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VOORWOORD. 
 
Dit boekje is geen oorspronkelijk werk. Al de structuren en veel opmerkingen zijn 
ontleend aan de Companion-Bible, een gewone Engelse bijbel, A. V. (Vertaling van 
1611) met veel kleine aantekeningen bij de tekst en bijna 200 grotere achterin. Tevens 
raadpleegden we: « The sacred Scriptures » van A. E. Knoch. Het werd oorspronkelijk 
geschreven in artikelvorm voor het tijdschrift: UIT DE SCHRIFTEN. Waar we 
daardoor gebonden waren aan zekere plaatsruimte, kon alles niet ten volle uitgewerkt 
worden. Hier en daar moesten we zelfs iets laten uitvallen. Dit is echter in deze 
overdruk opgenomen. We hopen er in geslaagd te zijn enige indruk te geven van het 
grootse imponerende van de Schriften. Het was ons vooral om de verheven bouw te 
doen. 

Wat de Paulinische Brieven aangaat, hebben we wel de structuren der afzonderlijke 
Brieven aan de Comp. Bible ontleend, maar niet die van hun geheel. We meenden 
hierin onze eigen weg te moeten gaan. De N. T. Canon (bijbelboekorde) vertoont o. i. 
enige onregelmatigheid, die we wel niet kunnen wegnemen, maar die toch onder het 
oog gebracht moet worden. Aanwijzing daartoe was de volgorde van de Algemene en 
de Paulinische Brieven in twee der oudste handschriften. Ten aanzien van deze 
volgorde kan men zich op het standpunt stellen, dat God de zaak verbergt en daarmee 
de N. T. canon aanvaarden, of menen, dat deze canon niet buiten Gods duiding 
omgaat, maar dat Hij het van den beginne niet aldus gewild heeft en de menselijke 
factor hierbij betrokken is. God verbergt dan voor het beneveld inzicht een zaak, niet 
om die verborgen te houden, maar om die te doen ontdekken. Welk standpunt men ook 
moge innemen, één ding hopen we: dat deze uitgave moge medewerken tot nader 
inzicht in de H. S. en moge leren opzien tot God, Die door het machtig werk van Zijn 
Geest ons een reeks van Schriften schonk, die in zichzelve het bewijs der Goddelijke 
authenticiteit (echtheid, geloofwaardigheid) bezitten. 
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INLEIDING. 
 
Om de inhoud der Schrift beter te leren verstaan, willen we in 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 geinspireerd 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 een geheel vormen. 

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

Vroeger meende men, dat de Schrift mechanisch geïnspireerd was. Men geloofde, 
dat de Heilige Geest de Schriften aan de verschillende schrijvers gedicteerd had. Er 
zou dan slechts opgeschreven zijn, wat vóórgezegd werd. Dit standpunt is sedert lang 
verlaten. Men is in gaan zien, dat er een organische inspiratie is. Hiermee drukt men 
uit, dat God de persoon, de tijd, de omstandigheden, ja alles voorbereid heeft en de 
schrijver nu uit aandrang des Geestes neerschrijft, wat we thans in handschriften voor 
ons hebben. We delen dit standpunt, maar zouden het enigszins willen aanvullen. We 
menen, dat er om het zo eens uit te drukken, ook een wiskunstige ondergrond 
aanwezig is, waaruit blijkt, dat de Schriften ook beheerst worden door getal en vaste 
bouworde, struktuur. In alles is God de grote Kunstenaar. Hij toont niet alleen « 
wetenschap » in het rijk der natuur, maar eveneens in de bouw van Zijn woord. Uit de 
structuren zal een en ander blijken. 

Bezien we na dit korte woord ter inleiding een en ander van de bouw der Schriften.
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I. De Indeling van de Hebreeuwse Schriften. 
 
O. EN N. T. De gewone indeling der Schriften is in O. en N. T. Deze is evenwel om 
twee redenen onjuist. Vooreerst, omdat we bij Testament aan een laatste 
wilsbeschikking denken en dit er door de Schrift niet mee uitgedrukt wordt. En dan, 
omdat de grenslijn onjuist getrokken is, want in het z. g. O. T. is het z. g. N. T. reeds 
geopenbaard. We lezen immers in Jer. 31, dat God een nieuw verbond zal maken met 
het Huis Israëls. Het Nieuwe Verbond begint wat uiterlijke scheidingslijn betreft, dus 
niet bij Mattheus, maar bij Jeremia. 

Uit een 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. 't Is de missnede van de Griekse 
Christenheid, en voortzetting van een afwijking reeds ± 300 voor Christus begonnen 
(zie hieronder). Tot op de tweede eeuw werd de term Oude Verbond door de Griekse 
Christenen gebruikt om de Hebreeuwse Schriften aan te geven. Deze term ging over 
in de Vulgata d. i. Latijnse vertaling en wel als Vetus Testamentum. De Reformatie 
nam die over en zo spreken ook wij van het O. T. De Griekse Schriften werden het N. 
T. genoemd. Geen dezer namen is van Goddelijke oorsprong. Zij zijn wel beschouwd 
een verhindering om de waarheid scherp te zien, daar de termen de mening 
bestendigen, dat met Mattheus een geheel nieuwe lijn begint. 

In het O. T. 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 HEBR. SCHRIFTEN. Als regel verdeelt men het O. T. in 
geschiedkundige, profetische en zedekundige boeken. Deze vormen de O. T. canon, d. 
i. volgorde van Bijbelboeken. De canon is het gevolg van de verandering door de 
vertalers van het O. T. in het Grieks, aangebracht in ± 300 voor Chr. Zij toch 
veranderden de volgorde van de Hebreeuwse canon, die we hieronder zullen geven. 
Daniël werd bij de profeten geplaatst, Samuëls Boek 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 canon is een andere en wordt in Luk 24:44 samengevat in de drie 
termen: Wet, Profeten, Psalmen. Deze canon geeft niet de historische volgorde, 
evenmin als het N. T. historisch gerangschikt is. Tot recht verstand is het nodig na te 
gaan, wat Israël er onder verstond, aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd 
(Rom. 3:2). De Hebreeuwse Bijbels hebben die volgorde bewaard en 't is opmerkelijk 
dat de Heere Jezus niet de Septuaginta erkent, hoewel die overal bekend was, maar de 
oude Hebreeuwse tekst. 

De Hebreeuwse canon d. i. de in de synagogen gelezen boeken en psalmen, is deze:
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A Wet. Deze bevat 5 boeken, waarvan de echte titels in de begin woorden gegeven 
zijn, n. l. 
 

 
Ook hier zitten we, evenals met de termen O. en N. T. onder de macht der traditie. 

Zonder onverstaanbaar te worden, kunnen we de gebruikelijke namen niet vervangen 
door de Hebreeuwse openingswoorden. 
 

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

 
C Psalmen. Dit deel omvat 11 Boeken. 

 

 
Men ziet nu welke wijziging in de canon gebracht is. Kronieken is in de Hebr. 

Bijbels het laatste boek. Daniël staat niet onder de Profeten, Ruth niet na Richteren. 

 1 Genesis. « In den beginne »
 2 Exodus. « Dit zijn de namen »
 3 Leviticus. « En Hij riep »
 4 Numeri. « In de woestijn »
 5 Deuteronomium. « Dit zijn de woorden »

 1 Jozua. 
 2 Richteren. 
 3 Samuël. (1 — 2 Sam. is één boek).
 4 Koningen. (1 — 2 Kon. evenzo)

Vroegere
Profeten.

 4 Jesaja.
 3 Jeremia.
 2 Ezechiël.
 1 De 12 kleine profeten

Latere
Profeten.

 Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

 1 Psalmen. 
 2 Spreuken.
 3 Job.
 4 Hooglied
 5 Ruth.
 6 Klaagliederen van Jer.
 5 Prediker.

De Kleine
rollen.

 4 Esther.
 3 Daniël
 2 Ezra — Nehemia. (Te nemen als één boek)
 1 — 2 Kronieken. (één boek)
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II. Overzicht en structuren van « De Wet ». 
 
GROEPERING. De eerste groep der Hebr. Schriften heet « De Wet ». Deze bevat 5 
boeken, die we andermaal in struktuur plaatsen. 
 

 
GENESIS. Het eerste boek heet in het Hebr. niet Genesis, maar « in (het) begin ». 
Genesis betekent geboorte. 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 St. Vert is hier 
onjuist. Hetzelfde woord is in Gen. 5:1 vertaald door geslacht (zie de struktuur). 

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 
der 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 » Israël; 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 heerschappij erlangt. 

We stipten slechts iets aan. Te zijner tijd wordt dit nader uitgewerkt (zie reeks I en 
III van U. d. S.). 

We vinden in Genesis dus de Volken, Israël, Israëls toekomst, de Bruid, meerdere 
groepen. Een ding evenwel niet. We vinden er niet het Lichaam van Christus. De 
Bruid is vanzelf het Lichaam des Bruidegoms niet. Rebekka is niet het lichaam van 
Isaak. Ze zijn wel één vlees, maar niet één lichaam. Van het Lichaam moet het begin 
elders gezocht worden. Laat ons echter niet op een en ander vooruitlopen. 
 
STRUKTUUR. 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 struktuur. De hoofdstukindeling 
dateert van ± 1200, de vers indeling van later datum. (± 1550). 

Ook hier zijn we schier hopeloos gebonden door de traditie en de algemene 
verbreiding. Zonder verlichting van Gods Geest, zonder algehele omkeer in de 
gedachten, zal men nimmer overgaan de gebrekkige Bijbel indeling te veranderen. 
Praktisch lijkt het ook onmogelijk. Eenmaal evenwel zal God Zijn verdeling naar 
voren brengen en het organisme van het orgaan van Genesis op Zijn wijze ontleden, 

A
1

Genesis. Het Begin. De Volken en het Grote Volk.
 B

1
Exodus. De uitgroei van het Grote Volk. Zijn verlossing.

 C
 

Leviticus. Aanbidding. De vorming van het priesterlijk koninkrijk.
 B

2
Numeri. De woestijnreis. Het falen van het Grote Volk:

A
2

Deuteronomium. Het einddoel van het Grote Volk. De « tweede keer. »
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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. 
 

 
Dit nader ontledend krijgen we: 

 
De inleiding 

 

 
De 11 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 
concordans. De St. 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 
geschiedenissen in Gen. 37:2. Het is moeilijk door een Nederlands woord weer te 
geven, dat het gehele begrip dekt. Het best lijkt ons nog: geslachten of geslachtslijnen, 
waaronder dan de geslachten met hun geschiedenis begrepen zijn. 

Uit deze indeling blijkt, dat het woord toleuooth altijd betrekking heeft op het deel 
dat volgt, niet op wat vooraf gaat. Gen. 2:4 is dus niet de samenvatting van Gen. l.:1 
— 2:3, maar het opschrift van Gen. 2:4 — 4:26 en geeft ons inzicht in de twee 

A
1

1:1 — 2:3 De inleiding.
A

2
2:4 — 50:26 De 11 « geslachten ».

A
1

B
1

1:1 De wereld, die toen was (2 Petr. 3:6).
  C

1
1:2 Z'n einde. Verwoesting.

 B
2

1:2 — 31 De oude wereld (2 Petr. 2:5).
  C

2
2:1 — 3 Z'n einde. Zegening.

A
2

D
1

E
1

2:4 — 4:26 De geslachten der hemelen en der aarde.
   F

1
5:1 — 6:8 Adams geslachten.

   G
1

6:9 — 9:29 Noachs geslachten.
   H

1
10:1 — 11:9 De geslachten van Noachs zonen.

   J
1

11:10 — 11:26 Sems geslachten.
   K

1
11:27 — 25:1 Terachs geslachten.

 D
1

E
2

25:12 — 18 Ismaëls geslachten.
   F

2
25:19 — 35:29 Isaaks geslachten.

   G
2

36:1 — 8 Ezaus geslachten.
   H

2
36:9 — 43 De geslachten van Ezaus zonen.

   J
2

37:1 — 50:26 Jakobs geslachten.
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geslachten, dat der hemelen, dat met Abel aanvangt, dat der aarde, dat in Kaïn begint.
Elk der 12 delen van Genesis is weer nader in te delen. Dat blijkt reeds uit de 

struktuur, die we in dl I U. d. S. gaven. Het zou ons thans te ver voeren van elk der 11 
geslachten ook de struktuur op te nemen. Genoegzaam blijkt evenwel, dat in de 
Schrift nog verborgenheden besloten zijn, die nieuwe perspectieven openen en de 
inspiratie bevestigen. 

't Is opmerkelijk, dit 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 Mozes (Num 3:1) en van Perez (Ruth 4:18 
— 22). En eindelijk: « Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van 
David, den 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. Exodus 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 der aarde en bestemd tot een priesterlijk koninkrijk 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 der 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 kennen 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 struktuur is als volgt: 
 

 
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. 
Van daar de offeranden: het brand-, spijs- en dankoffer. Het vraagt tevens het afleggen 
der zonde, van daar het zond- en schuldoffer. Voorts geeft het de verschillende 
priesterdiensten. 

A
1

1:1 — 2:10 Israëls slavernij.
 B

1
2:11 — 14:13 De bevrijding in- en doorgezet.

A
2

15:1 — 21 Israëls slavernij. Einde.
 B

2
15:22 — 40:38 De bevrijding benut.
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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 struktuur is deze: 
 

 
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 leven. 
Allen die ouder dan 20 jaar zijnde uit Egypte gingen, vielen in de Woestijn, behalve 
Jozua en Kaleb. Heb. 3:7 — 11; 17 — 19. De betrekking met de Heere wordt niet 
onderhouden. 't Was een trouweloos geslacht. Elf dagreizen waren het van Horeb tot 
Kanaän. 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 struktuur is deze: 
 

 
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 

A
1

1:1 — 7:38 De offers en de wetten er voor.
 B

1
D

1
8:1 — 10:20 Priesterschap.

  E
1

11:1 — 15:33 Ceremoniëele wetten. Afkondiging.
  C

1
16:1 — 34 Israëls vasten. Grote verzoendag.

A
2

17:1 — 16 De offers en de eisen.
 B

2
 E

2
18:1 — 20:27 Ceremoniëele wetten. Straffen.

 D
2

21:1 — 22:33 Priesterschap.
  C

2
23:1 — 25:35 Jehovah's Feesten.

A
3

26:1 — 27:34 De offeraars en hun plichten.

A
1

1:1 — 4:9 Tellingen en rangorde, Wijze van legering en dienst.
 B

1
5:1 — 9:23 Wetten en gebeurtenissen.

A
2

10:1 — 36 Reizen en orde.
 B

2
11:1 — 25:28 Gebeurtenissen en wetten.

A
3

26:1 — 27:11 Tellingen en orde. Inbezitneming.
 B

3
27:12 — 31:54 Gebeurtenissen en wetten.

A
4

32:1 — 36:12 Reizen en orde, Verdeling van het land. Naschrift 36:13
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wordt. Niet door Mozes, maar door Jozua wordt het in Kanaän geleid. Niet bij 
Christus' eerste, maar bij Zijn tweede komst zal Zijn volk zeer gewillig 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 samenvatting 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 struktuur is deze: 
 
A

1
1:1 — 5 Inleiding.

 B
1

C
1

1:6 — 32:47 De stammen. Hun bestuur.
   D

1
32:48 — 52 Mozes. Zijn dood aangekondigd.

 B
2

C
2

33:1 — 29 De stammen. Hun zegening.
   D

2
34:1 — 7 Mozes. Zijn dood voltrokken.

A
2

34:8 — 12 Besluit.
  

13



III. Overzicht der structuren van de « Profeten ». 
 
De tweede grote groep der Hebr. Schriften is die der Profeten. Onder Profeten versta 
men niet uitsluitend of allereerst voorzeggers der 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 Profeten. De Vorige zijn: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen, de Latere: 
Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de 12 Kleine Profeten. De eerste 4 laten vooral Israëls 
feilen en falen zien, de latere 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, Zefania, Haggaï, Zacharia. De niet gedateerde zijn: Joël, Obadja, Jona, Nahum, 
Habakkuk en Maleachi. 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. Nu de struktuur: 
 
A

1  
 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.

