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INLEIDING

Tot heden ontbrak een meer stelselmatige 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. Een 
bijdrage hiervoor werd ons wel gegeven in de brochure van J. DE 
HEER, De Antichrist in zijn drievuldige openbaring, een werkje 
dat voor velen wel van nut kan zijn daar het tot dieper inzicht voert, 
maar dat, behalve dat het enkele onjuistheden bevat, zeer beknopt 
is in punten die voor ons meer overweging verdienen in verband 
met de mening van sommige gelovigen, die aannemen, en dit uit de 
grondtekst menen te kunnen bewijzen, dat God Satan als zondig 
wezen geschapen heeft. We meenden daarom aan de lezers een 
nieuwe korte leidraad over de drie hierboven genoemde wezens in 
handen te moeten geven, waarbij we tevens na zullen gaan of de 
leer, dat God Satan als Satan geschapen heeft, houdbaar is. We 
willen daarbij ook zijn invloed bezien die hij heeft op de wereld en 
op het terrein der gelovigen. Een en ander moge verhelderend 
werken en opbouwen in de kennis der Schrift, zodat men tot groter 
vastheid komt en niet meer door allerlei invloeden heen en weer 
bewogen wordt. Voor kritiek, verbetering en uitbreiding houden we 
ons aanbevolen. Het geheel zij boven alles tot verheerlijking van 
God Die ons door de zending en het werk van Zijn Zoon verlost 
heeft, nog telkens wil verlossen en eenmaal door het tenietdoen van 
de dood zal verlossen uit Satans grote machten in de toekomst 
Israël en, de wereld zal bevrijden van het onheilig anti-goddelijk 
trio dat Hem weerstaat. 
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SATAN

I. BENAMINGEN.

OPSOMMING. Het geestelijke onzichtbare wezen dat meestal 
Duivel of Satan genoemd wordt, draagt in de Schrift meerdere 
namen. In het O.T. vinden we behalve Satan naar ons inzicht 
verder nog: Slang, Morgenster, Zoon des dageraads, Hoge, 
Verzegelaar der som en Overdekkende Cherub. In het N.T. vinden 
we in Openbaringen 12:9 deze vier: Draak, Oude Slang, Duivel 
Satan, terwijl hem verder toegekend worden de namen Beelzebul, 
Verzoeker, God dezer eeuw, Overste van de macht der lucht, 
Geest, Boze en Apollyon. In het O.T. zijn sommige titels 
aanduidingen van hem. Zo vinden we b.v. Koning van Babel, 
Koning van Tyrus. Verder is hij te vinden in andere aanduidingen 
die meer op de achtergrond blijven, maar waaruit zijn macht blijkt. 
Zo b.v. in Ps. 22 (leeuw). Ook nog wel in andere plaatsen. 

1. Satan 

O.T. De naam « Satan » is oorspronkelijk geen eigennaam. Hij 
betekent: tegenstander en wordt niet uitsluitend van de Duivel 
gebezigd. Er zijn ook anderen aan wie die benaming wordt 
toegekend. De Heere heet zo en ook de mens. In Num. 22:22 lezen 
we: « En de Engel des Heren stelde zich in den weg, hem (n.l. 
Bilieam) tot een tegenpartijd ». Voor « tegenpartijd » staat in het 
Hebr. « Satan ». Zo ook in vs. 32: « Zie, Ik ben uitgegaan u tot een 
tegenpartijd », Hebr. « satan ». De Filistijnse vorsten noemden 
David in de strijd tegen Saul een « satan »; zij zeiden: « opdat hij 
(David) ons niet tot een tegenpartijder worde in den strijd », 1 Sam. 
29:4. In 2 Sam. 19:22 liet de St. V het woord onvertaald en lezen 
we: « Maar David zeide: « Wat heb ik met u te doen, gij zonen van 
Zeruja, dat gij mij heden ten satan zoudt zijn. Zou heden iemand 
gedood worden in Israël ». De zonen van Zeruja traden op als 
Davids tegenstanders, zij verzetten zich tegen hem. Salomo zei tot 
Hiram, de koning van Tyrus: « daar is geen tegenpartijder (satan) 
en geen bejegening van kwaad », 1 Kon. 5:4b. Uit vs. 4a blijkt wat 
er bedoeld wordt: « Maar nu heeft de Heere mijn God mij van 
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rondom rust gegeven ». Er waren geen met Israël oorlogvoerende 
vorsten meer. Later echter verwekte de Heere Salomo een satan, 
een tegenpartijder in Hadad de Edomiet, 1 Kon.11:14 en in Rezon, 
vs. 23 en 25. Ps. 109:6 had de St. Vert. het woord « satan » ook zo 
moeten vertalen. Nu staat er: « Stel een goddeloze over hem en de 
satan sta aan zijn rechterhand ». Men leze: « en een tegenstander 
(of wederpartijder) sta aan zijn rechterhand ». Uit deze teksten 
blijkt de grondbetekenis van het woord.

Afzonderlijke bespreking vraagt 1 Kron. 21:1. Daar lezen we in 
de St. Vert.: « Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde 
David aan dat hij Israël telde ». In 2 Sam. 24:1 staat, dat de Heere 
David aanporde om het volk te tellen. Meestal wordt dit zo 
verklaard, dat de Satan het deed en de Heere het toeliet. We hebben 
dit eerst ook zo gemeend. Verder onderzoek heeft ons hier van 
teruggebracht. Wat is ons n.l. gebleken? Dat in de overige teksten 
van het O.T. waarin de naam « Satan » nog voorkomt, overal het 
bepaalde lidwoord staat: de Satan. Die teksten zijn Job 1:6, 7, 8, 9, 
12, 12;2:1, 2, 2, 3, 4, 6, 7 en Zach. 3:1 en 2. Hier blijkt duidelijk 
dat Satan bedoeld wordt. De Schrift geeft dit aan door het 
lidwoord. Dit staat in geen der andere teksten. Ook niet in 1 Kron. 
21:1. Overal wordt daar alleen bedoeld te zeggen, dat er 'n 
tegenstander is, hetzij dat dit de Heere is of een mens. Als het dè 
bepaalde tegenstander dè Satan is, zet de Schrift het lidwoord. Dit 
is een aanwijzing voor de verklaring van 1 Kron. 21:1. Deze tekst 
is geheel in overeenstemming met 2 Sam. 24:1. Daar staat, dat de 
Heere David aanporde, in 1 Kron. 21 niet dat Satan het deed, maar: 
een Tegenstander. Deze Tegenstander is dan de Heere Zelf. Wie let 
op de nauwkeurigheid der inspiratie, zal dit toestemmen.

Het O.T. schrijft alle dingen aan God de Heere toe. Die verwekt 
vijanden, die doet kwaad in de stad, die schept het kwaad, enz. 
Volgens 1 Kon. 11:14 verwekte hij Salomo een tegenstander en 
volgens 1 Kron. 21:1 port Hij, als Tegenstander, David aan. Is Hij 
hiermee de auteur van het kwaad, beter: van de zonde? We moeten 
hier een punt dat later nog terugkomt, vooruitnemen. We merken 
op, dat alles aan Hem toegeschreven wordt, omdat het O.T. leert, 
dat niets buiten Hem is of omgaat (het N.T. zegt dat we allen in 
Hem leven, ons bewegen en zijn, Hand. 17). Het noemt de 
tussenschakels niet. Vandaar zulke uitspraken. Ze tekenen Zijn 
opperhoogheid, Zijn albestuur. Later laat de Schrift zien dat er 
tussenoorzaken zijn die God bestuurt en overheerst. Het O.T. 
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schrijft deze oorzaken ook aan God toe. Ze zijn evenwel niet 
rechtstreeks uit Hem, ze worden alleen geleid door Hem. Als de 
Heere David aanport wil dat alleen zeggen, dat Hij Davids 
hoogmoed openbaart. De zonde ontvangt en baart begeerlijkheid. 
God remt dit niet, Hij laat die ontwikkeling haar gang gaan. Het 
niet verhinderen van het opspuiten van de bron van wanbedrijf 
(David zegt immers in vs. 8 van hetzelfde 1 Kron. 21: Ik heb zeer 
gezondigd) noemt het O.T. het aanporren zelf, het verwisselt 
gevolg met oorzaak. Daar moeten we oog voor leren krijgen.

De andere teksten noemden we reeds. Er nog een kort woord 
over. In Zach. 3:1 lezen we: « En de Satan stond aan zijn (d.i. 
Jozua's) rechterhand ». En in vs. 2: « Doch de Heere zeide tot den 
Satan: De Heere schelde u gij Satan ». Hier geldt het bepaald de 
grote tegenstander Gods. In Job 1 en 2 in de genoemde verzen 
vinden we de bekende beschrijving, waarin Satan zich stelt in het 
midden der kinderen (lees: zonen) Gods en beluisteren we een 
gesprek tussen de Heere en Satan over Job. Dit wordt in hoofdstuk 
2 herhaald, terwijl we Satan daar Job lichamelijk zien slaan. De 
term: de Satan komt in deze twee hoofdstukken 13 maal voor. In 
Zacharia 3 maal. In al deze 16 teksten wordt steeds het lidwoord 
gezet. In de overige tien niet. 

N.T. In het N.T. vinden we de naam « satan » 17 maal in de 
Evangeliën en in Handelingen. Als volgt. In Mt. 4:10, Mk. 1:13, 
Luk. 4:8 in de verzoeking in de woestijn. In Mt. 12:26, Mk. 3:23 in 
de tekst: « Hoe kan de satan den satan uitwerpen? ». In Mt. 16:23 
en Mk. 8:33 in de tekst: « Ga weg, achter mij satan ». In Mk. 3:26 
en Luk. 11:18 vinden we dat, indien de satan tegen zichzelf opstaat 
of verdeeld is, hij en zijn rijk niet kunnen bestaan en hij een einde 
heeft. Mk. 4:15 leert, dat de satan het woord wegneemt bij de bij de 
weg bezaaiden. Christus zag de satan als een bliksem uit de hemel 
vallen, Luk. 10:18. De satan bond een dochter Abrahams achttien 
jaar, Luk. 13:16. Hij voer in Judas' hart, Luk. 22:3, Joh. 13:27 en 
begeerde de discipelen te ziften als de tarwe, Luk. 22:31. Hij 
vervulde Ananias' hart, Hand. 5:3. Heel het Heidendom ligt onder 
zijn macht, Hand. 26:18.

In Paulus' Brieven wordt hij 9 maal vermeld. Satan wordt eens 
onder de voeten der gelovigen verpletterd, Rom. 16:20. Gelovigen 
kunnen aan hem overgegeven worden, 1 Tim. 1:20, zelfs tot 
verderf des vleses, 1 Cor. 5:5. satan kan hen door vleeselijke 
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begeerten verzoeken, 1 Cor. 5:5 Satan kan hen door vleeselijke 
begeerten verzoeken, 1 Cor. 7:5. De gelovigen moeten waken, dat 
hij geen voordeel over hen verkrijgt, 2 Cor. 2:10. Hij verandert zich 
in een engel des lichts, 2 Cor. 11:14. Hij kan veel verhinderen, 1 
Thess. 2:18. Hij bewerkt de komst van de mens der zonde, 2 Thess. 
2:9. In Paulus' dagen hadden enigen zich achter hem gewend, 1 
Tim. 5:15. In de Openbaring vinden we hem 8 maal genoemd. Er is 
een synagoge, een troon en diepten des satans, Op. 2:9, 13, 13, 24; 
3:9. Hij wordt eenmaal uit de hemel geworpen 12:9, gebonden, 
20:4 en weer ontbonden, 20:7. Totaal komt de naam in het N.T. 34 
maal voor. 

2. Duivel. 

Het woord « duivel(en) » komt in de St. V. en O. en N.T. voor. 
De betekenis in het oorspronkelijk loopt echter ver uiteen. 

In het Hebr. is « duivel » de vertaling van twee woorden; het ene 
is « sair ». het andere « shed ».

Het woord sair is verschillend vertaald, n.l. door « harig » in 
Gen. 27:11 door « geitenbok » in Gen. 37:31 en Lev. 4:23, 16:5, 
door « bok » in Lev. 4:24, 16:7 e.v. en door « duivel(en) » in Lev. 
17:7, 2 Kron. 11:25, Jes. 13:21 en 34:14. Lev. 17:7 luidt: « en zij 
zullen ook niet meer hun slachtoffers offeren den duivelen »; 2 
Kron. 11:15: « en hij (Jerobeam) had zich priesters gesteld voor de 
hoogten en voor de duivelen en voor de kalveren die hij gemaakt 
had ». De Septuaginta vertaald hier in beide teksten « ijdelheden », 
waarmee ongetwijfeld afgoden worden aangeduid. De eerste tekst 
wijst op het offeren aan afgoden die Israël in Egypte aangeleerd 
had, de tweede op het invoeren van afgodendienst door Jerobeam 
na zijn terugkeer uit Egypte. Het woord « sair » betekent
oorspronkelijk « bok »; het schijnt, dat de Egyptenaars een afgod 
onder deze vorm aanbaden, zoals ze trouwens veel dierenafgoden 
vereerden.

In Jes. 13:21 wordt gezegd, dat in Babel eenmaal, naast de jonge 
struisen, de « duivelen » zullen huppelen. Eveneens zullen daar de 
wilde dieren en de draken elkaar toeroepen, terwijl in Jes. 34:14 
staat, dat de wilde dieren der woestijn die der eilanden, en de « 
duivel » zijn metgezel zal toeroepen. Dat zal zijn in Edom, zie vs. 
6. In deze teksten wordt de « duivel » gezien in gezelschap van 
struisen en wilde dieren. Wie deze teksten wel naleest, zal tot de 
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conclusie moeten komen, dat de St. V. hier wel een vreemde 
overzetting geeft. Er is hier ongetwijfeld van geen « duivelen » 
sprake maar van bokken. De St. Vertalers hebben hier de 
Septuaginta gevolgd die in de eerste tekst « demonen » zet. De 
mening dat boze geesten woeste plaatsen bewonen, is zeer oud en 
zonder dat de Schrift dit zegt, door de mensen maar in de vertaling 
neergelegd.

Het woord « demonen » is van een Hebr. wortel die « schudden « 
of « schokken » betekent, n.l. door vrees. De demonen die wij 
satirs noemen, hadden in de verbeelding der oude mensheid de 
vorm half van een mens, half van een bok. Deze voorstelling 
treffen we ook nog in de Middeleeuwen in het Christendom aan; 
men stelde zich de Duivel voor als een man met bokshorens en 
bokspoten!

Het tweede woord « shed » komt voor in Deut. 32:17: « Zij 
hebben den duivelen geofferd, niet Gode » en in Ps. 106:37: « 
Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochteren den duivelen 
opgeofferd ». Paulus zegt, dat, wat de Heidenen aan de afgoden 
offeren, zij het de demonen offeren, 1 Cor. 10:20. Het woord « 
shed » wordt meestal afgeleid gezien van « shid » heersen. Men 
kan hier aan heersende macht denken.

In het N.T. is het woord « duivel « de vertaling van Diabolos. 
Dis is afgeleid van « diaballoo » wat eigenlijk betekent: door 
werpen en verder: overbrengen; vervolgens: aanbrengen, dan: 
aanklagen, beschuldigen. Het komt alleen voor in Luk. 16:1: de 
rentmeester werd bij zijn heer verklaagd.

Het woord diabolos is ook weer niet uitsluitend eigennaam. Het 
wordt in het enkel- en meervoud gebruikt. In 't enkelvoud één 
maal: Judas wordt een duivel genoemd, Joh. 6:70. In het meervoud 
drie maal en wel in 1 Tim. 3:11 en Tit. 2:3, waar het vertaald is 
door « lasteraars » en 2 Tim. 3:3, waar de St.V. « achterklappers » 
zet. Overigens staat het verder overal in het enkelvoud en kan dan 
als eigennaam van Satan aangemerkt worden. Men kan die beter 
vertalen door: aanklager of lasteraar.

Als zodanig komt hij voor in Mt. 4:1, 5, 8, 11 en in Luk. 4:2, 3, 
5, 6, 13 in het verhaal van de verzoeking van Christus. Hij komt 
ook voor in de gelijkenis van de goede en de slechte tarwe; de 
vijand die het slechte zaad zaaide is de duivel, Mt. 13:39. Hij is ook 
die het zaad des woords wegneemt, bij de bij de weg bezaaiden, 
Luk. 8:12. Hij overweldigde er velen, Hand. 10:38. Hij gaat om als 

10



een brieschende leeuw om te verslinden, 1 Petr. 5:8. Hij zondigt 
van den beginne, 1 Joh. 3:8. Hij werpt in de gevangenis, Op. 2:10. 
Men moet hem geen plaats geven, Ef. 4:27, maar weestaan, 6:11, 
Joh. 4:7. Hij spant strikken, 1 Tim. 3:7 en velen slapen daarin zelfs, 
2 Tim. 2:26. Hij heeft verder het geweld (d.i. de macht) van de 
dood, Heb. 2:14. Michaël twistte daarom eens met hem over het 
lichaam van Mozes, Jud.:9. Echter, hem is een oordeel bereid, 1 
Tim. 3:6. Hij wordt eerst uit de hemel geworpen, Op. 12:10 en 12, 
daarna gebonden, Op. 20:2. Eenmaal komt hij in de poel des vuurs, 
Op. 20:10, het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Mt. 
25:41. Zijn andere namen vinden we in Op. 12:9 en 20:2. Velen 
waren uit de duivel. Zo de Farizeën, Joh. 8:44. Uit de duivel is hij 
die de zonde doet, 1 Joh. 3:8, 10. Elymas heet een kind (Gr.: zoon) 
des duivels, Hand. 13:10. Christus moet alle werken des duivels 
verbreken, 1 Joh. 3:8.

Slechts eenmaal staat, dat de duivel in iemand gevaren is. Dat 
woord geldt Judas, Joh. 13:27. Men zal opmerken, dat er toch zo 
vaak in de Evangeliën staat, dat iemand van de duivel bezeten was, 
dat van iemand duivelen uitvoeren, dat Christus « de duivel » 
uitwierp (Mt. 9:33), enz. We merken op, dat in al deze teksten een 
ander woord staatn, n.l. daimonion, wat de St. Vertalers ook door 
duivel(en) vertaald hebben. Jammer genoeg. Want nu gaat er weer 
veel van de oorspronkelijke Schrift verloren. Overal waar « duivel 
» of « duivelen » staat buiten de hier boven bij diabolos genoemde 
teksten, zette men « demon » of « demonen ». Deze groep boze 
wezens is onderscheiden van de eigenlijke diabolos. 

3. Slang. 

Met het woord « Slang » zien we o.i. reeds in Genesis 3 Satan 
aangeduid. Verder komt het in die zin niet meer voor in het O.T. In 
het N.T. vinden we het in 2 Cor. 11:3: « Doch ik vrees, dat 
enigszins, gelijk de Slang Eva door haar arglistigheid bedrogen 
heeft » en in de Openbaring. In Op. 12:14 is er sprake van, dat de 
Vrouw (Israël) gevoed wordt buiten het gezicht der Slang, in 12:15 
wordt gezegd, dat de Slang water uit zijn mond werpt. In 12:9 en 
20:2 heet hij de Oude Slang; dit is een verwijzing naar Gen. 3, 
waarover we nader behandelen. 
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4. Draak. 

De term « draak » komt wel in het O.T. voor maar daarin zien 
wij voor ons geen aanwijzing van Satan. De enige tekst die 
daarvoor, oppervlakkig bezien, in aanmerking zou kunnen komen, 
is Jes. 27:1. We zullen uiteenzetten waarom we daarin Satan niet 
zien aangeduid. In het N.T. komt de term alleen voor in de 
Openbaring. In 12:3 wordt een grote rode Draak gezien. De Draak 
(Satan) stond voor de Vrouw (Israël) om haar Kind (niet Christus, 
maar een groep van gelovigen), te doden, vs. 4. Deze, de manlijke 
zoon van vs. 5, worden weggerukt. De Vrouw vlucht nu. Michaël 
krijgt tegen de Draak, vs. 7. De grote Draak wordt uit den hemel 
geworpen, vs. 9. Dan gaat hij de Vrouw vervolgen, vs. 13. Later de 
overigen van haar zaad, vs. 16. Van die Draak ontvangt het Beest 
kracht, troon en grote macht, 13:2. Hij wordt aangebeden, vs. 4. 
Het andere Beest met de twee hoornen spreekt als de Draak, vs. 11. 
Later zien we heem weer optreden met Beest en Valse Profeet, 
16:13. Eindelijk wordt hij in de afgrond gesloten, 20:2. 

5. De Morgenster. 

Deze naam voor Satan vindt men alleen in Jes. 14:12. In het N.T. 
wordt hij aan Christus gegeven, Zie 2 Petr. 1:19 en Op. 22:16. 
Sommigen willen in Jes. 14:12 wat anders vertalen. Zie hieronder. 

6. Zoon des Dageraads. 

Deze naam komt slechts éénmaal voor en wel in Jes. 14:12. 

7. De Hoge (in de hoogte). 

Zie Jes. 24:21. 

8. Verzegelaar der som. 

Alleen in Ez. 28:14. In het Hebr. staat: « zegel van het bestek ». 
Het woord door « som » vertaald, is in Ez. 43:10 door « bestek » 
overgezet. Men kan hier wat vrijer lezen: « zegel op het bestek » of 
nog vrijer: « hoogtepunt van het bestek ». 
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9. Gezalfde Overdekkende Cherub. 

Alleen in Ez. 28:14. 

10. Beëlzebul. 

Deze naam vinden we alleen in de Evangeliën. Beëlzebul is de 
overste der demonen. Zie hieronder. De teksten waar Beëlzebul 
voorkomt, zijn: Mt. 10:25, 12:24 en 27; Mk. 3:22; Luk. 11:15, 18, 
19.

11.Verzoeker.

Zie Mt. 4:3 en 1 Thess. 3:5. 

12. God dezer eeuw. 

Alleen in 2 Cor. 4:4. Deze term is niet identiek met « Overste 
dezer wereld ». Zie hieronder. 

12. Overste van de macht der lucht. 

Alleen in Ef. 2:2. Loopt parallel met Jes. 24:21. 

14. Geest. 

Ook alleen Ef. 2:2. 

15. Boze. 

Zie Mt. 5:37; 6:13; 13:19; 38; Joh. 17:15; Ef. 6:16; 2 Thess. 3:3; 
1 Joh. 2:13, 14; 3:12; 5:18, 19 voor « in het boze » kan men o.i. 
beter vertalen: « in den boze ». Men moet bidden om verlost te 
worden van de Boze, Mt. 6:13. Christus bidt daar ook om, Joh. 
17:15. De Boze rukt het woord weg, Mt. 13:19. Er zijn kinderen 
des Bozen, waarin hij bijzonder inwerkt, vs. 38, 1 Joh. 3:12. De 
Boze schiet vurige pijlen op de gelovigen, Ef. 6:16. Zie verder 2 
Thess. 3:3. Men kan hem overwinnen, 1 Joh. 2:13, 14 en niet van 
hem gevat worden, 1 Joh. 5:18. De wereld ligt in hem, vs. 19. 
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16. Abaddon-Apollyon 

Alleen in Op. 9:11. Apollyon betekent evenals Abaddon: 
Verderver.
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II. DE (OUDE) SLANG. 

Genesis 3. 

HISTORIE. De eerste naam die de Schrift aan de grote tegenstander 
van God toekent is: Slang. Dit is een zinnebeeldige naam, die ons 
een van Satans karaktertrekken openbaart. Gaandeweg wordt meer 
van hem meegedeeld en het is bijzonder het O.T. dat ons het hoge 
maar gevallen wezen uitbeeldt. In Gen. 3 lezen we slechts iets van 
zijn toekomst, niet van zijn verleden. Het zegt iets van zijn valsheid 
en leugenachtigheid, niet van de oorzaak ervan. Dit behoeft ook 
niet; de Schrift is zeer aanschouwelijk, ze geeft eerst de feiten en er 
dan meer licht over.

We vinden in Gen. 3 het bekende verhaal van de verleiding der 
eerste mensen tot positieve zonde. Echter, hoe eenvoudig het ook 
schijnt, het heeft al eeuwen lang aan de uitleggers moeilijkheden 
gegeven die de grond legden voor verschil van mening. Sommigen 
hebben het voor een fabel gehouden, anderen voor een mythe. 
Weer anderen hebben gemeend, dat Satan zich geïncorporeerd 
heeft in een letterlijke slang en door deze gesproken heeft. Ja men 
gaat hierbij zo ver, dat men zegt, dat God aan Satan de macht 
gegeven heeft om het dier te doen spreken. Deze laatste mening is 
uitvloeisel van de starletterlijke opvatting van vs. 16: het op uw 
buik gaan en stof eten.

Is er nog geen andere verklaring? Zeer zeker. En daarvan zijn wij 
voorstander. Wij menen, dat de Slang die in Gen. 3 optreedt, niet 
het slangdier tot medium gebruikt heeft, maar Satan zelf is 
geweest. Daarom spreekt de Openbaring van: de Oude Slang. We 
willen dit trachten aan te tonen. Als inleiding daarvoor is het 
gewenst de structuur, de bouw, van dit hoofdstuk te geven. Deze is 
aldus:

(Zie volgende pagina)
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Men ga de evenredigheid van een en ander voor zoover we er 
niet op wijzen, na en zie wat tegenover elkaar staat.

In Gen. 3 hebben we noch een allegorie d.i. een verhaal dat op 
vergelijkingen berust, noch mythe, een soort verdichting, noch 
legende, een verminkte overlevering, noch een fabel, een verhaal 
waarin redeloze wezens spreken, maar een letterlijk verhaal met 
historische feiten, dat door het aanwenden van stijlfiguren te meer 
beklemtoond wordt. De verwarring van gedachten en de tegen 
elkaar strijdende exegese zijn ontstaan doordat men letterlijk 
genomen heeft wat door figuren is uitgedrukt of figuurlijk wat 
letterlijk is bedoeld. Een stijlfiguur, d.i. een figuurlijke uitdrukking 
of zegswijze, wordt nimmer gebruikt, dan om de aandacht te 
vestigen op de werkelijkheid van de letterlijke betekenis, om die te 
meer te beklemtonen, ze intenser te maken en te meer als waarheid 
voor te stellen. Hoewel de gebruikte woorden dus strikt genomen 
niet waar zijn naar de letter, zijn ze te meer waar naar de waarheid 
die ze door hun betekenis en door de historische feiten er aan 
geven.

A
1

1-5. De Slang, Hebr.: Nachash. Aanleiding tot het oordeel
des doods.
B

1
6. De boom der kennis. Het eten er van.
C

1
a

1
7. Uitwerking op man en vrouw.
b

1
7. Menselijke voorziening: schorten van
bladeren.
D

1
8-12. God ondervraagt de man.
E

1
13. God ondervraagt de vrouw.
F

1
14. Oordeel over de Slang.

F
2

15. Belofte van het Zaad.
E

2
16. Gods oordeel over de vrouw.

D
2

17-19. Gods oordeel over de man.
C

2
a

2
20. Uitwerking op man en vrouw.
b

2
21. Goddelijke voorziening: rokken van
vellen.

