook, dat de voorzegging eenmaal realiteit zal worden. 

STEDEN ISRAELS.  
 
•  1 Sam. 18:6 "Het geschiedde nu, toen zij Kwamen en David wederkeerde van het 

verslaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met 
gezang en reien, den Koning Saul tegemoet met trommels, met vreugde en met mu-
ziekinstrumenten." 
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•  1 Kon. 15:20 "En Benhadad hoorde naar den Koning Asa en zond de oversten van 
de Heeren, die hij had, tegen de steden Israëls en sloeg Ijon en Dan en Abel Beth 
Maächa en het ganse Kinneroth met het ganse land Naftali”. Zie ook 2 Kron. 16:4. 

•  2 Kon. 13:25 "...Joas sloeg hem (Benhadad) driemaal en bracht de steden Israëls 
weder." 

•  Ez. 39:9 "En de inwoners van de steden Israëls zullen uitgaan en vuur stoken en 
branden van de wapenen, zo van schilden als van rondassen, van bogen en van pij-
len, zo van handstokken als van spiesen en zij zullen daarvan vuur stoken zeven 
jaar." 

Vier maal wordt ons buiten de profetie om geleerd, wat "steden Israëls" zijn. Zelfs worden er 
enige genoemd. Zullen we nu de vijfde maal de viervoudige les vergeten en zeggen, dat we 
het niet weten of in 't geheel niet geloven, dat Israël in zijn steden zal Komen? Wij voor ons 
geloven, dat we nu de vijfde maal "steden Israëls" maar voor steden in het land Kanaän moe-
ten houden en de vervulling van Ez. 39 in de toekomst moeten stellen en wel na wat geschied 
zal zijn in Op. 20:1-6. 

STEDEN VAN JUDA. 
 
•  2 Sam. 2:1 "En het geschiedde daarna, dat David den Heere vraagde, zeggende: Zal 

ik optrekken in een van de steden van Juda?" 
 
•  Jer. 1:15 "Want zie, IK roep alle geslachten der koninkrijken van het Noorden en zij 

zullen komen en zetten een iegelijk zijn troon... tegen alle steden van Juda. " 
 
•  Jer. 4:16 "... daar komen hoeders uit verren lande en zij verheffen hun stem tegen de 

steden van Juda." 

•  Jer. 33:10 "Alzo zegt de Heere: In deze plaats, waarvan gij zegt: Zij is woest, dat er 
geen mens en geen beest in is, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, 
die zo verwoest zijn, dat er geen mens en geen inwoner en geen beest in is, zal we-
derom gehoord worden de stem van de vrolijkheid en de stem van de blijdschap, de 
stem van de bruidegoms en de stem van de bruid, die zeggen: Looft den Heere der 
heerscharen, want de Heere is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid 
(d.i. in de toekomende eeuw)". 

Wie het hoofdstuk doorleest, zal zien, dat het veel verder reikt dan het herstel uit Babel (Zie 
vs. 17-26). Moeten we in die steden van Juda nu geestelijke steden van de "Kerk" zien? Of 
eenvoudig geloven, wat God ons bij monde van Jeremia leert? 

JUDA EN JERUZALEM. 
 
•  Jes. 1:1 "Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en 

Jeruzalem..." 
 
•  Jes. 2:1 "Het woord, dat Jesaja, den zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeru-

zalem." 
 
Moet dat laatste nu de "Kerk" zijn? Wat is dan de berg van het Huis des Heeren, wat de ber-
gen, wat de heuvelen? Waarom moet men "Heidenen" letterlijk nemen, alsmede Volken, maar 
het andere symbolisch, oneigenlijk? Men blijve reëel en neme ook in Jes. 2:1 Juda en Jeruza-
lem letterlijk. De vervulling ligt dan in de toekomst. Jes. 3:1 "Want de Heere Heere der 
heerscharen zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen den stok en den staf; allen stok des 
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broods en allen stok des waters". Is het nu weer het letterlijke Juda en Jeruzalem, omdat het 
een oordeel betreft? Zie voorts Jer. 4:5; 17:20; 19:7; 27:20. 

Jer. 33. Men leze dit mooie hoofdstuk in z'n geheel. Wij brengen alleen vs. 15 en 16 naar vo-
ren: 

•  "In die dagen (n.l. van de wederoprichting van Israël) en te dier tijd, zal Ik David 
een Spruit der gerechtigheid doen uitspruiten." 

Dit betreft Christus in Zijn tweede komst, waar van 2 Joh. 7 volgens de grondtekst zegt: 
"Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees komende is" (niet: gekomen is, zoals de St. Vert. zegt; zie ook de Kanttekeningen). 

Vs. 15 gaat nu verder: 

•  "En Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde." Is dit woord al vervuld? Zien 
we Christus' rechterstoel al opgericht op de aarde? Immers neen. 

Nu komt vs. 16: 

•  "In die dagen en te dier tijde zal Juda en Israël verlost worden en Jeruzalem zeker 
wonen en deze is, die haar toeroepen zal (d.i. wat over haar uitgeroepen zal wor-
den): De Heere onze gerechtigheid." 

Als men letterlijk neemt, dat Christus op aarde recht en gerechtigheid zal doen, neme men 
ook letterlijk, dat in die dagen Juda en Isräel verlost zal worden. Zie voorts Jer. 40:1; 52:3. 

•  Joël 3:1- "Want zie, in die dagen en te dier tijde, als Ik de gevangenis van Juda en 
Jeruzalem zal wenden..." 

In welke dagen? Dat zegt ons Joël 2:31. In de dagen, waarvan staat: "De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, eer die grote en vreselijke dag des Heeren komen 
zal". In die dagen nu wordt de gevangenis van Juda en Jeruzalem gewend. 

•  Joël 3:20 "Maar Juda zal blijven in der eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot 
geslacht." 

In eeuwigheid wil zeggen in de toekomende eeuw, Uit de parallelwoorden: Van geslacht tot 
geslacht blijkt, dat die eeuw een tijdsruimte is. Hoe men een en ander op de "Kerk" wil toe-
passen, is een raadsel. 

Voor wie het Woord in zijn kracht laat staan, is het een duidelijk bewijs, dat God Israël weer 
gedenken zal en over Juda en Jeruzalem ook dit woord zal vervullen. Voor, wie vasthoudt aan 
de letterlijke betekenis, is duidelijk de tussenbedeling te zien. 

•  Zach. 14:14 "En ook zal Juda te Jeruzalem strijden..." 

•  14:21 "Ja alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen den Heere der heerscharen 
heilig zijn," 

Ook dit is letterlijk te nemen. Waarom niet? Consequentie voert tot helderheid. 

HUIS JUDA. 
De onderzoeker ga dit zelf na, na de tekst gelezen te hebben waarin het Huis Juda. het eerst 
genoemd wordt. Dat is 2 Sam. 2:4. 
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•  "Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden aldaar (n.l. te Hebron) David tot 
koning over het Huis Juda". 
 
Dat is dus de stam van Juda. Zie voorts: 2 Sam. 2:7, 10, 11; 1 Kon. 12:21, 23; 2 Kon. 19:30; 1 
Kron. 28:4; 2 Kron. 11:1; 19:11; 22:10; Neh. 4:16; Jes. 22:21; 37:31; Jer. 3:18; 5:11; 11:10, 
17; 12:14; 13:11; 31:27; 33:14; 36:3; Ez. 4:6; 8:17; 25:3, 8, 12; Hos, 1:7: 5:12, 14; Zef. 2:7; 
Zach. 8:13, 15, 19; 10:3, 6; 12:4. 

De norm kan hier gemakkelijk aangelegd worden. Men blijve zich ook bij deze termen gelijk. 
En al gaat dan de vervulling uit boven deze bedeling, daarom behoeft men de maatstaf niet te 
veranderen. We hebben alleen te zeggen: De tijd van de vervulling van vele gedeelten is nog 
niet geweest, maar zal eenmaal komen. 

HUIS ISRAELS. 
Uit Ex. 16:31 leren we, wat het Huis Israëls is. "En het Huis Israëls noemde zijn naam 
Man." Dat Huis Israëls waren de twaalf stammen, uit Jakob gesproten. 
 

•  Ex. 40:38 "Want de wolk des Heeren was op den Tabernakel bij dag en het vuur was 
er op bij nacht voor de ogen des ganzen Huizen Israëls in al hun reizen." 

•  Zie voorts Lev. 10:6; 17:3, 8, 10; 22:18; Num. 20:29; Joz. 21:45; Ruth. 4:11. 

•  Jes. 5:7 "Want des Heeren der heerscharen wijngaard is het Huis Israëls." Zie ook 
8: 14: 14:2. 

•  Jes. 46:3 "Hoort naar Mij, O Huis Jakobs en het ganse overblijfsel van het Huis Is-
raël, gij die van Mij gedragen zijt van den moederschoot af en opgenomen van de 
baarmoeder af." 

•  Jes. 63:7 "lk zal de goedertierenheden des Heeren vermelden, den veelvoudigen lof 
des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen en de grote goedheid aan het 
Huis Israël, die Hij hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheden en naar de veel-
heid Zijner goedertierenheden." 

Moet dit nu slaan op de "Kerk", omdat het een schone belofte is? Of zou de Heere nu ook de 
twaalf stammen bedoelen? Wie buigt voor de Schrift, zegt: Huis Israëls is... Huis Israëls d.i. 
de twaalf stammen uit Jakob geboren. 

Men ga verder zelfna: Jer. 2:4, 26; 3:18, 20; 5:11, 15; 9:26: 10:1; 11:10, 17; 13:11; 18:6, 6; 
23:8; 31:31; 33; 33:14, 17. Ez. 3:1, 4, 5, 7, 7, 17; 4:,3, 4; 6:11; 8:6, 10, 11, 12; 9:9; 11:5, 15; 
12:6, 9, 10, 24, 27: 34:30; 35:15; 36:10, 17, 21, 22, 32, 37; 37:11, 16; 39:12, 22, 23, 25, 29; 
40:4; 43:7, 10; 44:6, 6,12, 22; 45:6, 8, 17, 17. 

Men passe weer de regel toe. In het begin van Ezechiël is Huis Israël de twaalf stammen. 
Waarom nu niet in Ez. 37, 38, 40, 44, 45? Men houde consequent aan de letterlijke betekenis 
vast. Zulke termen blijven de hele Schrift door constant. God bedoelt steeds hetzelfde Huis. 
Niet de "Kerk", maar Israël is het onderwerp van de O.T. profetie. Men make zich geheel ei-
gen met die gedachte en zie de profetische tussentijd. 

HUIS JAKOBS. 
We vinden deze term het eerst in Gen. 46:27: "Alle de zielen van het Huis Jakobs, die in 
Egypte kwamen, waren zeventig zielen". Men ziet, een eenvoudige duidelijke les: Huis Ja-
kobs betekent: Jakobs natuurlijke afstammelingen. 
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•  Ex. 19:3 "En Mozes klom op tot God en de Heere riep tot hem van den berg, zeg 
gende: Aldus zult gij tot den Huize Jakobs spreken en den kinderen Israëls verkon 
digen". 
 

•  Jes. 2:5 "Komt gij Huis Jakobs en laat ons wandelen in het licht des Heeren". Zie 
vs. 6. 

•  Jes. 8:17 "Daarom zal ik den Heere verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor 
den Huize Jakobs." 

•  Jes. 10:20 "En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel Israëls en de ont-
komenen van het Huis Jakobs niet meer zullen steunen op dien, die ze geslagen 
heeft, maar zij zullen steunen op den Heere, den Heilige Israëls." 

•  Jes. 14:1 "Want de Heere zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog ver-
kiezen en Hij zal ze in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen 
en zij zullen het Huis Jakobs aanhangen." 

•  Jes. 29:22. 

•  Jes. 46:3 "Hoort naar Mij, o Huis Jakobs en het ganse overblijfsel van het Huis Is-
raëls..." 

•  Jes. 48.1. 

•  Jes. 58:1 "... verkondig Mijn volk hun overtreding en het Huis Jakobs hun zonden." 

•  Jer. 2:4; 5:20; Ez. 20:5; Am. 3:13; 9:8. 

•  Ob. 17, 18 "Maar op den berg Sion zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn 
en die van het Huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jakobs Huis 
zal een vuur zijn en Jozefs Huis een vlam en Ezau's Huis tot een stoppel," 

•   Mich. 2:7 ; 3:9. 

Rechte Schriftopvatting neemt alles letterlijk voor de twaalf stammen Israëls. Zo legt men er 
geen subjektieve mening in, maar gelooft men eenvoudig Gods Woord, zoals het ons gegeven 
is. De consequentie daarvan is, dat men ook letterlijk neemt Luk, 1:31, 33: "Deze zal groot 
zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden." Dat neemt de orthodoxe Christen re-
eel, niet ideëel. Christus is werkelijk Gods Zoon, niet maar zo genoemd vanwege Zijn uitne-
mendheid als ideaalmens. 

"En God zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven". Dat neemt de orthodoxe gelovige 
meestal geestelijk. Wij vragen echter: Heeft Davids troon ooit in de hemel gestaan? Of is Da-
vid koning van de Kerk geweest?  

"En Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn." Dat heet dan de "Kerk" te zijn. Het waarom 
kunnen wij niet inzien. Wij menen, dat God meent, wat Hij zegt. Christus zal werkelijk Ko-
ning zijn over het Huis Jakobs, d.i. over de twaalf stammen van Israël. Er stond immers boven 
het kruis: "De Koning der Joden". Is dat soms een leugen geweest? Daarenboven heet Hij 
vier maal in het N.T. de Koning Israëls. Zie Mt. 27:42; Mk. 15:32; Joh, 1:50; 12:13, Dat 
wordt Hij dan ook eenmaal, Aan de maatstaf; dat Huis Jakobs ook in het N.T. betekent de 
twaalf stammen van het letterlijke volk Israël, moet ook in het N, T. vastgehouden worden, 
willen we er geen eigen mening op na houden. God zal ook dit woord in de toekomst vervul-
len. Eenmaal zal Israël Christus als zijn Koning erkennen en vereren. 
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De Heilige Schriften 

No. 4. 

3. De Kleine Profeten. 
 

De 12 Kleine Profeten stonden op één rol geschreven en werden als één boek gerekend. Zij 
vormen het 8ste boek. Hun volgorde is in onze Bijbels niet aangetast. Zo hebben wij: 
 
A1 Hosea. Israëls verhouding tot God. Alle volken vergaderd. 

B1 Joël. De dag des Heeren. Alle Volken vergaderd in het dal van Josafat. 
C1 Amos. Overbrenging naar Babel. De tempel verwoest. 

D1 Volken 
E1 Obadja. Het oordeel over Edom. 

F1 Jona. Ninivé ontkomt het oordeel. 
G1 Micha. Jehovah's twist met Israël. 

D2 Volken 
F2 Nahum. Ninivé geoordeeld. 

E2 Habakuk. Oordeel over Babel. 
G2 Zefanja. Jehovah's twist met de Volken. 

C2 Haggaï. Terugkeer van Babel. De tempel vervuld met heerlijkheid.  
B2 Zacharia. De dag des Heeren. Alle volken vergaderd tegen Jeruzalem. 

A2 Maleachi. Israëls verhouding tot God. De afval. 

•  De eerste en laatste profeet, Hosea en Maleachi tekenen ons Israëls verhouding tot Je-
hovah. De eerste ziet Hem als Israëls Man, de laatste als Israëls Vader. In beide zien 
we de afval. 

•  Amos en Haggaï spreken van ballingschap en herstel, van verwoesting en herbouwing 
van de tempel. 

•  Joël en Zacharia spreken over de dag des Heeren. 

•  Obadja spreekt het oordeel uit over Edom, Habakuk over Babel. 

•  Jona en Nahum handelen over Ninivé, de een behoudt het door zijn zending, de ander 
spreekt het oordeel er over uit. 

•  Micha en Zefanja spreken over Jehovah's twist met Israël en de Volken. 

De eerste 6 profeten zijn politiek in aspect, de laatste 6 religieus. De eerste laten Israëls poli-
tiek verval en herstel zien, de laatste Israëls godsdienstig verval en herstel. 

HOSEA. 

Hosea betekent: "Redding". Hosea profeteert vooral in Israël, Jesaja in Juda en Jeruzalem. 
Tijdrekenkundig is Hosea een van de eerste profeten. 
 
Structuur: 
A1 1:1 Inleiding. 

B1 1:2-3:5 Symbolische voorstelling. 
B2 4: 1-14:8 Letterlijke uitbeelding. 

A2 14:9 Besluit. 
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JOEL. 
Joël betekent: "Jehovah is El (of God)". Hij spreekt bijzonder over de grote en vreselijke dag 
des Heeren, waarin Jehovah, Israëls God, ook betonen zal te zijn de God der ganse aarde. 
 

Structuur: 
1:1 Titel. 

A1 1:2, 3 Oproep om te horen. 
B2 1:4-13 Oordelen. Opgelegd. 

A2 1:14-2:17 Oproep tot bekering. 
B2 2: 18-3:21. Oordelen. Weggenomen. 

AMOS. 
Amos betekent: "Last". Hij profeteert een reeks van oordelen, die uitlopen op Israëls balling-
schap. Het slot is echter voorspelling van Israëls herstel. 
 
Structuur: 
1:1, 2 Titel. 
A1 1:3-6:14 Letterlijk. Profetie. 

B1 7:]-9 Symbolisch. Sprinkhanen. Vuur. Schietlood. 
A2 7:10-17 Letterlijk. Profetie. 

B2 8:1-3 Symbolisch. Korf met zomervruchten. 
A3 8:4-14 Letterlijk. Profetie. 
  B3 9:1-4 Symbolisch. "Sla die knoop." 
A4 9:5-15 Letterlijk. Profetie. 

OBADJA. 

Obadja betekent: "Slaaf van Jah. (d.i. Jehovah)”. Hij profeteert over Edom, vanwege het ge-
weld Jakob aangedaan, het oordeel, bijzonder in de grote dag des Heeren. 
 
Structuur: 
A11-16 Edom. Verwoesting. 
A2 17-21 Israël. Herstel. 

JONA. 
Jona betekent: "Duif". Jona's zending tot Ninivé is een schoon voorspel op Israëls zending tot 
de Volken in de toekomst. De weerstrevendheid van Jona, type van Israëls onwil, zal dan ech-
ter vervangen worden door bereidwilligheid. 
 
Structuur: 
A1 1:1 Het woord des Heeren. 

B1 1:2 Zending naar Ninivé. 
C1 1:3 Jona's ongehoorzaamheid. 

D1 1:4 - 2:10 Gevolgen. De opstanding van Jona. 
A2 3:1 Het woord des Heeren. 

B2 3:2 Zending naar Ninivé. 
C2 3:3,4 Jona's ongehoorzaamheid. 

D2 3:4 - 4:11 Gevolg. Verandering van Jona.  
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MICHA. 
Micha, afkorting van Micajah, betekent: "Wie is gelijk Jah." Zijn profetieën over het laatste 
der dagen zijn vol troost voor het volk, dat de Heere Zich ten eigendom verkoren heeft. 
 
Structuur. 
1:1 Titel. 
A1 1:2-3:12 Bedreiging. 

B1 4:1-5:15 Vertroosting. 
A2 6:1-7:10 Bedreiging. 

B2 7:11-20 Vertroosting. 

NAHUM. 
Nahum betekent: "de Medelijdende, Erbarmende of Vertrooster". Hij schetst ons het oordeel 
over een van Israëls vijanden, Ninivé. 
 
Structuur. 
A1 11:2-8 Jehovah's eigenschappen ontvouwd. 
A2 11:9-3:19 Jehovah's oordelen voorzegd. 

HABAKUK. 
Habakuk betekent: "Omarming", Zijn profetie is een last. Het gebed van Habakuk is de kreet 
van het geloof in benauwde dagen. 
 
Structuur. 
A1 1:1-2:20 De last van Habakuk. 
A2 3:1-19 Het gebed van Habakuk. 

ZEFANJA. 
Zefanja betekent: "Dien Jehovah verbergt". Hij spreekt veel over de dag des Heeren en het 
oordeel over de vijanden van Jeruzalem. Hij eindigt met schone beloften van herstel. 
 
Structuur. 
A1 1:1-3:8 Bedreigend. 
A2 3:9-20 Belovend. 

HAGGAI. 
Haggai betekent: "Feest". Hij is een van de profeten na de ballingschap. Hij bemoedigt het 
zwakke overblijfsel, dat is teruggekeerd en spreekt bijzonder tot Juda en Jeruzalem en over de 
tempel. 
 
Structuur. 
De eerste en tweede boodschap. 
A1 1:1-4 Afkering wegens verzuim. 

B1 1:5-11 Straf Schraalheid. 
C1 11:12-2:5 Gehoorzaamheid en bemoediging. 

D1 2:6-9 "1k zal doen beven”.  
De derde en vierde boodschap. 
A2 2:10-14 Afkeuring wegens verzuim. 

B2 2:15-17 Straf Schraalheid. 
C2 2:18, 19 Gehoorzaamheid en bemoediging. 

D2 2:20-23 "Ik zal bewegen". 
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ZACHARIA. 
Zacharia betekent: "Wien Jehovah gedenkt". Hij is een profeet, die Israëls herstel profeteert, 
niet dat uit de ballingschap, want dat was toen reeds geschied, maar het veel grotere herstel uit 
de Wereldballingschap bij Messias' komst in heerlijkheid. 
 
Structuur. 
A1 B1 1:1-6 Letterlijke profetie. Gedateerd. (Het 2de jaar van Darius). 

C1 1:7-6:15 Profetieën met symbolen. Acht gezichten. 
B2 7: 1-8:23 Letterlijke profetie. Gedateerd. (Het 4de jaar van Darius). 

A2 B3 9:1-10:12 Letterlijke profetieën. Eerste last. 
C2 11:1-17 Profetie met symbolen. 

B4 12: 1- 14:21 Letterlijke profetieën. Tweede last. 

MALEACHI. 
Maleachi betekent: "Mijn engel" d.i. zendbode. Als laatste van de profeten is hij inleider tot 
de meerdere van de profeten, Johannes de Doper, die op zijn beurt de Grootste van alle profe-
ten bij Israël inleidt. 
 
Structuur. 
A1 1:1-5 Nationale uitverkiezing. 
A2 1:6-4:6 Nationale verwerping. 

Wie de profeten onbevangen nagaat zal zien, dat zij handelen over Juda en Israël. Het oordeel 
over de Volken rondom berust op de houding, die deze t.o.v. Gods verkoren volk aannemen. 
De straffen, die over Israël komen zouden, zijn letterlijk vervuld. De voorzegde zegeningen 
zullen niet uitblijven eveneens over Israël vervuld te worden. M.a.w.: Het onderwerp van de 
O.T. profeten is niet de Kerk, maar het volk Israël. Dat op de achtergrond een hogere lijn 
zichtbaar is, wordt toegegeven, maar die vernietigt de grondlijn niet, maar verstevigt die. We 
kunnen dat thans niet nader uitwerken. Eén opmerking tot besluit: Men onderscheide wel uit-
legging en toepassing. De uitlegging is voor Israël, de toepassing is naar tijden en gelegenhe-
den. De uitlegging betreft Israël als volk, de toepassing kan individueel en geestelijk zijn, d.i. 
voor zielstoestanden. Wat te voren geschreven is, is ons beschreven tot voorbeelden ter lering. 

IV. Overzicht en Structuren van de “Psalmen" 

De derde groep wordt gevormd door de Psalmen of Geschriften. Meer dan enig ander deel 
heeft deze groep geleden onder de verandering in volgorde. De verschillende boeken zijn 
thans verstrooid door de Profeten heen, vooral tussen de Vorige en Latere. In de Hebr. Schrift 
is de volgorde deze: 

A1 Psalmen (Lofzangen). De ijdelheid om 's Heeren voornemen tegen te gaan. De eindelijke 
triomf. 

B1 Spreuken (Regels). Raadgeving aaneen heerser. Aan het eind een rechtvaardige 
koning en een deugdzame huisvrouw. 

C1 Job. "Het einde des Heeren". Satan verslagen. Het overblijfsel van Israël 
getypeerd. 

D1 Hooglied. Gelezen OD het Pascha (Farao de verdrukker). De Bruid. 

E1 Ruth. Gelezen op Pinksteren. De vreemdelinge. 
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F1 Klaagliederen. "Hoe". Gelezen op de 9de van Abib. 
Israëls falen. Men lette op het 11voud van de 5 hoofd-
stukken: 22-22-66-22-22 verzen. 

E2 Prediker. Gelezen op het Loofhuttenfeest. "IJdelheid". "Het 
einde der zaak" 12:13, 14. 

D2 Esther. Gelezen op het Purimfeest (Haman de vijand van de Joden). 
De koningin. 

C2 Daniël. God is Rechter. Antichristus verslagen. Bevrijding van Israël. 

B2 EzraNehemia. Burgerlijk en godsdienstig bestuur, vooruitziende naar Messias' re-
gering. 

A2 Kronieken. Het dienstbaar zijn van alle dingen aan de uitwerking van Gods voomemen. 

Vinden we in de eerste twee delen, Wet en Profeten, de samenvatting van Gods uitwerkende 
raad t.o.v. Israël en het Koninkrijk op aarde, in de Psalmen (Hebr. de Geschriften) wordt ons 
de innerlijke werking en oorzaak van de afval getekend en Gods alles heersende macht geo-
penbaard. Alles wordt dienstbaar gemaakt aan 's Heeren glorie en de uiteindelijke zegening 
van de mensen. 

Het verschil tussen de Profeten en de Psalmen wordt geïllustreerd door de parallel plaatsen in 
Samuël - Koningen en Kronieken. Sam.- Kon. verhalen de geschiedenis, bezien vanuit mense-
lijk standpunt. We zouden dit de buitenlijn kunnen noemen, het exoterische verhaal (d.i. het 
naar buiten gekeerde verhaal). In Kronieken hebben we dezelfde geschiedenis, nu bezien van 
Goddelijk standpunt en zien we de verborgen werkingen en Gods alles beheersend macht. Dit 
is de binnenlijn, het esoterische verhaal (d.i. naar binnen gekeerde). Men vergelijke: 

•  1 Sam. 31:4 en 1 Kron. 10:13,14. 
•  2 Sam. 5:1-3 en 1 Kron. 11:1-3. 
•  2 Sam. 24:1 en 1 Kron. 21:1. 
•  1 Kon. 2:46 en 2 Kron. 1:1. 
•  1 Kon. 14:20 en 2 Kron. 13:20. 
•  1 Kon. 14:25 en2 Kron. 12:2. 
•  1 Kon. 22:31-33 en 2 Kron. 18:30-32. 

De Psalmen (Geschriften) geven ons het innerlijke leven van het volk, de innerlijke gevoelens 
van het hart, de innerlijke oorzaak van het bederf, de innerlijke verborgenheid van hun bewa-
ring. De Psalmen zijn in drie groepen te plaatsen. De binnengroep vormen de 5 Megillooth of 
Kleine Rollen. 

We krijgen dus: 

I. Psalmen, Spreuken, Job. 

II, Hooglied Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther. 

III. Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken. 

Het geheel is een bewijs van Gods genade, werkend te midden van de zonde. 

Men lette er op, dat de Klaagliederen geen tegenhanger hebben. Tegenover F in de structuur 
staat geen 
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andere F. Zo zijn er slechts 11 Geschriften. Het getal 11 wijst op een onvolkomenheid. Er 
ontbreekt een "Boek". Hierin ligt een symbool. Tegenover de Klaagliederen zal de Heere 
eenmaal aan het klagende Israël met zijn treuruitroep van het "HOE" (waarmee het Boek be-
gint) tot aanvulling geven de Evangeliën, waar als "HIJ” staat de Messias, Die Machtig en 
barmhartig is om alle nood te vervullen en alle klagen te doen ophouden. Zo bewijst de struc-
tuur reeds, dat Israëls Boek der Hebr. Schriften een aanvulling nodig heeft. 

Het 11-tal van de "Psalmen" kan alleen volkomen worden door een twaalfde, dat de volko-
menheid brengt: de Evangeliën. De 11 broedergeschriften van de Psalmen missen de twaalf-
de, waarin de meerdere Jozefbroeder geopenbaard wordt. 
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Uit de Schriften 
Deel 1 – No. 5 – 28 sept. 1929 

 

Dingen, die verschillen 

"Opdat gij beproeft de dingen. die verschillen”. Fil. 1:10. 

 

Voor velen is de Bijbel een egaal veld, bijna zonder enige verheffing. Hij begint met Genesis, 
waar al direct de "Kerk" gezien wordt en eindigt met Openbaring, waar diezelfde Kerk er nog 
is. Maakt men hen er opmerkzaam op, dat in het O. T. van geen Kerk sprake is, dan geven zij 
tot antwoord: De Kerk lag toen in de nationale windselen, met de Pinksterdag gaat het natio-
nale over in het universele, het alle volken omspannende Lichaam van Christus. Wij geloven, 
dat zij die zó denken, niet gelet hebben op de dingen, die verschillen. 

Reeds een viertal eeuwen geleden schreef een Engels theoloog (Miles Coverdale): 

"Om de Schrift te verstaan, zal het zeer te stade komen, indien gij niet alleen let op wàt ge-
sproken of geschreven wordt, maar ook van wie, tot wie, in welke bewoordingen, in wat voor 
een tijd, waar, met welke bedoelingen, onder welke omstandigheden en in welk voorafgaand 
en volgend verband iets gezegd wordt." 

Hij verstond het te letten op de dingen, die verschillen. 

Wie Gods Woord wil leren verstaan, moet bovenstaande uitspraak voor ogen houden en die 
aanvullen met de regel, dat Gods Woord zichzelf gelijk blijft. Israël is Israël; het Huis Israëls, 
het Huis Israëls, Sion, Sion; enz. God meent, wat Hij zegt. T.o.v. geen enkel boek veroorlooft 
men zich, wat dikwijls t.o.v. de Schrift gedaan wordt: iets anders lezen dan er staat. Men let 
dan niet op de verschillen, men vervlakt ze en wist ze uit door een niet zichzelf gelijk blijven-
de uitlegging. Een norm, een maatstaf ontbreekt, de Traditie is de enige norm. Het is vroeger 
altijd zo geleerd, het zal wel zo wezen. M.a.w. men zoekt de norm, de maatstaf niet in, maar 
buiten de Schrift. Niet de Schrift is gezaghebbend, maar de verklaring er van, veelal de tradi-
tionele verklaring. 

Dit standpunt kunnen we niet aanvaarden. De Schrift geeft de algemene regel aan, die tegelij-
kertijd de bijzondere inhoud: Beproeft de dingen die verschillen. Daarmee ligt de norm niet 
bij ons, maar in de Schrift. De Schrift moet zichzelf verklaren. Bijzonder bij de betiteling 
van een groep moet men daarmee rekening houden. 

Maar hoe dan met “geestelijk Israël", met het "Sion Gods", met het "ware Jeruzalem" en wat 
voor termen men meer gemaakt heeft? Wel, beste lezer, die termen komen niet in de Schrift 
voor. En al geven we toe, dat we wel eens een Schriftbegrip uitdrukken door een woord niet 
aan de Schrift ontleend (wat daarom nog niet onschriftuurlijk behoeft te zijn), toch moet men 
in dezen zeer voorzichtig zijn en alles nauwkeurig toetsen. 

Wie let op de dingen, die verschillen, vindt èn de maatstaf èn de oplossing van vele dingen. 
Als de Heere in Jer. 5:11 spreekt van het Huis Israël en het Huis Juda en in Jer. 31:31 ook van 
het Huis Israël en het Huis Juda, dan is dit laatste geen geestelijk Huis Israël en geen figuur-
lijk Huis Juda, maar geldt het dezelfde volksdelen van Israël, al is het dan ook in latere tijden. 
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Waarom iets anders? De groep is dezelfde, er is geen verschil. Het letten op de dingen, die 
verschillen, houdt tevens in: het gelijke verbinden. 

Is er dan geen "geestelijk Israël"? een volk Gods uit alle volken, waarop de O.T. beloften 
overgaan, nu Israël ter zijde gezet is? De Schrift spreekt daar niet van. Er wordt wel gespro-
ken van het Israël Gods, Gal. 6:16, maar dit Israël Gods wordt juist onderscheiden van hen, 
"die naar deze regel wandelen". Er zijn dus twee groepen: het Israël Gods en zij, "die naar de-
ze regel wandelen". Het ware Paulus gemakkelijker geweest, die maar samen te voegen. Hij 
doet dat niet, hij maakt een verschil waarop we te letten hebben. Israël blijft Israël. De ver-
schillen mogen niet uitgewist worden, maar moeten blijven staan en in het oog gevat. Wij 
mogen niet oplossen, wat God vastlegt, niet verenigen, waar God onderscheiding of scheiding 
maakt. De H.S. kent geen evolutie, d.i. overgang van groep in groep. 
 
 

   REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 5. 

b. Enige bijzondere termen 

 
ZAAD ISRAELS. 
Deze term komt 7 maal voor in het O.T., n.l. in 2 Kon. 17:20; 1 Kron. 16:13; Neh. J:2; Ps. 
22:24; Jes. 45:25 en Jer. 31:36, 37. Hij heeft steeds betrekking op Israël, ook in Ps. 22. Er zij 
op gewezen, dat in Ps. 22 tussen vs. 22 en 23 de tussenbedeling ligt, waarop we reeds gewe-
zen hebben. Vanaf vs. 23 is deze psalm toekomst. Dus ook vs. 24: "Gij, die den Heere vreest, 
prijst Hem, al gij zaad Jakobs, vereert Hem en ontziet u voor Hem, al gij zaad Israëls." (Ook 
vs. 28: "Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren, en alle ge-
slachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. Want het Koninkrijk is des Hee-
ren en Hij heerst onder de Heidenen"). Men leze verder deze mooie Messiaanse psalm van 
vernedering en toekomstige heerlijkheid van Christus. 
 
JAKOB EN ISRAEL. 
Deze term komt in Jesaja voor in hfdst. 9:7; 14:1; 27:6; 29:23; 40:27; 41:8, 14; 42:24; 43:1, 
22, 28; 44:1, 2, 21, 23; 45:4; 48:1, 12; 49:5, 6. Hiermee wordt niet de "Kerk" aangeduid, maar 
Israël. Men zie slechts:  
 
•  Jes. 14:1 "Want. de Heere zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog ver-

kiezen en Hij zal ze in hun land zetten".  
 
De "Kerk" heeft hemelse zegeningen. Van haar geldt niet, wat Jes. 14:1 van Jakob en Israël 
zegt. Waar hfdst. 14:1 ons leert, dat Jakob en Israël, Gods verkoren volk is, waaraan Hij het 
land Kanaän zal geven, moet men nu in het tweede deel van Jesaja aan de "Kerk" gaan den-
ken en dus iets anders lezen, dan er staat, omdat deze teksten schone beloften inhouden? Men 
late die beloften staan voor Israël. Als de "Kerk ze zich toe eigent, verarmt ze Israël en ver-
rijkt zich met een onrechtmatig deel, terwijl ze haar veel heerlijker bezit verwerpt. Laat elk 
zijn deel behouden en laten zij, die meer ontvangen dan Israël, er niet nog bij willen hebben, 
wat voor dat Volk bestemd is. 

In Jesaja gaat het niet over ons. Onze toe-eigening baat ons niet, we verliezen onze roeping uit 
het oog, als we Israëls beloften als over ons bestemd, nemen. Toe-eigening van Israëls belof-
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ten leidt tot verwarring, onklaarheid, onzekerheid. God heeft voor Zijn volk Israël die dingen 
geschreven, aan hen die beloften gegeven. Voor ons andere. A1 heeft Hij ze alle: nog niet 
vervuld, daarom blijven ze niet onvervuld. Te Zijner tijd zal Hij de lijn met Israël weer aan-
knopen. 

Nog eens zij gezegd, dat toepassing iets anders is dan uitlegging. Evenals Hij Israël gedenkt, 
ondanks alles, wat zij gedaan hebben, evenzo gedenkt Hij Zijn kinderen, ook al zouden zij 
Hem voor een tijd vergeten. Bij de uitlegging gaat het over de vraag: Over wie gaat het in een 
Schriftwoord of profetie, tot wie is het woord gericht; bij de toepassing: Welke lering is er uit 
te putten. Jesaja nu handelt over Israël, niet over de "Kerk". 

ISRAEL EN HET N.T. 
Dat Israël Israël is, blijkt duidelijk uit het N.T. We vinden de naam Israël in Mt. 8:10; 9:33; 
Mk. 12:29; L. 1:54, 80; 2:34; 4:25, 27; 7:9; 2:21; Joh. 1:31; Hand. 1:6; 5:31; 13:23; Rom. 9:6, 
6, 27, 31; 10:1, 19, 21; 11:2, 7, 25, 26; 1 Cor. 10:18. 
 
Wie de moeite neemt, om deze teksten na te gaan, zal zien; dat op één keer na, steeds het volk 
Israël bedoeld wordt. Die éne keer is Rom. 9:6. In die tekst hebben we een woordspeling, die 
aan de norm echter niet te kort doet. Er staat: "Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël 
zijn." De betekenis is: Niet allen, die uit de overwinnende Vader Jakob geboren zijn, zijn 
overwinnaars. Men ziet dat de naam in het geheel niet overgaat op de gelovigen, maar ook in 
de woordspeling tot Israël beperkt blijft. 
 

KINDEREN ISRAELS IN HET N.T. 
Deze term komt 14 maal voor in het N.T. en wel in Mt. 27:9; L. 1:16; Hand. 5:21; 7:23, 37: 
9:15; 10-36; Rom. 9:27; 2 Cor. 3:7, 13; Heb. 11:22; Op. 2:14; 7:4; 21:12. De onderzoekende 
lezer ga ook deze teksten na. Hij zij zo consequent om de term in Op. 7:4 voor de letterlijke 
kinderen Israëls uit te leggen. De tekst luidt: "En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld 
waren, 144000 waren verzegeld uit alle geslachten Israëls." Zij, die menen, dat zij die 144000 
verzegelden zijn, mogen inzien, dat hun mening zeer subjectief is; dat dit woord niet ons, 
maar Israël geldt. God heeft Zijn volk, dat Hij tevoren gekend heeft, niet verstoten. Hij knoopt 
de lijn met Israël weer aan in en door Jakobus' brief. 
 
In Openbaring vinden we daarvan de voortzetting. Niemand heeft het recht, om in de Kinde-
ren Israëls iets anders te lezen, dan de Geest ons in het vorige geleerd heeft. Met een ander 
valt tevens de mening, dat Rome de grote Hoer, het grote Babylon is. Vele hedendaagse groe-
pen menen dat. Noch de Kerk van de Reformatie, die in Rome Babylon ziet, noch de groepen, 
die in de ganse Christelijke Kerk Babylon zien, zijn consequent in de Schriftuitlegging. Geen 
van hun houdt tot het laatste toe vast, dat Kinderen Israëls letterlijk Jakobs nakroost is. Geen 
van hen zegt, dat Openbaring geheel toekomstig is en voor Israël. 
 

IN HET LAATST DER DAGEN. 
We vinden deze term in de volgende teksten: 
 
•  Gen. 49:1 "Daarna riep Jakob zijn zonen en hij zeide: Verzamelt u en ik zal u ver-

kondigen, hetgeen u in de volgende dagen wedervaren zal." In het Hebreeuws staat 
hier dezelfde term, die op andere plaatsen vertaald is door: in de laatste dagen. 

•  Num. 24:14 "Kom, ik (Bilaam) zal u (Balak) raad geven, en zeggen, wat dit volk u 
doen zal in de laatste dagen." 
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•  Deut. 4:30: "Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen, in het 
laatst der dagen, dan zult gij wederkeren tot den Heere, uw God en Zijner stem ge-
hoorzaam zijn." 

•  Deut. 31:29: "Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven en af-
wijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der 
dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des Hee-
ren, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken." 

•  Jes. 2:2 en Mich. 4:1: "En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg 
van het Huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top van de bergen en dat hij zal 
verheven worden boven de heuvelen en tot denzelven zullen toevloeien alle Heide-
nen." 

•  Jer. 23:20 en 30:24: "Des Heeren toom zal zich niet afwenden, totdat Hij zal gedaan 
hebben en tot Hij zal hebben daar gesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste 
der dagen zult gij daarop met verstand letten." 

•  Jer. 48:47: "... Maar in het laatste der dagen zal Ik Moabs gevangenis wenden." 

•  Jer. 49:39: "Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Ik de gevangenis 
Elams wenden zal, spreekt de Heere." 

•  Ez. 38:16: "... in het laatste der dagen zal het geschieden, dat Ik u aanvoeren zal te-
gen Mijn Land." Die "u" is Gog. 

•  Hos. 3:5: "Daarna zullen zich de Kinderen Israëls bekeren tot den Heere hun God 
en zoeken David hun koning en zij zullen vrezende komen tot den Heere hun God 
en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen." 

•  Dan. 2:28: "Maar daar is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart. Die 
heeft den koning Nebukadnézar bekend gemaakt, wat geschieden zal in het laatste 
der dagen."  

Wie deze teksten doorloopt, zal zien, dat deze term altijd betrekking heeft op de toekomst. 
Ook Gen. 49 is toekomstig en slaat niet op Israëls historie, zoals we die tot heden kennen. 
Vader Jakob ziet veel verder. De term wijst op een tussenruimte. Het laatste der dagen of de 
laatste dagen zijn meestal de laatste dagen van deze aioon, d.i. van deze wereldgang of eeuw. 
De term wijst met andere op profetische diepte, op perspectief. 

HUIS DES HEEREN. 
De laatste term, die we behandelen zullen, is: "Huis des Heeren". Veelvuldig komt hij voor, te 
vaak om aan te halen. Echter uitsluitend in het O.T., niet in het N.T. De eerste maal in Ex. 
23:19, waar Israël geboden wordt de eerstelingen van de vruchten te brengen in het Huis des 
Heeren Zijns Gods. Daaruit en uit vele andere teksten blijkt, dat het Huis des Heeren de zicht-
bare woning van de Heere was in het Land van Israël, waar men offerde en de drie grote fees-
ten vierde. 
 
Ons weer consequent houdend aan wat de H. S. ons leerde in Ex. 23:19, 34:26; Deut. 23:18; 
Joz. 6:24; Richt. 19:18; 1 Sam. 1:7, 24; 3:15; 2 Sam. 12:20; 1 Kon. 3:1; 6:1 e.a. nemen we 
deze term "Huis des Heeren" in Jes. 2:2 en Mich. 4:2 ook letterlijk op. 

In Jes. komt hij voor in 2:2; 37:1, 14; 38:20, 22; 66:20. 

In 37:1 en 14 gaat Hizkia op in het Huis des Heeren, d.i. het letterlijk zichtbare Huis, de Tem-
pel, in 38:20, 22 wordt ook de Tempel bedoeld. Zou Jes. 2:2 en 66:20 dan niet Gods zichtbare 
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heiligdom zijn, dat eenmaal weer in Israël zal geplaatst zijn? Wij voor ons menen dat stellig. 
Op grond van de inspiratie. Als God "Huis des Heeren" zegt, bedoelt Hij daarmee, wat Hij 
ons zelf reeds eerder daarvan leerde. In 2 Thess, wordt geleerd, dat de Antichristus zal zitten 
in de tempel Gods, waarin gesteld zal zijn de gruwel der verwoesting Mt. 24:15. Als Israël 
dus gedeeltelijk in zijn land terug is - door Zionisme b. v. - zal het zijn tempel weer opbouwen 
en deze zal door de Antichristus misbruikt worden voor zijn doeleinden. De tempel zal dan 
door Christus vervangen worden door een nieuw Huis des Heeren. "Des Heeren Spruit zal 
des Heeren tempel bouwen", Zach. 6:92. Wij geloven in de letterlijke bouw van de tempel 
onder Messias' regering.  

Huis des Heeren komt in Ez. voor in 8:14, 16; 10:19; 11:1; 44:4, 5. Gaan we ook hier nog na, 
wat er onder verstaan wordt. Ez. 8: 14 "En Hij bracht mij tot de deur van de poort van het 
Huis des Heeren." Hier wordt de tempel mee bedoeld, zie vs. 3. Ez. 8:16 "En Hij bracht mij 
tot het binnenste voorhof van het Huis des Heeren." Ook hier blijkt, dat de Tempel bedoeld is. 
Ez. 10:19 In deze tekst wordt beschreven, hoe de heerlijkheid van de God Israëls het Huis des 
Heeren verlaat, zie vs. 18. 

Ez. 11:1 handelt over dezelfde letterlijke Tempel. 

Moeten we nu in Ez. 44:4, 5 aan een geestelijk "Huis des Heeren" denken? Daar staat in vs. 4: 
"De heerlijkheid des Heeren had het Huis des Heeren vervuld" en in vs. 5 "... en hoor met uw 
oren alles, wat Ik met u spreken zal van alle inzettingen des Huizes des Heeren." 

Het gaat hier over de beschrijving van Ezechiëls Tempel, beter Tempelpaleis. Kan daar Israël 
iets anders onder verstaan dan de Tempel? Kan men met Ezechiëls eerste hoofdstukken voor 
zich, aan de gemeente van het Nieuwe Testament denken? Voor ons eist èn het gezag van de 
Schrift èn de consequentie van uitlegging, dat we èn in het begin èn in het eind van Ezechiël 
er de letterlijke tempel door aangeduid zien. Wel niet hetzelfde gebouw, maar toch de Tempel 
in de stad Jeruzalem, de eerste onder het Oude Verbond, de laatste onder het Nieuwe Ver-
bond, dat met Israël gemaakt zal worden. Jes. 31. 

In Zacharia dezelfde zaak. We vinden de term in hfdst. 8:9; 9.1:13; 14:20, 21. 

In hfdst. 8:9 is sprake van het leggen van de grond voor het Huis des Heeren, het bouwen van 
de Tempel. In 11:13 wordt de prijs; die men de Heere waard achtte, in het, Huis des Heeren 
geworpen. Letterlijk de Tempel. Maar als men nu komt tot hfdst. 14:20, 21, dan wil men dat 
gaan vergeestelijken. Vs. 20: "De potten van het Huis des Heeren" moeten dan iets anders 
dan letterlijke potten zijn. Wat geestelijke potten zijn, is ons onbekend en wat met geestelijke 
potten gedaan moet worden, evenzo. Vs. 21: "Er zal geen Kanaäniet meer zijn in het Huis des 
Heeren" wil men geestelijk doen betekenen: Er zal geen zondaar meer verblijven in de Ge-
meente van Christus. Er staat echter bij "te dien dage" en dat verwijst naar de tijd van hfdst. 
14:16. Wie vs. 21 vergeestelijkt, moet hetzelfde doen met het gehele hoofdstuk. Dan moet hij 
ook Christus' wederkomst vs. 3-4 geestelijk nemen. Maar dan is er geen letterlijke, werkelijke 
wederkomst. Met het een valt ook het ander. " 

Wij voor ons menen, dat Ezechiël en Zacharia parallel lopen en beide het in de laatste hoofd-
stukken hebben over de toekomstige Tempel, die des Heeren Spruit zal bouwen, Zach. 6:12. 

CONCORDANTE SCHRIFTSTUDIE. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt voldoende, hoe wij de H. Schrift willen onderzoeken. 
Waar enigszins mogelijk, moet de maatstaf van de vergelijkende Schriftstudie gebruikt wor-
den, Men raadplege dus volledige concordantiën, vergelijke alle gelijkluidende plaatsen, leze 
die ook in hun verband en late zich zo door de H. Geest leren. 
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Meer dan ooit is thans hernieuwd onderzoek nodig en moeten objectieve, d.i. buiten eigen 
mening liggende maatstaven gebruikt worden. Bij termen als wij noemden, is het licht de ob-
jectiviteit, de maatstaf van de Schrift, te handhaven. Bij werkwoorden moet het wortelbegrip 
opgespoord en het gebruik in alle teksten en in het verband onder het oog gezien worden. De 
H.S. is op zichzelf volmaakt. En het O.T. èn het N.T. vormen een geheel afgesloten geheel, 
dat organisch d.i. uit één geheel vormende delen is opgebouwd. Hoe meer de H. Geest het 
Woord der Schrift belicht, des te meer zal de Goddelijke bouw en organische geleding gezien 
en bewonderd worden. En tegelijk daarmee zal diezelfde Geest de individuele Toepasser zijn 
en de Schriftuurlijke Mystiek tot haar recht doen komen. 
 
Te weinig is door de Reformatie de H.S. op deze wijze doorzocht. Vandaar dat de meeste 
dingen, indien al waar, onsamenhangend zijn. De Reformatie heeft ons niet de volle Schrift 
wedergegeven. Dat wordt thans min of meer bewust gevoeld. En waar men zich tot onderzoek 
zet, ziet men, dat de St. Vertaling vaak op vele plaatsen, die voor het heden van betekenis 
worden, onvolkomen is, hoe treffelijk ze ook voor die tijd was. Concordant onderzoek is on-
misbaar. Een concordante vertaling moge onmogelijk zijn, toch kan er dieper op de wortelge-
dachten ingegaan worden en daarmee de traditionele opvatting of op hoger plan gebracht of 
gecorrigeerd worden. God geve daarvoor de arbeiders. 
 
 

De Schriften en de Bijbel 
 
NIET - GEENSZINS. 
Vier uitdrukkingen worden in het Gr. gebruikt, namelijk ou (ouk, oueh), ouchi, mè en ou mè. 
Wij geven alleen enkele teksten op, waar mè voorkomt. 
 
Mè. Mat. 10:5; Joh. 10:38; 20:17; Hand. 1:4; 4:18; 15:38; 21:4, 12; Rom. 5:13; Ef. 2:12; Jak. 
4:2. Dit woord is voorwaardelijk, tijdelijk, subjectief ontkent een gevoel of veronderstelling. 
In tegenstelling hiermee, is ou volstrekt, voor altijd, objectief ontkent een feit of een verzeke-
ring. Ouchi is nog iets sterker en ou mè de sterkste vorm, dikwijls vertaald door "geenszins". 
Dit laatste wordt lichtzinnig door mensen gebruikt. Zie Mat. 16:22; 26:35; Joh. 13:8 enz. In 
de mond van de Heere Jezus is het zeer belangrijk. Zie b.v. Mat. 5:18: 16:28; 24:34; Joh. 
6:37. 