 B
1  

 Richteren. Algeheel falen. l.3 Richters. Israël God verlatend en uit nood weer 
zoekend. « Geen koning », 21:25.

 C
1  

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

 D
1  

 Koningen: Neergang en falen onder de Koningen. Uit het Land.

 D
2  

 Jesaja. Israëls enige hoop, uiteindelijke zegening en herstel. De
Messias Gods Koning.

 C
2  

 Jeremia, Nebukadnezar type van de Anti-christus. Davids rechtvaardige 
Spruit verwekt. De Bevrijder. Israël in ballingschap onder de Volken.

 B
2  

 Ezechiël. De heerlijkheid Gods verlaat Land en Volk en keert terug. « Heere is 
aldaar ». Ez. 48:35.

A
2  

 De Kleine Profeten. « De Heere der ganse aarde » herstelt Israël in het Land. Geen 
Kanaäniet meer in het Huis van de Heere der heerscharen; Zach. 14:21.
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Struktuur van de Vroegere Profeten: 
 

 
Struktuur van de Latere Profeten: 

 

 
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 eeuwgiheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid ». Micha 7:18. 
Zie ook vs. 19 en 20. 

A
1

Jozua. Israël ingaande in het Land. Jozua en de Priesters.
 B

1
Richteren. Israëls falen onder de Priesters.

A
2

Samuël. Israël in het Land. Samuël en de Koningen.
 B

2
Koningen. Israëls falen onder de Koningen.

C
1  

 Jesaja. Herstel van Davids troon door het priesterlijk werk van Messias. De twee 
stammen.

 D
1  

 Jeremia. Politieke neerwerping en verheidensing. Eindelijk herstel van Juda
en Israël in het Nieuwe Verbond.

C
2  

 Ezechiël. Godsdienstige neerwerping. De heerlijkheid vertrekt. Eindelijk herstel 
van het Huis Juda en het Huis Israël.

 D
2  

 De 12 Kleine Profeten. Herstel van Davids troon door het priesterlijk werk
van Messias.De 10 stammen.
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1. De Vroegere Profeten. 
 
JOZUA. Jozua is een der 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 evenwel een falen. 
Israël verovert het Land niet ten volle. De Meerdere dan Jozua zal eenmaal Israël het 
gehele land Kanaän 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. 3:21). 

Struktuur: 
 

 
RICHTEREN. Als Israël faalt onder de Priesters, verwekt God mannen om de zaken 
weer recht te zetten. Deze regeren het Volk hij 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 ». 
 

Struktuur: 
 

 
Samuël. In onze bijbels is Samuël in tweeën gedeeld. Dat was eenmaal niet zo. Het is 
geschied door de vertalers van de Septuaginta, d. i. de Griekse vertaling van het O. T., 
waarschijnlijk om de lange rol, die men anders nodig had te vermijden. Samuël is één 

A
1

1:1 — 18 Jozua, zijn werk beginnend.
 B

1
2:1 — 7:26 De Jordaan. Daarmee verbonden gebeurtenissen.

 C
1

8:1 — 12:24 Het Land. Verovering.
 C

2
13:1 — 21:45 Het Land. Verovering.

 B
2

22:1 — 34 De Jordaan. Daarmee verbonden gebeurtenissen.
A

2
23:1 — 24:28 Jozua, zijn werk beëindigend.

A
1

C
1

1:1 — 2:5 Israël en de andere volken. Aanvallen.
  D

1
2:6 — 8:35 Bestuur. Richters.

 B
1

9:1 — 57 Innerlijke wantoestanden.
A

2
 D

2
10:1 — 16:31 Bestuur. Richters.

 C
2

17:1 — 18:31 Israël en de andere volken. Aanvallen.
 B

1
19:1 — 21:25 Innerlijke wantoestanden.
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boek. In de Hebr. bijbel was het waarschijnlijk onverdeeld tot 1516 — 17. 
Samuël 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). 

Struktuur: 
 

A
II
 nader ontleed: 

B
II
 nader ontleed: 

 
KONINGEN. Ook Koningen was eenmaal één boek. De vertalers van de Septuaginta 
deelden het evenals Samuël 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 priesters. Indien daarom. de Vroegere Profeten geen tegenhanger hadden in de 
Latere Profeten, zou 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. 
Struktuur: 

 

A
I
 nader ontleed: 

 
A

II
 nader ontleed, laat 2 maal 8 groepen zien, 8 met Israëls historie, 8 met die van Juda. 

Kort overzicht: 
 

  

A
I

1 Sam. 1:1 — 7:17 Israël onder de Richters.
A

II
1 Sam. 8:1 — 2 Sam. 24:25 Israël onder de Koningen.

A
II

B
I

1 Sam. 8:1 — 2 Sam. 1:27 Koning Saul.
 B

II
2 Sam. 2:1 — 24:25 Koning David.

B
II

C
I

2 Sam. 2:1 — 4:12 Het Koninkrijk gedeeld.
 C

II
2 Sam. 5:1 — 24:25 Het Koninkrijk verenigd.

A
I

1 K 1:1 — 12:15 Het verenigde Koninkrijk.
A

II
1 K 12:16 — 2 K 25:30. Het gedeelde Koninkrijk.

A
I

B
I

1 K 1:1 — 2:11 David.
 B

II
I K 2:12 — 11:43 Salomo.

 B
III

1 K 12:1 — 15 Rehabeam.

(Zie volgende pagina. (1))

(1) In het belang van de overzichtelijkheid worden de structuren nooit « gebroken ». Hierdoor is het niet altijd 
mogelijk de volledige ruimte van een pagina te benutten.
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Men lette op de 2 maal 8 paren groepen. Welk een merkwaardige systematische 

bouw. 't Is alles naar vaste orde, werk van Gods Geest. 
Nu deze uitwerking: 
A

II
 nader ontleed: 1 K 12:16 — 2 K 25:30 Het gedeelde Koninkrijk. 

 

 

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

(Zie volgende pagina.)

  

18



C
I

1 K 12:16 — 19 Verdeling van het Koninkrijk.
 D

I
E

I
 1 K 12:20 — 14:20 Israël (Jerobeam I).

  F
I

 1 K 14:21 — 15:24 Juda (Rehabeam 14:21 — 31,
Abia 15:1 — 8, 
Asa 15:9 — 24).

 E
II

 1 K 15:25 — 22:40 Israël (Nadab 15:25 — 31,
Baëza 15:32 — 16:7, 
Ela 16:8 — 14, 
Zimri 16:15 — 20, 
Tussenregering 16:21 — 22, 
Omri 16:23 — 28, 
Achab 16:29 — 22:40).

  F
II

 1 K 22:41 — 50 Juda (Josafat).
 E

III
 I K 22:51 — 2 K 8:15 Israël (Ahazia 1 K 22:51 — 2 K 1:18,

Elia's opname 2 K 2:1 — 25, 
Joram 2 K 3:1 — 8:15).

  F
III

 2 K 8:16 — 9:29 Juda (Joram 8:16-24,
Ahazia 8:25 — 9:29).

 E
IV

 2 K 9:30 — 10:36 Israël (Jehu).
  F

IV
 2 K 11:1 — 12:21 Juda (Athalia 11:1 — 16

Joas 11:17 — 12:21).
Omwenteling in
Israël en Juda

 D
II

E
V

 2 K 13:1 — 25 Israël (Joahas,13:1 — 9,
Joas 13:10 — 25).

  F
V

 2 K 14:1 — 22 Juda (Amazia 14:1-20,
Azaria 14:21 — 22).

 E
VI

 2 K 14:23 — 29 Israël (Jerobeam II).
  F

VI
 2 K 15:1 — 7 Juda (Uzzia).

 E
VII

 2 K 15:8 — 31 Israël (Zacharia 15:8 — 12,
Sallem 15:13 — 16, 
Menahem 15:17 — 22, 
Pekahia 15:23 — 26, 
Peka 15:27 — 31).

  F
VII

 2 K I5:32 — 16:20 Juda (Jotham 15:32 — 38,
Achaz 16:1 — 20).

 E
VIII

 2 K 17:1 — 41 Israël (Hosea).
  F

VIII
 2 K 18:1 — 24:20 Juda (Hiskia 18:1 — 20:21,

Manasse 21:1 — 18, 
Amon 21:19 — 26, 
Josia 22:1 — 23:30, 
Joahaz 23:31 — 35, 
Jojakim 23:36 — 24:7, 
Jojachin 24:8 — 16, 
Zedekia 24:17 — 20).

  

Verstrooiing
van Israël en
ballingschap

van Juda

C
II

2 K 25:1 — 30 Het einde van het Koninkrijk. 2)
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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 Vroegere 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 heerlijkheid. 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 struktuur 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 Vroegere 
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, waarom 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 Jeruzalem (Babel, Moab, Damaskus, Egypte). Wie Juda en Jeruzalem 
vergeestelijkt, moet het, wil hij konsekwent zijn, het deze namen ook doen. En als 
daarmee dan de « Wereld » aangeduid is, maakt hij Gods Woord geestelijk saai. 
Babel, Moab, Egypte, enz. beteekent dan steeds de wereld. 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. stellen en 
het beter willen weten? 

Jesaja's boek zelf is een eenheid. Er zijn geen twee « Jesaja's ». Dit bewijst de 
struktuur. Op de tijd van zijn optreden kunnen we hier niet ingaan. 

Struktuur: 
 

 
 (Zie volgende pagina.)
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1:1 Titel. 

 
JEREMIA. Jeremia betekent: « Dien 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. l.:10. Evenals Jesaja profeteert hij ook 
over Israëls vijanden. De rechtvaardige Spruit zal eenmaal in gerechtigheid regeren en 
blijken Jehovah Zelf te zijn, 23:5,6. 

Struktuur: 
 

 
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 niet-chronologische orde typeert de 
verwarring dier tijden en het versnijden 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, Jeremijah, 
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 voorzegd. 

Struktuur: 
 

A
1

1:2 — 5:30 Vermaningen, berispingen, profetie.
 B

1
6:1 — 13 Historie. De stem uit de tempel. De verstrooiing.

 C
1

7:1 — 12:6 Historie. Feiten en Profetieën: (Achas).
 D

1
13:1 — 27:13 Lasten. Afgewisseld met Israëls zegeningen.

 D
2

28:1 — 35:10 Wee's.Afgewisseld met Jehovah's heerlijkheid.
 C

2
36:1 — 39:8 Historie. Feiten en profetieën (Hiskia).

 B
2

40:1 — 11 De stem uit de woestijn. De herzameling.
A

2
40:12 — 66:24 Vermaningen, beloften, profetie.

A
1

1:1 — 3. Inleiding.
 B

1
1:4 — 19. Jeremia's opdracht gegeven.

 C
1

2:1 — 20:18. Profetieën over de Joden.
 D

1
21:1 — 35:19. Historie. Jojakim. (Niet chronologisch).

 E
 

36:1 — 32. Baruchs zending tot Jojakim.
 D

2
37:1 — 45:5 Historie. Zedekia. (Niet chronologisch).

 C
2

46:1 — 51:64. Profetieën over de Heidenen.
 B

2
51:64 Jeremia's opdracht geëindigd.

A
2

52:1 — 34. Slot.

 (Zie volgende pagina.)
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A
1

1:1 — 12:28 De verwoesting.
 B

1
13:1 — 23 Profeten en profetessen.

 C
1

D
1

14:1 — 11 Oudsten.
 E

1
14:12 — 15:8 Het Land en de Stad (Oordelen).

 F
1

16:1 — 63 Jeruzalem. Verlaten kind.
 G

1
17:1 — 25 Babylonische oorlog Gelijkenis.

 H
1

18:1 — 32 Het Volk. Spreekwoord. Zure 
druiven.

 J
1

19:1 — 14 De Vorsten van Israël.
 C

2
D

2
20:1 — 44 Oudsten.

 E
2

20:45 — 22:31 Het Land en de Stad (Oordelen).
 F

2
23:1 — 49 Jeruzalem. Twee zusters.

 G
2

24:1 — 32:32 Babylonische oorlog Gelijkenis.
 H

2
33:1 — 22 Het Volk Teken (Wachter).

 J
2

 33:23 — 33 De bewoner van de woeste 
plaatsen.

 B
2

34:1 — 31 Herders en kudde.
A

2
35:1 — 48:35 Het herstel.
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3. De Kleine Profeten. 
 
De 12 Kleine Profeten stonden op één rol geschreven en werden als één boek 
gerekend. Zij vormen het 8  boek. Hun volgorde is in onze Bijbels niet aangetast. Zo 
hebben wij: 

De eerste en laatste profeet, Hosea en Maleachi tekenen ons Israëls verhouding tot 
Jehovah. 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 politiek 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 der eerste profeten. 

Struktuur: 
 

A
1

Hosea. Israëls verhouding tot God. Alle volken vergaderd.
 B

1
Joël. De dag des Heeren. Alle Volken vergaderd in het dal van Josafat.

 C
1

Amos. Overbrenging naar Babel. De tempel verwoest.
 D

1
E

1
Obadja. Het oordeel over Edom

  F
1

Jona. Ninivé ontkomt het oordeel.   Volken

  G
1

Micha. Jehovah's twist met Israël.
  F

2
Nahum. Ninivé geoordeeld.

 D
2

E
2

Habakuk. Oordeel over Babel.   Volken

  G
2

Zefanja. Jehovah's twist met de Volken.
 C

1
Haggaï. Terugkeer van Babel. De tempel vervuld met heerlijkheid.

 B
1

Zacharia. De dag des Heeren. Alle volken vergaderd tegen Jeruzalem.
A

1
Maleachi. Israëls verhouding tot God. De afval.

A
1

1:1 Inleiding.
 B

1
1:2 — 3:5 Symbolische voorstelling.

 B
2

4:1 — 14:8 Letterlijke uitbeelding.
A

2
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. 

Struktuur: 
 

1:1 Titel. 

 
AMOS. Amos betekent: « Last ». Hij profeteert een reeks van oordelen, die uitlopen 
op Israëls ballingschap. Het slot is evenwel voorspelling van Israëls herstel. 

Struktuur: 
 

1:1, 2 Titel. 

 
OBADJA. Obadja betekent: « Slaaf van Jah. (d. i. Jehovah) ». Hij profeteert over 
Edom, vanwege het geweld Jakob aangedaan, het oordeel, bijzonder in de grote dag 
des Heren. 

Struktuur: 
 

 
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 evenwel vervangen worden door bereidwilligheid. 

Struktuur: 
 

A
1

1:2, 3 Oproep om te horen.
 B

1
1:4 — 13 Oordelen. Opgelegd.

A
2

1:14 — 2:17 Oproep tot bekering.
 B

2
2:18 — 3:21. Oordelen. Weggenomen.

A
1

1:3 — 6:14 Letterlijk. Profetie.
 B

1
7:1 — 9 Symbolisch. Sprinkhanen. Vuur. Schietlood.

A
2

7:10 — 17 Letterlijk. Profetie.
 B

2
8:1 — 3 Symbolisch. Korf met zomervruchten.

A
3

8:4 — 14 Letterlijk. Profetie.
 B

3
9:1 — 4 Symbolisch. « Sla de knoop. »

A
4

9:5 — 15 Letterlijk. Profetie.

A
1

1 — 16 Edom. Verwoesting.
A

2
17 — 21 Israël. Herstel.

(Zie volgende pagina.)
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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. 

Struktuur: 
 

1:1 Titel. 

 
NAHUM Nahum betekent: « de Medelijdende, Erbarmende of Vertrooster ». Hij 
schetst ons het oordeel over een van Israëls vijanden, Ninivé. 