B
2

22-24. De Boom des levens. De verdrijving er van.
A

2
24. De Cherubs. Bewaren de weg naar de boom des levens.
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DE GLANZENDE. Het Hebr. woord voor « Slang » is « Nachash ». 
Dit betekent: de schijnende, de glanzende. In het Chaldeeuws is het 
de naam voor koper vanwege de glans van dat metaal. Hiskia 
noemde de koperen slang een nehustan, een stuk koper, 2 Kon. 
18:4. Zo betekent « seraf » een « brandende », Jes. 6:2, 6 en omdat 
de slangen die Israël in de woestijn beten « vurig » waren, d.w.z. 
brandende beten gaven, heten ze letterlijk nacheshim (slangen) 
saraphim (brandende), Num. 21:6. Hier heet een slangdier een 
Seraf, in Jes. 6 duidt het een redelijk bewust wezen aan. In Num. 
21:8 zegt de Heere: « Maak u een vurige slang »; letterlijk: een 
seraf. Mozes deed dit en maakte een koperen slang, een nachash 
van koper. Als nu seraf gebruikt wordt om een slangdier aan te 
duiden, dat een brandende beet kan toebrengen en ook een redelijk 
wezen uit hoger sfeer aangeeft omdat dit een vuurgloed uitstraalt, 
waarom kan dan ook nachash geen dubbele betekenis hebben, n.l. 
van slangdier en slangwezen (Satan), omdat beide schijnende 
wezens zijn.

De Schrift later verder zien, dat er ook overeenkomst is in zekere 
trekken die beide gemeen hebben. Daarop wijst 2 Cor. 11. In vs. 3 
daarvan lezen we « Doch ik vrees, dat enigszins gelijk de slang Eva 
door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo ook uw zinnen 
bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in 
Christus is ». Dit geschiedde door valse apostelen. Daarvan zegt vs. 
13 en 14: » Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, 
zich veranderende in apostelen van Christus. en het is geen wonder, 
want de Satan zelf veranderd zich in een engel des lichts ». Hier 
vindt men twee dingen: de schijnende en glanzende engel die Eva 
geïmponeerd heeft en zijn arglistigheid waarmee hij haar bedrogen 
heeft. Eva kwam door zijn verschijning zo onder de indruk, dat zij 
gaarne gehoor gaf aan zijn listige woorden. In Gen. 3:1 vinden we 
de glans en de listigheid aangegeven door de woorden: « Slang » 
en « listig ». Voor ons bewijst zo o.a. 2 Cor. 11, dat de Slang van 
Gen. 3 geen slangdier maar een slangwezen is dat enige 
overeenkomst had met het bijzonder aan Israël bekende dier; 
uiterlijk door een zekere glans, innerlijk door arglistigheid.

Wie de structuur nagaat, ziet nog iets: de Slang van vs. 1 staat 
tegenover de Cherubs van vs. 24. Ook dit wijst er op, dat zal er 
balans zijn, de Slang geen slangdier is maar een redelijk wezen dat 
gesteld wordt tegenover andere redelijke wezens. Deze zijn van 
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hoger orde; hij ook. We zullen bij Ez. 28 zien, dat hij de 
overdekkende Cherub heet. Zo staan deze cherubs in Gen. 3 
tegenover een andere cherub. die in Gen. 3 door « Slang » wordt 
aangeduid. Men ziet, zo is er ook een aanwijzing in de structuur. 

LISTIG. Enige moeilijkheid geven de woorden: « listiger dan al het 
gedierte des velds ». Onder gedierte des velds verstaat de Schrift 
letterlijke dieren, zie Gen. 1:25 (St.V. wild gedierte, wild staat er 
niet bij, dus: gedierte) 1:30 (gedierte), 2:19 (gedierte), 3:1, 14; 9:2, 
10, enz. Het woord « listig » is hetzelfde woord als in Job 5:12 
(arglistig), 15:5 (arglistig) en Spr. 12:16, 23; 13:16; 14:8, 15, 18; 
22:3 en 27:12 waar overal « kloekzinnig » staat. Het heeft dus een 
neutrale betekenis, kan iets slechts of goeds uitdrukken. In het 
Hebreeuws is het woord een homoniem van naakt (aroem). Een 
homoniem is een woord dat gelijk gespeld wordt als een ander 
maar dat een andere betekenis heeft. (Denk aan onze woorden: 
haan (dier) en haan (van een geweer), portier (bediende) en portier 
(van een rijtuig), week (7 dagen) en week (zacht), enz. In Gen. 2:25 
nu vinden we: « En zij waren beiden naakt » (aroem). Nu gaat 3:1 
voort: « En de nachas was listig (aroem) boven de dieren des velds 
». We kunnen het nu zo lezen: « En zij (de man en de vrouw) 
waren beiden naakt (aroem) en zij schaamden zich niet (wijl zij nog 
geen positieve ongehoorzaamheid kenden). Maar de Slang die 
wijzer (aroem) was dan enig levend wezen van het veld, dat de 
Heere God gemaakt had en die positief het kwaad kende (maar zich 
niet schaamde) zeide tot de vrouw », enz. Ook als men het woord « 
beest » hier behoudt, staat er nog niet, dat de slang een dier was, 
maar alleen dat hij arglistig (kloekzinnig) was boven al het andere 
dat God gemaakt had.

Wie de slang tot een slangdier maakt, moet aannemen of dat 
Satan er in gevaren is en door dat dier sprak of dat hij zijn bek 
opende zoals de Heere dat later deed met Bileams ezel. Het laatste 
is God tot medewerker maken. Het eerste wordt weerlegd door 2 
Cor. 11, waaruit naar we menen duidelijk af te leiden is, dat hij als 
een engel des lichts is verschenen en Eva door zijn glans betoverd 
heeft.

Dat een schepsel een diernaam heeft, is niet vreemd in de Schrift. 
Juda heet een leeuwenwelp, Gen. 49:9, Issasar een sterk gebeende 
ezel, vs. 14, Dan een slang, vs. 17, Naftali een hinde, vs. 21 
Herodus een vos, Luk. 13:32, Christus een Lam, Joh. 1:29, een 
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Leeuw Op. 5:5. Waartoe zou Satan dan geen slang kunnen heten? 

VERS 15. Zij die in de Slang een slangdier zien, beroepen zich 
verder op vs. 14. Zij lopen echter vast met vs. 15. Vers 14 zegt: « 
dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en 
boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof 
zult gij eten al de dagen uws levens ». Dat wijst voor hen op een 
slangdier dat eerst poten heeft gehad, maar nu die of verloren heeft 
of ze verder heeft moeten mee slepen. In vs. 15 komen zij voor 
moeilijkheden. « En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen 
deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, datzelve zal u den kop 
vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen ». Hierin moet 
men ineens van het slangdier dat Satan dan gebruikt heet te hebben, 
overgaan op hemzelf; anders loopt alles vast. Immers zal 
Christustoch geen letterlijke slang (welke dan?) de kop 
vermorzelen en heeft geen letterlijke slang aan Christus de 
verzenen (d.i. hielen) vermorzeld. Dit gaat beslist niet op. En 
waarom het nodig is een dier dat aan Satan generlei weerstand kon 
bieden — de redelijke mens kan het meestal niet eens — te straffen 
door het voortaan op de buik te laten gaan, iets waarvan het als dier 
toch ook weinig besef zal gehad hebben, is ons een raadsel.

Hoe wij vers 15 verklaren? Het is niet letterlijk te nemen. 
Christus zal Satans letterlijk hoofd niet verbrijzelen om hem te 
doden. Ook heeft Satan Christus niet de letterlijke verzenen of 
hielen verbrijzeld, want geen been aan Hem zou gebroken worden, 
Joh. 19:36. Met het laatste wordt figuurlijk Christus' lijden 
uitgedrukt, waardoor Hij evenwel niet is ondergegaan: iemand 
wiens hielen verbrijzeld zijn, kan genezen, is althans niet dood. Het 
drukt hier uit, dat Christus niet overwonnen is, al moge Hij dan ook 
getroffen zijn. Hij heeft slechts tijdelijk geleden. Christus zal ook 
eenmaal niet letterlijk Satans schedel verpletteren om hem te 
doden. Het drukt Satans ondergang uit. Geen benen schedel wordt 
verbrijzeld, maar al Satans listen en aanslagen waarvan het hoofd 
de zetel is, worden vernietigd. Dat zal zijn als Satan onder de 
voeten zal verpletterd worden, Rom. 16:20. Dit zijn geen letterlijke 
voeten, maar betekent, dat de gelovigen volkomen macht over hem 
zullen hebben. Het verbrijzelen van Christus' verzenen is de 
welsprekendste en indrukwekkendste wijze om hier, in beeldvorm, 
Zijn lijden voor te stellen, doch tevens aan te wijzen, dat het van 
voorbijgaande aard zal zijn; het verpletteren van de kop drukt 
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figuurlijk algehele ondergang uit. Wat letterlijke woorden hier nog 
niet mochten uitdrukken, althans niet duidelijk voorzeiden, dat 
geschiedde in figuurlijke taal. Het betekent van achteren bezien dit: 
door Christus' dood maar daarop gevolgde opstanding wordt aan 
Satan eenmaal finaal de macht ontnomen en worden al zijn werken 
verbroken.

VERS 14. Moet vs. 15 zo figuurlijk verklaard worden — letterlijk 
loopt men hopeloos vast — dan ook vs. 14: « op uw buik zult gij 
gaan ». Dit betekent heel wat meer dan op een letterlijke buik te 
gaan en zich op huid en vlees langs de aarde voort te bewegen. « 
Verzenen » en « kop » zijn figuurlijk, zo ook « buik ». Het gaan op 
de buik wijst op Satans uiteindelijke vernedering. Het zich op de 
grond moeten neerleggen was steeds teken van onderwerping. In 
Ps. 44:26 lezen we: « Want onze ziel is in het stof neergebogen, 
onze buik kleeft aan de aarde ». Dit behoeft ook niet letterlijk zo te 
zijn, het wijst op vernedering en onderwerping. In Gen. 3:14 wijst 
de figuurlijke taal veel meer de vernedering aan dan de letterlijke 
kan doen en verbergt tevens de wijze waarop het zal geschieden.

Zo ook met de woorden: « stof zult gij eten ». Dit is niet waar 
naar de letter, want slangen eten geen stof, maar waar naar het 
wezen. Het wijst op voortdurend falen, gedurige teleurstelling en 
achteruitgang en doding: Spr. 20:17 zegt: « Het brood der leugen is 
den mens zoet, maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes 
worden ». Dit is geen letterlijk brood en zijn geen letterlijke 
zandsteentjes, maar iets heel onaangenaams. Het elkaar bijten en 
vereten en daarna van elkaar verslonden worden van Gal. 5:15, is 
ook niet iets letterlijks. Ps. 72:9 zegt: « zijn vijanden zullen het stof 
lekken ». Ook dit is niet letterlijk op te nemen alsof zij met hun 
letterlijke tong het stof van de grond zullen gaan oplikken. 't Is diep 
vernederd worden voor Hem. En zo nu ook met de uitdrukking: « 
stof eten ». 't Is een diepe voortdurende vernedering.

Men ziet dat we zo een consequente verklaring krijgen die alle 
moeilijkheden overwint. Alleen zou men nog kunnen vragen, 
waarom de Slang hier steeds gezien wordt in verbinding met de 
dieren des velds. Hij was listiger dan zij en wordt nu meer 
vervloekt dan zij. 't Is waarschijnlijk om Israël te leren dat hij in 
wezen niet boven de mens staat. Hij moge dan wijzer zijn dan de 
dieren, hij wordt bij de mensen niet geteld. Hij is ook meer 
vervloekt dan de dieren en daarom te verachtelijker. God trekt 
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hiermee zijdelings een veel scherper grens tussen hem en de mens 
dan letterlijk woorden konden doen. Hij moge een stralende engel 
geweest zijn, hij is in wezen meer vervloekt dan enig dier. Men zal 
tegen het bovenstaande, dat Satan in wezen minder is dan een 
mens, opmerken, dat hij eigenlijk toch veel machtiger is dan deze. 
We geven dit volmondig toe. Hier echter gaat het daar niet om. Een 
generaal in volle uniform is machtiger dan een kroonprinsje in de 
wieg. In rang staat deze echter boven hem als toekomstig vorst. Zo 
ook met Satan. In wezen d.i. als toekomstig heerser, staat de mens 
boven hem. De mens is heer van alles. Satan had een dienende 
functie moeten behouden. Zijn hoogmoed deed hem daaruit vallen 
en nu wacht hem de grootste vernedering tot ver beneden het dier 
zelfs.
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III. DE OVERDEKKENDE CHERUB. 

Ezechiël 28. 

VORST-KONING. We slaan voorlopig Jes. 14 over en handelen eerst 
over Ez. 28.

Ez. 28 vormt voor vele uitleggers een grote moeilijkheid. 
Waarom? Omdat het niet in hun systeem past. Orthodoxe 
uitleggers kunnen hier Satan niet in vinden, wijl deze dan niet 
eindeloos gepijnigd zou worden, daar hij, volgens dit hoofdstuk, tot 
as op de aarde wordt. Andere, meer vrije uitleggers, die menen dat 
God Satan als zondaar geschapen heeft, willen er Satan niet in zien, 
wijl dan de zonde uit hem is. Nog anderen onthouden zich van een 
verklaring.
Wat wij geloven? Dat met de Overdekkende Cherub van Ez. 28 
Satan wordt aangeduid al moge het dan ook gezegd worden van en 
tot de « Koning van Tyrus ». We zullen dat nagaan. 

Eerst de structuur. 

Men moet er wel op letten, dat hier sprake is van twee 
verschillende personen. Het tweede gedeelte, vs. 11-19, is geen 
blote herhaling van het eerste, vs. 1-10, maar handelt over een 
ander. Eerst is er sprake van de Vorst van Tyrus, dan van de 
Koning.

In het Hebreeuws staan twee verschillende woorden (nagied en 
mèlek), Het eerste woord komt het eerst voor in 1 Sam. 9:16: Saul 
werd gezalfd ten « voorganger » over Israël. Zo ook 10:1. e.a. In 1 

G
1

H
1

1-2 De Vorst van Tyrus. Opdracht tot hem te spreken.
I

1
2-6 Beschrijving. Het type: een mens (vs. 2,9).
J

1
7-10. Ondergang van deze Vorst.

G
2

H
2

11, 12. De Koning van Tyrus. Opdracht om tot hem te
spreken.
I

2
13-16 Beschrijving. Het Anti-type: Satan.
J

2
17-19 Ondergang van deze Koning.
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Kron 9:11 is het vertaald door « overste », in vs. 20 weer door « 
voorganger », en 13:1 door « vorst ». Men ziet de nuanceringen. 
Een « voorganger » is een die voorgaat. We zouden tegenwoordig 
zeggen: een leider, Een « vorst » is een voorste, een eerste. Een « 
overste » is een die over anderen staat. In 2 Kron 32:21 vinden we 
een tekst die het verschil tussen « vorst » en « koning » aangeeft. 
Daar lezen we: « en de Heere zond een engel die alle strijdbare 
helden en vorsten in het leger des Konings van Assyrië verdelgde 
». De vorsten blijken zo ondergeordend te zijn aan de koning. Al 
waren Saul en David ook « voorgangers » of « vorsten », boven
hen stond de Heere, de Koning Israëls. (1 Sam. 8:7). Wel heten ook 
zij koningen, maar van Gods zijde waren zij slechts vorsten, 
leiders. We zullen dat verschil tussen vorst en koning ook in Ez. 28 
in het oog moeten houden. We willen nu zien wat er van hen staat.

DE VORST. Vers 1-11 handelen over de vorst van Tyrus. « 
Mensenkind, zeg tot den Vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere: 
Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Gods 
stoel in het hart der zeeën; terwijl gij een mens en geen God zijt, 
stelt gij nochtans uw hart als Gods hart; … door uw wijsheid en 
door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen … uw hart 
verheft zich vanwege uw vermogen; … omdat gij uw hart gesteld 
hebt als Gods hart, daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de 
geweldigste der Heidenen, die zullen hun zwaarden uittrekken over 
de schoonheid uwer wijsheid en zullen uw glans ontheiligen, ter 
groeve zullen zij u doen neerdalen en gij zult sterven den dood eens 
verslagenen in het hart der zeeën. Zult gij dan wellicht voor het 
aangezicht uwer doodslagers zeggen: Ik ben God?, daar gij een 
mens zijt en geen God in de hand desgenen die u verslaat », vs. 2-
9.

Hier staat duidelijk dat de vorst van Tyrus een mens is geweest, 
geen God. Wel verhief zijn hart zich; hij waande zich een god, 
omdat hij zo wijs en verstandig meende te zijn en zoveel vermogen 
van goud en zilver en schatten had verkregen, maar hij zou ter 
groeve neerdalen door in de strijd te sneuvelen. Zijn stad, Tyrus, 
werd, na 13 jaar belegerd te zijn, door Nebukadnezar verwoest. 
Later werd het op een eilandje gebouwde nieuwe Tyrus door 
Alexander de Grote ook verwoest. (Ez. 26 en 27). 

DE KONING. Vers 12-19 spreken over de Koning van Tyrus. « 
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Mensenkind, hef een klaaglied op over den Koning van Tyrus en 
zeg tot hem: zo zegt de Heere: Gij verzegelaar der som, vol van 
wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof; 
alle kostelijk gesteente was uw deksel; sardisstenen, topazen, 
diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, 
robijnen en smaragden en goud; het werk uwer trommelen en uwer 
pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid. 
Gij waart een gezalfde overdekkende cherub en Ik had u alzo gezet; 
gij waart op Gods heiligen berg, gij wandelde in het midden der 
vurige stenen, Gij waart volkomen in uw wegen van den dag af dat 
gij geschapen zijt totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door 
de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met 
geweld vervuld en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen 
van Gods berg en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het 
midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw 
schoonheid, gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans; Ik 
heb u op de aarde heengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der 
koningen gesteld om op u te zien. Vanwege de veelheid uwer 
ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw 
heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden 
van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd en Ik heb u gemaakt 
tot as op de aarde voor de ogen aller dergenen die op u zien, Allen 
die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet, gij zijt een grote 
schrik geworden en zult er niet (meer) zijn tot in eeuwigheid ».

Hierin worden ons heel andere dingen gezegd en het is ons een 
raadsel hoe Schrift onderzoekers kunnen beweren dat dit op een 
mens slaat. We wijzen om te beginnen op het volgende voor de 
hand liggende. Ten eerste wordt gezegd, dat deze Koning 
geschapen is, vs. 13. Ten tweede, dat hij een overdekkende cherub 
was, vs. 14. Ten derde, dat hij op Gods heilige berg was, vs. 14. 
Ten vierde, dat hij volkomen was in zijn wegen vanaf zijn 
schepping, vs. 15. Ten vijfde, dat hij op de aarde geworpen wordt, 
vs. 17. Ten zesde, dat hij tot as wordt op de aarde, vs. 18. We 
noemden de markantste (meest in het oog vallende) punten. Betreft 
dit nu een bloot sterfelijk mens? Vers 2 zegt, dat de vorst van Tyrus 
een mens is. Dit neemt men letterlijk. Vers 14 en 16 zeggen, dat de 
Koning van Tyrus een cherub is. Waarom aanvaardt men dit dan 
ook niet letterlijk? Vers 2 zegt dat de vorst zit in het hart der zeeën. 
« Hart der zeeën » is een Hebr. uitdrukking voor: midden in het 
water, geheel door water omgeven. (Zie Spr. 30:19) Voor de val 
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der oude stad hadden de Tyriërs het grootste deel hunner schatten 
overgebracht naar een eilandje dat een kleine kilometer van de kust 
lag. Daar werd het nieuwe Tyrus gebouwd, in het hart der zeeën. 
De term is dus Hebreeuws letterlijk. Van de cherub staat dat hij in 
Eden, Gods hof, was. Waarom neemt men dit ook niet letterlijk? 
Tyrus was toch niet Eden Gods hof? Wie voor het Woord buigt, 
houdt deze verschillen in het oog en verdoezelt ze niet. We willen 
nu een en ander nog nader beschouwen. 

« DE VERZEGELAAR ». « De Koning van Tyrus », is voor ons 
Satan. Hij heet in Jes. 14 de « Koning van Babel ». Dit zijn geen 
beperkingen van zijn koningschap, maar tonen de uitgebreidheid 
aan. Hij is de werkelijke « koning ». De aardse z.g. koningen zijn « 
vorsten » die onder hem staan. Hij beheerst ze en door hen leidt hij 
de volken. Dat de Schrift hem hier « koning van Tyrus » noemt en 
in Jes. 14 « koning van Babel », bewijst, dat ze tot de diepere 
achtergrond der dingen doordringt en hem overal herkent. En 
tevens, dat zijn regering uitgaat van de centra der landen.

Deze Koning van Tyrus was eenmaal iets anders. Hij was de « 
verzegelaar der som ». In het Hebr. Staat, « zegel van het bestek ». 
Het woord « som » is in Ez. 43:10 vertaald door « bestek ». Dit « 
bestek » is de toenmalige wereld van 2 Petr. 3:6 ¹, de wereld die er 
was voor Adam geschapen werd. Van die wereld was Satan het 
eind- en sluitstuk, het kroonstuk. Ze vond in hem haar schoonste 
sieraad. Een zegel is een sierlijk ingesneden voorwerp, iets 
waarmee men de dingen waarde geeft, iets waardoor men gezag 
heeft, iets waarin de naamletters van iemand vervat zijn. Dit alles 
was Satan in die toenmalige wereld. Ze had in hem haar eindpunt, 
hij had het gezag er over, hij droeg de tekenen van Gods 
vertegenwoordiger, hij gaf waarde aan de dingen. Het hele bestek 
culmineerde in hem, d.i. had in hem zijn hoogte- en eindpunt. Hij 
was dan ook vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. 

De plaats waar hij was, wordt ook aangegeven. Hij was in Eden, 
Gods Hof. Dit was niet het Eden waarin Adam gesteld werd. Deze 
had een hof in Eden, Gen. 2:8. Uit Eden ging een rivier uit om de 
hof te besproeien, vs. 10. Het Eden van Ez. 28 waarin later de hof 

1 Deze wereld, die woest en ledig geworden is, moet men onderscheiden van de oude
wereld van 2 Petr. 2:5; die was van Adam tot Noach.
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van Eden geplaatst werd, was een gebied vol van kostelijk 
gesteente; er worden er negen genoemd, vs. 13. De Septuaginta 
geeft er elf. Wellicht is er een regel weggevallen. Mogelijk moeten 
het er zelfs twaalf zijn. Alles waaruit men muziekinstrumenten 
maken kan als goud, zilver, koper was er toen reeds, vs. 13. 

DE OVERDEKKENDE CHERUB. Satan was daar een gezalfde 
overdekkende cherub. In Gen. 3 komen voor het eerst de cherubs 
voor. God stelde cherubs tegen het oosten van de hof van Eden, 
Gen. 3:24. Deze cherubs, zeiden we reeds, staan tegenover de 
Nachash, de Slang. Dit wordt nu begrijpelijk: de latere Slang was 
eenmaal de overdekkende cherub. Hij was boven de andere.

Die andere zijn de vier dieren van Ez. 1:5. Dat blijkt uit Ez. 
10:1,4. Dieren moeten zijn: levende (wezens) Het zijn wonderlijke 
wezens: elk had vier aangezichten, ook vier vleugels. Hun voeten 
glinsterden als de kleur van glad koper, vs. 7. Hier vindt men de 
reden waarom de Slang de glanzende heet. Hun aangezichten 
hadden de gelijkenis van dat van een mens, van een leeuw, van een 
os en van een arend. Zie ook 10:14. Het zijn dezelfde als de vier 
dieren van Op. 4:6, 7. Hier worden ze gezien met zes vleugels, vs. 
8. Ze riepen steeds: Heilig, heilig, heilig is de Heere God de 
Almachtige die was en Die is en Die komen zal. Dit vereenzelvigt 
hen o.i. met de serafs van Jes. 6, de brandenden.

Een der serafs vloog tot Jesaja en had een gloeiende kool in zijn 
hand. In Ezechiël lezen we ook dat er vuur bij hen is. 10:6,7. 
Hieruit blijkt dat we ze wel voor identiek kunnen houden.

De cherubs zijn de troondragers Gods. « En over de hoofden 
dezer vier dieren was de gelijkenis eens uitspansels … En boven 
het uitspansel hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis 
eens troons … en op de gelijkenis des troons was de gedaante eens 
mensen daarboven zijnde dit was de gedaante van de gelijkenis der 
heerlijkheid des Heren », Ez. 1:22-28. Daarna zag ik en zie, boven 
het uitspansel hetwelk was over het hoofd der cherubs, was de 
gedaante van de gelijkenis eens troons en Hij verscheen daarop, 
10:1. Men ziet, zo dat de cherubs de troon dragen. Om nu in het 
beeld te blijven, kan men Satan, als de overdekkende cherub, de 
figuurlijke baldakijn van de troon noemen, de symbolische 
troonhemel. Hij overdekte de troondragers en stond nog hoger dan 
de cherubs. Echter? hij was dienaar, hij zat niet op de troon. Hij 
was wel het sluit- en pronkstuk der oorspronkelijke schepping, 
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maar niet de ontwerper en uitvoerder van het bestek. Hij was geen 
Schepper. De afstand tussen Deze en Satan was die welke er is 
tussen meester en dienaar, tussen God en schepsel. Hij was wel een 
hoog schepsel, maar niet de Allerhoogste. Hij was zelfs niet het 
hoogste schepsel. Hij was echter wel het hoogste der toen bekende 
schepselen.

Deze overdekkende cherub was gezalfd, d.i. hij was tot zeker 
ambt ingezet. In Israël werden profeten, priesters en koningen 
gezalfd. Hiermee werden ze ambtsdragers ook de overdekkende 
cherub is tot ambtsdrager aangewezen. God had hem daarvoor 
gesteld. In vs. 18 is sprake van zijn heiligdommen. Dit wijst er op, 
dat hij ook een priesterlijke bediening had: hij stond tussen God en 
het schepsel in en moest hen tot God leiden. Waar hij zo’n hoge 
plaats innam, mogen we in hem zeker ook wel een koning zien. 
Satan is dus, zo genomen, tot priester-koning der voorwereld 
gezalfd.

Hij vertoefde toen op Gods heilige berg, Hebr. Gods berg der 
heiligheid, vs. 14. Deze naam komt slechts hier voor. Een andere 
veel er op gelijkende is: de berg Mijner heiligheid. Dit is Sion. Zie 
Ps. 2:6, 48:2, Dan. 9:16. Als we het goed inzien, is vroeger de berg 
waarop later Sion gebouwd is, Gods heilige berg geweest en de 
zetel van de overdekkende cherub en zeker ook van de andere 
cherubs. Daar wandelde hij in het midden der vurige stenen, d.w.z. 
er was een en al blinkend en schitterend edelgesteente. God heeft 
Satan volkomen geschapen. Hij was van meetaf geen zondaar zoals 
sommigen willen. Hij was volkomen in zijn wegen van de dag dat 
hij geschapen werd, vs. 15. 