GEMEENTE  VERGADERING  SYNAGOGE. 
Wij willen hier twee Gr. woorden nagaan: ekklèsia en sunagoogè. 
 

Ekklèsia. Is door "gemeente" vertaald uitgezonderd in Hand. 7:38; 19:32, 39, 40. Het is een 
vergadering van uitgeroepenen. Er zijn natuurlijk verschillende gemeenten. "Gemeente Gods" 
komt niet voor in Ef. Fil. Kol. 2 Tim. 

Sunagoogè. Steeds door synagoge vertaald, uitgezonderd in Jak. 2:2. (Vergadering). Men leze 
hier ook synagoge. Jakobus schrijft “aan de twaalf stammen" (Jak. 1:1). 
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De Heilige Schriften 

No. 5. 

De Psalmen (lofzangen). 
 
Het woord Psalm betekent Lof of Lofzang. In het Hebr. is er geen uiterlijke indeling. Toch is 
die gemakkelijk aan te brengen en vallen de Lofzangen uiteen in 5 boeken, zoals de Wet. We 
hebben dan: 
 
A1 Het Genesisboek, Ps. 1-41. Betreffende de mens. Gods raad over hem. Alle zegeningen 
besloten in gehoorzaamheid, 1:1, zie Gen. 1:28. Gehoorzaamheid is 's mensen boom des le-
vens 1:3, Gen. 2:16. Ongehoorzaamheid brengt verstoring. Ps. 2 Gen. 3. Deze kan alleen her-
steld worden door de Zoon des mensen in Zijn verzoenend werk als Zaad der Vrouw, Ps. 8, 
Gen. 3:15. Het boek eindigt met een zegening en een dubbel "Amen". 

B1 Het Exodusboek, Ps. 42-72. Betreffende Israël als volk. Gods raad over Israël, Is-
raëls ondergang. Verlosser en verlossing Ex. 15:13, Ps. 68:4. Het begint met Israëls 
roepen om bevrijding en besluit met Israëls Koning, heersend over de bevrijde natie. 
Slot: een zegening en een dubbel "Amen". 

C Leviticus-boek, Ps. 73-89. Betreffende het Heiligdom. Gods raad over het 
Heiligdom in zijn betrekking tot de mens en tot Jehovah. Het Heiligdom en de 
schaar der O.T. gelovigen komt bijna in elke psalm voor. Slot: een zegening en 
een dubbel "Amen". 

BII Het Numeri-boek, Ps. 90-106. Betreffende Israël en de Volken der aarde. Gods 
raad over de aarde. Geen hoop en rust buiten en zonder Jehovah. Figuren en vergelij-
kingen: deze wereld als een woestijn. Begin: Gebed van Mozes (de man der woestijn) 
Ps. 90. Eind: Overzicht van Israëls opstanden in de woestijn, Ps. 106.Rust alleen in de 
toekomst, 96-100. Slot: zegening en Amen, Hallelu-Jah ! 

AII Het Deuteronomium-boek, Ps. 107-150. Betreffende God en Zijn Woord. Gods raad over 
Zijn Woord. Alle zegeningen voor de mens (Boek 1) en Israël (Boek II) en de aarde (Boek 
III) en de Volken (Boek IV) vervat in de woorden Gods. Deut. 8:3. Ongehoorzaamheid aan 's 
Heeren woord was de oorzaak van 's mensen moeite en ellende, Israëls verstrooiing, 's Heilig-
doms verwoesting, 's aardrijks ellende. De zegen komt door inschrijving van het Woord in het 
hart, Ps. 119. Begin: Ps. 107:20: Hij zendt Zijn Woord uit en heelde hen. Einde: 5 psalmen, 
voor elk Boek één, elk beginnend en eindigend met: HalleluJah. ! 

1. Het Genesis-boek. De Mens. 

A1  A1 Ps. 1-8 De mens en de Zoon des mensen (8:4). 
 A2 Ps. 9-15 De mens van de aarde (de Antichristus) (10:18). 

  A3 Ps. 16-41 De mens Jezus Christus. 
A1 Ps. 1-8 De mens en de Zoon des mensen. 

A1  B1  D1 1 De mens gezegend. De Wet des Heeren zijn vermaak. 
E1 2 De opstandige mens. Vergeefse raadslag tegen Gods Zoon, door 
Wien alleen de universele heerschappij hersteld kan worden, vs. 12, 
Hebr. 1:5. 

C1Vijanden van buiten 
F1 3 Gebed met het oog op deze opstand (Morgen) Je-
hovah mijn schild. 
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G1 4 Gebed met het oog op deze opstand 
(Nacht). Hoe lang, vs. 2. 

C2 F2 5 Gebed met het oog op deze opstand. (Morgen) Jehovah 
mijn Koning. 

G2 6 Gebed met het oog op deze opstand. 
(Nacht) Hoe lang, vs. 3. 

B2 D2 7 De mens gezegend. Vertrouwen, in de Heere zijn heil. 
E2 8 De opstandige onderworpen. De Zoon des mensen verheven, heerschappij 
over de aarde. 

A2 Ps. 9-15 De mens van de aarde.  
A2   H1 9 (Ha) 10 (Hb) De mens van de aarde. De Antichristus. Zijn dagen, wijze van 

doen en einde. De tijden der benauwdheid, 9:9; 10:1. De grote verdrukking. Deze 
twee psalmen vormen één geheel. 

I1 J1 1 Gebed met het oog op deze tijden van benauwdheid. E 
K1 12 De ijdelheid van de mens. 

I2 J2 13 Gebed met het oog op deze tijden van benauwdheid. 
K2 14 De ontaarding van de mens 

H2 15 De volkomen mens. Zijn wijze van doen en blijvende zegening. Dit leidt tot 
A3. 

A3 Ps. 16-41. De mens Jezus Christus. 
A3 L1  O1 16 Zijn plaats van lijden innemend. Jehovah bepaalt zijn lot. 

P1 17 Gebed en beroep op de Heere met het oog op Ps. 16. (O1). 
Q1 18 Antwoord op het gebed van Ps. 17. Belofte van bevrij-
ding en overwinning. 

M1  R1 19 Zijn volk erkent Gods heerlijkheid in schepping en openbaring. 
S1 20 Hun gebed, waar zij in Messias hun eigen redding zien. 

T1 21 Hun verhoging door Messias’ verhoging. 
N1  U1 22 De goede Herder in de dood. (Joh. 10:11) Verzoening de basis van alle 

zegening. 
V1 23 De grote Herder in de opstanding. Heb. 13:20. Opstanding de ba-
sis van de tegenwoordige zegening.  

W1 24 De grote Herder in de heerlijkheid, 1 Petr. 5:4. De Toe-
komst de basis van alle toekomstige zegening. 

       L2  O2 25 Gebed met verwijzing naar Ps. 16. Het "pad" en de "weg". Zie vs. 4, 8-
10, 12 Ps. 16:11 (O1).  

P2 26 Gebed met verwijzing naar Ps. 17 (P1). 
Q2 27 (Qa) 28 (Qb) Gebed met verwijzing naar Ps. 
18 (Q1). Antwoord van Jehovah als zijn Rots en Bevrijder. 

M2  R2 29 De lof van zijn volk voor Gods heerlijkheid in de schepping. 
S2 30 (Sa) 31 (Sb) 32 (Sc) 33 (Sd) Hun lof waar zij het antwoord zien 
op Ps. 20. Ps. 33 is het eerste "nieuwe lied" in de psalmen. 

T2 34 Hun verheffïng in Messias' verheffing. Als in Tl, Ps. 21. 
N2  U2 35 (Ua) 36 (Ub) Gebed en lof met verwijzing naar de verzoening als basis 
van alle zegening. Zie Ps. 22. 

V2 37 Onderwijzing t.o.v. de tegenwoordige zegening. Zie Ps.   23. 
W2 38 (Wa) 39 (Wb) 40 (Wc) 41 (Wd) Gebed en lof met ver-
wijzing naar de toekomstige zegening, 41:12. 't Goddelijk ant-
woord op Ps. 24:3. 
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2. Het Exodusboek. Israël. 
 
B1 A1 Ps. 42-49 Israëls neergang. 
A2 Ps. 50-60 Over Israëls Verlosser. 
A3 Ps. 61-72 Over Israëls verlossing. 
A1 Ps. 42-49. Over Israëls neergang. 
A1  B1 42 (Ba) 43 (Bb) Neergang en verdrukking beseft, 42:9; 43:2 Geen hulp van de 
mens. Geroep en tranen, zoals in Exodus (2:23; 3:7-9; 6:9). 

C1  D1 44 De roep om hulp, tot de Bevrijder en Losser, vs. 22-26. 
E1 45 De Bevrijder geprezen. Antwoord op de roep. 

C2  D2 46 De hulp van de Bevrijder. (Zie 48:8). 
E2 47 (Ea) 48 (Eb) De Bevrijder geprezen. (48:8 en 44:1). 

B2 49 Neergang en behoefte aan verlossing beseft. Geen hulp van de mens, alleen van 
God vs. 15. 

A2 Ps. 50-60. Israëls Verlosser. 
A2  F1 50 God spreekt tot Zijn volk. Hij verbreekt het zwijgen als in Ex. 3:4. Zie Hebr. 
12:25, 26. 

G1 51 Overtreding. Beleden en vergeven. 
G2 52 (Ga) 53 (Gb) 54 (Gc) 55 (Gd) Overtreders Niet belijdend. Verdelgd. 

F2 56 (Fa) 57 (Fb) 58 (Fe) 59 (Fd) 60 (Fe) Gods volk spreekt tot Hem van Israëls Ver-
losser en Zijn werk. Voorzegging van dood en opstanding. 

A3 Ps. 61-72. Israëls verlossing. 
A3  H1 J1 61 (Ja) 62 (Jb) 63 (Je) 64 (Jd) Israël wacht op verlossing "van de einden der 
aarde", wat alleen het werk Gods is, 64:9. 

K1 65 Sion wacht op zijn zegen. 
L1 66 (La) 67 (Lb) Lof beloofd. De benauwdheid herdacht 66:10- 12. 

I1 68 Het antwoord op 61-67. God staat op. Geloofd zij God vs. 
35. 

H2  J2 69 De Koning wacht op verlossing, vs. 14 uit lijden, schande en leed. (Het 
 schuldoffer). 
K2 70 De Koning wacht op Zijn verlossing. Haast u. 

L2 71 Lof beloofd, vs. 22-24. De benauwdheid herdacht, vs. 20. 
I2 72 Het antwoord. De Koning regeert. "Geloofd zij de Heere 
God", vs. 18. Dit was Zijn begeerte, 2 Sam. 23:5. Het verloste 
volk gezegend en een zegen voor alle volken. 
 

3. Het Leviticusboek. Het Heiligdom. 
 
C  A1 PS.73-83. Het Heiligdom in betr. tot de mens. 

A2 Ps. 84-89. Het Heiligdom in betr. tot Jehovah. 

A1 PS.73-83. Het Heiligdom in betr. tot de mens. 
A1  B1 3 Het gevolg van buiten het Heiligdoms te zijn. Bezigheid van het hart met ande-

ren. Daarop gevolgde verwarring. 
C1 74 De vijand van het Heiligdom. 

D1 75 Gods Gezalfde in het Heiligdom. 
E1 76 Verdelging van de vijanden van het Heiligdom. 

B2 77 (Ba) 78 (Bb) het gevolg van buiten het Heiligdom te zijn. Bezigheid van het 
hart met zichzelf 78 is onderwijzing op 73 en 77 en leert, hoe Jehovah Silo verliet (vs. 
60) en niet Jozef verkoos vs. 67, maar Sion vs. 68, 69 en David vs. 70-72. 

C2 79 De vijand in het Heiligdom. 
D2 80 (Da) 81 (Db) 82 (De) God in het Heiligdom. 

E2 83 Verdelging van de vijanden van het Heiligdom. 
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A2 Ps. 84-89. Het Heiligdom in betr. tot Jehovah. 
A2  F1 84 (Fa) 85 (Fb) De zegen van tot het Heiligdom te mogen naderen. 

G1 86 Gebed voor God (in het Heiligdom). 
F2 87 De zegen van de bewoners van Sion. 

G2 88 Gebed voor God. Onderwijzing. 
F3 89 De zegen van hen, "die het geklank kennen", vs. 15. God in de vergadering 
Zijner heiligen, vs. 7. Onderwijzing over Gods weg in het Heiligdom en betreffende 
het gehele boek. 

4. Het Numeriboek. De aarde en de Volken. 
 

Voor-psalm 90 De rust. Verloren en nodig. 
 
BII  Al 91-94 De rust voor de aarde verlangd. Geen hoop daarop tot de Boze op-

houdt van verstoring. 
A2 95-100 De rust voor de aarde vooruitgezien. Het centrale vers is Ps. 96:11. 
De reden, Ps. 96:11. 
A3 101-105 De rust voor de aarde bezongen. Jehovah's troon in de hemelen. 
Zijn Koninkrijk over alles, Ps. 103:19. 

Na-psalm 106 De rust. Hoe verloren en gewaardeerd. 

       A1 PS. 91-94 De rust voor de aarde verlangd. 
Al  B1 91 Rust alleen in Jehovah in een omkomende wereld. De verborgen plaats des  

Allerhoogsten de enige plaats van veiligheid. 
       C1 92 Gebed voor de Sabbat (die komen zal, Heb. 4:9), wanneer alle werkers der  
  ongerechtigheid uitgeweid zullen worden, vs. 7, 9, en de rechtvaardige zal 

 bloeien, vs. 12. Jehovah hun Rots en Toevlucht, vs. 15. 
B2 93 Rust alleen in Jehovah. Zijn troon zal, wanneer eenmaal gevestigd, de plaats der 
veiligheid zijn. 

C2 94 Gebed om rust tot Jehovah, de Rechter der aarde, om alle werkers der 
ongerechtigheid te verdelgen, vs. 4, 16, 23, en de rechtvaardigen rust te geven, 
vs. 13-15, in Jehovah, hun Rots en Toevlucht, vs. 22. 

       A2 Ps. 95-100 De rust voor de aarde vooruitgezien 
A2  D1 95 Lof met het oog op de vooruitgeziene rust. Zijn volk en de schapen Zijner wei-

de vs. 7. "Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof", vs. 2. Reden: "Jehovah is 
een groot God", vs. 3. 

E1  F1 96 Opwekking om een "nieuw gezang" te zingen, want Hij komt. 
 Oordeel. 

G1 97 Het nieuwe gezang: "De Heere regeert", 
E2  F2 98 Opwekking om een "nieuw gezang" te zingen, want Hij komt. 

G3 99 Het nieuwe gezang: "De Heere regeert." 
D2 100 Lof met het oog op de vooruitgeziene rust. Zijn volk en de schapen Zijner 

      weide, vs. 2. "Komt voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang", vs. 2. Reden: 
 "De Heere is God”, vs. 3. 

       A3 Ps. 101-105 De rust voor de aarde bezongen. 
A3  H1 101 Het komende Koninkrijk. De beginselen: Goedertierenheid en recht, vs. 1. De 

goddeloze verdelgd, vs. 5, 8, 
J1 102 De Koning in Zijn vernedering en toekomende heerlijkheid als 
onvergankelijk Schepper, vs. 12, 24-27, Al het andere vergaat, vs. 27. 

H2 1103 Het komende Koninkrijk. De goedertierenheden en oordelen, vs. 4, 6, 17, 19. 
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J2 104 De Koning in Zijn toekomende heerlijkheid als onvergankeliik Schep-
per vs. 23. Al het andere vergaat, vs. 27-29. 

H3 105 Het komende Koninkrijk. Rustend op het verbond, vs. 8-12, 42-45, van goe-
dertierenheid en oordeel, vs. 5-7. 

5. Het Deuteronomium boek, Gods Woord het enige goed. 

AII  A1   107 Bevrijding door het genezende woord. 
                B1        C1       E1    108 (Ea) 109 (Eb) 110 (Ec), De  vernedering, bevrijding en  
   verheffing van de ware David, 108:6.  

       F1   111 (Fa) 112 (Fb) 113 (Fc) Lofprijzingen. Drie Hallelu- 
        Jah psalmen. De eerste twee beginnend en de derde eindigend 
 met: Hallelu-Jah. 111: Lof voor Jehovah’s werken,112 voor Zijn 
  wegen, 113 voor Hemzelf. 
  D1       G1  114 (Ga) 115 (Gb) Bevrijding van Egypte en Egypte’s  

afgoden. 
        H1  116 (Hal), 117 (Ha2), 118 (Ha3) Lofprijzingen 
        Drie psalmen, de eerste twee eindigend met Hallelu-Jah, en 
        de derde zowel beginnend als eindigend met Hallelu-Jah, 
        althans in het Hebreeuws, (in onze Vertaling met: Looft 
        den Heere). 

       A2   112 Levendmaking en onderhouding door het openbarende Woord. 
                B2                 D2       G2   120 (Gal) — 134 (Ga,15) Bevrijding van Sanherib, type 

van Israëls toekomstige verlossing. (15 psalmen, ge-
rangschikt in 5 drietallen).  
        H2    135 (Hal) 136 (Ha2). Lofprijzing. Twee psalmen aan 

 elkaar verbonden door een gecombineerde  
 structuur. 

  G3   137 Bevrijding van de gevangenen van Saherib. 
        H3   138 Lofprijzing. 
  G4   139 Bevrijding van een boos hart, Ez. 36:26; Jer.31:33.  
        H4   140 (Hal) — 144 (Ha5) Gebed en Lofprijzing.  

     C2       E2    145 De ware David. Die de lofprijzingen van Zijn Volk leidt, 
        144:9. 

       F2    146 (Fa1) — 150 (Fa5) Lofprijzing. Vijf Hallelu-Jah-psalmen, 
 elk beginnend en eindigend met: “HalleluJah”. 

 
 

Schriftonderzoek 

No. 5. 
 
Gen. 1:1 "ln den beginne schiep God hemelen en aarde." 
ln één zin, die alles omvat, schrijft Gods Geest hier neer, wat wij samenvatten in het woord: 
kosmos, het heelal. Hij doet dit niet in “wetenschappelijke", maar in praktische zin. De Schrift 
is geocentrisch, d.w.z., ze beziet de dingen van uit de woonplaats van de mens, de aarde. Te-
genstelling van die aarde, de droge landmassa, zijn de hemelen. Al wat buiten de aarde ligt, 
vat de Schrift samen onder de naam: hemelen. De Schrift spreekt ons dus toe in praktische 
onderscheidingen, die opgaan voor alle tijden en alle volken, daarbij ruimte latend voor aller-
lei onderzoek. 
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Onder hemelen versta men niet alleen de luchtzee om en boven de aarde, maar ook de hemel-
lichamen, al wat buiten onze planeet ligt, onder de aarde zal hier onze aardbol verstaan moe-
ten worden, omdat dit woord hier in tegenstelling staat met wat er buiten ligt. 
Het woord, door aarde vertaald, vindt men voor de tweede maal in Gen. 1:10, waar aarde de 
tegenstelling vormt met de zee. De droge landmassa noemt God: aarde, de verzameling van 
de wateren: zeeën. Het woord is in Gen. 2:11-13 vertaald door: "land": het land Havilla, het 
land Kush. Hier vormt het dus een tegenstelling met een ander deel van de landmassa. Evenzo 
in Gen. 4:16: Kaïn zou over de aarde moeten zwerven en ging naar het land (zelfde woord) 
Nod. Zo is er ook sprake van het land (aarde) Sinéar 10:10, het land (aarde) Kanaän, 11:31, 
het land Egypte, dus verschillende delen van de aarde. 
Uiteen en ander blijkt, dat het verband moet uitmaken, wat bedoeld wordt. "Aarde" of "land" 
drukt meestal een tegenstelling uit met wat anders, met hemelen, met zee, met andere delen 
van de aardbol. ln Ex. 20:11 zien we de eerste twee tegenstellingen. In zes dagen heeft de 
Heere de hemelen en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is. Hier worden hemelen, 
aarde en zee onderscheiden. Evenmin als de hemelen de aarde zijn, evenmin is de aarde de 
zee. Aarde betekent hier dus niet aardbol, maar het droge. 
ln Gen. 1:1 vinden we de oorspronkelijke schepping. Daartoe behoorde de zee niet. Die zal 
dan ook eenmaal niet meer zijn, Op. 21:1. De zee is later ontstaan en het gevolg van een 
catastrofe, een wereldoordeel, die over de eerste schepping gekomen is. 



Jaargang	1929	 Pagina	62	
 

Uit de Schriften 
Deel 1    No 6     12 Oct. 1929 

 

De Weg der Waarheid. 

“Ik heb verkoren den weg der waarheid." Ps. 119:30. 

Ps. 119 is een mooi gedeelte uit Gods Woord. Deze psalm bestaat uit 22 delen, waarin elk 
vers in elk van de afdelingen begint met de 22 opeenvolgende letters van het alfabet. Dus in 
vs. 1-8 begint elke regel met een a, in vs. 9-16 met een b, en zo het gehele Hebreeuwse alfa-
bet, dat 22 letters heeft, door. De Psalmist varieert telkens het thema: levend making en on-
derhouding door het geopenbaarde Woord'. 

Een van deze verzen is: "Ik heb verkoren de weg der waarheid, Uwe rechten heb ik mij 
voorgesteld” Dat deed de O.T. gelovige: de weg der waarheid verkiezen en zich Gods rechten 
voorstellen. 

Deze eis gaat door voor onze tijd. Men moet de weg der waarheid verkiezen, zich Gods rech-
ten voorstellen. Maar, zal men ons tegenwerpen, wat is waarheid? De een zegt dit, de ander 
dat. Het antwoord is eenvoudig: “Uw Woord is de waarheid”, Joh. 17:17. 

Hier zal een nieuwe tegenwerping gehoord worden: De een legt het Woord zus uit, de ander 
zo. Het antwoord is: Lees het voor uzelf, bidt om de verlichting des Geestes, maak ernst met 
het onderzoek en zie, waar u uitkomt. T.o.v. het Woord moet men als Abram doen: uitgaan 
niet wetende waar men komen zal. Gods Geest zal zó leiden, dat men vroeg of laat met ande-
ren tot enigheid des geloofs komt. 

Onze tijd is vol verwarring. Wie heeft nu het ware? Laat ons beginnen met niemand het ware 
toe te kennen. Gods Woord alleen is de waarheid. De uitleggers van de Schrift hebben alleen 
recht op aanhoren, in zoverre hun woord overeenstemt met Gods Woord. 

Dat er iets mankeert in alle groepen, in alle kerken, bewijst de onvoldaanheid, die er allerwe-
gen heerst. Deze is werking van Gods Geest. De Geest is bezig, al is het dan niet in massali-
teit, d.i. hoofd voor hoofd, dan toch in totaliteit, d.i. over de hele linie, een tekort te doen ge-
voelen. Dat tekort dateert niet van onze tijd, maar reeds uit de 16de en 17de eeuw, ja uit nog 
vroeger eeuwen. 

Het schijnt, alsof God bezig is, in een laatste aanloop Zijn volle Woord naar voren te brengen 
om nog eenmaal, zij het op kleine schaal, te doen uitstralen, wat Hij in de hoogste openbaring 
van dat Woord heeft neergelegd. Het tekort aan dat Woord gedaan, komt tot uiting in de on-
voldaanheid, die men onder de ware gelovigen uit allerlei kerk of groep vindt. 

De vraag is: Wat nu? De weg der waarheid verkiezen; naar de Schriften en van meet af onder-
zoeken, alsof men alles voor het eerst las, d.w.z. onbevangen, zich losmakend van aangeleer-
de traditionele dogma's. Men verkieze de weg der waarheid, onderzoeke het Woord, vrage om 
licht van Boven en vertrouwe op Gods belofte, dat die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt. 

David kon niet veel meer dan de Wet onderzoeken, terwijl het Woord nog niet in zijn volheid 
bestond. Wij zijn zoveel rijker bedeeld. David verblijdde zich over de "Wet" en prijst de op-
rechten welgelukzalig,die in de wet des Heeren gaan, Ps. 119:1, hij wenst het woord te bewa-
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ren, vs. 17, 57, de "Wet" is hem liet, vs. 97, uit, Gods bevelen krijgt hij verstand, vs. 104. Zou 
het nu minder zijn in onze tijd? 

Paulus vermaant Timotheus in zijn laatste brief (2 Tim.), het voorbeeld van de gezonde woor-
den te houden, die hij van hem gehoord had. 1:13. De Schriften maken wijs tot "zaligheid", 
zegt hij in hfdst. 3:15. Al de Schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot 
onderwijzing, vs. 16. Waarom verdiept men er zich zo weinig in? 

Door nader onderzoek, zal men duidelijker leren inzien in welke bedeling we thans leven en 
wat God thans van ons vraagt. Dat is niet minder dan de hoogste gebondenheid aan de 
Schriften en daarmee gepaard gaande en er uit voortvloeiende, de grootste vrijheid t.o.v. alle 
menselijke geboden of leringen en van de vaderen overgeërfde vorige wandel, als die beheerst 
wordt door menselijke inzettingen, waarvoor in de Schrift geen grond gevonden wordt. De 
weg der waarheid verkiezen betekent veelal: afleggen van wat de volle waarheid in de weg 
staat, aannemen van wat God ons geeft in Zijn Woord. Eerst zo komt men tot de staat, waarin 
men niet meer door de vloed bewogen wordt en de opwassing tot het Hoofd voortgang heeft. 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 6. 

c. Letterlijke vervulling 

 

INDELING van de PROFETIE. 
Dat we bij de Profetie niet aan oosterse inkleding moeten denken, maar ze natuurlijk, d.i. ge-
woon lezende, moeten opvatten, blijkt uit de reeds vervulde profetie, Deze is vervuld, zoals 
God ze ons heeft laten neerschrijven. Het is daarom pure menselijke filosofie om van de on-
vervulde delen te spreken als van "de fantastische beelden van de profetenstijl", zoals Calvijn 
doet. Als we er geen staat op kunnen maken, dat de profetie letterlijk vervuld wordt aan 
de groepen, waarover ze uitgesproken wordt, dan kunnen we evenmin staat er op ma-
ken, dat de beloften, die God ons geeft, vervuld zullen worden. 
 

We willen thans een en ander, uit de onvervulde profetie nagaan. Vooraf geven we een hoofd-
indeling van het profetische Woord. Daarin vinden we: 

1. Profetie over Israël. 
2. Profetie over afzonderlijke personen en gebeurtenissen. 
3. Profetie over Christus Zelf 
4. Profetie van Christus Zelf 
5. Profetie met tijdsbepalingen. 
6. Profetie over de Volken. 
7. Profetie over de toekomst. 

Een scherpe scheidslijn is niet overal te trekken; het betreft hier dan ook meer een onder-
scheiding dan een systematische indeling. In enkele grepen willen we een en ander overzien. 
We laten hierbij de profetie over Israël onbesproken, daar we daarover in de volgende hoofd-
stukken gaan handelen. 
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Vervulde profetie. 

1. Profetie over afzonderlijke personen of gebeurtenissen 

•  Gods oordeel over het huis van Eli. 1 Sam. 2:31-36 is vervuld over dat huis en over 
geen ander. Als beeldspraak vinden we: "Ik zal uw arm afhouwen en den arm van 
uws vaders huis". De betekenis daarvan is: Er zal geen oud man in uw huis wezen. Al 
komt er beeldspraak voor in dit oordeel, daarom gaat dat oordeel niet op een ander 
huis over of wordt het een geestelijk oordeel over een geestelijk priesterdom. 

•  Gods oordeel over Salomo wordt vervuld, 1 Kon. 11:11, 12. Beeldspaak is: "lk zal het 
koninkrijk van u scheuren". Werkelijkheid is: Ik zal het aan uw knecht geven, zie 1 
Kon. 12:16, 19, 20. 

•  Gods oordeel over het altaar Bethel is letterlijk vervuld, 1 Kon. 13:2. 350 jaar later of-
ferde Josia op dat altaar de beenderen van de priesters, zie 2 Kon. 23:15-20. Zie 
voorts: 1 Kon. 13:22 en 24; 14:5 en 6: 14:13; 11:36 en 15:4; 14:10 en15:29, 16:4 en 
12. 

•  Gods oordeel over de herbouwer van Jericho, voorzegd in Joz. 6:26, is letterlijk ver-
vuld, 1 Kon. 16:34. Hiël, de man, die op Achabs bevel Jericho herbouwd heeft, heeft 
letterlijk op zijn eerstgeboren zoon het fundament gelegd. Opgravingen hebben aange-
toond, dat het de gewoonte van de heidenen was, mensen levend in te metselen of te 
begraven onder grote bouwwerken om de goden goedgunstig te stemmen. Op zijn 
jongste zoon heeft hij de poort gesteld, d. i, onder de drempel er van werd deze zoon 
ingemetseld. 

•  Elia's oordelen werden letterlijk vervuld, 1 Kon. 17:1, 7. Zijn woord over de weduwe 
in Sarepta kwam uit, zoals hij voorzei, 1 Kon. 17:14, 16. Zo ook zijn voorzegging, dat 
de Heere regen zou geven, 1 Kon. 18:1, 45. 

Men ga zelf na: 

1 Kon 20:13 en 19, 20     2 Kon. 7:1 en 18. 
1 Kon 20:36a en 36b.     2 Kon. 7:2 en 17-20. 
1Kon,21:19b en 22:38.     2Kon. 10:30 en 15:12. 
1 Kon 21:21, 22 en     2 Kon. 10:11 

Al die voorzeggingen kwamen letterlijk over de betrokken personen. 

2. Profetie over Christus Zelf. 

•  Christus zou het zaad der vrouw zijn, Gen. 3 :15. Hij is geworden uit een vrouw, Gal. 
4:4. 

•  Hij zou uit Juda voortkomen, Gen. 49:8-10. Het is openbaar, dat onze Heere uit Juda 
is, Hebr. 7:14. Hij is de Leeuw uit Juda's stam, Op. 5:5. 

•  Hij zou het zaad van David zijn, Jer. 23:5. Paulus bevestigt dat, 2 Tim, 2:8. 

•  Hij zou geboren worden uit een maagd, Jes. 7:14, wat Mattheus zegt vervuld te zijn in 
Maria, Mt. 1:22, 23 en Lukas mede bevestigt, 1:27. 

•  Hij zou lmmanuël heten, Jes. 7:14. De engel zegt tot Jozef de Zoon, die Maria baren 
zou, aldus te noemen, Mt. 1:23. Hij zou uit Bethlehem voortkomen, Mich. 5:1. Mat-
theus ziet dit vervuld; 2:5, 6. 
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•  Hij zou uit Egypte geroepen worden, Hos. 11:1. Dit blijkt niet te zijn een "geestelijk" 
Egypte, maar het letterlijke Egypte, waarheen Jozef vluchtte, Mt. 2: 13-15. 

•  Zijn voorloper was de stem des roependen in de woestijn, Jes. 40:3, ln geen "geestelij-
ke" woestijn, maar in een letterlijke, Mt. 3:3, Joh. 1:23. 

•  Op Hem zou de Geest des Heeren rusten, Jes. 11:2. Dit rusten is figuurlijke taal, beeld-
spraak. Maar dit sluit niet in, dat de Geest op een ander dan Christus zou rusten. Hij 
bleef op Hem, Lk. 4:1, Mt. 3:16. 

•  Zijn intocht zou zijn te Jeruzalem, Zach. 9:9, Dat is niet de "Kerk", maar het letterlijke 
Jeruzalem geweest, Mt. 21:19. 

Zie voorts: Ps. 69:10 en Joh. 2:17. Jes. 53:4 en Mt. 8:17, Jes. 9:5 en Lk. 1:35, Rom. 9:5. 

3. Voorzeggingen van Christus Zelf. 
Ook Christus eigen voorzeggingen zijn letterlijk vervuld. Hij voorspelt Zijn lijden en sterven, 
Mt. 16:21; 17:20; Mk. 8:31-33; 9:31, 32; 10:32, 45; Lk. 9:22; 18:33; 24:7; Joh, 10:18; 15:13 
al welke uitspraken letterlijk en niet geestelijk vervuld zijn. Hij voorspelt, dat Hij verraden 
zou worden, Joh. 6:70; 13:21. Hij voorzegt Zijn opstanding, Mt. 17:23; 20:19; 26:32 e.a. 
Moet men nu in een geestelijke opstanding geloven? Hier begint voor de Modernen de ver-
geestelijking in zake Zijn profetie. Zijn dood heeft wel letterlijk zo plaats gehad, zal men nog 
willen toegeven, maar dat Hij op de derde dag letterlijk is opgestaan, dat gelooft men niet. 
Men neemt van Mt. 16:21 het eerste deel letterlijk, maar, het laatste deel: "en ten derde dage 
opgewekt worden" niet. Doen zij, die de andere profetieën symbolisch opvatten, niet evenzo? 
En is dit in wezen geen ongeloof; twijfelen aan Gods almacht? 
 
Christus heeft ook Zijn hemelvaart voorspeld, Luk, 22:69; Joh. 6:62; 7:33; 8:21: 14:28; 16:5; 
20:17. Heeft die ook niet letterlijk plaats gehad? Of moeten we hier denken aan geestelijke 
hemelvaart? 
Hij voorzegt ook Zijn wederkomst, Mt. 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; Mk. 8:38; 13:26; 14:62; 
Lk: 21:27; Joh, 14:3, Zal die niet letterlijk zijn? Is het dus niet waar, wat de engelen zeiden: 
"Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo wederkomen, gelijk gij Hem, 
naar den hemel hebt zien heenvaren". Zal Christus, onzichtbaar wederkomen? Zo ja, laat 
ons dan ook zeggen, dat Hij niet letterlijk heeft geleden en is gestorven. Waarom het één let-
terlijk en het ander geestelijk? Wie het één letterlijk neemt, moet het 't andere in hetzelfde 
verband ook doen.  

Nemen we ook nog Christus' voorspelling over de verwoesting van Jeruzalem. We vinden die 
in Lk. 21 :20-25: "Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, 
zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij is. Alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de 
bergen en die in deszelfs midden zijn, dat zij uittrekken en die in de velden zijn, dat zij in het-
zelfve niet komen. Want deze zijn de dagen der wrake, opdat alles vervuld worde, wat ge-
schreven is. Doch wee de bevruchte en zogende vrouwen in die dagen, want daar zal grote 
nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards 
en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken en Jeruzalem zal van de Heidenen ver-
treden worden, totdat de tijden der Heidenen vervuld zullen zijn." 

Wij vragen, of dit geestelijk vervuld is. Zijn er geestelijke heerlegers (dus engelen) gekomen 
om het geestelijk Jeruzalem de "Kerk" te omsingelen? Of heeft in het jaar 70 na Christus let-
terlijk plaats gevonden, wat de Heere hier vermeldt? En als dit zo is, is dit dan, op grond van 
's Heeren woord zelf geen aanwijzing, om het andere ook letterlijk op te vatten? De Heere 
zegt niet: Opdat vervuld worde, wat Ik thans spreek, maar: opdat vervuld worde, wat. ge-
schreven is. Jeruzalems ondergang moet dus meewerken om de onvervulde profetie in vervul-
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ling te doen gaan. Hoe dit kan? Eenvoudig hierom, omdat Israëls verharding voorzegd was. 
Jes. 6 spreekt er van. Jesaja vraagt hoe lang die verharding zal duren. Totdat de steden ver-
woest worden, dat er geen inwoner, zij, en de huizen, dat er geen mens zij en het land met 
verwoesting verstoord worde, Jes. 6:11. Dit is een van de uitspraken, waarop de Heere het 
oog heeft, als Hij zegt: opdat alles vervuld worde wat geschreven is. 

Luk. 21 is dus letterlijk vervuld. Is dat geen aanwijzing, om wat de profeten verder van Jeru-
zalem zeggen ook letterlijk op Israëls hoofdstad toe te passen? En moeten we, waar het groot-
ste deel van deze verzen letterlijk vervuld is over Jeruzalem nu ook niet een letterlijke vervul-
ling tegemoet zien van het laatste deel: totdat de tijden der Heidenen vervuld zullen zijn? Tot 
zolang zal de stad Jeruzalem vertreden worden door de Heidenen, d.i. Volken, ("Christen" 
volken niet buitengesloten). Het "totdat" is de tijdgrens. 

De slotsom van een en ander uit het bovenstaande is, dat Christus' vervulde voorzeggingen 
letterlijk vervuld zijn, niet symbolisch, d.i. oneigenlijk, "geestelijk". De onvervulde zullen 
dan, als in Zijn mond de waarheid is, ook letterlijk vervuld worden en wel over hen, over wie 
deze woorden voorzegd zijn, d.i. over Israël. De Heere Zelf spreekt van een vervulling van het 
geschrevene. Even zeker nu als Zijn toen gesproken woorden letterlijk vervuld zijn, even ze-
ker zal het door Hem bedoelde geschrevene, d.i. Israëls O.T. profetie voor zover onvervuld, 
letterlijk vervuld worden. 

4. Profetie met tijdsbepaling. 
De Schrift geeft ook profetie met tijdsbepalingen. De vervulde delen er van zijn nauwkeurig 
letterlijk vervuld. Waarom zouden de onvervulde het ook niet worden? 
 
•  In Gen. 7:4 zegt de Heere, dat Hij het over 7 dagen zal doen regenen. Volgens vs. 14 

had dat ook plaats na die 7 dagen. 
•  De stortvloed zou 40 dagen duren, Gen. 7:4b. Aldus geschiedde, zie vs. 12. 

•  In Egypte zou 7 jaar overvloed zijn, Gen. 41:29, daarna 7 jaar honger. 41:30. Zie voor 
de vervulling Gen. 41 :53, 54. 

•  Israël zou 40 jaar in de woestijn zwerven, Num. 14:34. Aldus geschiedde, zie Ps. 
95:10; Hebr. 3:17. Jericho zou op de 7de dag vallen, Joz. 6:4, 5; 15, 16. 

•  Elia's gebed is letterlijk verhoord, zie 1 Kon. 17:1 en. Jak. 5:17. 

•  Eliza, voorspelde een hongersnood van 7 jaar, l Kon. 8:1. Die duurde zolang, vs. 2. 

•  Hiskia zou nog 15 jaar leven, Jes. 38:5. Zo zal geschieden. 

•  Israël zou 70 jaar in Babel zijn, Jer. 29:10. Daniël zag het einde, Dan. 9:2. 

Uit een en ander blijkt, dat er ook in 't geheel geen aanleiding is, de getallen in de H.S. te 
symboliseren, ook niet die van Openbaring. De eenvoudigste uitlegging, d.i. de letterlijke op-
vatting, is ook hier de beste. 

5. Letterlijk vervulde profetieën in de Profeten. 

Een deel van de 0.T. profetie wordt ingenomen door voorzeggingen over de volken, die Israël 
omringden. Ook hierin is veel, dat een voor- en eindvervulling heeft. Toch zijn er profetieën, 
die reeds vervuld zijn en wel zoals ze zijn neergeschreven. Aan: "Wonderen der profetie van 
J. Urquhart" ontlenen we een en ander voor het volgende. 
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TYRUS 
In Ezechiel 26 wordt ons Tyrus' verwoesting beschreven. Laat ons nagaan, of we hier aan 
oosterse inkleding, dus oneigenlijke voorstelling, moeten denken of niet. 

 
Ez. 26:3-5 “... alzo zegt de Heere Heere: Zie lk wil aan u, o Tyrus, en Ik zal vele 
Heidenen (Volken) tegen u doen opkomen. Die zullen de muren van Tyrus verder-
ven en haar torens afbreken, ja Ik zal haar stof van haar wegvagen en zal ze tot een 
gladde rots maken. Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding der netten, want 
Ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere en zij zal den Heidenen ten roof wor-
den". 
 

Men leze verder vs. 6-21. In vs. 7-ll wordt ons een duidelijke schets gegeven van de belege-
ring door Nebukadnezar. Deze had veel - moeite om de stad in te nemen. De machtige vloot 
van Tyrus verhinderde de volkomen insluiting van de stad. Eerst na 13 jaar gelukte het aan 
Babels koning de stad te veroveren. Tyrus werd nu verwoest, muren en torens afgebroken, het 
gedeun van de liederen hield op en het geklank van de harpen werd niet meer gehoord, vs. 4, 
13. Dit deel van de profetie was dus vervuld, maar de gehele profetie nog niet. Niet vervuld 
was: het wegvagen van het stof, het werpen van stenen en hout en stof in het midden van de 
wateren, vs. 4b, 12. Dit laatste zou men voor oosterse inkleding kunnen houden, voor over-
dreven Joods voorstelling. 

Laat ons echter nader zien. Voor de val van de oude stad hadden vele Tyriërs de wijk geno-
men naar een eilandje, dat een kleine kilometer van de kust af lag. Daarheen brachten zij ook 
het grootste gedeelte van hun schatten over. Na de verwoesting bouwden zij op het eilandje 
een nieuwe stad. Op muren konden zij niet meer vertrouwen, zij hadden ervaren: "en hij (Ne-
bukadnezar) zal muurbrekers tegen uw muren stellen en uw torens met zijn zwaarden afbre-
ken", vs. 9. De zee zou nu hun bolwerk zijn, op het eilandje waanden zij zich veilig; hun 
nieuwe stad leek hun onneembaar. 

Nebukadnezars tijden gingen voorbij. Tyrus lag nog als ruïne daar. Ezechiels profetie scheen 
overdreven oosterse ontboezeming. Wat gebeurde er echter? Alexander de Grote verscheen. 
Hij trok uit om de wereld te veroveren. De Tyrische gezanten haastten zich, om hem te ont-
moeten. Zij werden gunstig ontvangen en het scheen, alsof het dreigend gevaar afgewend zou 
worden. Dan - op het onverwachts - uitte Alexander de wens in hun stad te aanbidden. De ge-
zanten wisten wat dit te betekenen had. Alexander zou niet alleen hun stad binnentrekken, 
maar er als heerser blijven. De Tyriërs besloten hun eilandstad te verdedigen. 

Alexanders leger naderde en zag een 900 M. van zich de sterke stad liggen. Hoe die in te ne-
men? Alexanders plan was spoedig gevormd. Hij besloot een sterke stenen dam aan te leggen 
van de kust naar het eiland om daarover zijn troepen ten aanval te doen oprukken. Nu werd 
het woord van Ezechiël ten volle letterlijk vervuld. De muren en torens, de ruïnes van huizen 
en tempels en paleizen van de oude op het vasteland liggende stad werden verder afgebroken 
en stenen en hout benut om de dam aan te leggen. "Uw stenen en hout en uw stof zullen zij in 
het midden van de wateren werpen," zegt vs. 12. Zo groot was de behoefte aan materiaal, dat 
zelfs het stof het fijne puin en gruis enz. werd samengeveegd en in de zee werd geworpen. 
Alles kon dienen. "Ja, Ik zal haar stof van haar wegvagen en ze tot een gladde rots maken," 
vs. 4. 

Men lette op de wending in vs. 12. In vs. 11 is er sprake van "hij”, d.i. Nebukadnezar, in vs. 
12 wordt dit "zij". Hierin ligt opgesloten, dat er meer dan één geweldige heerser zou dienen 
om Gods Woord geheel te vervullen, En Nebukadnezar èn Alexander kwamen op. De Heere 
zegt dan ook in vs. 3: "lk zal vele Heidenen tegen u doen opkomen." Wat Nebukadnezar ten 
dele vervulde, heeft Alexander tot algehele verdere vervulling gebracht. De Heere laat daar 
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ruimte voor door niet te spreken van "hij", maar van "zij", een bewijs voor de inspiratie van 
de Schrift. God zegt precies, wat Hij meent. We hebben hier te doen met een letterlijk vervul-
de profetie, waarvan de vervulling wel niet in eens heeft plaats gehad, maar toch plaats vond 
over de stad, waarover de voorzegging geschiedde. God zei Tyrus en bedoelde Tyrus en vol-
voerde het aan Tyrus. 

We wijzen ten slotte nog op de woorden: "Gij zult niet meer gebouwd worden," vs. 14, zo zult 
gij niet meer gevonden worden, vs. 21. Nimmer is het oude Tyrus herbouwd, de plek is tot op 
heden zelfs zonder aardhoop en kan alleen nog bepaald worden door aantekeningen van oude 
schrijvers. Tyrus is tot een gladde steenrots geworden, vs. 14 "tot uitspreiding van de netten", 
het wordt niet weer gevonden, tot in eeuwigheid, vs. 21, d.i. de hele toekomende eeuw door. 

Sprak Ezechiël in oosterse inkleding? Werd zijn woord over een andere stad of over een "we-
reldsysteem" vervuld? Sprak hij in zinnebeeldige taal? De lezer oordele zelf na de feiten, die 
hij nu weet en vrage zich af, of waar Ezechiël zo precies de dingen voorzei in het één, we in 
het ander hem niet letterlijk moeten nemen. Hij leze vooraf ook nog het volgende over Sidon. 

SIDON 
Dicht bij Tyrus lag Sidon. Ook tegen deze stad had Ezechiël wat te betuigen. Dat vinden we 
in hfdst. 28: 
 

"Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende: Mensenkind, zet uw aan-
gezicht tegen Sidon en profeteer tegen haar en zeg: Alzo zegt de Heere: Zie Ik wil 
aan u, Sidon, en zal in het midden van u verheerlijkt worden en zij zullen weten, dat 
Ik de Heere ben, als Ik gerichten in haar zal hebben geoefend en in haar geheiligd 
zal zijn. Want Ik zal de pestilentie in haar zenden en bloed in haar straten en de ver-
slagenen zullen vallen in het midden van haar door het zwaard, dat tegen haar zal 
zijn van rondom, en zij zullen weten, dat Ik de Heere ben," 
 

Wat wordt er van Sidon voorzegd? Geen oordeel van verwoesting. Toen Tyrus verwoest lag, 
bestond Sidon nog. Het kwam in opstand tegen een Perzisch vorst en verdedigde zich dapper, 
Door verraad moest het eindelijk het onderspit delven. 40.000 inwoners burgers besloten lie-
ver te sterven dan zich over te geven. Zij sloten zich op met vrouw en kinderen, staken hun 
woningen in brand en kwamen in de vlammen om. Ook in later tijd werd Sidon telkens inge-
nomen en geplunderd en tot zelfs in de 19e eeuw vielen de verslagenen op zijn straten. Is 
Gods woord ook hier letterlijk bewaarheid? 

Tot besluit: Men lette er op, dat de Heere spreekt. Het is door de mond van Ezechiël, maar 
Het is Zijn woord. Te twijfelen aan de letterlijke vervulling, is niet de profeet van oosterse 
inkleding beschuldigen, maar God tot een Misleider maken. De profeten spraken niet hun 
woord, maar het Zijne, gaven niet hun gedachten, maar de Zijne. 
 

De Heilige Schriften 

No. 6. 

SPREUKEN 

Spreuken bestaat uit een reeks van regels, die tot leidraad dienen voor de wandel in deze we-
reld. Het zijn regels voor het dagelijks leven. De Heere waarschuwt tegen de gevaren, waar-
mee het pad van Zijn aardse volk omringd is en wijst hun de weg der wijsheid. 
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Structuur:  
1:1-6 inleiding. 

A1 1:6-9:18 "De woorden van de wijze." Voor Salomo. Voor een vorst en een koning. Twee-
de persoon (Mijn zoon, gij, uw, enz.). De Moeder. 

B1  C1 10:1  19:19 Spreuken voor Salomo. Voor allen. Derde persoon (Hij, zijn, 
hem, zij, hen). 

D1 19:20  24:34 Spreuken voor Salomo. Voor een vorst en een koning. 
Tweede persoon (Mijn zoon, gij, u). 

B2  C2 25:1 - 26:28 Spreuken van Salomo. Voor allen. Opgeschreven door de 
mannen van Hizkia. Derde persoon (Hij, hem, zijn). 

D2 27:1 - 29:27 Spreuken voor Salomo. Voor een vorst en een koning. 
Tweede persoon (Mijn zoon, gij, u). 

A2 30:1  31:31 "De woorden van Agur" en "de woorden van Lemuël" Voor Salomo, voor een 
vorst en een koning (Mijn zoon, gij). De "Moeder". 

Het boek maakt geen aanspraak op eenheid van auteurschap, d.w.z., het is niet door één 
schrijver geschreven, het is een verzameling van spreuken, die niet uitsluitend van Salomo 
zijn. Hoewel er in sommige delen wijsheid wordt gegeven van algemene strekking, vinden we 
in andere waarschuwingen en raadgevingen voor een particulier persoon, niet voor alle soor-
ten en toestanden van mensen. Er zijn 4 personen aan het woord: Salomo, de Wijze, Agur, 
Lemuël Er zijn spreuken voor en van Salomo. De "Wijze" is Salomo's leermeester. 

JOB 

Job betekent: Beproefde, Gekwelde. Hij was de zoon van lssaschar, Gen 46:13 en tijdgenoot 
van Mozes. Hij was een concreet (daadwerkelijk) voorbeeld van het werk van de "Vijand". In 
het boek wordt het probleem van het lijden besproken. De eerste 3 vrienden bezien Job's zaak 
verkeerd, de vierde, Elihu, laat de oplossing aan God over. De Heere geeft die te Zijner tijd. 
Job’s laatste is beter dan zijn eerste, 42: 12. 

Structuur: 
A1 1:1-5 Inleiding. Historie. 

B1 1:6 - 2:10 Satans aanval. Job van alles beroofd. 
C1 2:11-13 De 3 vrienden. Hun aankomst. 

D1 3:1 - 31:40 Job en zijn vrienden. 
E 32:1 - 37:24 Optreden van Elihu: de Middelaar. 

D2 38:1 - 42:6 Job en Jehovah. 
C2 42:7-9 Satans nederlaag. De 3 vrienden. Hun vertrek. 