Struktuur: 
 

 
HABAKUK. Habakuk betekent: « Omarming ». Zijn profetie is een last. Het gebed 
van Habakuk is de kreet des geloofs in benauwde dagen. 

Struktuur: 
 

 
ZEFANJA. Zefanja betekent: « Dien Jehova verbergt » Hij spreekt veel over de dag 
des Heeren en het oordeel over de vijanden van Jeruzalem. Hij eindigt met schoone 
beloften van herstel. 

Struktuur: 

A
1

1:1 Het woord des Heeren.
 B

1
11:2 Zending naar Ninivé.

 C
1

1:3 Jona's ongehoorzaamheid.
 D

1
1:4 — 2:10 Gevolgen. De opstanding van Jona.

A
1

3:1 Het woord des Heeren.
 B

1
3:2 Zending naar Ninivé.

 C
1

3:3,4 Jona's gehoorzaamheid.
 D

1
1 3:4 — 4:11 Gevolg. Verandering van Jona.

A
1

1:2 — 3:I2 Bedreiging.
 B

1
4:1 — 5:15 Vertroosting.

A
2

6:1 — 7:10 Bedreiging.
 B

2
7:11 — 20 Vertroosting.

A
1

1:2 — 8 Jehovah's eigenschappen ontvouwd.
A

2
1:9 — 3:19 Jehovah's oordelen voorzegd.

A
1

1:1 — 2:20 De last van Habakuk.
A

2
3:1 — 19 Het gebed van Habakuk.

A
1

1:1 — 3:8 Bedreigend.
A

2
3:9 — 20 Belovend.
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HAGGAI. Haggai betekent: « Feest ». Hij is een der profeten na de ballingschap. Hij 
bemoedigt het zwakke overblijfsel, dat is teruggekeerd en spreekt bijzonder tot Juda en 
Jeruzalem en over de tempel. 

Struktuur: 
 

 
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. 

Struktuur: 
 

 
MALEACHI. Maleachi betekent: « Mijn engel » d. i. zendbode. Als laatste der 
profeten is hij inleider tot de meerdere der profeten, Johannes de Doper, die op zijn 
beurt de Grootste aller profeten bij Israël inleidt. 

Struktuur: 
 

 
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 der O. T. profeten is niet de Kerk, maar het volk 
Israël. Dat op de achtergrond een hogere lijn zichtbaar is, wordt toegegeven, maar die 

A
1

1:1 — 4 Afkering wegens verzuim.
 B

1
1:5 — 11 Straf. Schraalheid.

 C
1

1:12 — 2:5 Gehoorzaamheid en bemoediging.
 D

1
2:6 — 9 « Ik zal doen beven ».

 De eerste  
 en tweede  
 boodschap. 

A
2

2:10 — 14 Afkering wegens verzuim.
 B

2
2:15 — 17 Straf. Schraalheid.

 C
2

2:18, 19 Gehoorzaamheid en bemoediging.
 D

2
2:20 — 23 « Ik zal bewegen ».

 De derde  
 en vierde  

 boodschap. 

A
1

B
1

1:1 — 6 Letterlijke profetie. Gedateerd. (Het 2  jaar van Darius).
  C

1
1:7 — 6:15 Profetieën met symbolen. Acht gezichten.

 B
2

7:1 — 8:23 Letterlijke profetie. Gedateerd. (Het 4 jaar van Darius).
A

2
B

3
9:1 — 10:12 Letterlijke profetieën. Eerste last.

  C
2

11:1 — 17 Profetie met symbolen.
 B

4
12:1 — 14:21 Letterlijke profetieën. Tweede last.

A
1

1:1 — 5 Nationale uitverkiezing.
A

2
1:6 — 4:6 Nationale verwerping.
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vernietigt de grondlijn niet, maar stevigt die. We kunnen dat thans niet nader 
uitwerken. Eén opmerking tot besluit: Men onderscheide wel uitlegging en toepassing. 
De uitlegging is voor Israël, de toepassing is naar tijden en gelegenheden. 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. 
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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: 
 

 
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 geopenbaard. Alles wordt dienstbaar gemaakt aan 's 
Heeren glorie en de uiteindelijke zegening des 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 menselijk 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 beheersende macht. Dit is de binnenlijn, het 
esoterische verhaal (d. i. naar binnen gekeerde). Men vergelijke: 

A
1
  Psalmen (Lofzangen). De ijdelheid om 's Heeren voornemen tegen te gaan. De 

eindelijke triomf.
 B

1
  Spreuken (Regels). Raadgeving aan een heerser. Aan het eind een 

rechtvaardige koning en een deugdzame huisvrouw.
 C

1
  Job. « Het einde des Heeren ». Satan verslagen. Het overblijfsel van Israël 

getypeerd.
 D

1
  Hooglied. Gelezen op het Pascha (Farao de verdrukker). De Bruid.

 E
1
  Ruth. Gelezen op Pinksteren. De vreemdelinge.

 F
 
 Klaagliederen. « Hoe ». Gelezen op de 9de van Abib. Israëls 

falen. Men lette op het 11 voud van de 5 hoofdstukken: 22—
22—66—22—22 verzen.

 E
2
  Prediker. Gelezen op het Loofhutten feest. « IJdelheid ». « Het 

einde der zaak » 12:13, 14.
 D

2
  Esther. Gelezen op het Purimfeest (Haman de vijand der Joden). De 

koningin.
 C

2
  Daniël. God is Rechter. Antichristus verslagen. Bevrijding van Israël.

 B
2
  Ezra — Nehemia. Burgerlijk en godsdienstig bestuur, vooruitziende naar

Messias' regering.
A

2
  Kronieken. Het dienstbaar zijn van alle dingen aan de uitwerking van Gods 

voornemen.
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1 Sam. 31:4 en 1 Kron. l.0:13,14. 
2 Sam. 5:1 — 3 en 1 Kron. l.1:1 — 3. 
2 Sam. 24:1 en 1 Kron. 21:1. 
1 Kon. 2:46 en 2 Kron. l.:1. 
1 Kon. l.4:20 en 2 Kron. l.3:20. 
1 Kon. l.4:25 en 2 Kron. l.2:2. 
1 Kon. 22:31 — 33 en 2 Kron. l.8:30 — 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 bewaring. De Psalmen zijn in drie groepen te plaatsen. De 
binnengroep vormen de 5 Megillooth of Kleine Rollen. 

We krijgen dus: 
 

 
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 

struktuur staat geen 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 begint) 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 struktuur reeds, dat Israëls Boek der 
Hebr. Schriften een aanvulling nodig heeft. Het 11tal der « Psalmen » kan alleen 
volkomen worden door een twaalfde, dat de volkomenheid brengt: de Evangeliën. De 
11 broeder—geschriften der Psalmen missen de twaalfde, waarin de meerdere Jozef—
broeder geopenbaard wordt. 
 

I Psalmen, Spreuken, Job.
II Hooglied Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther.

III Daniël, Ezra — Nehemia, Kronieken.
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1 HET EERSTE BOEK. 
 
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: 
 

 

A
1
  Het Genesis—boek, Ps. 1 — 41. Betreffende de mens. Gods raad over hem. Alle 

zegeningen besloten in gehoorzaamheid, 1:1, zie Gen. l.:28. Gehoorzaamheid is 's 
mensen boom des levens 1:3, Gen. 2:16. Ongehoorzaamheid brengt verstoring. Ps. 
2 Gen. 3. Deze kan alleen hersteld 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 ».

 B
I
  Het Exodus—boek, Ps. 42 — 72. Betreffende Israël als volk. Gods raad over 

Israël, Israëls 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 ».

 B
II
  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 vergelijkingen: 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, 
HalleluJah

A
II
  Het Deuteronomium—boek, Ps. 107 — 150. Betreffende God en Zijn Woord. 

Gods raad over Zijn Woord. Alle zegeningen voor de mens (Boek I) 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 verstrooiïng, 's Heiligdoms verwoesting, 's 
aardrijks ellende. De zegen komt door inschrijving van het Woord in het hart, Ps. 
119. Begin: Ps. 107:20: Hij zond Zijn Woord uit en heelde hen. Einde: 5 psalmen, 
voor elk Boek één, elk beginnend en eindigend met: HalleluJah.

(Zie volgende pagina.)
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1. Het Genesis—boek. De Mens. 

 

 

 

 

 

A
I

A
1

Ps. 1 — 8 De mens en de Zoon des mensen (8:4).
 A

2
9 — 15 De mens van de aarde (de Antichristus) (10:18).

 A
3

16 — 41 De mens Jezus Christus.

A
1

Ps 1 — 8 De mens en de Zoon des mensen.
A

1
B

1
D

1
1 De mens gezegend. De Wet des Heeren zijn vermaak.
E

1
  2 De opstandige mens. Vergeefse raadslag tegen Gods Zoon, door

Wien alleen de universele heerschappij hersteld kan worden, vs. 12,
Hebr. 1:5.
C

1
F

1
  3 Gebed met het oog deze opstand

(Morgen) Jehovah mijn schild.
 G

1
  4 Gebed met het oog op deze opstand

(Nacht). Hoe lang, vs. 2.

 
 Vijanden 

 van 
 buiten

C
2

F
2
  5 Gebed met het oog deze opstand

(Morgen) Jehovah mijn Koning.
 G

2
  6 Gebed met het oog op deze opstand

(Nacht). Hoe lang, vs. 3.

 
 Vijanden 

 van 
 binnen

 B
2

D
2

7 De mens gezegend. Vertrouwen in de Heere zijn heil.
E

2
  8 De opstandige onderworpen. De Zoon des mensen verheven,

heerschappij over de aarde.

A
2

Ps. 9 — 15 De mens van de aarde.
A

2
H

1
  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.

  I
1

J
1

11 Gebed met het oog op deze tijden van benauwdheid.
   K

1
12 De ijdelheid van de mens.

  I
2

J
2

13 Gebed met het. oog op deze tijden van benauwdheid.
   K

2
14 De ontaarding van de mens.

 H
2
  De volkomen mens. Zijn wijze van doen en blijvende zegening. Dit leidt tot

A3.

A
3

Ps. 16 — 41. De mens Jezus Christus.

(Zie volgende pagina.)
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A

3
L

1
O

1
  16 Zijn plaats van lijden innemend. Jehovah bepaalt zijn lot.

   P
1
  17 Gebed en beroep op de Heere met het oog op Ps. 16. (01).

   Q
1

18 Antwoord op het gebed van Ps. 17. Belofte van bevrijding
en overwinning.

  M
1

R
1
  19 Zijn volk erkent Gods heerlijkheid in schepping en openbaring.

   S
1
 20 Hun gebed, waar zij in Messias hun eigen redding zien.

   T
1
  21 Hun verhoging door Messias' verhoging.

  N
1

 U
1
 22 De goede Herder in de dood. (Joh. 10:11) Verzoening de

basis van alle zegening. 
     V

1
  23 De grote Herder in de opstanding. Heb. 13:20.

Opstanding de basis van de tegenwoordige zegening.
     W

1
  24 De grote Herder in de heerlijkheid, 1 Petr. 5:4. De

Toekomst de basis van alle toekomstige zegening..
 L

2
O

2
  25 Gebed met verwijzing naar Ps. 16. Het « pad » en de « weg ». Zie vs. 

4, 8 — 10, 12 Ps. 16:11 (01).
   P

2
  26 Gebed met verwijzing naar Ps. 17 (Pl).

   Q
2

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

  M
2

R
2
  29 De lof van zijn volk voor Gods heerlijkheid in de schepping.

   S
2
 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.

   T
2
  34 Hun verheffing in Messias' verheffing. Als in T1, Ps.

21.
  N

2
 U

2
 35 (Ua) 36 (Ub) Gebed en lof met verwijzing naar de

verzoening als basis van alle zegening. Zie Ps. 22.
     V

2
  37 Onderwijzing t. o. v. de tegenwoordige zegening. Zie

Ps. 23.
     W

2
  38 (Wa) 39 (Wb) 40 (Wc) 4I (Wd) Gebed en lof met

verwijzing naar de toekomstige zegening, 41:12. 't
Goddelijk antwoord op Ps. 24:3.
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2. Het Exodus—boek. Israël. 
 

 

B
1
  A

1
  Ps. 42 — 49 Israëls neergang.

  A
2
  Ps. 50 — 60 Over Israëls Verlosser.

  A
3
  Ps. 61 — 72 Over Israëls verlossing.

A
1
  Ps. 42 — 49 Over Israëls neergang.

A
1
  B

1
  42 (Ba) 43 (Bb) Neergang en verdrukking beseft, 42:9; 433:2 Geen hulp van

de mens. Geroep en tranen, zoals in Exodus (2:23; 3:7 — 9; 6:9).
   C

1
  D

1
  44 De roep om hulp, tot de Bevrijder en Losser, vs. 22 — 26.

      E
1
 45 De Bevrijder geprezen. Antwoord op de roep.

   C
2
  D

2
  46 De hulp van de Bevrijder. (Zie 48:8).

      E
2
 47 (Ea) 48 (Eb) De Bevrijder geprezen. (48:8 en 44:1).

  B
2
  49 Neergang en behoefte aan verlossing beseft. Geen hulp van de mens, alleen

van God vs. 15.
A

2
  Ps. 50 — 60 Over Israëls Verlosser.

A
2
  F

1
  50 God spreekt tot Zijn volk. Hij verbreekt het zwijgen als in Ex. 3:4. Zie

Hebr. 12:25, 26.
   G

1
  51 Overtreding. Beleden en vergeven.

   G
2
  52 (Ga) 53 (Gb) 54 (Gc) 55 (Gd) Overtreders. Niet belijdend. Verdelgd.

  F
2
  56 (Fa) 57 (Fb) 58 (Fc) 59 (Fd) 60 (Fe) Gods volk spreekt tot Hem van Israëls

Verlosser en Zijn werk. Voorzegging van dood en opstanding.
A

3
  Ps. 61 — 72. Israëls verlossing.

A
3
  H

1
  J

1
  61 (Ja) 62 (Jb) 63 (Jc) 64 (Jd) Israël wacht op verlossing « van de einden 

der aarde », wat alleen het werk Gods is, 64:9.
     K

1
  65 Sion wacht op zijn zegen.

     L
1
  66 (La) 67 (Lb) Lof beloofd. De benauwdheid herdacht 66:10

— 12.
     I

1
  68 Het antwoord op 61 — 67. God staat op. Geloofd zij 

God vs. 35.
  H

2
  J

2
  69 De Koning wacht op verlossing, vs. 14 uit lijden, schande en leed. (Het

schuldoffer).
     K

2
  70 De Koning wacht op Zijn verlossing. Haast u.

     L
2
 71 Lof beloofd, vs. 22 — 24. De benauwdheid herdacht, vs. 20.

     I
2
  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.
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3. Het Leviticus—boek. Het Heiligdom. 

 

 

C
 

 A
1
  Ps.73 — 83. Het Heiligdom in betr. tot de mens.

  A
2
  Ps. 84 — 89. Het Heiligdom in betr. tot Jehovah.

A
1
  Ps.73 — 83. Het Heiligdom in betr. tot de mens.

A
1
  B

1
  73 Het gevolg van buiten het Heiligdom te zijn. Bezigheid van het hart met

anderen. Daarop gevolgde verwarring.
   C

1
  74 De vijand van het Heiligdom.

   D
1
  75 Gods Gezalfde in het Heiligdom.

   E
1
 76 Verdelging van de vijanden van het Heiligdom.

  B
2
  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 verkoor vs. 67, maar Sion vs. 68, 69 en David vs.
70 — 72.

   C
2
  79 De vijand in het Heiligdom.

   D
2
  80 (Da) 81 (Db) 82 (Dc) God in het Heiligdom.

   E
2
 83 Verdelging van de vijanden van het Heiligdom.

A
2
  Ps. 84 — 89. Het Heiligdom in betr. tot Jehovah.

A
2
  F

1
  84 (Fa) 85 (Fb) De zegen van tot het Heiligdom te mogen naderen.