SATANS ZONDE. Wat nu is Satans zonde geweest? Zijn hart verhief 
zich over zijn schoonheid. Zijn wijsheid werd bedorven vanwege 
zijn glans, vs. 17. Hij werd hoogmoedig (zie ook 1 Tim. 3:6) en 
wilde aan God gelijk worden, zoals we uit Jes. 15:14 leren. Toen 
kwam er ongerechtigheid in hem en begon hij te zondigen, vs. 15 
en 16. De woorden door de veelheid uws koopshandels kunnen 
verwarrend werken. De vertaling is hier niet juist. Het Hebr. 
Werkwoord heeft twee betekenissen: koophandel en lastering. Het 
laatste betekent dan: als een koopman overal met laster te koop 
lopen. Hierin vindt de naam duivel: lasteraar, zijn oorsprong. Het 
gevolg is geweest, dat deze laster, zeker omtrent God bij anderen 
wortel heeft geschoten en er andere wezens mee getrokken zijn. Zij 
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zijn de Lasteraar gevolgd. Dat maakte hem nog hoogmoediger. Nu 
hij trawanten kreeg, wilde hij gaarne van zijn macht gebruik maken 
en de baas over hen blijven en begon hij te onderdrukken: geweld 
is onderdrukking, knevelarij gepaard gaande met wreedheid, 
valsheid, enz. In uw midden betekent hier: in uw innerlijk. Satans 
hoogmoed had uitwerking op anderen. Dit had weer terugkaatsing 
op hem en zo ontstond in zijn binnenste de gedachte aan geweld. 
We lezen dus vers 16 aldus: « Door de veelheid van uw (of door 
uw vele) lastering hebben zij uw binnenste met geweld (hier: lust 
tot onderdrukking) vervuld en gij hebt gezondigd ». We zien hier 
zo een soortgelijk proces als in de mens: « de begeerlijkheid 
ontvangen hebbende baart zonde ». Jak. 1:15. Vers 18 moet men, 
in overeenstemming hiermee, dus aldus lezen: Vanwege de 
veelheid van uw lastering hebt gij uw heiligdommen — de heilige 
plaats waar hij woonde — ontheiligd. Men moet dus tweemaal « 
koophandel » vervangen door laster of lastering. 

HET OORDEEL VAN SATAN. Wat er verder staat is in vs. 17, 18 en 
19 is toekomstig. Satan is nog niet op de aarde geworpen, vs. 17, 
dat geschiedt eerst in Op. 12:9 als Michaël tegen hem strijdt. Hij is 
nog niet voor het aangezicht der koningen gesteld om op hem te 
zien. Dat is eerst bij het begin van de 1000 jaar als hij in de afgrond 
gaat. Hij is nog niet tot as op de aarde gemaakt, vs. 18, dat kan 
eerst na in alle eeuwigheid dat is: gedurende de aionen, gepijnigd te 
zijn. Geen dergenen onder de volken is nog over hem ontzet, vs. 
19. Hij is er nog steeds, zodat nu niet geldt: gij zult er niet zijn tot 
in eeuwigheid, d.i. de duur der toekomende aioon. Dit alles is dus 
ook nu nog profetie. De voltooide tijden mogen gebruikt of 
bedoeld zijn om de daarmee de gewisheid van de profetie aan te 
geven, vervuld is ze nog niet.

In Ez. 28:11-19 vinden we zo veel van Satans levensloop. Hij 
werd volkomen geschapen, maar verviel tot hoogmoed. Dit stak 
anderen ook aan. Dit maakte hem weder tot geweldenaar en groter 
zondaar. Zijn lot is om eenmaal verworpen ja zelfs verbrand te 
worden en tot een smaad en ontzetting te worden voor de volken. 
We kunnen er nog wat aan toevoegen. Satan komt niet alleen in de 
vuurpoel, maar wordt door een inwendig vuur verteerd: daarom 
heb Ik een vuur uit midden van u doen voortkomen, dat heeft u 
verteerd. Ook hier weer de voltooide tijd vanwege de zekerheid en 
het reeds nu ingegaan zijnde oordeel: dat van de inwendige gloed 
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die hem verteert.
Wie dit alles nu onbevangen naleest, zal tot de slotsom moeten 

komen, dat dit zeker van geen bloot mens staat geschreven. Het 
geldt een geestelijk wezen dat cherub wordt genoemd. Nimmer 
heet een mens zo. Reeds daaruit blijkt, dat het niet dezelfde 
persoon is als de vorst van Tyrus. Dit blijkt nog nader uit beider 
oordeel: de laatste sterft in de krijg, door het zwaard, de eerste 
word eerst te kijk gesteld, daarna — en dat is veel later — tot as 
gemaakt op de aarde. Reeds hierom kunnen beide personen niet 
vereenzelvigd worden. Ez. 28, het tweede gedeelte, spreekt van een 
cherub. Wie deze cherub is, staat er niet rechtstreeks bij. Het is o.i. 
af te leiden uit Gen. 3 en verder uit de woorden, dat hij was in Eden 
Gods hof en dat hij er was voor de mens geschapen was. Dan blijft 
er geen andere conclusie dan dat het Satan was, welke conclusie we 
reeds hier boven trokken, nodig als ze was voor de uiteenzetting. 
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IV. DE MORGENSTER. 

Jesaja 14. 

TIJD EN OMSTANDIGHEDEN. Nu nemen we Jesaja 14. Naar ons 
inzicht vinden we Satan ook hier besproken. We lieten Ez. 28 
voorop gaan omdat dit èn nauwer aansloot bij Gen. 3 door het 
noemen van de hof van Eden èn een breed overzicht geeft van 
Satans begin en einde voor zoover de profeet dit mocht zien. We 
kregen er een heel overzicht door. Hiermee is Jesaja 14 
gemakkelijker te benaderen. Dit geeft andere bijzonderheden en 
staat meer stil bij een deel van Satans lot, n.l. als hij in de afgrond 
komt (Openb. 20). We geven eerst de structuur. We moeten echter 
opmerken, dat dit deel feitelijk met Jesaja 13 één geheel vormt. 

Elk der delen correspondeert met een deel uit Jes. 13. Dit handelt 
over Babels verwoesting. Het reikt echter ver heen over de 
inneming door de Meden en Perzen en spreekt over de dag des 
Heren, vs. 9 die nog toekomstig is (zie Op. 1:9, 10. Jesaja 13:10, 
11). Nimmer is Babel omgekeerd als Sodom en Gomorra, 13:19. 
Dat is eerst als het met vuur verbrand wordt door het Beest en zijn 
vorsten, Openbaring 17:16. Jes. 13:20-22 is nog onvervuld. Nu 
gaat hoofdstuk 14 verder met de profetie, dat God Zich over Israël 
zal ontfermen en het weer in zijn land zal zetten, waarbij dan de 
vreemdeling zich tot hen zal vervoegen en hen zal aan hangen, vs. 
1. De volken zullen hen in hun land brengen, vs. 2. Dan zal Israël 
hen erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot 
maagden, zij zullen gevangen houden die hen gevangen hielden en 
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heersen over hun drijvers, vs.2. Dat is vanzelf alles toekomstig, 
Jesaja 49:23, 60:9-14, 61:5. En eerst dan, ten dage als de Heere hun 
rust zal hebben gegeven, van smart en van beroering, en van de 
harde dienstbaarheid, dan zullen zij deze spreuk opnemen tegen de 
Koning van Babel: « Hoe houdt de drijver op, hou houdt de 
goudene op. De Heere heeft den stok der goddelozen gebroken, den 
scepter der heersers, die de volken plaagde in verbolgenheid met 
een plaag zonder ophouden; die in toorn over de heidenen heerste, 
die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. De ganse 
aarde rust, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich, ook 
verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon, 
zeggende: Sinds gij daar neerligt, komt niemand tegen ons op die 
ons afhouwe », vs. 4-8.

Enkele aantekeningen: Voor « spreuk » kan men lezen: uiting, 
weergave wat in het gemoed leeft (zie Num. 23:7, 18, 24:3, 15, 20, 
21, 23 Mich. 2:4, Hab. 2:6, Job. 27:1, 29:1). Voor goudene kan 
men, als men aanneemt, dat de Hebr. R eigenlijk een D moest zijn 
— ze gelijken veel op elkaar — lezen: de verdrukking, wat in deze 
zin logischer is te noemen. Voor de stok der goddelozen kan men 
als men het meervoud goddelozen opvat als een 
intensiteitmeervoud, d.w.z. een meervoudsvorm die eigenlijk sterk 
de goddeloosheid wil uitdrukken, lezen: de stok des goddelozen. 
Bedoeld is dan de Koning van Babel. Zo ook voor: « scepter der 
heersers »: « de scepter des heersers ». Dit vraagt het vervolg want 
in: « die de volken plaagde » staat « plaagde » in het enkelvoud en 
ziet dus terug op één goddeloze en heerser. Zo ook met: die over de 
heidenen heerste. Ook hier de enkelvoudvorm. Voor: « die wordt 
vervolgd zonder dat het iemand afweren kan » is te lezen: die 
vervolgde met een niet sparende vervolging. Vers 8 betekent 
vanzelf, dat de drijver nu geen hout meer afkapte voor 
krijgsdoeleinden en de bomen verder liet staan. Zij worden 
sprekende ingevoerd, zonnebeeld dat de mens zich er over 
verheugde nu ook het geboomte bleef staan.

Hiermee is men enigszins georiënteerd (op de hoogte gesteld) 
onder welke omstandigheden en op welke wijze Israël zich eens zal 
uiten. Men ziet tevens, dat dit veel verder reikt dan Nebukadnezar. 
Het is nog geheel onvervuld en heeft eerst plaats in de toekomst. 
Met de « Koning van Babel » kan dus niet Nebukadnezar 
aangegeven zijn. Het moet een ander zijn. Sommigen menen, dat 
het de Antichristus is; anderen, dat het de toekomstige koning van 
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Babel in de eindtijd is. We geloven, dat beide onjuist is en zullen 
dit hier eerst aantonen.

De Antichristus — men bedoelt het eerste Beest van Openbaring 
13, de Antichrist is eigenlijk het tweede — zal met tien koningen 
tegen Babel, de grote Hoer oprukken en het verbranden, 
Openbaring 17. Hij kan het niet zijn want hij komt niet in de sheool 
maar in de vuurpoel. De toekomstige koning van Babel in de 
eindtijd is het ook niet, want hij is een der zeven hoofden van 
Openbaring 13 en hem treft geen apart lot buiten de anderen. Zo 
gaan beide niet op. 

DE HOON DER DODEN. Vs. 9-11 geeft de hoon der doden weer. « 
De hel (sheool) van onderen was beroerd om uwentwil, om u 
tegemoet te gaan als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden 
op, de bokken der aarde, zij doet al de koningen der Heidenen van 
hun tronen opstaan. Die altegader zullen antwoorden en tot u 
zeggen: Gij zijt ook krank geworden gelijk wij, gij zijt ons gelijk 
geworden. Uw hovaardij is in de hel (sheool) neergestort met het 
geklank uwer luiten, de maden zullen onder u gestrooid worden en 
de wormen zullen u bedekken ».

De profeet stelt in deze woorden zinnebeeldig de ontvangst van 
de « Koning van Babel » voor in de « hel ». De « hel » is de sheool, 
de hades, de grote verblijfplaats der doden. We zien, hoe hij 
zinnebeeldig met schimp ontvangen wordt. Evenals op aarde een 
vorst tegemoet wordt gegaan, zo zien we dat hier. De doden, hebr.: 
de Rephaim, mogelijk de grote reuzen van Deut. 2:11, 20; 3:11, 33. 
Joz. 12:4, 13:12, 15:8; 17:15; 18:16 en andere tijden (zie Jes. 
26:14: overleden Hebr. Rephaim) en 26 (overledenen) worden met 
de bokken der aarde — eenmaal de trotse, zelfzuchtige, harde 
heersers op aarde alsook de overige koningen opgewekt om de 
Koning van Babel te ontvangen. De koningen der Heidenen 
worden nog op hun tronen gezien, wat zinnebeeldig hun praalgraf 
uitdrukt en hun koninklijke eretekenen die met hen mee ten grave 
zijn gebracht. Zij allen ontvangen de « Koning » met schimp en 
hoon en zeggen: « Gij zij ook krank, d.i. zwak, mat, geworden, 
gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden ». Ook hij is in de Sheool 
gekomen. Al zijn hovaardigheid ligt ter neer, al zijn heerlijkheid is 
vergaan; de muziek die hem vervrolijken moest, heeft opgehouden 
en nu is hij in een plaats waar de maden en wormen heerschappij 
voeren en de doden doorgraven en verteren.
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We zeiden reeds dat dit veel verder reikt dan Nebukadnezar. Het 
kan naar we reeds aanwezen, niet op de mens der zonde slaan. 
Deze toch is het (eerste) Beest van Openbaring 13 en dit wordt bij 
‘s Heren wederkomst in de poel des vuurs geworpen, Openbaring 
19:20. Het kont niet in de sheool of hades. Dit is wel het geval met 
Satan. Hij immers wordt in de afgrond gesloten, Openbaring 20:3. 
De afgrond is de Hades. Christus is in de afgrond geweest, 
Romeinen 10:7. Dis is de Sheool, Handelingen 2:27 en 31. En in 
die Hades, het rijk der doden, wordt nu ook Satan geworpen na 
vooraf gebonden te zijn. Daarna wordt de afgrond boven hem 
verzegeld, Openbaring 20:3. Het inkomen daarin nu ziet Jesaja en 
hij laat hem, in dichterlijke verbeelding, ontvangen door hen die 
reeds daarin zijn. Nu moet Satan die het geweld des doods heeft 
gehad onder de doden vertoeven; duizend jaar zit hij daar. Hij is 
niet dood, maar wordt bij de doden gebonden gehouden; zelf zwak 
en machteloos gemaakt, vertoeft hij daar bij hen die hij eenmaal ten 
grave deed neerdalen. De hoon en spot wordt niet ten onrechte 
gehoord.

SATANS UITWERPING EN BINDING. In vs. 12-15 wordt ons nog 
verder de toekomst van Satan beschreven. Daarin is de beschrijving 
van zijn val verweven. « Hoe zijt gij uit den hemel gevallen ». Dit 
kan niet van een mens gezegd worden. Geen mens is ooit nog uit 
de hemel gevallen of zal daaruit vallen, want geen natuurlijk mens 
is ooit in de hemel opgeklommen. Men kan eerst door 
uitopstanding naar het overhemelse varen en door opstanding en 
verandering in een punt des tijds naar het Vaderhuis in de hemelen. 
Maar geen zal ooit uit een van beide sferen uitgeworpen worden. 
Van Satan staat wel dat hij uit de hemel geworpen wordt. Ook 
Christus heeft dit voorzien, als we tenminste Lukas 10:18. Ik zag 
den Satan als een bliksem uit den hemel vallen op zijn toekomstige 
uitwerping mogen toepassen. Die uitwerping geschiedt, als 
Michaël tegen hem krijgt. Dan is de afloop deze: « En de grote 
Draak is geworpen, namelijk de Oude Slang welke genaamd wordt 
Duivel en Satan die de gehele wereld verleidt, hij is (zeg ik) 
geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen ». 
Dan wordt Jesaja 14:12 werkelijkheid en is het: « Hoe zijt gij uit 
den hemel gevallen »: En ook de volgende verzen: « O Morgenster, 
gij Zoon des Dageraads! Hoe zijt gij ter aarde neergekomen, gij die 
de Heiden krenktet en zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel 
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opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik 
zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het 
noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den 
Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel (sheool) zult gij 
neergestoten worden, aan de zijden van de kuil ».

De naam Morgenster komt alleen hier voor. We zeiden reeds, dat 
sommige uitleggers menen, dat hiermee de afnemende maansikkel 
bedoeld is. Het kan alleen de àfnemende sikkel zijn, omdat de 
wassende maan alleen ‘s afvond of in de voornacht aan de hemel 
staat. In het Hebr. Is het één woord. Het woord « ster » komt er in 
het geheel niet in voor. Toch komt het ons aannemelijker voor hier 
aan de morgenster te denken. De afnemende maansikkel is geen 
verheven beeld om de schoonheid van Satan te beschrijven. Ook de 
bijvoeging « Zoon des dageraads » wijst daar o.i. op. De 
morgenster kondigt niet alleen de morgen aan, de dageraad brengt 
hem als ‘t ware voort. Vanzelf, van de aarde uit bezien. Dat is niet 
het geval met de maansikkel. Deze staat reeds de gehele nacht of de 
nanacht aan de hemel en kan zeer moeilijk « zoon des dageraads » 
heten. Veel beter: « zoon des nachts » We geloven daarom dat de 
Staten Vertaling juist is.

Niet alleen Satan heet « Morgenster ». Ook Christus draagt die 
naam. In Open. 22:16 zegt Hij zelf: « Ik ben de wortel en het 
geslacht Davids, de blinkende Morgenster ». En 2 Petr. 1:19 zegt 
tot een groep gelovigen: « En wij hebben het profetische woord dat 
zeer vast (Gr.:vaster) is en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt (als 
op een licht schijnende in een duister plaats — n.l. in de duistere 
tegenwoordige wereld — totdat de dag aanlichte — dit is dan de 
toekomende eeuw — en de Morgenster — Christus — opga in uw 
harten ». Men leze: het middengedeelte als een tussenzin. De 
Morgenster gaat niet op in de harten, maar men moet in zijn hart 
acht nemen op het profetische woord.

Het is opmerkelijk dat èn Satan èn Christus de naam « 
Morgenster » dragen. Echter — Christus heeft meerdere namen 
met anderen gemeen. Hij heet ook « Satan » d.i. Tegenstander 
(Num. 23) Hij heet Engel des Heren en des Verbonds. Hij noemt 
zichzelf een mens, Hij heet Zoon des mensen evenals Ezechiël 
(want Mensenkind is in het Hebr.: Zoon des mensen) Hij heet God, 
Satan heet god dezer eeuw, enz. Zo deelt Hij meerdere namen met 
zondige schepselen. Ook die van Morgenster. Zijn meerderheid 
wordt hier aangegeven door het woord, « de » ; Hij is dè 
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Morgenster, d.i. bij uitnemendheid.
Sommige uitleggers willen voor « Morgenster » wat anders 

lezen. Zij zeggen dat het een gebiedende wijs is van het werkwoord 
« huilen » en er dus moet staan: « Huil gij zoon des dageraads ». 
Nu is het waar dat de vormen van beide woorden gelijk zijn, maar 
het is geheel tegen de zin ingaande hier te lezen: « huil ». Men 
probere slechts: « Hoe zijt gij uit den hemel gevallen. Huil, Zoon 
des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde neergekomen, gij die de 
Heidenen krenkte ». Dit klopt niet. Het woord « huil » is niet op 
zijn plaats. Het is pure inlegkunde dat hier te plaatsen. Zij die dit 
voorstaan, willen in de Morgenster niet Satan zien maar een 
toekomstig « Koning van Babel ». Al aangenomen dat het moest 
zijn « Huil, Zoon des dageraads », dan nog moet de laatste term 
verklaard worden en uit het geheel bewezen, dat het hier een 
letterlijke koning van Babel betreft.

Voor ons staat de zaak anders. Geen enkel menselijk wezen in de 
Schrift heeft ooit geuit wat deze Zoon des dageraads wenst. De 
wereldveroveraars hebben wel de wereld willen beheersen, maar 
zelfs Nebukadnezar, de koning van Babel, komt in zijn droom niet 
verder dan een hoge boom die tot aan de hemel reikt, en die gezien 
wordt tot aan het einder der ganse aarde, Dan. 4:11. De mens is 
tevreden met de aarde. Hij komt niet verder omdat hij als natuurlijk 
wezen in het aardse staat. De koning van Babel van Jesaja 14 gaat 
veel, veel verder. Hij wil niet alleen tot aan de hemel reiken, maar 
zijn troon boven de sterren Gods verhogen. Hij wil boven de 
wolken klimmen, ja de Allerhoogste gelijk worden. Over het uit de 
hemel vallen spraken we reeds. Dat is ook met geen mens het geval 
geweest, merkten we op. Wie dus bij de letter van Jesaja 14:14 
blijft staan en zegt: dit betreft de koning van Babel, moet dezelfde 
letter van vs. 12 en 13 verkrachten. Beter is het meerdere, het 
getuigenis van deze verzen, ook het meerdere te laten en in de 
koning van Babel de opperkoning Satan te zien. Dan komt men tot 
een veel beter geheel.

Nog een enkel woord over vers 12. De nederwerping van Satan 
wordt in twee trekken beschreven: hij valt uit de hemel en wordt ter 
aarde neer gehouwen. Dit wijst op twee zijden van één zaak: van 
uit de aarde bezien, is het een vallen, vanuit de hemel bezien een 
neerhouwen. Jes. 14 zinspeelt hier op Openbaring 12:7. Daarin zien 
we Michaël tegen de Draak krijgen. Hij wordt overwonnen, vers 8 
en op de aarde geworpen, vers 9. De voltooide tijd die we in Jes. 14 
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vinden, is de profetisch voltooide. In werkelijkheid moet het nog 
plaats hebben.

Men zou kunnen vragen: Hoe kan Satan, een geestelijk wezen —
hij heet immers geest in Efeze 2:2 — plaatselijk zijn. We 
antwoorden hierop dit: men heeft een verkeerde voorstelling van 
geesten. Men meent veelal, dat ze overal tegenwoordig zijn. We 
achten dit beslist onjuist. Een redelijk geestelijk wezen heeft als 
schepsel een zekere vorm en is daarmee plaatselijk. Het heet geen 
geest omdat het overal tegenwoordig is, maar omdat het een andere 
bestaanswijze heeft: het kan verschijnen en verdwijnen. Engelen 
heten ook geesten (Ps. 104), maar niettemin hebben ze toch wel een 
lichaam. Echter, geen aards, stoffelijk, maar een geestelijk. Zo 
menen we ook, dat Satan een lichaam heeft, geen aards stoffelijk, 
maar van een andere soort. We komen hierop nog nader terug. 

SATANS ZONDE. In vers 13 en 14 vinden we Satans zonde 
beschreven. 1 Tim. 3:6 spreekt over « in het oordeel des duivels 
vallen ». Dit kan geschieden met een die opgeblazen wordt. Dat is: 
hoogmoedig. Hierin ligt een aanwijzing welke Satans eerste zonde 
geweest is. In Jesaja 14 vinden we die uitgewerkt. Satan was niet 
tevreden met het wandelen te midden van de vurige stenen, op 
Gods heilige berg, Ez. 28. Hij wilde ten hemel opklimmen en zijn 
troon hoger maken dan de sterren Gods. De sterren zijn de engelen. 
Job. 38:7 zegt: « toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en 
al de kinderen (zonen) Gods juichten ». (Voor « morgensterren » 
staat in het Hebr. « sterren des morgens », hier wordt dus wel het 
woord sterren gebruikt). Satan nu wilde boven hen verhoogd 
worden.

Nu moeten we toegeven dat hij in wezen boven de engelen stond. 
Als zodanig is er dus iets voor zijn voornemen te zeggen. Alleen, 
het was Gods tijd er nog niet voor. God had hem die plaats wel 
gegeven als hij slechts op Hem had gewacht. Eerst moest hij 
wandelen op Gods heilige berg en dienen in Zijn heiligdommen 
(Ez. 28) Hij wilde echter nu al opstijgen naar de berg der 
samenkomst in het noorden. Dit is een figuurlijke term, evenals de 
andere in deze verzen (opklimmen, sterren, samenkomst), het ook 
zijn; hij wijst op een bepaald centrum waar God Zijn 
tegenwoordigheid in de hemelen het meest openbaart. De cherubs 
waren de vertegenwoordigers van Zijn troon op aarde. Satan weet 
dat Hij ook een troon in de hemelen heeft en dat Hij daar Zijn 
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tegenwoordigheid luisterrijker openbaart. Daarheen wil hij nu 
opstijgen, daar, in het Noorden, wil hij in de samenkomst der 
goden Gods komen. Daar immers staat God in de vergadering 
Gods, Ps. 82:1. Daar zijn de kinderen (Hebr.: zonen) der sterken, 
Ps. 89:1, daar is de raad der heiligen, vs. 8. Maar ook dat is hem 
nog niet genoeg: hij wil nog verder en de Allerhoogste gelijk 
worden!

Hier vinden we in opklimmende reeks het proces der zonde in 
Satan. Begonnen met hovaardij, vs. 11. Omdat zijn hart zich over 
zijn schoonheid verhief (Ez. 28:17), wil hij eerst ten hemel 
opklimmen, dan zich boven de engelen verhogen, in de 
vergadering Gods komen en eindelijk aan God de Allerhoogste 
gelijk worden.

De zonde van hoogmoed begon met niet te blijven in de sfeer 
waarin hij geplaatst was. Hij wilde zichzelf verhogen. Daaruit 
vloeide een tweede voort: Hij wilde de grens tussen Schepper en 
schepsel uitwissen: hij wilde God gelijk worden. Hier gaat de 
afhankelijkheid te loor. Niemand kan God gelijk worden; Hij is 
boven allen. Satan was echter zo grenzeloos hoogmoedig dat hij 
zich dat toch voornam. Hiermee randde hij Gods majesteit en troon 
aan: hij de dienaar, wil de heerser worden; van overdekkende 
cherub op aarde, wil hij gebieder worden op de troon der Majesteit 
in de hemelen.

Men denke zich de gang van zaken nogmaals in. Satan was een 
voortreffelijk wezen op aarde. Hij was op Gods heilige berg in 
Eden (Ez. 28). Daar stond hij te midden van de schoonste pracht 
der oorspronkelijke schepping, welker toppunt hij was. Hij was het 
schoonste wezen. Dit vervoerde hem tot hoogmoed. Hij wilde 
hoger op. Hij zag waarschijnlijk engelen neerkomen en opvaren, hij 
sprak met hen en hoorde dat zij een plaats van samenkomst hadden 
in het noorden die op een berg geleek. Hij vernam, dat daar 
rijksgroten waren die goden genoemd werden. Nu ontwaakte in 
zijn hart een hoger begeerte: daar ook te kunnen komen. Op 
zichzelf was daar niets tegen: God had hem zeker verhoogd als hij 
hier op aarde zijn taak volbracht had. Hij was in wezen óf hoger 
dan die vorsten óf kon althans als huns gelijke optreden. Maar —
hij had Gods tijd moeten afwachten. Evenals een vorstezoon moet 
wachten totdat hij meerderjarig is om met de rijksgroten te 
verkeren en in alle zaken des rijks ingeleid en ingewijd te worden, 
had ook Satan dit moeten doen en willen; hij was nu nog slechts op 
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aarde waar God een troon had. Hoewel hij geschapen was na de 
engelen (want hij behoorde tot de aarde en toen deze neerzonk op 
haar grondvesten, waren zij er reeds, Job. 38:6,7), had hij toch 
hoger bestemming: zij waren en zijn troonboden, hij was 
troonoverschaduwer. Echter, de tijd voor een hogere bestemming 
was nog niet aangebroken; hij was nog dienaar op aarde. Dit nu 
heeft hij niet kunnen verdragen, hij moest en zou hoger en wilde 
zelfs Gods plaats innemen. 