B2 42:10-13 Satans nederlaag. Job dubbel gezegend. 
A2 112:14-17 Besluit. Historie. 

      HOOGLIED 

ln het Hebreeuws heet dit boek: Lied der liederen. Het beschrijft de liefde van Jehovah voor 
Israël, als Bruid. We kunnen dit punt hier niet uitwerken, maar wijzen terloops op het feit, dat 
de Bruid geen verborgenheid was, wat met het Lichaam van Christus wel het geval is. Dat 
was nl. tot op Paulus' tijd in God verborgen. (Ef 3:9, Col. 1:26). 

Structuur. 
A1 1:1-11 Inleiding. Sulamith door Salomo meegevoerd van haar tehuis en haar geliefde (de 
herder) naar de koninklijke tenten, die in de nabijheid tot zomerverblijf waren opgericht. 

B1   Cl 1:12-2:7 Sulamith en haar geliefde bij elkaar. 
D1 2:8  3:5 Sulamith en haar geliefde gescheiden. 
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B2 C2 3:6 - 5:1 Sulamith en haar geliefde bij elkaar. 
D2 5:2  8:4 Sulamith en haar geliefde gescheiden 

A2 8:5-14 Besluit Sulmnith keert terug van Salomo naar haar tehuis met haar geliefde (de 
herder). 

Niet Salomo is de ware bruidegom van Sulamith, maar de op de achtergrond blijvende herder, 
type van Christus. Eerst onder de Meerdere dan die herder wordt de bruiloft des Lams ge-
vierd. Israël heeft zich dan toebereid en is bevrijd van de verleidingen, waardoor het afgewe-
ken is. 

RUTH 

Ruth betekent: Schoonheid. ln dit boek wordt Gods liefde geschetst tot de vreemdelingen, die 
Hij zegent door Zijn Volk. Ruth is met Rachab en Bathsebah het drietal heidense vrouwen, 
dat in het geslachtsregister van Christus is opgenomen. 

Structuur: 

A1 1:1-18 Elimelechs gezin. Neergang. 
B11:14-22 Medeleven met Naomi in rouw. 

C1 2:1-23 Boaz en Ruth. 
C2 3:1- 4:13 Ruth en Boaz. 

B2 4:14-17 Medeleven met Naomi in vreugde. 
A2 4:18-22 Elimelechs gezin. Opgang. 

KLAAGLIEDEREN 

De Hebreeuwse titel is: "Hoe!" naar het eerste woord van het boek. Dit is zowel een vraag als 
een uitroep. Het grote thema is Gods grote oordeel. Het Boek bevat 5 klaagzangen over de 
verwoesting van Jeruzalem. 

Structuur: 
A1A1 1:1-7 Oordelen (Letter Aleph tot Zaïn). 

B1  D1 1:7-11 Sions belijdenis (Cheth tot Kaph). 
E1 1:12-13 Roep tot de voorbijgangers (Lamed tot Mem). 

D2 1:14-18 Sion. Belijdenis (Nun tot Tsaddi). 
E2 1:18-19 Roep tot de voorbijgangers (Koph). 

C1 1:20-22 Gebed (Resh tot Tau). 
AII A2 2: 1-13 De Rechter (Aleph - Mem). 

B2  D3 2:14 Sion. Zonde: onbeleden (Nun). 
E3 2:15-17 Beschuldiging van de voorbijgangers (Samech  Pe). 

C2 2:18-22 Gebed (Tsaddi  Tau). 
AIII A3 3:1-21 De Rechter (Aleph - Zaïn). 

B3  E4 3:22-36 Overdenking van Jehovah's barmhanigheden. (Cheth - La-
med). 

D4 3 :37-51 Sion. Zonde: beleden (Mem - Pe). 
C3 3:52-66 Gebed (Tsaddi - Tau). 

AIV A4 4:1-12 Oordelen (A1eph - Lamed). 
B4  D5 4:13-20 Sion. Belijdenis. (Mem - Resh). 

E5 4:21-22 Vergelding van Jehovah (Shin  Tau). 
C4 5:1-22 Gebed. 
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PREDIKER. 

Prediker betekent in het Hebreeuws: "Verzamelaar", "Samenroeper", strikt genomen: "Ver-
zamelaarster, Samenroepster"; het Hebreeuws heeft althans de vrouwelijke vorm. Het is geen 
eigennaam, maar een soortnaam, d.i. gewoon zelfstandig naamwoord. Het is afgeleid van een 
werkwoord, dat vergaderen, verzamelen betekent. Het doel van de samen roeping was: Gods 
wegen te beschouwen en te rechtvaardigen in verband tot Zijn woorden. 

Structuur: 
A1 1:1 Inleiding. 

B1 1:2 - 6:9 Het voornaamste goed. Wat het niet is. 
B2 6:10  12:12 Het voornaamste goed. Wat het is. 

A2 12:13-14 Besluit. 

   ESTHER. 
Esther betekent: "Ster". We leren uit het boek, hoe God waakt over Zijn volk, als het in de 
macht van zijn vijanden is. Hij is de Leidende Ster, Die schijnt in het donker van de vijande-
lijke nacht. Door de eenvoudigste middelen doet Hij alle aanslagen te niet. 

Structuur: 

A1 1:1 Ahasveros. Regering. Uitgestrektheid van het Rijk. 
B1  Dl 1:2 - 2:20 Ahasveros. Op zijn troon. 

E1  F1 2:21-23 Mordechaï. Ontdekking van de aanslag van Bigtan en Te 
 res. 

G 3:1-15 Haman. Zijn aanslag. 
F2 4: 1-3 Mordechaï. Bekendmaking van Hamans aanslag. 

    C1 4:4 - 5: 14 Esther. Haar tussenkomst. 
B2  D2 6:1 Ahasveros. Te bed. 

E2  H1 6:2-3 Mordechaï. 's Konings vraag. 
I 6:4-9. Haman. 's Konings vraag. 

H2 6:10-ll Mordechaï. 's Konings bevel. 
    C2 7:1 Esther. Haar maaltijd. 
B3 D3 7:2 Ahasveros. Aan Esthers tafel. 

E3  J1 7:2 De Koning. Zijn vraag en belofte. 
K 7:3-4 Esther. Bede om het leven. 

J2 7:5-10 De Koning. Zijn vraag en toom. 
    C3 8:1 Esther. Haar koninklijke gift. 
B4 D4 8:1-2 Ahasveros. Op zijn troon. 

E4 L1 8:3-6 Esther. Bede voor haar volk. 
M 8:7-17 De Koning. Zijn bevel. 

L2 9: 1-28 Esther. Bede voor haar volk. 
   C4 9:29-32 Esther. Haar koninklijk gezag 

A2 10: 1-3 Ahasveros. Uitgestrektheid van het Rijk. 
 

      DANIEL.  
Daniël betekent: God is Rechter. Daniël handelt vooral over de tijden der Heidenen, aan wie 
Israël onderworpen is. We zien Gods oordeel over Israël, uitgevoerd door de Volken, en Zijn 
oordeel over de Volken, vanwege het Israël uit haat aangedane leed. Eindelijk wordt het Rijk, 
het Koninkrijk der hemelen, d.i. het van uit de hemelen toebereide Koninkrijk op aarde, opge-
richt, 2:44; 7:27. 
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Bezien de andere profeten Israëls toekomst meer vanuit Israël, Daniël beziet die meer van bui-
ten af Een deel is in het Chaldees geschreven, n.l. hfdst. 2:4 - 7:28. Bij hfdst. 8:1 begint het 
Hebreeuws weer. Het historisch deel van de gang van de tijden der Heidenen is in “heidense" 
taal; het bevat de overheersing van Israël. Het profetische deel is in het Hebreeuws, terwijl het 
wijst op de tijd van het einde van die heerschappij en de gebeurtenissen, die er toe leiden om 
het Koninkrijk weder aan Israël op te richten. Hand. 1:6). 

Daniël is de onderbouw van Openbaring. Het gaat uitsluitend over Israël, over Daniëls volk: 
"Uw volk". de "Kerk" komt er niet in voor, evenmin als in het overige van het O.T. Wat de 
vervulling betreft, zijn we nog niet eens tot Daniël 7 genaderd. De sleutel èn voor Openbaring 
èn voor de naaste toekomst ligt in Dan. 2. 

structuur: 
A1 1:1-21 Ballingschap van Juda. Historie. Gebeurtenissen, verbonden met het begin er van. 

B1 2: 1-49 De droom van Nebukadnezar. Het begin en de duur van de tijden der Hei-
denen. 

C1 3:1-30 Daniëls vrienden. De brandende oven. Bevrijding door een engel. 
D1 4:1-37 De eerste koning van Babel. Nebukadnezars droom van de 
grote boom. Zijn tijdelijke afzetting. 
D2 5:1-31 De laatste koning van Babel. Belsazar. Gezicht van de hand. 
Finale afzetting. 

C2 6:1-28 Daniël zelf. De kuil van de leeuwen. Bevrijding door een engel. 
B2 7:1 - 8:27 De droom en het gezicht van Daniël. Het einde van de heer schappij der 

Heidenen. 
A2 9:1 - 12:13 De verwoestingen van Jeruzalem. Profetische aankondigingen, verbonden met 
het eind er van. 
 

EZRA - NEHEMIA. 
Ezra betekent: "Hij helpt”, Nehemia: "Trooster van (d.i. aangesteld door) Jah (afgekorte vorm 
van Jehovah)". Ezra-Nehemia vormen feitelijk één geheel, zoals blijken zal uit de bouw. Toch 
is van elk boek een afzonderlijke structuur te geven. Korte samenvatting: 

A1 Ezra: Herbouw van de tempel te Jeruzalem. 
A2 Nehemia: Herbouw van de muren van Jeruzalem. 

Structuur van Al Ezra. Herbouw van de tempel.  

A1 B1 1:1-4 (N1) Het volk. Bevrijding. 
C1 1:5 - 2:70 (Ol) Terugkeer onder Zerubbabel. 

D1 3:1-6 (P1) Het altaar. Opbouw en feest. 
D2 3:7 - 6:22 (Q2) De tempel. Opbouw en feest. 

C2 7:1 ~ 8:36 (02) Terugkeer onder Ezra. 
B2 9:1 - 10:44 (N2) Het Volk. lnwijding. Hervorming. 

Structuur van A2: Nehemia. Herbouw van de muren. 

A2 E1 1:1  6: 19 (J 1) De muur. Herbouw. Wanorde overwonnen. 
F1 H1 7:1-4 (M1) Jeruzalem. Bevelvoering er over. 

I1 7:5-73 (01) Terugkeer onder Zerubbabel. 
G1 7:73 - 8:18 (P1) Feest van de 7de maand (426 v. Cl1r.). 
G2 9:1 - 10:39 (N2) Feest van de 7de maand (404 v. Chr.). 

F2 H2 11:1-36 (M2) Jeruzalem. Landvoogden er in. 
I2 12: 1-26 (M2.) Terugkeer onder Ezra. 

   E2 12:27 - 13:31 (J2) De muur. Inwijding. Wanorde overwonnen. 
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KRONIEKEN. 

In het Hebreeuws heet dit boek: Woorden der dagen. We hebben, zoals we reeds eerder op-
merkten, hier geen herhaling van Sam.-Kon., maar een commentaar, een nadere toelichting, 
over de gebeurtenissen, zoals de Heere ze ziet. We zien uit dit boek, hoe God alles in handen 
heeft. 
 
Structuur: 
A1 1 Kron. 1:1  9:1 Tot de Ballingschap. 

geslachtslijnen. 
B1 1 Kron. 9:2-44 Na de terugkeer 

A2 1 Kron. 10:1  2 Kron. 36:21 Tot de Ballingschap 
Historie. 

B2 2 Kron. 36:22-23 Na de terugkeer. 

OPMERKING. - Plaatsgebrek dwingt ons een deel van Ezra-Nehemia weg te laten. We ne-
men dit later op in onze brochure over dit onderwerp. 

 

Schriftonderzoek 

No. 6. 

Gen. 1:2 “De aarde nu was woest en ledig”. 

Veelal meent men, dat God de Vader eerst de stof schiep en dat de Zoon daaraan z'n vorm 
gegeven heeft. Uit een ongevormde massa is een geordend geheel gevormd. De aarde was 
eerst woest en ledig, de Geest zweefde op de wateren, het oerwater, meent men" en heen in 
samenwerking veelal' met de Zoon de aarde doen ontstaan, die we nu kennen. Men gaat bij 
deze beschouwing uit van de vertaling en de traditie. De aarde was woest en ledig, zegt de St. 
Vert. 

Laat ons voor alles eens een Konkordantieonderzoek instellen naar het woord door "was" ver-
taald. We vinden dan hetzelfde woord, dat in Gen. 1:2 door "was" is vertaald, in dezelfde 
vorm in andere teksten.  

Totaal komt het 13 maal voor in Genesis en wel in de volgende teksten: 

•  Gen. 1:2  De aarde nu was woest en ledig.  

•  3:20      omdat zij de moeder aller levenden is. 

•  9: 12    Dit is het teken des verbonds. 

•  9:16    Als deze boog in de wolken zal zijn. 

•  17: 12     en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees. 

•  17:16      zodat zij (Sarah) tot volken worden zal. 

•  18:12    Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben? (Hebr.: Zal mij wellust 

 worden). 
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•  29:17    Rachal was schoon van gedaante   

•  36: 12     Timna was een bijwijf van Elifaz. 

•  38:21,22  Hier is geen hoer geweest. 

•  47:26      behalve, dat alleen het land van de priesters van Farao niet werd. 

Al deze teksten hebben hetzelfde woord. Men lette er op, hoe de vertaling uiteenloopt. De 
Geest plaatst één woord, de vertaling zet dit over door verschillende wendingen, n.l. door: 
was, is, zal zijn, zal worden, zal hebben, is geweest, werd. Blijkt hieruit niet, dat men zeer 
voorzichtig moet zijn met zijn beroep op de vertaling en daarop alleen geen beschouwing mag 
doen steunen? Men kan even goed voor: "was" "werd" lezen: "De aarde werd woest en ledig". 
En wil men een concordante, d.i. overeenstemmende vertaling hebben, die dus, evenals de 
Hebr. grondtekst zichzelf gelijk blijft, dan kan het woord "werd" niet dienen. Men kan dit zelf 
nagaan door in al de genoemde teksten het woord "werd" te plaatsen. Men zal dan tot de con-
clusie komen dat het niet gaat. Het enige woord, dat het best uitdrukt wat het Hebr. bedoelt te 
zeggen, is het woord "wordt", omdat dit woord de enige Nederlandse vorm is, die verleden, 
heden en toekomst kan samenvatten, iets wat het Hebr. woord, van deze 13 teksten ook doet. 
Men beproeve van deze teksten een konkordante vertaling te vinden. 
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Uit de Schriften 
Deel I - No 7 - 26 Oct. 1929 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 7. 

d. De inspiratie 

OP VELERLEI WIJS. 
De letterlijke opvatting van het profetische Woord hangt mede samen met de opvatting over 
de inspiratie van de Schrift. Voor we ons hoofdstuk besluiten, willen we daar een enkel woord 
aan wijden. 
 
Vroeger meende men, dat de Schrift en daarmee dus ook de profetie, mechanisch geïnspireerd 
was, d.w.z. God sprak en de schrijvers schreven neer wat Hij dicteerde. Alles ging buiten hen 
om. Later kwam men tot de opvatting, dat de inspiratie organisch is geweest, d.w.z, God heeft 
de mannen, die Zijn Woord moesten samenstellen, geroepen en hun leven en de omstandig-
heden zó geleid, dat zij geschikte werktuigen waren om Zijn raad in dezen te dienen, Zij 
schreven maar niet bloot passief neer wat Hij hun dicteerde, maar waren actief daarbij betrok-
ken. Zij leefden mee in de omstandigheden. Ook zij die plotseling aangegrepen werden om te 
profeteren b. v. Saul, Kajafas en anderen, spraken in verband met en door de omstandigheden, 
waarin zij geleid werden. Deze opvatting is beter, al zal enige nadere ontleding welkom zijn. 
Voor we die geven, willen we zien wat de Schrift van de inspiratie zegt. 
Een van de teksten, die ons hierin kunnen voorlichten, is Heb. 1:1: "God, voortijds veelmaal 
en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste 
tijden tot ons gesproken door den Zoon." Uit dit woord blijkt, dat God gesproken heeft. Hij 
is de Auteur, de Spreker in het Woord, De profeten waren slechts de bemiddelende organen, 
door wie God sprak en van wie God Zich bediende. 

God sprak tot de vaderen. Dit zijn de hoorders. Waar zij in verschillende tijden en omstandig-
heden leefden, daar liet God Zijn Woord op velerlei wijze uitgaan, Het Grieks zegt: veeldelig. 
Elke profeet droeg een eigen stempel, had een eigen opdracht, een hem toegemeten deel. In 
het: "op velerlei wijze" ligt ook de velerlei stijl besloten die we in de Schrift aantreffen. 

God sprak door velerlei mond op velerlei toon in velerlei tijd tot velerlei soort mensen onder 
velerlei omstandigheden. Men heeft daarin een bewijs gezien tegen de inspiratie. Doet een 
groot toonkunstenaar niet even zo? Bij het componeren van een oratorium, enz. gebruikt hij 
allerlei muziekinstrumenten, zet in velerlei toonaard, in meer dan een sleutel, met velerlei ac-
centuering en toonsterkte. Zal men daarom zeggen: Dat kan één mens niet getoonzet hebben? 
Of is dit juist een bewijs voor het geniale? 

Zo ook de Schrift. Hoe meer men in de Schrift een Boek ziet, waarin een voornemen is uit-
gewerkt, het voornemen der eeuwen (door de Staten Vertaling ten onrechte vertaald door 
"eeuwig voornemen" Ef 3:11), des te meer zal men de eenheid zien in de verscheidenheid van 
de velerlei toonaard en God in alles het auteurschap toe schrijven, Hij is de grote Kunstenaar 
en Bouwmeester ook van de Schrift. 
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In Heb 1:1 ligt in beginsel de hele inspiratie vervat. Het is God, Die spreekt. Hij doet dit eerst 
door (Gr.: in) de profeten, later door (Gr: in) de Zoon. Zoals nu de Zoon een bepaalde zending 
ontving van de Vader (Rom. 15:8, 9) en 's Vaders Woord sprak (Joh. 7:16), zo had elk van de 
profeten zijn bepaalde taak in het kunstenaarswerk van de Schrift te volbrengen. Dat had 
plaats onder verschillende omstandigheden, want God sprak veelmaal tot de vaderen. Vandaar 
het verschil in inhoud en stijl, bouw (structuur) en toon. 

God sprak ook op velerlei wijze. Hierin ligt de samenvatting van alle openbaringen inspira-
tiewijzen. God is niet eenzijdig noch eentonig. Hij openbaart Zich veelvoudig. Zijn inspira-
tiewijze is niet eenvormig, maar veelzijdig. Zonder te zeggen, dat we alle wijzen noemen, on-
derscheiden we de volgende: 

1. hoorbare, 
2. zichtbare, 
3. ordenende, 
4. praktikale, 
5. lyrische (ontboezemende), 
6. historische, 
7. voorlichtende, 
8. lofverheffende. 

In verband met de profetie staan we wat uitvoeriger stil bij de eerste twee wijzen, de hoor- en 

zichtbare inspiratie, om op de andere meer in het voorbijgaan te letten. 

1. Hoorbare inspiratie 

"DE HEERE ZEIDE TOT..." 
ln de oude gedachte dat God gedicteerd heeft, zit een kern van waarheid, n.l. deze: Vele 
woorden Gods zijn van buitenaf tot de profeten gekomen. Dit bewijst de uitdrukking: "De 
Heere zeide tot..." Hoe hebben we die uitdrukking op te vatten? Dat leren we uit de samen-
hang, waarin hij het eerst gebruikt wordt; n.l. Gen. 4:6: "En de Heere zeide tot Kaïn" en in vs. 
9: "En de Heere zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder?" Moet men dat letterlijk opvatten, 
zal menigeen vragen? Zeer zeker, want in vs. 13 staat: "En Kaïn zeide tot den Heere". We 
nemen het een zowel als het ander letterlijk. Men houde dit niet voor een fictief, een denk-
beeldig gesprek, Het is werkelijkheid. De Heere en Kaïn spreken met elkaar. Wie het één niet 
aanvaardt, moet ook het ander verwerpen. In Gen, 3:9 komt voor: "En de Heere riep Adam", 
in vs. 13: "En de Heere God zeide". Zijn dit ook denkbeeldige dingen? Zo ja, dan is de hele 
Schrift een fictie, dan is het een boek door een meesterlijk versymbolieker samengesteld, zo 
meesterlijk, dat de symboliek steeds volgehouden wordt, want telkens weer komt de uitdruk-
king voor: "En de Heere zeide." 
 
Maar waar die term gebruikt wordt door vele schrijvers, moeten ze die of van elkaar overge-
nomen hebben om hun woord kracht bij te zetten (waar ze vaak niet dan ellende van hadden) 
of moet er een andere Auteur zijn, Die tot het laatst toe Zijn lijn volhoudt. Waarom zou Hij 
alleen denkbeeldig de realiteiten zeggen? Kan Hij Zelf dan niet reëel spreken over de realitei-
ten, die Hij geeft? Het is een dwaasheid om dit te loochenen. Hij, Die het oor plant, kan ho-
ren, Hij, Die ons te spreken geeft, kan spreken en doet dit ook. Gods spreken is reëel, werke-
lijkheid. God is een God van de waarheid, ook als er staat: "En de Heere zeide tot...". 
 

 
 



Jaargang	1929	 Pagina	77	
 

"... TOT..." I. 
Telkens weer vinden we die uitdrukking terug. 

 
•  We wezen reeds op het gesprek met Kaïn in Gen.4. 
 
•  In Gen. 7:1 vinden we: "En de Heere zeide tot Noach". Wanneer het spreken 

niet letterlijk opgevat moet worden, zegt de Schrift wat anders: "En de Heere 
zeide in Zijn hart", Gen. 8:21. 

• In Gen, 12:1 vinden we: "De Heere nu had tot Abram gezegd", Hebr.: "De 
Heere zeide tot Abram: Ga, gij uit uw land..." Dat we hier aan een letterlijk 
spreken te denken hebben, bewijst Hand. 7:2: "De God der heerlijkheid ver-
scheen onzen vader Abraham  en zeide tot hem". In Hand. 7:1 staat: "En de 
Hogepriester zeide..." in vs. 2 ...en hij (Stefanus) zeide", in vs. 2, 3: "De God 
der heerlijkheid... zeide". We geven tot regel: Blijf uzelf gelijk in het verband. 
Waar vs. 1 en 2 een letterlijk zeggen is van de hogepriester, nemen we vs. 3 
ook letterlijk voor het zeggen Gods. 

•  In Gen. 12:7 staat weer, dat de Heere aan Abram verscheen en zeide..., in vs. 
13, 14 spreekt de Heere weer tot Abram. In Gen. 15 vinden we weer een ge-
sprek des Heeren met Abram. Nu verscheen de Heere hem in een gezicht, 
Abrams ogen werden geopend om de Heere te zien, Die anders voor Hem on-
zichtbaar was (zoals Elisa's knecht de engelen zag nadat God zijn oog geopend 
had). Dan spreken zij met elkaar. 

•  ln Gen. 17 vernemen we weer Gods woorden tot Abram. Het zij ons vergund 
nogmaals op te merken, dat we al deze dingen voor letterlijk geschied achten. 

•  In Gen. 18 is de Heere weer aan het spreken. "En de Heere zeide tot Abraham: 
Waarom heeft Sara gelachen...?" vs. 14. "En Sara loochende het, zeggende: 
Ik heb niet gelachen". We hebben hier een voor allen zichtbare verschijning. 
Nu neemt men het spreken des Heeren vanzelf letterlijk. Waarom doet men dat 
elders ook niet, als er staat: "En de Heere zeide". Al was Hij dan niet zintuiglijk 
zichtbaar; kon Hij daarom niet zintuiglijk hoorbaar spreken? 

•  In Gen. 22 lezen we Abrahams offerande en roept de Heere hem toe, nu van uit 
de hoogte. Abraham verstond het hoorbaar. 

•  In Gen. 25:23 spreekt de Heere tot Rebekka, in 26:2 tot Isaak, in 28:13 tot 
Jakob. Zo ook vs. 31. 

•  In Exodus vinden we 's Heeren woord tot Mozes, zie Ex. 3:4, 7; 4:2, 4, 6, 11, 
19, 21, tot Aaron, 4:27, Zie verder 5:24 en 6:1. Enz. Is dit alles nu oneigenlijk, 
maar beeldspraak? Num. 12:8 verzet zich daar tegen, Daar zegt de Heere zelf: 
"Van mond tot mond spreek Ik met hem (Mozes) en niet door duistere woor-
den en de gelijkenis des Heeren aanschouwt hij", Mozes hoorde dus Iemand 
hoorbaar tot hem spreken en zag Iemand bij zich staan. Dit zijn maar geen on-
eigenlijke voorstellingswijzen, maar realiteiten, tenzij men God tot een leuge-
naar maakt. Dat verantwoorde ieder voor zich zelf Voor ons is Gods spreken 
reëel, werkelijk, zintuiglijk hoorbaar, niet denkbeeldig of ingebeeld. 

Al die mensen hebben Gods spraak letterlijk gehoord. Even zintuiglijk zichtbaar als de woor-
den in een boek te zien zijn, even zintuiglijk hoorbaar waren 's Heeren woorden. Hier mag 
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niets van af gedaan worden. Wie dit doet, spreke niet over het gezag van de Schrift, Hij treedt 
het met voeten. 

"... TOT..." II. 
We zetten ons onderzoek voort, doch stippen kortheidshalve slechts aan. De uitdrukking: "de 
Heere zeide" vinden we verder, als Zijn woord gehoord wordt door: 

 
•  Jozua, zie hfdst. 1:1; e. a. teksten. 
 
•  Samuel 1 Sam. 3. In dit hoofdstuk wordt ons verhaald, hoe de jongeling Samu-

el voor het eerst Gods stem vernam. Hij meende, dat Eli hem riep, bewijs, dat 
de Heere zich met menselijk stemgeluid deed horen. Vs. 7 zegt, dat Samuel de 
Heere nog niet kende, d.i. deze wijze van openbaring. Na deze eerste hoorbare 
openbaring werd nog meermalen de stem des Heeren vernomen. Vs. 21 zegt: 
"En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde Zich 
aan Samuel te Silo door het woord des Heeren", d.i. door Zijn wóórd, niet door 
gezicht b.v. 

•  David, 1 Sam. 23:2. 

•  Salomo, l Kon, 9:3. 

•  Ahia, 1 Kon. 14:5. De Heere voorzegt hem, dat Jerobeams huisvrouw ou ko-
men. Hij moet haar het oordeel aanzeggen en mededelen, dat haar zoon sterven 
zal. Zijn woord is letterlijk vervuld, Welnu, even letterlijk als de vervulling 
was, even letterlijk hoorbaar is de voorzegging geweest. 

•  Elia. 1 Kon. 19:15. Elia is bij Horeb. Daar spreekt hij met de Heere. In vs. 9 le-
zen we, dat het woord des Heeren tot hem kwam, in vs. 15: En de Heere zei, in 
vs. 13, dat een stem tot hem kwam, De Heere sprak hoorbaar tot Elia. 

•      Elisa, 2 Kon. 7:1 e.a. 

We komen tot de profeten. Daar vinden we dezelfde zegswijze. Moeten we die nu figuurlijk 
nemen? Het een of het ander. Nu de gevonden lijn voortzetten en aanvaarden, dat de Heere 
ook tot hen hoorbaar sprak, of het voorgaande daarover verwerpen en aannemen dat alles 
maar inkleding is, oosterse voorstelling, dus dat de Heere nimmer hoorbaar gesproken heeft. 
Ook niet op de berg Sinaï. Ex. 20. Dan moeten we ook Heb. 12:29 schrappen, waar gesproken 
wordt over de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet 
meer zou gedaan worden. Er is in dezen geen middenweg dan die van de halfslachtigheid. 

We vinden het: "En de Heere zeide" verder gericht tot: Jesaja 7:3; 8:1 enz.; Jeremia 1:7, 8, 
12, 14 enz.; Ezechiël 4:13; Hosea 1:2, 4; Amos 1:3, 6, 9 enz.; Obadja vs. 18; Jona 4:4, 10; 
Habakuk 2:2; Haggaï 1:5; Zach. 1:14 enz. 

Als het één letterlijk is, dan ook het ander waarin hetzelfde gezegd wordt. Als in Genesis de 
uitdrukking: "En de Heere zeide" een letterlijk spreken inhoudt, dan ook bij de profeten. Geen 
hinken op twee gedachten. En heeft de Heere hoorbaar gesproken tot de profeten, en schreven 
zij het gehoorde slechts op (al ging dat niet buiten hen om), dan is de profetie niet eens men-
sen, maar Gods Woord. Dan vervalt dus de idee dat het fantastische beelden van de profeten-
stijl zijn, oosterse inkleding, Joodse overdrijving, enz. Hier moet een keuze gedaan worden, 
het één of het ander. Men aanvaarde óf de uitdrukking: "en de Heere zeide" als letterlijk en 
moet dan de profetie, waar mogelijk, letterlijk nemen óf men verwerpe deze uitdrukking over-
al als letterlijk bedoeld - en sluite dan verder de Schrift. Dan is er geen basis tot verder onder-
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zoek. Is de Schrift Gods Woord; dan aanvaarde men 'm ook, zoals hij daar ligt, is hij niet 
Gods Woord, dan spreke men er niet over. Jehovah of Baäl! 

 
ANDERE UITDRUKKINGEN. 
Andere uitdrukkingen, die van Gods werkelijk hoorbaar waarneembare woorden getuigen, 
zijn deze: "De mond des Heeren heeft het gesproken", Jer. 9:12; Mich. 4:4, "de Heere heeft 
het gesproken", Jer. 13:15; 30:4: 50:1. Zie ook Jes. 8:11; Amos 3:1; Ex. 4:30; Deut. 18:21, 22; 
Joz. 24:2; "hoort het woord des Heeren", Jes. 28: 14; Jer. 10:1; 17:20; "alzo zegt de Heere der 
heerscharen", Jer. 19:3; "de last van het woord des Heeren", Mal. 1:1; "het woord des Heeren 
was tot...", Gen. 15:4. 
 

's Heeren woorden zijn hoorbaar geweest. Eenmaal sprak Hij tot een geheel volk, Ex. 20. Mo-
zes komt daar in Deut. 4:32, 33 op terug en vraagt "of een volk gehoord heeft de stem Gods, 
sprekende uit het midden des vuurs gelijk als gij Israël gehoord hebt en levend gebleven is." 
Zoals God nu eenmaal tot gans Israël sprak, sprak Hij later hoorbaar tot de enkele personen. 
De profeten hoorden Gods woorden zoals wij in het radio toestel de stem van een spreker ho-
ren. Niets dwingt ons om deze uitdrukkingen symbolisch op te vatten. Alles dringt ons ze let-
terlijk te nemen zoals ze daar staan. Dat doen we dan ook. Hiermee zijn de woorden van de 
profeten niet hun, maar Gods woorden en zullen ook letterlijk vervuld worden. "God is geen 
man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het 
zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken?" Num. 23:19. Dat zij verre. 

2. Zichtbare inspiratie. 

HET GEZICHT. 
Naast de hoorbare staat de zichtbare inspiratie; naast de hoorbare woorden Gods, die vanuit 
een afstand tot de profeten kwamen, staan de gezichten, die gezien werden. Zo lezen we in 1 
Sam. 3:1: "Er was geen openbaar gezicht in Samuels dagen", d.i. God gaf aan niemand een 
centrum te zijn van Godsopenbaring door zien. 

 
•  In 1 Kron. 17: 15 vinden we de hoor- en zichtbare inspiratie tezamen: "Naar al 

deze woorden en naar dit ganse gezicht sprak Nathan tot David". Nathan zag 
de toekomst van Davids Huis, Ps. 89:20 en hoorde     's Heeren toelichtende 
woorden. Hij was de eerste, voor zover we weten, die Israëls glansrijke toe-
komst te zien kreeg. 

•  Jes. 1:1 spreekt van 't gezicht van Jesaja de zoon van Amoz, dat hij zag over 
Juda en over Jeruzalem. Zie ook 29:7 en 2 Kron. 32:32. 

•  Uit Jer. 23:16 blijkt, dat de valse profeten voorgaven ook gezichten te zien, zij 
spraken echter "het gezicht huns harten", d.i. gaven hun eigen inbeelding weer, 
"niet uit des Heeren mond". Zo ook 14: 14. 

•  Zie voorts Klaagl. 2:9, Ez. 7:13, 2'6; 12:22, 23, 24. 

•  In Ez. 12:27 lezen we: "Mensenkind, zie die van het Huis Juda zeggen: Het 
gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, hij profeteert van tijden die verre zijn." 
Ook hier blijkt, dat de profeten iets zagen, een visie kregen die zij beschreven. 
Zie voorts 13:16. 

•  Daniël kreeg verstand in allerlei gezichten en dromen, hfdst. 1:17. In hfdst. 8 
beschrijft Daniël uitvoerig een van die gezichten. 
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•  Uit Hosea 12:1, 11 blijkt, dat er onderscheid is tussen woord en gezicht. De 
Heere zegt: "Ik zal spreken tot de profeten en Ik zal het gezicht vermenigvul-
digen en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen." Hier 
vinden we dus drieërlei openbaringswijzen. 

•  Obadja (1:1), Micha (3:6), Nahum (1:1), Habakuk (2:2, 3) hadden mede ge-
zichten. 

Men houde die gezichten niet louter voor visioenen, d.i. symbolische gezichten. Jesaja zag 
Juda's toekomstige verwoesting, Obadja die van Edom, Micha die van Israël. Nahum die van 
Ninivé. De gezichten brachten de toekomstige gebeurtenissen vlak bij de profeten alsof een 
telescoop hun ten dienste stond. 

Soms is er sprake van het in den geest zijn" (Op. 1:10) of "door de Geest weggevoerd wor-
den", Ez. 8:3; 11:24. Men meent dan veelal, dat de profeten dan visioenen ontvingen, zinne-
beeldige voorstellingen van de werkelijkheid. Wij voor ons menen, dat dit niet het geval is, 
maar dat zij dan als 't ware verplaatst werden naar het veraf liggende, hetzij wat afstand (Eze-
chiël), hetzij wat tijd betreft (Johannes). De gezichten zijn concreet, niet abstract: de profeten 
zagen bepaalde dingen over een bepaald volk of stad of persoon en beschrijven die nu voor 
hun toehoorders, vaak nadat God ze hun had toegelicht. Zo werkten woord en gezicht samen. 
Het volk zag het gezicht niet, hoorde alleen 's profeten woord. 

Hoe kon men nu weten of de visie van God was? Doordat woorden of gezichten die de nabije 
toekomst betroffen, vervuld werden, Zie b. v. Jer. 28:13-17. Deut. 18:21-22 geen daarvoor de 
toetssteen: "Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen dat 
de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den naam des Heeren niet zal hebben 
gesproken en dat woord geschiedt niet en komt niet, dat is het woord, dat de Heere niet ge-
sproken heeft: door trotsheid heeft die profeet dat gesproken, gij zult voor hem niet vrezen." 

DE TOETSSTEEN. 
Die toetssteen kan nóg aangelegd worden t.o.v. het onderzoek of het profetische Woord Gods 
Woord is. Het reeds vervulde woord van de profeten is daar om aan te tonen, dat zij ware en 
geen valse profeten zijn geweest. Dat een deel van hun woord nog onvervuld bleef, is geen 
bewijs, dat het niet vervuld zal worden. Wie meent, dat het onvervulde deel geestelijk of 
symbolisch zal vervuld worden, d.i. zintuiglijk onwaarneembaar, verklaart de profeten des 
Heeren, althans wat dat deel van hun woorden betreft, in de grond van de zaak voor vàlse pro-
feten. Hun woord kwam niet zoals het gesproken werd en zal nimmer zo komen, Het is dus 
niet van de Heere. Als het woord niet zo komt als het gesproken en geschreven is, als het niet 
geschiedt, d.i. letterlijk historisch zo komt, dan heeft de Heere die profeten niet gezonden of is 
een deel (ja het grootste deel!) bedrog, valse profetie. 
 
Men zie die consequentie wèl in. Te zeggen, dat de profeten het over geestelijke dingen had-
den, over de "Kerk", over "wereldsystemen", over figuurlijke machten, enz., dus dat hun 
woord niet letterlijk vervuld behoeft te worden, is hetzelfde als de valse profeten tot ware te 
maken. Immers het woord van die profeten kwam ook niet zoals zij het spraken. Het ge-
schiedde niet, werd niet letterlijk vervuld. We vermoeden, dat zij van vele door hun voorspel-
de dingen, toen zij zagen dat ze niet geschiedden, een symbolische verklaring gezocht en ge-
geven zullen hebben. 
Laat ons anders tegenover de zaak staan en zeggen: Op grond van het letterlijk vervulde deel 
geloven we, dat het andere nog niet letterlijk vervulde deel ook letterlijk zal vervuld worden. 
God zal te Zijner tijd Zijn woord waar maken d.i. verwerkelijken en daarmee de heilige man-
nen Gods, de profeten, rechtvaardigen. Als we van een geestelijke vervulling spreken, zal Is-
raël eenmaal zijn eigen profeten voor valse profeten houden, want dan is hun woord niet of 
maar ten dele geschied. De Heere Jezus leert echter, dat tittel noch jota van de Wet zal voor-
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bijgaan, totdat het alles zal zijn geschied, d.i. letterlijk historisch vervuld, Mt. 5:18. Zij die de 
profetieën vergeestelijken, ontbinden die. Christus is niet gekomen om Wet en Profeten te 
ontbinden, maar te vervullen, Mt. 5:17. Als Christus ze niet ontbindt, losmaakt, vervluchtigt, 
welk recht hebben wij dan dat wel te doen? 
 

Schriftonderzoek 

No. 7. 

Gen. 1:2 "De, aarde nu was (?) woest..." 

Voor we nader beslissen of het woord, dat de st. Vert. door "was" vertaald heeft, door werd 
(wordt) overgezet moet worden, stellen we een onderzoek in naar het woord "woest". 

•  In Deut. 32:10 staat van Israël: "Hij (de Heere) vond hen in een land der 
woestijn, in ene woeste, huilende wildernis." 

•  Job. 6:8 zegt: "Beken verlopen in het woeste". 

•  Jes. 41:29; 44:9; 59:4: "Afgoden zijn wind en woestheid", St. Vert.: een ijdel 
ding. 

•  Het woeste is datgene, dat niet bevorderlijk is, 1 Sam. 12:21, St. Vert.: ijdelhe-
den. 

•  De hoofden des volks kunnen tengevolge van oordeel in het woeste dwalen, 
Job. 12:24; Ps. 107:40. " 

•  Men kan iemand in het woeste niet zoeken, Jes. 49:19, St. Vert.: vergeefs. Men 
kan vergeefs arbeiden, Hebr.: in het woeste, Jes. 49:4. 

In Jer. 4:23 hebben we o.i. een afdoende oplossing. Jeremia zegt: "Ik zag het land aan en zie, 
het was woest en ledig." Is dit nu de' oorspronkelijke toestand of is het land zo geworden en 
was het eerst anders? Het voorgaande laat hierover geen twijfel over. Jeremia heelt het over 
Israëls verwoeste land, dat eerst bloeiend was. Ook uit het slot van vs. 23 blijkt, dat het woest 
zijn het gevolg is van een woest worden. Er staat daar: "en ook naar den hemel en zijn licht 
was er niet". Dit werd in die dagen zo, de toestand was eerst anders. 

Nog een duidelijk bewijs geeft Jes. 45:18: "Hij heeft ze (de aarde) niet geschapen, dat ze le-
dig zou zijn". Voor ledig staat hier hetzelfde woord dat in Gen. 1:2 door woest vertaald is. De 
grondtekst zegt: "Hij heeft ze niet woest (of als een woestheid) geschapen". Hieruit blijkt, dat 
de St. Vertalers de vertaling van Jes. 45: 18 hebben laten beheersen door hun vertaling van 
Gen. 1:2 en beide door hun dogmatiek, niet door de tekst zelf God heeft de aarde niet als een 
woestheid geschapen. Al Gods werk is volkomen, Deut. 32:4. Hij schiep de hemelen en de 
aarde, de wereld (Gr. kosmos) die toen was, 2 Petr. 3:6. God schiep een kosmos, een versierd 
en versierend geheel. Waarom zegt men dan, dat Hij eerst een chaos, een baaierd, een woeste 
warreling schiep? Deze leer is heidens, de Heidenen hadden die voorstelling; ze is lijnrecht in 
strijd met de Schrift. Gen, 1:2 moet dus anders vertaald worden. Niet: De aarde was woest en 
ledig, maar de aarde werd (of concordantisch: wordt) woest en ledig. 

In Gen. 47:20 vinden we hetzelfde woord arets en hetzelfde werkwoord. Nu vertaalde de St. 
Vert.: "Zo werd het land Farao's eigendom. Men ziet de inconsequente vertaling. Er is geen 
Konkordantie (overeenstemming). Dit is vaak aanleiding geweest tot ongeloof Er liggen dan 
ook soms struikelblokken in de Bijbel, die de Schrift niet heeft. Dat is ook het geval met Gen. 
1:2. 
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De Heilige Schriften 
N° 7. 

DE GRIEKSE SCHRIFTEN. 
 
HET N.T. PROBLEEM.  
We hebben reeds opgemerkt, dat de benamingen O.T, en N.T. onjuist zijn. Als technische 
term, d.w.z. ter aanduiding van een groep boeken, kunnen we ze duidelijkheidshalve niet mis-
sen, maar juist zijn ze niet. Deze indeling is ontstaan door een onjuist inzicht in de bedeling, 
waarin we leven. Door verschil in taal werd dit onjuiste inzicht versterkt. 
 
Het “N.T.” nu is goed beschouwd een probleem. Heeft het “O.T.” ongetwijfeld historische 
moeilijkheden, het N.T. is een geestelijk probleem. Het is niet onoplosbaar, maar moet anders 
opgelost worden, dan tot heden toe is geschied. Alle oplossingen liepen tot dusver vast. 
 
Het “probleem”, dat we op het oog hebben, hangt samen met de bedieningen van Paulus. Bij 
hem ontstaat de moeilijkheid in visie. Eerste eis is een juiste uitwendige indeling. Deze volgt 
niet uit de kanonieke volgorde, de volgorde der boeken in de Bijbel, maar uit het terzijde zet-
ten van Israël in Handelingen. 
 

Om een juiste veredeling te verkrijgen, laten we in eerste aanloop eens alle Paulinische Brie-
ven weg. We lezen dus de Evangeliën en Handelingen, dan de Algemene Zendbrieven en 
Openbaring. Deze vormen één lijn. En wel Israëls lijn. De Evangeliën zijn Israëlitisch, zie 
Rom. 15:8. Het boek Openbaring is bovenbouw van Daniël, dus ook Israëlitisch. Inleiding er 
voor zijn de Algemene Zendbrieven, die eveneens over Israël handelen. Ook Hebreen is Isra-
elitisch, doch loopt met dat al over een andere lijn. Dat is de eerste lijn, die in het oog gevat 
moet worden. Is deze eenmaal gegrepen, dan is het probleem dichter bij de oplossing ge-
bracht. Dan gaat het nog alleen om de Paulinische Brieven. Ook hier staan we weer voor een 
probleem, maar dat is gemakkelijker op te lossen. Voor we een en ander nader bezien, moet 
eerst iets naders over de volgorde gezegd worden. 

DE VOLGORDE DER BOEKEN.  
De volgorde der 3 oudste handschriften, n.1. Alexandrinus, Vaticanus en Sinaïticus bewijst, 
dat er altijd een onder scheiding gemaakt is tussen de Joodse geschriften en die van Paulus. 
De algemene volgorde is niet steeds dezelfde, de bijzondere wel. We hebben dit: 

 
º De Evangeliën hebben steeds dezelfde plaats en volgorde. 
º Openbaring heeft steeds dezelfde plaats. 
º Handelingen en de Algemene Brieven wisselen van plaats, de laatste niet van onderlinge 
  volgorde. 
º De Paulinische Brieven wisselen van plaats, niet van volgorde. 
º Indien Hand. en de Algem. Zendbrieven in de Sinaïticus achter het Evangelie van  
  Johannes geplaatst worden, is de volgorde in alle drie de handschriften dezelfde, n.l. 
  deze:  
  
  Mat., Mark., Luk., Joh., Hand., Jak., 1-2 Petr., 1-3 Joh., Judas, Rom., 1-2 Cor., Gal.,  
  Ef., Fil., Col., 1-2 Thes., Hebr., 1-2 Tim., Tit., Filemon., Openb.  
 
   

Hebreen komt steeds na 2 Thess. 
Het plaatsen van Hand. vóór de Algem. Zendbrieven bewijst, dat de Christenheid der eerste  
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3 eeuwen deze Schrif tuur beschouwde als één boek over Israël. De tegenwoordige plaatsing 
voor de Paulinische Brieven is ongetwijfeld te wijten aan de theorie, dat in Handelingen de 
“Kerk” geschiedenis begint. 
 
PAULUS’ BRIEVEN.  
Voor we tot een insnijding overgaan, d.i. tot verdeling, moet eerst nog op Paulus’ Brieven ge-
let worden. Deze zijn n.l. in twee groepen te delen, en wel die, welke hij als vrij man en die, 
welke hij als gevangene schrijft. De eerste zijn geschreven voordat hij in Rome komt,  
d.i. vóór Hand. 28, de andere daarna. De eerste zijn:  
 

Gal., 1-2 Thess., 1-2 Kor., Romeinen en Hebreen, dus 7,  
alsmede 1 Tim. en Titus,  
de andere Ef., Col., Fil., Filemon en 2 Tim., dus 5.  
 

De eerste vallen in de tweede helft van Handelingen, de andere na die tweede helft. Hande-
lingen is als het ware een niet beëindigd boek. We verwachten nog meer, maar het breekt 
plotseling af. Vanaf Hand. 28 tasten we in het duister over de juiste gang van zaken. Iets er-
van is op te maken uit de latere Paulinische Brieven, maar een historisch verhaal ervan ont-
breekt. Handelingen vraagt om voortzetting. De afbreking ervan spreekt symbolisch van Isra-
els verwerping evenals Handelingen plotseling afbreekt, wordt Israëls historie plotseling af-
gebroken en Israël uitgeschakeld. 
 
INDELING.  
De grondlijn van het N.T. wordt gevormd door de Evangeliën, Handelingen, de Algemene 
Zendbrieven en Openbaring. De Algemene Brieven hebben in voorschaduw hun gedeeltelijke 
vervulling gehad ten tijde van Handelingen en waren gericht tot een groep gelovigen, die zijn 
voortzetting zal vinden in de eindtijd. We kunnen ze daarom èn bij de Handelingen èn bij 
Openbaring voegen en de 4 groepen tot 3 terugbrengen n.l. Evangeliën, Handelingen met Al-
gem. Brieven, Openbaring met Algem. Brieven. 
 

Paulus heeft in tweeërlei bedeling gediend. Een deel zijner Brieven behoort tot de Handelin-
genperiode, en daarna ook tot Openbaring, een ander deel staat apart en vormt de Efeze-
groep. Zo vinden we in het N.T. 4 groepen. 

A1  De Evangeliën. 
B1 De Handelingen met Algem. Brieven en Paulus’ oudste Brieven. 

A2  De Efeze-groep. 
B2  Openbaring met Algem. Brieven en Paulus’ oudste Brieven. 

Nader uitgewerkt geeft dit: 

A1  De Evangeliën. De Koning en het Koninkrijk. Voortzetting van het O.T. Het Konink 
rijk op aarde. Het Volk en het Land. Het Koninkrijk verworpen, de Koning gekrui-
sigd in Jeruzalem, de hoofdstad. 

 
B1 De Handelingengroep. Hernieuwd aanbod van het Koninkrijk aan Israël in het 
Land (door Petrus en de Elf) en aan Israël in de Verstrooiing (Paulus). Uitwerking 
van de met het Koninkrijk parallel lopende Abrahamietische beloften onder en voor 
de Volken. Verwachting: de Parousia, d.i. “toekomst” des Heeren. Deze hangt samen 
met Israëls bekering. Israël verwerpt èn Koning èn Koninkrijk opnieuw. 

 
A2 De Efeze-groep. De Koning verheven tot Hoofd boven alle dingen voor de Gemeente, 

die Zijn Lichaam is, Ef. 1:20-23, Fil. 2:9-11, Col. 1:13-19. Het Koninkrijk van de 
Zoon Zijner liefde, Col. 1:13, het over- of bovenhemelse koninkrijk, (aldus de grond-
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tekst van 2 Tim. 4:18). De Verborgenheid. Het Koninkrijk op aarde uitgesteld. “Nog 
niet”. Hebr. 2:8. 

 
B2 Openbaring-groep. De Dag des Heeren. Het Koninkrijk in oordeel, macht en heer-

lijkheid aan Israël ingericht. De Koning op Zijn troon Op. 3:21. 

 

7 DELEN.  
Zo bezien, bestaat de Schrift dus uit 7 grote delen.  
De 6-voudige grondlijn is reeds in beginsel in het “O.T.” vervat en wordt in het “N.T.” verder 
uitgestippeld. Deze grondlijn is: 
 

WET, PROFETEN, PSALMEN,  
EVANGELIEN, HANDELINGEN, OPENBARING. 

 
Zes is echter niet het volmaakte aantal. Eén deel ontbreekt nog. Door Paulus’ dienst is het 
Woord tot zijn volheid gebracht, niet in trappen, d.i. in omvang, maar in delen, d.i. in inhoud. 
De Schrift kan zeer wel later nader uitgebreid worden, Ps. 102:19 (niet in deze eeuw). Door 
Paulus’ dienst brengt God het Woord tot vervulling, Col. 1:25 d.i. door hem krijgt het de nog 
ontbrekende aanvulling. Zo zijn dan thans de 7 delen in beginsel volledig. 
 