   G
1
  86 Gebed voor God (in het Heiligdom).

  F
2
  87 De zegen van de bewoners van Sion.

   G
2
  88 Gebed voor God. Onderwijzing.

  F
3
  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.
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4. Het Numeri—boek. De aarde en de Volken. 

 
Voorpsalm 90 De rust. Verloren en nodig. 

Napsalm. 106 De rust. Hoe verloren en gewaardeerd. 

 

B
II
  A

1
  91 — 94 De rust voor de aarde verlangd. Geen hoop daarop tot de Booze

ophoudt van verstoring.
  A

2
  95 — 100 De rust voor de aarde vooruitgezien. Het centrale vers is Ps: 96:11. 

De reden, Ps. 96:11.
  A

3
  101 — 105 De rust voor de aarde bezongen. Jehovah's troon in de hemelen.

Zijn Koninkrijk over alles, Ps. 103:19.

A
1
  91 — 94 De rust voor de aarde verlangd.

A
1
  B

1
  91 Rust alleen in Jehovah in een omkomende wereld. De verborgen plaats des

Allerhoogsten de eenige plaats van veiligheid.
   C

1
  92 Gebed voor de Sabbat (die komen zal, Heb. 4:9), wanneer alle

werkers der ongerechtigheid uitgeroeid zullen worden, vs. 7, 9, en de
rechtvaardige zal bloeien, vs. 12. Jehovah de Rots en Toevlucht, vs. 16.

  B
2
  93 Rust alleen in Jehovah. Zijn troon zal, wanneer eenmaal gevestigd, de

plaats der veiligheid zijn.
   C

2
  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.

A
2
  95 — 100 De rust voor de aarde vooruitgezien. 

A
2
  D

1
  95 Lof met het oog op de vooruitgeziene rust. Zijn volk en de schapen Zijner

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

   E
1
  F

1
  96 Opwekking om een « nieuw gezang » te zingen, want Hij komt. 

Oordeel.
      G

1
 97 Het nieuwe gezang: « De Heere regeert ».

   E
2
  F

2
  98 Opwekking om een « nieuw gezang » te zingen, want Hij komt.

      G
2
 99 Het nieuwe gezang: « De Heere regeert. »

  D
2
  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.

A
3
  Ps. 101 — 105 De rust voor de aarde bezongen.

(Zie volgende pagina.)
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A
3
  H

1
  101 Het komende Koninkrijk. De beginselen: Goedertierenheid cn recht, vs.

1. De goddelooze verdelgd, vs. 5, 8.
   J

1
  102 De Koning in Zijn vernedering en toekomende heerlijkheid als

onvergankelijk Schepper, vs. 12, 24 — 27, Al het andere vergaat, vs. 27.
  H

2
  103 Het komende Koninkrijk. De goedertierenheden en oordelen, vs. 4, 6, 17,

19.
   J

2
  104 De Koning in Zijn toekomende heerlijkheid als onvergankelijk

Schepper vs. 23. Al het andere vergaat, vs. 27 — 29.
  H

3
  105 Het komende Koninkrijk. Rustend op het verbond, vs. 8 — 12, 42 — 45, 

van goedertierenheid en oordeel, vs. 5 — 7.
  

36



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

 

 

A
II
  A

1
  107 Bevrijding door het genezende woord.

   B
1
  C

1
  E

1
 108 (Ea) 109 (Eb) 110 (Ec), De vernedering, bevrijding en

verheffing van de ware David, 108:6.

        F
1
  111 (Fa) 112 (Fb) 113 (Fc) Lofprijzingen. Drie HalleluJah

psalmen. De eerste twee beginnend en de derde eindigend
met: HalleluJah. 111 Lof voor Jehovah's werken, 112 voor
Zijn wegen, 113 voor Hemzelf.

        D
1
  G

1
  114 (Ga) 115 (Gb) Bevrijding van Egypte en

Egypte's afgoden.

           H
1

116 (Ha1), 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).

  A
2
  119 Levendmaking en onderhouding door het openbarende Woord.

   B
2
     D

2
  G

2
 120 (Gal) — 134 (Ga15) Bevrijding van Sanherib, 

type van Israëls toekomstige verlossing. (15
psalmen, gerangschikt in 5 drietallen).

           H
2

135 (Ha2) 136 (Ha2). Lofprijzing. Twee
psalmen aan elkaar verbonden door een
gecombineerde struktuur.

          G
3
 137 Bevrijding van de gevangenen van Sanherib.

           H
3

138 Lofprijzing.

          G
4
 139 Bevrijding van een boos hart, Ez. 36:26;

Jer.31:33.

     C
2
  E

2
  145 De ware David, Die de lofprijzingen van Zijn Volk leidt,

144:9.

        F
2
  146 (Fa1) — 150 (Fa5) Lofprijzing. Vijf HalleluJah 

psalmen, elk beginnend en eindigend met: « HalleluJah ».
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2 DE ANDERE BOEKEN. 
 
SPREUKEN. Spreuken bestaat uit een reeks van regels, die tot leidraad dienen voor de 
wandel in deze wereld. Het zijn regels voor het dagelijks leven. De Heere waarschuwt 
tegen de gevaren, waarmee het pad van Zijn aardse volk omringd is en wijst hun de 
weg der wijsheid. 

Struktuur: 
 

1:1 — 6 Inleiding 

 
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 soorten 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 Issaschar, Gen. 46:33 
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.

Struktuur: 
 

A
1 
 1:6 — 9:18 « De woorden van de wijze. » Voor Salomo. Voor een vorst en een 
koning. Tweede persoon (Mijn zoon, gij, uw, enz.). De Moeder.

 B
1
  C

1
  10:1 — 19:19 Spreuken voor Salomo: Voor allen. Derde persoon (Hij, 

zijn; hem, zij, hen).
    D

1
  19:20 — 24:34 Spreuken voor Salomo. Voor een vorst en een

koning. Tweede persoon (Mijn zoon, gij, u).
 B

2
  C

2
  25:1 — 26:28 Spreuken van Salomo, Voor allen. Opgeschreven door de

mannen van Hiskia. Derde persoon (Hij, hem, zijn).
    D

2
  27:1 — 29:27 Spreuken voor Salomo. Voor een vorst en een koning.

Tweede persoon (Mijn zoon, gij, u).
A

2 
 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 ».

(Zie volgende pagina.)
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HOOGLIED. (1) In 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 n. l. tot op Paulus' tijd in God verborgen. (Ef. 
3:9, Col. 1:26). 

Struktuur: 
 

 
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 gevierd. Israël heeft zich dan toebereid en is bevrijd van de 
verlokkingen, waardoor het afgeweken is. 
 
RUTH. Ruth betekent: Schoonheid. In 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. 

Struktuur: 
 

 
 

 

A
1 
 1:1 — 5 Inleiding. Historie.

 B
1 
 1:6 — 2:10 Satans aanval. Job van alles beroofd.

 C
1 
 2:11 — 13 De 3 vrienden. Hun aankomst.

 D
1 
 3:1 — 31:40 Job en zijn vrienden.

 E
 

32:1 — 37:24 Optreden van Elihu: de Middelaar.
 D

2 
 38:1 — 42:6 Job en Jehovah.

 C
2 
 42:7 — 9 De 3 vrienden. Hun vertrek.

 B
2 
 42:10 — 13 Satans nederlaag. Job dubbel gezegend.

A
2 
 42:14 — 17 Besluit. Historie.

A
1
  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.

 B
1
  C

1
  1:12 — 2:7 Sulamith en haar geliefde bij elkaar.

    D
1
  2:8 — 3:5 Sulamith en haar geliefde. gescheiden.

 B
2
  C

2
  3:6 — 5:1 Sulamith en haar geliefde bij elkaar.

    D
2
  5:2 — 8:4 Sulamith en haar geliefde gescheiden.

A
2
  8:5 — 14 Besluit. Sulamith keert terug van Salomo naar haar tehuis met haar

geliefde (de herder).

(Zie volgende pagina.)

(1) Zie ook de brochure « Het Hooglied ».
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KLAAGLIEDEREN. De Hebr. 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. 

Struktuur: 
 

 
PREDIKER. Prediker betekent in het Hebr.: Verzamelaar, Samenroeper, strikt 
genomen: Verzamelaarster, Samenroepster; het Hebr. 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 der samenroeping was: Gods wegen te beschouwen en te rechtvaardigen in 
verband tot Zijn woorden. 

A
1
  1:1 — 18 Elimelechs gezin. Neergang.

 B
1
  1:19 — 22 Medeleven met Naomi in rouw.

 C
1
  2:1 — 23 Boaz en Ruth.

 C
2
  3:1 — 4:13 Ruth en Boaz.

 B
2
  4:14 — 17 Medeleven met Naomi in vreugde.

A
2
  4:18 — 22 Elimelechs gezin. Opgang.

A
I
  A

1
  1:1 — 7 Oordelen (Letter Aleph tot Zaïn).

   B
1
  D

1
  1:8 — 11 Sions belijdenis (Cheth tot Kaph).

      E
1

 1:12 — 13 Roep tot de voorbijgangers (Lamed tot Mem).
     D

2
  1:14 — 18 Sion. Belijdenis (Nun tot Tsaddi).

      E
2

 11:18 — 19 Roep tot de voorbijgangers (Koph).
      C

1
  1:20 — 22 Gebed (Resh tot Tau).

A
II
  A

2
  2:1 — 13 De Rechter (Aleph — Mem).

   B
2
  D

3
  2:14 Sion. Zonde: onbeleden (Nun).

      E
3

 2:15 — 17 Beschuldiging der voorbijgangers (Samech — Pe).
      C

2
  2:18 — 22 Gebed (Tsaddi — Tau).

A
III

  A
3
  3:1 — 21 De Rechter (Aleph — Zaïn).

   B
3
   E

4
  3:22 — 36 Overdenking van Jehovah's barm hartigheden.

(Cheth — Lamed).
     D

4
  3:37 — 51 Sion. Zonde: beleden (Mem — Pe).

      C
3
  3:52 — 66 Gebed (Tsaddi — Tau).

A
IV

  A
4
  4:1 — 12 Oordelen (Aleph — Lamed).

   B
4
  D

5
  14:13 — 20 Sion. Belijdenis. (Mem — Resh).

      E
5

 14:21 — 22 Vergelding van Jehovah (Shin — Tau).
      C

4
  15:1 — 22 Gebed.
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Struktuur: 
 

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

Struktuur: 
 

 

A
1
  1:1 Inleiding.

 B
1
  1:2 — 6:9 Het voornaamste goed. Wat het niet is.

 B
2
  6:10 — 12:12 Het voornaamste goed. Wat het is.

A
2
  12:13 — 14 Besluit.

A
1
  1:1 Ahasveros. Regering. Uitgestrektheid van het Rijk.

 B
1
  D

1
  1:2 — 2:20 Ahasveros. Op zijn troon.

    E
1
  F

1
 2:21 — 23 Mordechaï. Ontdekking van de aanslag van Bigtan

en Teres.
       G

1
  3:1 — 15 Haman. Zijn aanslag.

      F
2
 14:1 — 3 Mordechaï. Bekendmaking van Hamans aanslag.

 C
1
  4:4 — 5:14 Esther. Haar tussenkomst.

 B
2
  D

2
  6:1 Ahasveros. Te bed.

    E
2
  H

1
 6:2 — 3 Mordechaï. 's Konings vraag.

       I  6:4 — 9. Haman. 's Konings vraag.
      H

2
 6:10 — 11 Mordechaï. 's Konings bevel.

 C
2
  7:1 Esther. Haar maaltijd.

 B
3
  D

3
  7:2 Ahasveros. Aan Esthers tafel.

    E
3
  J

1
 7:2 De Koning. Zijn vraag en belofte.

       K  7:3 — 4 Esther. Bede om het leven.
      J

2
 17:5 — 10 De Koning. Zijn vraag en toorn.

 C
3
  8:1 Esther. Haar koninklijke gift.

 B
4
  D

4
  8:1 — 2 Ahasveros. Op zijn troon.

    E
4
  L

2
 8:3 — 6 Esther. Bede voor haar volk.

       M  8:7 — 17 De Koning. Zijn bevel.
      L

2
 9:1 — 28 Esther. Bede voor haar volk.

 C
4
  9:29 — 32 Esther. Haar koninklijk gezag.

A
2
  10:1 — 3 Ahasveros. Uitgestrektheid van het Rijk.
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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 
vanuit de hemelen toebereide Koninkrijk op aarde, opgericht, 2:44, 7:27. 

Bezien de andere profeten Israëls toekomst meer vanuit Israël, Daniël beziet die 
meer van buiten af. Een deel is in het Chaldeeuwsch geschreven, n. l. hfdst. 2:4 —
7:28. Bij hfdst. 8:1 begint het Hebr. weer. Het historisch deel van de gang van de 
tijden der Heidenen is in « heidensche » taal; het bevat de overheersching van Israël. 
Het profetische deel is in het Hebr., wijl het wijst op de tijd van het einde dier 
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 De 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 De Openbaring èn voor de naaste toekomst ligt in Dan. 2.

Struktuur: 
 

 
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 struktuur te geven. Korte samenvatting: 

 
Struktuur van A

1
: Ezra. Herbouwing van de tempel. 

A
1
  1:1 — 21 Ballingschap van Juda. Historie. Gebeurtenissen, verbonden met het

begin er van.
B

1
  2:1 — 49 De droom van Nebukadnezar. Het begin en de duur van de tijden 

der Heidenen.
C

1
  3:1 — 30 Daniëls vrienden. De brandende oven. Bevrijding door een 

engel.
D

1
  4:1 — 37 De eerste koning van Babel. Nebukadnezars droom. van de

grote boom. Zijn tijdelijke afzetting.
D

2
  5:1 — 31 De laatste koning van Babel. Belsazar. Gezicht van de

hand. Finale afzetting.
C

2
  6:1 — 28 Daniël zelf. De kuil der leeuwen. Bevrijding door een engel.

B
2
  7:1 — 8:27 De droom en het. gezicht van Daniël. Het einde van de 

heerschappij der Heidenen.
A

1
  9:1 — 12:13 De verwoestingen van Jeruzalem. Profetische aankondigingen, 

verbonden met het eind er van.

A
1
  Ezra: Herbouwing van de tempel te Jeruzalem.

A
2
  Nehemia: Herbouwing van de muren van Jeruzalem.
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Struktuur van A

2
: Nehemia. Herbouwing van de muren. 

 

 
Om Ezra — Nehemia te begrijpen, moet men de twee boeken in elkaar schuiven, 

m. a. w. de overeenkomende feiten eerst naast elkaar plaatsen en daaruit een geheel 
opbouwen. Aldus: 
 

A
1
  B

1
  1:1 — 4 (N

1
) Het volk. Bevrijding.

   C
1
  1:5 — 2:70 (O

1
) Terugkeer onder Zerubbabel.

   D
1
  3:1 — 6 (P

1
) Het altaar. Opbouw en feest.

   D
2
  3:7 — 6:22 (Q

2
) De tempel. Opbouw en feest.

   C
2
  7:1 — 8:36 (O

2
) Terugkeer onder Ezra.

  B
2
  9:1 — 10:44 (N

2
) Het Volk. Inwijding. Hervorming.

A
2
  E

1
  1:1 — 6:19 (J

1
) De muur. Herbouwing. Wanorde overwonnen.

   F
1
  H

1
  7:1 — 4 (M

1
) Jeruzalem. Bevelvoering er over.

      I
1
 7:5 — 73 (O

1
) Terugkeer onder Zerubbabel.

   G
1
  7:73 — 8:18 (P

1
) Feest van de 7de maand (426 v. Chr.).

   G
2
  9:1 — 10:39 (N

2
) Feest van de 7de maand (404 v. Chr.).

   F
2
  H

2
  11:1 — 36 (M

2
) Jeruzalem. Landvoogden er in.

      I
2
 12:1 — 26 (M

2
) Terugkeer onder Ezra.