MISLUKKING. TEGENSTELLING. Is dit gelukt? Satan heeft wel de 
grenzen overschreden. Uit Job 1 en 2 weten we, dat hij in de 
vergadering der zonen Gods kwam, Ef. 2 noemt hem de overste 
van de macht der lucht. Hieruit zou af te leiden zijn, dat God hem 
betrekkelijk zijn begeerte heeft doen verkrijgen: hij kon zich in 
hogere sferen verplaatsen. Maar, wie zich verhoogt zal vernederd 
worden. Toen Satan zag, dat het toch niet werd zoals hij wilde, 
toen hij zag dat God Zich niet van Zijn troon liet verdringen, toen 
mogelijk de cherubs ook hem hadden afgeweerd, toen begon hij 
God te lasteren. (Ez. 28:16, 18 koophandel: laster) dit ontstak een 
vuur in hem dat hem langzaam verteert: evenals de zon zichzelf 
letterlijk opbrandt, zo geschiedt dit met Satan figuurlijk. Het duurt 
echter lang. Eenmaal wordt hij uit de hemel op aarde geworpen, hij 
wordt gebonden en in de afgrond geworpen en daar zal hij aan de 
zijden van de kuil neergestoten neerliggen temidden der doden. 
Echter als een levend begravene. Wormen zullen om hem heen 
wroeten, maden zullen hem bedekken, krank, d.i. verzwakt zal hij 
het moeten verdragen, dat hij door hen doorwoeld en dooreten 
wordt. Van Herodus staat, dat hij levend van de wormen gegeten 
werd. Hij stierf al spoedig, Hand. 12:23. Satan wordt duizend jaar 
met maden overdekt. Welk een diepe vernedering, welk een zware 
straf. Maar —- onrechtvaardig is ze niet. Hij kan nu zelf zien wat 
voor onheil hij heeft aangericht.

We maken hier drie tussenopmerkingen.
Welk een tegenstelling is er tussen hem, de overdekkende cherub 

die een taak op aarde kreeg maar die niet vervulde en Hem Die 
door de Vader uitgezonden was om het onheil, mede door Satan 
veroorzaakt, te herstellen. Christus heeft Zich volkomen aan Gods 
wil onderworpen. Hij heeft Zich diep vernederd, tot de dood, ja de 
dood des kruises, maar week niet af van de opdracht Hem gegeven. 
Hij heeft Gods wil volbracht en daarmee een wereldheil bewerkt, 
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dat het onheil verre overtreft. Daarom heeft God Hem ook 
uitermate verhoogd en Hem gezet in Zijn Rechterhand. Dit als 
eerste opmerking.

De tweede is deze. Satan wilde de Allerhoogste gelijk worden en 
zich daarmee ongetwijfeld zetten op de troon van Christus. Dit was 
echter onbereikbaar voor hem. Aan Gods rechterhand zal Satan 
nimmer plaats nemen, omdat dit hem niet bereid is. Maar wel zal 
daar zetelen het Lichaam van Christus. Zoals Deze gezet is aan 
Gods rechterhand, Ef. 1:20, zo wordt het Lichaam daar mede gezet, 
Ef. 2:6. Dit alles wordt nu uit genade geschonken.

De derde is: God wederstaat de hovaardigen. De hele 
wereldgeschiedenis vanaf Satans val is Gods wederstand tegen de 
hoogmoedige cherub. Deze worsteling is nog niet ten einde. Zijn 
kop is nog niet vermorzeld. Dit verhindert echter niet, dat God naar 
Zijn eigen voornemen en genade roept en de eeuwen uitwerkt. We 
kunnen dit veilig aan Hem overlaten, ondanks Satans woede en 
lastering. God heeft Zijn troon behouden en werkt het plan uit naar 
de raad van Zijn wil. 

SATANS TOEKOMSTIGE WERK EN LOT. In vs. 16-20 horen we de 
levenden honen. « Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij 
zullen op u letten zeggen: Is dat die man die de aarde beroerde, die 
de koninkrijken deed beven, die de wereld als een woestijn stelde 
en haar steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan 
naar huis toe? Al de koningen der Heidenen, zij allen liggen neer 
met ere, een iegelijk in zijn huis. Maar gij zijt verworpen van uw 
graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met 
het zwaard doorstoken zijn, als zij die neerdalen in een steen kuil, 
als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij dezelven niet gevoegd 
worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw 
volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in eeuwigheid niet 
genoemd worden ».

Aan deze « Koning van Babel » wordt elk graf ontzegd. Hij ligt 
niet neer in « zijn huis », in een graftombe of mausoleum; hij is als 
een in de strijd gedode die niet begraven wordt, als een verworpen 
scheut, als een onrein kleed dat men ver in een of andere put werpt, 
als zulken die na hun dood in een steengroeve worden geworpen en 
met stenen worden bedekt, als een vertreden dood lichaam. Alle 
begrafenis wordt hem dus ontzegd.

Men lette er op, dat het gaat over de wijze van begraven, over de 
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eer een luisterrijke begrafenis te hebben ontvangen voor een koning 
van Babel die in de sheool te vinden is. Het behoeft niet in te 
sluiten, dat hij dood is. Hij mist de eer van een koningsbegrafenis. 
Daar gaat het over. Vorsten worden met koninklijke eer begraven; 
hem de « koning van Babel is deze ontzegd ».

De profetie openbaart hier niet alles. Ze zegt niet wat 
Openbaring 20 leert, n.l. op welke wijze hij in de afgrond wordt 
gesloten. Vs. 9-11 zeggen wel, dat het zonder begrafenis is, maar 
niet hoe het wel is.

Dit alles kan niet gelden van Nebukadnezar. Deze is ongetwijfeld 
met alle pracht en praal begraven; hem is ongetwijfeld een grootse 
begrafenis ten deel gevallen. Het kan ook niet gelden van het Beest, 
want dit komt niet in de sheool maar in de vuurpoel. Het betreft 
ook niet een toekomstig koning van Babel uit de eindtijd, want 
allen die met het Beest krijg voeren tegen het Lam, worden 
gedood. Openbaring 19:21. Nergens staat dat een hunner of een 
ander koning van Babel is. Zo rest dus maar een conclusie: Deze 
koning van Babel is Satan zelf.

Ook het andere wat er staat, geldt voor Satan. Deze zal eenmaal 
de aarde beroeren en de koninkrijken doen beven. Men denke aan 
het « Wee de aarde en de zee (grondtekst), want de duivel is tot u 
afgekomen », Openbaring 12:12.

Van hem staat nog iets: hij laat zijn gevangenen niet naar huis 
gaan. Men kan dit letterlijk nemen met het oog op de toekomst. We 
geloven dat er dieper zin in ligt en het betekent, dat hij die het 
geweld des doods heeft, het graf gesloten houdt en zij die er 
eenmaal in zijn gekomen niet weer laat gaan. Hij sluit ze allen op 
in de Hades, de Dood of de Zee. Alle doden zijn zijn gevangenen. 
Ze kunnen eerst door het ingrijpen van Christus uit hun graven 
uitkomen. Dit zal wel niet allemaal tegelijk zijn, maar Hij heeft 
toch de sleutels van Hades en Dood, Openbaring 1:18. 

SATANS GEDAANTE. Is al het gezegde van vs. 17:20 nog 
toekomstig, vs. 16 is het ook. Eenmaal zal men Satan 
aanschouwen. « Die u zien, zullen u aanschouwen, zij zullen op u 
letten ». Dan zal men hem aandachtig gadeslaan, aanschouwen, en 
hem de woorden toevoegen die men hier in Jesaja vindt.

Wanneer zal dit zijn? Vers 15 geeft hierop o.i. het antwoord: als 
hij in de Hades neergestoten is. Dus als hij gebonden is en in de 
afgrond ingesloten, Openbaring 20:2,3 Zeer waarschijnlijk zal men 
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hem dan toch kunnen zien. Hij is « aan de zijden van de kuil », een 
put die verzegeld wordt evenals de leeuwenkuil van Daniël (6:18). 
Met dit verschil, dat Satan zichtbaar blijft, Gebonden als hij is en 
verzegeld als de put is, kan hij er niet uit. Dan zal men zeggen: « Is 
dit de man die de aarde beroerde? »

Voor « man » staat in Jesaja 14:16 een woord dat in Jesaja 12:9 
en 5:15 vertaald is door: « aanzienlijk man ». Daar staat het in 
tegenstelling met de « gemene man », de gewone doorsnee, niet 
regerende mens. Het wijst dus een man van rang aan een 
aanzienlijke. Het wordt hier gebruikt om satans voormalige positie 
aan te geven.

Het heeft nog iets anders in: het wijst er ook op, dat Satan een 
mensvormige gedaante heeft. Engelen worden steeds als « mannen 
gezien », zie b.v. Gen. 19:2. 5, 16 en Hand. 1;10. Gabriël, 
waarschijnlijk een aartsengel, heet een man, Dan. 9:21. Hier staat 
weer hetzelfde woord « man » als in Jesaja 14. We geloven dat al 
die hemelwezens de mensvormige gedaante hebben, omdat ook zij 
geschapen zijn naar het beeld van de Eerstgeborene der creaturen, 
Christus, en Deze ook mensvormig is. Ze hebben vanzelf geen 
aards menselijk lichaam, maar hun hemels lichaam is mensvormig. 
Satan heeft ook een mensvormige gedaante. Die heeft Eva gezien 
als engel des lichts en daardoor is ze verleid.

Als hij op aarde wordt geworpen, zal hij zeer waarschijnlijk ook 
in mensengedaante gezien worden. Hij mag dan de natuur van een 
draak, een slang, een duivel hebben, de vorm is een menselijke. En 
als mensvormig wezen wordt hij gegrepen en gebonden.

Door velen, waaronder ook veel kerkelijk-gelovigen, is vaak om 
aan te tonen, dat men het getal 1000 in Openbaring 20 niet letterlijk 
kan en moet nemen, gewezen op Openbaring 20:1: het binden van 
Satan met een grote keten. Dit kan niet, zegt men. Satan, een 
geestelijk wezen is met geen keten te binden. En evenmin als dit nu 
letterlijk is, is het getal 1000 letterlijk te nemen.

In het licht van Jes. 14, van de « man » met de mensvormige 
gedaante, willen we opmerken, dat deze weerleggers van de 
letterlijke opvatting in dezen, nog wel eens bedrogen konden 
uitkomen en het nog niet bewezen (wel beweerd) is, dat Satan, de « 
man », met geen letterlijke keten gebonden kan worden. De engel, 
een reëel wezen, kon wel eens een letterlijke keten slaan om de 
mensvormige gestalte van de Morgenster en hem daarmee 
gebonden in de afgrond werpen. Men spotte niet met Gods woord. 
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Als men Satan ziet als een vormelijk wezen, kan het zeer wel, dat 
hij, mede door het werpen uit de hemel, een meer aards lichaam 
verkrijgt, dat grofstoffelijk is en met een letterlijke keten gebonden 
kan worden. God kan zeer wel Zijn Woord ook hier letterlijk 
bewaarheden. Men roepe niet te hard, dat dit niet kan. Als men in 
Jes. 14 Satan ziet, moet men ook geloven, dat hij eenmaal in de 
Hades komt, in een kuil. Hiermee is zijn vormelijk, ja aards 
lichaam reeds bewezen. ‘t Is beter de Schrift, waar mogelijk, 
letterlijk te nemen, dan de opinie van het verstand des vleses te 
aanvaarden. De Schrift heeft het laatste woord. 

DE HOGE. Tot slot bespreken we nog Jes. 24:21: « En het zal 
geschieden te dien dage, dat de Heere bezoeking doen zal over de 
heerscharen des Hogen in de hoogte en over de koningen des 
aardbodems op den aardbodem ». Sommige vertalingen zetten: « 
de heerscharen der hogen ». Het Hebr. heeft echter het enkelvoud 
zoals de St. V. We geloven dat hier met de « Hoge » Satan bedoeld 
wordt en deze tekst parallel loopt met Ef. 2:2: de Overste van de 
macht der lucht. God zal eenmaal bezoeking doen over zijn heer, 
evenals over de koningen des aardbodems.

Wat zal dan hun lot zijn? Dit vinden we in vs. 22 « en zij zullen 
samen vergaderd worden gelijk de gevangenen, in een put en zij 
zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen 
zullen zij weder bezocht worden ». Satans heerscharen, zijn 
engelen, overheden en machten, komen in een put. Hun wacht 
hetzelfde oordeel als hem. Zoals hij en zijn engelen eenmaal in het 
aionische vuur komen. Mt. 25, zo komen zij ook in een put, evenals 
hij. (Jes. 14 en 24). Dit is het eindoordeel en de eindoplossing nog 
niet: na vele dagen worden zij weder bezocht, d.i. waarschijnlijk 
wordt het hemelse heerleger met Satan ontbonden, Openbaring 20, 
en de koningen des aardbodems opgewerkt om voor de witte troon 
te verschijnen.

Hiermee besluiten we het O.T. in dezen. Veel werd er ons reeds 
over Satan in gegeven: zijn schepping, zonde en toekomst. We 
gaan nu over tot het N.T. 
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V. DE N.T. NAMEN. 

1. Beëlzebul, de overste der demonen. 

OVER DE NAAM. We behandelen ook enkele N.T. namen. Ten 
eerste Beëlzebul. De naam Beëlzebul (spreek uit Beël Zeboel) is 
een wat vergriekste vorm van het Hebr.: Baäl Zeboel. « Baäl » 
betekent: « heer », « zeboel » betekent: « woning, woonstede », 
(o.a. 1 Kon. 8:13). Baäl zebul is dus: « Heer van de woning ». 
Hierbij moet men bij denken: « der onreine geesten ». Sommigen 
houden deze naam voor een omvorming van Baäl Zebul, die in 2 
Kon. 1:2,3,6 en 16 genoemd wordt; dit woord betekent echter: « 
Heer der vliegen » en was de in Ekron vereerde zonnegod die in de 
zomer de plaag der vliegen verwekte en ook weer wegnam, naar 
heidensch inzicht. Vliegen beschouwde men als de dragers van 
ramp en ziekte (zie Jes. 7:18, Pred. 1:10). In Ahazia’s ogen had 
deze Baäl geneeskracht, niet alleen voor besmettelijke ziekten maar 
ook voor kneuzingen zoals hij opgelopen had. Vandaar dat hij tot 
hem zond om te vragen of hij genezen zou. Mogelijk is deze naam 
onwillekeurig omgevormd tot Beël zeboel zoals b.v. van Sichem 
Sichar werd gemaakt (Joh. 4). Anderen zien er een opzettelijke 
verandering in waaronder de Israëlieten dan verstonden de Heer 
van de mest, aangezien vliegen veel verontreiniging geven. Het 
eerste is de meest natuurlijke verklaring en we willen die 
aanvaarden. Beël zeboel betekent dus: Heer van de woning der 
onreine geesten. Christus spreekt in dit verband dan ook van het 
huis van de sterke, Mk. 3:27. 

DE PERSOON. Wie is nu onder deze Beëlzebul te verstaan? Volgens 
sommigen is het niet Satan maar een onderleider. Deze is dan voor 
hen Abaddon of Apollyon, Openbaring 9:11, die de engel des 
afgronds heet. De naam Abaddon of Apollyon betekent « verderver 
». Op zichzelf genomen bestaan zulke onderleiders. Of echter 
Beëlzebul er een is, geloven we niet. We zien in hem Satan zelf. 
Wat we willen aantonen uit de volgende teksten.

Mt. 12:24. « Maar de Farizeërs dit gehoord hebbende, zeiden: 
Deze werpt de demonen (niet duivelen, zie hieronder) niet uit dan 
door Beëlzebul den overste der demonen. »

Mt. 12:26 « En indien de Satan den Satan uitwerpt, zo is hij 
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tegen zichzelven verdeeld. »
Hier wordt door de Farizeeërs de naam Beëlzebul gebruikt, 

terwijl Christus van Satan spreekt. We geloven dat dit er op wijst 
dat beiden identiek zijn, dezelfde personen. We merken hierbij nog 
op, dat de Farizeeërs geen kennis hadden van de rangorden in de 
geestenwereld, iets dat wij alleen weten uit N.T. boeken (b.v. Efeze 
en Colosse). En indien ze die al hadden, dan zouden ze zeker aan 
Christus niet die van een onderleider uit die wereld toegekend 
hebben, maar Hem ongetwijfeld die van de opperleider hebben 
gegeven. Verder is er duidelijk Schriftbewijs. Men zie de volgende 
teksten.

In Mk. 3:22 en 23. En de Schriftgeleerden zeiden: « Hij heeft 
Beëlzebul en door den overste der demonen werpt hij de demonen 
uit. En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in 
gelijkenissen: Hoe kan de Satan den Satan uitwerpen »? Hier 
noemde de Farizeeërs Beëlzebul de overste der demonen. Hij is dus 
geen onderleider. Verder krijgen we weer een aanwijzing dat 
Beëlzebul dezelfde is als Satan. Zo ook in Luk. 11:15 en 18.

De lichtvaardige spot der Farizeeërs en Schriftgeleerden moet in 
bitter haat verkeerd zijn toen Christus — en dat terecht — hun 
vroeg: « Indien Ik door Beëlzebul de demonen uitwerp, door wie 
werpen ze dan uw zonen uit? », Mt. 12:27, Luk. 11:19. Geen 
wonder, dat Hij door hen Beëlzebul zelf werd genoemd, Mt. 10:25. 

Dat Beëlzebul Satan zelf is, blijkt zijdelings uit Handelingen 
10:38, waarin gezegd wordt, dat de Heer Jezus genezen heeft « 
allen die van den duivel overweldigd waren ». Voor « duivel » 
staat Diabolos. Dit ziet ongetwijfeld op de uitwerping van 
demonen. Hier wordt Satan aangewezen als het rechtstreekse 
hoofd. Waar in de Evangeliën Beëlzebul de overste der demonen 
is, volgt heruit dat ze identiek zijn, dezelfde in persoon.

Het volgt ook zijdelings uit Luk. 13:11 en 16. Een vrouw had een 
geest der krankheid, vs. 11. Een geest is hier wel een demon (zie 
hieronder). Christus zegt, dat Satan haar gebonden had. Door 
middel van die geest, die demon dan. Ook hier wordt Satan als hun 
hoofd gezien. In Mt. 12:24 is het Beëlzebul. We geloven dat ook 
hieruit weer volgt, dat Beëlzebul Satan zelf is. En geen onderleider.

DE DEMONEN EN GEESTEN. We spreken in dit verband ook over de 
demonen en de geesten. We hebben reeds bij het woord « duivel » 
opgemerkt, dat de St. V. een ander woord, demon, ook zo vertaald 
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heeft en dat dit verwarrend is. We zullen hieronder al de teksten 
met « demon » opgeven, dan kan ieder dit in zijn bijbel veranderen. 
Deze demonen heten op andere plaatsen « geesten ».

In de dagen van Christus op aarde, vinden we allerwegen onder 
Israël allerlei soort bezetenen. Niet door de Duivel maar door 
demonen. Van de Duivel staat slechts éénmaal dat hij in iemand 
gevaren is. Dat was in Judas. En ook hier zullen we ons nog 
moeten hoeden om dit letterlijk op te nemen, daar Satan een 
vormelijk wezen is zoals we zagen.

Met uitzondering van dit geval staat er nimmer dat Satan in 
iemand gevaren is. Dat deden wel de demonen of geesten. Dat is 
het « van de duivel bezeten zijn » van de St. Vert. Deze 
bezetenheid beperkte zich niet tot één demon. Iemand kom er meer 
dan één hebben. Maria Magdalena had er eenmaal zeven, Mk. 
16:19, Luk. 8:2. Een man had er zelfs een legioen. Een legioen, een 
Romeinse legerafdeling, telde in vredestijd ± 6.000 man, in 
oorlogstijd soms 10.000 à 12.000. Nemen we 6.000, dan is dit nog 
een verschrikkelijk getal: 6.000 demonen in iemand. Hoe we een 
en ander in hebben te denken, zullen we hieronder zien. De 
demonen worden op andere plaatsen ook geesten genoemd, ook 
wel: onreine geesten. Volgens Mt. 10:1 gaf Christus Zijn discipelen 
macht om de onreine geesten uit te werpen, volgens vs. 8 is dit: « 
werpt de demonen uit ». Zo ook in Mk. 6:7 en 13. In Mk. 5:11 bij 
de man met het legioen, vragen de demonen om in de zwijnen te 
mogen varen; in vs. 13 staat, dat de onreine geesten uitvoeren. In 
hun geheel genomen vormden ze één geest, want vs. 2 zegt, dat de 
man een onreine geest had; en de Heer Jezus zegt: « Gij onreine 
geest, ga uit van den mens ». Op zichzelf bezien zijn het er een 
legioen. De veelheid ging op in de eenheid van handelen. Zo ook 
Luk. 8:27 en 29. In Luk. 10:17 zijn de discipelen verblijd, dat de 
demonen hun onderworpen zijn, in vs. 20 zegt de Heere: « 
Verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn ». Uit al 
deze teksten blijkt, dat deze geesten demonen zijn en de demonen 
ook geesten heten.

We wezen er reeds op, dat men veelal van geesten een verkeerde 
voorstelling heeft. Men kent ze geen lichaam toe. Dit is zeer 
onjuist. Ze hebben plaatselijkheid, anders zouden ze niet in en uit 
kunnen varen, ze gingen uit de man in de zwijnen, verplaatsten zich 
dus. Alles wat zich verplaatst, is lichamelijk. Het geest zijn wil niet 
zeggen: geen lichaam hebben, maar: geen aards, grof stoffelijk 
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lichaam hebben. Vele demonen of geesten zijn voor ons 
vormelijke, lichamelijke wezens die iemand kunnen beheersen.

Hoe deze beheersing of, zoals we meestal zeggen bezetenheid, 
plaats heeft, is moeilijk te zeggen. Soms zou men het best kunnen 
denken aan als ‘t ware microscopisch kleine wezens die zich in de 
hersencellen nestelen en van daaruit de zenuw banen in hun macht 
hebben. Sommigen werden immers met stomheid geslagen, Mt. 
9:32, Mk. 9:17; anderen met blindheid, Mt. 12:22. In andere 
gevallen gaven zij de bezetene ontzettende kracht; de man die het 
legioen had, was zelf met geen ketenen te binden, Mk. 4:4. In weer 
andere gevallen wierpen, zij de bezetenen telkens neer om hen te 
verpletteren en vielen dezen daardoor in het vuur of het water, Mt. 
17:15, Luk. 9:39. Zeer waarschijnlijk zijn er nog meer andere 
vormen geweest waarin de demonen zich openbaarden en waaruit 
bleek, dat de bezetenen de macht over hun wil verloren hadden 
omdat de demonen hen in de zenuwcentra aangrepen en van daaruit 
beheersten.

Echter, niet alle demonen schijnen kleine wezentjes te zijn. In 
Openbaring 16:14 en 15 is sprake van onreine geesten, geesten der 
demonen, die de vorsen gelijk zijn, Gr. als vorsen. Deze doen 
tekenen en gaan tot de koningen om die te vergaderen tot de krijg 
van de grote dag des almachtige Gods. Hoe we ons dit hebben voor 
te stellen, is niet te zeggen. Er staat niet, dat het vorsen zijn, er staat 
alleen, dat zij als vorsen waren. Mogelijk bewogen zij zich 
sprongsgewijze voort om zich zo te verplaatsen. Eén ding is er wel 
uit af te leiden, n.l. dat zij weer lichamelijk waren: zij gaan uit van 
de ene plaats en komen tot de andere. Zij komen voort van Draak, 
Beest en Valse Profeet: « uit de mond » betekent hier: op bevel 
van, en gaan tot de koningen. Elke verplaatsing veronderstelt 
lichamelijkheid. Demonen hebben dus ook een zeker lichaam, 
hetzij klein of groot.

Weer een andere soort demonen zijn zij die Paulus bedoeld in 1 
Cor. 10:20 en 21. Hij leert ons hier, dat de Heidenen de demonen 
offeren. Dit zijn de afgoden, vs. 19, de goden der Grieken en 
Romeinen en van andere volken. Nu moet men in deze niet zo zeer 
zien de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten 
afgodsbeeldjes, die de doorsnee heiden vereerde. Openbaring 9:20 
toch maakt in dezen verschil en spreekt van het aanbidden der 
demonen en der afgoden. Demonen zijn hier meer zinnebeelden 
van krachten, geen afbeeldingen. De « wijze » Griek en de « 
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beschaafde » Romein wist wel, dat de afgodsbeeldjes geen macht 
hadden. Hij zocht een hoger wezen. En dat zijn de goden en heren, 
waarvan Paulus in 1 Cor. 8:5 en 6 schrijft: « Want hoewel daar ook 
zijn die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de 
aarde (gelijk er vele goden en heren zijn) nochtans hebben wij maar 
één God,... en één Heere ». Paulus erkent dat er goden en heren 
zijn. Daarmee bedoelt hij niet de afgodsbeeldjes, maar de demonen. 
We kunnen hierbij nog opmerken, dat, toen hij in Athene kwam, 
men meende, dat hij vreemde demonen (grondtekst) verkondigde. 
De St. V. zegt hier: goden; ‘t is de enige keer dat zij « demonen » 
door een ander woord dan « duivelen » vertaalt. Deze soort 
demonen zijn mogelijk Satans engelen, Mt. 25:41.

Uit een en ander blijkt, dat de naam demonen een samenvatting 
is van de verschillende soorten trawanten van Satan, van de 
kleinste demon die in een mens de functies van geest, ziel en 
lichaam verstoort tot de goden en heren die de volken aanbidden 
toe. 

DE OVERSTE DER DEMONEN. Van al die demonen, hetzij klein of 
groot is Satan de Overste, de Heer der woning. Die woning is thans 
nog de lucht. Vandaar dat hij ook heet: « de overste van de macht 
der lucht ». Door de demonen werkt hij in op de mensen. Hij doet 
dit echter niet steeds op dezelfde wijze. In Christus’ dagen op aarde 
deed hij het door bezetenheid. Toen gebruikte hij de kleine wezens, 
laat ons zeggen: de geestelijke bacillen. Deze besmetten de mens 
en beheersten hem lichamelijk. Dit had ook nog plaats in de 
Pinkstertijd, zie Hand. 5:16, 8:7, 19:12 Hij doet het ook anders en 
wel door afgodendienst. De afgodendienst is demonenverering. 
Nog een andere vorm is het door demonen in laten werken op de 
mensen tot opstand en afkeer van God. Vandaar heet hij: « de geest 
die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid ». In de tijd van 
de Openbaring gebruikt hij weer andere demonen. Men ziet zo zijn 
verscheidenheid in methode. Overal is hij er op uit het leven der 
mensen te verstoren, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. We zullen 
over zijn macht nog nader spreken. In dit verband kon dit reeds 
genoemd worden. Uit een en ander blijkt, dat de naam: « overste 
der demonen » een ruime betekenis heeft en we daarom mede niet 
moeten denken aan een of andere geestelijke onderleider, maar aan 
Satan zelf.