Het laatste vormt het hoogste deel en openbaart een verborgenheid, die nimmer in het O.T. 
beschreven, afgeschaduwd of geopenbaard is, in welke vorm dan ook.  

 
Tot op Paulus' tijd is die verborgenheid, het Lichaam van Christus, verborgen 
 geweest in God. 

 
Gaan we een en ander na. 
 

     DE WET spreekt van de vorming van het uitverkoren Volk 
Israël. 

 
     DE PROFETEN van het beloofde Land, het falen onder 

priesters en koningen en van de hoop op herstel. 
 

  DE PSALMEN (Geschriften) tonen ons de innerlijke oorzaken van het falen aan,  

  maar laten ook zien, dat God alle dingen overheerst en dienstbaar maakt aan de  

  vervulling van Zijn raad. 

 

 DE EVANGELIEN stellen ons de Heere Jezus voor als Profeet, Koning en Priester  
 en laten ons zien, hoe Koning en Koninkrijk verworpen worden. 

 

  DE HANDELINGEN en de Brieven van de Handelingentijd spreken van het ver 
  nieuwde aanbod van het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond, tonen, wat voor zege 
  ningen het Nieuwe Verbond inhoudt, (tekenen, wonderen, krachten, enz.) schetsen de 
  verwerping er van door Israël en bemoedigen hen, die Gods heil wel aanvaarden. Te 

vens opent God voor de aan Abraham gegeven hogere beloften, die boven die van Is-
raël uitgaan, een nieuwe bedeling door de roeping van Paulus. Zo lopen er twee bede- 
lingen parallel: die van de aankondiging van het Koninkrijk aan Israël, die van het erf-
genaam der wereld zijn aan hen, die Paulus volgen. 
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  OPENBARING leert ons, hoe, als eenmaal alles gefaald heeft en geweld en Godshaat  
  heersen, de Heere machtig is alle tegenstand te overwinnen en toch het Koninkrijk op  

aarde aan Israël op te richten en zo de ware rust voor de aarde aan te brengen. Dit  
Boek is nog geheel toekomstig. 

 

  DE VERBORGENHEID. Tussen 5 en 6 is ingeschoven de nu bijna reeds 19 eeuwen  
  lang geduurd hebbende bedeling der verborgenheid (beginnend + 60 n. Chr.), waarin  
  een andere hoop dan de wederkomst des Heeren in het vooruitzicht gesteld wordt. Te 
  dezen geldt, dat er een waarheid is achter de waarheid. Het is Gods eer een zaak te  
  verbergen, de eer der koningen een zaak te doorgronden. (Spr. 25:2). Laat ons zulke  
  koningen zijn! 

 
 

Zo hebben we de volgende groepen. 

 
 

5 

  Handelingen 

Algem. brieven 

 Paulus’Oudste 

      Brieven 

7 

 De Verborgenheid 

   De Efeze-groep 

 Ef. Col. Fil. 2 Tim. 

       Filemon 

6 

     Openbaring 

  Algem. Brieven 

   Paulus’Oudste 

       Brieven 

 

 

Wat de volgorde betreft, zou De Verborgenheid met n° 6 genummerd moeten zijn, wat de 
aanvulling der Schrift betreft, is het groep 7. 

DE N.T. KANON. Zoals gezegd, ligt in de N.T. kanon (d.i. volgorde der boeken) een bewijs 
voor het niet verstaan der tegenwoordige bedeling. Het “O.T.” lijkt ons juister gerangschikt. 
O.i. blijkt uit de N.T. kanon, dat allen Paulus verlaten hebben en hem niet hebben begrepen. 
Kennisneming van de historie der Oudchristelijke Kerk heeft ons in die mening versterkt. 
 

Alle “Apostolische Vaders” vergeestelijken de profetie en stellen de “Kerk” in plaats van Is-
raël, geen hunner volgt Paulus. 

Men zie zelf de onregelmatigheid:

1 2 3 4 
Wet Profeten Psalmen Evangeliën 
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1. Verworpen  MATTHEUS:  De Koning. 
MARKUS:   De Dienstknecht. 
LUKAS:   De Zoon des mensen.  
JOHANNES:   De Zoon Gods, de Heere. 

 
2. Geweigerd  HANDELINGEN  Overgangsboek. 

BRIEVEN: 
 

3. Overgang  A Geloof: 
                                  a1  ROMEINEN:    Rechtvaardigmaking. 

           Verzoening. 
           Wandel. 

                       b1  CORINTHE: Wandel, 
                 b2  2 CORINTHE:  Verzoening.  

           a2  GALATEN:   Rechtvaardigmaking 
 

 
4. Volmaaktheid B Liefde 

c1  EFEZE:   Leer 
     Wandel 

d.  FILIPPENZEN:  Wandel 
C2  COLOSSE:  Leer 

 
5a. Verwachting C Hoop 
    e1   1 THESSALONICENZEN 
    e2   2 THESSALONICENZEN 
 
6 Gemeentelijk leven     Pastorale brieven 

f1    1 TIMOTHEUS 
         g1 2 TIMOTHEUS 
    f2    TITUS  
         g2   FILEMON  
 
5b. Verwachting           HEBREEN 
 
    ALGEMENE ZENDBRIEVEN 
 
7 Hernieuwing  h1   JAKOBUS 
         i1    1 PETRUS 
     2 PETRUS 
 
         i2 1 JOHANNES 
     2 JOHANNES 
     3 JOHANNES 
     h2   JUDAS 
 
8 Verwerkelijking   OPENBARING 
 
 

Men ziet zo enigszins de onregelmatigheid. Het N.T. “loopt” niet. Er ligt een waas over, dat 
het inzicht belemmert. 
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DE BEDELINGSORDE.  
Volgens 1 Cor 13:13 is de volgorde: 
Geloof, Hoop, Liefde. De Hoop (verwachting) van de Handelingentijd 1-2 Thess. zou dus 
vooraf moeten gaan aan de Liefde. Achter 2 Thess. zou Hebreeën moeten volgen, zoals in de 
3 oudere Griekse handschriften dan ook geschiedt. Dan volgen Paulus’ persoonlijke Brieven 
meestal Pastorale brieven genoemd, op Filemon dan na. Naar het geestelijke zijn zij geschei-
den. 1 Tim. en Titus hebben een andere hoop dan 2 Tim. 
 

We willen hierbij een proeve wagen, om ter oplossing van het N.T. probleem, een andere 
orde aan te geven, die gedeeltelijk tijds- en gedeeltelijk groepsorde is. 

1 Evangeliën Mattheus. 
Markus. 
Lukas. 
Johannes. 

2 Handelingen 

3 Algemene Brieven (7)    Jakobus. 
 1 Petrus. 
 2 Petrus. 

1 Johannes. 
2 Johannes 
3 Johannes.         Judas 

 
4 Oudste Paulinische         Galaten   of  Romeinen 
         Brieven (7)  1 Thess.  1 Cor. 
    2 Thess.  2 Cor.  Geloof 
    Hebreën  Galaten 
    1 Cor.   1 Thess 
    2 Cor.    2 Thess Hoop 
             Romeinen  Hebreën 
 
     1 Timotheus 
    Titus 
 
5 Latere Paulinische    Efeze  of Efeze 
    Brieven (3 +2)   Colosse     Filipp. Liefde 
      Filippenzen     Colosse 
       Filemon  1 Tim. 
       2 Timotheus      2 Tim. 
        Titus 
            Filemon 
6 Openbaring. 

Een en ander zij ter overdenking, aan en zo mogelijk voor latere uiteenzetting voor de lezer 
overgelaten. Of ook tot mogelijke verbetering. Hoewel we toegeven, dat de volgorde der 
boeken niet zoveel ter zake doet, legt o.i. de N.T. volgorde getuigenis af van een onevenre-
digheid of onregelmatigheid in rangschikking, die, alhoewel onder Gods dulding, niettemin 
aantoont, dat de Oudchr. Kerk Paulus niet begrepen heeft, noch hem gevolgd is. Vanzelf is de 
inhoud volkomen, daaraan is niets veranderd. 



Jaargang	1929	 Pagina	88	
 

Uit de Schriften 
Deel I – No.8 – 9 nov. 1929 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 8. 

d. De inspiratie 

 
"GEESTELIJK ISRAEL". 
De vervulde profetieën zijn letterlijk vervuld. Velen menen, dat het onvervulde deel geestelijk 
vervuld wordt in de "Kerk". Deze vormt het "geestelijk Israël". Nu zij vooreerst opgemerkt, 
dat deze term nergens in de Schrift voorkomt. We geven toe, dat we wel eens een Schrift’ Be-
grip uitdrukken door een niet aan de Schrift ontleend woord, wat niet anti-schriftuurlijk be-
hoeft te heten. In dit geval echter geeft de Schrift zelf een term. Gal. 6:16 spreekt van het: Is-
raël Gods. En zovelen als er naar dezen regel (n.l. van vs. 14 en 15) zullen wandelen, over 
dezelven zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. 
 
We zien hier dus twee groepen: zij die wandelen volgens de regel van Paulus' prediking en het 
Israël Gods. Paulus onderscheidt die, terwijl zij die de Schrift vergeestelijken, hen in elkaar 
doen overgaan, ze in elkaar oplossen. Op dit punt kunnen we thans niet dieper ingaan, we ves-
tigen er echter de aandacht op om aan te tonen l° dat God spreekt van: het Israël Gods, 2° dat 
dit onderscheiden wordt van de anderen die niet uit Israël zijn en die men ondanks Gods term 
wenst te noemen het "geestelijk Israël", wat de Schrift juist verhindert door te spreken over: 
"die naar dezen regel wandelen". De mens heeft hier dus verenigd, wat God gescheiden houdt. 
Dit als punt één. 
Nu punt twee. Wie meent dat hij de profetie vergeestelijken moet om aldus Israëls beloften te 
verkrijgen of meent dat die beloften voor hem zijn, zij gewezen op 1 Cor. 2:9. Daar lezen we: 
"Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen 
niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft (of: dat heeft God bereid) dien, die Hem lief-
hebben." Israëls beloften nu zijn gezien, zijn gehoord, over Israëls toekomst is in het hart 
overlegd. Israëls profeten hebben Gods beloften gehoord en Zijn gezichten gezien. Paulus 
spreekt over hetgeen niet gezien, noch gehoord, noch overdacht is. Dat zijn hogere beloften. 
Wie zich dus Israëls beloften toe-eigent, die wel gezien, gehoord en overdacht zijn, verliest 
zijn eigen hogere zegening van het niet geziene, noch gehoorde, noch overlegde uit het oog. 

Men zegge niet: De vervulling van die beloften is nog niet gezien, noch gehoord, noch over-
dacht. 1 Cor. 2:9 toch is citaat van Jes. 64:4, waar bij staat: behalve Gij, o God. Wat de pro-
feten zagen, had God vanzelf reeds eerder gezien. In Jes. 64:4 (en 1 Cor 2:9) is sprake van 
iets, dat God alleen gezien, gehoord, overlegd heeft. Dat heeft Hij bereid voor hen, die Paulus' 
navolgers werden, gelijk hij het van Christus was. l Cor. 11:1. Zij die de Schrift dus vergees-
telijken en het geziene, gehoorde en overdachte zich symbolisch wil laten vervullen, komen 
dus niet tot het niet geziene, niet gehoorde, niet overlegde. M.a.w. zij missen hun doel en 
verwarren de groepen. 
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DOELDIENEND, NIET DOELSTELLEND. 
We kunnen dus het grootste deel van de Schrift wel overboord werpen, die beloften betreffen 
toch Israël, zal menig lezer, met nauw weerhouden tegenzin ons opmerken. Zo staat de zaak 
niet. We geven grif toe, dat de hele Schrift nodig is voor ons. Meer nog. De letterlijke Schrift 
moet geestelijk in onze harten ingeschreven worden. Gods Geest put daartoe uit de letter, 
zonder daarmee de letterlijke vervulling krachteloos te maken. Hij herhaalt in veelvuldige af-
wisseling, in het hart van elk waar gelovige mystiek (en van zelf in veel korter tijd), wat Hij in 
het historische heeft en zal laten gebeuren. Niet voor elk vanzelf in alle bijzonderheden, Hij 
varieert dat naar tijd en plaats, aard en aanleg, enz. De hoofdzaken hebben echter alle gemeen. 
Alleen; aan Israël heeft God niet de hoogste beloften gegeven. Hij heeft meer gegeven in Pau-
lus. 
 

Daarom zegt deze zijn navolgers te zijn. Wie Israëls beloften verlangt, is niet Paulus', maar 
Israëls navolger. Paulus zegt: Weest mijn navolgers. Waarom? Omdat Paulus tot hogere din-
gen komt, tot dingen die niet gezien, noch gehoord noch overdacht zijn. Nu kunnen Israëls 
gehoorde en geziene beloften ons wel steunen t.o.v. het niet gehoorde en niet geziene dat God 
ook wil geven, ze mogen echter niet doelstellend zijn, doch doeldienend. Een schip dat langs 
de Nederlandse kust vaart, wordt gediend door de vuurtorens die op vele plaatsen zijn opge-
richt, maar moet, wil het b.v. naar Rotterdam, niet de steven richten naar de haven van IJmui-
den. Het zou zijn doel missen. Wel kan het licht van IJmuiden het dienen om zich te oriënte-
ren. Zo ook met Israëls beloften bij de gelovigen van deze bedeling. Zij hebben er steun aan, 
maar mogen er de koers niet op richten, wijl zij dan hun hogere roeping uit het oog verliezen. 
Deze is niet voor getypeerd in Israël; maar in Paulus. 

Wij voor ons laten Israëls beloften voor Israël, verheugen ons er in, dat God met dat volk Zijn 
doel zal bereiken, weten daaruit, dat Hij het met ons ook zal doen, worden in soortgelijke toe-
standen als Israël doorleefd heeft, getroost, gesterkt, vermaand door Gods Woord, trekken een 
parallel uit Israëls historie, maar verliezen daarbij de hogere beloften niet uit het oog. Dit kan 
alleen, doordat we de Schrift, waar mogelijk, letterlijk opnemen. We geven als regel: Neem 
de Schrift, waar mogelijk, letterlijk. De vervulde profetie bewijst, dat deze regel houdbaar 
is, de door God aan ons gegeven beloften dringen daartoe. 

Alle leer, hoe wetenschappelijk desnoods voorgedragen, die de Schriftwoorden versymboli-
seert, "vergeestelijkt" is valselijk genaamde wetenschap en ijdele filosofie. Heel de Schrift 
wordt er door in de hartader getroffen. Wij wensen niet, anders dan door rede en verband of 
andere Schriftplaatsen daartoe noodwendig gedrongen, af te wijken van de letterlijke zin. 
Eerst wanneer het niet anders kan, niet letterlijk, maar figuurlijk. Hiermee wint de Schrift ten 
zeerste aan kracht en wordt ten volle het zwaard des Geestes, tweesnijdend en scherp. Eerst zo 
wordt alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods terneder geworpen en blijkt, dat de 
helft van de Gods openbaring ons niet is aangezegd. 

NIET DOOR ANDEREN GEHOORD OF GEZIEN. 
We namen de uitdrukkingen: "En de Heere zeide tot..." en "het woord Gods kwam tot..." en 
"de Heere verscheen" enz. letterlijk op. De vraag rijst dan op: Waarom hoorden en zagen an-
deren Hem dan niet. Het antwoord daarop geeft Joh. 12 en Hand. 9 en 22. 
 
Toen de Heere op het feest te Jeruzalem was en enige Grieken Hem wilden zien, sprak Hij 
over Zijn nabij zijnde dood en verheerlijking vs. 20-27, waarop er een stem uit de hemel 
kwam, die zeide: "En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem wederom verheerlijken." Werd 
die stem algemeen verstaan? In genen dele. "De schare dan die daar stond, zeide dat er een 
donderslag geschied was. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken." Alleen de 
discipelen hebben de woorden verstaan. Zo ziet men, dat men, om ’s Heeren stem te horen, 
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als 't ware afgestemd moest zijn op Hem of althans door God in staat gesteld moest worden 
Zijn woord op te vangen, anders waren Gods woorden niet dan een geluid. Uit Samuels ge-
schiedenis blijkt, dat Gods stem niet steeds direct onderkend werd (1 Sam. 3). En zelfs in dit 
opzicht meer ervaren profeten, wisten niet steeds of de Heere sprak. Jeremia is daarvan een 
bewijs. Zie Jer. 32:6-8 De letterlijke vervulling van het gesprokene was hem bewijs, dat de 
Heere gesproken had. 
Wat de zichtbare inspiratie betreft, lezen we, hoe degenen, die Paulus op de weg naar Damas-
kus begeleidden, wel een stem hoorden Hand. 9:7 (d.i. de klank van een stem, want Hand. 
22:9 zegt, dat zij de stem niet hoorden, d.i. de woorden zelf niet verstonden; in het Grieks 
staat hier dan ook een andere naamval d.i. taalvorm voor de zelfstandige naamwoorden; hier 
dus staat stem in een andere vorm dan in 9:7), maar niemand zagen. Zij zagen de Heere Jezus 
dus niet. Paulus heeft Hem wel gezien, want hij zegt in 1 Cor. 9:1: "Heb ik niet Jezus Chris-
tus, onzen Heere, gezien?" God kan dus maken, dat de een ziet, wat voor de ander verborgen 
blijft. Dit blijkt ook uit 2 Kon. 6, Elisa zag vurige wagenen en paarden, zijn dienaar niet. Eerst 
moest God zijn ogen openen, zie vs. 15-17. 

De profeten nu ontvingen gezichten in en van de toekomstige gebeurtenissen. Deze werden of 
in hun nabijheid gebracht of zij werden er in geleid. In het eerste geval is het een gezicht, in 
het tweede werd de profeet "in de geest". De gezichten werden als door een telescoop naar 
hen toegetrokken. 

Die gezichten waren geen visioenen; d.i. fantastische gedachtenbeelden die niet voor verwer-
kelijking  vatbaar waren. Het waren afbeeldingen, visies van wat later geschieden zou. Waar 
er symbolische gezichten gegeven worden (Daniël, Zacharia) daar verklaart God wat ze te 
beduiden hebben. Van zo’n verklaring mogen we niet opnieuw een verklaring geven. De visie 
moge symbolisch zijn, de uitlegging is letterlijk te nemen, Wie de uitlegging nogmaals uitlegt, 
legt er wat in, hij randt daarmee de Schrift aan. Als God uitlegt, is er geen nadere uitlegging 
meer nodig. 

BEELDSPRAAK GEEN FANTASIE OF lNKLEDlNG. 
Op meer dan één gebied breken tegenwoordig andere meningen baan. Veel van het oude is 
niet meer houdbaar. Zal Gods Woord te onzen lande opnieuw met volle kracht uitgedragen 
kunnen worden, dan zal men zich eerst over een brede linie los moeten maken van de Calvi-
nistische idee, dat de profeten spraken in "fantastische figuren", hetgeen men verzacht heeft 
tot de uitdrukking: oosterse inkleding of profetische visioenen. Die gedachte komt eigenlijk 
van hen, die in de eerste eeuw Paulus verlieten. 
 
De profeten geven ons niet zo veel visioenen, veel meer beeldrijke beschrijving. Zij schrijven 
verder geen oosterse fantasieën op; maar zijn hoorders en zieners geweest van wat eenmaal 
letterlijk zal vervuld worden. Het "Gods rijk" is een realiteit, een werkelijkheid, De Profeten 
spraken daarover niet in fantastische figuren, kledden geen dingen in in een oosters gewaad. 
Zeker, zij bezaten verbeeldingskracht, hun stijl heeft vaak stijlfiguren. Maar daarmee vervalt 
de werkelijkheid niet die het hoofdthema uitbeeldt. En waar de Heere symbolen laat zien, 
geeft Hij als regel daarvan een uitlegging. 
Men wil de letterlijke opvatting vaak bespottelijk maken door er op te wijzen, dat men toch 
niet alles puur letterlijk kan nemen. De troon van David, die Christus zal ontvangen (Luk. 
1:31-33), is toch niet letterlijk Davids versierde zetelstoel, waarop hij eenmaal zat, De borsten 
van de koningen kunnen toch niet letterlijk gezogen worden (Jes. 60: 16). Uit de letterlijke 
tronk van Isaï kwam toch geen letterlijk Rijsje voort (Jes. 1 1) enz. 

Zij die met zulke argumenten komen aandragen, verstaan niet, dat we alles niet starletterlijk 
wensen te nemen, dat we alles niet puur letterlijk opvatten al staan we een letterlijke, beter: 
een reëele verklaring voor. Wie het Woord star letterlijk verklaart, staat een materialistische 
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verklaring voor, die alleen rekent met wat men ziet en telt en meet en weegt. Een reëele ver-
klaring is méér. De realiteit houdt ook rekening met het gebied des geestes, met beeldspraak 
in de letter. Starre letterlijkheid is botheid van geest. 

De reëele verklaring vindt zijn steun in het verband zelf ln de speling van de geest, die tot 
verscherping beelden en figuurlijke taal bezigt, wordt ons de reëele grond getoond, waarin de 
producten van de geest staan en waarboven zij zich verheffen. Zij die de letterlijke verklaring 
bespottelijk willen maken door een starletterlijke verklaring te geven van de delen met stijlfi-
guren, gelijken op hen, die ons zouden willen doen geloven, dat de zon 's avonds in de zee 
uitdooft en verzinkt en dat de sterren een voor een worden aangestoken; zij houden geen re-
kening met de werkelijke achter- of ondergrond van de dingen. Evenmin als een onderzeeboot 
zee wordt als hij onderduikt, evenmin verloopt de profetie in fantasie. Evenmin als wij ooster-
lingen worden al trekken we een oosters gewaad aan, evenmin wordt de profetie fantastisch, 
al spreekt ze soms in beelden aan het oosters leven ontleend. Door beeldspraak mag de inhoud 
zich verheffen boven het vlak van de alledaagse uitdrukking, ze maakt zich niet los van de tot 
basis liggende werkelijkheid om in de ijle sferen van de geest tot andere gebieden op te stij-
gen. 

FIGUURLIJKE TAAL. 
Ons leven is vol van beelden en van beeldspraak, omdat ook de geest beeldend is en werkt. 
Als wij zeggen: De zon daalt in het westen terneder, spreken we figuurlijke taal, De zon daalt 
niet neder. Niemand neemt dit dan ook star-letterlijk. Als we zeggen; De nacht spreidt zijn 
sluier uit over de velden, weet iedereen, dat de nacht geen persoon is die een letterlijke sluier 
over iets werpt. Als we zeggen; dat in 1918 het Nederlandse volk zich bijna eenparig om de 
troon van de Koningin schaarde, begrijpt iedereen, dat men niet ging staan om de niet letter-
lijk bestaande troon, maar dat men Haar macht schraagde. Als Luk. 1 spreekt over de troon 
van David, betekent dat volgens het verband, dat Christus Koning zal zijn over het Huis Ja-
kobs. Als Jes. 60:16 spreekt van het zuigen van de melk van de Heidenen en de borsten van 
de koningen, gaat daaraan vooraf vs. 10, dat de realiteit geeft: Vreemden zullen uw muren 
bouwen, hun koningen zullen u dienen. De verheffïngen van de geest staan op reëele onder-
grond, Zij zweven er niet boven. Het Rijsje uit Isaïs tronk staat tegenover de verwarde strui-
ken des wouds van Jes. 10:34. Het is een door tegenstelling mooie beeldspraak, waarvan de 
uitlegging gemakkelijk te vinden is. 
 
Bij de uitlegging van de profetie moet men niet op het standpunt gaan staan: Een deel er van 
is letterlijk vervuld, het onvervulde moet in deze bedeling vervuld worden, dus dat moet men 
geestelijk nemen, derhalve bevat de profetie fantastische figuren, is gehuld in oosterse inkle-
ding en slechts beschrijving in menselijke en dan nog oosterse beelden van wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dan hebben de profeten dus ook niet gezien noch ge-
hoord! Men stelle zich op het standpunt: De Schrift kan niet gebroken worden. Wie het on-
vervulde deel vergeestelijkt, breekt de lijn van de realiteit in de sfeer van de fantasie. Men 
moet niet twee sferen aannemen, een letterlijke begintoestand - Israël en een geestelijke eind-
toestand - de "Kerk", maar twee bedelingen voor eenzelfde volk. De profetie behoudt z’n re-
eele kracht, er is slechts onderbreking in de vervulling, we leven in een tussenbedeling. De 
profetie is oosters in zoverre de vervulling bijzonder in het oosten, d.i. t.o.v. Israëls Land zal 
plaats hebben.  
Bij het lezen vrage men niet: In hoeverre kan men de profetie als beeldspraak zien, maar: In 
hoeverre kan men bij beeldspraak in de Schrift aan de letterlijkheid van het verband vasthou-
den. De regel, die men bij de profetie en verder ook elders toepasse, gaven we reeds: We her-
halen hem nu in deze vorm: Tenzij verband en verstand of andere Schriftplaatsen het te-
gendeel vorderen, moet men nimmer van de letterlijkheid van de Schrift afwijken. Men 
neme de gewone woorden van de profeten in hun gewone betekenis, de stijlfiguren zijn ge-
woonlijk licht te herkennen. Niet hij die de levendigste fantasie heeft, is de beste Schriftuit-
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legger, maar hij die het Woord Gods gelooft, zoals het voor ons ligt en het tracht uit te leggen 
naar de voortschrijdende bedelingsgang. De Schrift is reëel, God meent, wat Hij zegt. De 
Schrift kàn niet gebroken worden. Hij die vergeestelijkt breekt de letterlijke lijn in de sfeer 
zijner fantasie. Men doe dat niet of herzie zich zelf Neem de Schrift, waar mogelijk, letter-
lijk. Hiermee vervallen alle eigen meningen. 

DE ANDERE VORMEN van de INSPIRATIE. 
Wij gingen een en ander na over de horen zichtbare inspiratie in de profetie. Hiermee is de 
inspiratie niet uitgeput. Niet alle delen van de Schrift zijn aldus geïnspireerd. Er zijn dan ook 
nog andere vormen van de inspiratie. Volledigheidshalve daarover een enkel woord. 
 

•  In de historische boeken blijkt een hand werkzaam geweest te zijn, die meestal 
daarbij puttend uit andere geschiedkundige bronnen datgene koos, dat God no-
dig achtte in Zijn woord op te nemen. (Ordenende inspiratie). Dat die boeken 
ook geïnspireerd zijn, blijkt o. a. uit de structuur, die in geen andere boeken 
voorkomt of indien al, niet volkomen zal blijken te zijn. 

 
•  In de Spreuken en ook in vele Briefgedeelten is de inspiratie praktikaal werk-

zaam. Men vindt er regels en voorschriften voor het praktische leven. (We 
noemden dit praktikale inspiratie). 

•  In de psalmen en andere lyrische (ontboezemende) delen is de Geest eerst in 
het onbewuste werkzaam, om daarna het ingewerkte woord aan de horizon van 
het bewuste leven te doen oprijzen en in taal vorm vast te leggen. (Lyrische in-
spiratie). Dat ook hier de inspiratie voorligt, blijkt eveneens uit de wetmatig-
heid in bouw. 

•  In de evangeliën en andere Schriftdelen zien we een beschrijvende hand werk-
zaam, die datgene verhaalt, wat het doel waartoe het geschreven werd, dient. 
Het andere werd terzijde gelaten (Historische inspiratie). 

•  In nog weer andere delen zien we de inspiratie verlichtend werken. Paulus 
geeft zijn "eigen gevoelen". Het docht in Hand. 15 "ons" goed  (Voorlichtende 
inspiratie). 

Bijzonder bij Paulus vloeit uit zijn vorig betoog, of ook meer plotseling, een lotheffing voort 
die wel ontboezemend (lyrisch) kan genoemd worden, doch veel meer beheerst wordt door de 
volle verzekerdheid des verstands. (Lofverheffende of verheerlijkende inspiratie). 

Al die werkzaamheden van de Geest (er zijn er nog wel meer) vat Paulus in één woord samen: 
Al de Schrift (d.i. het neergeschrevene) is van God ingegeven, Gr.: Godgeademd. Hier-
mee drukt Hij Gods bemoeienis in alles uit. De Schrift is Godgeademd. Hierin ligt uitgedrukt, 
dat Gods Geest de Verwerkelijken is. Hij gaf de gezichten te zien en al is het, dat de Heere d.i. 
de zich openbarende Jehovah, spràk. Gods Geest leidde het zó, dat de profeten alles zo op-
schreven als God wilde. Bij de onderbewuste inspiratie doorwandelde de Geest zodanig het 
onderbewuste, dat onder de persing van de omstandigheden van buiten die uitingen geboren 
werden, d.i. naar buiten traden die we neergelegd vinden in de Hebr. Schriftlyriek. In één 
woord, Hij deed alles. Alleen, door en in de mens. 

God sprak in de profeten, in de dichters, in de historieschrijvers, in de verzamelaars. Zij wa-
ren Zijn instrumenten, beter: Zijn organen, d.i. levende werktuigen. God sprak later in Zijn 
Zoon. De leer die Deze bracht, was de Zijne niet, zo getuigt Hijzelf maar Desgenen Die Hem 
gezonden heeft, Joh. 7:16. Zo met de Schriftschrijvers: Zij waren Gods schrijforganen, zoals 
de profeten Gods spreekorganen waren. Een profeet is dan ook een persoon, die de woord-
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voerder van iemand is. God sprak, de profeten vingen Zijn woorden, God doorademde het 
hoofd en het hart van schrijvers en verzamelaars, zij lieten zich leiden.  

Uit een en ander volgt niet dat al wat in de Schrift staat, door God gesproken is. Er staan ook 
leugens en bedrog en slechte daden van mensen in de Schrift. De leiding echter, die dit alles 
deed optekenen en beschrijven en bewaard blijven, is van God. Daarom is de Schrift d.i. al het 
Beschrevene, van God ingegeven en nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwij-
zing 2 Tim. 3:16. 

HET GETUIGENIS van de SCHRIFT. 
De Schrift geeft een getuigenis over zichzelf Zoals Christus van Zichzelf getuigt dat Hij Gods 
Zoon is, zo getuigt de Schrift dat zij Gods Boek is. 2 Petr. 1:20, 21 zegt, dat geen profetie van 
eigen uitlegging is, d.w.z. geen profetie kwam voort of heeft z'n oorsprong in de verbeel-
dingskracht of uit de geest van de profeet. Niet de wil des mensen brengt die voort maar Gods 
wil. Hiermee vervalt geheel de menig, alsof de profeten in fantastische figuren geschilderd 
hebben. Laat ons nog enige verdere uitspraken aanvoeren. 

•  David zegt in 2 Sam. 23:2: "De Geest des Heeren heeft door mij gesproken en 
Zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen 
Israëls heeft tot mij gesproken”. 

•  Zacharia zegt in hfdst. 7:12, dat "zij (Israël) niet hoorden de wet en de woor-
den, die de Heere der heerscharen zond en Zijn Geest door den dienst der vo-
rige profeten". 

•  Ezra 9:10 en 11 zegt: "Want wij hebben Uw geboden verlaten, die Gij gebo-
den had door den dienst van Uw knechten, de profeten". 

•   Neh. 9:30: "Doch Gij …  betuigdet tegen hen door Uw Geest door den dienst 
Uwer profeten". 

•  Hosea 8:12: "Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor". 

•  Jer. 15:16: "Als ik Uw woorden gevonden heb, zo heb ik ze opgegeten en Uw 
woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap des harten". 

•  De Heere Jezus zegt, dat David door de Heilige Geest gezegd heeft wat staat in 
Ps. 110:1; Mt. 22:24. Mt. 1:22 zegt; dat vervuld moest worden wat God ge-
sproken heeft door de mond van Jesaja. Hebr. 3:7, dat de Heilige Geest de ta-
bernakel dienst beschreven heeft, Hebr. 10:15, dat de Heilige Geest de Auteur 
is van Jer. 31. Hand. 1:16, dat de Heilige Geest gesproken heeft bij monde van 
David. Hand. 3:18, dat God vervuld heeft wat Hij door de mond van al Zijn 
heilige profeten te voren verkondigd heeft. Hand. 28:25, dat de Heilige Geest 
Jesaja inspireerde bij het neerschrijven van hfdst. 6:9. 

Uit deze en andere plaatsen (zie b. v. 1 Cor. 2:13, 14:37) blijkt, dat we de Schrift volgens z’n 
eigen getuigenis moeten beschouwen niet als woord des mensen, hoewel het Woord door in-
strumentale tussenkomst tot ons kwam; maar als Gods Woord en getuigenis. Alleen als we de 
Schrift als zodanig nemen, maar dan ook geheel en al kunnen we er kracht uit putten. Die tot 
God komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. Die tot de 
Schrift komt, moet geloven, dat het Woord ten volle in alle delen geïnspireerd is en degenen 
beloont die er in zoeken. Of volle inspiratie, of geen inspiratie. Geen middenweg, want 
niemand kan de grens aangeven waar de inspiratie eindigt en de mens begint. De één trekt de 
grenzen nauw, de ander wijd, bewijs, dat er geen grenzen zijn, doch gemaakt worden. Alle 
uitleg is dan subjectief d.i. van de mens. 



Jaargang	1929	 Pagina	94	
 

HET WOORD DER WAARHEID. 
De theologische problemen, waarin men gaandeweg gekomen is, vloeien grotendeels voort uit 
het feit; dat men de Schriftvastheid filosofisch of wetenschappelijk wil vaststellen. Dat men 
naar de beste handschriften zoekt, is goed; wij geloven, dat Gods inspiratie daardoor niet in 
het gedrang zal komen, veeleer nog meer bevestigd zal worden en de menselijke zonde van 
nalatigheid, zorgeloosheid en achteloosheid, in bewaren en overschrijven aan het licht zal 
brengen. Het zoeken naar de beste handschriften zal geen andere Schriftinhoud geven, het zal 
Gods Woord alleen herstellen in oorspronkelijke bouw. 
 
Er werken echter nog andere factoren in dezen. Men kan ze gemakkelijk onderkennen. Alle 
"wetenschappelijkheid" die de Schrift voor de eenvoudige lezer van kracht berooft, is valse-
lijk genaamde wetenschap en kan niet uit God zijn. Als we er geen staat op kunnen maken, 
dat de Schrift ingegeven en de profetie reëel vervuld zal worden en als men eerst buiten de 
Schrift naar normen, standaarden en maten gaat zoeken om de Schrift te verklaren, kunnen we 
beter de Schrift sluiten. Dan is alle ontsluiting toch toesluiting. Men meent dan nog wel op 
Schriftbasis te staan, maar is bezig de Schrift fundamenteel te ondergraven. Alle verklaring 
die zegt, dat men in eenzelfde verband het uitgangspunt letterlijk moet nemen, maar de in het-
zelfde verband geprofeteerde voort- en eindgang als symbolische voorstelling, als oosterse 
inkleding, als fantastische figuren van de profetenstijl nemen moet, wordt getroffen door 
Christus' scherpe berisping: "O onverstandigen en tragen van hart om te geloven AL het-
geen de profeten gesproken hebben". 
Petrus zegt, dat het profetische Woord zeer vast is. Het Gr. zegt: nog vaster is. "Gij doet wel, 
dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnend in een duistere plaats"   2 Petr. 1:19. Pe-
trus noemt de profetie een licht; waarom klagen zovelen, ook theologen, dat de profetie zo 
duister is? Is het niet daar vandaan, omdat men de profetie niet neemt zoals ze er staat en er 
geen insnijding in maakt zoals Christus doet (Luk. 4), waardoor de kracht er van bewaard 
blijft en de vervulling alleen naar de toekomst verschoven wordt. Christus getuigt van het 
Woord dat het de waarheid is (Joh. 17:17). Als men echter kritisch gaat staan en zegt: Ik aan-
vaard dat woord niet zoals het er staat, dan maakt men God tot een leugenaar. Dan zegt Hij 
immers iets, wat Hij niet bedoelt, dan komt alles op losse schroeven en heeft men de eerste 
stappen gezet op de weg naar ultramodernisme, dat uiteindelijk in de Schrift een "onweten-
schappelijk" fantastisch, oosters, dweepzuchtig, onbetrouwbaar mensenwerk ziet. 

Tegenover dit alles zal de Schrift blijven staan, De Schrift kàn niet gebroken worden, Wel kan 
de loop van de vervulling onderbroken zijn. Maar gebroken - dat nimmer. Gods Woord zal tot 
op tittel en jota vervuld worden. Het is de waarheid en moet zegevieren. De vervulling van de 
profetie is uitgesteld tot later. Er is een tussenbedeling ingevoegd tussen het reeds vervulde en 
nog te vervullen deel, er is vaak een voorvervulling die een eindvervulling doet verwachten. 
In de profetie zit wel ontwikkeling, geen evolutie. Het een gaat niet in het ander over.  

De norm tot uitlegging moet in de H.S. zelf gevonden worden. Dan zal de kracht blijken van 
het woord der waarheid. God stelt tegenover de afbrekende kritiek en de vergeestelijkings me-
thode de zichzelf gelijk blijvende maatstaf. 

Paulus' laatste brief (2 Tim.) geeft de gelovigen hierin een opdracht. Hij zegt in hfdst. 2:15: 
Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, d.i. noeste werker, die 
niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt (d.i. organisch indeelt en van 
elk van de organen de functie nagaat en de invoeging in het geheel beschouwt). Onder het 
woord der waarheid valt ook de profetie. De ontsluiting van het O.T., opent de toegang tot het 
N T. En eerst zó het N.T. binnen getreden, dus door het O.T. kan er nader licht vallen op het 
O.T. Dan eerst wordt verstaan, dat er een voortschrijdende openbaring is, dat God niet op Zijn 
schreden terugkeert. Vele profetieën zijn de voorspelling van de stappen, die God in de toe-
komst doen zal. 
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We besluiten hiermee het eerste hoofdstuk en beginnen nu aan de lijn, die we de Schrift door 
zullen nagaan. 

De Heilige Schriften 

No. 8. 

VI. Overzicht en Structuren van "De Evangeliën" 

VIERDERLEI BEELD. 
Van de Evangeliën heeft men vaak een "Harmonie" willen maken, d.i. ze zo willen combine-
ren, dat ze geheel ineenschoven. Dit nu is onmogelijk. De Evangeliën zijn 4 verschillende 
beelden, die de verschillende schrijvers opvingen van de Volmaakte en Grotere dan de men-
sen. Zij stellen elk één zijde, één aanblik voor. Waar die visies samen vallen, hebben we ge-
lijke delen, knooppunten, waar ze uiteen lopen, verenigt men niet, waar God gescheiden 
houdt. Eerst zetten we nu het karakter van de vier Evangeliën uiteen. 
 
A1 Mattheus. 
De Heere voorgesteld als (Jehovah's) Koning. "Ziet uw Koning komt tot u", Zach. 9."Ik zal 
David een rechtvaardige Spruit verwekken, die zal Koning zijnde, regeren en voorspoedig 
zijn" Jer. 23:5, 6; 33:15. Vandaar de Koninklijke geslachtslijn van Abraham over David. Hij 
is de Zoon van Abraham, de Zoon van David Mt.1:1. 
 
B1 Markus. 
De Heere voorgesteld als Jehovah's Dienstknecht. "Zie Mijn Dienstknecht", Jes. 42: 1. "Zie, 
Ik zal Mijn Knecht, de Spruit doen komen". Zach. 3:8. Vandaar geen geslachtslijst; van een 
dienstknecht, een slaaf; wordt die niet gegeven. 

A2 Lukas. 
De Heere voorgesteld als Jehovah's Man. "Zie een Man, Wiens naam Spruit is, die zal uit 
Zijn plaats spruiten" 6:12. Van daar de menselijke geslachtslijn tot op Adam. Luk. 3:23-38. 
 
B2 Johannes. 
De Heere voorgesteld als Jehovah zelf "Zie uw God". Jes. 40:9. "Te dien dage zal des Hee-
ren (Jehovah's) Spruit (d.i. Messias) zijn tot sieraad en tot heerlijkheid", Jes. 4:2. Van daar 
geen geslachtslijn. Van God Zelf is deze lijn onmogelijk. 

EENHEID EN VERSCHEIDENHEID. 
De eerste drie Evangeliën noemt men vaak de synoptische. Een synopsis is een kort overzicht. 
Synoptische betekent dus: een kort overzicht gevend. Het vierde zet men apart. Deze indeling 
nu is onjuist. 
 
Alle vier houden zich bezig met de Spruit, maar van uit verschillend oogpunt bezien. Het  
woord Spruit, dat hier gegeven wordt, komt slechts 12 maal voor in het O.T. en heeft in de 4 
bovengenoemde teksten betrekking op de Messias. In Jer. 23:5,6 en Jer. 33: 15 wordt Christus 
voorgesteld als de Spruit, de Koning, Die eenmaal Koning zijnde voorspoedig zal regeren. 
Als zodanig ziet Mattheus Hem. In Zach. 3:8 is Christus als Spruit de Dienstknecht, Die komt 
voor Jehovah's dienst. Hij treedt in eens op zonder verdere voorstelling. In Zach. 6:12 is 
Christus als Spruit de Man of Mens, Die uit zijn plaats spruit. Hier zien we Hem toenemen in 
wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen, Luk. 2:52; als volmaakte Mens in Jes. 
4:2 is Christus Jehovah's Spruit en daarmee Jehovah zelf. 
Geen enkel Evangelie is in staat Hem ten volle uit te beelden, noch in Zijn leven en bedie-
ning, noch in Zijn dood en verheerlijking. Van daar 4 evangeliën, die hun weg gaan. Een 
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"Harmonie" is dus onmogelijk, wijl tussen 4 uit één middelpunt lopende lijnen geen harmonie 
of evenwijdigheid te verkrijgen is. Het hoofddeel van elk evangelie wordt ingenomen door 
twee onderwerpen: het Koninkrijk en de Koning. Eerst worden beide aangekondigd, dan bei-
den verworpen. Deze onderwerpen zijn als volgt verdeeld: 

•  Het Koninkrijk aangekondigd. Matth. 4:12  7:29; Mark. 1:14-20; Luk. 4:14  
5:11; Joh. 1:35 - 4:54 

•  De Koning aangekondigd. Matth. 8:1 - 16:20; Mark. 1:21 - 8:30; Luk. 5:12  
9:21; Joh. 5:1  6:71 

•  De Koning verworpen. Matth. 16:2120:34; Mark. 8:31  10:52; Luk. 9:22 - 
18:43; Joh. 7:1 - 11:53 

•  Het Koninkrijk verworpen. Matth. 21:1  26:35; Mark. 11:1  14:25; Luk. 19:1  
22:38; Joh. 11:54- 17:26 

Zie verder de structuren. 

 
VOORTZETTIN G VAN HET O.T. 
De evangeliën zijn voortzetting van het O.T. Dit is geheel uit het oog verloren. Christus werd 
een Dienaar der Besnijdenis om de beloftenissen der vaderen te bevestigen, Rom. 15:8. Dus 
niet om die onvervuld te laten of geestelijk te vervullen. Zelf zegt Hij uitdrukkelijk, dat Hij 
niet gekomen is om de Wet of de Profeten te ontbinden, maar om die te vervullen, Matth.5:17. 
Tot dat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet een jota, noch een tittel van de Wet voorbij-
gaan, totdat het alles zal zijn geschied vs. 18. Waar Wet en Profeten dus eerst geschieden 
moeten, d.i. letterlijk vervuld zullen worden, is er voor vergeestelijking geen grond. In de 
Reformatietijd (16-17de eeuw) is dit alles over het hoofd gezien en de draad niet terug gevon-
den, die reeds door de "Apostolische Vaderen" zoals Barnabas en door Origenes, Augustinus 
en anderen verloren ging. 
 

Noch de Middeleeuwse gelovigen, noch die van de 16de en 17de eeuw, hebben de bedeling 
der verborgenheid met volle verzekerdheid des verstands gezien of geleerd. Integendeel, men 
heeft gemeend, dat met het N.T. iets geheel nieuws begon. Christus, de Koning Israëls, Joh. 
1:50, de Koning der Joden, Mat. 27:27 is de Koning der "Kerk" geworden, een titel, die ner-
gens in de Schrift voorkomt. Men heeft niet ingezien, dat Christus kwam om Koning over 
Zijn volk Israël te zijn, Luk. 1:31-33. Men heeft van achteren uit, uit Paulus' Brieven, in de 
Evangeliën ingedragen, wat er van voren uit niet in te lezen is. 

Christus kwam om de profetieën te vervullen, Israël verwerpt Hem als Koning. Het gevolg is, 
dat Hij als Hogepriester met God gaat verzoenen. Ja meer, dat Hij als Hoofd boven alle din-
gen aan Gods rechterhand in Zijns Vaders troon komt te zitten Op. 3:21, totdat al Zijn vijan-
den gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten, Hebr. 2:8. Inmiddels doet Hij twee din-
gen: Vele kinderen, Gr. zonen, tot de heerlijkheid leiden, die Hij broeders noemt, Hebr. 2: 10, 
11, Rom. 8:15, 29 en Zich een Lichaam vormen, dat met Hem ver boven alles gezet wordt. 

Hierover spreken de Evangeliën niet. Die spreken van Openbaring van het Koninkrijk van 
Vader David, Mark. 11:10, zij zijn voortzetting van het O.T. God wil de beloften aan de vade-
ren gedaan, vervullen en Israël tot Hoofd van alle volken maken. Daartoe is "wedergeboorte" 
en bekering nodig en inzetting in het Nieuwe Verbond. 
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MATTHEUS. 
Mattheus stelt ons Christus voor als de Zoon van Abraham, de Zoon van David, 1:1. Hij is de 
Koning van Israël, d.i. het letterlijke volk. 
 
Alleen in dit evangelie komt de term Koninkrijk der hemelen (K.d.H.) voor. Deze term wordt 
als regel niet verstaan. Het K.d.H. is niet "de heme1", maar het Koninkrijk dat aan Israël op-
gericht moest en eenmaal zal worden. Het is de berg ontstaan uit de Steen, die de hele aarde 
eenmaal zal vervullen, Dan. 2:44. De heiligen der hoge plaatsen (lees hiervoor: des Aller-
hoogsten) zullen dat rijk bezitten, Dan. 7:27. Het K.d.H. is Israëls heerschappij over de Vol-
ken. Israël kon dat weten, Johannes kondigt het dan ook als "nabij" aan 3:2, evenzo de Heere 
4:17 en Zijn discipelen 10:7. Door de verwerping van de Koning is het geweken; wat nabij is 
kan zich terug trekken (zie Fil. 2:20). Het K.d.H. is dus een nationaal politiek rijk, dat heerst 
over de Volken Dan. 7:27. Het is niet in of voor de hemel, of de hemel zelf, Het is op aarde, 
Het is van de hemelen. 
Met Mattheus begint de verwarring in de theologie. Men heeft niet ingezien, dat de Evangeli-
en over Israël handelen. Mattheus stelt Hem voor als de Koning van Israël, de Koning der Jo-
den, 27:37. Of heeft er een leugen boven Zijn kruis gestaan? 

Structuur: 
A1   A1  1:1 - :2:23 Voorbediening. 
   B1  3: - 4 De voorloper. 

C1  3:5 - 17 De doop, In water. 
D1  4:1 11 De verzoeking, ln de woestijn. 

E  F1  4:12  7:29 Het Koninkrijk.        Aange 
G1  8:1 - 16:20 De Koning     kondigd 
G2  16:21 - 20:24 De Koning     Ver-. 

    F2  21:1 – 26:35 Het Koninkrijk       worpen 
D2  26:36  46 De doodsstrijd.  In de Hof. 

C2  26:47 28:15 De doop van lijden.Dood,begrafenis,opstanding 26:22. 
B2  28:16 - 18 De opvolgers. 

A2  28:19, 20 Latere toekomstige bediening. 

Deel F, G, G, F bevat de viervoudige bediening des Heeren. 

MARKUS. 
Markus was een dienaar, die niet was, zoals een dienaar wezen moest, Hand. 13:13. Paulus 
wilde hem dan ook niet andermaal meenemen, Hand. 15:38. Toch is hij het verkoren instru-
ment om de ware Dienstknecht uit te beelden. Een dienstknecht heeft geen geslachtsregister. 
We missen dat dan ook bij Markus. Zonder dit register en zonder enige inleiding zien we de 
Dienstknecht Zijn bediening aanvaarden. Heel zijn dienst is gekenmerkt door het "terstond". 
Waar in de andere evangeliën het woord "Heere" 73 maal gebruikt wordt, 36 maal door Zijn 
discipelen, 37 maal door anderen, komt het in Markus slechts enkele malen voor, eens in het 
verhaal van de Syro-Fenicische vrouw, een heidense (7:28) en eenmaal in 9:24, waar het in 
alle betere handschriften weggelaten wordt, en tweemaal na Zijn hemelvaart 16:11, 20. 
 
Waar de Dienstknecht anders handelt dan de Koning, vinden we in Markus andere bijzonder-
heden naar voren geschoven om de Dienstknechts gestalte uit te beelden. Niet alleen wat Hij 
zegt, maar ook hoe. Hij het zegt, niet alleen wat Hij deed maar hoe Hij het deed wordt meege-
deeld, zie 6:9, 15:39, 6:40, 1:35 enz. Zijn vermoeidheid, 4:38, 11:12, 14:36, Zijn medelijden, 
6:34, 8:2, Zijn liefde, 10:21, Zijn verwondering 8:6, Zijn toorn, 3:5, Zijn zuchten, 7:34, 8: 12, 
Zijn kwalijk nemen, 10:14 treden naar voren. 
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Structuur: 
B1  A1   1:1 - 8   De voorloper. 

B1  1:9 – 11    De doop.   In water. 
C1  1:12, 13   De verzoeking. In de woestijn. 

D   E1  1:14  20 Het koninkrijk  
F1  1:21 – 8:30   De Koning   Aangekondigd 
F2  8:31  10:52 De Koning   Ver- 

     E2  11:1 - 14:25 Het Koninkrijk    worpen 
C2  14:26  42 De doodsstrijd. In de Hof. 