  E
2
  12:27 — 13:31 (J

2
) De muur. Inwijding. Wanorde overwonnen.

(Zie volgende pagina.)
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Nu kunnen we de struktuur van Ezra — Nehemia als één geheel geven. De 

historische en chronologische (tijdrekenkundige) volgorde van de gebeurtenissen is 
deze: 

Ezra Nehemia

1:1 — 6:19 De muur. Herbouw. 
Uitwendige wanorde overwonnen.

1:1 — 4 Het Volk. Bevrijding. 7:1 — 4 De toestand der stad. Weinig 
volk. Huizen niet herbouwd.

1:5 De terugkeer onder Zerubbabel. 7:5 — 73 De terugkeer onder Zerubbabel.
2:70 Tempel nog verwoest. Feest van de 
7de maand (426 v. Chr.)

7:73 — 8:18 Feest van de 7de maand (426 
v. Chr.).

3:1 — 13 De tempel. Fondeering gelegd.
4:1 — 6:15 De tempel gebouwd.
6:16 — 22 Inwijding van de tempel.
7:1 — 8:36 Terugkeer onder Ezra.
9:1 — 4 Feest van de 7  maand (404 v. 
Chr.)

9:1 — 37 Feest van de 7  maand (404 v. 
Chr.).

9:5 Scheiding van het volk. Ezra's gebed. 9:38 Scheiding van het volk. Der Levieten 
gebed.

10:1 — 44 Vreemde vrouwen 
weggezonden.

10:1 — 39 Vreemde vrouwen 
weggezonden. Verbond gemaakt.

 11:1 — 12:26 Landvoogden in Jeruzalem.
 12:27 — 47 Inwijding van de muur.
 13:1 — 31 Reformatie van het Volk.

(Zie volgende pagina.)
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De letters tussen haakjes verwijzen naar de structuren, die we hierboven van Ezra 

en Nehemia afzonderlijk gaven. 
 
KRONIEKEN. In het Hebr. heet dit boek: Woorden der dagen. We hebben, zoals we 
reeds eerder opmerkten, hier geen blote 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. 

Struktuur: 
 

 
 

A
1
  A

2
  J

1
  Neh. 1:1 — 6:19 (E

1
) De muur. Herbouw. Enz.

   K
1
  M

1
  Neh. 7:1 — 4 (H

1
) Jeruzalem. Bevelvoering er over.

      N
1
  Ezra 1:1 — 4 (B

1
) Het Volk. Bevrijding.

   L
1
  O

1
  Neh. 7:5 — 73 (I

1
) Terugkeer onder Zerubbabel. 

Ezra 1:5 — 2:70

     P
1
  Neh. 7:73 — 8:18 (O

1
) Ezra 3:1i 7 (D

1
) Feest 

van de 7 maand (426 v. Chr.).

   Q
1

Ezra 3:8 — 13 (D
2
) De tempel. 

Fondeering.
   Q

2
Ezra 4:1 — 6:22 (D

2
) De tempel. 

Opbouw, inwijding.

   L
2
  O

2
Ezra 7:1 — 8:36 (O

2
) Terugkeer onder Ezra.

     P
2

Neh.9:1 — 3 (O
2
) Ezra 9:1 — 4 (B

2
) Feest 

van de 7 maand (404 1 v. Chr.).

   K
2
   N

2
  Neh. 9:4 — 10:39 (G

2
) Ezra 9:5 — 10:44 (B

2
) Het Volk. 

Scheiding.

    M
2
 Neh. 11:1 — 12:26 (F

2
) Jeruzalem. Landvoogden er in.

  J
2
  Neh. 12:27 — 13:31 (E

2
) De muur. Inwijding. Enz.

A
1
  1 Kron. l.:1 — 9:1 Tot de Ballingschap.  

 B
1
  1 Kron. 9:2 — 44 Na de terugkeer.  

Geslachtslijnen

A
2
  1 Kron. l.0:1 — 2 Kron. 36:21 Tot de Ballingschap.  

 B
2
  2 Kron. 36:22 — 23 Na de terugkeer.

Historie
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DE GRIEKSE SCHRIFTEN. 
 
HET N. T. PROBLEEM. We hebben reeds opgemerkt, dat de benamingen O. en N. T. 
onjuist zijn. Als technische term, d. w. z. ter aanduiding van een groep boeken, kunnen 
we ze duidelijkheidshalve niet missen, 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 hein ontstaat de moeilijkheden in visie. Eerste eis is een juiste uitwendige 
indeling. Deze volgt niet uit de canonieke volgorde, de volgorde der boeken in de 
Bijbel, maar uit het terzijde zetten van Israël in Handelingen. 

Om een juiste verdeling te verkrijgen, laten we in eerste aanloop eens alle 
Paulinische Brieven weg. We lezen dus de Evangeliën en Handelingen, dan de 
Algemene Zendbrieven en De Openbaring. Deze vormen één lijn. En wel Israëls lijn. 
De Evangeliën zijn Israëlitisch, zie Rom. 15:8. De Openbaring is bovenbouw van 
Daniël, dus ook Israëlitisch. Inleiding er voor zijn de Algemene Zendbrieven, die 
eveneens over Israël handelen. Ook Hebreeën is Israëlitisch (1), 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 gebracht. 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.l. 
Alexandrinus, Vaticanus en Sinaïticus bewijst, dat er altijd een onderscheiding 
gemaakt is tussen de Joodse geschriftcn en die van Paulus. De algemeene volgorde is 
niet steeds dezelfde, de bijzondere wel. We hebben dit: 

De Evangeliën hebben steeds dezelfde plaats en volgorde. 
De Openbaring heeft steeds dezelfde plaats. 
Handelingen en de Algemeene Brieven wisselen van plaats, de laatste niet van 

onderlinge volgorde. 
De Paulinische Brieven wisselen van plaats, niet van volgorde. 

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: Mt., Mk., L., J., Hand., Jak., 1 — 2 P., 1 — 3 J., Judas, R., 1 — 2 C., Gal., Ef., 
Fil., Col., 1 — 2 Th., Hebr., 1 — 2 Tim., Tit., Filemon, De Op. Hebreën komt steeds 
na 2 Thess. 

Het plaatsen van Hand. vóór de Algem. Zendbrieven bewijst, dat de Christenheid 
  
(1) « Israëlietisch » is hier natuurlijk niet gebruikt in tegenstelling met « christelijk ». Die brieven betreffen het Israël 

Gods. 
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der eerste 3 eeuwen deze Schriftuur beschouwde als een 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 gelet 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 Hebreeën (1), 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. Handelingen is als 't 
ware een niet beëindigd boek. We verwachten nog meer, maar het breekt plotseling 
af.Vanaf Hand. 28 tasten we in het donker over de juiste gang van zaken. Iets ervan is 
op te maken uit de latere Paulinische Brieven, maar een historisch verhaal ervan 
ontbreekt. Handelingen vraagt om, voortzetting. De afbreking ervan spreekt 
symbolisch van Israëls verwerping: evenals Handelingen plotseling afbreekt, wordt 
Israëls historie plotseling afgebroken en Israël uitgeschakeld. 
 
INDELING. De grondlijn van het N. T. wordt gevormd door de Evangeliën, 
Handelingen, de Algemene Zendbrieven en De 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 De Openbaring voegen 
en de 4 groepen tot 3 terugbrengen n. l. Evangeliën, Handelingen met Algem. 
Brieven, De Openbaring met Algem. Brieven. 

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

 
Nader uitgewerkt geeft dit: 

 

 

A
1
  De Evangeliën.

 B
1
  De Handelingen met Algem. Brieven en Paulus' oudste Brieven.

A
1
  De Efezer—groep.

 B
1
  De Openbaring met Algem. Brieven en Paulus' oudste Brieven.

(Zie volgende pagina.)

(1) Wij voegen hier Hebreeën bij de brieven van Paulus. Eigenlijk zegt de Schrift niet wie die brief schreef.
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7 DELEN. Zo bezien, bestaat de Schrift dus uit 7 grote delen. De zesvoudige 
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, DE OPENBARING. 

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

Gaan we een en ander na. 
 

 

 

 

A
1
  De Evangeliën. De Koning en het Koninkrijk. Voortzetting van het O. T. Het

Koninkrijk op aarde. Het Volk en het Land. Het Koninkrijk verworpen, de Koning
gekruisigd in Jeruzalem, de hoofdstad.

 B
1
  De Handelingen—groep. Hernieuwd aanbod van het Koninkrijk aan Israël in

het Land (door Petrus en de Elf) en aan Israël in de Verstrooiïng (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.

A
2
  De Efezer—groep. De Koning verheven tot Hoofd boven alle dingen voor de 

Gemeente, die Zijn Lichaam is, Ef. 1:20 — 23, Pil. 2:9 — 11, Col. 1:13 — 19. Het 
Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, Col. 1:13, het over- of bovenhemels 
koninkrijk, (aldus de grondtekst van 2 Tim. 4:18). De Verborgenheid. Het
Koninkrijk op aarde uitgesteld. « Nog niet ». Hebr. 2:8.

 B
1
  De Openbaring—groep. De Dag des Heeren. Het Koninkrijk in oordeel,

macht en heerlijkheid aan Israël ingericht. De Koning op Zijn troon Op. 3:21.

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

2 DE PROFETEN van het beloofde Land, het falen onder priesters en koningen en van 
de hoop op herstel.

3 DE PROFETEN van het beloofde Land, het falen onder priesters en koningen en van 
de hoop op herstel.
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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. kànon (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. kànon, dat allen Paulus verlaten hebben en 
hem niet hebben begrepen. Kennisneming van de historie der Oud christelijke Kerk 
heeft ons in die mening versterkt. 

Alle « Apostolische Vaders » vergeestelijken de profetie en stellen de « Kerk » in 
plaats van Israël, geen hunner volgt Paulus. 
 

Men zie zelf de onregelmatigheid: 
 

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

5 DE HANDELINGEN en de Brieven van de Handelingentijd spreken van het 
vernieuwde aanbod van het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond, toonen, wat 
voor zegeningen het Nieuwe Verbond inhoudt, (teekenen, wonderen, krachten, 
enz.) schetsen de verwerping er van door Israël en bemoedigen hen, die Gods heil 
wel aanvaarden. Tevens opent God voor de aan Abraham gegeven hogere beloften, 
die boven die van Israël uitgaan, een nieuwe bedeling door de roeping van Paulus. 
zo lopen er twee bedelingen parallel: die van de aankondiging van het Koninkrijk 
aan Israël, die van het erfgenaam der wereld zijn aan hen, die Paulus volgen.

6 DE 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.

7 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. Ten 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.

1 Wet 2 Profeten 3 Psalmen 4 Evangeliën

5 Handelingen groep 
Algem. Brieven, Paulus' 
Oudste Brieven.

7 De Verborgenheid 
De Efezergroep Ef. Col. 
Fil. 2 Tim. Er naast Fil. 
Tit. 1 Tim.

6 De Openbaringgroep. 
Algem. Brieven. Paulus' 
Oudste Brieven.
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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
  PAULUS' BRIEVEN:
3 Overgang  A Geloof:
   a

1
  ROMEINEN: Rechtvaardigmaking.

Verzoening.
Wandel.

   b
1

1 CORINTHE: Wandel.

   b
2

2 CORINTHE: Verzoening.

   a
1
  Galaten: Rechtvaardigmaking.

4 Volmaaktheid  B Liefde:
   c

1
  EFEZE: Leer.

Wandel
   d

 
FILIPPENZEN: Wandel.

   c
2
  COLLOSSE: Leer.

5a Verwachting  C Hoop:
   e

1
  1 THESSALONICENZEN.

   e
2
  2 THESSALONICENZEN.

6 Gemeentelijk leven  Pastoraal brieven:
   f

1
  1 TIMOTHEUS.

   g
1

2 TIMOTHEUS. 

   f
2
  1 TITUS.

   g
2

FILEMON. 

5b Verwachting  HEBREEN.
  ALGEMENE ZENDBRIEVEN:
7 Hernieuwing   h

1
  JAKOBUS.

   i
1

1 PETRUS.
2 PETRUS. 

   i
2

1. JOHANNES.
2 JOHANNES.
3 JOHANNES. 

   h
2
  JUDAS.

8 Verwerkelijking   DE OPENBARING 
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Men ziet zo enigszins de onregelmatigheid. Het N. T. « loopt » niet. Er ligt een 
waas over, dat het inzicht belemmert. 
 
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 Pastoraalbrieven genoemd, op Filemon dan na. Naar het geestelijke zijn zij 
gescheiden. l. 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- gedeeltelijk groepsorde is. 
 

2 Handelingen 

6 De 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 

1 Evangeliën   Mattheus.
Markus.
Lukas. 
Johannes. 

 

3 Algemeene Brieven (7)   Jakobus.
1 Petrus. 
2 Petrus. 
1 Johannes.
2 Johannes.
3 Johannes.

Judas.

4 Oudste Paulinische 
Brieven (7) 

  Galaten
1 Thess. 
2 Thess. 

Hebreeën
1 Cor. 
2 Cor. 

Romeinen

Of   Romeinen
1 Cor. 
2 Cor. 
Galaten.
1 Thess. 
2 Thess. 
Hebreeën

Geloof 

Hoop

   1 Timotheus
Titus 

5 Latere Paulinische 
Brieven (3 + 2) 

  Efeze 
Colosse 

Filippenzen
Filemon 
2 Timotheus

Of   Efeze
Filipp.
Colosse

1 Tim. 
2 Tim.

Titus 
Filemon

Liefde 
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volgorde der boeken niet zoveel ter zake doet, legt o. i. de N. T. volgorde getuigenis af 
van een onevenredigheid 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. 
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IV. Overzicht en structuren van « De Evangeliën ». 
 
VIERDERLEI BEELD. Van de Evangeliën heeft men vaak een « Harmonie » willen 
maken, d. i. ze zo willen combineren, dat ze geheel ineen schoven. Dit nu is 
onmogelijk. De Evangeliën zijn 4 verschillende beelden, die de verschillende 
schrijvers opvingen van de Volmaakte en Grotere dan de mensen. Zij stellen elk één 
zijde, één aanblik voor. Waar die visies samen vallen, hebben we gelijke delen, 
knooppunten, waar ze uiteen lopen, verenige men niet waar God gescheiden houdt. 
Eerst zetten we nu het karakter der 4 Evangeliën uiteen. 
 

 
EENHEID EN VERSCHEIDENHEID. De eerste 3 Evangeliën noemt men vaak de 
synoptische. Een synopsis is een kort overzicht. Synoptische betekent dus: een kort 
overzicht gevent. 

Het vierde zet men apart. Deze indeling nu is onjuist. 
Alle vier houden zich bezig met de Spruit, maar vanuit 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 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 
bediening, noch in Zijn dood en verheerlijking. Van daar 4 evangeliën, die hun weg 

A
I
  Mattheus. De Heere voorgesteld als (Jehovah's) Koning. Ziet uw Koning komt tot

u », Zach. 9:9. « Ik zal David een rechtvaardige Spruit verwekken, die zal Koning 
zijnde, regeeren 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.

 B
I
  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.

A
II
  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.

 B
II
  Johannes. De Heere voorgesteld als Jehovah zelf. « Zie uw God ». Jes. 40:9. 

« Te dien dage zal des Heeren (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.
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gaan. Een « 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 heiden verworpen. 
Deze onderwerpen zijn als volgt verdeeld: 
 

Het Koninkrijk aangekondigd. 

De Koning aangekondigd. 

De Koning verworpen. 

Het Koninkrijk verworpen. 

Zie verder de structuren. 
 
VOORTZETTING 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 voorbijgaan, 
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 gevonden, die reeds door de « Apostolische Vaderen » zoals Barnabas en door 
Origenes, Augustinus en anderen verloren ging. 