Satan heeft de kleine demonen gebruikt om de mensen bezeten te 
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maken, zij voeren in hen. Hij deed dit nimmer zelf persoonlijk, om 
de eenvoudige reden, dat hij dan maar in één mens had kunnen 
zijn. Waar zij velen in aantal zijn, kon hij door hen velen knechten. 
Slechts eenmaal vinden we, dat Satan zelf in iemand gevaren is. 
Dat was in Judas nadat deze de bete ontvangen had. « En na de 
bete, toen voer de Satan in hem », Joh. 13:27 In vs. 2 lezen we « 
toen nu de Duivel in het hart van Judas Simons zoon Iskarioth 
gegeven had, dat hij Hem verraden zou ». Eerst gaf hij het Judas 
dus in, toen voer hij in hem. We geloven dat we hier moeten 
denken aan een algehele beheersing door Satan. Waar deze, zoals 
we zagen, een vormelijk wezen is, en wel mensvormig, is Joh. 
13:27 niet geheel letterlijk te nemen alsof Satan geheel in Judas 
zou zijn ingekomen. We zullen hier meer aan een sterke 
beïnvloeding moeten denken, aan een geheel onder leiding van 
Satan staan. Voor voer in staat in het Gr.: « ging in ». dit ingaan 
behoeft geen letterlijk ingaan te zijn. Openbaring 3:20 zegt:« 
Indien iemand Mijn stem zal horen en de deur open doen, Ik zal tot 
hem inkomen en Ik zal avondmaal met hem houden ». Dit is ook 
niet letterlijk te nemen, want Christus is lichamelijk. Het betekent: 
volle gemeenschap verkrijgen. Judas hoorde eerst naar Satan, Joh. 
13:2, hiermee opende hij de deur van zijn hart. Toen kreeg Satan 
volle gemeenschap met hem en ging in hem in, beheerste hem 
geheel. Openbaring 3:20 verklaart Joh. 13:27. 

UITWERPEN EN LOT DER DEMONEN. Nog een enkel woord over de 
demonen. Demonen konden ook door mensen uitgeworpen 
worden. De zonen der Farizeën althans hielden zich daarmee bezig, 
Mt. 12:27, Luk. 11:19. Dit schijnt niet steeds gelukt te zijn. De 
zonen van een Joodse Overpriester konden een boze geest niet 
uitwerpen, Handelingen 19:13-16. Of zulke uitwerpingen daarbij 
blijven waren, is ook onzeker. De onreine geesten keerden soms 
terug, Mt. 12:43, Luk 11:24. Het waren dus vaak slechts tijdelijke 
verlatingen. Het laatste was soms erger dan het eerste.

Van geheel andere aard waren de uitwerpingen door Christus en 
Zijn discipelen verricht. Hij deed het door de Geest Gods en gaf 
Zijn discipelen daartoe kracht en macht, Mt. 12:28, 10:1, Luk. 9:1. 
Paulus had later ook die macht. Hij beval de waarzeggende geest in 
de naam van Jezus Christus uit de dienstmaagd uit te gaan. 
Handelingen 16:16-18; later voeren de boze geesten zelfs uit als de 
bezetenen de zweetdoeken (hoofddoeken) of gordeldoeken 
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(voorschoten bij het tenten maken) die Paulus gedragen had, 
aanraakten, Handelingen 19:11,12.

Een merkwaardige openbaring in dezen over de demonen vinden 
in Mk. 5 en Luk. 8 bij de man die het legioen had. Als de demonen 
horen, dat zij moeten uitgaan, bidden zij de Heere hen niet in de 
afgrond te zenden, Luk. 8:31 (volgens Markus; niet buiten dat 
land). De afgrond is de Hades (zie Rom. 10:7). Zij willen niet naar 
die plaats. Zij mogen nu in de zwijnen varen, Mk. 5:13; deze 
storten zich in de zee. Het schijnt dus, dat de demonen óf vrezen 
voor de afgrond, óf voorliefde hebben tot het water. Is dit laatste 
zo, dan is het te verstaan dat zij geen rust hebben in dorre, Gr. 
waterloze, streken, Mt. 12:43.

Eenmaal zal de plaats waar Babel gelegen heeft, de woonplaats 
zijn der demonen, de bewaarplaats van alle onreine geesten, 
Openbaring 18:2. « Bewaarplaats » betekent hier: kerker, 
gevangenis. Zo is het b.v. vertaald in Mt. 5:25, 14:3, 18:30, 
Handelingen 12:4, e.a. Zij zullen daar dus moeten verblijven en 
niet weg kunnen. Babel zal worden tot « eeuwige (aionische) 
woestheden », Jer. 51:62; het zal zijn tot steenhopen, 51:37. Het zal 
Babel vergaan als Sodom en Gomorra, 50:40. Deze zijn geworden 
een land van zwavel en zout der verbranding, niet bezaaid, zonder 
spruit of kruid, Deut. 29:23. Zo wordt ook Babel. En daar, in het 
dorre, waar zij geen rust zullen hebben, zullen de demonen moeten 
wonen, daar zal hun gevangenis zijn. Dit is het laatste wat we in de 
Schrift er van horen. De demonen krijgen op het gebied van Babel 
eenmaal hun kerker. Hun verder lot wordt niet vermeld. 

EN THANS? Men kan vragen of bezetenheid thans, in onze dagen, 
ook nog voorkomt, Velen menen dat men die terug vindt in 
krankzinnigheid of andere geestesstoringen, ja zelfs in andere 
ziekten. We geloven dat men om te beginnen met de Schrift moet 
onderscheiden tussen krankheden en bezetenheid. Christus immers 
genas allen die kwalijk gesteld, met verscheidene ziekten en pijnen 
bevangen en hen die van demonen bezeten waren, Mt.4:24; de 
discipelen moesten o.a. zieken genezen en demonen uitwerpen, Mt. 
10:8. De ziekte in Israël werd dus onderscheiden van bezetenheid. 

Is krankzinnigheid dan soms geen bezetenheid? We geloven van 
niet. We houden krankzinnigheid en geestesstoringen meer voor 
ziekten die of berusten op fysieke, d.i. lichamelijke natuurlijke 
afwijkingen, waarbij de geest zich als ‘t ware door verkeerde en 
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gebrekkige ordening der hersencellen of door onvolkomenheden 
een afwijkende baan boort en zich daarin voorstuwt óf op 
waandenkbeelden die door veelal onpersoonlijke uitwendige 
invloeden veroorzaakt worden (b.v. allerlei waanzin). Er zijn 
geneeslijke gevallen van krankzinnigheid zonder dat er een of 
andere demon uitgeworpen wordt, bewijs, dat ze geen bezetenheid 
is. Bij bezetenheid neemt een of ander zeer klein maar persoonlijk 
en bewust wezen plaats in een der hersencentra en beheerst van 
daaruit ‘s mensen doen en wezen. Bij krankzinnigheid is ‘s mensen 
natuur in de war, niet door een inwendige persoonlijke invloed, 
maar door lichamelijke of geestelijke invloeden. Lichtelijk kan de 
geest, die bezit is van de persoon, zich door een kleine afwijking in 
de hersencellen fantasiebeelden en banen scheppen die wij 
geestesziekten noemen, maar waarvan de basis een fysieke, 
lichamelijke is. Ook kan er door uitwendige invloeden, b.v. door 
onschriftuurlijke menselijke leerstellingen (de Schrift maakt wijs 
tot zaligheid) een waandenkbeeld ontstaan, dat bedenkelijke 
afmetingen kan aannemen. Geen van beide is bezetenheid.

Maar komt de echte bezetenheid dan thans niet meer voor in 
onze dagen? We durven hierop niet met een beslist: « neen » te 
antwoorden, we achten het zeer wel mogelijk, dat er b.v. bij 
spiritisten bezetenen voorkomen, bij wie een « geest » geheel bezit 
genomen heeft van een mens, hem geheel regeert. Mediums laten 
zich telkens tijdelijk beïnvloeden; het kan ook zeer wel voorkomen, 
dat men blijvend beïnvloed wordt; dan is men bezeten. We geloven 
dat nog door gebed hiervoor genezing mogelijk is, Mk. 9:29. 
Christus kan hen ook thans nog uitwerpen.

De mogelijkheid en feitelijkheid der bezetenheid achten we zo in 
onze bedeling voorhand of aanwezig. We wijzen er echter op, dat 
Satan daar thans in hoofdzaak niet mee tegen God in werkt. Thans 
verblindt en verleidt hij meer en werkt de verborgenheid der 
ongerechtigheid. Vroeger demoniseerde hij, thans verleidt hij meer. 
Het eerste was een uitdaging van Gods Zoon, hij daagde Deze uit 
te doen blijken, dat Hij de demonen kon uitwerpen. Het tweede is 
een uitdaging van Gods Geest, die hij verzoekt om te zien of Hij 
alle dingen in het juiste licht kan doen zien. Satans aanval op Gods 
werk is dus van karakter veranderd, omdat de bedeling veranderd 
is. We achten bezetenheid nog mogelijk maar zoeken daarin thans 
Satans voornaamste aanvalswapen niet. Dit is te zoeken in allerlei 
misleiding en verlokking. 
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SATANS ENGELEN. In dit verband moet nog een categorie wezens 
genoemd worden, n.l. Satans engelen. Hiervan is slechts enkele 
malen sprake. Er is een aionisch vuur voor de Duivel en zijn 
engelen bereid, Mt. 25:41. Paulus had een engel des Satans die hem 
met vuisten sloeg, 2 Cor. 12:7. De Draak krijgt eenmaal met zijn 
engelen, Openbaring 12:7 en wordt met hen uit de hemel 
geworpen, vs. 9. Deze engelen staan in tegenstelling met Christus’
engelen, Mt. 16:27, 24:31, 25:31, Mk. 13:27, met de heilige 
engelen, Luk. 9:26, de engelen Zijner kracht, 2 Thess. 1:7, de 
uitverkoren engelen, 1 Tim. 5:21. Satan zelf heet de engel des 
lichts en ook de engel des afgronds. Waar hij staat over de 
demonen, is het niet onmogelijk dat zijn engelen dat ook doen en 
aanvoerders zijn van het demonenheer. Dat kunnen echter ook zijn 
de overheden en machten. We weten dit niet. God licht de sluier 
van die boze geestelijke wereld slechts zeer weinig op. Het zou ook 
niet goed zijn. We zouden wellicht door vrees verteerd worden als 
we zagen, welke Satanische machten ons omringen en hoe zij 
ageren. Er wordt alleen kort aangegeven dat ze er zijn en ook 
gezegd, dat God ze soms gebruikt om de gelovigen te slaan. Het 
hoe verbergt Hij zelfs zo, dat we nu nog niet weten, wat die doorn 
in het vlees van Paulus is geweest. Eén ding is zeker: buiten Gods 
wil kan geen schepsel zich roeren of bewegen. 

2. Abaddon-Apollyon, de engel des afgronds. 

DE VERDERVER. Het woord Abaddon betekent: verderver. In het 
Hebreeuws wordt het gebruikt in Job 26:6, 28:22, Ps. 88:12, Spr. 
15:11, 27:20 waar er « verderf » en in Job 31:12 waar er « 
verderving » vertaald is. In Job 26:6 wordt het in verbinding 
gebracht met sheool, zo ook in Ps. 88:12; in Spr. 15:11 27:20 en 
Job 28:22 staat bij elkaar: verderf en dood. Het woord heeft dus te 
maken met dood en graf. In Openbaring 9:11 is het de naam van 
een persoon. Het Gr. woord « Apollyon » betekent verdervende of 
verderver. In Openbaring 9:11 heet deze verderver de engel des 
afgronds. Hij is koning over geweldige sprinkhanen die mensen 
vijf maanden pijnigen.

Wie is nu deze verderver? We geloven dat we ook hier aan Satan 
moeten denken. ‘t Is hij die het geweld des doods heeft. Wel 
worden er hier geen mensen gedood, maar dat neemt niet weg, dat 
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zijn wezen daarmee niet verandert en hij de verderver blijft. Hij is 
er steeds op uit om mensen te vermoorden, te pijnigen, hen 
lichamelijk en zedelijk te verderven en hen verloren te doen gaan. 

3. De andere namen. 

T.o.v. de andere namen kunnen we kort zijn.
Satan heet de god dezer eeuw. Men weet, dat deze eeuw (aioon) 

loopt vanaf de Zondvloed tot Christus’ wederkomst. Hoewel Satan 
reeds in de Hof van Eden zijn rol speelde, is hij na de Vloed de 
God dezer eeuw geworden, omdat alle afgoderij — en daarin ligt 
tot nu het grootste deel der mensheid verzonken — Satanverering 
is. Ze is demonendienst en hij is de overste der demonen. Vanaf 
Babel hebben de volken zich van God afgewend, hebben Hem niet 
verheerlijkt. Satan heeft hen toen verleid en nu dienen zij hem.

Hij is ook de Overste der lucht. Door zijn demonen, overheden, 
machten, geweldhebbers der wereld, duisternissen dezer eeuw en 
geestelijke boosheden oefent hij zijn macht van boven uit. Velen 
menen, dat Satan in de « Hel » is. De Schrift zegt, dat hij nog in de 
hemel is, Openbaring 12:9. Hiertoe behoort ook de lucht waar 
Satan met zijn boze heermacht zetelt en van waaruit hij de wereld 
beheerst.

Hij heet Geest omdat hij een niet grof stoffelijk aards lichaam 
heeft. Hij kan verschijnen en weer heengaan. Hij verscheen b.v. 
tijdens Christus’ verzoekingen. Als geest heeft hij echter wel een 
lichamelijke vormelijke gestalte. Deze is mensvormig. Hij 
verandert zich in een engel des lichts en engelen verschijnen steeds 
als mannen (Gen. 19:26, Hand. 1:10).

Hij heet de Boze omdat zijn werken boos zijn. Men moet bidden 
om verlossing van de Boze, Mt. 6:13. Hij houdt de hele wereld 
omkneld. 1 Joh. 5:19. Voor verdere uitwerking van een en ander 
zie men het hoofdstuk over Satans macht. 

TEKSTEN MET « DEMON » EN « GEEST ». Tot slot van dit 
hoofdstuk geven we de plaatsen op, waar demon of demonen kan 
vertaald worden. Dit zijn er totaal 565. Strikt genomen heeft het 
Grieks twee woorden, daimonion en daimon (beiden in het enkel-
of meervoud) Het eerste komt 60 maal voor en wel 11 maal in Mt., 
13 maal in Mk, 22 maal in Luk., 6 maal in Joh. En verder nog 8 
maal in andere N.T. boeken.
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Matthéüs. Velen zullen eenmaal zeggen in ‘s Heren naam 
demonen uitgeworpen te hebben, Mt. 7:22. Christus wierp een 
demon uit, bij een stom mens, 9:33. Hij wierp de demonen uit door 
de overste der demonen, zei men, Mt. 9:34,34. De apostelen 
konden ook demonen uitwerpen, 10:8. Ook Johannes had een 
demon, zei men, 11:18. In 12:24, 24 staat voor de overste der 
demonen de naam Beëlzebul. Niet door hem, maar door de Geest 
Gods wierp Christus ze uit, 12:27, 28. Een maanzieke had ook een 
demon, 17:18.

Markus. De demonen die Christus uitwierp, mochten niet 
spreken, 1:34, 34, 39. Verder vinden we de herhaling van Matthéüs 
9, 10 en 12 in 3:15, 22, 22 en 6:13. De Heere wierp ook een demon 
uit bij de dochter van de Syro-Fenische vrouw, 7:26, 29, 30. Ook 
anderen wierpen demonen uit, 9:38; Maria Magdalena had 7 
demonen gehad, 16:9. Zij die geloofden, konden later ook demonen 
uitwerpen, 16:17.

Lukas. In de synagoge te Nazareth was een mens met de geest 
van een onreine demon, 4:33. Deze voer uit, vs. 35. Ook bij 
anderen, vs. 41. 7:33. Als Mt. 11:18, 8:2 als Mk. 16:9. In 8:27, 30, 
33, 35 en 38 wordt gesproken van het legioen demonen. 9:1 als 
Mk. 3:15. In 9:42 wordt een jongen genezen die bezeten was. 9:49 
als Mk. 9:38. De discipelen waren er over verblijd, dat de demonen 
hun onderworpen waren, 10:17. Christus genas een stomme met 
een demon, 11:14, 14 11:15, 15, 18, 19 en 20 als Mt. 12 Verder 
nog 13:32.

Johannes. Hier vindt men het woord 6 maal. Telkens zei men 
van de Heren, dat hij een demon had, 7:20, 8:48, 49, 52; 10:20, 21. 

In andere N.T. boeken. Paulus was een verkondiger van vreemde 
demonen (de St. Vert. goden) Hand. 17:18. Hij schrijft echter dat 
de heidenen aan de demonen offeren, 1 Cor. 10:20. Dat moesten de 
Corinthiërs niet (meer) doen, vs. 20. Er is een drinkbeker en een 
tafel der demonen, vs. 21, 21.

In de laatste tijden zullen sommigen zich begeven tot verleidende 
geesten en leringen der demonen, 1 Tim. 4:1.

De demonen geloven ook en sidderen, Jak. 2:19.
Vele aanbidden de demonen, Openbaring 19:20. Het tweede 

woord, daimon komt 5 maal voor. Demonen vroegen de Heere in 
iets, Mt. 8:31, Mk. 5:12. Een man werd door een demon in de 
woestijnen gedreven, Lk. 8:29. Uit de mond van Draak, Beest en 
Valse Profeet komen eenmaal onreine geesten; het zijn geesten der 
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demonen, Openbaring 16:14, d.i. ze zullen zich openbaren als drie 
groepen demonen. Babylon zal eenmaal de woonstede der 
demonen zijn, Openbaring 18:20. 

4. Demonisch, van demonen bezeten, geesten. 

Het bijvoeglijk naamwoord demonisch vinden we in jak. 3:15: 
wijsheid kan aards, natuurlijk (ziellijk) demonisch zijn. Het 
werkwoord: van demonen bezeten vinden we in Mt. 4:24; 8:16; 28, 
33; 9:31; 12:22; 15:22; Mk. 1:32; 5:15, 16, 18: Luk. 8:36, Joh. 
10:21.

Het woord geesten voor onreine of boze geesten vindt men in 
Mt. 8:16; 10:1; 12:43; 45; Mk. 1:23, 26, 27; 3:11, 30; 5:2, 8, 13; 
6:7; 7: 25; 9:17, 20, 25; Luk. 4:33, 36; 6:18; 7:21; 8:2, 29; 9:39, 42; 
10:20; 11:24, 26; 13:11; Hand. 5:16; 8:7; 16:26, 18; 19:12, 13, 15, 
16; 1 Tim. 4:1; Op. 16:13, 14; 18:2. In Hand. 23:2 (engel noch 
geest) is het neutraal, kan het goede of boze geest betekenen. 
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VI. DINGEN DIE VERSCHILLEN. 

JESAJA 27:1. In het voorafgaande hebben we de O. en N.T. namen 
behandeld. We willen nu enige teksten bespreken, waarin we 
menen, dat Satan niet aangeduid wordt. De eerst vindt men in het 
O.T., de andere in het N.T. 

1. Slang en draak. 

De eerste tekst die we bedoelen, is Jesaja 27:1. Daar lezen we het 
volgende: « Te dien dagen (n.l. van 26:21) zal de Heere met zijn 
hard en groot en sterk zwaard bezoeken den leviathan, de lang 
wemelende slang, ja den leviathan, de kromme kronkelende slang, 
en Hij zal den draak die in de zee is, doden ». Velen menen dat ook 
hiermee Satan wordt aangeduid. Wij voor ons menen van niet. Wat 
we zullen nagaan. Vooraf een vooronderzoek.

Het woord « leviathan » is eigenlijk een onvertaald Hebreeuws 
woord. Het komt vijf maal voor en wel in Job 3:8 (St. V. rouw, 
grondtekst: een leviathan, hier staat het woord voor het misbaar, 
dat vergeleken wordt met het geluid van een leviathan); 40:20 (hier 
is de krokodil bedoeld); Ps. 104:26 (hier duidt het een groot zee 
dier aan); in 74:14 ( hier kan men het figuurlijk nemen voor 
Egypte’s macht) en dan Jesaja 27:1 waar het op iets toekomstigs 
ziet.

Het woord draak komt in twee vormen voor, « tannin » en « 
tannim ». De eerste staat in Job 30:29 (den draken een broeder 
geworden); Ps. 44:20, Jes. 13:22, 34:13, 35:7, 43:20, Jer. 9:11, 
10:22, 14:6, 49:33, 51:37 en Mich. 1:8, waar de St. V. overal 
draken zet. Verder staat het in Ez. 29:3; die grote zeedraak, Eng. 
Bijbel: de grote draak, Hebreeuws: draken; dit is een 
majesteitsmeervoud. Het gaat over Farao: « Zie Ik wil aan u, o 
Farao, Koning van Egypte, dien groten zeedraak dien in het midden 
zijner rivieren ligt ». Er was hier geen noodzaak om af te wijken en 
zeedraak te zetten. Verder nog in Ez. 32:2. Hier handelt het ook 
over de koning van Egypte: « Mensenkind, hef een klaaglied op 
over Farao den Koning van Egypte en zeg tot hem: Gij waart als 
een zeedraak in de zeeën », Hebr.: als draken, majesteitsmeervoud. 

De andere vorm staat in Gen. 1:21: « God schiep de grote 
walvissen ». Verder Ex. 7:9. Aarons staf zou tot een draak worden, 
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zie vs. 10, 12; Deut. 32:33 (hun wijn is vurig drakenvenijn); Neh. 
2:13 (Drakenfontein); Job. 7:12 (Ben ik dan een walvis); Ps. 74:13 
(Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken); 91:13 
(den draak vertreden); 148:7 (gij walvissen); Jes. 27:1; 51:9 zijt Gij 
het niet die Rahab (d.i. Egypte) hebt uitgehouwen, die den zeedraak 
(draak) verwond hebt ?; Jer. 51:34 (hij — Nebukadnezar heeft mij 
verslonden als een draak); Klaagl. 4:3 (zelfs laten de zeekalveren 
de draken de borsten neer, zij zogen haar welpen).

Uit deze teksten blijkt, dat een « draak » een groot op het land 
levend dier is, een soort slang of een langgerekt waterdier. In Jes. 
27:1 is het een parallellisme van slang.

Is dit nu Satan? Neen, hebben we reeds gezegd. Dit kan niet 
krachtens het verband en de verdere Schrift. Jes. 27:1 is 
voortzetting van 26:21. Daar lezen we: « Want zie, de Heere zal uit 
Zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der 
aarde over hen te bezoeken...» En dan gaat 27:1 voort: « Te dien 
dage zal de Heere...bezoeken de..slang.. en Hij zal den draak die in 
de zee is doden ». Nu wordt Satan noch bij Christus’ wederkomst, 
noch zelfs duizend jaar later gedood. Bij de wederkomst wordt hij 
gebonden en in de afgrond gesloten, Openbaring 20:2,3, duizend 
jaar later wordt hij in de vuurpoel geworpen om in de aionen 
gepijnigd te worden. Van een doden lezen we bij die twee 
momenten niet. En verder reikt Jes. 26 en 27 niet. Hier kan Satan 
dus niet bedoeld zijn.

Wat we er dan van denken? We geloven dat die leviathan, die 
slang en die draak de lange stoet van legers aanduiden die op zullen 
trekken tot de slag van Armageddon. Openbaring 16:13 en 14 zegt: 
« En ik zag uit den mond des Draaks en uit den mond van het Beest 
en uit den mond van den Valse Profeet drie onreine geesten 
gaan,...en zij doen tekenen; welke uitgaan tot de koningen der 
gehele wereld om die te vergaderen tot den krijg van dien groten 
dag des almachtige Gods ». Waar de zee volken en scharen en 
natiën en tongen zijn, Openbaring 17:15, is deze slang een macht in 
die natiën en volken die zich voortbeweegt naar zeker punt. We 
weten wat er mee geschiedt: ze worden gedood bij Christus’
wederkomst, Openbaring 19:21, Zach. 14:12: « Te dien dage », 
wordt deze « slang » en « draak » en « leviathan » gedood. Maar 
dat geschiedt met Satan niet. 
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2. De Overste dezer wereld. 

DRIE TEKSTEN. We vonden in 2 Cor. 4:4 de naam: « god dezer 
eeuw ». Velen menen dat dit een andere betiteling is voor: « 
Overste dezer wereld ». We moeten dit ten sterkste ontkennen. We 
weten wel dat men algemeen meent, dat Satan ook de Overste 
dezer wereld is en dat men deze term vanaf Augustinus tot op onze 
tijd zo verklaart, maar voor ons ten onrechte. Voor ons geeft men 
hiermee Satan een titel die hem niet toekomt, waarop hij geen recht 
heeft en die hij ook niet waardig is. Men maakt hiermee een 
treurige vergissing, want — niet Satan is de Overste dezer wereld, 
maar Christus. We zullen dit aantonen. Vooraf schrijven we de 
teksten af: Ze komen alleen voor in het evangelie van Johannes.

Joh. 12:31, 32. « Nu is het oordeel dezer wereld, nu zal de 
Overste dezer wereld buiten geworpen worden. En Ik, zo wanneer 
Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot Mij trekken ».

Joh. 14:30. « Ik zal niet veel meer met u spreken, want de 
Overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets ».

Joh. 16:8-11. « En Die (n.l. de Trooster) gekomen zijnde, zal de 
wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. 
Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat 
Ik tot Mijn Vader heen ga en gij zult Mij niet meer zien; en van 
oordeel, omdat de Overste dezer wereld geoordeeld is. ». 

Joh. 12:31, 32

In Joh. 12:31 is er sprake van, dat de Overste dezer wereld buiten 
zal geworpen worden, Gr. uitgeworpen buiten. Is dat toen met 
Satan geschied? 2 Cor. 4:4 noemt hem de overste dezer eeuw 
(aioon), Ef. 2:2 de overste van de macht der lucht. Hij wordt 
eenmaal wel uit de hemel geworpen, Openbaring 12:9, maar 
nergens staat dat hij buiten geworpen is. Veelal leest men, alsof er 
staat: nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Dit laat 
het Grieks niet toe: er staat niet « krima » (oordeel) maar « krisis 
» (krisis, beslissende punt). Christus kwam niet om de wereld te 
oordelen maar om die te behouden, vs. 47. Er werd geen oordeel 
uitgesproken en Satan werd nergens buiten geworpen. Het oordeel 
komt pas in de toekomst. (2 Thess. 1:5, Op. 14:7, 19:2, en v.v.). 
Indien hier Satan bedoeld is, dan had de wereld Satan moeten 
oordelen. Immers God oordeelde de wereld toen niet. Waar lezen 

57



we daar iets van? Wel lezen we, dat hij na 1000 jaar gebonden te 
zijn geweest, de volken weer verleidt. Deze volgen hem dus dan 
nog, in stee dat hij reeds in Christus’ tijd door hen veroordeeld zou 
zijn. Men ziet, dat de dingen zo niet opgaan. Er had geen 
oordeelsuitspraak plaats (krima), maar de wereld kwam tot een 
krisis, een beslissend ogenblik of tijd, een keerpunt. En toen wierp 
ze Satan niet uit, de overste dezer eeuw, maar Christus, de Overste 
van de wereld, de Overste van de Koningen der aarde, Openbaring 
1:21.

Men lette er op, dat er « nu » staat. « Nu » kan niet betekenen: na 
20 of meer eeuwen. Het woord komt 28 maal in het evangelie van 
Johannes voor en heeft bij tijdsbepalingen nergens anders 
betrekking op dan op de tegenwoordige tijd, op het heden dat 
bedoeld is of op de vlak bij zijnde toekomst. Zie Joh. 28 (schept 
nu); a4:18 (dien gij nu hebt); 4:23 (de ure komt en is nu); 5:25 (als 
4:23); 9:21 (hoe hij nu ziet); 11:22 (ook nu weet ik); 12:27 (nu is 
Mijn ziel ontroerd); 13:31 (nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, 
n.l. na het uitgaan van Judas); 13:36 (Waar Ik henen ga, kunt gij 
Mij nu niet volgen, maar gij zult Mij namaals volgen); 16:5 (en nu 
ga Ik henen); 16:22 (gij dan hebt nu wel droefheid); 17:13 (nu kom 
Ik tot U); 21:10 (brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt).