B2   14:43 - 16:14 De doop van lijden. Dood, begrafenis, opstanding. 
A2   16:15 - 20   De opvolgers. 

Deel D bevat weer de viervoudige bediening. Uit de Structuur volgt verder, dat vs. 9-20 van 
hfdst. 16 tot Markus behoren, althans sluitstuk vormen. 

LUKAS. 
In Lukas vinden we de ruimere sfeer van 's Heeren barmhartigheid. Deze wordt vooraf ge-
schaduwd door het geslachtsregister, dat opklimt tot Adam. Lukas ziet de Heere bijzonder als 
Zoon des mensen, als Mensenzoon. Hierin ligt opgesloten, dat de eerste mens faalde, Zijn 
Zoon immers treedt op om te doen en te herwinnen, wat hij naliet en verloor. De Mensenzoon 
komt om te zoeken en "zalig te maken" (Gr. Te behouden), wat verloren was. 
 
Lukas ziet, dat bekering en vergeving der zonden niet beperkt is tot Israël alleen. In Zijn naam 
moeten gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, 24:47. Dat be-
gint in Israël, eerst in Jeruzalem, dan in Judea, en Samaria. Door Paulus wordt dit in zijn eer-
ste bediening voortgezet onder de Heidenen Hand. 14:15; 17:30. Waar er in Israël en onder de 
Volken slechts de eerstelingen in geoogst werden en er slechts een voorvervulling heeft plaats 
gehad, toeft het heil der wereld tot de toekomende eeuw ingaat. Want hoe algemeen menselijk 
Lukas de Messias ook ziet, toch wordt het instrument, waardoor Diens heil tot de volken 
komt, niet uitgeschakeld; ook Lukas is Israëlitisch. Alleen hij is IsraëlitischUniverseel en rust 
zo op Gen. 22:18: "ln uw Zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden”. 
Lukas schreef zijn evangelie tot inleiding van en steun voor Paulus' bediening der verzoening 
onder de Heidenen. 

Structuur: 
AII   A1  1:1  2:52   Voorbediening.   De nederdaling. 

      B1  3:1  20   De voorloper.  
C1  3:21  38   De doop.   ln water. 

D1  4:4 - 14   De verzoeking.   In de woestijn 
        E   F1,  4:14 - 5:11   Het Koninkrijk   Aange- 

G1   5:12 - 9:21   De Koning   kondigd   
G2   9:22 - 18:43   De Koning.   Ver 

     F2   19:1 – 22:38   Het Koninkrijk  worpen 
D2  22:39 – 46   De doodsstrijd.   ln de Hof. 

  C2   22:47 - 24:12  De doop van lijden.  Dood, begrafenis, opstanding. 
     B2  24:13 – 49   De opvolgers. 

A2   24:50 - 53   Nabediening.   De Hemelvaart. 

JOHANNES. 
Johannes tekent ons Christus als God. Dat is het thema, dat hem beheerst en hem van de ande-
re drie doet verschillen. Wat Zijn bediening betreft, ging Christus van God uit en ging weder 
heen tof God, hfdst. 13:3. Wat Zijn wezen betreft, is Hij de Heere, 21:7, de "Ik ben", 8:58. De 
drie andere evangelisten stellen Christus voor naar Zijn menselijke zijde. Vandaar dat men ze 
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samen neemt en tegenover het vierde evangelie stelt. Wat Zijn bediening aangaat, mag deze 
tegenstelling niet gemaakt worden. De structuur wijst dit uit. Wat de voorstelling aangaat, is 
er iets meer verschil dan tussen de eerste drie. De verzoeking in de woestijn en de doodsstrijd 
in Gethsemané ontbreken. Zij waren niet het beeld, dat Johannes opving; ook ontbreekt de 
verheerlijking. De reden daarvan is, dat deze in verband staat met het lijden en de aardse heer-
lijkheid (I Petr. 2:16, 17). Johannes ziet Hem als Zoon Gods inwendig steeds omstraald met 
hemelse heerlijkheid en majesteit. 
 
De 8 tekenen in dit evangelie zijn er op gericht de lezers van de Hebr. Schriften te overtuigen, 
dat Jezus de Christus (Messias) is, de Zoon van God (20:30, 31). De bruiloft te Kana, de ge-
nezing van de zoon van de hoveling, die van de 38 jarige krankheid en de spijziging der 5000 
typeren bijzonder Israëls toestand bij Messias' eerste komst. Het stillen van de storm, het ope-
nen van de ogen van de blindgeborene, het opwekken van Lazarus, en de laatste visvangst 
zijn vooral schaduwen voor Israëls toekomst. 
Evenals Mattheus' heersende aard (tollenaar), Markus' dienende gestalte, Lukas' mensenliefde 
door God gebruikt worden om Christus als Koning, Dienstknecht en Ware Mens uit te beel-
den, wordt Johannes' hoogheid van geest (Mt. 20:20-26) gebruikt om iets in beeld te brengen 
van Hem, Die, wat Zijn Persoon aangaat, boven allen God is. 

Structuur: 
BII   A1 1:1  28   De Voorloper. 

B1  1:29  34   De doop.   In water. 
C   D1  1:35  4:54   Het Koninkrijk            Aange- 

  E1   5:1  6:71   De Koning           kondigd 
  E2   7:1 – 11:54   De Koning        Ver- 

      D2  11:54 – 18:1   Het Koninkrijk          worpen 
B2  18:2  20:31   De doop van lijden.Dood, begrafenis, 

     opstanding. 
A2   21:1  25 De opvolgers. 

 

Schriftonderzoek 

No. 8. 

Gen. 1:2 De aarde nu werd (wordt) woest en ledig. 

Nu staan we nog stil bij bet woord "Iedig". Laat ons ook dat nagaan. 

Het komt slechts enkele malen voor n.l. in Gen. 1:2; Jes. 34:11 en Jer. 4:23. In Jes. 34:11 is 
sprake van een “richtsnoer der woestheid en een richtlood der ledigheid”. Hier worden de 
woorden van Gen. 1:2 "tohoe va (en) bohoe" als zelfstandige naamwoorden gebruikt. In Zijn 
oordeel over Edom, zal God het ganse land verwoesten, de beken zullen in pek veranderd 
worden, hun stof in zwavel, hun aarde zal tot brandend pek worden, vs. 9. Zie ook vers 10. 
Het richtsnoer der woestheid en het richtlood der ledigheid wordt gebruikt om het te verder-
ven. In Jer. 4:23 staan ook de beide woorden van Gen. 1:2: “Ik zag het land aan en zie het was 
woest en ledig". We spraken daar reeds over. 

Uit alles blijkt, dat het woest en ledig zijn het gevolg is van een oordeel, dat over de aarde ge-
komen is. Eenmaal was de aarde niet zo, ze is veel schoner geweest dan wij haar kennen, ze is 
echter woest en ledig geworden en bedekt door het neerstromende water, dat haar eerst als 
sfeer, wellicht als dampkring of in andere vorm omgaf. God heeft geen kosmos (d.i. wereld, 
orde der dingen) uit een chaos d.i. baaierd, wirwar, algehele wanorde, woestenij geschapen, 
want al Zijn werken zijn volkomen, d.i. geordend, beantwoordend aan wet en regel, getal en 
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maat. De aarde is woest en ledig geworden.Vraagt men waardoor, dan menen wij, dat dit het 
gevolg is van Satans val. Hij is oorzaak, dat één van Gods kostbare scheppingen, een van Zijn 
domeinen, in een chaos veranderd is. De heidenen, die het licht van Gods. Woord niet hadden, 
meenden, dat de kosmos uit een chaos ontstaan was. Deze leer is van Egyptenaren en Grieken 
afkomstig. Jammer dat het Christendom in het algemeen die overgenomen heeft en verder 
verbreid. Het is Gods Woord krachteloos maken en strijdproblemen opwerpen, die hun waar-
de verliezen, als men zich aan Gods Schriften houdt. De aarde is ouder dan 6000 jaar, met de 
mensheid behoeft dat niet het geval te zijn. 
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Uit de Schriften 
Deel 1 – No. 9 – 23 nov. 1929 

 

Geld voor hetgeen geen brood is 

"Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, 

en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan?" Jes. 55:2. 

Bijzonder onze tijd is moeilijk voor het geestelijk leven. Er is overal gejaagdheid in of een 
jagen naar het stoffelijke. Hieraan ontkomt niemand, die in het hedendaagse leven staat. Men 
moge zich beperken, en er zich zoveel mogelijk van trachten te onthouden, er moet een strijd 
om het bestaan gevoerd worden, waarin we allen min of meer de slagen oplopen van de ge-
weldige vijand, die "geest des tijds" heet. 

ls dit de ene, noodgedwongen moeilijke bezigheid, de andere, die men onder de zon ziet, is, 
dat men geld uitweegt voor hetgeen geen brood is en arbeid d.i. arbeidsloon voor hetgeen niet 
verzadigen kan. Dat maakt de strijd des te zwaarder. Hetgeen men als leeftocht in de strijd om 
het bestaan verwerft, wordt vaak uitgegeven voor hetgeen maar voor een tijd is en de honger 
van het hart niet stilt. 

Men denke hierbij niet allereerst aan de "wereld". Die slooft zich geheel uit voor het vergan-
kelijke. Al zijn slavernij wijst juist aan, hoe men zoekt naar hetgeen de leegte, de holte stillen 
kan, maar dat niet is dan wind, ijdelheid. Het arme hart blijft er even leeg door. Hierover 
spreken we echter niet. Het woord van Jes. 55 wordt gezegd tot hen, die God kenden, althans 
konden kennen. En ook zij maakten zich daar schuldig aan. Israël zoekt overal elders naar 
spijs, en het brood des levens kon om niet, zonder prijs hun deel worden. 

Thans ziet men dit verschijnsel in de Christenheid. Zeker het is altijd zo geweest, maar bij-
zonder in onze dagen vermoeit men zich met allerlei andere dingen behalve datgene, waarmee 
men zich, na aan zijn aardse roeping te hebben voldaan, bezig moest houden, de dingen van 
Gods Koninkrijk. Die kunnen voor de ene zus zijn, voor de andere zo, dat hangt af van de ga-
ven. Maar ze moesten het hoofddoel zijn en zij zijn veelal bijkomstig; al te veel staat het stof-
felijke, de buitenzijde op de voorgrond. Men moet mee met zijn tijd, is de leer, als men ach-
terblijft, wordt men niet meer geteld of wordt men slachtoffer van zijn overtuiging. 

We wensen in dezen enerzijds niemand persoonlijk te veroordelen, maar geloven anderzijds 
niet, dat men er zo komt. Dat bewijst de hele gang van zaken. Alles veruitwendigt. Men weegt 
geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan; op den duur móet de honger gaan kwellen en 
moet men sterven aan een geestelijk tekort. Dit laatste vooral is het ontzettende, dat de Chris-
tenheid boven het hoofd hangt. Verhongeren bij de voorraadkamer, verdorsten bij het water 
des levens; dat is: óm leven buiten hetgeen de Schriften ons bieden. 

Ook voor onze tijd heeft Jes. 55 wat te zeggen. Het roept ook ons toe, tot de wateren te ko-
men, te eten, te kopen zonder geld en zonder prijs. De grote vraag is deze: Hoe richten we ons 
leven in naar de Schrift om Hem welbehaaglijk te wandelen? Allerwegen komt de “wereld" 
bij ons binnen. Maar ook allerwegen gaan de Christenen de wereld binnen en wegen geld uit 
voor hetgeen niet verzadigen kan. Wat nutten ons vele dingen? IJdelheid, zegt Salomo. 

Men meent ook, dat het cultuurprobleem een ontzettend ingewikkeld vraagstuk is, dat wij, 
gelovigen van de 20e eeuw mede moeten helpen oplossen. Wij vragen: Heeft Christus de cul-
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tuurproblemen van Zijn tijd opgelost? ls Hij opgetreden als Wereldhervormer? Of heeft Hij de 
tijden en gelegenheden overgelaten aan ’s Vaders macht? Waarom doen wij niet als Hij? 
Waarom laten we de problemen, die hoe langer hoe onoplosbaarder worden of zullen worden, 
niet over aan Hem, Die ze eenmaal Zelf zal oplossen. Waarom ons vermoeid met een last, die 
we niet geroepen worden te dragen. Laat ons geen geld uitwegen voor hetgeen niet verzadigen 
kan, op geen enkel gebied. Voor elk is dit een zaak van persoonlijk onderzoek en inzicht. Al-
gemene lijnen zeggen niet veel of niets. Eén algemene lijn gaat echter voor allen op. Die vin-
den we in hetzelfde vers 2 "Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede." Ook voor onze 
tijd geldt dit woord. We moeten naar God horen. Dit kunnen we doen door meer Zijn Woord 
tot ons te laten spreken, te leren inzien, wat Hij in deze bedeling wil en van ons vraagt. Zijn 
geboden zullen ook hier niet zwaar blijken. Tegenover het eten van datgene, dat niet verzadi-
gen kan, in welke vorm, in welke kring, onder welke omstandigheden dan ook, zegt Hij: Eet 
het goede, d.i. wat van Hem komt en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen, d.i. in de 
vreugde van het heil, dat Hij ook tijdens het stilzwijgen in onze bedeling aan het bereiden is. 

 

Profetische Woord 

No 9. REEKS I 

Het 

II. Israël het grote volk in "De Wet" 
 

in het land is, verschijnt de Heere aan hem en zegt: "Uwen zade zal Ik dit land geven," Gen. 
12:7. Hierin ligt opgesloten, dat de beloften eerst in de toekomst zullen vervuld worden. En 
eveneens, dat God Abram een erfgenaam zal geven. 
 
Door de honger gedreven gaat Abram naar Egypte. Feitelijk verliest hij hiermee het land, ver-
laat hij althans zijn erfdeel. Ook raakt hij zijn vrouw kwijt en verliest daarmee de belofte van 
het zaad. De Heere blijft de Getrouwe en geeft hem Sarai terug. God herstelt weder, wat 
Abram verloren heeft, maar de gevolgen doen zich gevoelen. Door Farao's weldoen, Gen. 
12:16 worden de weiden te klein, ook al, omdat de Kanaäieten in het land wonen. Waarschijn-
lijk is Lot jaloers geworden op Abrams rijkdom en deed prikkelbaarheid de, eerste twist ont-
staan. Abram stelt voor van elkaar te scheiden, hdst. 13:8. Ging iemand uit zijn maagschap 
mede, zodat de scheiding niet volkomen was, thans neemt deze toestand een einde, Abram 
laat Lot kiezen. En als dit geschied is, zegt de Heere hfdst. 13:14-16: "Hef nu uw ogen op en 
zie van de plaats, waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. want 
al dit land, dat gij ziet, dat zal Ik u geven, en uw zaad (uwen zade is Oud-Nederlandse vorm), 
tot in eeuwigheid," 
Men leze wel wat er staat. God belooft hier aan Abram geen hemel, maar al het land, dat hij 
zag. In Gen. 12:7 werd het land aan het zaàd beloofd, hier in dit hoofdstuk, 13:15 AAN 
ABRAM en ZIJN ZAAD. En wel: TOT IN EEUWIGHEID. Vers 17 zegt nog eens uitdrukke-
lijk: "Want Ik zal het U geven. Abram heeft het land nog nimmer bezeten, dat zegt duidelijk 
Hand. 7:5 a. Abrams roeping 
Israëls begin vinden we in Abrams roeping uit Ur, waarop Stefanus het oog heeft in Hand. 
7:2,3 "De God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, zijnde in Mesopotamië, 
eer hij woonde in Charan, en Hij zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap en 
kom in een land dat Ik u wijzen zal." "Toen ging hij uit het land der Chaldeën" 7:4a. 
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Hierop sluit Gen. 11:31 aan, Abram ging uit zijn land, doch zijn maagschap ging met hem 
mee. Meer nog, niet hij, maar zijn vader Terach schijnt de leiding gehad te hebben. "En 
Terach nam Abram zijn zoon en Lot, Harans zoon; zijns zoons zoon en Saraï, zijn schoon-
dochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram en zij togen met hem uit Ur der Chaldeën om te 
gaan naar het land Kanaän. En zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar." 
Nu komt er een oponthoud. Dit kan verscheidene jaren geduurd hebben, Het hoelang is ons 
onbekend, niet het tot hoelang, "En van daar," zegt Hand. 7:3" nadat zijn vader gestorven 
was, bracht Hij hem over in dit land, waar gij nu woont ". Daartoe roept de Heere Abram 
voor de tweede maal Gen. 12:1 a: "Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws va-
ders huis naar het land dat Ik u wijzen zal." Abram moest dus alles achterlaten. Zijn vader 
Terach die eerst de leiding had, ging niet uit door de kracht des geloofs. Hij bleef dan ook 
halverwege staan, ging wonen in Haran, de grote grensstad aan de Eufraat, waar de weg naar 
Kanaän langs voerde, (Haran, Hebr. Chàràn, betekent dan ook "weg", "heerweg"). Hij kwam 
niet verder en stierf er. 

Dan roept de Heere Abram om verder, te gaan. Abram gehoorzaamt deze roeping, "Door het 
geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij 
tot een erfdeel ontvangen zou en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou" Hebr. 
11:8. Niet echter dat Abram roem heeft. De Heere leidt hem uit "En van daar, nadat zijn va-
der gestorven was; bracht Hij hem over in het land, waar gij nu woont." Hand. 7:3. Terach 
was blijven staan, Abram had een nieuwe roeping nodig, en dat niet alleen, de Heere moest 
hem overbrengen. Het geloof is het middel, Hebr. 11, maar de Leider is God zelf. 

DE EERSTE BELOFTEN. 
Gaan we nu de inhoud van de roeping na. 
 
Gen. 12:1 
"De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws 
vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal." 
Men lette er wel op dat dit de tweede roeping is. De eerste was in Ur, de tweede in Haran. Die 
in Ur was: Ga uit uw land en uit uw maagschap, Hand. 7:3; het uitgaan uit zijns vaders huis 
wordt niet gevraagd. Die in Haran was èn land èn maagschap èn 's vaders huis te verlaten. De 
St. Vertalers hebben dit verschil niet in het oog gehouden. Dat blijkt uit de vertaling: "had... 
gezegd". Hetzelfde Hebr. woord is telkens weer vertaald door: zeide. Dat "had... gezegd" 
brengt in de mening, alsof beide roepingen één zijn; er staat echter: De Heere zeide, n.l. in 
Haran, (Hebr. Chàràn, Gr. Charran). 
Bij de tweede roeping geeft de Heere Abram rijke beloften. 

Gen. 12:2-3: 

"En Ik zal u tot een groot volk maken 
en u zegenen 

en uw naam groot maken 
en wees een zegen 

en Ik zal zegenen die u zegenen 
en vervloeken die u vloekt 

en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." 

Dit is een reeks onvoorwaardelijke beloften, die we, op grond van Gal. 3:17 het verbond der 
beloften willen noemen. Dit is 430 jaar vóór de Wet gegeven en wordt door de wet niet krach-
teloos gemaakt. Gaan we de onderdelen na. 

"lk zal u tot een groot volk maken." De Heere zei in vs. 1: Ga gij uit. Hierin was Saraï me-
de begrepen, want Abram moest wel land en maagschap en 's vaders huis verlaten maar niet 
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zijn vrouw. Als de Heere dus voortgaat met te zeggen: En Ik zal u tot een groot volk maken, 
volgt daaruit, dat Sarai ook in deze belofte begrepen is. Abram en Sarai hebben dit woord la-
ter niet letterlijk genomen, niet zoals de Heere het gegeven had. Zij hebben het "vergeeste-
lijkt", en Sarai heeft gezegd: Misschien zal ik uit haar (Hagar) gebouwd worden, Gen. 16:2. 
Dit liep uit op een op vleselijke wijze de vervulling van Gods beloften trachten te verkrijgen. 
Men ziet, hoe het de mens eigen is Gods woord niet te nemen, zoals Hij het geeft. Abram en 
Sarai deden dat voor een deel ook, zoals men het thans nog voor een deel doet, men begint 
met de letter en wil eindigen met "de geest", wat uitloopt op een doen geboren worden naar 
het vlees - Het "gij " en het "u" bedoelen in hetzelfde verband hetzelfde. Sarai wordt dan ook 
door Paulus in de belofte besloten. Rom. 9:9; Gal. 4:26. 

"En Ik zal u tot een groot volk maken." De vraag rijst: Wat is een volk? Het woord volk, 
komt 6 maal voor in Gen. 10, n.l. in vs. 5 (2 maal) 20, 31 en 32 (2 maal). De zevende maal in 
deze belofte. Het is onderscheiden van de huisgezinnen, de familiën, in vers 3 genoemd de 
geslachten, Voor we nu nagaan, wat een "volk" is, willen we eerst het woord "geslachten" na-
gaan.  

Het woord "geslacht" komt het eerst voor in Gen. 8: 19: "Al wat zich op de aarde roert naar 
hun geslachten". Verder komt het voor in Gen. 10:5, 18, 20, 31, 32, waar het vertaald is door 
huisgezinnen, en in 12:3; 24:38, 40, 41; 28:14 en 36:40, waar het vertaald is door geslacht. 
Men ziet, dat de St. Vertaling niet zich zelf gelijkblijvend is. We geven toe, dat het niet altijd 
mogelijk is, om waar de H. Geest eenzelfde woord in de grondtekst gebruikt, dit door een-
zelfde woord in onze taal weer te geven. Hier echter had dit wel gekund. Het beste woord was 
dan geweest: familiën, mits men daaronder dan verstaat de oosterse familie saamhorigheid, 
waarin de gezinnen bij elkaar bleven en een bloedverwantengroep vormden, die men tegen-
woordig nogal eens "clan" noemt. 

Op de vraag: Wat is een volk? geeft hfdst. 10:5 reeds enig antwoord. "Van dezen zijn ver-
deeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezin-
nen, onder hun volken". Hieruit blijkt, dat een volk een saamhorige groep van tot stammen 
uitgegroeide "huisgezinnen", familiën is, eenzelfde taal sprekend, op zeker grondgebied bij 
elkaar levend. Uit historie en Schrift blijkt verder, dat een volk een stad tot staatsmiddelpunt 
en een vorst tot heerser moet hebben en zal het in volle zin des woords een volk zijn, één 
moet zijn in wetten en bovenal in godsdienst. Dit nu zou met Abrams volk het geval zijn. In 
dat woord volk ligt dus land, staat koning, eenheid besloten. In het O.T. kan men daarom een 
voortgaande openbaring van de uitwerking van deze belofte verwachten. 

"En u zegenen". Zal Abram ten zegen voor anderen worden, dan moet hij eerst zelf geze-
gend worden. Hierin ligt de afhankelijkheid van God besloten. De zegen van Abram houdt in, 
dat hij van de Heere het goede zal ontvangen, ja Hem Zelf als zijn deel zal verwachten en 
verkrijgen. 

"En uw naam grootmaken." Dit woord is nog ter helft niet vervuld, Zeker, Abrams naam is 
in ere bij Jood, Christen en Mohammedaan. Maar Abram zelf is tot zijn vaderen verzameld, 
Wij voor ons geloven dat de tijd zal komen, dat Abrams naam groot zal zijn onder alle vol-
ken. Zeker, nu reeds is hij de vader der gelovigen en staat als het grote voorbeeld daar van hen 
die in zijn voetstappen wandelen. God heeft echter méér bedoeld. De tweede en derde belofte 
zullen eerst in de toekomende eeuw, in de opstanding, als Abraham aanzit in het koninkrijk 
der hemelen, ten volle verwerkelijkt worden en dan zal hij de vader van menigte van volken 
worden. 

"En wees een zegen." Dit kan eerst, als men zelf gezegend is geworden. Abram nu zal een 
zegen zijn voor alle geslachten. Voor Sodom heeft hij gebeden, God zal dat gebed verhoren, 
zie Ez. 16 en het zal die steden eenmaal verdraaglijker zijn dan die uit Israël, want als zij 
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Gods wonderen gezien hadden, zouden zij zich bekeerd hebben, Mt. 11:23, 24. Het "wees een 
zegen" houdt in, dat er anderen onder Abram zullen zijn, die hij zegent. Hier komt hij dus 
boven de groepen uit. Hier ligt in kiem opgesloten, dat hij, de Verheven Vader, Vader van een 
menigte der volkeren zal zijn, hier ligt de wortel van Gen. 17. 

"En Ik zal zegenen die u zegenen." Ook dit woord achten we maar ten dele vervuld. Als we 
Abram zien als stamvader van Israël en dit woord bij uitbreiding op Israël toepassen opent 
zich reeds wijder perspectief. Alle volken die Israël goed deden en doen, zullen door God ge-
zegend worden, Mt. 25:31-46. Allereerst is dit echter een persoonlijke belofte, die aan Abram 
vervuld zal worden. 

"En vervloeken, die u vloekt," Hiervan wijst de historie geen voorbeelden aan, Abram heeft 
rustig in tenten gewoond. Bij uitbreiding voor het Antisemitisme genomen en dus ook voor 
Israël geldend, is en wordt dit woord vervuld. Mt. 25, maar persoonlijk zal het in Abram al-
lereerst vervuld worden. 

"En in U zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." Aan dit woord moet bij-
zondere aandacht geschonken worden. In U, in Abram. Men leze het niet anders. De Heere 
zegt duidelijk: In U, Abram, zullen alle geslachten gezegend worden. 

IN U. 
Dit woord houdt een belofte in, waarvan de medegelovigen van de 16de en 17de eeuw de 
draagwijdte niet overzien hebben. Men legde dit woord uit als betrekking hebbende op Chris-
tus. Maar staat er dat? Laat de Schrift dit bewijzen en gaan we daartoe andere uitdrukkingen 
met "in" na. 

 
• Gen. 18:18 "Dewijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk worden zal en al-
le volkeren der aarde in hem gezegend zullen worden." 
• Gen. 12: 12 "Want in Isaäk zal uw zaad genoemd worden." 

• Gen. 28:14 "Gij (Jakob) zult uitbreken in menigte... en in u en uw zaad zullen alle 
geslachten des aardbodems gezegend worden." 

• Gen. 48:16, 20 "Die Engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jonge-
lingen, en dat in hen mijn naam genoemd worde... Alzo zegende hij (Jakob) ze te 
dien dage, zeggende: In u zal Israël zegenen, zeggende: God stelle u als Efraïm en 
als Manasse." 

Wat blijkt nu duidelijk uit de bovenstaande voorbeelden? Dat met "in u", "in hem" de bedoel-
de persoon zelf aangeduid wordt en geen ander. Gen. 28:14 is hierbij bijzonder beslissend. In 
u, Jakob, wil niet zeggen: in uw zaad, want dat wordt er direct na afzonderlijk genoemd, Men 
kan immers niet lezen: In u d.i. uw Zaad en uw zaad! In u is: in Jakob, In hen, d.i. in Efraïm 
en in Manasse; werd Jakobs naam genoemd, niet in anderen. Als de Heere dus tot Abram 
zegt: "ln U zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden", dan bedoelt Hij daar-
mee geen ander dan Abram. Evenmin als toen Abram, toen hij in den Heere geloofde (Gen. 
15:6) in iemand anders geloofde dan in zijn Verbonds God. In Abram zullen dus de ge-
slachten gezegend worden. En dat houdt in, dat Abram zelf tegenwoordig moet zijn. 

Men kan hierbij een van tweeën doen: Aannemen dat dit woord vervuld is, of het onvervuld 
achten. Neemt men het eerste aan, dan blijft het onvervuld, want Abram is gestorven en in 
hem, d.i. niet buiten hem om, door zijn persoon, zijn nog nimmer alle geslachten des aardrijks 
gezegend. Waren ze dat, dan moest die zegen bovendien thans nog voortduren. We weten, dat 
de dag des oordeels nog komt, ook voor de volken Mt. 25:31-46, Die zegening zou dan dus 
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ophouden, Zo blijft dan alleen het tweede over, n.l. dat dit woord nog nimmer vervuld is. 
Hiermee staan we voor een ontzaglijk verschiet, waarvan de diepte schier onpeilbaar is. 

Zij die aannemen dat dit woord betekent, dat de z.g. Christen volken in Abram gezegend wor-
den, vergeten drieërlei: Vooreerst, dat die zegen niet buiten Abram om kan gaan. Verder dat 
er staat: alle geslachten. Ten derde; dat die zegen blijvend is, want het is een onvoorwaarde-
lijke belofte. Wij voor ons zijn van overtuiging, dat dit in genen dele vervuld is. De Heere 
moet over Abram nog merendeels brengen, hetgeen Hij hem beloofd heeft, Gen. 18:19. Ner-
gens is in de historie en in de Schrift aan te wijzen, dat alle geslachten in hem, d.i. terwijl hij 
leefde, gezegend werden, Dat woord blijft dus óf immer onvervuld óf het is toekomstig, wijl 
het tot op heden nog- niet vervuld is. We kunnen tot geen andere conclusie komen, als we 
Gods Woord althans ten volle aanvaarden, dan deze: De tijd zal komen, dat Abraham, opge-
staan van de doden, alle geslachten des aardrijks, ja alle volken der aarde, ten zegen zal zijn. 

 
 
ALLE GESLACHTEN. 
Ook over dit woord is te veel heen gelezen. God zegt niet: Enkele geslachten of de z.g. Chris-
telijke Naties. Hij zegt onvoorwaardelijk: alle geslachten, alle volkeren. Niet: Enkele uit die 
geslachten of uit de volken. Hij zegt: alle geslachten, alle volkeren. Dit is een diep, rijk 
woord. 
 
Men lette op dat alle, en ook dat de zegen voor alle geslachten en volkeren het einde is, de 
laatste van de 7 beloften. Zegen en vloek zullen naast elkaar gezien worden en wel in de toe-
komende eeuw, Mt. 25:31-46, maar het eind is zegen voor alle geslachten en volkeren. Voor 
alle aan Abram bekende geslachten. Dat waren de 70, die hij kende. N.l. 14 uit Jafet, 30 uit 
Cham, 26 uit Sem, in Gen, 10 en 11 genoemd. De Heere zegt tot Abram iets, waaraan voor 
hem een reëele betekenis te hechten was, We moeten hier niet denken aan de geslachten, zoals 
wij die kennen, b. v. het geslacht van de Oranjes, van de de Witten, van de Bourbons enz., 
maar aan de 70 familiën aan Abram bekend. Al die 70 familiën zullen tot volken uitgegroeid, 
in Abram, d.i. door zijn persoon, gezegend worden. 
Nogmaals vragen we of de Schrift of de historie een tijd kan aanwijzen waarop dit geschied 
is. Er staat niet: In Christus; er staat: in u, d.i. in Abram. Als "in Christus", in Christus' Per-
soon betekent, betekent "in Abram" in Abrams' persoon. Er staat niet: enkelen uit die geslach-
ten of volken. Er staat: alle geslachten en alle volkeren. Er staat niet: Die zegen is voorbijge-
gaan, er staat: zij zullen gezegend worden, en wel onvoorwaardelijk. het Is het verbond der 
belofte, dat niet krachteloos gemaakt is. Zo is deze belofte zelfs ter helft toe nog niet vervuld. 
Ja nog zowat geheel onvervuld. Nimmer nog is Abram alle geslachten des aardrijks en alle 
volkeren der aarde ten zegen geweest. Dat zal eerst geschieden, als Abraham "erfgenaam der 
wereld" wordt, Rom. 4:13. 

GODS LEIDlNG. 
Zodra Abram:  

"En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap en beloofde, dat Hij HEM 
hetzelve tot een bezitting geven zou, en zijn zaad na hem, als hij nog geen kind had." 

Hebr. 11:9 zegt, dat hij "een inwoner geweest is in het land der belofte als in een vreemd 
land." 

Abram heeft het land dus nimmer als een elfdeel bezeten. De Heere heeft het hem alleen in 
belofte gegeven, en daarbij de tijd genoemd, waarop Hij het hem en zijn zaad in werkelijkheid 
geven zal: tot in eeuwigheid. Met Abram zal dus ook zijn zaad het ontvangen. Abram kan het 
land niet ontvangen dan door de opstanding. Hij is immers gestorven en heeft de belofte niet 
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verkregen, ze alleen van verre gezien en omhelsd. God zal eenmaal die belofte verwezenlij-
ken. 

"Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven" 
zegt de Heere als herhaling van Zijn belofte en als bevel voor Abrams wandel in Gen. 13: 17. 
Deze wandel vordert, dat Abram in tenten moet wonen en dit wordt in Heb. 11:9 als bewijs 
aangevoerd, dat hij een inwoner geweest is in het land der belofte als in een vreemd land, 
waaruit volgt, dat Abram duidelijk heeft ingezien, dat het land een toekomstig bezit was. Hij 
geloofde ook hierin ten volle de Heere. Deze had immers gezegd: "Ik zal het u en uw zaad 
geven tot in eeuwigheid". Niet in deze eeuw dus. 

Schriftonderzoek 

No. 9. 
 

Gen. 1:2   "En duisternis was op de afgrond." 
Wat is de afgrond? Laat de Schrift ons dat leren. We nemen weer de Konkordantie en gaan 
het woord na. We vinden dan het volgende: In Gen. 7:11 en 8:2 is sprake van de fonteinen des 
groten afgronds. ln 44:25 zegt Jakob, dat Jozef gezegend zal worden met zegeningen des he-
mels (Hebr. der hemelen) van boven, met zegeningen des afgronds; die daaronder n.l. onder 
de hemelen, ligt. Hieruit blijkt, dat de afgrond, datgene is, dat onder de aardoppervlakte ligt. 

De afgrond is de diepte, hetzij in de aarde, hetzij in de zee. In Ex. 15:5 is er sprake van, dat de 
afgronden de Egyptenaars overdekt hebben. Zie ook Ps. 77:17 en 106:9. Die afgronden waren 
eerst stijf geworden vs. 8, dichterlijke voorstelling van het opdrogen van de natte zeebodem. 
Zie ook Ps. 33:7. 

In Deut. 8:7 zegt Mozes: "Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land met 
waterbeken, fonteinen en diepten”. Hier staat voor diepten hetzelfde woord, dat in de andere 
teksten door afgrond werd vertaald. Men ziet hier uit, dat hier diepten in de aarde, kloven of 
valleien bedoeld worden. Zie ook Psalm 78:15. 

De zeebodem heet het onderste des afgronds Job. 28:14, 38:16. De oppervlakte ervan is het 
vlak des afgronds 35:30 en ook Job. 41:23. In Ps. 36:7 is de afgrond het tegenovergestelde 
van de bergen, in 42:8 betekent het weer het diep, de diepte, zo ook Ps. 71:20. Zie voorts Ps. 
107:26, 135:6, 148:7, Spreuken 3:20, 8:24, 27:28, Jes. 51:10, 63:13, Ez. 26:19, 31:4, 15, 
Amos 7:4, Jona 2:5, Hab. 3:10. 

Dit Zijn al de plaatsen waar het woord voorkomt met uitzondering van Ps. 104:6. Daar staat, 
dat de aarde eenmaal met de afgrond, als met een kleed, bedekt is geweest. Dit kan slaan op 
Gen. 1:2. Maar ook op de zondvloed. Het hangt er maar van af wanneer de verschuiving van 
de aardlagen, die de bergruggen deed ontstaan, heeft plaats gehad. De oorspronkelijke aarde 
heeft verheffingen gehad, want er zijn ongetwijfeld beken en rivieren geweest. Het dooreen-
werpen van de aardlagen, dat de bergen als breukranden deed oprijzen, heeft mogelijk plaats 
gehad bij het woest en ledig worden. Dus bij de geweldige catastrofe, die de Schrift "de ne-
derwerping" noemt, waardoor tevens de afgrond ontstond, d.i. het diepe in tegenstelling met 
het hoge. 
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De Heilige Schriften 
No. 9. 

VII. Overzicht en Structuren van "De Handelingen" en "De Algemene Brieven" 

 

1. OVERZICHT VAN DE HANDELINGEN 
Handelingen is voortzetting van de Evangeliën, niet begin van de “Kerk”geschiedenis. Op-
nieuw wordt aan het volk Israël het Koninkrijk aangeboden, nu niet langer door de Koning 
Zelf, maar door Zijn Apostelen, Het "Vader vergeef het hun", wordt verhoord en God getuigt 
mede door tekenen en wonderen en menigerlei krachten van heilige geest. De "zaligheid" d.i. 
behoudenis, begonnen verkondigd te worden door de Heere, wordt bevestigd van degenen, 
die Hem gehoord hebben,   Hebr. 2:4.  
 
In Hand. 1:6 vragen de discipelen of de Heere in die tijd weder aan Israël het Koninkrijk zou 
oprichten. De Heere zegt niet, dat hun vraag ongeestelijk is, zij hadden reeds heilige geest 
ontvangen, Joh. 20:22 hun verstand was geopend, dat zij de Schriften verstonden, Luk. 24:45 
en zij waren 40 dagen over het Koninkrijk onderwezen Hand. 1:3. Hij zegt alleen, dat het hun 
niet toekwam de tijden en gelegenheden te weten. Het Koninkrijk komt dus eenmaal, het 
wanneer kon Hij hun niet mededelen. 
In Handelingen moet dus de lijn van het Koninkrijk gezien worden, evenals in de Evangeliën. 
Uit het verhaal blijkt, hoe Israël het andermaal verwerpt. 

God heeft dit voorzien. Na Israël door de Heidenen tot jaloersheid verwekt te hebben, aan wie 
Hij dezelfde gaven gaf Hand 10:44, 45; 1 Cor. 1:7, zet Hij de hogere lijn voort, in Abraham 
voor getypeerd. Die vinden we historisch bezien in het tweede deel van Handelingen, in Pau-
lus' bediening. Geestelijk wordt de lijn ons beschreven in Paulus' Oudste Brieven, Galaten en 
1-2 Thess., voor Israël in de Hebreeën. 

Meer en meer blijkt echter, dat Israël zich geheel verhardt. De reis van Paulus naar Jeruzalem 
brengt de crisis. Paulus wordt verworpen, met hem "zijn Evangelie", dat berust op de hogere 
Abrahamitische beloften. Ook dit heeft God voorzien: in Paulus' overgangsbrieven. 1-2 Cor. 
en Rom. legt Hij de trappen tot een nieuwe bedeling. Het begin van deze bedeling vinden we 
in het slot van Handelingen. M.a.w. Hand. 28 is de bedelings grens. 

Handelingen valt zo uiteen in twee helften. In de eerste staat Petrus op de voorgrond; in de 
laatste Paulus, niet als personen, maar als uitdelers van de gaven Gods. Petrus arbeidt met de 
andere 11 Apostelen, Paulus evenzo met andere, niet-Israëlitische Apostelen. 

Handelingen is een overgangsboek. Het leidt van het aanbod van het Koninkrijk tot Israëls 
terzijdezetting. Evenals Israël na het sluiten van het, eerste verbond veroordeeld wordt tot de 
38 jarige omzwerving in de woestijn, wijl zij het Beloofde Land versmaadden, zo wordt het-
zelfde volk Israël na het sluiten van het Nieuwe Verbond verworpen tot een veel langere af-
snijding van Gods gunst, wijl zij Gods boodschap over de Bruiloft licht achtten en een ieder 
zijn eigen weg ging. Matth. 22:1-14. 

Hoe meer Israël weg zinkt, hoe hoger Paulus' lijn opstijgt. Geloof en bekering predikend aan 
de Heidenen, Hand. 17:30, gaat hij over tot rechtvaardiging en verzoening (Gal., 2 Cor., 
Rom.) om eindelijk na Israëls terzijde zetting tot de hoogste sferen op te stijgen. Israël riep: 
Weg van de aarde met zulk een, Hand. 22:22, welnu Paulus wordt verplaatst naar de overhe-
melse sfeer (Ef). Handelingen tekent ons de neergaande lijn van Israël, uitlopend op finale 
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verstrooiing (Jak. 1:1) en de opgaande lijn van Paulus' bediening, eindigend in Rome, waar hij 
de hoogste openbaring ontvangt. 

Structuur: 
A1 1:1-3 Inleiding. 

B   C1  1:4 - 2:13 Jeruzalem. Zending van heilige geest, bekwaammaking van de 
Apostelen. 

D1  2:14  8:1 Bediening van Petrus (met anderen) aan het Volk in Jeruzalem. 
E1  8:1  11:30 Petrus' verdere bediening met anderen in het Land. 

F1 12:1-23 Jeruzalem, Petrus' gevangenschap. "Naar een andere 
plaats". Einde van de bediening. 

C2  12:24 - 13:3 Antiochië. Zending van de Heilige Geest. Bekwaammaking van 
Paulus en Barnabas. 

D2  13:4 - 14:28 Bediening van Paulus (en anderen) afgescheiden van Jeruza-
lem en de 12. 

E2 15:1 · 19:20 Paulus' bediening in verbinding met de 12. 
F2 19:21 - 28:29 Efeze en Jeruzalem, Paulus' gevangenschap, 
Rome. Einde van de bediening. 

A2 28:30, 31 Besluit. 

2. DE ALGEMENE ZENDBRIEVEN. 
We hebben reeds gezien, hoe in twee van de oudste handschriften de Handelingen gevolgd 
worden door de Algemene Zendbrieven. Deze vormen een doorgaande lijn. In Gal. 2:9 wordt 
ons geleerd, hoe Paulus tot de Héidenen zou gaan, de andere apostelen tot de Besnijdenis. In 
de Algemene Zendbrieven zien we de bediening van de Besnijdenis, de 12 stammen van Isra-
el. 
 
In de Algemene Zendbrieven worden ons toestanden getekend, die ten tijde van de Handelin-
gen of daarna voorkwamen en die op kleine schaal deden zien, wat eenmaal in de eindtijd an-
dermaal, maar dan veel algemener,  zal aanschouwd worden. Zo behoren de Algemene Zend-
brieven eensdeels tot de Handelingen, anderdeels tot Openbaring. Men kan daarom even zo 
goed de Paulinische Brieven vooraf laten gaan en Handelingen met de Algemene Zendbrieven 
tot voor Openbaring verschuiven, wat plaats vindt in de Sinaïticus, als omgekeerd. Hoofdzaak 
is ze bij Handelingen te houden. Waar twee handschriften Handelingen met de Algemene 
Zendbrieven na de Evangeliën plaatsen, hebben ook wij deze volgorde genomen. 
De volgorde is een gesloten geheel. Openend met Jakobus, de broeder des Heeren, sluiten zij 
met Judas, eveneens een broeder des Heeren, Jakobus en Judas lopen veelszins, wat toon en 
inhoud betreft, parallel; 2 Petr. is de derde in dezen. Zo hebben we:  

Jakobus. 
1 Petrus. 
2 Petrus. 
1 Johannes. 
2 Johannes. 
3 Johannes. 

Judas. 

A. Jakobus' Brief. 

JAKOBUS. 
Jakobus is duidelijk geadresseerd: Aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. Jako-
bus heeft een beslist Joods karakter. Jakobus is de broeder des Heeren. Op de Vergadering in 
Jeruzalem (Hand. 15)‘ had hij het beslissende woord, bij Paulus' laatste reis naar Jeruzalem 
horen we alleen van hem, niet van de Apostelen.  
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Structuur: 
Al  a1 1:1-4 Lijdzaamheid. 

b1 1:5-8 Gebed. 
B1  c1 1:9, 10 De nederige verhoogd, de rijke vernederd. 

d1 1:10, 11 Het leven vergeleken bij het gras. 
e1 1:11 Het einde van de rijke. 

      C1 1:12-16 Begeerlijkheid. 
D1 1:17 Goede gaven van Boven. 

E1 1:18-27 Gods woord en zijn uitwerkingen. 
F1 2:1-7 Het geloof zonder partijdigheid. 

G1 2:8 De Koninklijke Wet. 
H1 2:9-10 Mozes' Wet. Een overtreding breekt 
die. 
H2 2:1 1 Mozes' Wet. Een overtreding breekt die. 

G2 2:12, 13 De Wet der vrijheid. 
F2 2:14-26 Geloof Zonder werken dood. 

E2 3:1-14 's Mensen woord en zijn uitwerkingen. 
D2 3:15-18 De Wijsheid van Boven. 

      C2 4:1-5 Begeerlijkheden. 
B2 c2 4:6-10 De trotse weerstaan, de nederige verheven. 

d2 4:11-17 Het leven vergeleken bij een damp. 
e2 5:1-6 Het einde van de rijke. 

A2 a2  5:7-12 Lijdzaamheid. 
b2 5:13-20 Gebed. 

     B. Petrus Brieven. 

1 PETRUS. 
Ook 1 Petrus is voor de Besnijdenis. Hfdst. 1:1 spreekt van de vreemdelingen in de verstrooi-
ing (Grondtekst). 1 Petrus is voortype van het lijden, dat eenmaal over Israëls gelovigen in de 
eindtijd komen zal. Dat Petrus in Babylon is (dat toen nog bestond, wijl het in 117, door Tra-
janus n.l., is ingenomen) is mede typische voorschaduw, Zie Op. 18:4, Jer. 50:8. Wat in Han-
delingen zijn voorvervulling vond op kleine schaal, vindt eenmaal zijn eindvervulling in bre-
de omvang. 
 
Structuur: 
A1 1:1, 2 Briefopschrift en groet. 

B1 1:3-12 Inleiding. Dankzegging, Voorschaduw van het onderwerp. 
C1  D1 1:13 - 2: 10 Vermaningen (algemene) met het oog op het einde. 

E1 2:11 - 4:6 Vermaningen (bijzondere) met het oog op lijden en heer-
lijkheid. 

C2 D2 4:7-19 Vermaningen (algemene) met het oog op het einde. 
E2 5:1-9 Vermaningen (bijzondere) met het oog op lijden en heerlijk-
heid. 

B2 5:12-14 Besluit. Gebed. Samenvatting van het onderwerp 
A2 5:12-14 Briefslot 

2 PETRUS. 
De tweede brief van Petrus is voortzetting van de eerste. Hij schrijft aan dezelfde groep uit de 
Besnijdenis en zet het praktische onderricht voort, vermanend en waarschuwend, terwijl hij 
illustreert met O.T. gebeurtenissen en heen wijst naar de toekomst van Christus. 
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Structuur: 
A1 1:1-4 Inleiding. Zegening. 

B1 1:5-11 Vermaning. 
C1  a1  1:12-15 Petrus. 

b1 1:16-21 Apostelen en Profeten. 
c1  2: 1-22 De Goddelozen. 
C2  a2 3:1 Petrus. 

b2 3:2 Profeten en Apostelen. 
c2 3:3-13 De Goddelozen. 

B2 3:14-18 Vermaning. 
A2 3:18 Besluit. Zegening. 

    C. Johannes Brieven. 

1 JOHANNES. 
Ook de Johannes-Brieven zijn voor de Besnijdenis. Het thema van 1 Joh. is licht en liefde van 
God. Hij waarschuwt voor de Antichristus. Geen der Heidenen zal hem verwachten. De ver-
wachting van een Messias kunnen we alleen bij Israël vinden. 1Joh. is voor die groep Joden 
Christenen, die zonder gedood te worden, door de grote verdrukking heen gaan. "Blijven tot 
Hij komt”, Hoewel hij Paulus benadert t.o.v. het thema van de liefde, blijft hij bij hem achter, 
wat openbaring betreft. 
 
Structuur: 
A1 1:1- 2:17 Christus. 

B1 C1 2:18-29 De Antichristus. 
D1 3:1-24 De liefde. 

B2 C2 4:1-6 De Antichristus. 
D2 4:7-21 De liefde. 

A2 5:1-21 Christus. 

2-3 JOHANNES. 
De gelijkheid van stijl met 1 Joh. bewijst, dat ze van één hand zijn. 2 Joh. spreekt weer van de 
Antichristus en geeft het kenmerk op van de verleiders. Dit is voor Israël. In 3 Joh. is er spra-
ke van niets van de Heidenen te nemen, wat weer het Israëlitisch karakter bewijst. 
 
Structuur 2 Joh.: 
A1 1-3 Uitverkoren Vrouwen kinderen, Zegening. 

B1 4-6 Kinderen wandelend overeenkomstig 's Vaders bevel. 
C 7-8 Waarschuwing tegen verleiders. 

B2 9-if Overtreders, Christus' leer verwerpend. 
A2 12-13 Blijdschap vervuld, kinderen van de uitverkorene, Zuster. Groet. 

 
 Structuur 3 Joh.: 
A1  1, 2 Groet. 

B1 3, 4 Getuigenis aangaande de wandel in de waarheid. 
C1 5-8 Aanbeveling: Liefde tot de vreemden. 

D 9, 10 Boosheid van Diötrefes. 
C2 11 Vermaning: het goede najagen. 

B2 12 Getuigenis aangaande de wandel in de waarheid. 
A2 13, 14 Groet. 
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D. Judas Brief.  

JUDAS. 

De laatste brief aan de Besnijdenis is die van Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en 
broeder van Jakobus. De toon is streng vanwege velerlei ingekomen kwaad bij hen, die zeiden 
Gods genade ontvangen te hebben. Hij illustreert met O.T. gebeurtenissen. het Is het voorspel 
van Openbaring. De inhoud van Judas loopt in veel opzichten parallel met 2 Petr. welke Brief 
betrekking heeft op dezelfde oordeelstijd. Men vergelijke. 

         Jud.:        Met             Petr.: 
3      1:5 
4      2:1 
6      2:1-10 
8      2:10 
9      2:11 
10      2:12 ` 
11      2:15 
12,13      2:13,17 
16      2:18 
17      3:1-3 

Waar Judas parallel loopt met 2 Petr., wat voortzetting is van 1 Petr., en 1 Petr. duidelijk voor 
Israël is, is ook Judas bestemd voor Israël. Judas handelt over het oordeel Gods in Israël, "be-
ginnend bij het Huis Gods". 

Structuur: 
A1 1, 2 Groet. 

B1 3 Vermaning. 
C1 4 Goddelozen. Loochenaars. 

D1 5 Herinnering. 
     E 5-16 Vergelding. 