Noch de Middeleeuwse gelovigen, noch die der 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 nergens 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 dingen aan Gods rechterhand in Zijns Vaders troon komt te zitten Op. 3:21, 
totdat al Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten, Hebr. 2:8. 
Inmiddels doet Hij twee dingen: 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 de openbaring van het 

Matth. Mark. Joh. Luk.
4:12 — 7:29 1:14 — 20 4:14 — 5:11 1:35 — 4:54

8:1 — 16:20 1:21 — 8:30 5:12 — 9:21 5:1 — 6:71

16:21 — 20:34 8:31 — 10:52 9:22 — 18:43 7:1 — 11:53

21:1 — 26:35 11:1 — 14:25 19:1 — 22:38 11:54 — 17:26
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Koninkrijk van Vader David, Mark. 11:10, zij zijn voortzetting van het O. T. God wil 
de beloften aan de vaderen gedaan, vervullen en Israël tot Hoofd van alle volken 
maken. Daartoe is « wedergeboorte » en bekering nodig en inzetting in het Nieuwe 
Verbond. 
 
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 hemel », maar het 

Koninkrijk dat aan Israël opgericht 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 Allerhoogsten) zullen dat rijk bezitten, Dan. 7:27. 
Het K. d. H. is Israëls heerschappij over de Volken. 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, 't is op aarde, 't is 
van de hemelen. 

Met Mattheus begint de verwarring in de theologie. Men eeft niet ingezien, dat de 
Evangeliën over Israël handelen. Mattheus stelt Hem voor als de Koning van Israël, de 
Koning der Joden, 27:37. Of heeft er een leugen boven Zijn kruis gestaan? 

Struktuur: 
 

 
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 instrument om de ware Dienstknecht uit te beelden. Een 

A
I
  A

1
  1:1 — 2:23 Voorbediening.

   B
1
  3:1 — 4 De voorloper.

   C
1
  3:5 — 17 De doop. In water.

   D
1

4:1 — 11 De verzoeking.In de woestijn.

   E  F
1
  4:12 — 7:29 Het Koninkrijk.

      G
1

8:1 — 16:20 De Koning.
Aangekondigd

      G
2

16:21 — 20:24 De Koning.

     F
2
  21:1 — 26:35 Het Koninkrijk.

Verworpen

   D
2

26:36 — 46 De doodsstrijd. In de Hof.

   C
2
  26:47 — 28:15 De doop van lijden. (Dood, begrafenis, opstanding

20:22.)
   B

2
  28:16 — 18 De opvolgers.

  A
2
  28:19, 20 Latere toekomstige bediening.
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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-Fenicise 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 
bizonderheden 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 meegedeeld, zie 6:9, 15:39, 6:40, 1:35 enz. Zijn vermoeidheid, 4:38, 
11:12, 1 — 4:36, Zijn medelijden, 6:34, 8:2, Zijn liefde; 10:21, Zijn verwondering 
8:6, Zijn toorn. 3:5, Zijn zuchten, 7:34, 8:I2, Zijn kwalijk nemen, 10:1 treden naar 
voren. 

Struktuur: 
 

 
Deel D bevat weer de viervoudige bediening. 
Uit de Struktuur 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 geschaduwd 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 warden bekering en vergeving der zonden onder alle 
volken, 24:47. Dat begint in Israël, eerst in Jeruzalem, dan in Judea, en Samaria. Door 
Paulus wordt dit in zijn eerste bediening voortgezet onder de Heidenen Hand. 14:15; 
17:30. Waar er in Israël en onder de Volken slechts de eerstelingen ingeoogst werden 
en er slechts een voorvervulling heeft plaats gehad, toeft het heil der wereld tot de 

B
I
  A

1
  1:1 — 8 De voorloper.

   B
1
  1:9 — 11 De doop. In water.

   C
1
  1:12, 13 De verzoeking. In de woestijn.

   D
 
 E

1
  1:14 — 20 Het Koninkrijk

     F
1
  1:21 — 8:30 De Koning.

Aangekondigd

     F
2
  8:31 — 10:52 De Koning.

    E
2
  11:1 — 14:25 Het Koninkrijk.

Verworpen

   C
2
  14:26 — 42 De doodsstrijd. In de Hof.

   B
2
  14:43 — 16:14 De doop van lijden. Dood, begrafenis, opstanding.

  A
2
  16:15 — 20 De opvolgers.
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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 Israëlietisch. Alleen hij is Israëlietisch — Universeel en 
rust zo op Gen. 22:18: « In 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. 

Struktuur: 
 

 
JOHANNES. Johannes tekent ons Christus als God. Dat is het thema, dat hem 
beheerst en hem van de andere drie doet verschillen. Wat Zijn bedienino. betreft, ging 
Christus van God uit en ging weder heen tot 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 samen neemt en tegenover het 
vierde evangelie stelt. Wat Zijn bediening aangaat, mag deze tegenstelling niet 
gemaakt worden. De struktuur 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 heerlijkheid (1 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 genezing 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 openen 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 

A
II
  A

1
  1:1 — 2:52 Voorbediening. De nederdaling.

   B
1
  3:1 — 20 De voorlooper.

   C
1
  3:21 — 38 De doop. In water.

   D
1
  4:4 — 14 De verzoeking. In de woestijn

   E
 
  F

1
  4:14 — 5:11 Het Koninkrijk.

      G
1
  5:12 — 9:21 De Koning.

Aangekondigd

      G
2

9:22 — 18:43 De Koning.

     F
2
  19:1 — 22:38 Het Koninkrijk.

Verworpen

   D
2

22:39 — 46 De doodsstrijd. In de Hof.

   C
2
  2:47 — 24:I2 De doop van lijden. Dood, begrafenis, opstanding.

   B
2
  24:13 — 49 De opvolgers.

  A
2
  24:50 — 53 Nabediening. De Hemelvaart.
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Ware Mens uit te beelden, 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. 

Struktuur: 
 
B

II
  A

1
  1:1 — 28 De Voorloper.

   B
1
  1:29 — 34 De doop. In water.

   C
 
  D

1
 1:35 — 4:54 Het Koninkrijk.

      E
1
  5:1 — 6:71 De Koning.

Aangekondigd

      E
2
  7:1 — 11:54 De Koning.

     D
2
 11:54 — 18:1 Het Koninkrijk.

Verworpen

   B
2
  18:2 — 20:31 De doop van lijden. Dood, begrafenis, opstanding.

  A
2
  21:1 — 25 De opvolgers.
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V Overzicht en structuren van de Handelingen en de Algemene Brieven. 
 
OVERZICHT. Handelingen is voortzetting van de Evangeliën, niet begin der « Kerk » 
geschiedenis. Opnieuw 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 Paulus' bediening. Geestelijk wordt de lijn ons beschreven in 
Paulus' Oudste Brieven, Galate en 1 — 2 Thess., voor Israël in de Hebreën. 

Meer en meer blijkt evenwel, 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 Abrahamietische beloften. Ook dit heeft God voorzien: in 
Paulus' overgangsbrieven. l. — 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 bedelingsgrens. 

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 der gaven Gods. 
Petrus arbeidt met de andere 11 Apostelen, Paulus evenzo met andere, niet 
Israëlietische 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 hetzelfde volk Israël na het sluiten van het Nieuwe Verbond 
verworpen tot een veel langere afsnijding 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 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, 22:22, welnu Paulus wordt. 
verplaatst naar de overhemelse sfeer (Ef.). Handelingen tekent ons de neergaande lijn 
van Israël. uitlopend op finale verstrooiïng (Jak. 1:1) en de opgaande lijn van Paulus' 
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bediening, eindigend in Rome, waar hij de hoogste openbaring ontvangt. 
Struktuur: 

 
A

1
  1:1 — 3 Inleiding.

 B
 
  C

1
  1:4 — 2:13 Jeruzalem. Zending van heilige geest, bekwaammaking van

de Apostelen.
  D

1
  2:14 — 8:1 Bediening van Petrus (met anderen) aan het Volk in 

Jeruzalem.
  E

1
 8:1 — 11:30 Petrus' verdere bediening met anderen in het Land.

  F
1
  12:1 — 23 Jeruzalem, Petrus' gevangenschap. « Naar een 

andere plaats ». Einde der bediening.
  C

2
  12:24 — 13:3 Antiochië. Zending van de Heilige Geest.

Bekwaammaking van Paulus en Barnabas.
  D

2
  13:4 — 14:28 Bediening van Paulus (en anderen) afgescheiden van

Jeruzalem en de 12.
  E

2
 15:1 — 19:20 Paulus' bediening in verbinding met de 12.

  F
2
  19:21 — 28:29 Efeze en Jeruzalem, Paulus' 

gevangenschap, Rome. Einde der bediening.
A

2
  28:30, 31 Besluit.
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2. DE ALGEMEENE ZENDBRIEVEN. 
 
We hebben reeds gezien, hoe in twee der 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 Heidenen zou gaan, de andere 
apostelen tot de Besnijdenis. In de Algemeee Zendbrieven zien we de bediening van 
de Besnijdenis, de 12 stammen van Israël. 

In de Algemene Zendbrieven worden ons toestanden getekend, die ten tijde van de 
Handelingen of daarna voorkwamen en die op kleine schaal deden zien, wat eenmaal 
in de eindtijd andermaal, maar dan veel algemener, zal aanschouwd worden. Zo 
behoren de Algemene Zendbrieven eensdeels tot de Handelingen, anderdeels tot De 
Openbaring. Men kan daarom even zo goed de Paulinische Brieven vooraf laten gaan 
en Handelingen met de Algemene Zendbrieven tot voor De 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. 
 
(Zie volgende pagina.)
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A. Jakobus' Brief. 
 
JAKOBUS. Jakobus is duidelijk geadresseerd: Aan de twaalf stammen, die in de 
verstrooiïng zijn. Jakobus 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. 

Struktuur: 
 

 

A
1
  a

1
  1:1 — 4 Lijdzaamheid.

   b
1
  11:5 — 8 Gebed.

 B
1
  c

1
 1:9, 10 De nederige verhoogd, de rijke vernederd.

    d
1
  1:10, 11 Het leven vergeleken bij het gras.

    e
1
  1:11 Het einde van de rijke.

 C
1
  1:12 — 16 Begeerlijkheid.

 D
1

1:17 Goede gaven van Boven.

 E
1
  11:18 — 27 Gods woord en zijn 

uitwerkingen.
 F

1
12:1 — 7 Het geloof zonder 
partijdigheid.

 G
1

12:8 De Koninklijke Wet.

 H
1

2:9 — 10 Mozes' Wet. 
Een overtreding breekt 
die.

 H
2

2:11 Mozes' Wet. Een 
overtreding breekt die.

 G
2

12:12, 13 De Wet der vrijheid.

 F
2

2:14 — 26 Geloof. Zonder werken 
dood.

 E
2
  3:1 — 14 's Mensen woord en zijn 

uitwerkingen.
 D

2
3:15 — 18 De Wijsheid van Boven.

 C
2
  4:1 — 5 Begeerlijkheden.

 B
2
  c

2
 4:6 — 10 De trotse weerstaan, de nederige verheven.

    d
2
  4:11 — 17 Het leven vergeleken bij een damp.

    e
2
  5:1 — 6 Het einde van de rijke.

A
2
  a

2
  5:7 — 12 Lijdzaamheid.

   b
2
  15:13 — 20 Gebed.
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B. Petrus' Brieven. 
 
1 PETRUS. Ook 1 Petrus is voor de Besnijdenis. Hfdst. 1:1 spreekt van de 
vreemdelingen in de verstrooiïng (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 Trajanus n. l., is ingenomen) is mede typische 
voorschaduw. Zie Op. 18:4,. Jer. 50:8. Wat in Handelingen zijn voorvervulling vond 
op kleine schaal, vindt eenmaal zijn eindvervulling in brede omvang. 

Struktuur: 
 

 
2 PETRUS. De tweede brief van Petrus is voortzetting van de eerste. Hij schrijft aan 
dezelfde groep uit de Besnijdenis en zet het praktikale onderricht voort, vermanend en 
waarschuwend, terwijl hij illustreert met O. T. gebeurtenissen en heen wijst naar de 
toekomst van Christus. 

Struktuur: 
 

 

A
1
  1:1, 2 Briefopschrift en groet.

 B
1
  1:3 — 12 Inleiding. Dankzegging. Voorschaduw van het onderwerp.

 C
1
  D

1
  1:13 — 2:10 Vermaningen (algemene) met het oog op het einde.

    E
1
 2:11 — 4:6 Vermaningen (bijzondere) met het oog op lijden en

heerlijkheid.
 C

2
  D

2
  4:7 — 19 Vermaningen (algemene) met het oog op het einde.

    E
2
 5:1 — 9 Vermaningen (bijzondere) met het oog op lijden en

heerlijkheid.
 B

1
  5:10, 11. Besluit. Gebed. Samenvatting van het onderwerp.

A
1
  5:12 — 14 Briefslot.

A
1
  1:1 — 4 Inleiding. Zegening.

 B
1
  1:5 — 11 Vermaning.

 C
1
  a

1
  11:12 — 15 Petrus.

    b
1
 1:16 — 21 Apostelen en Profeten.

    c
1
  2:1 — 22 De Goddelozen.

 C
2
  a

2
  3:1 Petrus.

    b
2
  3:2 Profeten en Apostelen.

    c
2
  3:3 — 13 De Goddelozen.

 B
2
  13:14 — 18 Vermaning.

A
2
  3:18 Besluit. Zegening.
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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 verwachting van een Messias kunnen we alleen bij 
Israël vinden. l. Joh. 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 der liefde, blijft hij bij hem achter, wat openbaring betreft. 

Struktuur: 
 

 
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 sprake van niets van de Heidenen te 
nemen, wat weer het Israëlietisch karakter bewijst. 

Struktuur 2 Joh.: 
 

 
Struktuur 3 Joh.: 

 

A
1
  1:1 — 2:17 Christus.

 B
1
  C

1
  2:18 — 29 De Antichristus.

    D
1
  3:1 — 24 De liefde.

 B
2
  C

2
  4:1 — 6 De Antichristus.

    D
2
  4:7 — 21 De liefde.

A
1
  5:1 — 21 Christus.

A
1
  1 — 3 Uitverkoren Vrouw en kinderen, Zegening.

 B
1
  4 — 6 Kinderen wandelend overeenkomstig 's Vaders bevel.

 C
 
  7 — 8 Waarschuwing tegen verleiders.

 B
2
  9 — 11 Overtreders, Christus' leer verwerpend.

A
2
  12 — 13 Blijdschap vervuld, kinderen van de uitverkorene, Zuster. Groet.

A
1
  1, 2 Groet.

 B
1
  3, 4 Getuigenis aangaande de wandel in de waarheid.

 C
1
  5 — 8 Aanbeveling: Liefde tot de vreemden.

 D
 
  9, 10 Boosheid van Diötrefes.

 C
2
  11 Vermaning: het goede najagen.

 B
2
  12 Getuigenis aangaande de wandel in de waarheid.

A
2
  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. 't Is het voorspel van De Openbaring. De inhoud van Judas loopt in 
veel opzichten parallel met 2 Petr. welke Brief betrekking heeft op dezelfde 
oordeelstijd. Men vergelijke: 
 

 
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, « beginnend bij het Huis Gods ». 
 

Struktuur: 
 

Jud.:  3  Met 2 Petr.: 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  

A
1
  1, 2 Groet.

 B
1
  3 Vermaning.

 C
1
  4 Goddelozen. Loochenaars.

 D
1
  5 Herinnering.

 E
 

 5 — 16 Vergelding.

 D
2
  17 Herinnering.

 C
2
  18, 19 Goddeloozen. Zich afscheidend.

 B
2
  20 — 23 Vermaning.

A
2
  24, 25 Lofverheffing.
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VI. Overzicht en Struktuur van « De Openbaring ». 
 