Men ziet, dat er een heden of een vlak op dat heden volgende 
toekomst mee bedoeld wordt. Indien de Heere een periode bedoeld 
had in de verre toekomst, dan had Hij gesproken van een « namaals 
», zoals in 13:36. In 12:31 slaat het op de vlak bijzijnde toekomst. 
De evangelist zet het er zelfs bij: vs. 33: En dit zeide Hij, betekende 
hoedanigen dood Hij — de Overste der wereld — sterven zou. Er 
is dus geen twijfel mogelijk: de Overste der wereld Die buiten 
geworpen werd, is Hij die van de aarde verhoogd werd. Men kan 
vragen waarom de Heer Jezus hier ineens overgaat van de derde 
naar de eerste persoon. In vs. 31 zegt Hij: « de Overste dezer 
wereld », in vs. 32 « Ik ». Laat ons opmerken, dat dit telkens weer 
gebruikelijk is in de Evangeliën. De Heer Jezus zegt in plaats van « 
Ik » Zoon des mensen in b.v. Mt. 9:6. Daarmee bedoelt Hij toch 
geen ander dan Zichzelf. Zo ook 12:32. Hij zegt in 11:27: « 
Niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den 
Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren ». En vlak 
daarop: « Komt allen Mij...Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op 
u », enz. Ook hier deze overgang. Zo ook 16:28: « Voorwaar Ik zeg 
u tot zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen ». In het 
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evangelie van Johannes vinden we die wisselingen b.v. in Joh. 
1:52: « Voorwaar, voorwaar, zeg Ik ulieden, van nu aan zult gij den 
hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en 
neerdalende op den Zoon des mensen », in 2:19: « breekt dezen 
tempel en in drie... dagen zal Ik hem oprichten ». Zie ook 5:22-24; 
5:25: « Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: de ure komt en is nu, 
wanneer de doden zullen horen, de stem van den Zoon Gods. » Zie 
ook 6:33-35. Men ziet dat deze vorm van spreken telkens weer 
voorkomt. Wij Westerlingen zouden het voornaamwoord eerst 
herhalen: Dit doet de Oosterling niet. Het verband laat de bedoeling 
echter voldoende uitkomen. 

Joh. 14:30

In Joh. 14:30 staan we weer voor hetzelfde: overgang van de ene 
persoonsvorm in de andere. Hier juist andersom: nu staat de eerste 
persoon voorop.

Joh. 12:31, 32. De Overste dezer wereld — Ik.
Joh. 14:30. Ik — de Overste dezer wereld.
Dit geeft geen moeilijkheid. Er is iets anders dat het doet, n.l. dit: 

« de Overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets ». Hieruit 
volgt toch duidelijk genoeg, zal men zeggen, dat het Satan is. Die 
had aan Christus niets. In Hem toch is geen zonde, daarom kon 
Satan Hem niet vatten. Zo is de mening.

Laat ons eerst over dit komen een en ander zeggen. Ten eerste 
heeft het ruimer betekenis dan ons werkwoord. Het kan ook 
betekenen « optreden »: Elia zal komen d.i. weer optreden, Mt. 
11:14; 17:10,11. De Zoon des mensen kwam etende en drinkende, 
Mt. 11:18. Ook « verschijnen »: de Zoon des mensen zal komen in 
de wolken, Mk. 13:26. Zo ook Mt. 25:31. Ook: in iemands naam 
optreden, Joh. 5:43. Ten tweede, wordt het, hoewel in de 
tegenwoordige tijd staande, gebruikt van iets toekomstigs: de ure 
komt in welke allen die in de graven zijn, Joh. 5:28. De nacht 
komt, 9:4, zie ook 4:35, 5:24, 16:2, 25, 32. « Maar de Christus, 
wanneer Hij komen zal », 7:27, Gr.: wanneer Hij komt. « Zal dan 
de Christus uit Galilea komen? », 7:41. Gr.: « komt dan », enz. Zo 
ook vs.42. In andere teksten is het woord door « kwam » vertaald. 
Zie b.v. Joh. 4:7; 6:5; 11:20, 38; 12:22; 13:6; 18:3; 20:2, 6; 21:13. 
In een paar teksten door « ging », Joh. 11:29; Maria ging tot 
Christus, Maria Magdalena ging tot de discipelen, 20:18. Men ziet 
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dat men in deze niet al te strak op de tegenwoordige tijd van het 
werkwoord kan staan en dat het werkwoord ook ruimer begrip 
heeft. Als Christus dan ook zegt: « de Overste der wereld komt », 
kan dit zeer wel betekenen: « de Overste der wereld is gekomen ». 

Nog lastiger schijnt het laatste deel: « en heeft aan Mij niets ». 
Het Grieks heeft: « en in Mij niet heeft iets ». Wat hier mee? Het 
werkwoord « hebben » komt vaak voor in Johannes (± 80 maal). 
Slechts een enkele maal wordt het gebruikt in verband met 
stoffelijke dingen. We noemen Joh. 2:3; zij hebben geen wijn, 
4:11; gij hebt niet om mee te putten, 18:10; Petrus had een zwaard, 
21:5; zij hadden geen toespijs. Verder wordt het merendeels 
gebezigd bij abstracte dingen. Men kan leven hebben, 5:26; 10:10; 
20:31; aionisch leven hebben 3:15, 16; 5:24; 6:40, 47. De wereld 
ziet van dit alles niets. Ze zag geen gedaante noch heerlijkheid in 
Hem. Al wat ze in Hem zag was, dat Hij een demon had, 7:20; 
8:48, 52; 10:20 en graag wilden ze iets hebben om Hem te 
beschuldigen, 8:6.

« Iets hebben in iemand » is een Hebreeuws idioom. Het kon 
gemakkelijk door de discipelen verstaan worden. Het betekent 
zoveel als: geen deel hebben aan, niets vinden in. Met een en ander 
voor ogen lezen we Joh. 14:30 b nu aldus: « want de Overste dezer 
wereld is gekomen en de wereld vindt niets in Mij ». Men denke 
aan Jesaja 53:3. Met Overste dezer wereld kan ook hier Satan niet 
bedoeld zijn, want nergens staat dat deze komt. Dat werd 
uitsluitend van Christus gezegd ¹. Het werkwoord « heeft » heeft 
zijn onderwerp niet in Overste maar in wereld. Ook deze 
gedachtesprongen zijn eigen aan de Schrift. De bepaling is dan het 
onderwerp van de bijzin. Zo hier. Niet Satan heeft iets aan de 
Overste der wereld, maar de wereld heeft niets aan Hem. Zij vindt 
in Hem niets begeerlijks. 

Joh. 16:8-11

3. Ook in Joh. 16:8-11 heeft verwisseling van persoonsvorm plaats. 
Men lette op de rangschikking. 

1 Het woord komende, is een soort titel voor Christus. Deze betreft zowel de eerste
als de tweede komst. We vinden hem in Mt. 3:11; 11:3; 21:9; 23:39; Luk. 7:19, 20;
19:38; Joh. 1:15, 27; 3:31, 31; 6:14; 11:27; 12:13; Hand. 19:4, Hebr. 10:37; Op. 1:4,
8; 8:4. Meestal is er vertaald: die komt. Het Grieks heeft: de komende.
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van zonde? in Mij niet geloven;
van gerechtigheid? Ik ga tot de Vader;
van oordeel? de Overste dezer wereld geoordeeld.
Eerst is het « Mij » en « Ik », dan: « de Overste dezer wereld ». 

Bezien we ook deze verzen nog nader. Het woord « overtuigen » is 
hier te sterk. In Mt. 18:15 is het vertaald door: « bestraffen ». Zo 
ook Luk. 3:19, Joh. 3:20, Tit. 1:13, 2:15, Hebr. 12:5, Jak. 2:9, Jud. 
15. In Tit. 1:9 door « wederleggen ». Alleen in Joh. 8:46 en 16:8 
door « overtuigen ». Het zelfstandig naamwoord staat in Hebr. 
11:1: « bewijs » en 2 Tim. 3:16; « wederlegging ». Het werkwoord 
is beter te vertalen door: het bewijs leveren of: bestraffen. De 
Heilige Geest heeft de wereld tot heden toe in het algemeen niet « 
overtuigd ». Na bijna 20 eeuwen zijn er nog een betrekkelijk klein 
aantal « overtuigde » gelovigen. Wel heeft Hij door Christus’
opstanding de wereld het bewijs geleverd van of ze bestraft wegens 
haar zonde tegen Christus en haar van gerechtigheid en oordeel 
gesproken. Hij heeft Christus verheerlijkt en zo bewijst Hij de 
wereld haar misdaad. Die wereld omvatte wel allereerst Israëls 
wereld (zie Joh. 11:49, 50), maar ook de Heiden staat schuldig aan 
Christus’ dood (Pilatus, de Romeinen).

Christus zegt, dat Hij reeds geoordeeld is. Dit wijst er op, dat 
Zijn vonnis reeds bij voorbaat vaststaat en Hij sterven moest. Het 
besluit daartoe was reeds gevallen na Lazarus’ opwekking, Joh. 
11:49-51.

Hiermee menen we voldoende onze mening toegelicht te hebben 
en we geloven dat er grond genoeg is om het volgende staande te 
houden:

1°. dat er, toen Christus dit zei, geen oordeel plaats had over 
Satan en deze toen niet buiten geworpen is, maar dat de wereld, 
bijzonder Israëls godsdienstige wereld, een uitspraak deed;

2°. dat de Overste dezer wereld niet Satan is maar Christus;
3°. dat het buiten werpen plaats vond door en in Zijn verwerping, 

kruisiging en dood;
4°. dat het nu vervuld werd op dezelfde dag dat het werd gezegd 

(naar Hebreeuwse dagrekening dan);
5°. dat de overgang in persoonsaanduiding niet vreemd is in de 

Evangeliën;
6°. dat de wereld in Christus niets gehad heeft dat haar begeerlijk 

voorkwam;
7°. dat de Heilige Geest de wereld niet overtuigd heeft, maar 
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haar wel het bewijs geleverd heeft van haar onrechtvaardige 
beslissing door Christus’ opstanding.

Men noeme dus Satan niet (meer) de Overste dezer wereld maar 
de Overste dezer eeuw d.i. van deze wereldsontwikkelingsgang. 
Van de volgende is hij het niet meer. Ook daarom is hij niet de 
Overste dezer wereld. In de toekomende aioon heerst Christus als 
Overste over de Koningen der aarde. 
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VII. IS SATAN GEVALLEN OF NIET? 

SATANS VAL GEWILD? T.o.v. Satans val is er drieërlei inzicht. We 
geven dit kort aan.

De eerste mening is, dat God positief gewild heeft dat Satan zou 
vallen. God heeft de zonde van Satan dus gewild en om die in het 
aanzijn te roepen heeft Hij Satan aangezet om te zondigen. 
Waartoe? Opdat Hij dan Zijn genade zou kunnen openbaren. God 
heeft de zonde dus nodig, anders kan Hij niet bewijzen, dat Hij 
genadig kan zijn. Men wil hiermee beter Gods almacht en liefde 
doen uitkomen.

Dat men hiermee met Gods heiligheid in het gedrang komt, 
verliest men uit het oog. De Schrift leert dat God te rein van ogen 
is om het kwade te zien. Hoe zou Hij dan de aanleiding kunnen zijn 
van de zonde, haar auteur. Moet God eerst schuldigen hebben om 
Zijn genade te openbaren? Christus nam toe in genade bij God en 
de mensen, Luk. 2:52. Is Hij ook een zondaar geweest? Indien God 
de zonde in Satan gewild heeft om de mens te doen vallen, waarom 
is er dan nog oordeel en straf?

Dat men hiermee ook Gods almacht breekt, vergeet men mede. 
Immers, nu is er iets buiten Hem ? de zonde ? die Hij nodig heeft 
om tot Zijn doel te komen. De zonde is een groter macht in zeker 
opzicht, want God heeft ze nodig. Dit is in tegenspraak met Jesaja 
45:6 « dat er buiten Mij niets is ». In deze visie is de zonde er « 
buiten Hem », d.i. er is een uitwendige macht nodig om Hem in 
enig opzicht te openbaren. Verder zou God willen wat Hij toch 
weer niet wil, want de zonde is immers in strijd met Zijn wil. 

SATAN ALS ZONDAAR GESCHAPEN? De tweede mening die in de 
laatste tijd opduikt — ze is er overigens vroeger ook al geweest —
gevoelt de consequentie hiervan. Ze leert daarom, dat God de 
zonde niet alleen gewild heeft, maar Satan zelfs als zondaar heeft 
geschapen. Hiermee meent men alle problemen op te kunnen 
lossen. Men beroept zich daarbij niet alleen op: « Want uit Hem en 
door Hem en tot Hem zijn alle dingen », Rom. 11:36 en op Jesaja 
45:7: « Ik, de Heere, schep het kwaad... », maar ook op Joh. 8:44 
en 1 Joh. 3:8. Deze laatste teksten zullen we hieronder bespreken. 
Eerst een enkel woord over de eerste.

De opvatting van Rom. 11:36 volgens deze visie n.l. dat letterlijk 
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alles uit God is, wordt weersproken door 1 Joh. 2:16: « Want al wat 
in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de 
begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit den 
Vader maar is uit de wereld ». Niet alles is dus uit God. Er zij ook 
dingen die niet uit Hem zijn. Men kan dus Rom. 11:36 niet 
aanvoeren als bewijs.

Jesaja 45:7 luidt volledig: « Ik formeer het licht en schep de 
duisternis, Ik maak den vrede en schep het kwaad ». Licht en 
duisternis behoren tot de natuurlijke wereld, niet tot de zedelijke. In 
het tweede deel staat « de vrede tegenover het kwaad ». « Vrede » 
is hier een uitwendige gesteldheid, niet een van het hart. « Kwaad » 
kan dus, zal de tegenstelling juist zijn, niet beteken: zedelijk 
kwaad, zonde, dus kan dit woord niet betekenen, dat God Satan als 
zondaar heeft geschapen. De tekst wil verder alleen zeggen, dat 
God alles overheerst en leidt. Over de tweede de tussenoorzaken 
wordt hier niet gesproken. Er is buiten Hem niets, vs. 6. Dat wil 
niet zeggen dat alles uit Hem is. Dit zijn nog twee aparte dingen.

Nu de andere teksten. Deze zijn: 1 Joh. 3:8 en Joh. 8:44. 

De Duivel zondigt van den beginne.

1 JOH. 3:8. « Die de zonde doet, is uit den Duivel, want de Duivel 
zondigt van den beginne ». Hier in meent men een der bewijzen te 
vinden dat Satan als zondaar geschapen is. Hij zondigt vanaf het 
begin van zijn bestaan, zegt men. Om te zien of dit juist is, zullen 
we de term « van den beginne » in de andere teksten waarin hij 
voorkomt nagaan.

De eerste maal vinden we hem in Mt. 19:4: « Hebt gij niet 
gelezen Die van den beginne (den mens) gemaakt heeft, dat Hij ze 
gemaakt heeft man en vrouw? » Deze tekst kan ons al veel leren. 
Wijst hier het « van den beginne » op het absolute begin van de 
mens zelf? Ook dat niet, want eerst is Adam alleen geweest (Gen. 
2:17). « Van den beginne » is dus vanaf ‘n zeker begin van zijn 
bestaan. Eerst was de mens alleen en toen kwam er een zekere tijd, 
dat God hem ook een vrouw schiep. En vanaf dàt begin heeft God 
gemaakt man en vrouw. « Van den beginne » behoeft dus niet te 
betekenen vanaf het eerst aanzijn van een wezen, maar drukt hier 
althans uit: vanaf zekere tijd in het leven van dat wezen, is dus 
geen absoluut, maar een betrekkelijk begin.

In vs. 8 hetzelfde: Hij zeide tot hen: « Mozes heeft vanwege de 

64



hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar 
van den beginne is het alzo niet geweest. » Ook hier is het geen 
absoluut begin, maar óf vanaf de schepping der vrouw óf vanaf de 
wetgeving.

In Mt. 24:21 vinden we: van het begin der wereld. Dit kunnen we 
nemen: vanaf het eerste aanbegin der wereld óf vanaf het begin 
dezer wereld. Uit Mk. 13:19 volgt het eerste.

Mk. 10:6 is als Mt. 19:4.
Mk. 13:19 is ongeveer als Mt. 24:21. De tekst is nu iets anders: 

welker gelijke niet geweest is vanaf het begin der schepselen. In 
het Grieks staat: der schepping. Hier wordt teruggewezen naar het 
begin der schepping. Echter, ook dan nog is er geen absoluut begin. 
De engelen b.v. die toch zeker ook schepselen zijn, waren er reeds 
voor dat de aarde geschapen werd. (Job 38:7). Er is dus meer dan 
één begin. In Mk. 13:19 nu kan men even zo goed denken aan het 
begin van de schepping der aarde, omdat het over de verdrukking 
op aarde handelt. Het « begin » van de schepping is op zichzelf wel 
absoluut, maar zodra we er bij denken: « der aarde » is het geen 
absoluut begin.

Luk. 1:2. « Gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginne 
zelve aanschouwers en dienaars des woords zijn geweest ». Ook 
hier weer een betrekkelijk begin. Deze aanschouwing en bediening 
van het woord geschiedde niet vanaf Christus’ begin, want Hij 
heeft in wezen geen begin. Het betekent hier: vanaf Zijn 
vleeswording, dat is: vanaf zeker begin in zekere bestaanswijze.

Joh. 8:44. « Die (n.l. de Duivel) was een mensenmoorder van 
den beginne ». Het ziet hier niet op Satans begin, maar op zeker 
begin. Voordat de mens gevallen was, kon Satan hem niet doden. 
Het verder van de tekst komt nader in bespreking.

Joh. 15:27. « Gij zijt van den beginne met Mij geweest ». Dit is 
noch het absolute begin, noch ook zelfs het begin vanaf de dagen 
Zijns vleses, vanaf Bethlehem. Het wijst hier weer een zeker begin 
aan, het begin van Christus’ optreden in Israël.

Hand. 26:4. « Mijn (Paulus’) leven dan van der jonkheid aan, 
hetwelk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is 
». Paulus is niet vanaf zijn geboorte in Jeruzalem geweest. Hij is 
immers in Tarsen geboren en heeft daar zijn kindsheid 
doorgebracht. Het van den beginne kan ook hier weer niet absoluut 
genomen worden, maar wijst op ‘n zeker begin in zijn leven.

In 2 Petr. 3:4 is sprake van het begin der schepping. Hier wijs de 
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nadere bepaling wel het absolute begin aan.
In Joh. vinden we de term 8 maal, n.l. in 1:1, 2:7, 13,14,24, 24 en 

3:8 en 11.
1:1.« Hetgeen van den beginne was ». Hier ziet Johannes op de 

Logos die in den beginne bij de Vader was, zie vs. 2 en Joh. 1:1. 
Maar zelfs ook hier kan men, als men in de Logos de 
Eerstgeborene van de creaturen ziet — en daarop wijst de term 
Vader — aan een betrekkelijk begin denken. Christus is 
Eerstgeborene der creaturen geworden. Eerst was Hij Beeld Gods. 
Vanaf die overgang nu, vanaf dat begin, was Hij als Logos bij de 
Vader. Ook hier is het dus betrekkelijk. Dat moet wel, want waar 
Christus altijd bestaan heeft, kan er niet gezegd worden, dat Hij 
vanaf ‘n begin geweest is. Wel, dat Hij vanaf ‘n zeker begin iets 
geweest is. Hij werd dan wat Hij eerst nog niet was. Hier is dat: de 
Logos, d.i. de Schepper aller dingen.

2:7. « Broeders, ik schrijf u een oud gebod; dat gij van den 
beginne gehad hebt ». Het tweede van den beginne in dit vers 
wordt in de betere handschriften weggelaten. Ook hier is niet 
absoluut. Deze broeders hadden dat gebod niet vanaf het begin van 
hun leven maar vanaf ‘n zeker begin gehad.

2:13, 14 « gij hebt Hem gekend die van den beginne is ». Zie 1:1. 
2:24 en 3:11 « Hetgeen gij dan van den beginne gehoord hebt, 

dat blijve in u. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord 
hebt Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord 
hebt ».

Als 2:7. ‘t Is weer een betrekkelijk begin in hun leven.
Dan rest nog 3:8, de tekst in bespreking. We mogen veilig 

beweren dat niemand na al het voorafgaande verplicht is daaruit de 
conclusie te trekken dat hier van den beginne betekenen moet: 
vanaf het begin van Satans aanzijn. Integendeel, èn door het meer 
onbepaalde van de term — er is immers geen enkele toevoeging 
als: van zijn bestaan of leven of zo iets — èn doordat in 1 Joh. geen 
enkel: van den beginne absoluut genomen behoeft te worden, 
komen we tot een andere conclusie, n.l., dat hier van den beginne 
niet betekent: vanaf Satans allereerste aanzijn, maar vanaf ‘n zeker 
begin in dat aanzijn. Dat is dan vanaf het begin, dat Ez. 28 geeft: « 
Gij waart volkomen in uw wegen van den dag af dat gij geschapen 
zijt totdat er ongerechtigheid in u gevonden is ». Het begin is dus 
niet absoluut en daarom kan 1 Joh. 3:8 geen steun geven aan de 
mening dat Satan als zondaar geschapen is. Het heeft betrekking op 
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zeker beginpunt in zijn leven, niet op het begin van dat leven zelf. 

In de waarheid niet staande gebleven

JOH. 8:44. « Gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerten 
uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en 
is in de waarheid niet staande gebleven ». Over het een 
mensemoorder van den beginne spraken we reeds. Nu gaat het over 
de woorden en is in de waarheid niet staande gebleven. Zij die de 
hierboven genoemde tweede mening zijn toegedaan, willen hier 
lezen: en heeft in de waarheid niet gestaan.

Zij baseren dat op de betekenis van het Griekse woord. Dat toch 
drukt voor hen een voltooide tijd uit. Wat de vorm betreft is dit 
juist. In het Grieks staat estèken. Dit betekent eigenlijk: hij heeft 
geplaatst, gesteld. Wat geplaatst is, staat, dit is de tweede betekenis 
geworden. In het N.T. en daar gaat het toch om, niet om de 
oorspronkelijke betekenis van de vorm zelf — wordt het niet 
gebruik met de betekenis van een voltooide tijd, noch in de derde 
persoon, noch in de andere personen enkel- en meervoud, maar van 
staan.

De vormen zijn: estèka (ik sta), estèkas (gij staat), estèken (hij 
staat), estèkamen (wij staan), estèkate (gij staat) estèkasin (zij 
staan). De voltooide verleden tijd is eistèkei (hij stond) en 
eistèkeisan (zij stonden). We zullen dit nagaan.

Ik sta.
Hand. 26:6 « En nu sta ik en word geoordeeld »
Openb. 3:20 « Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop ».
Als de mening der bedoelde verdedigers juist was, moest men 

hier kunnen vertalen: « Ik heb gestaan ». Ieder die de teksten leest, 
ziet dat dit niet gaat en dat, hoewel het Griekse woord de vorm 
heeft van de voltooide tijd, het de betekenis heeft van de 
onvoltooid tegenwoordige. Dit nu is niet alleen met deze vorm het 
geval, maar komt ook in andere werkwoordvormen voor.

Gij staat.  
Rom. 11:20 «...Gij staat door het geloof ».
Wil men hier zetten: Gij hebt gestaan door het geloof? Is dat dan 

niet meer het geval?
Wij staan.
Rom. 5:2 « toeleiding... door het geloof tot deze genade in welke 

wij staan en roemen in de hoop ».
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Moet het zijn: hebben gestaan, alsof dit nu niet meer het geval 
is?  

Gij staat (meervoud).
Mt. 20:6 « Wat staat gij hier den gehelen dag ledig ? »
Ogenschijnlijk zou men hier nog enigszins kunnen zetten hebt 

gestaan, maar waar de dag nog niet voorbij was — het betreft de 
arbeiders die ter elfder ure gehuurd worden — is de St. V. juist. 
Het ledig staan had nog niet opgehouden, zij stonden daar nog, 
vandaar niet de voltooide tijd.

Hand. 1:11. « Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar 
den hemel? » Kan men hier: « hebt gestaan », zetten? Stonden zij 
er dan niet meer?

1 Cor. 15:1 « ...in hetwelk (n.l. evangelie) gij ook staat ». Dit was 
nog het geval, anders kon vs. 2 niet voorgaan met « ...indien gij het 
behoudt... »

2 Cor. 1:24 « ...want gij staat door het geloof .»
1 Petr. 5:12 « Deze is de waarachtige genade Gods in welke gij 

staat ». In beide niet: hebt gestaan, het staan is er gelukkig nog.
Zij staan.
Luk. 8:20 « Uw moeder en uw broeders staan daar buiten, 

begerende u te zien ». Zij stonden, toen dit gezegd werd, er nog.
We sloegen de derde persoon over. Die komt nu.
Hij staat.  
Joh. 1:26 « Ik doop met (in) water, maar Hij staat midden onder 

ulieden dien gij niet kent ». Hier staat precies dezelfde vorm als in 
Joh. 8:44 Wil men hier vertalen: Hij heeft midden onder ulieden 
gestaan?

Joh. 8:44 Zie hieronder.
1 Cor. 7:37 « Doch die vaststaat (Gr.: staat) in zijn hart ». Dat 

deed hij, toen Paulus dit schreef, nog, dus kan er niet staan: Die 
vast heeft gestaan.

2 Tim. 2:19. « Evenwel, het vaste fondament Gods staat ». Heeft 
het gestaan en staat het nu niet meer? Men voelt, dat kan zeker niet. 

Heb. 10:11 « En een iegelijk priester stond wel, alle dagen 
dienende ». Hier had de St. V. staat moeten zeggen. Toen de 
apostel dit schreef, geschiedde dit nog. Er kan niet staan: heeft 
gestaan.

Jak. 5:9 « Zie de Rechter staat voor de deur ». Kan dit zijn: heeft 
gestaan? Is Hij dan nu weer weg?

Op. 12:4. « En de draak stond voor de vrouw ». Ook hier is de 
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St. V onjuist: het moet zijn: staat. Het Gr. woord kan niet vertaald 
worden door: heeft gestaan, want het vervolg luidt: opdat hij haar 
kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. Dit wijst 
er op, dat de werking onvoltooid is.