D2 17 Herinnering. 
C2 18, 19 Goddelozen. Zich afscheidend. 

B2 20-23 Vemaning. 
A2 24, 25 Lofverheffing. 
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Uit de Schriften 
Deel 1 – No. 10 – 7 dec. 1929 

 

Het Woord… een Lamp 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ps. 119:105. 

Algemeen meent men in een verlichte tijd te leven. Bijzonder de laatste eeuw is men met 
sprongen "vooruit gegaan". De beschaving werd gaandeweg gemeen goed. Wat vroeger alleen 
enkele klassen ten goede kwam, werkt nu door in alle rangen en standen. De analfabeten zijn 
thans uitzonderingen: algemene ontwikkeling staat thans voor ieder open. Is het een wonder, 
dat men de gouden eeuw van algemene verlichting, van wereldvrede en verbroedering nabij 
acht? ` 

Laat ons zien, wat de Schrift van het licht zegt. We letten niet op het profetische woord, dat 
schijnt als een licht in een duistere plaats, niet op de uitspraak, dat donkerheid de aarde zal 
bedekken en duisternis de Volken, niet op 's Heeren uitspraak, dat de nacht komt, waarin 
niemand werken kan, doch op Davids woord: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 
licht voor mijn pad. 

David erkent hiermee in het duister der wereld te staan. Hij heeft licht nodig. Dat vindt hij 
nergens. Overal is donkerheid, allerwegen duisternis. Welke verlichte Heidenen er ook ge-
leefd mogen hebben, zij zijn voor David duisternis. Bij hen is geen licht des levens te verkrij-
gen. David zoekt dat zelfs niet in Israël. Hij weet het ook daar niet te zullen vinden. Er blijft 
maar één lichtbron over, het Woord en dat Woord is David ter lamp en ten licht.  

Men stelle zich hierbij eerst op Oosters terrein. In de avondstond was er geen verlichting, 
zelfs niet in de steden. Wie uitging moest een lamp of fakkel meenemen om licht voor zich uit 
te zien werpen. Bij ons op het platteland is het zonder maneschijn eveneens zeer duister, zo 
zeer, dat er vaak ongelukken gebeuren. 

David ziet zich in de duisternis van de wereld staan. Hij moet voort, het leven kent geen stil-
stand. Maar waarheen? En hoe de weg te vinden? Hij kent maar één middel, de verlichting 
door het Woord. Dat is een lamp voor zijn voet, een licht op zijn pad. Zo zal hij de woning 
der rust kunnen bereiken, tot Hem, die het "eeuwig Licht" is, kunnen komen. 

Men lette er wel op, dat David de lamp en het licht als een persoonlijk eigendom neemt. Het 
Woord is hem een lamp voor zijn voet, een licht op zijn pad. David leeft persoonlijk in dat 
Woord, en zonder te ontkennen, dat dat Woord ook voor anderen ten licht kan zijn, laat hij 
ons zien, dat het Woord zijn persoonlijk licht is. 

Zijn deze tijden voorbij? Kunnen wij het stellen met de verlichting van deze dagen? Heeft het 
licht van de wetenschap, van de ontdekkingen, van de Schriftkritiek, van de Belijdenis de be-
koring en meent men, dat dit voldoende is? Acht men de donkere tijden voorbij en baadt men 
zich in een zee van licht? Vanwaar dan al de woelende groepen? De een stoot tegen de ander 
aan. Vanwaar dan de onvoldaanheid en het zoeken naar licht? 

Wij voor ons menen, dat de tijden hoe langer hoe donkerder worden. Er wordt hoe langer hoe 
meer magnesiumlicht ontstoken, dat wel voor een ogenblik verblindend flikkert, maar dan in 
dezelfde troosteloze duisternis laat staan. Wij voor ons menen, dat er hoe langer hoe meer 
duistemis komt. Van het redelijk leven spreken we nu niet. We doelen op de algemene ver-
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lichting der Christelijke beschaving. Brengt die ons het licht des levens? Het schijnt ons toe, 
dat we hoe langer hoe verder afkomen van de Lichtbron.  

Wat te doen? Wij geloven, dat men met David het Woord tot lamp moet nemen voor de voet, 
tot licht op zijn pad. We weten wel, dat Schriftkritiek het licht wil doven. De Schriftkritiek 
wil de vorm van de lamp bezien, zijn samenstelling, zijn "gehalte ", enz., maar komt geen stap 
verder en brengt geen nieuw licht ter vervanging. Men wil dat wel, wil een nieuwe Bijbel ma-
ken, maar de constructie zal wel wat tijd in beslag nemen en  hoe zal men de nieuwe lamp 
lichtend maken als men de Oude Lamp eerst uitdooft? 

Gods Woord moet ook in deze tijd de lamp en het licht zijn. Onze lamp en ons licht. Men on-
derzoeke het Woord persoonlijk; late het licht geven in zijn leven en op het levensterrein. Het 
zal leiden tot de Bron des lichts, tot God. 

De Schrift is hulpmiddel, een lamp, God is hèt licht. De. Schrift leidt tot Hem, Die zich wel 
verborgen houdt en schijnbaar laat dwalen, maar opdat men Hem zoeken zal. Ook in onze 
verlichte tijd is er licht nodig door het Woord. Dat licht verlicht eerst hem, die het Woord on-
derzoekt, dan hem, voor wie hij er mee mag verlichten, tevens het pad, dat gegaan moet wor-
den. 

Ondanks alle andere lichtbronnen van onze verlichte tijd, ondanks alle reclamelicht (dat maar 
voor een tijd is, wijl elke nieuwe reclame de oude in de schaduw stelt) lere God ons te bepa-
len (velen zullen het "behelpen" noemen): bij de lamp van Gods Woord, die ten slotte veel 
helderder brandt dan alle andere lichten, wijl deze verblinden, maar gene in zacht gestadig 
schijnsel het pad ten leven verlicht. 

  

REEKS I 

Het Profetische Woord 

No 10. 

 
"IN DER EEUWIGHEID". 
Wie inzicht wil erlangen in de H.S. moet leren inzien, wat deze verstaat onder de term: "eeu-
wigheid", Hebr. Olam. Nog te algemeen gelooft men, dat bij Christus' wederkomst "het einde 
der wereld" daar is. Nu komt deze zegswijze nergens in de Schrift voor. De St. Vert. spreekt 
van "de voleinding der wereld", wat iets anders is dan het einde der wereld, maar nog geen 
juiste weergave van het Grieks. Dat heeft: "de voleinding der eeuw". Het woord, dat we door 
"eeuw" vertaalden, is het Griekse woord, "aioon", Er staat niet "kosmos" wereldsamenstel, 
maar aioon, wereldontwikkelingsgang. De discipelen vragen in Mt. 24:3 niet naar het einde 
der wereld, maar naar de voleinding (d.i. de samenloop van alle dingen naar één eindpunt) 
van de aioon (d.i. de ontwikkelingsgang van deze wereld). Deze aioon is begonnen na de 
Zondvloed en duurt voort tot 's Heeren wederkomst (Noachietisch Verbond). 
 

Aan het eind nu van deze eeuw vergaat de wereld, de kosmos, het heelal, niet, maar gaat over 
in een nieuwe ontwikkelingsgang, een nieuwe aioon. Het woord van de Heere Jezus Zelf is er 
om dat te bewijzen. 

Matth. 12:32 "En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het 
zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het 
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zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende". Luk. 20:34, 35 
"De kinderen van deze eeuw (aioon) trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die 
waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen 
noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden". 

De Heere vergelijkt twee "eeuwen", d.i. lange wereldontwikkelingsgangen, met elkaar; "deze" 
en "de toekomende". Wat met elkaar te vergelijken is, is van dezelfde soort, onze eeuw, elders 
vertaald door "eeuwigheid" is eindig en zal gevolgd worden door een nieuw groot wereldtijd-
perk, de toekomende eeuw. En deze weer door een andere, want Ef. 2:7 spreekt van de toe-
komende eeuwen, Gr. aionEN. We gaan dus niet naar de "eindeloze eeuwigheid", we leven in 
een eindigende "eeuwigheid". De willekeurige overzetting van de woorden Olam en aioon in 
onze St. V. is mede oorzaak van veel verwarring in dezen. Nu eens heeft men de woorden 
door wereld, dan door eeuw, dan weer door eeuwigheid vertaald. (Zie Mt. 13:39, 40, 49; 24:3; 
28:20 en andere). De uitdrukking "in der eeuwigheid" vaak voorkomende in het 0.T. bedoelt 
vaak hetzelfde als het N.T. "de toekomende eeuw". Zie deel II, De Tijden der Eeuwen. 

Met bovenstaande als inleiding zal er nu veel van het O.T. beter verstaan kunnen worden en 
Gen. 13:15 tot zijn recht komen. Abram en zijn zaad ontvangen het land Kanaän, het land dat 
hij zag, in de toekomende eeuw. 

b. Het aardse natuurlijke zaad 

Wat is te verstaan onder het zaad'? Dat blijkt uit het verband. 

Gen. 13:16 
"En Ik zal uw zaad stellen als het stof` der aarde, zodat, indien iemand het stof der 
aarde zal kunnen tellen, ook uw zaad geteld zal worden". 
 

De term "stof der aarde", komt niet vaak voor in de Schrift, Buiten deze tekst vinden we hem 
nog in Gen. 28: 14, waar de Heere aan Jakob belooft: 
 

"En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte, west-
waarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts" 
 

en in 2 Kron. 1:9 waar Salomo bidt: 
"Nu Heere God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David, want 
Gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als "het stof der aarde". 
 

Hieruit en uit het volgende blijkt dat Abrams zaad, dat stof der aarde genoemd wordt, Israël 
is. In vs. 15 nu zegt de Heere: 

"Want al dit land, dat gij ziet, dat zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid". 

In vers 16 
"En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde" 
 

Meent men nu, dat, waar vs. 16 spreekt van Abrams natuurlijke zaad, Israël, vs. 15 over een 
ander zaad zou spreken? En gesteld al, dat het zaad van vs. 15 mede Christus is, dan nog volgt 
er uit, dat Christus eenmaal het land Kanaän zal erven. En is Christus Erfgenaam van het land 
(en dat is Hij ook ongetwijfeld als Abrams zoon, hoewel daar hier niet over gesproken wordt, 
doch wat in Gen. 12:7 beloofd is), dan volgt hieruit, dat Hij de Koning moet zijn van het zaad, 
dat is als het stof der aarde, wijl dat het grote volk is, dat de Heere Abram belooft uit hem te 
doen voortkomen. 
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Dat men hier aan Abrams natuurlijk zaad te denken heeft en niet aan Christus, volgt uit de 
woorden zelf. Wordt Christus nu gesteld "als het stof der aarde"? Is Christus ontelbaar? 

Zij, die menen, dat hiermee alle gelovigen in Christus bedoeld worden (wat niet het geval is), 
moeten ook aanvaarden, dat, als Christus met de Zijnen hier bedoeld zijn, het erfdeel in der 
eeuwigheid niet de hemel is, waarover men zo vaak spreekt, maar Kanaän. Wij voor ons me-
nen; dat hier de onherroepelijk en onvoorwaardelijke belofte van een aards zaad, van een uit 
Abram als natuurlijk stamvader voortkomend volk op aarde, gegeven wordt, dat in de toeko-
mende eeuw als erfdeel Kanaän ontvangt. De gelovigen van deze bedeling ontvangen hoger 
zegeningen. Alles wel overdenkende blijkt dit: In Gen. 13:15, 16 ligt Israëls toekomst vast. En 
daarmee de uitspraak, dat Christus "de Koning Israëls" is, Joh. 1:50, "de Koning der Joden", 
Mt. 27:37; Mk. 15:26; Lk. 23:38. 

Israël heeft, op grond van Gen. 13, een grootse toekomst. Wel verre, dat het voor altoos ver-
worpen zou zijn, ligt hier mede voor altijd zijn herstel vast. Gen. 13 geldt Abrams natuurlijk 
zaad, het stof der aarde. Eerst in Gen. 15 is sprake van Abrams geestelijk zaad "als de sterren 
des hemels". Gods roeping en genadegift zijn ook voor het natuurlijk zaad, onberouwelijk 
Rom. 11:29. 

VOORTYPERING. 
In Gen. 12 en 13 ligt in Abram, Israëls historie voorgetypeerd. Abram verlaat het land, komt 
in Egypte, moet terug en ontvangt dan de belofte het land "in der eeuwigheid" te zullen bezit-
ten. Zo zal Israël wel uit zijn land uitgaan, eerst in Egypte, later in de gehele wereld, onder de 
volken komen, maar terugtrekken en het land bezitten. Abram krijgt het land eerst in de toe-
komende eeuw, in de opstanding. Hierin ligt profetie voor Israël. Hun aanneming zal het le-
ven uit de doden zijn. 
 
In Gen. 14 geeft de overweldiging door Kedor Laomer ons een tweede type, Wat Kedor La-
omer deed tegen Kanaän; is type van wat eenmaal Assur door de Antichristus doen zal tegen 
Israël Jes. 14:25. Eenmaal zal deze tegen Israël optrekken om het te vernielen. De Heere zal 
dan het juk en de last doen wijken Jes 14:24. Zie ook 13:5-11 en 14:1-7. De tijd van Israëls 
benauwdheid moet nog komen, Dan. 12:1 en Mt. 24:21, maar Israël zal verlost worden Jer. 
30:7 en Micha 5:4, 5, Jakobs overblijfsel "zal zijn onder de Heidenen in het midden van vele 
volken als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskud-
den, dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redt". Mich. 
5:7. De overwinning van Abram is type van Israëls toekomstige zegepraal. Gods volk zal zeer 
gewillig zijn op de dag van Gods heerkracht Ps. 110:3. Zoals Abram eenmaal de wereldmacht 
van die tijd overwon door het geloof Hebr. 11, zo zal Israël eenmaal in de eindtijd overwinnen 
door Israëls sterke Held. 
Na het slaan van de vijanden treedt Melchizedek op en brengt brood en wijn voort en zegent 
Abram, zeggende: 

"Gezegend zij Abram Gode, d.i. voor God, den Allerhoogste, Die hemel en aarde be-
zit. En gezegend zij de Allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd 
heeft". 

Zo zal Israël gezegend worden door de Heere. Zij zullen verkwikt worden door het brood des 
Levens, dat uit de hemel nederdaalt, door de wijn, die het hart van God en van de mensen vro-
lijk maakt. Brood en wijn zijn tekenen van het Nieuwe Verbond. Als de grote Melchizedek 
verschijnt, zal Hij met Israël het Nieuwe Verbond oprichten (eigenlijk: eindigen) en hen ze-
genen met zegeningen des Allerhoogsten. 
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HET VERBOND VAN GEN. 15.  
In Gen. 15 geeft de Heere Abram een nieuwe belofte. Hij belooft Abram een zaad "als de 
sterren des hemels". We gaan daar thans niet verder op in. (Zie bijzonder deel III). Wat wel 
besproken moet worden, is het verbond, dat de Heere met Abram maakt. "Voorts zeide Hij tot 
hem: Ik ben de Heere Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeën om U dit land te geven om 
dat erfelijk te bezitten". Men ziet, de Heere herhaalt de belofte van Gen. 13: Abram zal het 
land erfelijk, d.i. blijvend bezitten. "En hij (Abram) zeide: Heere Heere, waarbij zal ik weten 
dat ik het erfelijk bezitten zal?" Men lette er op, dat hij niet spreekt van zijn zaad maar van 
zichzelf Waarbij zal ik weten, dat ik het land erfelijk bezitten zal? Hand. 7 zegt dat hij er geen 
voetstap van bezeten heeft, ook Israël heeft het niet erfelijk bezeten doch slechts "een weinig 
tijds", zie Jes. 63:18. 
 
De Heere zegt nu wat hij doen moet. Hij zal een verbond maken op de toen gebruikelijke wij-
ze. "Neem Mij een driejarige vaars, een driejarige geit en een driejarigen ram en een tor-
telduif en een jonge duif," vs. 9. Abram doet dit, deelt de grotere dieren midden door en legt 
elke helft tegenover zijn helft. De duiven blijven ongedeeld. Zo liggen daar 8 stukken. Nu eis-
te de gewoonte, dat de bondgenoten bij zo’n verbond tussen de delen doorwandelden om 
hiermee te kennen te geven, dat, evenals die stukken hen insloten, zij bijeen behoorden. In Jer. 
34:18 is ook sprake van zo'n verbond. Onder het tussen de stukken doorgaan, las of besprak 
men de inhoud van het verbond om daarna het verbondsoffer in brand te steken. De slachtof-
fers waren dan de verbondmakers (in Hebr. 9:17 onjuist overgezet door testamentmaker). 
Abram bereidt alles toe en wacht op de grote Bondgenoot. De Heere toeft te komen. Onder-
tussen komt het wild gevogelte en aast op het offer. Abram jaagt het weg. Nog komt de Heere 
niet. De zon is reeds aan het ondergaan. Daar overvalt Abram een diepe slaap. En in die slaap 
valt een schrik en grote duistemis op hem, profetie van wat komen zou. Israëls zon zal onder-
gaan, roofgedierte zal komen, duisternis staat te wachten. Eindelijk verschijnt de Heere en 
zegt: 

"Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat van hen niet is, en zij zullen 
hen dienen en zullen ze verdrukken vierhonderd jaar. Doch Ik zal dat volk rechten hetwelk 
zij zullen dienen en daarna zullen zij uittrekken met grote have. En gij zult tot uw vaderen 
gaan met vrede, gij zult in goeden ouderdom begraven worden en het vierde geslacht zal 
herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volko-
men." 15:13-16. 

BEEK VAN EGYPTE EN RIVIER VAN EGYPTE. 

Gen. 15:18-21 
"En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en zie, daar was een rokende 
oven, (teken van Israëls verdrukking) en een vurige fakkel, (teken van Gods tegenwoordig-
heid). Te dienzelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram zeggende: uwen zade 
(uw zaad) heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de 
rivier Frath. Den Keniet, en den Keniziet en den Kadmoniet en den Hethiet en den Fereziet 
en de Refaïeten en den Amoriet en den Kanaäniet en den Girgaziet en den Jebusiet". 

 
Velen menen, dat Israël dit gebied bezeten heeft in de tijd van Israëls grootste uitbreiding on-
der David en Salomo, Men wijst er dan op, dat in 1 Kron. 18:3 staat, dat David Hadar-ézer, de 
koning van Zoba sloeg, naar Hamath toe om zijn hand (d.i. zijn macht) te stellen aan de rivier 
Frath, en dat Syriërs en Amorieten en Edomieten onderworpen werden, zie 1 Kron. 19. Ver-
der, dat Salomo met gans Israël feest hield van de ingang af van Hamath (in NoordSyrië.) tot 
de rivier van Egypte 1 Kon. 8:65. Bij nauwkeuriger onderzoek blijkt echter iets anders, We 
zullen dat onderzoek instellen. Vooraf echter een opmerking over de Staten-Vertaling (St. 
Vert.). 
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De Ned. Bijbel is voor zijn tijd een uitmuntend stuk werk geweest (alhoewel men toen reeds 
teleurgesteld werd in zijn verwachtingen). Veel is er op schone wijze in weergegeven, maar 
het betere is vaak niet in de tekst geplaatst, maar in de kanttekeningen. Bij nauwkeuriger on-
derzoek blijkt dat veel verkeerd vertaald is. Een van deze dingen is de term "de rivier van 
Egypte".  

Nu ons onderzoek. Volgens een volledige Nederlands Konkordantie komt de term "de rivier 
van Egypte" voor in de volgende schriftplaatsen: 

•  Num. 34:5 "Voorts zal deze landpale omgaan van Azmon naar de rivier van 
Egypte", Jozua 15:47 "... Gaza zijn onderhorige plaatsen en zijn dorpen tot 
aan de rivier van Egypte". 

•  1 Kon. 8:65 en 2 Kron. 7:8 "Te dien tijd ook hield Salomo het feest en gans 
Israël met hem, een grote gemeente van den ingang af van Hamath tot de ri-
vier van Egypte...". 

•  2 Kon. 24:7 "... de Koning van Babel had van de rivier van Egypte af tot aan 
de rivier Frath ingenomen al dat des Konings van Egypte was." 

•  Jes. 27:12 "En het zal te dien dage geschieden, dat de Heere dorsen zal van 
der, stroom af tot aan de rivier van Egypte, doch gijlieden zult opgelezen 
worden, één bij één, gij kinderen Israëls." 

Schijnbaar lopen de termen in deze teksten parallel met Gen, 15, Uit een goede Konkordantie 
echter blijkt, dat er in het Hebreeuws twee woorden staan, die beide in de St. Vert. door rivier 
zijn vertaald. Dit ware nog daar aan toe, als de St. Vert. dit consequent gedaan had, Wat de-
den de vertalers echter met het tweede woord? Ze vertaalden het nu eens door rivier, dan weer 
door beek, ook wel door dal. Dit nu moest tot verwarring leiden en heeft dit ook gedaan. De 
vertaling legde hiermee struikelblokken op de weg des geloofs, die de Schriften niet hebben. 
De waarheid moet nu opgedólven worden, was zonder de onnauwkeurige vertaling voor het 
opràpen geweest. 

Het Hebreeuws heeft twee woorden voor stromend water: nahar en nachal. Een nahar is een 
brede stroom, een rivier die steeds zijn water behoudt, een nachal is een klein smal, dikwijls 
een uitdrogend water en wordt vandaar ook dal genoemd. Het woord nahar komt het eerst 
voor in Gen. 2:10 (rivier). Het woord nachal later. Door beek is het vertaald in Num. 21:12: 
beek Zered, Deut. 2:24: beek Amon, Deut. 2:37: beek Jabbok, Richt, 4:7: beek Kison; op an-
dere plaatsen door dal, b, v. Gen. 26:17: dal van Gerar, Num. 13:23: dal Eskol, 1 Sam. 15:5: 
dal. 

Welk van deze twee woorden staat nu in Gen. 15:18; nahar of nachal? Het eerste, dus nahar. 
De hele term in het Hebr. luidt: Nahar-Mitsraïm (Mitsraïm is Egypte), De St. Vert. vertaalde 
dus goed: tot aan de rivier van Egypte. Welk woord staat in de andere hierboven genoemde 
teksten? Niet Nahar, maar overal Nachal, Nachal Mitsraïm. En dat heeft de St. Vert. ook 
steeds voor rivier van Egypte vertaald, behalve in Joz. 15:4. Dat is de enige tekst, waar de 
term Nachal Mitsraïm overgezet is door: Beek van Egypte. In vs. 47 van hetzelfde hoofdstuk 
plaatste de St. Vert. weer: Rivier van Egypte.  

Is het nu van zoveel belang dit nauwkeurig na te gaan zal men vragen. Ongetwijfeld, want de 
beek van Egypte is iets heel anders dan de rivier van Egypte. Evenmin als de Oude Rijn 
de Rijn is, en de Oude Maas de Maas, evenmin is de beek van Egypte de riviér van Egypte. 
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Wat is nu de beek van Egypte? Dat is het stroompje de Sihor, die voor aan, dus niet in Egyp-
te is. Joz. 13:3. Die beek van Egypte ligt bij Gaza, Joz. 15:47. 

De rivier van Egypte is echter de Nijl. De Heere nu beloofde aan Abram niet het land van af 
Gaza tot aan de Eufraat, het gebied waarover Salomo regeerde. Van deze koning toch staat, 
dat hij regeerde van de rivier (de Frath) tot het land der Filistijnen en tot aan de landpale van 
Egypte, 1 Kon. 4:21 tot aan de beek van Egypte, de Sihor, die bij Gaza is. Aan Abram wordt 
méér beloofd. Hem wordt beloofd het land van de rivier van Egypte, d.i. de Nijl, tot aan de 
grote rivier, de rivier Frath (Eufraat). Dat gebied heeft Israël nog nimmer bezeten. 

 
HET GEHELE LAND KANAAN. 
Het land Kanaän is klein in vergelijking met dit beloofde gebied. Het strekt zich uit van de 
Nijl tot de Eufraat. Dat land nu heet volgens Gen. 17:8: "Het gehele land Kanaän" en omvat 
dus mede de Sinaïtische, Arabische, Syrische en Babylonische woestijngebieden. Het strekt 
zich uit tot aan de Perzische golf. Een zeer groot land, zeker 16 maal groter dan Nederland, 
dat ongeveer de grootte van het Kanaän van Jozua's tijd heeft, d.i. van Dan tot Berseba. 
 
Maar zal men vragen: Wat heeft Israël aan al die woestijnen? "Zoekt in het Boek des Heeren 
en leest, niet één van deze dingen zal feilen, het een noch het ander zal men missen, want 
Mijn mond zelf heelt het geboden en Zijn Geest zelf zal ze samenbrengen. Want Hij Zelf 
heeft voor hen het lot geworpen en Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer tot in 
der eeuwigheid (Zie Gen, 13:15 en ons onderdeel: tot in E.) zullen zij dat erfelijk bezitten, van 
geslacht tot geslacht zullen zij daar in wonen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hier-
over vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen... Het dorre land zal tot staand water wor-
den, en het dorstige land tot springaders der wateren, in de woning der draken (harige we-
zens), waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn," Jes. 34:16, 17; 35:1, 7. 
 
"Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien, Ik zal 
de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn 
den cederboom, den sittimboom en den mirteboom en den olieachtigen boom zetten; Ik zal 
in de wildernis stellen den denneboom, den beuk en den busboom te gelijk, opdat zij zien en 
bekennen en overleggen en tegelijk verstaan, dat de hand des Heeren zulks gedaan heeft en 
dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft," Jes. 41:18-20. 

Er is dus tweeërlei Kanaän, het Kanaän dat Israël beërfd heeft onder Jozua, dat onder David 
en Salomo zijn grootste uitbreiding verkreeg, doch met dat al toch maar een weinig tijds beze-
ten werd Jes. 63:18, En een nog groter Kanaän, Dat Kanaän is het betere, het hemelsche va-
derland, Heb. 11:16, het van uit het overhemelse, het van Boven uit, bereide vaderland. 

God heeft met de tweeërlei toestand rekening gehouden. Deut. 32:8 zegt: "Toen de Aller-
hoogste den Volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van een scheidde, heeft Hij 
de landspalen der Volken gesteld naar het getal van de kinderen Israëls." God heeft reeds bij 
Babels spraakverwarring Israëls erfdeel bepaald. Waar Hem alle dingen bekend zijn, heeft Hij 
met wijs beleid een gebied afgezonderd dat ook voor het Grote Volk toereikend zal zijn. 
Slechts een deel ervan maakte Hij bewoonbaar, het andere liet Hij woestijn, juist om het in de 
toekomst aan Israël te kunnen geven, Hij behoeft daarin slechts bronnen en rivieren te openen 
en het wordt één vruchtbaar veld. 

 

 

 



Jaargang	1929	 Pagina	120	
 

OVERZICHT 

In Gen 15 In Ex. 3 In Ex. 33 In Ex. 34 Deut. 7 Deut. 20 
1 Keniet 
2 Keniziet 
3 Kadmoniet 
4 Hethiet 
5 Fereziet 
6 Refaïeten 
7 Amoriet 
8 Kanaäniet 
9 Girgaziet 
10 Jebusiet 

 
 
 
2 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
3 Amorieten 
1 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
3 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
1 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
3 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
1 Amorieten 
2 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
5 Ferezieten 
 
3 Amorieten 
4 Kanaänieten 
2 Girgazieten 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
3 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

In Gen 15 In Joz. 3 In Joz. 9 In Joz. 11 In Joz. 12 In. Joz. 24 
1 Keniet 
2 Keniziet 
3 Kadmoniet 
4 Hethiet 
5 Fereziet 
6 Refaïeten 
7 Amoriet 
8 Kanaäniet 
9 Girgaziet 
10 Jebusiet 

 
 
 
2 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
6 Amorieten 
1 Kanaänieten 
 
7 Jebusieten 
3 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
3 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
3 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
1 Kanaänieten 
 
5 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
3 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
2 Ferezieten 
 
1 Amorieten 
3 Kanaänieten 
5 Girgazieten 
7 Jebusieten 
6 Hevieten 

In Gen. 15 In Richt. 3 In 2 Kron. 8 In Neh. 9 
1 Keniet 
2 Keniziet 
3 Kadmoniet 
4 Hethiet 
5 Fereziet 
6 Refaïeten 
7 Amoriet 
8 Kanaäniet 
9 Girgaziet 
10 Jebusiet 
 

 
 
 
2 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
3 Amorieten 
1 Kanaänieten 
 
6 Jebusieten 
5 Hevieten 

 
 
 
1 Hethieten 
3 Ferezieten 
 
2 Amorieten 
 
 
5 Jebusieten 
4 Hevieten 

 
 
 
2 Hethieten 
4 Ferezieten 
 
3 Amorieten 
1 Kanaänieten 
6 Girgazieten 
5 Jebusieten 
 

 

(De cijfers wijzen de volgorde aan, waarin de namen in de betreffende hoofdstukken voorko-
men. Wij zetten de namen naar de volgorde in Genesis) 
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De Heilige Schriften. 
N° 10. 

 
VI. Overzicht en Structuur van Openbaring”. 

 
VOORTZETTING VAN DANIEL.  
Algemeen is de titel van het laatste Bijbelboekje Openbaringen van Johannes, terwijl het wa-
re opschrift is De Openbaring van Jezus Christus. Wij spreken daarom van Openbaring. 
Openbaring spreekt ons van Hem, Die thans nog verborgen is in God (Col. 3), maar eenmaal 
aan en voor de aarde zal geopenbaard worden. In het ware opschrift vervalt reeds alle uitleg-
ging, die meent, dat we thans in Openbaring leven. Openbaring gaat niet over de “Kerk”. Het 
is geheel en al een Israëlietisch boek. Alle groepen, die tot de 144.000 verzegelden meenen te 
behoren, zullen beschaamd uitkomen. De 144.000 toch zijn uit de 12 geslachten Israëls, 7:4. 
Door de niet-rechte-snijding van het woord heeft de Christenheid zich Openbaring toegeëi-
gend als over haar handelend. De “Kerk”, nu genomen als samengevoegd Lichaam van Chris-
tus, komt er evenwel niet in voor. 
 
Wie Openbaring wil verstaan, moet Daniël onderzoeken. Openbaring is daarvan de boven-
bouw en voortzetting, Het is de dag des Heeren, de O.T. Oordeelsdag door vele profeten 
voorzien en eenmaal komende. Waar de dag des Heeren handelt over Israël en de Heidenen, 
niet over de “Kerk”, als Lichaam van Christus, daar is de “Kerk” niet in Openbaring te vin-
den. Het Lichaam van Christus wordt in de tegenwoordige bedeling met- het Hoofd verenigd. 
Na deze bedeling treedt de dag des Heeren in, vindt Daniël zijn voortzetting en loopt uit op  
Openbaring. 
 
Openbaring kan eerst plaats vinden als God de aanknoping met Israël weer gemaakt heeft. 
Daartoe dienen de Algemene Zendbrieven die over Israël handelen. In Openbaring zien we 
Israël, Gods Volk strijden en lijden. De Antichristus woedt en de wereldrijken (de 4 beesten 
uit Dan. 7) woeden, in het bijzonder het 4e rijk, waarvan de Antichristus het hoofd is. Van 
deze dingen merken we thans niets. Waar de Godsopenbaring tot op Christus’ wederkomst 
afgesloten is, heeft Hij ± 1900 jaar geleden met het oog op de eindtijd gesproken. Eenmaal 
zal Openbaring vervuld worden zoals hij daar beschreven is. Alle uitlegging, die meent, dat 
we er nu reeds in leven, moet er aan toedoen of van afdoen. Dat nu is door God verboden, zie 
hfdst. 22:18, 19. 
 
DE KERN VAN OPENBARING. Openbaring is een profetie (1:3). Men heeft daarvan een 
reeks beelden gemaakt, die alle naar het einde voeren. Dit nu is niet het geval. De kern van 
Openbaring is de Dag des Heeren. Die bevat de oordelen. Om die kern te vinden, moet men 
hfdst. 6, 8, 9 en 11 en 16-18 achter elkaar lezen. De andere hoofdstukken zijn aanvullingen, 
die tot meerdere levendigheid en tot beoefening van het ontdekken ener zaak er tussen ge-
schoven worden. Zo hebben we dan: 
 
 

Openbaring is de dag des Heeren. 

DE DAG DES HEEREN.  
2 Thess. 2:2,3 zegt volgens betere grondtekst : “En wij bidden u broeders..., dat gij niet haas-
telijk bewogen wordt... alsof de dag des Heeren tegenwoordig ware. Dat u niemand verleide 
in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopen-
baard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs.” 
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De mens der zonde is de Antichristus. ’t Is een mens, geen stelsel. Hij zal zitten in de tempel 
Gods, het stenen bouwwerk te Jeruzalem. Waar nog geen van die dingen is waargenomen, 
leven we niet in de dag des Heeren. Vanzelf is Openbaring dan ook toekomstig. De dag des 
Heeren is een dag van verwoesting, een dag van toorn en wraak Jes. 13:13 en Zef. 2:2,3. 
Daarin zullen de sterren van de hemel vallen, zon en maan verduisterd worden Joel 2:10, 30, 
31; 3:15, zie Openb. 6:12. Dan zal de Heere Israël rust geven Jes. 14:1,3; ’t is een dag van 
strijd, Ez. 13:5, van honger, Joël 1:16, zie Openb. 6:6 en vuur, Joël 1:19 zie Openb. 8:7; een 
dag van duisternis en dikke donkerheid, Joël 2:2, een grote en vreselijke dag Joël 2:11. Dan 
brult de Heere uit Sion. Joël 3:16; ’t is een dag van wee, Amos 5:18, 20, zie Openb. 8:13. 
Dan zullen de volken geoordeeld worden, Openb. 15:21. Ez. 30:3 ’t is de dag der wraak Jes. 
61:3, Zef. 1:1.4, Zie Openb. 6:17, van benauwdheid en nood Zef. 1:15, zie Openb. 7:14. In 
die dag zal Jeruzalem belegerd worden, Zach. 14:2 zie Openb. 16:14. 
 

De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, 1 Thess. 5:20, 2 Petr. 3:10. Hoe kan 
hij nu tegenwoordig zijn in de dag der zaligheid ? Hij komt dan ook niet dan na dat de afval 
gekomen is, nl. Israëls afval 2 Thess. 2:3. (In Hand. 21:21 staat het zelfde woord.) Hemelen 
en aarde gaan dan voorbij 2 Petr. 3:10. 13, de hoogmoedigen en hogen worden vernederd 
Jes. 2:11, 12. 
 

Aan het eind van die dag zal de Heere wederkomen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg 
Zach. 14:4, Hand. 1:10. 12. Dan wordt het Koninkrijk des Heeren en van Zijn Christus 
(Messias), Openb. 11:11-15. Van al de O.T. voorzeggingen in dit opzicht is Openbaring de 
nadere uitwerking. Ongeveer 1900 jaar geschreven, wacht dit Boek thans nog op vervulling. 
En die kan eerst komen als de Algemene Zendbrieven hun betekenis herwonnen hebben, 
d.i., als de lijn met Israël weer is aangeknoopt. 
 

OVER ISRAEL.  
Vele gelovigen onzer dagen menen, dat men in hoofdstukken 2 en 3 de Kerkgeschiedenis 
moet zien. Men baseert dit op hfdst. 1:19: “Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en 
hetgeen geschieden zal na dezen.” Hetgeen gij. gezien hebt is dan hfdst. 1, hetgeen is, 
hfdst. 2-3, hetgeen geschieden zal na dezen, hfdst. 4-22. Wij voor ons kunnen die mening 
niet delen en stellen geheel Openb. toekomstig. Vs. 19 geeft geen driedeling aan, maar zegt: 
Schrijf hetgeen gij gezien hebt en wat zij nl. de gezichten betekenen en wat hierna geschieden 
zal. Hetgeen staat in het Grieks in het meervoud. Er staat: Schrijf die, welke gij ziet en wat zij 
zijn d.i. betekenen en die, welke op het punt. staan te worden (zijn) na dezen. We nemen de 7 
gemeenten niet op als Kerkgeschiedenis, maar zien daarin Joden-Christengemeenten en gelo-
ven, dat geheel Openbaring over Israël handelt, Gods volk op aarde, niet over de “Kerk”, het 
Lichaam van Christus. Het “Volk” is iets anders dan het samengevoegd “Lichaam”. 
 

DE GETALLEN VAN OPENBARING. 
Een enkel woord over de getallen van Openbaring. De 1000 jaar van Openbaring 20 worden 
gewoonlijk genomen als een “bepaald voor een onbepaald getal”. Het getal 1000 wordt aan-
gezien als 10x10x10 d.i. een volheid uitdrukkend. Hiermee symboliseert men het en maakt 
men het tot een tijdperk, dat naar willekeur te enigentijd beginnen en eindigen kan. Wij gelo-
ven, dat men alle getallen in Openbaring letterlijk moet nemen. Er zijn 7 gemeenten, (hfdst. 
1) 4 dieren, d.i. levende wezens, (hfdst. 4), 4 paarden (hfdst. 6), 4 engelen (hfdst. 7), 7 enge-
len en 7 bazuinen (h. 8), 2 getuigen (h. 11), 1 vrouw (h. 12), 7 fiolen (h. 15), ook letterlijk 
144000 verzegelden uit de 12 stammen (h. 7). De 1260 dagen, de 3 1/2 dag (van h. 11) zijn 
eveneens letterlijk zoveel dagen. Waarom zou men er iets anders achter moeten zoeken, 
waarom gaan symboliseren? Het woord 1000 komt in de Schrift nergens symbolisch voor. 
Evenmin de andere getallen. 
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BABYLON.  
Evenals de getallen, nemen we Babylon letterlijk, d.i. houden het voor het Oude Babel. Dat 
bestaat weliswaar niet meer, maar wat niet is, kan nog komen. Babel zal herbouwd worden. 
Het oordeel, dat Jer. 51 ons beschrijft, is nog nimmer over Babel gekomen. Nimmer is het als 
een steen verzonken. In 117 na Chr. bestond het nog. Toen werd het ingenomen door Keizer 
Trajanus. Nadien is het onder het woestijnzand bedolven. Maar nimmer is het oordeel op één 
ure gekomen. Babylon is dus noch Rome, noch de Christenheid, noch “verwarring”. Babylon 
is Babel. God noemt het zo en bedoelt daarmee niets anders in het Grieks dan in het He-
breeuws. Volgens Jer. 50:1 ligt Babel in het land Sinear. Eenmaal zal het daar herbouwd 
worden. Evenmin als Amsterdam Rotterdam is, of zelfs ook maar Nieuw-Amsterdam, even-
min is Rome Babel. We nemen de Schrift, waar mogelijk, letterlijk. 
 

Structuur 
A1   1  Inleiding 
       B1   2, 3 Het volk Gods op aarde. 
        C   I   D1   4, 5  In de hemel. (De Troon, 't Boel, 't Lam) 
   E1   6: 1- 7: 8  Op aarde (De 6 zegelen en de 144000). 
  II   D2   7: 9 – 8: 6 In de hemel. (De grote schaar en het 7e zegel). 
   E2  8: 7 – 11: 14  Op aarde. (De 6 Bazuinen). 
            III  D3   11: 15-19  In de hemel. (De 7e Bazuin). 
   E3  11: 19 Op aarde. (De aardbeving, enz.) 
            IV  D4   12: 1-12  In de hemel (De vrouw, de Zoon, de draak). 
    E4   12: 13 – 13: 18  Op aarde.  (De draak, de beesten) 
   V  D3   14: 1-5  In de hemel. (Het Lam en de 144000). 
    E5   14: 6-20  Op aarde (De 9 Engelen). 
  VI  D6   15: 1-8  In de hemel (De 7 fioolengelen). 
    E6   16: 1 – 18: 24  Op aarde (de 7 fiolen). 
               VII D7   19: 1-16  In de hemel. (De Bruiloft des Lams). 
    E7  19: 17 – 20: 15 Op aarde. (De eindoordelen) 
       B2   21: 1 – 22: 5  Het volk Gods op de Nieuwe Aarde. 
A2   22: 6-21  Besluit 
 

Er zijn dus 7 paar gezichten. Eerst ziet Johannes de dingen in de hemel, daarna de uitwerking 
of voorbereiding ertoe op aarde. 
 

Men lette op die toneelwisseling. Met in de hemel wordt hier niet steeds bedoeld, dat de ver-
vulling daar plaats heeft, maar dat er toestanden intreden, waarin Gods wil op aarde volbracht 
wordt, zoals in de hemel. De 144000 van 7:9 blijken volgens vs. 15 God te dienen in zijn 
tempel, de 144000 van Openb. 14:1 staan op de berg Sion, dat is op aarde, maar eerst nadat de 
hemel geopend en de redding gekomen is, d.i. in de toekomende eeuw. Er zijn dus enkele 
vooruitnemingen naar Openb. 20, d.i. naar de toekomende eeuw, want met Op. 20 begint de 
Christus regering op aarde. 

 

Schriftonderzoek 
N° 10. 

Rom. 10:7 Wie zal in den afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. 

We onderzoeken nu het N.T. Wat betreft het woord afgrond. Kwam dit woord, dat eenvoudig 
diepte uitdrukt, hetzij de zee, hetzij , in de aarde, in het O.T. 35 maal voor, in het N.T. vinden 
we het 9 maal n.l.: Luk. 8:31; Rom. 10:7; Openb. 9:1, 2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 2. 
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We staan eerst stil bij Rom. 10:7, waar Paulus het “in de afgrond nederdalen” stelt tegenover 
het “in de hemel opklimmen”. Het gebruik, dat Paulus van dit woord maakt, loopt dus paral-
lel met Gen. 49:25. en andere O.T. teksten, aanduidend het boven en het onder, de hoogte en 
de diepte. 
 

Paulus zegt, dat Christus in de afgrond geweest is. We willen niet nagaan, wat voor theorieën 
men daarover gesponnen heeft, doch alleen zien, wat de Schrift zegt. Mt. 12:40 geeft daarvan 
de verklaring: “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de vis, alzo 
zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten zijn in het hart der aarde.” Volgens 
Rom. 10:7 is Christus in de afgrond geweest, volgens Mt. 12:40 in het hart der aarde. Deze 
uitspraken lopen parallel en betekenen hetzelfde. De afgrond in Rom. 10 is het hart der aarde 
van Mt. 12. Christus is in de diepte geweest, zegt Paulus. Ik zal in het hart der aarde zijn, zegt 
Christus. Paulus gebruikt de term afgrond als tegenstelling tot hemel, Christus de uitdruk-
king: “hart der aarde” in tegenstelling met “buik van de walvis.” De “afgrond” is dus “het 
hart der aarde”. 
 

Wat is nu het hart der aarde? Niet het middelpunt. In. Spr. 30:19 lezen we van de weg van 
een schip in het hart der zee; dat is toch niet het middelpunt der zee, geheel onder water? Het 
betekent alleen middenin, geheel omgeven door de zee. Absalom bleef hangen in het midden 
van de eik, Absolom hing niet midden in de stam, maar alleen geheel omgeven door de tak-
ken van de eik. Zo is het hart der aarde: geheel ingesloten, geheel omgeven door de aarde, dat 
is in Jozefs graf. De afgrond van Rom. 10:7 als tegenstelling met de hemel van 10:6 betekent 
het graf “het hart der aarde”, geheel omsloten door de aarde, in welke vorm dan ook; Christus 
was in ’n in de stenen uitgehouwen graf. Dit noemt Hij het hart der aarde. 
 



Jaargang	1929	 Pagina	125	
 

Uit de Schriften 
Deel I - No. 11 - 14 Dec. 1929 

 

REEKS I 

Het Profetische Woord 
No 11. 

GEN. 15 ONVERVULD 7 EN 10. 
Uit het voorafgaande overzicht blijkt duidelijk, dat in al de volkerenlijsten na Gen. 15 niet 
voorkomen de Refaïeten, de Kenieten, de Kenizieten en de Kadmonieten. Verder blijkt, dat 
alleen in Deut. 7 en in Joz. 3 en 24 de 7 overwonnen volken worden genoemd, waarvan Hand. 
13:19 zegt: "...   en zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaän   ...". In de andere 
lijsten vinden we er slechts 6. Onder die 6 of 7 komen de Hevieten voor, maar deze worden 
niet in Gen. 15 genoemd. Laat ons de alleen in Gen. 15 genoemde volken nader nagaan.  
 

De Kenieten horen we noemen in Bileams zegenspreuk. Num. 24:21. Ze worden genoemd na 
Edomieten en Amalekieten in vs. 18 en 20. Bileam zegt van hen "Uw woning is vast en gij 
hebt uw nest in een steenrots gelegd; echter zal Kaïn (d.i. de Kenieten, zie kanttek. S.V.) 
verteerd worden, tot dat u Assur gevankelijk wegvoeren zal" vs. 22. Waar Edom en Amalek 
op het Sinaïtisch schiereiland woonden, zijn de Kenieten daar ook te zoeken. Dat blijkt nader 
uit 1 Sam. 15. Saul zegt de Kenieten uit het midden van de Amalekieten uit te gaan, opdat zij 
niet met dezen verdelgd zouden worden, vs. 6. Uit Richt. 1:16 blijkt, dat de Kenieten het volk 
zijn, waaruit Mozes' schoonvader, was. Enigen er van waren met Israël meegetrokken, zie 
Richt. 1:6; 4:11. De vrouw van Heber, de Keniet, Jaël sloeg Sisera, Richt. 4:17. Ook uit 1 
Sam. 27:10 blijkt, dat de Kenieten ten Z. van Juda, dus op het Sinaïtisch schiereiland woon-
den. Ze vielen dus buiten de grenzen van het land van de beek van Egypte tot de Frath, buiten 
Israëls vroegere land Kanaän.  

De Kenizieten zijn ons niet nader bekend. Kaleb heet de zoon van Jefunne, de Keniziet, Num. 
32:12; Joz. 14-6, 14. Hier echter is het woord afgeleid van Kenaz, voorvader van Kaleb, 1 
Kron. 4:13. Van hem stammen de Kenezieten van Gen. 15 zeker niet af. En ook niet van zijn 
broer Kenaz, Joz. 15:17; Richt. 1:13; 8:9, 11 of zijn kleinzoon, 1 Kron. 4:15. Er zijn echter 
nog twee anderen Kenazsen bekend, n. 1. Een zoon van Elifaz, Gen. 36:11, 15, 42, en een 
kleinzoon van hem, 1 Kron. 1:36. Waar Ezau in Abrams tijd niet geboren was en de Heere 
toch de Kenizieten reeds noemt, zal men hier te denken hebben aan een ander dan uit Ezau 
voortgekomen volk, aan Abram bekend, doch ons verder onbekend. 

De Kadmonieten komen nergens anders voor dan in Gen. 15. 

De Refaïeten komen voor in Gen. 14:5; 15:20; Deut. 2:11, 20; 3:11, 13 (vertaald door reu-
zen); Joz. 12:4; 13:12 (reuzen); 15:8; 17:15; 18:16; 2 Sam. 5:18, 22; 23:13; 1 Kron. 11:15; 
14:9; 20:4 (Kinderen van Rafa); 20:6 (8) ; Jes. 17:5. Men ziet, dat de "reuzen", die de Israëlie-
ten zagen, Refaïeten of Refaïm (Hebr. meervoudsvorm) waren en hun stamvader Rafa was. 
Ook tegen hen had Israël te strijden, maar nergens worden zij onder de overwonnen volken 
genoemd. Verder komt het woord Refaïm voor in Job. 26:5; Ps. 88:11 (overledenen); Spr. 
2:18 (overledenen) ; 9:18 (doden) ; 21:16 (doden) ; Jes. 14:9 (doden); 26:14 (overledenen); 
26: 19 (overledenen). In al deze teksten staat Refaïm (dus Refaïeten). Jes. 26: 19 zegt, dat het 
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land de overledenen, Hebr. de Refaïm, zal uitwerpen. Zij staan dus op, maar moeten het Land 
verliezen.(1) 

(1) Noot: Volgens ons is de schrijver hier abuis, in Jesaja 26:14 staat: "Dood zijnde zullen zij 
niet weder leven, overleden (Hebr. ráphà', rephäim) zijnde zullen zij niet opstaan; daarom 
hebt Gij hen bezocht, en hebt hen verdelgd, en Gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan" 
De Refaïm, zijn het bastaard ras ontstaan door vermenging van engelen en mensen. Deze 
kennen geen opstanding. Deze niet door God geschapen soort had er nooit mogen zijn, zij zijn 
de reden van de zondvloed en zullen noch ten leven noch ten oordele worden opgewekt. 

Met bovenstaande voor ogen, krijgen we dus bewijzen te meer, dat aan Abrams zaad het ge-
hele land Kanaän, Groot-Kanaän is beloofd. Zij zullen het bezitten in de toekomende eeuw, de 
duur van de eeuw, zoals het Hebreeuws zegt in Gen. 13:15. Dat gebied zal, zoals uit het kaart-
je te zien is, mede omvatten Gosen, de Rode Zee (de inham van Jes. 11:15), de woestijn Pa-
ran, de Syrische, Oost-Jordaanse en Noord- Arabische woestijnen en de West-Babylonische 
laagvlakte. In de woestijnen zal God wateren en rivieren geven, Jes. 43:20; 41:18-19. 

c. Het geestelijke zaad 
Abram ontvangt nog meer van de Heere. Hij zal niet alleen een zaad hebben "als het stof der 
aarde", een natuurlijk zaad, een uit hem op natuurlijke wijze afstammend volk Israël, dat 
eenmaal als het "Grote Volk", "het gehele land Kanaän" zal beërven "in der eeuwigheid", 
maar ook een geestelijk zaad. Dat zijn zij, die in Abraham de Vader der gelovigen zien, die 
gezegend zullen worden met de gelovige Abraham, Gal. 3.9. 