VOORTZETTING VAN DANIEL. Algemeen is de titel van het laatste Bijbelboek: De 
Openbaringen van Johannes, terwijl het ware opschrift is: De Openbaring van Jezus 
Christus. Wij spreken daarom van De Openbaring. De 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 uitlegging, die meent, 
dat we thans in De Openbaring leven. De Openbaring gaat niet over de « Kerk ». Het 
is geheel en al een Israëlietisch boek. Alle groepen, die tot de 144.000 verzegelden 
menen 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 De Openbaring toegeëigend als over haar handelend. De « Kerk », 
nu genomen als samengevoegd Lichaam van Christus, komt er evenwel niet in voor. 

Wie De Openbaring wil verstaan, moet Daniël onderzoeken. De Openbaring is 
daarvan de bovenbouw en voortzetting, 't is de dag des Heeren, de O. T. Oordeelsdag 
door vele profeten voorzien en eenmaal komende. Waar de dag des Hoeren handelt 
over Israël en de Heidenen, niet over de « Kerk », als Lichaam van Christus, daar is de 
« Kerk » niet in De Openbaring te vinden. 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 De Openbaring. 

De Openbaring kan eerst plaats vinden als God de aanknoping met Israël weer 
gemaakt heeft. Daartoe dienen de Algemene Zendbrieven die over Israël handelen. In 
De Openbaring zien we Israël, Gods Volk strijden en lijden. De Antichristus woedt en 
de wereldrijken (de 4 beesten uit Dan. 7) woeden, 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 De Openbaring vervuld 
worden zoals zij 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 DE OPENBARING. De 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 De 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 geschoven worden. Zo hebben we 
dan: 
 
(Zie volgende pagina.)
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De Zegelen 

 
Eerst komen de 7 zegelen. Tussen het 6° en 7° is een rust pose. 
Het zevende zegel valt uiteen in 7 bazuinen, de 7° bazuin weer in 7 fiolen, of naar 

betere vertaling 7 schalen. Men kan dus even goed zeggen, dat het 7° zegel tot het 
einde voert of de 7° bazuin of de 7° schaal. 
Niet, dat het 3 einden zijn, 3 reeksen. In de eenheid zit de drieheid. De drieheid heeft 
maar één einde, omdat hij een ontplooiïng, geen parallellisme is. Dit is over het hoofd 
gezien en zo is men gekomen tot een reeksentafereel. De Openb. is evenwel een 
profetie, d. i. ontplooiïngstafereel. 
 

De 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 haastelijk 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 geopenbaard zij de mens der zonde, de 
zoon des verderfs. » 

De mens der zonde is de Antichristus. 't Is een mens, geen stelsel. Hij zal zitten in 

 1  Op.  6:1, 2  
 2  »  6:3, 4  
 3  »  6:5, 6  
 4  »  6:7, 8  
 5  »  6:9 — 11  
 6  »  6:12 — 17  

 

De Dag des Heeren

Stilzwijgen van ½ uur 
7 Op. 7:1 — 8:5 Dit zegel valt uiteen in 7 bazuinen.

  De Bazuinen
 1  Op.  8:6, 7  
 2  »  8:8, 9  
 3  »  8:10, 11  
 4  »  8:12, 13  
 5  »  9:1 — 12  
 6  »  9:13 — 21  
 7  »  11:15 — 19  

 

De Grote dag des Heeren

Deze bazuin valt uiteen in 7 schalen (fiolen).
De Schalen (Fiolen in de St. V.).

   1  Op.  16:1, 2  
 2  Op.  16:3  
 3  »  16:4, 7  
 4  »  16:8, 9  
 5  »  16:10, 11  
 6  »  16:12 — 16
 7  »  16:17 — 19:21

 

De Grote en Vreselijke
dag des Heeren
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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 De 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 dag der wraak Jes. 
61:3, Zef. 1:14, Zie Openb. 6:17, van benauwdheid en nood Zef. 1:15, zie Openb. 
7:14. ln 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, n. l. Israëls afval 2 Thess. 2:3. (In Hand. 21:2I staat het 
zelfde woord.) Hemelen en aarde gaan dan voorbij 2 Petr. 3:10, 13, de hoogmoedigen 
en hogen worden vernederd Jes. 2:1.1, 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 De Openbaring de nadere uitwerking. Voor ± 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 De Openb. 
toekomstig. Vs. 19 geeft geen driedeling aan, maar zegt: Schrijf hetgeen gij gezien 
hebt en wat zij n. l. 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 geloven, dat geheel De 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 DE OPENBARING. Een enkel woord over de getallen van De 
Openbaring. De 1000 jaar van Openbaring 20 worden gewoonlijk genomen als een « 
bepaald voor een onbepaald getal ». Het getal 1000 wordt aangezien als 10 x 10 x 10 
d. i. een volheid uitdrukkend. Hiermee versymboliseert men het en maakt men het tot 
een tijdperk, dat naar willekeur te enigertijd beginnen en eindigen kan. Wij geloven, 
dat men alle getallen in De 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 engelen 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, 
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de 3½ 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. 
 
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 worden. 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. Na dien 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 Hebreeuws. 
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, 
evenmin is Rome Babel. We nemen de Schrift, waar mogelijk, letterlijk. 

Struktuur: 
 

 
Er zijn dus 7 paar gezichten. Eerst ziet Johannes de dingen in de hemel, daarna de 

uitwerking of voorbereiding er toe op aarde. 
Men lette op die toneel wisseling. Met in de hemel wordt hier niet steeds bedoeld, 

A
1
  1 Inleiding.

 B
1
  2, 3 Het volk Gods op aarde.

 C
 
  I

 
  D

1
  4, 5 In de hemel. (De Troon, 't Boek, 't Lam).

      E
1
  6:1 — 7:8 Op aarde. (De 6 zegelen en de 144000).

   II
 
  D

2
  7:9 — 8:6 In de hemel. (De grote schaar en het 7  zegel).

      E
2
  8:7 — 11:14 Op aarde. (De 6 Bazuinen).

   III
 
  D

3
  11:15 — 19 In de hemel. (De 7 Bazuin).

      E
3
  11:19 Op aarde. (De aardbeving,enz.)

   IV
 
  D

4
  12:1 — 12 In de hemel (De Vrouw, de Zoon, de Draak).

      E
4
  12:13 — 13:18 Op aarde. (De Draak, de 2 Beesten).

   V
 
  D

5
  14:1 — 5 In de hemel. (Het Lam en de 144000).

      E
5
  14:6 — 20 Op Aarde. (De 6 Engelen).

   VI
 
  D

6
  15:1 — 8 In de hemel (De 7 fioolengelen).

      E
6
  16:1 — 18:24 Op Aarde. (De 7 fiolen).

   VII
 
  D

7
  19:1 — 16 In de hemel. (De Bruiloft des Lams).

      E
4
  19:17 — 20:15 Op Aarde. (De eindoordeelen).

 B
2
  21:1 — 22:5 Het volk Gods op de Nieuwe Aarde.

A
2
  22:6 — 21 Besluit.
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dat de vervulling dààr plaats heeft, maar dat er toestanden intreden, waarin Gods wil 
op aarde volbracht wordt, zoals in de hemel. De 144000 van 7:9 blijkt volgens vs. 15 
God te dienen in zijn tempel, de 144000 van Openb. 14:1 staan op de berg Sion, dàt 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. 
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VII. Overzicht en Struktuur van Paulus' oudste Brieven. 
 
PAULUS' BEDIENINGEN. We komen nu tot Paulus' Oudste Brieven. We hebben 
reeds op de o. onregelmatige struktuur 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 warden 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, Filip 3:6, maar Gods 
gerechtigheid wordt toegekend. Dat houdt in 's Heeren lijden, dood en opstanding, 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 groepen is de toevergadering, 2 
Thess. 2:1; Hebr. 10:25 (de epi sunagogè d. i. de op- en samenleiding, door de St. 
Vert. 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 Volken tot God te leiden. Vanzelf moest het 
daartoe zelf eerst door zijn Hogepriester met God verzoend warden. Israël laat zich 
niet verzoenen. God zet evenwel 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' lijden en sterven kunnen allen, buiten Israël 
om, tot God naderen en Hem als Vader leren kennen. 

In Galate treedt de rechtvaardigheid des geloofs op de voorgrond, in 1 Cor. en ook 
reeds in Galate wordt de verzoening tussen de regels daar gevonden, in 2 Cor. 5 als 
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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 evenwel wachten op de tijden en gelegenheden om die waarheden 
vruchtbaar uit te kunnen dragen. 

Dat geschiedt door Israëls wegzinken en de als gevolg daarvan tot openbaring 
komende tegenstand tegen Paulus' bediening. Eindelijk wordt Israël terzijde gezet en 
houdt Paulus' eerste bediening op. De vrucht evenwel blijft, want tot 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. 
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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 omstandigheden, wordt hier nog eens in zijn geheel 
besproken. Vandaar de grote aantrekkingskracht die deze Brief heeft op de geloovigen 
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 terugloopt 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. 

Struktuur: 
 
A

1
  C

1
  1:1 — 6 Het evangelie te voren beloofd door de Profeten en hun geopenbaard.

Nimmer verborgen.
   D

1
  F

1
  1:7 Groet.

     G
1
 1:8 — 10 Gebed betreffende Paulus' bevel aan hen.

     H
1
  1:10 — 13 Paulus' wens hen te bezoeken.

     I
1
  1:14 — 16 Zijn bediening van het evangelie.

   E
1
  J

1
  1:16 — 8:39 Leerstellig deel.

    K
1

9:1 — 11:35 Bedelingsdeel.

    B
1

11:36 Lofprijzing. Wijsheid Gods 
t. o. v. de bedelingen.

A
2
   E

2
J

2
12:1 — 15:7 Profetischdeel.

      K
1
  15:8 — 12 Bedelingsdeel.

     I
2
  15:13 — 21 Zijn bediening van het evangelie.

     H
2
  15:22 — 29 Paulus' wens hen te bezoeken.

     G
2
 15:30 — 33 Gebed betreffende Paulus' bezoek aan hen.

   D
2
  F

2
  16:1 — 24 Groeten.

  C
2
  16:25, 26 De verborgenheid verzwegen gedurende de tijden der eeuwen.

    B
2

16:27 Lofprijzing aan de alleen 
wijze God voor deze verborgenheid.
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1 — 2 CORINTHE. 
 
1 CORINTHE. De beide Brieven aan de Corinthiërs zijn geadresseerd aan de 
gemeente, die is in God de Vader. Hierin ligt ingesloten, dat zij staan op de basis van 
het evangelie Gods, aan Abraham gepredikt vóór hij besneden was (Gen. l.5). 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 geheiligde, de heiligen en de aan-
roepers 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. leren 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 
St. Vert. zegt) 11:30. Men had bovendien allerlei geestesgaven, iets wat thans geheel 
ontbreekt. De verwachting is de parousia (spreek uit paroezia), de « toekomst 
» (wederkomst) des Heeren, 15:23 en de verandering in een punt des tijds. 

Struktuur: 
 

 
2 CORINTHE. 2 Cor. is de voortzetting en uitbreiding van 1 Cor. De gehoopte 
verbetering is nog niet algemeen 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. 

De hogere hoop, (boven die van Israël uitgaande), de opname en voorafgegane 
verandering des lichaams geeft ingang in het gebouw in de hemelen, het Vadershuis 
van Joh. 14; 2 Cor. 5 (De woonstede, die de gelovigen krijgen is niet het nieuwe 
lichaam, maar de heerlijkheidssfeer der hemelen. Woonstede: zelfde woord als Jud.: 

A
1
  1:1 — 9 Inleiding.

 B
1
  D

1
  1:10 — 4:16 Bedieningswerk. Berisping en uitlegging.

    E
1
  F

1
 4:17 Zending van Timotheus.

       G
1
  4:18 — 21 Bezoek van Paulus.

 C
2
  5:1 — 6:20 Zaken door Paulus gehoord.

 C
1
  17:1 — 8:13 Zaken door Paulus geschreven.

 B
2
  D

2
  9:1 — 15:58 Bedieningswerk. Berisping en uitlegging.

    E
2
   G

2
  16:1 — 9 Bezoek van Paulus.

      F
2
 16:10 — 18 Zending van Paulus.

A
2
  16:19 — 24 Besluit.
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7). 
Struktuur: 

 
A

1
  1:1, 2 Inleiding.

 B
1
  C

1
  E

1
  1:3 — 11 Dankzegging.

     F
1
 1:12 Aard van Paulus' bediening.

   D
1
  G

1
  1:13, 14 De tegenwoordige Brief.

     H
1

J
1

1:15, 16 Voorgenomen bezoek.

     K
1

1:17 — 2:2 Verdediging van zijn werk.

     I
1

L
1

N
1

2:3 — 11 Vroegere Brief, 
Doel.

     O
1

2:12, 13 Geen rust in 
de Geest.

     M
1
  2:13 Macedonië 

Reis
 B

2
  C

2
  E

2
  2:14 — 17 Dankzegging.

     F
2
 3:1 — 7:4 Aard van Paulus' bediening.

   D
2
   I

2
L

2
O

2
7:5 — 7 Geen rust in 
het vlees.

            N
2
  7:8 — 16 Vroegere Brief. 

Uitwerking.
      M

2
  8:1 — 9:15 Mace-

donië Gemeenten,
     H

2
K

2
10:1 — 12:13 Verdediging van zijn 
werk.

     J
2

12:14 — 13:1 Voorgenomen bezoek.

     G
2
  13:2 — 10 De tegenwoordige Brief.

A
1
  13:11 — 14 Besluit.
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GALATE. In Galate 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 der 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 Abraham 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 Boven-Israëlitische sfeer, 
die der hemelen, reeds aan Abraham beloofd, Gen. l.5:5, 6; ja tot op Abel terug te 
voeren, eersteling als deze was van het geslacht der hemelen( zie Struktuur van 
Genesis). 

Dit is de korte inhoud van « zijn evangelie ». Hij heeft dat 14 jaar lang 
onafhankelijk van de 12 Apostelen van Israël gepredikt, bewijs dat God met Paulus' 
afzondering (Hand. 13:2) een nieuwe bedeling opent. (Zie ook Struktuur van Hand.) 

Struktuur: 
 
A

1
  1:1 — 5 Zendbrief begin en Groet.

 B
1
  C

1
  1:6 — 2:14 Bezorgdheid.

    D
1
  2:15 — 4:11 Leerstellige verbetering.

 B
2
  C

2
  4:12 — 20 Bezorgdheid.

    D
2
  4:21 — 6:10 Leerstellige verbetering.

 B
3
  C

3
  6:11 — 14 Bezorgdheid.

    D
3
  6:15 Leerstellige verbetering.

A
2
  6:16 — 18 Zendbriefslot en zegening.
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1 — 2 THESSALONICENSEN. 
 
1 THESS. 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 der 
verwezenlijking. Het woord parousia (toekomst) treedt sterk naar voren, 1:10; 2:12, 
19; 3:13; 4:13 — 18; 5:1 — 11, 23. 

Struktuur: 
 

 
2 THESS. 2 Thess. is de voortzetting en uitbreiding van 1 Thess. Paulus geeft de 
kenmerken aan, waaraan 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 de tempel Gods, het stenen gebouw in Jeruzalem, kan de dag des 
Heeren, de oordeelsdag in De Openbaring beschreven, niet aanbreken. 

Het geheel is uitwerking van O. T. profetie, bewijs, dat Paulus hier nog staat in zijn 
eerste bediening, d. i. in afwachting van Israëls bekering, waaraan de « toekomst » 
verbonden is (Hand. 3:19 — 21). 

Struktuur: 
 

A
1
  1:1 Zendbrief begin. Inleiding.

 B
1
  a

1
  3:11 — 13 Gebed.

    b
1
  2:15 — 4:11 Leerstellige verbetering.

 B
2
  a

2
  4:1 — 5:22 Vermaning. Onderricht.

    b
2
  5:23 — 25 Gebed.

A
2
  5:26 — 28 Zendbriefslot. Besluit.