Dit zijn al de teksten waarin de vormen van bedoeld werkwoord, 
wat tegenwoordige tijd betreft, voorkomen. Men kan hier niet de 
voltooide tijd lezen noch in de eerste en tweede persoon enkel- en 
meervoud noch in de derde meervoud noch ook in de derde 
persoon enkelvoud. Waarom zou men Joh. 8:44 dan vertalen: heeft 
in de waarheid niet gestaan ? Of dan de St. V. juist is? Neen, die 
legt er een betekenis in die er ook niet staat. Ze legt er Satans val 
in, maar dat staat er ook niet. Waarom heeft ze ook hier niet: « staat 
» gezet zoals in Joh. 1:26, 2 Tim. 2:19, Jak. 5:9. Christus zegt 
eenvoudig, dat Satan niet in de waarheid staat. Hij zegt noch: hij 
heeft er niet in gestaan, noch: hij is er niet in staande gebleven. Hij 
laat dat hier onbeslist. Tot verdere versterking van het voorgaande 
wijzen we nog op het volgende: De verleden tijdsvorm van dit 
woord is nergens vertaald door « had » of « hadden » gestaan, maar 
steeds door: « stond » of « stonden ». Men zie:

Hij, zij of het stond. Zij stonden.
Mt. 13:2 « …al de schare stond op den oever »
Luk. 23:35 « En het volk stond (niet: had gestaan) en zag het aan 

».
Joh. 1:35 « Des anderendaags wederom Johannes ».
Joh. 7:37 « En op den laatsten dag stond Jezus en riep ».
Joh. 18:5 « En Judas stond ook bij hen ».
Joh. 18:16 « En Petrus stond buiten aan de deur ».
Joh. 20:11 En Maria stond buiten bij het graf
Had gestaan kan hier nergens gelezen worden ».
Mt. 12:46 « Zijn moeder en broeders stonden buiten ».
Mt. 12:47 « Zie uw moeder en uw broeders staan (Gr. stonden) 

daar buiten ».
Men kan niet lezen: hadden gestaan.
Luk. 23:10. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden en 

beschuldigden Hem heftiglijk. Niet: hadden gestaan.
Luk. 23:49 « En al Zijn bekenden stonden van verre ».
Joh. 18:18 « En de dienstknechten en de dienaars stonden ».
Joh. 19:25. « En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en 

zijn moeders zuster »
Hand. 9:7 « En de mannen die met hem (Saulus) reisden, stonden 
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verbaasd ».
Op. 7:11 En al de engelen stonden.
Op. 8:2 « En ik zag de zeven engelen die voor God stonden ».
Wie het bovenstaande nagaat, ziet duidelijk, dat niet de vorm 

maar het gebruik van het werkwoord in het N.T. beslist. Ook in de 
samenstellingen gaat dit op. Het werkwoord enestèken betekent 
niet: is tegenwoordig of aanstaande geweest, maar: is tegenwoordig 
(2 Thess. 2:2 e.a.); anthestèken betekent niet: heeft weerstaan maar: 
weerstaat (Rom. 9:19, 13:2); Efestèken betekent niet: is aanstaande 
geweest, maar: is aanstaande 2 Tim. 4:6.

Met dit alles voor ogen, is de conclusie voor de hand liggend: zij 
die menen dat God Satan als zondaar geschapen heeft en zich 
beroepen op 1 Joh. 3:8 en Joh. 8:44, bouwen op een zandgrond die 
door de stroom van de tegenbewijzen wordt weggespoeld, waarmee 
dan het gehele gebouw van denkbeelden in elkaar stort. Men mist 
alle grond voor zijn stelling. Satan zondigt niet vanaf zijn eerste 
aanzijn, hij heeft eenmaal wel in de waarheid gestaan, maar staat er 
nu niet meer in. In Joh. 8:44 moet dus niet gezet worden: « hij heeft 
in de waarheid niet gestaan », maar; « en staat in de waarheid niet 
». De St.V. is vergelijkenderwijze beter dan de aan de gedaan 
wordende, alhoewel ze niet juist genoeg is naar de grondtekst. Men 
late zich door de Schrift in dezen onderwijzen. Nergens betekent de 
Griekse vorm: « heeft gestaan », maar: « staat ». Ook in Joh. 8:44. 
Nog een opmerking: Als God Satan als zondaar geschapen heeft en 
deze getrouw zijn taak vervult, is hij geen zondaar want dan 
beantwoordt hij aan zijn doel en moest God hem daarvoor belonen. 
Waarom straft Hij hem dan? 

UIT ZICHZELF. Indien deze beide meningen nu onjuist zijn — en de 
Schrift bewijst het — dan rest nog slechts de derde mening. Deze 
is, dat de zonde uit Satan zelf is opgekomen. Men behoeft dit waar 
de andere meningen falen, er niet eens als noodzakelijke oplossing 
uit af te leiden, de Schrift zelf leert het ons in duidelijke woorden. 
Wie met ons in Ez. 28 en in Jes. 14, dus in de overdekkende cherub 
en de zoon des dageraads, Satan ziet, kan uit de Schrift leren, dat 
Satan een gevallen wezen is. God heeft hem volkomen geschapen, 
niet als zondaar; hij was het sluitstuk en het pronkjuweel van de 
oorspronkelijke schepping, « de Verzegelaar der som », de schonen 
Morgenster; hij is door eigen ongerechtigheid gevallen. De Schrift 
zelf leert dit. We zullen ons daarbij — tenzij we wijs willen zijn 
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boven hetgeen we behoren te zijn — moeten neerleggen. Ze zegt: « 
Uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt uw wijsheid 
bedorven vanwege uw glans »., Ez. 28:17. En in de tekst die men 
wil aanvoeren als bewijs dat Satan als zondaar geschapen is, Joh. 
8:44, vindt men: « Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit 
zijn eigen ». Dus niet God heeft dat in hem gelegd. Hij spreekt uit 
zichzelf. En verder: « Hij is een leugenaar en de vader der leugen ». 
Niet God is de Schepper van de zondaar Satan, maar deze is zelf de 
vader van de leugen. Dit is het getuigenis der Schrift. Wie zich daar 
niet aan houdt, ontzegt zich het recht mee te spreken.

We staan hier wel voor een moeilijk probleem, n.l. dit: Hoe kan 
een volkomen wezen, dat goed uit de hand van de Schepper is 
voorgekomen, vallen? De mogelijkheid om te kunnen zondigen 
moet dus aanwezig zijn. We moeten dit ten volle beamen, God 
schept geen marionetten, mechanische poppen die niet kunnen 
zondigen, maar redelijk zedelijke wezens. Die behoeven evenwel 
niet te zondigen als zij zich in afhankelijkheid van Hem wensen te 
ontwikkelen. God schiep wel volkomen maar geen volmaakte 
wezens. Als Hij iets volmaakts geschapen had, had Hij een God 
naast Zich moeten scheppen. Dat is onmogelijk. Vandaar dat Hij 
steeds het mindere moet scheppen. En dat kàn vallen. Maar het 
móét daarom nog niet. Tussen de volkomenheid en de 
volmaaktheid is verschil en ligt een weg. Een kind dat 
welgeschapen ter wereld komt, is volkomen. Niet volmaakt. 
Christus Zelf is door lijden volmaakt (geheiligd zegt Hebr. 2:10 en 
5:9 ten onrechte). Hij was volkomen en werd volmaakt.

Zo had ook Satan een ontwikkelingsgang moeten doormaken. 
Die weg heeft God gewild. Niet het vallen op die weg. God wilde 
de zonde niet, maar de volmaking, niet de doelmissing maar de 
doeltreffing. De mogelijkheid van te zondigen ligt in de 
betrekkelijke vrijheid die het zedelijke schepsel heeft. Niet de 
noodzakelijkheid. Indien dit zo was, dan hadden alle schepselen 
moeten zondigen, want dan was de zonde een ontwikkelingsfase 
geweest in hun levensgang. Dan had ook Christus moeten 
zondigen, want waarom had Hij dan de uitzondering moeten 
maken? God wilde de zonde dan als ontwikkelingsgang. Waarom 
bij Hem dan niet? Nu de zaak anders staat en God niet de zonde 
maar de volmaking wil en Hij de mogelijkheid daartoe ook in het 
schepsel gelegd heeft, is de zonde niet uit Hem, maar uit het 
schepsel. De mogelijkheid is voorzien en daarmee is rekening 
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gehouden maar de noodzakelijkheid is niet gewild. God is te rein 
van ogen om het kwade te zien, laat staan de zonde te doen of te 
willen. Wat van de mens staat, geldt ook Satan. « Niemand als hij 
verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht, want God kan 
niet verzocht worden met het kwade en Hij Zelf verzoekt niemand. 
Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen 
begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt; daarna de 
begeerlijkheid ontvangen hebben, baart zonde en de zonde 
voleindigd zijnde, baart de dood », Jak. 1:13-15. Ook Satan is door 
eigen begeerlijkheid « gevallen », in zijn gang naar de 
volmaaktheid gestuit en heeft zich tegen God gewend.

Men kan vragen, waarom God geen wezens geschapen heeft die 
niet kónden zondigen. Dat heeft Hij gedaan: planten en dieren die 
zich immer krachtens de ingeschapen levenswet ontwikkelen, 
zondigen nimmer. Maar — het zijn geen redelijk zedelijke wezens. 
Zodra God die schept, is er de mogelijkheid tot zondigen, want Hij 
legt in hen een eigen wil, een beginsel dat Hem wèl, maar ook niet 
kan gehoorzamen. God wenst niet dat ze zondigen en 
ongehoorzaam worden, maar Hij dwingt ze ook niet mechanisch 
het niet te doen, omdat Hij ze geschapen heeft met een eigen wil of 
wils keuze. Deze is wel niet absoluut vrij, maar betrekkelijk. Er is 
vrije wils keuze. Wie de redelijke wezens niet wil doen zondigen, 
moet ze tot mechanische poppen maken; wie zegt, dat ze 
noodzakelijk moeten zondigen, maakt God tot auteur der zonde, 
want dan zijn ze geheel onderworpen aan een wil buiten hen. En 
welke wil kan dat anders zijn dan die van God. Tenzij men nog een 
hogere wil boven en buiten Hem aanneemt, maar daarmee 
onttroont men Hem en zet het Lot, die blinde wil of een andere 
God boven Hem, waarmee Hij het God zijn verliest.

Niet alles is uit God. Satan zondigt uit zichzelf. Zonde is niet iets 
positiefs, maar iets negatiefs, een niet zijn zoals het wezen moest. 
God schept het positieve, in zooverre is alles uit Hem. Het schepsel 
heeft de macht dit te bederven. Dat is de zonde, het negatieve. Die 
is uit het schepsel. Niet uit de vader der lichten in wie geen 
duisternis is en geen beginsel zondaars te scheppen.

De zonde is niet uit God, maar uit de begeerlijkheid, Jak. 
1:13:15. En begeerlijkheid is verkeerd gerichte begeerte. God nu 
schiep wel wezens met begeerten, maar niet met begeerlijkheden. 
Daarom is niet alles uit Hem. De eerste verkeerde stand blijft voor 
rekening van het schepsel. 
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VIII. SATANS MACHT. 

OP ELK TERREIN. Satan heeft grote macht. Deze wordt door de 
wereld vanzelf niet gezien. Deze is verblind en bemerkt niet door 
wie zij tot allerlei dwaling vervoerd wordt. Echter, ook vele 
gelovigen houden er te weinig rekening mee of onderschatten ze. 
Wij willen een en ander onder de aandacht brengen. Het terrein is 
zeer breed en omvat eigenlijk het gehele leven in al zijn 
schakeringen. Satan is immers de god dezer eeuw en oefent overal 
zijn invloed uit, hetzij meer rechtstreeks, hetzij zijdelings. Alleen 
hij die de zinnen geoefend heeft tot onderscheiding van goed en 
kwaad zal enigermate beseffen wat het zeggen wil, dat de wereld in 
het boze ligt en dat we leven in een win-gewest van een vijand die 
de mens door allerlei leugen van de ware Soeverein afhoudt en 
Deze als ‘s mensen vijand voorstelt of door allerlei openlijke of 
bedekte aanvallen zijn macht doet gevoelen. Hij zal ook meer en 
meer verstaan, dat Christus hem zo terecht tekent als de 
mensenmoordenaar. We willen achtereenvolgens iets zeggen van 
zijn macht in de natuur, over de mensenwereld, over de gelovigen 
en over zijn heerschappij des doods. Op zijn macht in de toekomst 
wijzen we nog nader in het slothoofdstuk als we zijn twee 
handlangers besproken hebben. 

1. In de natuur.

VUUR. — STORM. Satan heeft macht over de krachten der natuur. 
Dat blijkt uit de geschiedenis van Job. De Heere gaf Jobs 
eigendommen in Satans hand, 1:12; aan zijn leven mocht hij niet 
raken. Wat zien we nu onder andere? Dat een vuur uit de hemel 
valt en schapen en knechten verteert, 1:16; ook dat er een grote 
wind kwam en het huis waarin Jobs kinderen waren, deed instorten, 
1:19. Dit was Satans hand. Hij wendde de natuurkrachten tegen 
Job.

Men zal zeggen: zeker, docht eerst moet God Job in zijn hand 
geven, eerder kon hij met die krachten niet werken. We merken op, 
dat dit er niet staat. Satan kreeg toen voor dat doel alleen geen 
macht over vuur en wind maar mocht die gebruiken tegen Job. Hij 
had er reeds macht over — vanzelf geen absolute, maar toch een 
zekere en tamelijk grote. Voor wie hierover nog in twijfel is, 

73



wijzen we op Mt. 8:26 (Mk. 4:39, Luk. 8:24). Toen de Heer Jezus 
overvoer en onderwijl sliep, werd er een grote onstuimigheid in de 
zee zodat het schip van de golven bedekt, ja, zelfs vol werd. De 
discipelen waren in grote vrees. Ze wekten de Heere. En wat deed 
Deze? Hij stond op en bestrafte de winden en de zee. Er werd toen 
grote stilte. Ook hier hebben we een vijandelijke macht. Deze wil 
Christus doen omkomen. De Heere herkent hem die er achter werkt 
dadelijk en bestraft hem zonder hem te noemen. Zo vinden we hier 
een bewijs dat Satan de natuurkrachten kan gebruiken. Ook hier 
lezen we niet, dat hij daarvoor een bijzondere toelating krijgt.

Men zal hiertegen wel inbrengen, dat het O.T. leert, dat de Heere 
alles doet. Hij werpt b.v. een grote wind op de zee bij Jona, 1:4. De 
stormwind doet Zijn woord, Ps. 148:8. We zijn er verre van dit te 
ontkennen. Maar toch houde men hierbij twee dingen in het oog. 
Ten eerste, dat Satan ook een zekere macht heeft over de 
natuurkrachten en dat er dus kan staan, dat de Heere die gebruikt en 
ook, dat Satan ze bij zijn werk ziet te benutten. En ten tweede, dat 
het O.T. alles aan de Heere toeschrijft, terwijl we toch van achteren 
of op een andere plaats de middellijke oorzaken zien genoemd. Zo 
wordt b.v. gezegd, dat de Heere het kwaad schept: « Ik maak den 
vrede en schep het kwaad », Jesaja 45:7. Hier wordt met kwaad 
niet bedoeld zonde, maar allerlei rampen of onheilen, anders vormt 
het woord geen tegenstelling met « vrede ». De Heere doet dit 
evenwel niet onmiddellijk, maar middellijk. Hij kan alle dingen 
benutten naar Zijn vrije wil. Wat niet uitsluit dat Hij het middellijk 
doet. Hij benut alles zonder dat iemand Hem weerhoudt. Daarom 
leert het O.T. Gods soevereiniteit, d.i. opperhoogheid, over alle 
dingen en zegt in die zin dat de Heere het doet. Is er een kwaad in 
de stad dat de Heere niet doet, heet het. Van ‘s mensen zijde zijn 
het dan b.v. invallende vijanden, door eigen onreinheid 
veroorzaakte ziekten en dergelijke dingen. Dit zijn de 
middenoorzaken.

God alleen heeft opperhoogheid. Satan heeft beperkte macht. 
Maar, zoals de mens de natuurkrachten, zij het dan ook op andere 
wijze, tegen god gebruikt, b.v. om zijn medemens te verderven, zo 
gebruikt Satan de natuurkrachten tegen de mens in. Hij 
veroorzaakte — hoe dan ook — in Jobs geschiedenis een storm, hij 
deed vuur afkomen en heeft zekere macht over de natuurkrachten. 
We lezen in Openbaring 13:13, dat de Valse Profeet vuur uit de 
hemel doet afkomen. Waar deze, een mens, dit nu ook kan, zou 
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Satan dan geen macht hebben over de natuurkrachten? We geloven 
van zeer zeker. Men heeft ook hier zijn werk uit het oog verloren. 
Nogmaals, alles staat onder Gods opperhoogheid, maar dit sluit 
niet uit, dat God aan de schepselen zekere vrijheid van beweging 
heeft gegeven die ze kunnen misbruiken. Satan doet dit o.a. met de 
natuurkrachten. Dit gezichtspunt kan ons oog doen krijgen voor 
veel rampen en onheil die anders onverklaard blijven of aan God 
worden toegeschreven. We horen van plotselinge hoge 
watergolven, van windhozen, van cyclonen (wervelstormen) 
waardoor velen omkomen, enz. Wij geloven niet dat God dit doet. 
Het is Satan die hier de mensen verderven wil en hij zet dit snode 
werk nog steeds voort. Hij gebruikt ook nu de natuurkrachten tegen 
de mens.

Hiermee willen we niet zeggen dat men nu weer alles aan hem 
toe moeten schrijven. We weten dat de aarde veroudert, dat er 
verschuivingen plaats hebben door inkrimping of anderszins die 
natuurkundig te verklaren zijn. Bergstoringen, lawines, 
verschuivingen, enz. Behoeft men niet op Satans rekening te 
schrijven. Hij doet niet alles. Maar er blijven genoeg rampen over 
die we als een persoonlijk ingrijpen aanvoelen. Dan moet men 
zeggen dat God dit doet of Satan. Velen kiezen dan huiverend God 
omdat dit zo geleerd wordt. ‘t Is beter als we, op grond der Schrift, 
Satan voor deze dingen aansprakelijk stellen. Hij wil nu eenmaal 
vernielen, verderven. « Verderver » is immers een zijner namen. 
(Gr. Apollyon, Hebr. Abaddon). Welnu, hij doet dit mede door de 
krachten der natuur die hij misbruikt. 

2. Zijn macht over de mensen.

Op staatkundig terrein. 

ONZICHTBARE LEIDERS. Satan oefent ook een geweldige macht uit 
over de mensheid. We willen tweeërlei terrein waarop hij zich 
beweegt bespreken. Al de andere gebieden zijn hierin mede 
begrepen. De twee terreinen zijn het staatkundig en godsdienstig 
geestelijke leven.

In Dan 10 lezen we, dat Daniël door een hand werd aangeroerd 
en dat iemand, waarschijnlijk de engel Gabriël (zie: 9:22 en 23 en 
10:11, 19), tot hem zei, dat de Vorst van het koninkrijk van Perzië 
hem tegengestaan had maar dat Michaël hem was komen helpen, 
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vs. 13. Daarna zou de vorst van Griekenland komen, vs. 20. Onder 
deze « vorsten » zijn geen gewone vorsten te verstaan, maar 
geestelijke leiders die de koninkrijken der aarde leiden. Dit zijn 
boze machten, want zij stonden Gabriël tegen. Zij zijn maar niet 
voor een zekere tijd de leiders der volken, maar blijvend, het zijn 
hun vorsten, hun voorsten, hun voortdurende leiders. Achter hen 
staat Satan, « de Koning ». Door de vorsten leidt hij de volken. Hij 
beroemt er zich tegen Christus op, dat hem de macht en 
heerlijkheid der koninkrijken is overgegeven en dat hij ze geeft aan 
wie hij wil, Luk. 4:6.

Als we de zaak zo bezien, gaat ten eerste veel licht op over 
Israëls historie. Satan heeft zich na de Vloed de heerschappij 
aangematigd over de koninkrijken der aarde. Doordat de volken 
gingen wandelen naar het goeddunken van hun hart, kreeg hij vrij 
spel er mee. God wilde echter Zijn heerschappij op aarde, die door 
de eerste mens had moeten gevestigd worden, niet prijs geven. 
Daarom roept hij Abram om hem tot een groot volk te maken en 
geeft hij aan Israël Kanaän. Satan moest dit vanzelf tegenstaan. Hij 
deed dit op meer dan een wijze. We noemen slechts enkele dingen. 
Eerst door Farao te verharden om het volk niet te laten trekken. Dit 
deed hij door de bezweringen der tovenaars en anderszins. Later 
door de onderdrukking en aanvallen van andere volken. Eindelijk 
door overheersing en wegvoering. We stipten slechts aan.

Gods plan schijnt hiermee verijdeld. In Daniël echter zien we, 
hoe Hij door Gabriël en Michaël ook in de tijd der ballingschap de 
strijd voortzet en Satans vorsten weerstaat. Ze kunnen maar niet 
doen wat ze willen. Hij houdt Zijn volk in stand. En dat niet alleen 
totdat de ware Koning gekomen is, maar ook tot in de verre 
toekomst, totdat het Koninkrijk des Heren en van Zijn Christus 
wordt (Op. 11:15). Dan zal Hij Satan doen binden en zijn 
heerschappij doen ophouden.

In het licht van Dan. 10 moet men ook de dingen van vroeger en 
van onze dagen bezien. Satan is de overste van de macht der lucht. 
Hierin ligt ook zijn macht over de volken besloten. Hij zet over elk 
volk een zijner vorsten. Telkens weer drijven deze de volken tegen 
elkaar op. Dan ontstaat oorlog; verdragen, conventies en in onze 
dagen vredesconferenties en ontwapeningspogingen ten spijt breekt 
het dan los en verteren de volken elkaar. De meeste oorlogen zijn te 
beschouwen als een verdeeldheid van Satans rijk; de ene geestelijk-
sanatische vorst bekampt de ander; zij strijden door middel der 
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volken. Satan, als mensenmoorder, bereikt hiermee, dat velen door 
de oorlog en zijn gevolgen ten grave of ten verderve worden 
gevoerd. De elkaar vijandig gezinde geestelijke leiders — hoe kan 
in het rijk der duisternis harmonie zijn — bestrijden elkaar ten 
koste van de mensheid. Satan verhindert dat niet, want daardoor 
komen des te meer mensen om.

Met dit alles loochenen we niet ’s mensen verantwoordelijkheid. 
Satan zou die macht niet hebben indien de mens zelf niet mee 
werkte door zijn zonde. Satan en zijn vorsten blazen het vuur van 
de tweedracht boosaardig aan. Het vuur zelf is de zonde van de 
mens. Hier ligt de menselijke verantwoordelijkheid. Anders zou 
God eenmaal niet kunnen oordelen. Anderzijds zijn Satans vorsten 
als onzichtbare leiders door de mens niet te herkennen buiten het 
licht der Schrift om. Waar de volken dat niet alle of slechts zeer 
beperkt hebben, heeft hij veel macht. Zelfs Christen volken vallen 
in zijn strikken. 

SATANS VERLEIDING. Satan zal eenmaal « de gehele wereld » 
verleiden, Openbaring 12:9; « Gehele wereld » betekent de meer 
ordelijk bewoonde wereld. Hij zal de koningen vergaderen tot de 
krijg van de grote dag des doorluchtigen Gods, Op. 16:14. Dat zal 
zijn in Armageddon, in het Joodse land, vs. 16. Men ziet zijn grote 
staatkundige macht. Hij zal allen verleiden en tegen God en Zijn 
Gezalfde opzetten. Daar rekent God evenwel met hem af en wordt 
de eindstrijd gestreden door Sions Koning met Zijn heerlegers uit 
de hemel, Op. 19:11-14. Satan wordt gebonden en 1.000 jaar in de 
afgrond gesloten, Op. 20:1-3. Na die 1.000 jaar echter wordt hij 
ontbonden en verleidt hij andermaal de volken die aan de vier 
hoeken der aarde zijn, Gog en Magog. Op. 20:8. Men ziet welk een 
grote macht hij dan nog heeft. Noch zijn vernedering, noch zijn 
1000 jarige gebondenheid is in staat de volken zich van hem af te 
doen keren, wel een bewijs ten eerste voor zijn leidersgenie, ten 
tweede van de onbekeerlijkheid van ‘s mensen hart buiten Gods 
Geest om, zelfs in de 1000 jaren vredestijd. Nu volgt echter het 
eindoordeel en komt Satan in de vuurpoel.

Boven al Satans woelen staat God. Hij is Soeverein, Opperhoge. 
Hij beheerst al dat woelen, Hij laat het zijn gang gaan om het 
kwaad zijn loop te geven. Als Hij echter ingrijpt is het uit. Daarom 
staat er, dat Hij naar Zijn wil doet met het heer des hemels en met 
de inwoners der aarde, daar is niemand die Zijn hand kan afslaan, 
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Dan. 4:35. « De Heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, 
Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. Komt, aanschouwt de 
daden des Heren Die verwoestingen op aarde aanricht, Die de 
oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Laat af, weet 
dat Ik God ben, Ik zal verhoogd worden onder de Heidenen, Ik zal 
verhoogd worden op de aarde ». Ps. 46:8-11. In deze laatste 
woorden ligt opgesloten, dat God Zijn koninkrijk op aarde wil 
oprichten. Het bewijst mede, dat de Overste van de macht der lucht 
zal falen in al zijn pogingen.

Dit is tot heden niet het geval. Satan verleidt nog altijd de 
volken. Die uitleggers die menen dat hij al gebonden is omdat hij 
de « Kerk » niet meer aanvalt zoals in de eerste eeuwen, vergeten, 
dat hij nog steeds de overste van de macht der lucht is en dat Op. 
12:9 zegt, dat hij de gehele wereld verleidt. Waar deze wereld 
gevormd wordt door volken die verleid kunnen worden, kan hij 
niet gebonden zijn om ze niet te verleiden. Het een weerspreekt het 
ander. Wij voor ons menen dat Satan nog steeds doende is en 
macht heeft over de koninkrijken der aarden en wel door zijn 
geestelijke vorsten die deze rijken beheersen. In welke kluisters 
liggen zo de landen, in welke banden liggen nu de volken. Het zijn 
banden door de zonden der mensen. Ze kunnen alleen losgemaakt 
worden door Christus’ heerschappij op de troon van David. 

Op Godsdienstig en geestelijk gebied. 

Op Godsdienstig en geestelijk gebied. Satan oefent ook een 
geweldige grote macht uit op een godsdienstig en geestelijk gebied. 
Dit doet hij door verblinding, vreesaanjaging, misleiding, bedrog, 
ophitsing.

VERBLINDING. Door zonde is het verstand van de mens 
verduisterd. Zijn geest is van de ware Gods-kennis vervreemd door 
de onwetendheid die in hem is. Hij kan de dingen niet meer klaar 
onderscheiden. Hiervan nu maakt Satan gebruik om verder te 
verblinden. Hierin was hij niet geslaagd als de mens zich aan de 
Godsopenbaring gehouden had. Eenmaal heeft de mensheid God 
gekend, Rom. 1:21. « Maar zij hebben Hem niet als God 
verheerlijkt of gedankt. Zij zijn verijdeld in hun overleggingen en 
hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zij hebben de 
heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis 
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van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van 
viervoetige en kruipende gedierten », vs. 23. In dit alles heeft Satan 
mee de hand gehad. Het god niet verheerlijken of danken was voor 
hem het aangrijpingspunt om het onverstandig hart te verduisteren. 
Eerst werd de Godheid uitgebeeld in de gedaante van een 
verderfelijk mens, daarna, na verdere verduistering, werden het 
dieren. Zo is de mensheid tot allerlei afgoderij vervallen. En Satan 
houdt hen verblind. De gewone heiden mens bindt hij door allerlei 
gouden, zilveren, koperen en andere afgoden, de meer 
ontwikkelden laat hij levende afgoden eren en aan demonen 
offeren, 1 Cor. 10:20. Geen wonder dat zij bekeerd moeten worden 
van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, 
Hand. 26:18.