De belofte voor dat zaad geeft de Heere aan Abram in Gen. 15:5, 6. Als de Heere hem ver-
schenen is en hem een erfgenaam beloofd heeft die uit hem zou voortkomen, vs. 4, blijft het 
bij deze belofte niet. Dat blijkt uit vs. 5 en 6: 

"Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, 
indien gij ze tellen kunt. En Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den 
Heere en Hij rekende het hem tot gerechtigheid". 

Men lette hierbij op het volgende. 

Vooreerst wordt Abram uitgeleid uit de tent. Reeds dit heeft betekenis en wijst op twee sfe-
ren, een "in de tent", type van de latere legerplaats, Israël, een "buiten de tent", type van een 
wijdere sfeer, waartoe zij zullen behoren, die evenals Abram uit zijn tent uit hun legerplaats 
zullen willen uitgaan. 

Dan: Tel de sterren; zo zal uw zaad zijn. Dit is een ander soort zaad dan het stof der aarde of 
het zand der zee. Hiermee opent de Heere een nieuw verschiet, n.l. de sfeer van de hemelen, 
voorbereid in Melchizedeks zegening, waarin de Allerhoogste de Bezitter genoemd wordt van 
hemelen en aarde (hfdst. 14:19). De sterren zijn lichtend in zich zelf en beïnvloeden de aarde, 
wellicht meer dan we weten. De Heere belooft nu aan Abram, dat hij ook een dusdanig zaad 
zal hebben. Hiermee geeft Hij hem een rijke uitbreiding van de beloften van Gen. 12. Wat 
daar nog niet vermoed werd, wordt hier beloofd, n.l. een groep hemelse gelovigen, lichtend 
als de sterren des hemels. We willen die kortheidshalve de Abrahamietische gelovigen noe-
men. 

Velen menen dat het woord: "zo" een aantal uitdrukt, en lezen: Zo groot in aantal zal uw zaad 
zijn. Deze mening is onjuist. Op andere plaatsen is het vertaald door: aldus (zie Gen. 24:30, 
alzo, Num. 6:23, Jes. 7:7; 18:4, e.a.). Hiervoor kan men niet lezen: zoveel. Alzo in Gen. 15 is 
dan ook geen telwoord, betekent niet: zoveel, maar is een bijwoord, betekenend: Op deze wij-
ze, zodanig, als deze. 
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Voorts: En Hij geloofde in den Heere en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Waarom staat 
er dat nu eerst? Abram had toch vroeger de Heere ook geloofd, waarom was het hem toen niet 
tot gerechtigheid gerekend? O.i. komt het hier op één woord aan, nl. op in. Abram geloofde 
niet alleen de Heere, maar in de Heere. Daarin is veel besloten. Het laatste is meer dan het 
eerste. Dat bewijst Rom. 4: 1-3, waaruit blijkt dat op het in de Heere geloven de gehele recht-
vaardiging berust. 

"IN DEN HEERE". 
Vanwege het groot belang van deze zaak, willen we kort aangeven, wat voor zegeningen ver-
bonden zijn aan het de Heere en het in de de Heere geloven. Het-de-Heere-geloven geeft ge-
rechtigheid in negatieve zin: het niet toerekenen van schuld, de vergeving der zonden en het 
schenken van "eeuwig" d.i. aionisch leven, (het leven van de toekomende eeuw op aarde). Het 
in de Heere geloven geeft méér. Die in de Heere gelooft, gelooft in Jehovah Christus, Die het 
al volbrengt. Hij erlangt daarmee positieve gerechtigheid, d.i. hem worden de verdiensten van 
Christus als eigen gerechtigheid toegerekend. Hij wordt gesteld als had hij nimmer zonde ge-
kend of gedaan. Wat Christus tot aan Zijn hemelvaart volbracht heeft, wordt hem toegerekend 
als door hem volbracht. Hij wordt dan als de sterren des hemels. 
 
Aan de gerechtigheid of rechtvaardigheid (onjuist vertaald door rechtvaardigmaking) zijn dus 
twee zijden: Negatief het niet toerekenen van schuld, het toerekenen van Christus' wets vol-
brengend werk; positief het toerekenen op grond van Christus' geloof. Negatief het toeberei-
den tot een bezitsverkrijging op aarde, positief tot het "erfgenaam" zijn (beter bezitsverkrij-
ger) van de hemelen. Negatief het betalen van de aardse schuld, door Adam gemaakt; positief 
het geven van de goederen van de hemelen, nimmer aan Adam beloofd, (Zie Gen. 1:28). 
Men ziet hoe belangrijk de belofte van Gen. 15 is. Feitelijk ligt daarin de verandering in een 
punt des tijds en de opname de Heere tegemoet in besloten. Om n.l. als sterren te schitteren, is 
verandering nodig, om sterren te zijn, verplaatsing naar de hemelen dus opname nodig. 

Abram heeft in de Heere geloofd. Daarmee heeft hij uit genade de eerste schreden gezet op de 
weg der rechtvaardiging, waarbij zijn geloof hem tot gerechtigheid gerekend werd. Hier viel 
alle werk weg. Om een zaad te verkrijgen als het stof der aarde kon Abram nog wat doen en 
heeft hij ook wat gedaan (Hagar-Ismaël). Om echter een zaad te verkrijgen als de sterren des 
hemels, kon hij niets doen dan alleen ’s Heeren woord geloven. Abram zag zeer wel in, dat 
om zulk een zaad te verwerven, de Heere tussenbeide moest komen met Zijn veranderende, 
transformerende kracht, En zo werd Abram tot vader der gelovigen dit uit Besnijdenis of 
Voorhuid zijnde, hetzelfde geloven. Rom. 3:30; 4:11-13.  

De Reformatie heeft deze lijnen niet goed onderscheiden. Vandaar velerlei strijd en verwar-
ring over Israël en het "geestelijk Israël". Men heeft één willen maken, waar God onderschei-
den heeft. Israël en de Abrahamietische gelovigen zijn 2 sferen. Het eerste verwerft het land, 
de anderen zijn bestemd voor de stad, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is, voor het 
Nieuwe Jeruzalem, Gal. 4:26; Heb. 11:10. Dat zal eenmaal op aarde dalen. Eerst is het nog 
Boven, Gal. 4. Tot zolang (n.l. de duur van de toekomende eeuw door, want eerst na die 
eeuw, die aioon, komt het neder, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van Op. 21 daar is) 
is de plaats van de Abrahamietische gelovigen "eeuwig", Gr. aionisch, n.l. de toekomende 
eeuw door, in de hemelen, 2 Cor. 5, in afwachting tot God de residentie bereid heeft, waar Hij 
zonder tempel (die er nog wel zal zijn in de toekomende eeuw) bij de mens kan wonen. 

 
 
 
 
 



Jaargang	1929	 Pagina	128	
 

HET KNOOPPUNT VAN GEN 17. 
In Gen. 17 komen de beide lijnen, die in Gen. 13 en 15 hun beginpunt, in Gen. 12 hun oer-
kiem hebben, als in een knooppunt bijeen. We willen dat nagaan. Lezen we eerst vs. 4-8: 

 
"Mij aangaande zie Mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram (Verheven Vader), maar uw 
naam zal wezen Abraham (Vader van een menigte), want Ik heb u gesteld tot een vader van 
menigte der volken." 

 
Dit is voortzetting van de hogere lijn van Gen. 15. Het houdt veel meer in dan dat Abram me-
de de stamvader zou zijn van de 6 zonen uit zijn latere huwelijk met Ketura voortgesproten. 
Zes is nog geen menigte. De 6 zonen typeren iets van de hogere geestelijke belofte. Het anti-
type is rijker. Paulus leert het ons dan ook dieper opvatten en zegt, dat Abraham hiermee ge-
steld wordt tot een vader van allen; die geloven, hetzij in de voorhuid, hetzij in de besnijdenis 
zijnde, Rom. 4:11, 12. 

Uit dit woord blijkt, dat God de Volken niet weg neemt, maar het nationale onderscheid voor-
eerst handhaaft. Hij houdt de Volken in stand. Het Adventisme laat in de toekomende aioon 
de aarde woest en ledig zijn. De Volken zijn dan verdwenen. God zegt echter, dat Abraham 
een vader van menigte der Volken zal zijn. 

God bemint de volken, zegt de Schrift. En daarom stelt Hij boven die Volken Abraham tot 
vader. Het woord "stellen" wijst op een heersende, leidende positie. De Heere zette Mozes 
(zelfde woord) tot een god over Farao d.i. om over deze te heersen en te gebieden, om boven 
hem te staan met slaande strafgerichten (Ex. 7:1). Zo wordt Abraham gesteld tot een vader 
van vele volken, d.i. om boven hen te zijn in bestierende, leidende goedheid, beleid, zegening 
en ontferming. Een vader ontfermt zich over de kinderen, Zo zal ook eenmaal Abraham zich 
tot al die Volken met vaderlijke ontferming inlaten. 

Het woord "vader" zegt nog meer. Een vader in het Oosten betekent een voorganger te zijn. 
Het woord "zoon" betekent allereerst iemand, die bezig is in en met de dingen van zijn vader 
(wat een kind niet is), in het Oosten ook: een navolger. Paulus noemde Titus en Timotheus 
zijn "zonen", d.i. geestelijke navolgers. Hij is hun "vader", hun voorganger, die zij willen vol-
gen, Zo ook Abraham, Deze wordt de geestelijke voorganger en leidsman der Volken. 

DE VADER DER GELOVIGEN. 
Zo ligt in deze belofte des Heeren de verzekering, dat Abraham een reeks navolgers zal heb-
ben, die in de voetstappen des geloofs zullen wandelen, God zal er vele roepen, die mede 
leidslieden van de volken zullen zijn en de wedergeboren volkeren door invloeiïng van gees-
telijke kracht zullen opheffen en doen toenemen. 
 
Het zijn zij, die gezegend worden met de gelovige Abraham. Men lette wel op de woorden 
met en in. Een kind wordt gezegend in goede ouders, d.i. door middel van hen; een zoon, die 
opgenomen is in de zaak van zijn vader en mede de zaken drijft, wordt gezegend met zijn va-
der, die hij als compagnon bijstaat. Het in geeft een ondergeordende positie aan, het met een 
gelijkgeordende. De Volken worden inAbraham en zijn geestelijk zaad gezegend; Abrahams 
navolgers op de weg des geloofs met hem. Het met van Gal. 3:9 zet dus boven de Volken. 
Het Calvinisme heeft deze waarheden doorvoeld, niet doorzien, nog minder overzien, Het 
volgde het Lutheranisme in de rechtvaardiging des geloofs, maar werd door toedoen van 
Zwingli, van wie Calvijn de verbondsleer overnam, neergetrokken tot Israëls lijn en hinkte 
sindsdien op twee gedachten: enerzijds op de vrijmacht Gods, uitkomende in de verkiezing tot 
"zoon", anderzijds op de leer van het wettische verbond. Men heeft niet ingezien, dat men de 
Volken als zodanig nu niet bekeren kan of beheersen mag. Beide zijn Roomse ideeën, berus-
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tend of scheve snijding van het Woord, Nog afgezien van het feit, dat we in een andere, in een 
andere niet-Abrahamietische bedeling leven, liggen de twee lijnen van de Abrahamietische 
beloften in het niet voldoende zich aan het Rooms Katholicisme ontworsteld hebbende Calvi-
nisme verward dooreen. 

Dit komt, omdat men niet gelet heeft op de dingen, die verschillen. Abraham heeft tweeërlei 
zaad: één als het stof der aarde, één als de sterren des hemels, een natuurlijk en een geestelijk 
zaad. Het laatste is uit Israël en uit de volken en is één geest met de Heere d.i. Abrahams 
Zoon. 

VADER VAN VOLKEN. 
De tweede lijn vindt z’n knooppunt in vs. 6-8 van Gen. 17. Daarin gaat het over Abrahams 
natuurlijk zaad. 

 
"En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen. En Ik zal Mijn ver-
bond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uwen zade na u in hun geslachten tot een 
eeuwig verbond (Hebr. Verbond der eeuw d.i. van de toekomende eeuw) om u te zijn tot een 
God en uw zaad na u. En Ik zal u en uwen zade na u het land uwer vreemdelingschappen 
geven, het gehele Kanaän tot eeuwige bezitting (Hebr. tot bezitting van de eeuw) en Ik zal 
hun tot een God zijn." 

 
In vers 6 wordt Abraham gesteld tot Volken. Men lette er op: Hier staat niet tot vader van 
Volken. Een vader van volken blijft er zelf boven verheven. Hier gaat hij in die volken op als 
natuurlijk vader. Er staat ook niet: tot een menigte van volken. Uit Abraham zijn (na Ismaël) 7 
volken voortgekomen: Israël door Isaäk, en de volken voortgekomen uit Ketura en haar zo-
nen. Vs. 6 spreekt over natuurlijke, vleselijke voortplanting. 

In vers 7 zien we de verbondslinie in Israël. Ook dit vers is door de Reformatoren niet ver-
staan. De verbondslijn loopt niet over àl Abrahams zonen, Ismaël valt er, als naar het vlees 
geboren, buiten, Maar ook met de 6 latere zonen sloot God geen verbond. Dat geschiedde al-
leen met Israël, aan welk volk God de eed bevestigde aan Abraham bezworen Gen. 26:3, zie 
22:18. God zegt: in hunne geslachten d.i. in de lijn van degene, die God als zaad van Abra-
ham erkent, n.l. Isaäk, Gen. 21:12. "In Isaäk zal uw zaad genoemd worden". Daarna in de lijn 
van diens erkend zaad, Jakob, Gen. 28:13-15. 

God zegt duidelijk, dat Hij met één zaad (uwen zade d.i. de Oud-Nederlandse vorm voor uw 
zaad) Zijn verbond zal oprichten, n.l. het verbond der besnijdenis, Hand. 7:8. De anderen val-
len er dus buiten, zijn daarmee niet, verworpen, maar krijgen geen centrale plaats, zij staan 
aan de omtrek van Gods heilsgang, Een lichaam kan maar één hart hebben. Zo kan er in het 
Volkenlichaam maar één Centraal volk zijn, dat het middelpunt is. Dat is Israël. Daaromheen 
liggen vele andere organen, de Volken. Met één zaad, Israël; richt God een Nationaal ver-
bond op, dat doorgaat in de geslachten. Dat is een eeuwig verbond d. i. van de toekomende 
eeuw. 

Ook hier faalde de Calvinistische Schriftbeschouwing. Calvijn meende, dat hier gedoeld werd 
op het in, Christus vastliggend heil, dat God van vader tot kind zou voortplanten, indien zij 
Gods verbond hielden. Dat is dan feitelijk een werkverbond, want nu hangt het van de mens 
af of hij het verbond houdt of niet. God zegt duidelijk: IK zal Mijn verbond oprichten. 

Ook verstond het Calvinisme het woord "eeuwigheid" niet. Eeuwig heeft in de H.S. nimmer 
de betekenis van eindeloos. Het eeuwig verbond dat God maakt, is het verbond van de toe-
komende eeuw, dat Jeremia 31 het Nieuwe Verbond noemt, in tegenstelling met het "Oude", 
het eerste, dat bij Sinaï gesloten is en waarbij Israël alles voor zijn rekening nam. God belooft 
hier, dat Hij het zal doen. Dat het hier over Israël gaat, blijkt uit vs. 8. "En Ik zal u en uwen 
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zade na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän tot eeuwige 
bezitting". 

We vragen, wat er van die "eeuwige" bezitting - eeuwig opgevat in de traditionele zin van 
eindeloos - terecht gekomen is, Israël is sinds ± 19 eeuwen van land en stad verdreven. Heeft 
het Kanaän eindeloos bezeten? Dan moet het er nu nog wonen. En meent men, dat het woord 
eeuwig hier niet als eindeloos moet opgevat worden, waarom vat men het dan een vers hoger 
wel in die betekenis op? Hier zinkt alle logica weg. Een eeuwig verbond heet eindeloos, een 
eeuwige bezitting niet. Van zelf moet men dan gaan plooien en zeggen: Vs. 7 slaat op het 
"geestelijke Israël", vs. 8 op het letterlijke. Maar God spreekt in vs. 7 niet van zaden als van 
vele volken, maar zaad in engere omvang, want Hij zegt: uw zaad na u in hun geslachten. Zij, 
die menen, dat hierop de verbondsleer voor de N.T. gemeente gebouwd moet worden, ver-
werpen hiermee juist de basis, waarop zij hun betoog willen stellen. Eerst noemen zij Abra-
ham de vader van vele volken, Dan maken zij die vader van vele volken tot vader van één 
geestelijk volk en menen, dat in geestelijk Israël de verbondslijn doorgaat. Het een sluit het 
ander uit. Vader van vele volken en één geestelijk Israël is een ongerijmdheid. 

Verder zegt Hij niet: Gij moet dat verbond oprichten door leer en godsdienst, maar: IK zal het 
oprichten. En waarom Hij in vs. 7 met "uw zaad" geestelijk Israël zou bedoelen en in vs. 8 
met hetzelfde "uw zaad" het aardse volk Israël, zien wij niet in. 

d. Herziening nodig 
De Calvinistische visie eist herleving. Men moet twee lijnen leren onderscheiden en die niet 
steeds weer verwarren en ineen doen vloeien. Het knooppunt dier lijnen ligt niet in Gen. 
17:7-8, maar in vs. 4-5 en 6-8. Vs. 4-5 handelt over de menigte der volken, over hen zullen 
Abraham en zijn geestelijke zonen eenmaal de leidslieden worden. Vs. 6-8 handelt over Isra-
el, dat het hart van de volkenwereld zal worden. Om uit vs. 7, dat geldt voor het nationale 
volk Israël, een verbondsleer op te stellen, die heet te gelden voor het "geestelijk" Israël en op 
grond van het nationale verbond te menen, dat het geestelijk verbond doorgaat, is een mening 
poneren, die gebleken is onhoudbaar te zijn. Waar blijft dan de verkiezing? En meent men, 
dat God verkiest in de "bedding des verbonds", dan is de evangelisatie daar om te bewijzen, 
dat Hij ook buiten die bedding gaat en Zijn vrijmacht bewijst. 

Bij een en ander is dan nog aangenomen, dat we thans onder het Nieuwe Verbond leven, wat 
echter niet juist is, maar hier niet verder besproken zal worden. Alleen merken we op dat, als 
het Nieuwe Verbond thans in werking was, dan ten volle uit moest komen dat allen, die er in 
begrepen waren "in hun geslachten" "van de kleine onder hen tot de grote onder hen" de Hee-
re moesten kennen, Hebr. 8:11. Wie inziet, dat Gen. 17:4-5 het geestelijk zaad betreft, vs. 6-8 
het natuurlijk, kan de juiste koers inslaan, om noch te stranden op de klip van de verwerping 
van de verkiezing, noch op die van de vergeestelijking van de verbondsleer. 

We willen nog eens de lijnen nagaan. Dan zal blijken, hoe eenvoudig alles eigenlijk ligt. 

Omdat God het Grote Volk zal maken, moeten er ook andere volken zijn, anders heeft de bij-
voeging "groot" geen zin. Groot is iets alleen in vergelijking met andere niet zulke grote za-
ken. Het "Grote Volk" zegt dus: Er zijn ook andere volken, En omdat die er zijn, stelt God 
daarover een leidsman. En dat niet alleen, maar die leidsman is een vader d.i. hij heeft zonen. 
En waar die vader opkomt uit dat Grote Volk ja er de kern van is, en er toch ook boven komt 
te staan om het te zegenen, komen de zonen ook op uit de menigte der Volken, en ook uit Is-
raël en komen er ook boven te staan. Met elkaar vormen zij de leidslieden. De zonen worden 
met Abraham gezegend. Die zonen moeten echter als Abrahams zoon lzaäk bovennatuurlijk, 
in dit geval, geestelijk geboren worden en komen eerst tot hun recht als zij in Christus het be-
ginpunt van de dingen zien. "Indien gij dan van Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad en 
naar de beloftenis erfgenamen" Gal. 3:29. En evenals Abraham bad voor Sodoms behoud, zal 
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het geestelijk zaad van Abraham de Rechter van de ganse aarde bidden om behoud en om er-
barming in het oordeel. 

Krachtens de beloften van Gen. 13:15 is Abram erfgenaam van het Land, krachtens die van 
Gen. 17 erfgenaam van de wereld, d.i. van hemelen en aarde. Erfgenaam van de wereld is 
men alleen door rechtvaardigheid des geloofs. Rom. 4:13 "Zo dan, die uit het geloof zijn wor-
den gezegend met den gelovigen Abraham". Gal. 3:9 "Zo verstaat dan, dat degenen, die uit 
het geloof zijn, Abrahams kinderen (Gr, Zonen) zijn", Gal. 3:7 "En indien gij van Christus 
zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen". Gal. 3:29. Waarvan? 
Vanzelf van de hogere Abrahamietische beloften, die van wereld erfgenaam te zijn, wat ver-
vat is in het: "In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." Gen. 12:3. 

Herziening zal tot zuiverder, beter onderscheidende lijnen brengen. 

 

De Heilige Schriften 

No. 11. 

IX. Overzicht en Structuren van Paulus' oudste Brieven 

 

PAULUS BEDIENINGEN. 
We komen nu tot Paulus' Oudste Brieven. We hebben reeds op de o.i. onregelmatige structuur 
van het N.T. gewezen en opgemerkt, dat die ontstaan moet zijn door het gebrek aan inzicht in 
de tegenwoordige bedeling, waardoor men de Brieven dooreen heeft laten vloeien, de sfeer 
van "geloof" en "hoop" gescheiden en "geloof' en "liefde" vermengd heeft. 
 
Om Paulus' Brieven te begrijpen, moet men Paulus' bedieningen inzien. Die liggen uitgedrukt 
in zijn roeping, Hand. 26:17. Paulus moet verlost worden van "dit volk en de Heidenen ", tot 
wie hij gezonden wordt. " Hij ontvangt dus eerst een taak onder Joden en Heidenen; de taak 
voor de toekomst wordt hier niet meegedeeld, want de Heere zou hem nog verder verschijnen, 
26:16. Paulus' verlossing van Jood en Heiden heeft plaats in de gevangenschap. Vóór die tijd 
maakt hij met beide kennis en predikt het evangelie, waarbij Abraham als vader der gelovigen 
wordt voorgesteld d.i. welks inhoud is, dat niet de rechtvaardigheid naar de wet, Luk. 1:6, Fi-
lip 3:6, maar Gods gerechtigheid wordt toegekend. Dat houdt in 's Heeren lijden, dood en op-
standing, het offer, het Hogepriesterlijk werk, de bediening, die zelfs Petrus eens tegenstond. 
Mt. 16:22. 
Door deze lijn, dit evangelie, plaatst hij èn de Jood èn de Heiden in een hogere sfeer. Door 
Christus als Zoon Gods hebben beiden de toegang tot één Vader. In de Heidenwereld vindt dit 
evangelie allerwegen gehoor, Rom. 15:19. Voor diegenen in Israël, die hij niet bereiken kan 
en die behoefte hebben aan meer licht over Christus' lijden en sterven schrijft hij Hebreeën 
(aangenomen tenminste, dat deze Brief van Paulus is). In een rijke en schone uiteenzetting vat 
hij daar zijn evangelie samen van uit het Nieuwe Verbond bezien. De hoop voor beide groe-
pen is de toevergadering, 2 Thess. 2:1; Hebr. 10:25 (de epi sunagogè d.i. de op- en samenlei-
ding, door de S.V. dogmatisch vertaald door "Onderlinge bijeenkomsten", het Grieks heeft in 
beide teksten hetzelfde woord). 

Paulus' evangelie was ten dele geen verborgenheid. De rechtvaardiging wordt, al is het hier en 
daar meer negatief – het niet toerekenen der zonden - aan Israël geleerd. Het bidden om Gods 
gerechtigheid was niet onbekend Ps. 5:9; 40:10. Er bleef echter iets verzwegen. Israël moest 
Gods heil boodschappen en daarmee Zijn gerechtigheid. Het was (en is nog) bestemd om de 
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Volken tot God te leiden. Vanzelf moest het daartoe zelf eerst door zijn Hogepriester met God 
verzoend worden. Israël laat zich niet verzoenen. God zet echter Zijn voornemen voort. En 
waar in Handelingen Israël nog weigerachtig is een priesterlijk koninkrijk te worden, laat God 
aan de wereld buiten Israël de verzoening aanbieden, in Christus tot stand gebracht. Immers: 
God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Men behoeft daarom nu niet door 
Israël tot God te gaan. Laat U met God verzoenen, is de heilsboodschap. En wel door gelovig 
in te treden in het woord der verzoening door Gods gezanten gebracht. Dit nu is een deel der 
verzwegen verborgenheid van Rom. 16:25. Kort samengevat dus: op grond van Christus' lij-
den en sterven kunnen allen, buiten Israël om, tot God naderen en Hem als Vader leren ken-
nen. 

In Galaten treedt de rechtvaardigheid des geloofs op de voorgrond, in 1 Cor. en ook reeds in 
Galaten wordt de verzoening tussen de regels daar gevonden, in 2 Cor. 5 als doel van het 
Nieuwe Verbond duidelijk geleerd, in Rom. 5 nader uiteengezet. 1-2 Thess. geeft de loop aan 
van hen, die in die verzoening zijn ingegaan. Men ziet dus een voortgezette openbaring, een 
ontwikkelingsgang in Paulus' lijn. 

Dat hij dit onderwerp van meetaf ziet, volgt uit wat de Heere hem zelf geleerd heeft. Hij 
moest echter wachten op de tijden en gelegenheden om die waarheden vruchtbaar uit te kun-
nen dragen. 

Dat geschiedt door Israëls wegzinken en de als gevolg daarvan tot openbaring komende te-
genstand tegen Paulus’ bediening. Eindelijk wordt Israël terzijde gezet en houdt Paulus' eerste 
bediening op. De vrucht echter blijft, want de basis van de prediking van de dag der zaligheid, 
ligt het evangelie der verzoening. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, 
hun hun zonden (Gr. misdaden) niet toerekenende. Daaruit volgt: Laat U met God verzoenen. 

ROMEINEN. 
In Romeinen vinden we de volledigste uiteenzetting van Paulus' evangelie gepredikt in zijn 
eerste bediening. Wat in zijn andere Brieven voorbereid is of geboren uit drang der omstan-
digheden, wordt hier nog eens in zijn geheel beproken. Vandaar de grote aantrekkingskracht 
die deze Brief heeft op de gelovigen van alle tijden.  
 

Paulus is afgezonderd tot het evangelie, dat hij hier uiteenzet. Een deel ervan vinden we in 
Wet en Profeten, n.l. de rechtvaardiging door het geloof. De verzoening der wereld, waarbij 
allen voor God als zondaars staan en allen om niet gerechtvaardigd kunnen worden zonder de 
Wet, was verzwegen tot op de tijd dat het heil rechtstreeks tot de Heidenen kon komen, niet 
door Israël maar door Christus, niet in Zijn hoedanigheid als Zoon van David of Zoon van 
Abraham, maar als Zoon van God, Die tevens Zoon des mensen is. Vandaar dat Paulus terug-
loopt op Adam. Door één mens is de zonde en dood over alle mensen gekomen, door Christus' 
rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen, 5:18.  

Structuur: 
A1  C1  1:1-6 Het evangelie te voren beloofd door de Profeten en hun geopenbaard. Nim-

mer verborgen. 
D1  F1 1:7 Groet. 

G1 1:8-10 Gebed betreffende Paulus' bevel aan hen. 
H1 1:10-13 Paulus' wens hen te bezoeken. 

I1  1:14-16 Zijn bediening van het evangelie. 
E1 J1 1:16 - 8:39 Leerstellig deel. 

K1  9:1 - 11:35 Bedelingsdeel. 
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B1 11:36 Lofprijzing. 
Wijsheid Gods t.o.v. de be-
delingen. 

A2        E2 J2 12:1-15:7 Profetisch deel, 
K2 15:8-12 Bedelingsdeel. 

I2 15: 13-21 Zijn bediening van het evangelie. 
H2 15:22-29 Paulus' wens hen te bezoeken. 

G2 15:30-33 Gebed betreffende Paulus' bezoek aan hen. 
D2 F2 16:1-24 Groeten. 

C2 16:25, 26 De verborgenheid verzwegen gedurende de tijden der eeuwen. 
B2 16:27 Lofprijzing aan de alleen wijze God voor deze verborgenheid. 

1 CORINTHE. 
De beide Brieven aan de Corinthiërs zijn geadresseerd aan de gemeente, die is in God de Va-
der. Hierin ligt ingesloten dat zij staan op de basis van het evangelie Gods, aan Abraham ge-
predikt vóór hij besneden was (Gen. 15). Dit rust niet op het Davidische verbond, maar op de 
bredere belofte: Gezegend te worden met (niet in) de gelovige Abraham. 1 Cor is voor de ge-
heiligde, de heiligen en de aanroepers van de naam van de Heere Jezus Christus, beide hun en 
onze Heere. Paulus trekt hiermee Jood en Heiden tot de hogere belofte, van erfgenaam der 
wereld te zijn, 1 Cor. 6:2. 
 

De Corinthiërs dreigden de nieuwe eenheid, rustend op de verzoening der wereld (2 Cor. 5) te 
verstoren. In 1 Cor. worden dan ook veel zaken besproken om de verstoring uit de weg te 
ruimen. De partijschap wordt bestreden en gewezen wordt op het éne Fundament om op te 
bouwen. Verder geeft Paulus antwoord op de ingekomen vragen. Uit 1 Cor. lezen we, dat 
zonde gevolgd werd door onmiddellijk of spoedig oordeel. De hoereerder moest aan Satan 
overgegeven worden, 5: 1-5. Zij, die onwaardig het maal des Heeren gebruikten, werden zwak 
of krank of ontsliepen. (niet slapen zoals de S.V. zegt) 11:30. Men had bovendien allerlei 
geestesgaven, iets wat thans geheel ontbreekt. De verwachting is de parousia (spreek uit pa-
roezia), de "toekomst" (wederkomst) des Heeren, 15:23 en de verandering in een punt des 
tijds. 

Structuur: 
A1 1:1-9 Inleiding. 

B1 D1 1:10-4:16 Bedieningswerk, Berisping en uitlegging. 
E1  F1 4:17 Zending van Timotheus. 

G1 4:18-21 Bezoek van Paulus. 
C1 5:1-6:20 Zaken door Paulus gehoord. 
C2 7:1-8:13 Zaken door Paulus geschreven. 

B2 D2 9:1-15:58 Bedieningswerk. Berisping en uitlegging. 
E2 G2 16:1-9 Bezoek van Paulus. 

F2 16:10-18 Zending van Paulus. 
A2 16:19-24 Besluit. 

2 CORINTHE. 
2 Cor. is de voortzetting en uitbreiding van 1 Cor. De gehoopte verbetering is nog niet alge-
meen ingetreden. Toch is er gelegenheid om het einddoel van het Nieuwe Verbond bekend te 
maken. N.l. de verzoening der wereld (5:19) Paulus gezag wordt niet algemeen erkend hfdst. 
10-13. Hij stelt daartegenover de hogere openbaringen hfdst. 12, maar bijzonder, wat hij als 
Apostel heeft moeten lijden. 
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De hogere hoop, (boven die van Israël uitgaande), de opname en voorafgegane verandering 
des lichaams geeft ingang in het gebouw in de hemelen, het Vaders huis van Joh. 14; 2 Cor. 5 
(De woonstede, die de gelovigen krijgen is niet het nieuwe lichaam, maar de heerlijkheids-
sfeer der hemelen. Woonstede: zelfde woord als Jud. 7). 
 
Structuur: 
A1 1:1,2 Inleiding. 
       B1 C1 E1 1:3-11 Dankzegging. 

F1 1:12 Aard van Paulus' bediening. 
D1 G1 1:13,14 De tegenwoordige Brief. 

H1 J1 1:15,16 Voorgenomen bezoek. 
K1 1:17 - 2:2 Verdediging van zijn werk. 

I1 L1 N1 2:3-11 Vroegere Brief, Doel. 
O1 2:12,13 Geen rust in de Geest. 

M1 2:13 Macedonië Reis. 
      B2 C2 E2 2:14-17 Dankzegging. 

F2 3:1  7:4 Aard van Paulus' bediening. 
D2    I2 L2 O2 7:5-7 Geen rust in het vlees. 

N2 7:8-16 Vroegere Brief Uitwerking. 
M2 8:1  9: 15 Macedonië Gemeen-
ten. 

H2 K2 10:1  12:13 Verdediging van zijn werk. 
J2 12: 14  13:1 Voorgenomen bezoek. 

G2 13:2-10 De tegenwoordige Brief 
A2 13:11-14 Besluit. 

GALATEN.  
In Galaten zien we het verlaten van Paulus' evangelie in zijn aanloop getekend en daarmee het 
in twijfel trekken van zijn Apostelschap. Hij verdedigt dit met vuur. Hij is niet van mensen of 
door een mens gezonden, maar door Jezus Christus. Hij verwerpt de slavernij van de Wet. 
Wet en genade laten zich niet combineren. De bredere lijn plaatst in Christus Jood en Heiden 
op één lijn en zegent met Abraham. De Volken kunnen, nationaal genomen, alleen in Abra-
ham gezegend worden, d.i. onder hem, door zijn bemiddeling, de gelovigen uit alle volken, 
wier Vader hij is, worden met hem gezegend. Hij opent dus een BovenIsraëlietische sfeer, die 
der hemelen, reeds aan Abraham beloofd, Gen. 15:5, 6; ja tot op Abel terug te voeren, eerste-
ling als deze was van het geslacht der hemelen( zie Structuur van Genesis). 
 
Dit is de korte inhoud van "zijn evangelie”. Hij heeft dat 14 jaar lang onafhankelijk van de 12 
Apostelen gepredikt, bewijs dat God met Paulus' afzondering (Hand. 13:2) een nieuwe bede-
ling opent. (Zie ook structuur Hand.) 
Structuur: 
A1 1:1-5 Zendbrief begin en Groet. 

B1 C1 1:6 - 2:14 Bezorgdheid. 
D1 2:15 - 4:11 Leerstellige verbetering. 

B2 C2 4:12-20 Bezorgdheid. 
D2 4:21 - 6:10 Leerstellige verbetering. 

     C3 6:11-14 Bezorgdheid. 
B3  D3 6:15 Leerstellige verbetering. 

A2  6:16-18 Zendbriefslot en zegening. 

1  2 THESSALONICENSEN. 

1 THESS. 
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1-2 Thess. behoren tot Paulus' Oudste Brieven. Zij geven de hoop aan voor de gelovigen van 
die bedeling en voor allen die met hen eens geestes zijn. Paulus onderwijst hier over de tijden 
en gelegenheden en de wijze van de verwezenlijking. Het woord parousia (toekomst) treedt 
sterk naar voren, 1:10; 2:12, 19; 3:13; 4:13-18; 5:1-1 1, 23. 
 
Structuur: 
A1 1:1 Zendbrief begin. Inleiding. 

B1 a1 1:2 - 3:10 Dankzegging. Verslag. 
b1 3:11-13 Gebed. 

B2 a2 4:1  5:22 Vermaning. Onderricht. 
b2 5:23-25 Gebed. 

A2 5:26-28 Zendbriefslot. Besluit. 

 
2 THESS. 
2 Thess. is de voortzetting en uitbreiding van 1 Thess. Paulus geeft de kenmerken aan, waar-
aan men zien kan, dat de dag des Heeren (2 Thess. 2:2 volgens betere handschriften) komt. 
Hij heeft daar met hen over gesproken. De Antichristus wordt ons nader uitgebeeld. Hij is de 
mens (niet het systeem) der zonde en vóór hij plaats neemt in tempel Gods, het stenen ge-
bouw in Jeruzalem, kan de dag des Heeren, de oordeelsdag in Openbaring beschreven, niet 
aanbreken. 
 
Het geheel is uitwerking van O.T. profetie, bewijs, dat Paulus hier nog staat in zijn eerste be-
diening, d.i. in afwachting van Israëls bekering, waaraan de "toekomst" verbonden is (Hand. 
3: 19-21). 
Structuur: 
A1  1:1, 2 Zendbrief begin. Inleiding. Genade en Vrede. 

B1 C1 F1 1:3 Dankzegging. 
G1 1:3-5 Reden. Hun geloof en liefde en lijdzaamheid. 

H1 1:6-10 Het verkrijgen van rust en heerlijkheid. 
D1 I1 1:11 Gebed van hem. 

J1 1:12 De naam des Heeren verheerlijkt. 
K1 1:12 Zij in Hem verheerlijkt. 

E1 2:1-12 Opwekking. 
B2 C2 F2 2:13 Dankzegging. 

G2 2:13 Reden: Hun redding. 
H2 2:14,15 Het verkrijgen van heerlijkheid. 

D2 I2 2:16  3:1 Gebed van Paulus. 
J2 3:1-4 Het woord verheerlijkt. 

K2 3:5 Hun hart gericht op Gods liefde. 
E2 3:6-15 Opwekking. 

A2 3:16-18 Zendbriefslot. Besluit. Vrede en genade. 

HEBREEEN. 
Het grote onderwerp van deze Brief die we aan Paulus willen toeschrijven, is, dat de Messias 
van het O.T. moest lijden als 'n mens en dat die mens Jezus Christus is.  
 

Hebreeën is voor diegenen in Israël, die de hogere lijn zien, en Christus' Hogepriesterschap 
moeten leren verstaan. Dat is bijzonder Paulus' evangelie: Gerechtvaardigd in Christus' bloed, 
verzoend door de dood van Gods Zoon. Dat predikt hij onder de Heidenen. Hoe nu met de 
gelovigen in Israël? De twaalf Apostelen leren bijzonder dat Jezus de Messias, de Koning is. 
Eerst als dit aanvaard wordt, kan het tweede volgen; het lijden van Christus. Waar echter hun 
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boodschap allerwegen werd tegengestaan, konden zij niet veel verder komen. Vandaar nu, dat 
God zorgt, dat de gelovigen in Israël de diepere waarheden onder het oog krijgen: Christus' 
Hogepriesterschap. ln de andere Paulinische Brieven wordt dit punt voor de Heidenen behan-
deld en van trap tot trap uiteengezet, eerst de rechtvaardiging, dan de verzoening, en de zege-
ningen daarin vervat. 

In Hebreeën overziet hij het onderwerp voor Israël in zijn geheel en in Hebreeuwse geest, en 
laat meer, de Persoon van Christus naar voren komen. Het is de tegenhanger van Romeinen. 
Tevens stelt het de gelovigen van Israël op één lijn met de anderen in hun hogere hoop, n.l. de 
opname, de toevergadering. Het Gr. woord episunagogè komt slechts tweemaal voor, eens in 
2 Thess. 2:1: toevergadering, eens in Hebr. 10:25, waar het verwarrenderwijs vertaald is door 
"onderlinge bijeenkomsten” En de gelovigen uit de Heidenen èn die uit Israël, die met God 
verzoend zijn door Christus’ dood, d.i. de aanneming tot kinderen (Gr.: het stellen in een 
zoonsverhouding) verkregen hebben, verkrijgen de "opname", de op- en samenleiding de 
Heere tegemoet in de lucht. Een lagere hoop is de ingang in het koninkrijk der hemelen, een 
hogere die in Filippensen geopenbaard. Hebreeën geeft de basis aan voor het Nieuwe Ver-
bond. 

Structuur: 
A1 1:1-2: 1 8 Leerstellige inleiding. 

B1 C1 3:1-4:13 De zending van Christus: 
D1  4:14-16 Algemene toepassing: Dewijl. 

B2 C2 5:1-10: 18 Het priesterschap van Christus. 
D2 10: 19-12:29 Bijzondere toepassing: Daarom. 

A2 13:1-25 Praktisch slot. 

1 TIMOTHEUS. 
1 Tim. behoort met Titus tot Paulus' eerste Brieven. In beide komt de verwachting van Chris-
tus‘ komst voor. Beide geven de regels aan voor gemeente vorming en voor de gevormde ge-
meenten. In 2 Tim. ontbreekt dit geheel en al, daar hebben we de afzonderlijk staande arbei-
der. 
 
Structuur: 
A1  1:1,2 Zegening. 

B1 1:3-20 Opwekking. Praktisch. 
C1  2:1 - 3:13 Onderricht en Scholing. 

D1 3:14, 15 Voorgenomen bezoek. Vertoeving. 
E1 3:16 De verborgenheid der Godzaligheid. 
E2 4:1-12 De verborgenheid der Ongerechtigheid. 

D2 4: 13-16 Voorgenomen bezoek. Vertoeving. 
C2 5:1 - 6:2 Onderrichting en Scholing. 

B2 6:3-21 Opwekking. Praktisch. 
A2 6:21 Zegening. 

TITUS. 
Werd Timotheus door besnijdenis ten volle een Jood, Titus bleef te dien opzichte Heiden d.i. 
onbesneden. Hij ontvangt een gelijksoortige opdracht als Timotheus. Beide werken in ge-
meenten, bestaande uit Jood en Heiden, waarin de hogere eenheid van Efeze ontbreekt. Zie 1 
Tim. 1:7-11 en Titus 1:10, 14; 1 Tim. 1:16 en Titus 2:14. De hoop is de zelfde 1:6, 11, 12; 
Titus 1:3; 1 Tim. 6:14, 15: Titus 2:13. 
Structuur: 
A1 1:1-4 Zendbriefbegin. Groet. Zegening. 

B1 1:5-9 Gemeenten. Hun Orde. 
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C1 1:10-16 Twistzieke Cretensen. Gecensureerd. 
D1 2:1-10 De wandel en werken sociaal. Titus moet een voorbeeld van 
goede erken zijn. 

E1 a1 2:11 Reden: Gods genade aan alle verschenen. 
b1  2:12-14 Wat we als gevolg daarvan moeten zijn. 

c1  2:15 Opdracht aan Titus: "spreken, vermanen, 
bestraffen.",  
c2 3:1, 2 Opdracht aan Titus: herinneren. 

b2 13:3 Reden. Wat we eens waren. 
E2 a2 3:4-7 Reden: de goedertierenheid Gods verschenen. 

D2 3:8 De wandel en werken. Titus opgewekt tot goede werken. E 
C2 3:9 Twistzieke Cretensen. Veroordeeld. 

B2 3:10, 11 Gemeenten. Hun scholing. 
A2 3:12-15 Zendbriefslot. Groet. Zegening. 
 

Schriftonderzoek 
No. 11. 

 
Openbaring 11:7 "Het beest, dat uit de afgrond opkomt". 

 
Nu komen we tot het woord afgrond in Openbaring. Eenmaal verschijnt het Beest, waarvan 
Op. 11 zegt, dat het uit de afgrond opkomt. Vele gelovigen menen, dat hier met afgrond de 
"Hel" bedoeld wordt. Zij stellen zich die voor als een brandende poel onder de aarde, menen, 
dat het Beest de Satan is, die uit de "Hel" opkomt, om op aarde heerschappij te voeren over de 
"Kerk", de gelovigen. 
We moeten t.o.v. Openb. 11:7 twee dingen weten: Wie is het Beest? Wat is het opkomen? 
Wellicht wordt dan de afgrond beter begrepen. 
Wie het beest is, zegt de Schrift, Op. 17:11 "En het Beest, dat was en niet is, die is ook de 
achtste koning". 't ls dus een koning, en wel de achtste. Is dat Satan? Neen, want hij is de 
Draak, die het Beest zijn kracht en troon en grote macht geeft Op. 13:2. Satan geen zich zelf 
de macht toch niet, die hij al bezit. Het Beest is dus niet Satan, maar de achtste koning. Hij is 
uit de zeven, die vooraf gingen. 
Dat Beest nu komt op uit de afgrond. In 13:2 zien we het Beest opkomen uit de zee. Dat is 
niet het Beest als persoon, maar het rijk van het Beest. In vs. 3 zien we een van de hoofden 
van het Beestrijk ten dode toe gewond. Dat hoofd nu is een persoon de Beestpersoon, de acht-
ste koning. Hij is ten dode toe gewond, sterft, hetzij in schijn of in werkelijkheid en staat weer 
op. 

Hij was de 7e koning en wordt na zijn opstanding de achtste. Hij is begraven geworden en 
komt nu uit de afgrond, d.i. het graf op. Dan verwondert zich de gehele aarde achter dat Beest, 
Op. 13:3 en aanbidt het, vs. 4. 

Dan begint het te woeden tegen de heiligen, vs. 7 en grote dingen te spreken, vs. 5, 42 maan-
den d.i. 3 ½ jaar. Hierop kunnen we thans niet in de breedte ingaan. Het is ons thans alleen te 
doen om het uit de afgrond opkomen te verklaren. Ons houdend aan Rom. 10 waaruit we le-
ren, dat de afgrond het onderaardse is, menen we dat in Op. 11:7 ook het onderaardse bedoeld 
wordt en het de aanvulling is van Op. 13:2. Het Beest is de Antichristus, die gedood wordt, 
hetzij in schijn, hetzij in werkelijkheid, begraven wordt en weer opstaat als nabootsing van 
Gods Zoon. 
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Uit de Schriften 
Deel 1- No 12 - 28 Dec. 1929 

 

REEKS l 

Het Profetische Woord 

No 12. 

TWEEERLEI GROEP. 
In Gen. 22 ligt het tweede knooppunt van de in Gen. 13 en 15 aangegeven en in Gen. 17 voor 
het eerst elkaar rakende lijnen. Thans wordt het doel van de groepen uiteengezet en hun be-
staan met Gods eed bezegeld. In vs. 15-18 lezen we: 

 
"Toen riep de Engel des Heeren tot Abraham ten tweeden male van den hemel en zeide: Ik 
zweer bij Mijzelven, spreekt de Heere, daarom, dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, 
uw enige, niet onthouden hebt”  

 
a1  voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen 

b1 en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels 
c1 en als het zand dat aan den oever der zee is; 
c2 en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten 

b2 en in uwen zade (d.i. uw zaad) zullen gezegend worden alle volkeren der aarde, 
a2 naardien gij Mijner stem gehoorzaam zijt geweest."  

Men ziet de parallellen. Het zegenen, a1, houdt verband met het gehoorzaam zijn, a2, de ster-
ren des hemels, b1, is het zaad, in hetwelk alle volken der aarde gezegend worden, b2, het 
zand der zee, c1, is het zaad, dat de poort zijner vijanden erfelijk bezitten zal, c2. Laten we a1 
en a2 weg, dan zien we hier andermaal de twee groepen: de eerste is als de sterren des he-
mels, de tweede als het zand, dat aan de oever der zee is. De eerste zijn Abrahams geestelijke 
zonen, de zonen der belofte, geboren naar het voornemen der verkiezing, de andere stelt Isra-
el, Abrahams natuurlijk verkregen volk voor, de kinderen van vlees en bloed. 

Dat we hier wel degelijk twee groepen hebben, bewijst de Schrift verder. Tot Isaäk, de zoon 
der belofte, wordt gezegd: "lk zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels", 
Gen. 26:4, tot Jakob echter: "En uw zaad zal wezen als het stof der aarde", Gen. 28:14. Alleen 
in Abraham liggen beide beloften samen wat Hebr. 11:12 andermaal bewijst: "Daarom zijn 
ook van éénen, en dat van een verstorvene, zovelen geboren als de sterren des hemels en als 
het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk (d.i. ontelbaar) is". De Schrift zegt 
hier niet: als de sterren des hemels, ja als het zand... der zee, maar: als de sterren des hemels 
EN als het zand, dat aan de oever der zee is. "Het zand der zee" is geen bijstelling bij "de ster-
ren des hemels", maar bewijs, dat er tweeërlei groep is.  

HET ZAND DER ZEE. 
Men zou kunnen vragen, waarom in Gen. 22 niet staat: als het stof der aarde, zoals in Gen. 13. 
We geloven, dat het dezelfde groep is, waar we hierboven al op duidden door Gen. 28:14 als 
bewijs te geven voor het bestaan van deze groep. Alleen, de term zand... der zee" beziet Israël 
niet op zichzelf staande, maar in betrekking tot de Volken. Van die Volken wordt meer dan 
eens gezegd, dat zij waren in menigte als het zand der zee (Joz. 11:4; Richt. 7:12; l Sam. 13:5; 
Op. 20:8). Welnu tegenover het Volkerenzand wordt Israël gesteld, ook als het zand der zee in 
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menigte (Gen. 28:14, l Kon. 4:20; Jes. 10:22; Hos. 1:10, zie ook Jer. 33:22). Israël alleen 
weegt dus op tegen alle Volken. Men ziet, hoe de term "zand... der zee" meer zegt dan "stof 
der aarde" en volkomen Gen. 12 bevestigt: "Ik zal u tot een groot volk maken". 

TWEEERLEI TAAK. 
De 2 groepen hebben elk een taak te verrichten. De sterren des hemels moeten de volken ze-
genen, het zand der zee is der zee ten perk gesteld, Jer. 5:22, het moet het bruisen van de zee 
doen bedaren, d.i. de Volken beheersen, de poort zijner vijanden bezitten. Israël komt dus bo-
ven de Volken te staan als het Grote Volk. Maar, waar Gen. 22 tevens zegt, dat in de sterren 
des hemels alle volkeren der àarde, dit zijn de tot volheid gekomen Heidenen, ontstaan uit de 
geslachten des aardrijks, (niet hetzelfde woord) zullen gezegend worden, daar ligt daarin op-
gesloten, dat Israël mede in die Volken begrepen is. Het mindere wordt gezegend van het 
meerdere. Hieruit volgt dat èn boven de Heidenvolken èn boven Israël een groep zegenaars 
staat, aangeduid als de sterren des hemels, Abrahams geestelijke zonen, die gezegend worden 
met dè gelovige Abraham en een zegen zijn en in wie alle volkeren der aarde zullen gezegend 
worden. 
 