(Zie volgende pagina.)
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A
1
  1:1, 2 Zendbrief begin. Inleiding. Genade en Vrede.

 B
1
  C

1
  F

1
  1:3 Dankzegging.

     G
1
 1:3 — 5 Reden. Hun geloof en liefde en lijdzaamheid.

     H
1
  1:6 — 10 Het verkrijgen van rust en heerlijkheid.

     D
1
  I

1
 1:11 Gebed van hem.

       J
1
  1:12 De naam des Heeren verheerlijkt.

       K
1

1:12 Zij in Hem verheerlijkt.

   E
1
  2:1 — 12 Opwekking.

 B
2
  C

2
  F

2
  2:13 Dankzegging.

     G
2
  2:13 Reden: Hun redding.

     H
2
  2:14, 15 Het verkrijgen van heerlijkheid.

     D
2
  I

2
  2:16 — 3:1 Gebed van Paulus.

       J
2

3:1 — 4 Het woord verheerlijkt.

       K
2

3:5 Hun hart gericht op Gods liefde.

   E
2

3:6 — 15 Opwekking.

A
2
  3:16 — 18 Zendbriefslot. Besluit. Vrede en genade.
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HEBREEN. 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 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. In de andere Paulinische Brieven wordt dit punt voor de 
Heidenen behandeld en van trap tot trap uiteengezet, eerst de rechtvaardiging, dan de 
verzoening en de zegeningen 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 een lijn met de anderen in 
hun hogere hoop, n. l. de opname, de toevergadering. Het Gr. woord episunagogè 
komt slechts tweemaal voor, eens 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 
Verbond. 

Struktuur: 
 

 
1 TIMOTHEUS. 1 Tim. behoort met Titus tot Paulus' eerste Brieven. In beide komt 
de verwachting van Christus' komst voor, Beide geven de regels aan voor gemeente 
vorming en voor de gevormde gemeenten. In 2 Tim. ontbreekt dit geheel en al, daar 
hebben we de afzonderlijk staande arbeider. 

Struktuur: 
 

A
1
  1:1 — 2:18 Leerstellige inleiding.

 B
1
  C

1
  3:1 — 4:13 De zending van Christus.

   D
1
  4:14 — 16 Algemene toepassing: Dewijl.

 B
2
  C

2
  5:1 — 10:18 Het priesterschap van Christus.

   D
2
  10:19 — 12:29 Bijzondere toepassing: Daarom.

A
2
  13:1 — 25 Praktisch slot.

(Zie volgende pagina.)
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TITUS. Werd Timotheus door besnijdenis ten volle een Jood, Titus bleef te dien 
opzichte Heiden d. i. onbesneden. Hij ontvangt gelijksoortige opdracht als Timotheus. 
Beide werken in gemeenten 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 
dezelfde 1:6, 11, 12; Titus 1:3; 1 Tim. 6:14, 15: Titus 2:13. 

Struktuur: 
 

A
1
  1:1, 2 Zegening.

 B
1
  1:3 — 20 Opwekking. Praktisch.

 C
1
  2:1 — 3:13 Onderricht en Scholing.

 D
1
  3:14, 15 Voorgenomen bezoek. Vertoeving.

 E
1

 3:16 De verborgenheid der Godzaligheid.

 E
2
  4:1 — 12 De verborgenheid der Ongerechtigheid.

 D
2
  4:13 — 16 Voorgenomen bezoek. Vertoeving.

 C
2
  5:1 — 6:2 Onderricht en Scholing.

 B
2
  6:3 — 21 Opwekking. Praktisch.

A
2
  6:21. Zegening.

A
1
  1:1 — 4 Zendbriefbegin. Groet. Zegening.

 B
1
  1:5 — 9 Gemeenten. Hun Orde.

 C
1
  1:10 — 16 Twistzieke Cretensen. Gecensureerd.

 D
1
  2:1 — 10 De wandel en werken sociaal. Titus moet een voorbeeld

van goede werken zijn.
 E

1
 a

1
  2:11 Reden: Gods genade aan alle verschenen.

   b
1
  2:12 — 14 Wat we als gevolg daarvan moeten zijn.

   c
1

2:15 Opdracht aan Titus: spreken, vermanen,
bestraffen.

   c
2

3:1, 2 Opdracht aan Titus: herinneren.

   b
2
  3:3 Reden. Wat we éens waren.

 E
2

 a
2
  3:4 — 7 Reden: de goedertierenheid Gods verschenen.

 D
2
  3:8 De wandel en werken. Titus opgewekt tot goede werken.

 C
2
  3:9 Twistzieke Cretensen. Veroordeeld.

 B
2
  3:10, 11. Gemeenten. Hun scholing.

A
2
  3:12 — 15 Zendbriefslot. Groet. Zegening.
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VIII. OVERZICHT EN STRUKTUUR VAN PAULUS' LATERE BRIEVEN. 
 
OVERZICHT. De laatste groep wordt gevormd door Paulus' latere Brieven, 
geschreven in de gevangenschap. Het zijn er 5, Efeze, Colosse, Filippensen, Filemon 
en 2 Timotheus. Na Israëls 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 St. V. laat dit niet uitkomen. De term « en tois epouraniois » 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 Colosse wordt dit nader 
toegelicht, Filippensen geeft de weg er heen aan, 2 Tim. zegt ons dat Paulus de 
hoogste roeping bereikt heeft en de kroon der rechvaardigheid verkrijgt « in dien dag 
», n. l. die der uitopstanding, in Fil. 3:11 (in de St. V. de wederopstanding genoemd), 
en geeft een kort overzicht van de gang der 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 7  deel er aan toevoegt en daarmee het 
geheel voltooit. Evenals Christus de Voleinder des geloofs is, al is Abraham de vader 
der gelovigen, zo vinden we eerst bij Paulus de vervulling van het Woord, al is de 
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: De Openbaring; Ps. 102:19) in een hoger standpunt doet overgaan. Het 
gaat hier niet om de omvang, maar om de inhoud. 
 
HET GEBOUW DER SCHRIFT. Alles overziende, is de Schrift te vergelijken bij een 
groots bouwwerk met 3 verdiepingen. 

De eerste bevat Israëls beloften. De hoop is de ingang in het aardse koninkrijk, het 
in bezit verkrijgen van het land Kanaän, 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 De Openbaring heeft de vervulling er van 
plaats. 

De tweede bevat de hogere beloften, die voor Abrahams geestelijk zaad. Deze 
worden uitgewerkt 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 heersen 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 Efezer-groep. 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 heerlijkheid. 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 nodig, niet wat de hoop betreft, maar tot basis voor het hoger liggende. 
We moeten in 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 overige 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 
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tot het hogere roept. De Efezer-groep eist al het andere op als opgangen, zowel wat 
het inzicht als wat de geestelijke bekwaammaking 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 
rekenschap te geven, moeten de grondlijnen en de opbouw zorgvuldig nagegaan 
warden. Niet wij, God Zelf werkt deze hoop in. Paulus' latere Brieven geven de 
positie en hoop aan van het Lichaam 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. 
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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 handschriften. 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, Lijn 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 Israëlitisch is. Uit de dingen, 
die verschillen, moet men het geestelijk 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 overhemelse, 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 verborgen in God, Efeze 3:9. Het Hoofd-
zijn-boven-alle-dingen wordt alleen verstaan wanneer men Hem ziet als God boven 
allen, het Mede lichaam zijn is alleen werk van Gods Geest. 

Struktuur: 
 
A

1
  1:1, 2 Zendbriefbegin. Groet.

 B
1
  1:3 — 3:19 Leerstellig deel. Over onze staat.

 C
 
  3:20, 21 Lofverheffing.

 B
2
  14:1 — 6:20 Leerstellig deel, Over onze stand.

A
2
  6:21 — 24 Zendbriefslot. Zegening.
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COLOSSE. Colosse is commentaar en uitbreiding van Efeze. Wordt in Efeze bijzonder 
over het Lichaam gesproken, in Colosse wordt op het Hoofd gewezen, waaraan we 
moeten vasthouden. 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 heerlijkheid geopenbaard te worden. 

Struktuur: 
 
A

1
  1:1, 2 Zendbriefbegin en Groet.

 B
1
  1:3 — 8 Verslag en zending van Epafras.

 C
1
  1:9 — 2:7 Paulus' bezorgdheid voor de Colossers, zijn gebed, dat zij de 

verborgenheid mogen zien.
 D

1
  2:8 — 23 Leerstellige verbetering wegens het feilen t. o. v. de

Efezer waarheid. Gestorven met Christus.
 D

2
  3:1 — 4:1 Leerstellige verbetering wegens het feilen t. o. v. de

Efezer waarheid. Opgestaan met Christus.
 C

2
  4:2 — 6 Paulus' bezorgdheid voor hen, hun gebeden gevraagd voor het

prediken der Verborgenheid.
 B

2
  4:7 — 9 Verslag en zending van Tichikus en Onesimus.

A
1
  4:10 — 28 Zendbriefslot en Groet.
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FILIPPENSEN. Geven Efeze en Colosse onderricht aangaande de roeping Gods, die 
Boven is, Filippensen 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 gelijkvormig 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 onzer 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 faze in de historie 
der Christenheid een gelukkig 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 toekomende 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 gelovigen is er in, zoals eenmaal Israël in Egypte. De opname heeft 
daarom niet plaats vóór de toekomende toorn. 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 vooropstanding 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? 

Struktuur: 
 
A

1
  1:1, 2 Zendbriefbegin en Groet: Genade zij u.

 B
1
  1:3 — 26 Paulus' bezorgdheid voor de Filippensen.

 C
1
  1:27 — 2:18 Opwekking. Het voorbeeld van Christus.

 D
1
  2:19 — 24 Het voorbeeld van Timotheus.

 D
2
  2:25 — 30 Het voorbeeld van Epafroditus:

 C
2
  3:1 — 4:9 Opwekking. Het voorbeeld van Paulus.

 B
2
  4:10 — 20 Der Filippensen bezorgdheid voor Paulus.

A
2
  4:21 — 23 Zendbriefslot en Lofverheffing. Genade zij met u.
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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. Onesimus betekent: Nuttig, Paulus, zinspeelt op zijn naam 
in vers 11. 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. 

Struktuur: 
 

 
Men ziet, hoe kleine Schriften soms een ingewikkelde bouw hebben. 

A
1
  D

1
  1, 2 Zendbrief. Groet.

   E
1
  3 Zegening.

 B
1
  F

1
  4 — 6 Paulus' gebed voor Filemon.

   G
1
  a

1
  7- Paulus' blijdschap in Filemon

betuigd.
   b

1
  -7 De ingewanden der heiligen

verkwikt.

Paulus
en 

Filemon

 C
1
 H

1
  8 Ik mag bevelen (maar doe het niet).

  I
1
  9 Paulus een oud man.

  J
1

c
1

10, 11 Onesimus nuttig 
voor u en mij.

  d
1

12 Ontvang hem als mij
zelf.

  K
1

13 Onesimus dienen
in uw plaats.

 C
2
  K

2
14 Uw goeddadigheid.

   J
2
  c

2
  15, 16 Een geliefde voor u en

voor mij.
  d

2
17 Ontvang hem als
mij zelf.

  I
2
  18, 19 Paulus de schuldenaar.

 H
2
  19 Opdat ik niet zegge (maar ik mag het).

Onesimus

 B
2
   G

2
  a

2
  20- Paulus' blijdschap in Filemon.

     b
2
 -20 Verkwik mijn ingewanden.

Paulus
   F

2
 21, 22 Filemons gebed voor Paulus. Bereid mij.

A
2
  D

2
  23, 24 Zendbriefslot.

   E
2
  25 Zegening.

Paulus
en 

Filemon
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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 bedeling in vogelvlucht bezien. Het beeld dat 
Paulus er van geeft is niet bemoedigend. Aan Timotheus de geliefde zoon, eenmaal 
geroepen om met Paulus' « Oprechte zoon » Titus, een geordend gemeenteleven te 
vestigen, en die met Paulus de dienstknecht was om aan de Filippensen 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. 
Timotheus zal alleen staan. Hij zal persoonlijk het werk moeten volbrengen. Het 
mèdestrijden en mèdearbeiden (Fil. 4:3) is voorbij. De Christenheid wordt gezien als 
een groot huis met allerlei 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 landman, van de krijgsknecht, van de strijder (worstelaar of wedloper) 2 Tim. 2. 
Wat de voortzetting van zijn werk betreft, moet hij, wat hij van Paulus geleerd heeft, 
toebetrouwen aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook andere 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 onze bedeling. Wat deze ganse 
bedeling door, steeds duidelijker gezien wordt, is in Paulus' leven voor getypeerd in 
korte termijn. Het enige lichtpunt in 2 Tim. is het heerlijke feit dat Paulus de prijs der 
roeping Gods, waar hij in Filippensen 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. 

Struktuur: 
 

 
 
  

A
1
  1:1, 2 Groet en zegening.

 B
1
  1:3 — 18 Zendbriefelijk deel. Afzonderlijk en persoonlijk.

 C
1
  2:1 — 26 Opdracht met het oog op het evangelie.

 C
2
  3:1 — 4:8 Opdracht met het oog op de afval.

 B
2
  4:9 — 21 Zendbriefelijk deel. Afzonderlijk en persoonlijk.

A
2
  4:21 — 22 Groet, zegening.
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Besluit 
 

Hiermee hebben we de Struktuur, de bouw der Schrift en der afzonderlijke 
Schriftboeken besproken. Elk onderdeel is weer in struktuur 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, betere wijze zijn Bijbel ga lezen en rekening ga houden met betere 
indelingen. Eindelijk om iets van het majestueuze Woord te doen zien. Mogen de 
schathuizen daarvan niet geopend worden? 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 3 Brieven hebben. We gaven de structuur van al de boeken, 
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 beheren, 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 merken, voor ons is? 

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 Is 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 overtuiging: 
 

Al de Schrift is van God ingegeven. 
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Oude heruitgegeven werken:

Nieuwe werken:

Enz.

Deze uitgaven zijn o.a. ook beschikbaar: 

ISRAËLS HERSTEL EN TOEKOMST Een brochure van 41 bldz. 
         door G.J.P. — 1947            « Gratis »
Geeft een beknopt overzicht van de profetiën over Israël. 

DE WEG DER BEHOUDENIS Een brochure van 180 bldz.
       door S. V. M. — 1933            « Gratis »
   Van ongelovige zondaar tot volle gemeenschap met Christus door geloof, bekering, 
wedergeboorte, Zoonschap, volwassen man zijn. Verder ook over rechtvaardiging 
verzoening, heiliging en het werk van Christus voor ons. 

DRIE SFEREN VAN ZEGENING Een brochure van 4 bldz.
       door J. E. M.            « Gratis »
   Geeft een overzicht van de drie onderscheiden sferen van zegening 
in de der Heilige Schrift. 

HET VOORNEMEN DER AIONEN Een brochure van 2 bldz.
       door G.J.P. of S.V.M. — 193?            « Gratis »
   Een beknopte weergave van het voornemen der aionen 

DE GROTE VERBORGENHEID Een brochure van 32 bldz.
       door G.J.P. — 1943            « Gratis »

HET ANTI-GODDELIJKE TRIO Een brochure van 61 bldz.
       door G. J. P. — 1935            « Gratis »
   Een uiteenzetting van wat de Schrift ons leert over de Satan, de Mens der 
zonde, het eerste Beest, en de Valse Profeet, het tweede Beest van Openb 

OPEN BRIEF AAN BROEDER JOH. DE HEER. Een brochure van 13 bldz
       door S.V.M. — 1931            « Gratis »

DE BEDELINGEN Een brochure van 8 bldz
       door P.E.E. — 2004            « Gratis »
   Korte uiteenzetting over de bedelingen. 

SCHEPT GOD HET KWAAD? Een brochure van 8 bldz
       door P.E.E. — 2004            « Gratis »
   Korte weerlegging van deze onschriftuurlijke stelling. 