Allen, die in geloof in de Heere en ter wille van Zijn eer zegen verspreiden voor anderen, al 
zijn zij nog zo gering en onaanzienlijk, kunnen zegenen, ook al worden zij vervolgd, die de 
hongerende vijand weten te spijzigen, de dorstende hater weten te drinken te geven, die zich-
zelf om Gods wil en omdat Gods liefde in hun harten is uitgestort, niet wreken, die het kwade 
overwinnen door het goede (Rom. 12:14; 19-21), zullen in de toekomende eeuw hun hier aan-
gevangen zegening voortzetten en tot een zegen zijn voor de dan levende volken. Het: Wees 
een zegen wordt ook in en door hen vervuld en omdat zij kunnen zegenen uit liefde tot God 
en de naaste, zullen zij heersen en leiden en zal ook hun naam groot worden. Evenals God de 
volken bemint, beminnen zij de naaste, bewijs, dat de liefde Gods in hun harten is uitgestort. 
 

e. Abraham en zijn zaad 
Tot nog toe legden we schier alle nadruk op Abrahams geestelijk zaad, de Abrahamietische 
gelovigen uit de Volken en Israël en op het natuurlijk zaad. De eerbiedige Bijbellezer zal ons 
vragen: Maar wat nu met Galaten? Is Christus dan niet het zaad, in Wie alle Volken zullen 
gezegend worden? En de eenzijdige lezer zal menen, dat al de genoemde beloften uitsluitend 
en alleen geestelijk in Christus vervuld worden. Het zij verre van ons Christus, waar dan ook, 
buiten te sluiten en Hem de plaats te ontzeggen, die Hem en krachtens Zijn Godheid èn krach-
tens Zijn bedienend werk toekomt en waarvoor Hem eerst in de toekomende eeuwen, als we 
kennen zullen zoals we gekend zijn, de vólle aanbidding en heerlijkheid zal toegebracht wor-
den. Bij het licht van de Schrift en van de Geest zien we, dat Christus nergens buiten gesloten, 
maar ingesloten is in de Abrahamietische beloften. En wel dubbel n.l. als de grote "lK ZAL", 
de verheven Jehovah Zelf en als hèt Zaad, aan Wie mede alles beloofd is. 

De Schrift leert ons bij monde van Paulus, dat de beloftenissen gesproken zijn tot Abraham 
en zijn Zaad, Gal. 3:16. Hiermee valt alle leer of mening, dat de volle vervulling zonder d.i. 
buiten Abraham om, zal plaats hebben, God kan, op grond van Zijn beloften en eed, geen van 
deze beloften ten volle vervullen, indien Abraham niet eerst uit de doden is opgestaan. Maar 
hiermee valt ook alle leer, die meent, dat de vervulling buiten het Zaad om kan gaan. Beide 
zijn nodig, want de beloften zijn tot Abraham èn zijn Zaad. 

In zijn scherpzinnig betoog in Gal. 3 leert Paulus twee dingen. Vooreerst, dat de Schrift, door 
te spreken van "uw zaad" mede heen wijst naar Christus. Telkens is er één zaad. Niet àl Abra-
hams zaad ontving de beloften. Ismaël en Ketura's zonen vallen er buiten. Zij zijn wel zaad 
Abrahams, maar zij zijn niet het zaad, in welks lijn de beloften tot vervulling zullen komen. 
Bij Isaäk hetzelfde. Niet Ezau, maar Jakob is de zegendrager, hèt zaad. Zo ook in Jakobs ge-
zin. Niet Ruben, Simeon, Levi of zelfs Jozef is het zaad, maar: "Juda gij zijt het". En zo de 
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historie doorgaande langs het geslachtsregister van Luk. 3 zien we, dat er telkens maar één het 
zaad in het bijzonder is, De andere zijn zaad, maar over hen gaat de lijn om het zaad voort te 
brengen niet voort, zij zijn niet hèt zaad. 

De lijn nu van het zaad loopt uit op HET Zaad. Dit is in volheid Christus. Al Gods beloften 
aan Abraham, dus ook van het Land, zijn derhalve ook aan Christus gegeven. Ook aan de 
anderen, aan lsaäk, Jakob, enz. maar Christus is eerst ten volle hèt Zaad aan Wie mede al de 
zegeningen beloofd zijn. Zo ligt er dus tussen Abraham en Christus een reeks van zaad in, die 
de komst van hèt Zaad mogelijk maakte. En in en door het Zaad krijgt alles zijn volle be-
stemming. 

In dit verband zij terloops opgemerkt, dat de uitverkiezing zo in, een geheel ander licht komt. 
Omdat een reeks uitverkoren wordt, daarom worden de overigen nog niet verworpen. Dat is 
een menselijke conclusie. De verkiezing is ten bate van, niet met verwerping van het geheel. 
Jakob is uitverkoren om zegen drager te zijn, Ezau niet; Juda werd verkoren de voorvader van 
Christus te zijn; werd Jozef daarmee verworpen? Immers neen, En zo de hele lijn door. De 
verkiezing bedoelt de zegening te doen komen tot de overigen, niet om hen te verwerpen, ze 
is ten bate, niet ten koste van het geheel. 

Ten tweede leert Paulus ons, dat het verbond (van Gen. 12) bevestigd is Gal. 3:17. Het Gr. 
zegt: rechtskrachtig gemaakt. "Op Christus" staat wel in de St. V., maar niet in de betere 
handschriften. Dat Hij echter bedoeld is, volgt o.i. uit vs. 16. In Gen. 12 nu (want dit is het 
hier bedoelde verbond, blijkens de nadere aanwijzing, dat na 430 jaar de wet is ingekomen) is 
geen sprake van het zaad, zodat we hier voor een schijnbaar onoplosbaar vraagstuk staan. Er 
wordt een verbond gemaakt, dat kan eerst rechtskrachtig worden door een Verbondsbevesti-
ger en Die wordt in het hele verbond schijnbaar niet genoemd. 

De oplossing is eenvoudig. De Verbondssluiter Jehovah, de Heere, is ook de Verbondsbeves-
tiger. We staan hier voor het grote mysterie, dat de zich Openbarende Jehovah van het 
"O.T." vlees wordt in het "N.T.". Eer Abraham was, ben Ik. De "Ik zal" is de "Ik ben". Wel 
verre dus, dat we Hem, de Verhevene, uitsluiten, geven we Hem de plaats, die boven allen is 
en geloven met Abraham in de Heere, dat is in Hem, Die het al volbrengt en verwerkelijkt. 
Davids Zoon is Davids Heer. En Abrahams Zaad is Abrahams Heere! 

"Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenaam". 
Gal. 3.29. Meestal keert men dat in zijn gedachten om en denkt: Indien men in Abrahams 
voetstappen wandelt, is men Christus’ zaad. De Schrift leert anders. Door het Zaad is alleen 
de vervulling van de beloften mogelijk. Indien God Zijn beloften aan Abraham niet vervult, 
vervult Hij die aan Abrahams Zaad, Christus, òòk niet. Gal. 3 leert, dat zowel Abraham als 
zijn Zaad erfgenamen zijn. En zie hier nu het Goddelijke. Het Zaad, Christus, schenkt alles 
aan het zaad Israël en de Abrahamietische gelovigen. Het Zaad is alleen gekomen om de be-
loftenissen der vaderen te bevestigen, Rom. 15:8 en opdat de Heidenen God vanwege de 
barmhartigheden zouden verheerlijken, Rom. 15:9, ja om Abraham en zijn zaad erfgenaam 
van de wereld te doen worden, Rom. 4:13. De belofte wordt uit genade verwerkelijkt (Rom. 
4:16). 

EXODUS. 
Israëls verlossing uit Egypte is bekend. Wij staan er niet bij stil. Alleen wijzen we er op, dat 
deze verlossing z'n antitype vindt in de toekomstige verlossing uit al de landen, waarheen zij 
verstrooid zijn, Ez. 36:24 e.a. 
 

Israël is Gods eerstgeboren volkenzoon, Ex. 4:22. In Christus vindt het zijn Antitype. Zoals 
Deze in de dood gegaan is, maar is opgewekt, zo zal Israël, hoewel thans dood zijnde, in het 
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leven herroepen worden. "Want indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat 
zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?" Rom. 11:15. 
Dat Israël eerstgeboren zoon is, houdt in, dat er na Israël nog andere volkenzonen zullen ge-
boren worden. Het houdt nog meer in. De eerstgeborene kreeg een dubbel deel, wellicht ook 
om in staat te stellen de voor schuld verkochte erfdelen zijner broeders of hen zelf te kunnen 
lossen. Zo zal Israël als eerstgeborene een dubbel deel ontvangen en daarbij tevens een pries-
terlijk koninkrijk wezen om de volken tot God te leiden. Vanzelf moet het daartoe eerst zelf 
bekeerd zijn. 

Aan Israël werd de Wet gegeven. Eensdeels om daarmee de hele wereld voor God veroor-
deelbaar te stellen. Anderzijds ook om, wanneer God die wet in hun hart geschreven heeft, die 
uitwendig te vervullen. Tittel noch jota zal voorbijgaan tot dat die vervuld is, Mt. 5:18. Mede 
door Israël. De Wet is heilig en goed. Dat goede, de Wet, in z'n hele omvang wordt niet afge-
schaft, maar gaat alleen door vervulling over in een hoger goed, de vervulling van de beloften 
uit genade. 

HET EERSTE VERBOND. 
In Ex. 24 vinden we de sluiting van het eerste, het Oude Verbond. Vooraf had het volk be-
tuigd: "Al deze woorden, die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen", 24:3. Alles wordt 
door Mozes in een boek geschreven, vs. 4, daarna een altaar gebouwd, waarop door de jonge-
lingen geofferd werd, vs. 5. De helft van het bloed wordt op het altaar gesprengd, de andere 
helft op het volk: De brandoffers waren de verbondmakers. in Hebr. 9 onjuist vertaald door 
testamentmaker. Mozes maakte geen testament, hij maakte een verbond. 
 
Eenmaal wordt een Nieuw Verbond gemaakt. Met wie? Vanzelf met Israël. Anders kon er 
niet staan: een Nieuw Verbond. Dit is nieuw t.o.v. het eerste, het bij Sinaï geslotene. In wezen 
is het 't verbond van Gen. 17:6-8, het eeuwig verbond. Dit verbond moest ook door bloed in-
gewijd worden. Dat is geschied door Christus. Hij gaf het bloed voor het Nieuwe Verbond, in 
de S.V. onjuist vertaald door testament, (Overal waar men in het "N.T." het woord testament 
vindt, leze men "verbond": Het is hetzelfde woord, dat in andere teksten door "verbond" is 
vertaald.) 
Indien Israël verworpen ware, kon er nooit een "Nieuw" Verbond met hen gemaakt worden. 
Indien met "geestelijk Israël" het Nieuwe Verbond gemaakt wordt, met de gelovigen uit de 
Heidenen, wanneer is dan met vroegere Heidenen het Oude Verbond gemaakt? Indien wij 
thans in het Nieuwe Verbond staan, wanneer hebben wij, Heiden-gelovigen, dan tot God ge-
zegd: Al wat de Heere tot ons gesproken heeft, zullen wij doen? Gaarne vernemen wij dat. 
(Zie verder Dl III. Veelvuldige wijsheid Gods.) 

Op een ding zij nog gewezen: Wet en verbond zijn niet hetzelfde. Voordat Israël het verbond 
aanging, had God reeds wetten gegeven, Ex. 20-23. Het verbond was, dat Israël aanvaardde 
de wet te volbrengen. Waar zij dit uit eigen kracht deden, moesten zij falen, Eenmaal zal God 
Zijn wetten in hun hart schrijven. Volgaarne zullen zij ze dan houden. Dit is dan het Nieuwe 
Verbond. Het eerste verbond kon verbroken worden en is verbroken. Het kan niet weer van 
kracht worden. De Wet echter kan niet verbroken worden. Gebroken, van mensenzijde, ja. 
Maar van Gods zijde blijft de eis ervan gehandhaafd. Het eerste verbond ging voorbij, de Wet 
gaat niet voorbij dan door vervulling. 

LEVITICUS. 
In "De Wet", de eerste 5 Boeken van de Schrift, vinden we niet alleen in Genesis Israëls toe-
komst getekend, maar ook in andere, n.l. Leviticus en Deuteronomium. We gaan dit in het 
kort na. 
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Lev. 26. In dit hoofdstuk zien we zegen beloofd, vs. 3-14, en vloek bedreigd, vs. 14- 46, De 
onderzoekende lezer ga dit zelf na. We kunnen niet alles aanhalen, daarvoor is het hoofdstuk 
te lang. Alleen het slot zij geciteerd: 

 
Vs. 38-45 "Maar gij zult omkomen onder de Heidenen en het land uwer vijanden zal U ver-
teren. En de overgeblevenen onder U zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer 
vijanden uitteren, ja ook om de ongerechtigheden van hun vaderen zullen zij met hen uitte-
ren. Dan zullen zij hunne ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid van hun vaderen 
met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met Mij 
in tegenheid gewandeld hebben, dat Ik ook niet hen in tegenheid gewandeld en hen in het 
land van hun vijanden zal gebracht hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt- 
en zij dan aan de straf van hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal Ik geden-
ken aan Mijn verbond met Jakob en ook aan Mijn verbond met Isaäk en ook aan Mijn ver-
bond met Abraham zal ik denken en aan het land zal Ik gedenken als het land om hun-
nentwil zal verlaten zijn geweest en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wan-
neer het om hunnentwil verwoest was en zij aan de straf van hun ongerechtigheid een wel-
gevallen zullen gehad hebben, daarom, dat zij Mijn rechten hadden verworpen en hun ziel 
van Mijn inzettingen gewalgd had. En hierboven is dit ook; als zij in het land van hun vij-
anden zijn, zal Ik hen niet verwerpen noch van hen walgen om een einde van hen te maken 
vernietigende Mijn verbond met hen, want Ik ben de Heere hun God. Maar Ik zal hun (ten 
beste) gedenken des verbonds der voorouderen, die Ik uit Egypteland voor de ogen der Hei-
denen uitgeleid heb, opdat Ik hen tot een God ware. Ik ben de Heere hun God". 
 

GEEN EINDE GEMAAKT. 
Men ziet hieruit duidelijk, dat de Heere met Israël geen einde maakt. Hij is en blijft hun God 
en gedenkt aan Zijn verbonden. De vraag is, welke die verbonden zijn die gemaakt zijn met 
Jakob, Isaäk en Abraham. Dat is na te gaan in Genesis. 

 
•  Gen. 35:11 "En dit land, dat Ik Abraham en Isaäk gegeven heb, dat zal Ik U 

(Jakob) geven en uw zaad na U zal Ik dit land geven". 
•  Gen. 28:13 ... "dit land waarop gij (Jakob) ligt te slapen, zal Ik u geven en 

uwen zade" (= aan uw zaad). 

•  Gen. 26:3 "... want u en uwen zade (aan uw zaad) zal Ik al deze landen geven", 
zei de Heere tot Isaäk. 

•  Gen. 13:16 "Want al dit land dat gij ziet, dat zal Ik u geven en uwen zade (aan 
uw zaad) tot in eeuwigheid", zei de Heere tot Abraham. 

Dit zijn onvoorwaardelijke verbonden, vrije genadegiften. En daaraan zal de Heere gedenken, 
ook voor Israël. Naar dat onvoorwaardelijk verbond wijst de Heere terug, Daaraan gedacht 
Hij ook, toen Hij hen uit Egypte leidde. Ex. 6:3 "En ook heb ik Mijn verbond met hen (Abra-
ham, Isaäk en Jakob) opgericht, dat Ik hun geven zou het land Kanaän, het land van hun 
vreemdelingschappen". Israël werd eens uit Egypte verlost krachtens dat onvoorwaardelijk 
drievoudig herhaald verbond. En krachtens dat zelfde verbond zal de Heere ook aan Israël 
gedenken in het land der vijanden en geen einde van hen maken. Israël zal dus op grond van 
dat verbond in de toekomst nogmaals in zijn land ingezet moeten worden, Israël is in zijn ei-
gen verbond niet staande gebleven, maar 's Heeren onvoorwaardelijk verbond is waarborg 
voor Israëls herstel. De kiem daarvoor is Gen. 12:1-3, het verbond der belofte, Gal. 3:17. 
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NUMERI. 
Van Numeri brengen we onder de aandacht van de lezers enkele uitspraken van Bileam. Deze 
zijn van veel verdere strekking dan men gemeend heeft en nog niet in hun geheel vervuld. 

 
•  23:9 "Zie dat volk zal alleen wonen en het zal onder de Heidenen niet gerekend 

worden". Wie Israëls historie nagaat, zal zien, dat Israël al spoedig met de Hei-
denen gelijk stond of het nog erger maakte. Zie Richteren, 2 Kon. 17:9-17; Jes. 
1:9, 10 e.a. Het alleen-wonen moet nog vervuld worden en wijst op Israëls toe-
komstige heiligheid. 

•  23:10 "Wie zal het stof van Jakob tellen, ja het vierde deel van Israël?..." Te-
genwoordig kan Israël nog geteld worden. Hier wordt gewezen op een vrucht-
baarheid, waarbij het stof ontelbaar is. 

•  23:21. "Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook ziet Hij niet aan 
de boosheid in Israël. De Heere, Zijn God, is met hem en het geklank des Ko-
nings is bij hem". Ook dit is onvervuld. God heeft Israël tijdelijk verlaten en 
gedenkt nog wel aan hun zonden. Bewijs: Israëls wereldballingschap. 

•   24:7 "... zijn (Israëls) Koning zal boven Agag verheven worden en Zijn ko-
ninkrijk zal verhoogd worden". Dit, zal zijn als Davids Zoon de troon van Isra-
el bestijgt. 

•  24:19 "... en daar zal Eén uit Jakob heersen". Ook dit is toekomstig, Christus 
heerst nog niet maar wacht, totdat Hem Zijn vijanden gezet worden ten voet-
bank Zijner voeten. Zie ook vs. 17. 

DEUTERONOMIUM. 
Nu leze men Deut. 28. In vs. 1-14 staat de zegen voor Israël, alle aardse, natuurlijke zegenin-
gen, in vs. 15-68 de vloek. Israël ontvangt de zegen als het naarstig Gods stem gehoorzaamt, 
de vloek, indien het weigert dit te doen. Het is wel opmerkelijk, dat de vloek èn in Lev. 26 èn 
in Deut. 28 veel langer is dan de zegen. 
 
Tot de vloek nu behoort ook Israëls verbanning uit het land en de verstrooiing naar elders. 
Deze is in tweeën geschied, door Babel en door Rome. Vs. 49 "De Heere zal tegen u een volk 
verheffen van verre, van het eind van de aarde, gelijk een arend vliegt, een volk welks spraak 
gij niet zult verstaan, een volk stijf van aangezicht". Wij voor ons zien hierin Assur dat de 10 
stammen en Babel dat de 2 stammen, maar vooral Rome dat "gans Israël" wegvoerde. Bijzon-
der schijnt Mozes het oog op Rome gehad te hebben, daar hij spreekt van een volk, welks taal 
Israël niet verstaan zou. De talen van Assur en Babel waren zeer aan het Hebr. verwant. 
Toch verstond Israël in vroeger tijden het Syrisch, d.i. Aramees, de taal die ook in Babel ge-
sproken werd, niet. Immers toen Sanherib tegen Samaria opgetrokken was en de 10 stammen 
had weggevoerd, verschenen zijn dienaren ook voor Jeruzalem om de overgave te eisen en 
spraken het volk toe in het Hebreeuws. Hiskia's dienaren vroegen hun in het Syrisch d.i. Ara-
mees te spreken, opdat het volk ze niet zou verstaan. Zij weigerden en wilden het volk juist 
doen horen, hoe zwak Juda er bij stond en hoe sterk Sanherib was, Jes. 36:11, 12. Dat was het 
eerste volk welks spraak Israël niet verstond, 2 Kon. 18:26, 28.  

In Babel ontmoette het het tweede volk welks spraak hun vreemd was, al kan er in de meer 
dan 100 jaar, die er verliep tussen de wegvoering naar Assur en die naar Babel meer taalver-
menging tussen het oude Hebreeuws en het Chaldeeuws zijn gekomen. 

In Rome is het derde volk te vinden welks spraak Israël vreemd was. Het Latijn verschilde 
geheel en al van het Hebreeuws en was zelfs geen verwante taal. 
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Dat Deut. 28 letterlijk over Israël vervuld is, lijdt geen twijfel. 

•  Vs. 53 zegt, dat Israël de vrucht des buiks eten zou, wat vervuld is toen Babel 
Jeruzalem belegerde (Klaag]. 2:20; 4:10), en ook toen Rome het deed (Josep-
hus). 

•  Vs. 64 "En de Heere zal u verstrooien onder alle volken van het ene einde der 
aarde tot aan het andere einde derzelve". Ook dit is vervuld. Overal is Israël te 
vinden. "De wandelende Jood" heeft nergens rust. 

•  Vs. 65 "Daartoe zult gij onder die volken niet stil zijn en uw voetzool zal geen 
rust hebben, want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven en bezwijking 
der ogen en matheid der ziel". Men denke aan het Antisemitisme in vroeger en 
later tijden. Ook onze dagen kermen nog de progroms, de uitmoording en 
plundering van de Joodse wijken in buitenlandse steden. (Noot: Bedenk dat dit 
boek 12 jaar vóór de tweede wereld oorlog is uitgegeven.) 

•  Vs. 68 is vervuld. "En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen  
door een weg, waarvan Ik u gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien en aldaar 
zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienst-
maagden, maar daar zal geen koper zijn" zie Hos. 8:13. Ook in het Jaar 70 n. 
Chr. zijn duizenden Joden naar Egypte gevoerd en was er zo'n overvloed van 
aangevoerde slaven, dat men niet wist wat er mee aan te vangen. 

Zo is de vloek over Israël vervuld. Israëls volksbestaan is weggenomen en nimmer is het weer 
een geheel vrije natie geweest die tot hoofd der Volken was. 

DE TERUGKEER. 
Het zal echter niet zo blijven. Na Deut. 28 volgt hfdst. 30 en daar vinden we de terugkeer. 
 
Deut. 30:1-5 

"Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze 
zegen of deze vloek... zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken, waar-
henen de Heere Uw God u gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot den Heere uw 
God en Zijner stemme gehoorzaam zijn naar alles dat Ik u heden gebied. ...En de 
Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zal Zich uwer ontfermen en Hij zal u 
weder vergaderen uit alle de Volken, waarhenen U de Heere uw God verstrooid had   
En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten heb-
ben en gij zult dat erfelijk bezitten en Hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen 
boven uwe vaderen". 

Dit is nog nimmer geschied en wacht op vervulling. In de toekomende eeuw. Reeds dit woord 
is voldoende om Israëls toekomstig herstel te bewijzen. Mozes, de Man Gods, de profeet, 
heeft een inzicht van God verkregen over Israël als volk. Hij wist, dat het volk het na zijn 
dood verderven zou. Zie Deut. 31:16-18. 

God zou zijn aangezicht verbergen om al het kwaad, doch eenmaal zal de Heere komen. God 
Zelf neemt de zaak ter hand. Deut. 30:6 "En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het 
hart uws zaads om den Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, 
opdat gij leeft". Dit is de oprichting van het verbond van Gen. 17:7, het Nieuwe Verbond, in 
tegenstelling tot het Oude, bij Sinaï gesloten. In dat Nieuwe Verbond nu, doet God alles. Hij 
schrijft Zijn wetten in het hart en verlicht door Zijn Geest. 

HET LIED VAN MOZES. 
In Deut. 32 vinden we het lied van Mozes. Een deel ervan is vervuld. Men zie vs. 1-20. 
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•  Vs. 21a werd vervuld in de tijd van de richters en koningen, dus tijdens Israëls 
verblijf in het land. Toen was het: "Zij hebben Mij tot ijver verwekt door het-
geen dat geen God is, zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden" 
(afgoden). 

•  Vs. 21b werd vervuld in de tijd van Handelingen: "Ik dan zal hen tot ijver ver-
wekken door degenen die geen volk zijn, door een dwaas volk zal Ik ze tot 
toorn verwekken". Paulus citeert dit vers in Rom. 10: 19. Toen kwam de tijd, 
dat Israël geen volk meer was. 

•  Tussen vs. 21 en 22 ligt onze tussenbedeling. Van vs. 22 wacht dit lied nog op 
verdere vervulling. 

•  Het dreigende oordeel, de dag des Heeren, over Zijn volk, kondigt de Heere 
dan in vs. 22-25; het wordt voltrokken in vs. 39-42. 

•  In vs. 26-33 vinden we Gods gedachten over Israël tijdens de verstrooiing: "In 
alle hoeken zou Ik ze verstrooien, ik zou hun gedachtenis van onder de mensen 
doen ophouden, zo Ik den toorn des vijands niet schroomde... er is geen ver-
stand in hen". 

•  In vs. 43 komt de keer: "Juicht gij Heidenen met Zijn volk". Hieruit blijkt dat 
èn Israël èn de Heidenen blijven bestaan. In Rom. 15:10 ziet Paulus dat in pro-
fetisch licht. Dit woord is nog in genen dele vervuld. Thans is Israël niet "Zijn 
volk", maar LoAmmi, Niet Zijn Volk, thans juichen geen Heidenvolken met Is-
raël. 

•  De dag der wrake om het bloed Zijner knechten te wreken, vs. 43 moet eerst 
nog komen. Dan zal Hij Zijn Land en Zijn volk verzoenen, vs. 43. 

 
DE ZEGEN VAN MOZES. 
Het toekomstig herstel en de bewijzen voor de barmhartigheid Gods worden in Deut. 33 door 
Mozes bezongen. Dan bemint God de volken, vs. 3, dan is de Heere Koning in Jeschurun, d.i. 
de Oprechte (Israël) vs. 5. (Het woord hier door "was"vertaald, is in Gen. 1:6 vertaald door 
"zij". Het kan evengoed overgezet worden door: "en worde"). Dan zal God op de hemel varen 
tot Israëls hulp, vs. 26 en Hem tot een woning zijn. Dan wordt Mozes' profetie vervuld: Israël 
dan zal zeker wonen en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most, ja zijn hemel zal 
van dauw druipen, vs. 28. Is het wonder, dat hij eindigt met: 
 
"Welgelukzalig zijt gij, O Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door den Heere", 
vs. 29. 
 

WELGELUKZALIG, O ISRAEL. 
Israël is een voorbeeldend volk. God geeft in Israël groots aanschouwelijk onderwijs voor al-
len. Ook wat zijn herstel betreft. Te veel is dat uit het oog verloren. Men heeft de profetieën 
wel toegepast, maar niet uitgelegd. Rome en de Reformatie leren, dat zij in Israëls plaats ge-
komen zijn. Het Adventisme is ook deze mening toegedaan, het Russellisme meent, dat zij 
geestelijke Joden zijn. Al deze richtingen menen, dat bij Israël boedelbeschrijving heeft plaats 
gehad en Israëls beloften overgedaan zijn aan anderen. De een eigent zich nog al meer toe dan 
de ander. Als dat zo ware, dan was Israël verstoten en had geen hoop meer. De "Wet" heeft 
ons echter al wat anders geleerd en de "Profeten" zullen dat bevestigen. 
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Israël heeft niet afgedaan, De Volken hebben een toekomst, Op. 21:24. Zou het Grote Volk 
die niet hebben? Ongetwijfeld. En het is dan ook niet zonder oorzaak, dat Mozes, de man 
Gods, op Israël blikkend, in heilige vervoering uitroept: Welgelukzalig zijt gij, O Israël, wie is 
u gelijk. Gij zijt een volk, verlost door de Heere. 
De tijd zal komen, waarop dit woord letterlijk vervuld zal worden. Zeker ook geestelijk. Maar 
omdat het geestelijk vervuld wordt, wordt het ook letterlijk vervuld. Het waarlijk geestelijke 
streeft naar de letterlijke uitbeelding, Bij God is er geen pure abstractheid, maar wezenlijke 
realiteit. En juist, omdat we de Schrift geestelijk willen lezen, d.i. alles onderscheidende (1 
Cor. 2) daarom geloven we ook in Israëls letterlijk herstel. God heeft in Israël afgebeeld, wat 
Hij in de hele schepping zal vervullen. Zoals het schepsel van Hem afgevallen: is, valt Israël 
af.  Maar even goed als Hij alle dingen tot Zichzelven zal verzoenen, Col. 1:20, eveneens zal 
Hij ook Israël, als typisch voorbeeld daarvan, herstellen. En dan zal Israël God loven, dat het 
verkoren is geweest om aan te tonen: Roeping, val, herstel. Geen wonder, dat Mozes dit zien-
de, blijde uitroept: "welgelukzalig zijt gij, O Israël". 

 

De Heilige Schriften 

No. 12. 

X. Overzicht en Structuren van Paulus' Latere Brieven 

OVERZICHT. 
De laatste groep wordt gevormd door Paulus' latere Brieven, geschreven in de gevangenschap. 
Het zijn er 5, Efeze, Colossenzen, Filippensen, Filemon en 2 Timotheus. Na Israéls terzijde 
zetting en het uitstel van het Koninkrijk, bereidt God een hoger heil. Christus wordt gezien als 
Hoofd boven alle dingen. Niet in de hemelen, maar in het overhemelse, d.i. wat boven over de 
hemelen is, wordt nu binnengeleid. De S.V. laat dit niet uitkomen, De term "en tois epoura-
niois" d.i. onder, te midden van de overhemelsen, komt vijf maal voor, uitsluitend in Efeze 
n.l. 1:3,20; 2:6; 3:10 en 6:12 (lucht). 
 
Met Efeze wordt een geheel nieuw verschiet geopend. In Colossenzen wordt dit nader toege-
licht, Filippensen geeft de weg er heen aan, 2 Tim. zegt ons dat Paulus de hoogste roeping 
bereikt heeft en de kroon der rechtvaardigheid verkrijgt "in dien dag", n.l. die der uitopstan-
ding, in Fil. 3:11 (in de S.V. de wederopstanding genoemd), en geeft een kort overzicht van 
de gang van de nieuwe bedeling. Deze is niet rooskleurig. 
Met deze laatste groep brengt Paulus het Woord tot zijn volheid. Hij vervult het, Col. 1:25. 
We wezen er reeds op. dat hij het 7e deel er aan toevoegt en daarmee het geheel voltooit. 
Evenals Christus de Voleinder des geloofs is, al is Abraham de vader der gelovigen, zo vin-
den we eerst bij Paulus de vervulling van het Woord, al is Openbaring van Oud en Nieuw 
Verbond reeds zeer rijk. In de Efezer groep vinden we de volheid des Woords die het vroeger 
gegevene, alhoewel dat later nog uitgroeien kon, (en kan: Openbaring; Ps. 102:19) in een ho-
ger standpunt doet overgaan. Het gaat hier niet om de omvang, maar om de inhoud. 

HET GEBOUW VAN DE SCHRIFT. 
Alles overziende, is de Schrift te vergelijken bij een groots bouwwerk met drie verdiepingen: 
 
De eerste bevat Israels beloften. De hoop is de ingang in het aardse koninkrijk, het in bezit 
verkrijgen van het land Kanaan, het heersen over de andere volken. Die beloften moet men 
zoeken in Wet, Profeten en Psalmen. De Evangeliën stellen ons Davids en Abrahams Zoon 
voor, gereed om ze te bevestigen. In de Handelingen zien we Hem andermaal daartoe bereid. 
In Openbaring heeft de vervulling ervan plaats.  
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De tweede bevat de hogere beloften, die voor Abrahams geestelijk zaad. Deze worden uitge-
werkt in Paulus' Oudste Brieven en in Hebreeën. De hoop is niet de ingang in een aards land, 
maar voor de geheiligden, de opname de Heere tegemoet in de lucht en het met Christus heer-
sen over de Volken. Zij zijn erfgenamen der wereld. 

De derde bevat de hoogste belofte, die voor het lichaam van Christus. Die vinden we vervat 
in de Efezergroep. De hoop is niet om het gezegend aardrijk te beërven, niet de opname, maar 
het met Christus gezet worden boven alle dingen, het met Hem geopenbaard worden in heer-
lijkheid. De weg daartoe is het Zijn dood gelijkvormig worden. 

Uit een en ander volgt, dat de gehele Schrift nodig is. De bovenbouw heeft de onderbouw no-
dig, niet wat de hoop betreft, maar tot basis voor het hoger liggende. We moeten m.a.w. eerst 
Israëls lijn zien, zullen we in staat zijn de andere te zien. Van het nàspeurlijke in de Schriften, 
moeten we komen tot het onnaspeurlijke in Christus' rijkdom, d.i. Christus' Lichaam. De ove-
rige Schrift wordt niet verworpen maar bevestigd, wordt niet overbodig, maar wordt steeds 
meer nodig om uit de tegenstelling, uit de verschillen het rijke te zien, dat weggelegd is voor 
hen, die God tot het hogere roept. De Efezergroep eist al het andere op als opgangen zowel 
wat het inzicht als wat de geestelijke bekwaam making betreft. De hele Schrift is nodig om in 
het Hoofd op te wassen. Waar het bijzonder in onze tijd nodig is ons van onze hoop reken-
schap te geven, moeten de grondlijnen en de opbouw zorgvuldig nagegaan worden. Niet wij, 
God Zelf werkt deze hoop in. Paulus' latere Brieven geven de positie en hoop aan van het Li-
chaam van Christus, dat gevormd wordt in de bedeling der genade Gods. Deze vangt eerst 
aan, nadat Israël terzijde is gezet, d.i. geestelijk nadat Paulus in Rome is gekomen en loopt 
door tot op onze tijd. Het einde ervan is mogelijk naderende. 

EFEZE. 
Efeze is het begin van een nieuwe bedeling. De Brief zelf is niet gericht aan een gemeente, 
hoewel wij hem de Brief aan Efeze noemen. Het woord Efeze ontbreekt in de beste hand-
schriften. Het kan van de kanttekening ingevoegd zijn. Men meent ook wel, dat deze Brief 
aan Laodicea gericht is (Col. 4:16). Efeze is "aan de heiligen en gelovigen (getrouwen)", en 
een algemeen rondschrijven, een oproep om nog een trap hoger te stijgen dan de geestelijke 
hoogte, waarop God reeds geleid had in Abraham. 
 
Efeze kan niet ten volle verstaan worden zonder de basis ervan: Romeinen. In Romeinen is 
sprake van het met Christus gestorven en opgewekt zijn, in Efeze is het met Christus gezet 
zijn in de overhemelse plaatsen of gewesten of onder de overhemelse overheden en machten. 
Om Efeze te bereiken is de ganse Schrift nodig. De lijn gaat over Romeinen en om daar te 
komen, moet uit het O.T. geleerd worden, dat het Israëlietisch is. Uit de dingen, die verschil-
len, moet men het geestelijke inzicht verkrijgen en uit de naspeurlijke beloften komen tot de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus. 

Efeze handelt over de verborgenheid, die in God verborgen is geweest. Kort samengevat is 
deze verborgenheid deze: Niet alleen Christus wordt gezet aan Gods rechterhand in het over-
hemelse, maar door Gods onuitsprekelijke genade wordt met Hem een Lichaam, een groep 
gelovigen uit alle Volken mede tot die heerlijkheid verheven, Efeze 3:6; 1:3. Dat was nimmer 
geopenbaard, noch in enig woord, profetie, type of schaduw. Het was een verborgenheid ver-
borgen in God, Efeze 3:9. Het Hoofd-zijn-bovenalle-dingen wordt alleen verstaan wanneer 
men Hem ziet als God boven allen, het Mede lichaam zijn is alleen werk van Gods Geest. 

Structuur: 
A1  1:1,2 Zendbrief begin, Groet.  

B1 1:3 - 3:19 Leerstellig deel. Over onze staat. 
C 3:20,21 Lofverheffing. 

B2  4:1 - 6:20 Leerstellig deel, Over onze stand. 
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A2  6:21-24 Zendbrief slot. Zegening. 

COLOSSENZEN. 
Colossenzen is commentaar en uitbreiding van Efeze. Wordt in Efeze bijzonder over het Li-
chaam gesproken, in Colossenzen wordt op het Hoofd gewezen, waaraan we moeten vasthou-
den. Alle inzettingen moeten terzijde gesteld worden 2:20, men moet zoeken de dingen die 
Boven zijn, waar Christus is om eenmaal met Hem in God verborgen en met Hem in heerlijk-
heid geopenbaard te worden. 
 
Structuur: 
A1  1:1,2 Zendbrief begin en Groet. 

B1  1:3-8 Verslag en zending van Epafras. 
C1  1:9  2:7 Paulus' bezorgdheid voor de Colossers, zijn gebed, dat zij de ver-
borgenheid mogen zien. 

D1  2:8-23 Leerstellige verbetering wegens het feilen t.o.v. de Efezer 
waarheid. Gestorven met Christus.  
D2  3:1  4:1 Leerstellige verbetering wegens het feilen t.o.v. de Efezer 
waarheid. Opgestaan met Christus. 

C2  4:2-6 Paulus' bezorgdheid voor hen, hun gebeden gevraagd voor het predi-
ken van de Verborgenheid. 

B2  4:7-9 Verslag en zending van Tichikus en Onesimus. 
A2  4:10-28 Zendbrief slot en Groet. 

FILIPPENSEN. 
Geven Efeze en Colossenzen onderricht aangaande de roeping Gods, die Boven is, Filippen-
sen leert ons de wijze, waarop deze roeping verwezenlijkt wordt. Het is door Hem te leren 
kennen, en de kracht Zijner Opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijk-
vormig te worden om op enigerlei wijze te komen tot de wederopstanding der doden, Gr. de 
uitopstanding, die uit de doden. Dit is een hogere verwachting dan in 1 Thess. 4 geleerd 
wordt. 
 
Vele gelovigen van onze dagen menen, dat 1 Thess. 4 de hoogste verwachting is, die de 
Schrift openbaart. De wederkomst van Christus en de opname de Heere tegemoet in de lucht 
worden allerwegen gepredikt. In zoverre hiermee een waarheid wordt verkondigd, die naar de 
achtergrond gedrongen was, achten wij deze fase in de historie van de Christenheid een ge-
lukkig verschijnsel. Als men echter de wederkomst des Heeren tot einddoel van deze bedeling 
stelt, geloven wij dat men beschaamd zal uitkomen. 
1 Thess. 1:10 zegt volgens de grondtekst, dat men verlost wordt uit, niet van d.i. voor de toe-
komende toorn. Hoe kan men nu uit iets verlost worden als men daar niet in is? De Heere 
komt uit de hemelen, dus is er in, Hij verlost uit de toekomende toorn, dus die groep van ge-
lovigen is er in, zoals eenmaal Israël in Egypte. De opname heeft daarom niet plaats vóór de 
toekomende toom. De Heere thans uit de hemelen te verwachten, vóór de toekomende toom, 
is een misopvatting. 

in Filippensen wordt ons iets hogers geopenbaard. Niet de betere opstanding, die we parallel 
achten te lopen met de opwekking en verandering in een punt des tijds (Heb. 11:39, 40, 1 
Thess. 4:1 Cor. 15) maar de uitopstanding, die uit de doden is, een persoonlijke voorop-
standing vóór de opname, de Heere tegemoet in de lucht. Paulus had reeds de opname, hij 
jaagt naar de uitopstanding, d.i. een opstanding kort na het sterven. Ziet men nu hoe Paulus' 
latere Brieven een hogere hoop aangeven? 

Structuur: 
A1  1:1, 2 Zendbriefbegin en Groet: Genade zij u. 
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B1  1:3-26 Paulus' bezorgdheid voor de Filippensen. 
C1  1:27  2:18 Opwekking. Het voorbeeld van Christus. 

D1  2: 19-24 Het voorbeeld van Timotheus. 
D2  2:25-30 Het voorbeeld van Epafroditus. 

C2  3:1  4:9 Opwekking, Het voorbeeld van Paulus. 
B2  4:10-20 Der Filippensen bezorgdheid voor Paulus. 

A2  4:21-23 Zendbriefslot en Lofverheffing. Genade zij met u. 

 
FILEMON. 
Door Filemon krijgen we een blik in Paulus' hart. Filemon is een gelovige uit Colosse, wiens 
slaaf Onesimus naar Rome gevlucht is. Daar is hij bekeerd en Paulus' dienaar geworden. One-
simus betekent: Nuttig, Paulus zinspeelt op zijn naam in vers ll. Waar hij Filemon zijn slaaf 
niet wil onthouden, zendt hij die terug met het schrijven, dat wij als de brief van Filemon 
kennen. We hebben hier een schoon voorbeeld, hoe Paulus na te volgen. Dat Onesimus ten 
volle Paulus' bediening verstaat, bewijst Col. 4:9, waarin hij de getrouwe en geliefde broeder 
heet. 
 
Structuur: 
A1 D1 1,2 Zendbrief, Groet 

E1  3 Zegening. 
B1 F1  4-6 Paulus’ gebed voor Filemon     Paulus 

    G1 a1  7 Paulus’ blijdschap in Filemon betuigd   en 
b1  7 De ingewanden der heiligen verkwikt.   Filemon 
  C1 H1  8 Ik mag bevelen (maar doe het niet)  

I1  9 Paulus een oud man.  
J1 c1  10, 11 Onesimus nuttig voor u en mij   O 

d1  12 Ontvang hem als mij zelf   n 
K1  13 Onesimus dienen in uw plaats.  e  
K2  14 Uw goeddadigheid.   s 

J2 c2  15, 16 Een geliefde voor u en mij.   i 
d2  17 Ontvang hem als mij zelf.   m 

I2  18, 19 Paulus de schuldenaar.     u 
     H2  19 (opdat ik niet zeggen (maar ik mag het.)    s 

B2 G2 a2   Paulus' blijdschap in Filemon. 
b2  20 Verkwik mijn ingewanden.    Paulus 

F2  21, 22 Filemons gebed voor Paulus. Bereid mij.   en 
A2  D2  23, 24 Zendbrief slot.        Filemon 

E2   25 Zegening; 

Men ziet, hoe kleine Schriften soms een ingewikkelde bouw hebben. 

2 TIMOTHEUS. 
2 Tim. is Paulus' laatste brief. Hij is evenals 1 Tim. geschreven aan Paulus' "geliefde zoon ", 
dat is trouwe volgeling van de geestelijke vader. 2 Timotheus is de geschiedenis van onze be-
deling in vogelvlucht bezien. Het beeld dat Paulus ervan geen is niet bemoedigend. Aan Ti-
motheus de geliefde zoon, eenmaal geroepen om met Paulus' "Oprechte zoon" Titus, een ge-
ordend gemeenteleven te vestigen, en die met Paulus de dienstknecht was om aan de Filip-
pensen de weg te wijzen om tot de prijs der roeping Gods te komen. (Fil. 1:1), wordt nu een 
geheel ander beeld getoond. Van gemeentestichting is nu geen sprake, van een gemeenschap, 
van een eensgezind zijn, waarop in Filippi aangedrongen wordt, nu geen bewijs meer. Timo-
theus zal alleen staan. Hij zal persoonlijk het werk moeten volbrengen. Het mèdestrijden en 
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mèdearbeiden (Fil. 4:3) is voorbij. De Christenheid wordt gezien als een groot huis met aller-
lei vaten: Wie zichzelf van deze reinigt, zal een vat ter ere zijn, 2:20,21. 
 
De taak aan Timotheus opgedragen, wordt onder drieërlei beeld getekend: die van de land-
man, van de krijgsknecht, van de strijder (worstelaar of wedloper) 2 Tim. 2. Wat de voortzet-
ting van zijn werk betreft, moet hij, wat hij van Paulus geleerd heeft, toebetrouwen aan ge-
trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren, 2:2. 
In 2 Tim. wordt alles persoonlijk gezien. Er is wel gemeenschap 4:11, 12, doch geen aardse 
gemeente. Er is organische opbouw (werk van de landman) geen organisatie, (doe het werk 
van een evangelist; evangelisatie sluit een gemeentelijke organisatie uit). 

Er zijn onderwezenen (2:2), maar er is veel tegenstand 2:23, 25, bewijs van de verdeeldheid. 2 
Tim. sluit alle algemeen georganiseerde eenheid, één algemene openbare Chr. Kerk uit. De 
hogere onzichtbare eenheid is tussen hen die de verschijning des Heeren hebben liefgehad 
4:8. 

2 Tim. geeft ons, zeiden we, een overzicht van bedeling. Wat deze ganse bedeling door, 
steeds duidelijker gezien wordt, is in Paulus' leven voorgetypeerd in korte termijn. Het enige 
lichtpunt in 2 Tim. is het heerlijke feit dat Paulus de prijs der roeping Gods, waar hij in Filip-
pensen nog naar jaagde, behaalt. Hij heeft de loop voleindigd, de kroon is hem weggelegd, hij 
komt tot de ontbinding, de uitopstanding uit de doden en wordt met Christus verenigd. 

Structuur: 
A1 1:1,2 Groet en zegening. 

B1 1:3-18 Zendbriefelijk deel. Afzonderlijk en persoonlijk. 
C1 2:1-26 Opdracht met het oog op het evangelie. 
C2 3:1 - 4:8 Opdracht met het oog op de afval. 

B2 4:9-21 Zendbriefelijk deel. Afzonderlijk en persoonlijk. 
A2 4:21-22 Groet, zegening. 

Besluit 
Hiermee hebben we de Structuur, de bouw der Schrift en der afzonderlijke Schriftboeken be-
sproken. Elk onderdeel is weer in structuur te brengen, wat de Companion Bible dan ook doet. 
We hopen er in de reeksen nog meer te geven. Nog beter ware het, als van dit schone stuk 
werk een Nederlandse bewerking kon worden gegeven. Deze zou èn als inleiding tot een 
nieuwe vertaling èn als basis voor verder onderzoek bijzonder van dienst kunnen zijn. God 
geve daartoe de bekwame mannen en de middelen.  

Menig lezer heeft zich en anderen gevraagd, waartoe toch al die geleerde uitstalling nodig 
was. Vooreerst omdat dit Gods wijsheid laat zien. Dan, opdat men gaandeweg op andere bete-
re wijze zijn Bijbel ga lezen en rekening ga houden met betere indelingen. Eindelijk om iets 
van het majestueuse Woord te doen zien. Mogen de schathuizen daarvan niet geopend wor-
den'? En als men door hun schittering verblind wordt, ligt dat dan niet allereerst en allermeest 
aan het ongeoefende oog? We hebben de structuren gegeven, niet opdat men al de schatten in 
eens zou opladen en wegdragen, maar opdat men ze voor het gebruik wete te vinden. Dikwijls 
treft ons het verwijt, dat we maar drie Brieven hebben. We gaven de structuur van al de boe-
ken, mede om te bewijzen, dat alles voor ons is, al gaat het daar in vele er van niet over ons. 

Veelal beschouwt men de Schriften als heel gewone boeken. Laat men, nu we iets aantoonden 
van de schatten die ze zijn en geven, ze nu liggen en onderzoekt men niet verder, voor wie die 
schatten, die wij mogen beHeeren, zijn? En laat het onverschillig, dat de grootste schat, de 
rijkste openbaring, die we juist leren zien door het verschillen ervan van de andere op te mer-
ken, voor ons is? 
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Het geheel overziende blijkt, dat Gods Woord een machtig, overweldigend geheel is. Het is 
als een hemelhoge rots, die wel geplant is in het aardse, d.i. de menselijke elementen van taal 
en stijl, toestanden en gevoelens, maar die verre oprijst boven alles en perspectieven opent, 
die alle andere boeken missen. Gods Woord reikt in de hemelen, ja tot boven de hemelen. ‘t ls 
onpeilbaar diep en onmeetbaar hoog. We hopen dat deze uiteenzetting er toe bij moge dragen 
iets van het grootse, geweldige, schone en verhevene van Gods heilige Schriften te zien. Daar 
was het ons alleen om te doen. Hoe meer men alles overdenkt, des te sterker wordt de over-
tuiging. 

Al de Schrift is van God ingegeven. 

Schriftonderzoek 
No. 12. 

 
Openb. 9:11 De Koning, de engel des afgronds. 
Openb. 9:1, 2 is sprake van de put des afgronds. Hiermee wordt de toegang naar het diep on-
der de aarde aangeduid. Een engel opent die, er komen sprinkhanen uit, die tot koning hebben 
de engel des afgronds. 
Satan is geen Koning van de “Hel". Dat is traditieleer, die we nergens in de"Schrift vinden. 
Hij heeft het geweld des doods. Dat is een van zijn domeinen en heet de afgrond, het on-
deraardse. ln het onderaardse schijnen demonen te huizen, want de demonen, die waren in de 
man, die het legioen had, baden de Heere, dat Hij hen niet gebieden zou naar de afgrond te 
varen, Luk: 8:30-32. Die demonen wensten niet in het gebied van de koning van het geweld 
des doods, de engel des afgronds, d.i. de uit de hemel gevallen ster, Openb. 12:9, 13 te willen 
komen. Zijn zij soms de bewerkers der uitbarstingen van vuurspuwende bergen, zee- en aard-
bevingen? We vragen. 
Wat geschiedt nu eenmaal met de koning, de engel des afgronds? Dat leert ons Op. 20:1, 2. 
Dan komt een engel af uit de hemel (in 9:1 staat er: gevallen, hier afkomen). Hij heeft de sleu-
tel van de afgrond. Hoe deze in zijn hand gekomen is, zegt de Schrift niet. De afgrond wordt 
geopend en Satan daarin geworpen. 
Veelal meent men dat hij in de "Hel" ingesloten wordt. Dit nu gaat niet op. Zelfs al zouden we 
geloven in de middeleeuwse hel van Dante, dan nog zegt de Schrift, dat Satan eerst 1000 Jaar 
in de afgrond komt en na eerst een kleine tijd ontbonden te zijn geweest, in de poel des vuurs 
geworpen wordt. Als de poel des vuurs de "Hel" is, is de afgrond toch ook niet de "Hel". Sa-
tan komt eerst in de afgrond, daarna in de poel des vuurs. Als Satan nu gebonden is, is hij ook 
in de Afgrond geworpen. Ef. 2:2 zegt echter dat hij de overste is van de macht der lucht. Bei-
de samen is niet te rijmen. Zo menen we, dat Satan nog komen moet in de afgrond. Dat ge-
schiedt bij de aanvang van Christus' regering op aarde. Onder afgrond verstaan we, het on-
deraardse, het graf in de lijn van Rom. 10. De afgrond is niet de Hel. Dit leert niet de Schrift. 
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