Onder welk een zwarte nacht van verblinding ligt het 
Heidendom. Eeuwen aan eeuwen zit het gekluisterd aan zijn 
afgoderij en demonen-verering. Door dit alles bindt Satan. In de 
diepste grond der zaak eert het Heidendom de god dezer eeuw. Als 
men inziet dat men zich bijzonder na de Vloed van god heeft 
afgekeerd en gekomen is tot afgoderij, verstaat men deze term te 
beter. Deze eeuw toch loopt vanaf de Vloed tot Christus’
wederkomst. En van deze eeuw is Satan de god die door afgoderij 
en demonendienst geëerd wordt.

Tegenwoordig gaat men nog verder en gaat men hem 
rechtstreeks eren. Er is reeds Satan aanbidding en men heeft 
erediensten voor Satan ingesteld. Uit de veelheid klimt de mens tot 
de eenheid op, maar bekeert zich niet tot God; hij komt tot de 
consequentie van de negatie; hij dringt voort naar het diepst der 
duisternis en eindigt in openlijke Satansdienst. Welk een macht 
heeft Satan toch. En hoe weet hij alles aan zichzelf dienstbaar te 
maken.

VREESAANJAGING. Niet alleen door verblinding, ook door 
vreesaanjaging heeft Satan grote macht. De naïeve Heidenvolken 
vrezen voor allerlei boze invloeden. Zij menen zicht te moeten 
beschermen tegen allerlei boze geesten. De doden laten hen niet 
met rust, de geesten van voorvaderen of andere geesten moeten 
steeds door offers goedgunstig gestemd worden. Wij mogen 
aannemen, dat ook hier Satanische invloeden werken die te weinig 
in het oog gehouden worden. Alom vrees.

De vrees van het Heidendom werkt nog na in de bijgelovigheid 
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onzer dagen. Deze bloeit opnieuw op in onze tijd door allerlei 
beschermgodjes, popjes, enz., waardoor men zich wil vrijwaren 
tegen boze invloeden. Ook in onze moderne maatschappij is de 
vrees niet verdwenen.

Heb. 2:15 spreekt van hen die met vreze des doods door al hun 
leven der dienstbaarheid onderworpen zijn. Ook deze vrees wordt 
door Satan gewekt. Het is bij hen die hun zonden gevoelen, maar 
geen Verlosser kennen, b.v. vrome Heidenen. Zij vrezen voor een 
toekomstig gericht en verkeren daardoor in voortdurende 
geestelijke dienstbaarheid. Zij doen alles om van de vrees bevrijd te 
worden, maar Satan houdt hen hun hele leven in die vrees. Hij jaagt 
die aan en kwelt daarmee. Gelukkig dat ook zij daarvan eenmaal 
bevrijd zullen worden. 

BEDROG. Een derde middel om zijn macht uit te oefenen is bedrog. 
Paulus spreekt van zijn listige omleidingen, Ef. 6:11. Deze 
betreffen wel allereerst de gelovigen, maar zijn niet tot hen beperkt. 
Heel het mensdom wordt omgevoerd door arglistigbeid om het tot 
dwaling te brengen.

In het Heidendom geschiedt dit door het animisme (de leer dat 
alles bezield is en de geesten der gestorvenen in dingen, planten en 
dieren hun leven voortzetten). Bij de meer beschaafde en moderne 
mens worden theosofie, spiritisme en aanverwante stromingen 
gebruikt. De theosofie leert de verlossing door herhaalde 
incarnaties, 't is de leer van bet telkens in een vleselijk lichaam 
verschijnen. Telkens zal men dan weer voor vroeger bedreven 
zonden moeten boeten. Het spiritisme leert, dat de doden niet dood 
zijn maar in hogere sferen voortleven. Hiermee bedriegt Satan de 
mens t.o.v. zijn verlossing en zijn staat in de dood. Hij bouwt wat 
het spiritisme betreft voort op de woorden van Gen. 3:4 « Gij zult 
den dood niet sterven » en t.o.v. de theosofie op het : « gij zult als 
God zijn », want in dat stelsel is elke ikheid (de ego) een deel der 
Godheid. Deze stromingen winnen veld, bijzonder het spiritisme. 
En, Satan heeft het gaarne zo. Hij bedriegt de mensen door zulke 
stelsels. Hij voert ze om door allerlei wind van leer.

Alleen wie verlichte ogen des verstands krijgt, leert zijn listen en 
leugens onderkennen en kan er zich tegen wapenen.

God zal eenmaal het omwindsel des aangezichts waarmee alle 
volken omwonden zijn verslinden. Dan zullen de natiën zien wie 
hen omwonden heeft en wat de waarheid is, Jes. 25:7. 
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MISLEIDING. Het vierde middel om zijn macht uit te oefenen is 
misleiding. Dit middel gebruikt hij zodra God Zijn licht begint te 
laten schijnen. Dan bootst hij Hem na om Zijn werk te laten 
mislukken. Zo zaait hij b.v. onkruid tussen de tarwe, Mt. 13. Dit 
onkruid gelijkt zo zeer op de goede tarwe, dat alleen de echte 
kenners het bij de groei kunnen onderscheiden en het eerst bij de 
oogst voor anderen openbaar wordt uit de vrucht (de slechte of 
wilde tarwe heeft zwart zaad). Daarom moet het opwassen tot de 
oogsttijd (Mt. 13:26-30, 36-40) Hij liet demonen uitwerpen om 
Christus’ werk te lasteren, Mt. 12. Judas was een duivel, Joh. 6:70, 
in schijn een discipel. Hij bootste Paulus’ werk na door de 
bedrieglijke apostelen in Corinthe die zich veranderden in dienaars 
der gerechtigheid, 2 Cor. 11:15. In Efeze wilde hij dit doen door de 
zeven zonen van Sceva, Hand. 19. In de eindtijd zal hij misleiden 
door allerlei tekenen en wonderen en krachten der leugen, 2 Thess. 
2:9. Indien het mogelijk ware, zou hij zelfs de uitverkorenen nog 
verleiden (Mt. 24:24) Hij verandert zich bij het bedienen van dit 
middel meest in een engel des lichts, 2 Cor. 11.

Voor dit werk gebruikt hij zijn instrumenten. Elymas de tovenaar 
was er een van. Deze heet dan ook « een kind (zoon) des duivels, 
vol van alle bedrog en arglistigheid », Hand. 13:10. Zulke 
instrumenten zijn vijanden van alle gerechtigheid, zij verkeren de 
rechte wegen des Heren.

Dit punt vormt reeds de overgang naar het volgende onderdeel. 
De grenzen zijn niet steeds scherp aan te geven. 

INWERKING. Door al de genoemde middelen — en er zijn er nog 
wel meer — oefent Satan zijn macht in het algemeen uit. Traditie 
komt hem hierin goed van pas. In sommigen werkt hij meer 
rechtstreeks in. Zoals God uitverkiest, schijnt hij dat ook te doen. 
Zijn uitverkorenen zijn zij die de zonde doen, 1 Joh. 3:8. Er staat 
niet: « die zondigen » : maar « die de zonde doen ». Dit ziet op een 
bepaald iets. Het is de tegenstelling van : « de rechtvaardigheid 
doen », vs. 7. Dit laatste betekent: in alle dingen de gerechtigheid 
betrachten, in alles recht zoeken te handelen. « De zonde doen » is 
dan: in alles de ongerechtigheid lief hebben. Dit werkt Satan in. 
Dat zijn de kinderen der ongehoorzaamheid. Zij verzetten zich 
tegen alle vermaan om het recht te zoeken.

Bij anderen vervult hij het hart om te liegen, Hand 5 : 3. Bij nog 
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anderen werkt hij tijdelijk in om zich te verzetten tegen de 
gebrachte waarheid. Paulus moest uit Tessalonica vluchten

omdat de Joden het hem onmogelijk maakten te blijven, Hand. 
17 : 5-9. Later kon hij, zeker doordat Satan hen op hem deed 
loeren, er niet terugkeren, 1 Thess. 2 : 18. In nog weer anderen 
werkt hij in om zijn begeerte te doen, n.l. mensen te doden, 
bijzonder die de waarheid verbreiden, Joh. 8 :44. Men ziet, dat er 
nuancering is, maar 't is alles door Satans inwerking. 

DE TEGENSTANDER. Satan verblindt en verleidt niet alleen, hij 
bewaarheid ook zijn naam: satan, d.i. tegenstander, door meer 
rechtstreeks Gods werk tegen te staan en daardoor de macht over 
de mensheid aan zich te houden. Hij werkte Christus tegen door het 
woord weg te rukken uit het hart, Mt. 13:19. Het is bij hen die het 
niet verstaan. Hij ging tegen Hem in door het werk des Geestes 
voor Satans werk uit te geven, Mt. 12:24, 28. Hij wilde Hem zelfs 
afbrengen van Zijn lijden en dood, Mt. 16:22; 23. Hij werkte 
Paulus’ zending tegen door telkens de Joden tegen hem op te 
zetten. De sekte der Nazareners werd overal weersproken, Hand. 
28:22. Zo gaat het nu ook nog. Nog telkens verwekt Hij 
tegenstanders daar waar zuiverder en meer licht doorbreekt of 
doorbreken zal. Hij vormt zelfs synagogen, Op. 2:9. Zij die hem 
weerstaan worden vaak de martelaars. Zij blijven pal staan te 
midden van de tegenstand. Dit kan Satan niet verdragen en hij 
wordt nu een persoonlijk tegenstander der getuigen Gods. Satan 
gaat dan om als een briesende leeuw om te verslinden (1 Petr. 5:8 ). 
Zij die vaststaan in het geloof kunnen hem echter weerstaan.

Men ziet op hoeveel wijzen Satan zijn macht uitoefent. We 
vleien ons niet ze alle genoemd te hebben. We hebben slechts op 
een en ander gewezen. De lezer moge het zelf verder en breder 
uitwerken bij het licht der Schrift. 

3. Zijn macht over de gelovigen.

DOOR BEGEERLIJKHEDEN. Heeft Satan grote invloed op de 
mensheid in het algemeen, hij heeft die ook nog op de gelovigen. 
En wel door meer dan een oorzaak. Het kan zijn door de 
begeerlijkheid des vleses of de begeerlijkheid der ogen of de 
grootsheid des levens. Het kan ook zijn door twijfel en verzoeking. 
Het kan verder zijn door het gevangen leiden tot zijn wil.
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De begeerlijkheid des vleses speelde David parten in het geval 
Uria. De begeerlijkheid der ogen beving Hiskia toe hij zijn schatten 
toonde aan Babels gezanten. De grootsheid des levens kan 
hoogmoedig maken. Zo David bij de volkstelling.

Het is op deze terreinen dat Satan verzoekt. Op zichzelf behoeft 
de begeerlijkheid nog niet werkzaam te zijn, de aanwezigheid is 
voldoende. « Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart 
zonde » En de begeerlijkheid ontvangt door Satans verzoeking en 
verleiding. Hij brengt daarmee als ‘t ware weer over op zijn terrein 
en men wordt gebonden onder zijn macht. Het geloof gaat dan 
kwijnen omdat men zich verwijderd heeft van het Voorwerp ervan. 
Er ontstaan magere jaren in het geloofsleven en Satan verblijdt zich 
er over. Men kan hem plaats geven door lang de toorn te behouden, 
Ef. 4:27 en daardoor tot zonde te komen. Dit behoort mee tot de 
werken des vleses. 

TWIJFEL EN VERZOEKING. Kan Satan het niet door begeerlijkheden 
klaar spelen, dan tracht hij door twijfel en verzoeking zijn macht 
die hij in beginsel door het geloof verloren heeft, te herwinnen. Hij 
brengt tot twijfel. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het nu 
allemaal wel waar wat in die bijbel staat? Kan God het wel 
volbrengen? Wat baat het nu eigenlijk of men dit alles gelooft? 
Zulke en dergelijke vragen zijn vaak door hem geïnspireerd.

Nog verder gaat hij in de verzoeking. Dan wordt men heftig heen 
en weer geslingerd. Dan tracht hij te ontdekken of de stukken des 
geloofs wel vastheid hebben; hij tracht dan alles uit zijn verband te 
rukken of te benevelen. Dan werpt hij heen en weer zoals de tarwe 
in de wan geworpen wordt. Alleen wat dan de geestelijke zwaarte 
heeft, valt weer neer en verstuift niet; het kaf echter onder het 
koren des geloofs vervliegt.

Satan heeft eenmaal ook begeerd de discipelen te ziften als de 
tarwe. Christus wist dat. Hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof 
niet zou ophouden. Bij twijfel en verzoeking kan alleen wat door 
en uit het geloof is stand houden en behouden blijven. Hoewel 
Satan het niet zo bedoelt, is het einde dat er een zuivering komt, het 
kaf van het koren gescheiden wordt en wat vastheid heeft er nog 
vaster door wordt. 

GEVANGENLEIDING. Een bijzondere macht oefent Satan uit door 
gevangenleiding. Niet door begeerlijkheden — ook dat zijn 
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gevangenleidingen — maar doordat men niet voorvaart in de 
waarheid en niet toeneemt in de genade en kennis des Heren Jezus 
Christus. Dit is heel gevaarlijk; de eeuwen door is dit gebleken. 
Dan gaat men het getuigenis van mensen stellen boven dat van God 
en — het getuigenis Gods is meerder. Dan ontstaat traditie, dan 
zweert men bij belijdenissen en credo’s, dan maakt men Gods 
woord krachteloos door menselijke inzettingen. Men meent en 
beweert dan de zuiverste waarheid te hebben, de enige en 
genoegzame leer der zaligheid, men meent de juiste verklaring 
voor alles gevonden te hebben en neemt een hooghartige houding 
aan tegenover anderen. Men meent voor de waarheid te strijden, 
maar kent die niet en zit in een soort duisternis. Men ziet niet, dat 
men blijft staan bij van de vaderen overgeërfde leer en de oude 
zuurdesem niet heeft uitgezuiverd. Men staat de waarheid tegen in 
de mening een palstaander voor die waarheid te zijn. Men meent 
dat er niet meer is of kan zijn dan men aanneemt en wendt zich af 
als men hoort en bewezen ziet dat er meer is. Dat is nu een strik 
van Satan.

Het overgrote deel des Christenheid ligt in deze strik. Men weet 
het niet eens dat men leeft bij het getuigenis van mensen. Bij 
traditie. Wat een kerkvader of hervormer of leider gezegd heeft, 
meent men de volle te zijn. De van de vaderen overgeërfde leer 
geldt als pure essence der Schrift. Geschreven of ongeschreven 
belijdenissen hebben meer kracht dan het Woord.

Nu is er op zichzelf niets op tegen als men begint met door 
middel van andere getuigenis te geloven (Joh. 4). Het is zelfs de 
natuurlijke gang. God laat prediken. Alleen, indien we het 
getuigenis der mensen aanvaarden, het getuigenis Gods is meerder. 
En als daarop weer door anderen gewezen wordt, als er aangetoond 
wordt dat er meerder licht is dan men eerst meende dat er was, en 
men keert zich dan af omdat men bevreesd is waar men nu zal 
uitkomen wijl het buiten het traditiepaadje gaat of omdat men bang 
is dat het gevolgde systeem ondersteboven zal gaan, dan komt men 
in de strik van Satan. Deze is insluimering op mensen woord, staan 
blijven bij de vaderen, vasthouden aan niet op de Schrift te baseren 
instelling of aan verkeerde snijding van het Woord. Satan heeft het 
gaarne zo. Hij is vijand van alle licht, het meest van het volle licht. 
Hij verblindt ook gaarne de gelovigen en wil hen weerhouden tot 
voller licht voor te schrijden. Dit doet hij door de leer dat men een 
zuiver leerstelsel heeft, dat men de waarheid het zuiverst gegrepen 
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heeft, dat het een beproefde waarheid is, enz.
Velen zien heel niet in wat de strik is. Paulus licht ons dat toe in 

2 Tim. 2:25 en 26. De dienstknecht des Heren moet met 
zachtmoedigheid onderwijzen hen die tegenstaan. Vanzelf niet in 
de traditie, in de leer der mensen maar in het Woord Gods. 
Waartoe? Of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis 
der waarheid. « Erkentenis » is naar het Grieks: volle kennis. Er is 
dus zekere kennis, maar die wordt niet uitgebreid wegens 
traditionele belemmeringen waardoor men de waarheid tegenstaat. 
Er moet nu bekering komen tot vollere kennis. Dan komt er een 
ontwaken uit de strik des Duivels waarin men gevangen is tot zijn 
wil, d.i.: waarin zij zich naar zijn wil voegen.

Menigeen zal menen, dat die tekst voor ongelovigen geldt. Twee 
dingen beletten dit: ten eerste staat er, dat zij tot vólle kennis 
moeten komen. Er is dus reeds kennis aanwezig. Het zijn hier geen 
onwetenden, want zij staan tegen. Ten tweede staat er, dat zij 
wèderóm ontwaken mogen. Zij zijn dus al eens ontwaakt, het moet 
nu andermaal geschieden. Daarom geldt dit woord geen 
ongelovigen maar gelovigen. En wel hen die in traditie, leer, 
inzetting, enz., voor Schriftleer aanzien wat leer van mensen is. 
Hen vangt Satan in een strik: zij menen het volle licht te hebben, 
maar vertoeven hoogstens in de halfschaduw; soms zelfs in de 
slagschaduw. Zij houden duisternis en onwetendheid voor licht en 
staan het vollere licht tegen. 

DE WAPENRUSTING. Tegen de listige omleidingen van Satan moet 
men zich beschermen. Hiertoe is maar één middel: de gehele 
wapenrusting Gods aandoen. We vinden die beschreven in Ef. 
6:11-17. De lendenen moeten omgord zijn met de waarheid zoals 
soldaten zich gorden met de koppelriem, de borst beveiligd door 
het borstwapen, de borstplaat der gerechtigheid als een verdediging 
tegen de lasteringen waarmee de boze onze naam wil bezwadderen; 
de voeten geschoeid met bereidheid tot het prediken van het 
evangelie des vredes. Zoals soldaten hun voeten door schoeisels 
beschermen tegen de puntige stenen en ruwe wegen, moet de 
gelovige het evangelie des vredes gebruiken tegen de ruwheid op 
de weg. Verder moet gedragen worden het schild des geloofs 
waarmee het gehele lichaam kan worden bedekt; hiertoe is het 
nodig de gehele Schrift te aanvaarden en dat in al haar kracht, 
zonder onnodige vergeestelijking en inlegkunde van dogma’s; eerst 
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dan kan men de vurige pijlen die de boze afzendt om te wonden af 
doen ketsen; dan nog moet men dragen de helm der behoudenis, 
om het hoofd te beveiligen tegen de slagen die Satan toebrengt; 
eindelijk nog nemen het zwaard des Geestes, Gods Woord, 
waarmee men de vijand op de vlucht kan drijven, wijzende op het: 
er staat geschreven. Hoe gaarne wil Satan dat men een dezer 
stukken niet heeft of dat ze beschadigd zijn. Hoe gaarne neemt hij 
het schild des geloofs weg. Hoe gaarne maakt hij het zwaard des 
Geestes stomp en bot door tradities en inzettingen. Niet allen 
dragen deze wapenrusting. Dat kunnen alleen zij zijn die tot de 
volkomen man gekomen zijn (Ef. 4:13) Deze betrachten de 
waarheid — niet de traditie b.v. — in liefde en wassen op in 
Christus het Hoofd. 

4. Invloed op het Lichaam.

HET LICHAAM VERDERVEN. Behalve op de geest, heeft Satan 
invloed op het lichaam. Hij sloeg Job met boze zweren, Job. 3:7. 
Hij kan door demonen de mens beheersen. Stomheid, doofheid, 
enz., waren het gevolg. Een vrouw was achttien jaar samengebogen 
door een geest der krankheid, Luk. 13:11. Velen waren van de 
duivel overweldigd, Hand. 10:38. Deze beïnvloeding behoeft niet 
door bijzondere zonden veroorzaakt te zijn. De bezetenen en Satans 
zieken waren geen groter zondaars dan anderen. Hun natuur lag er 
meer voor open.

Het macht verkrijgen op het lichaam was echter in sommige 
gevallen wel een bijzonder oordeel. Dit betreft dan gelovigen. 
Paulus gaf de hoereerder in Corinthe aan Satan over tot verderf des 
vleses, 1 Cor. 5:5. Het doel was, dat de geest, het door het geloof 
verkregene, mocht behouden worden in de dag des Heren Jezus 
Christus. Hij gaf ook Hymeneüs en Alexander aan Satan over, 1 
Tim. 1:20. Hier staat niet bij: tot verderving des vleses. Mogelijk is 
dat ook hier zo geweest, want het was niet: opdat zij verloren 
zouden gaan, maar: « opdat zij zouden leren niet meer te lasteren ». 
Zij hadden van het geloof schipbreuk geleden, vs. 19. Hoe dan ook, 
Satan kan het lichaam verderven. Hij deed dit mogelijk ook bij hen 
die zich een oordeel aten en dronken, niet onderscheidene het 
lichaam des Heren. Daarom waren onder Corinthiërs vele zwakken 
en kranken en velen waren ontslapen (aldus betere vertaling van 1 
Cor. 11:20). Bekend is, hoe Michaël met Satan over Mozes’

86



lichaam twistte, bewijs dat hij aanspraak maakt op de doden. 
Paulus zelf werd door een engel des Satans met vuisten geslagen, 2 
Cor. 12:7. Het was om zich niet te verheffen. Wat het geweest is, is 
niet te zeggen. Wel, dat ook hieruit Satans macht tot zelfs op 
Paulus’ lichaam blijkt. 

5. Het geweld des doods.

DE MENSENMOORDENAAR. Het voorgaande betreft meer 
bijzondere oordelen. De Schrift leert meer. Ze zegt, dat Satan in het 
algemeen het geweld, d.i. de heerschappij des doods heeft, Hebr. 
2:14.

Welk een openbaring is dat. Satan heeft de heerschappij des 
doods. Waar hij een mensenmoorder is van den beginne, Joh. 8:44, 
maakt hij van die heerschappij gretig gebruik. Waar hij kan, doodt 
hij, het is zijn lust velen in de macht des doods te voeren, in het 
stille graf neer te leggen. Hij doet dit uit vijandschap tegen God. 
Hoe meer mensen in het dodenrijk neerdalen, des te meer viert hij 
zijn begeerte om te moorden bot. Deze openbaring der Schrift 
werpt het licht op veel dat ons anders onverklaarbaar was. Hoe 
vaak staan we niet voor plotselinge rampen waarbij velen 
omkomen. Satan zag zijn kans schoon en benutte die. Door storm 
en vuur greep hij bij Job in, door dergelijke en andere middelen 
grijpt hij ook nu in. we schrijven niet alles op zijn rekening — dat 
niet; er zijn ongelukken en rampen die veroorzaakt worden door de 
mens zelf en waarvoor we Satan beslist niet verantwoordelijk 
mogen stellen. Botsing van voertuigen, treinen en auto’s, 
ongelukken in bedrijf en beroep worden niet steeds door hem 
veroorzaakt. Maar er is veel dat hij wel doet. Vloedgolven en 
cyclonen b.v. kunnen door hem aangewend worden om zich in zijn 
heerschappij des doods te doen gelden.

De schuld hiervoor ligt bij de eerste mens. Door één mens is de 
zonde in de wereld ingekomen en door de zonde de dood. Adam is 
onder het oordeel des doods gekomen. Satan voert dit vaak uit. Dit 
wil niet zeggen, dat elke dood door hem wordt veroorzaakt. De 
natuurlijke dood is door verval van kracht en het uitgaan van de 
levenslamp. Maar er zijn genoeg doodsgevallen waarin hij de hand 
heeft. Plotselinge stormen en natuuronheilen zijn middelen om de 
mens te verderven. Oorlogen door zijn vorsten aangesticht zijn 
middellijk welkome middelen om zijn heerschappij te benutten. 
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Door sommigen wordt naar we zagen geleerd, dat Satan als 
zondaar geschapen is. Hieruit moet voortvloeien dat hij ook 
geschapen is om te doden, want hij heeft de heerschappij daartoe. 
De Schrift weerspreekt zulke stellingen reeds door te zeggen dat hij 
een mensenmoordenaar is. Hij is geen scherprechter maar: een 
mensenmoorder, een moordenaar. Een moordenaar is het niet te 
doen om de wetten der gerechtigheid te handhaven of een vonnis 
uit te voeren; ‘t is hem te doen om zijn lust tot doden bot te vieren. 
Satan is niet aangesteld als Gods scherprechter, hij is een 
mensenmoordenaar. Hij doet het niet krachtens zijn aldus 
geschapen zijn, hij doet het uit boze lust. Het is zijn werk niet 
krachtens zijn zo geschapen, het is zijn boze lust krachtens zijn 
zonde. Indien het zijn werk was zondigde hij niet; nu het zijn boze 
lust is, — en dat om « Gods » geslacht te verderven, — nu zondigt 
hij van den beginne.

Mogelijk zal wel deze of gene wijzen op 1 Sam. 2:6 waar staat: 
De Heere doodt en maakt levend, Hij doet in de sheool neerdalen 
en opkomen en zeggen: hier wordt het doden aan de Heere 
toegekend. We verwijzen naar wat we schreven in: Satans macht 
over de natuur. Het N.T. kan ons de midden oorzaken aangeven, 
terwijl het O.T. alles aan Gods soevereiniteit onderwerpt. We 
zeggen daarbij niet dat God Zelf ook niet doodt. In de woestijn 
werden meerderen door Zijn vuur gedood. Het is een strijdt zo nog 
niet met het ander. Satan heeft de heerschappij van de dood. Welk 
een ontzettende macht ligt daarin opgesloten. Hij is de vogelvanger 
die zijn strikken uitzet; hij schiet zijn pijlen af, hij verwoest; ‘t is 
door hem dat er vaak slechts één schrede is tussen ons en de dood, 
dat banden des doods zo kunnen omvangen. Hij die in de 
schuilplaats des Allerhoogste zit en op de Heere vertrouwt, zal 
zeker door Hem bewaard worden. En verder is iemand zo lang 
onkwetsbaar als God een taak voor hem heeft. Hij weert veel 
onheil en ramp af. En al moge Satan woeden, Hij is de God Die 
beschermt en bewaart.

Indien wij beseften dat wij steeds in gevaar zijn, dan zouden we 
meer tot de Heere onze toevlucht nemen. Wie dit doet, zal zeker 
ervaren dat hem geen kwaad wedervaart, want ook nu kan God 
Zijn engelen bevelen geven om ons te bewaren op al onze wegen, 
Ps. 91. Wel geldt deze psalm bijzondere gelegenheden, maar Hebr. 
1:124 bevestigt de algemene strekking; n.l. dat God door Zijn 
engelen de Zijnen beveiligt. 
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CHRISTUS’ OPSTANDING. Satans heerschappij des doods kon alleen 
gebroken worden doordat Christus in de dood ging en Satan op 
eigen terrein overwon. Christus heeft, zo bezien, Satan aangevallen 
en door in de dood te gaan de dood, en in hem, Satan, overwonnen. 
Christus behoefde niet te sterven. Niemand had macht Zijn leven te 
nemen, Joh. 10:18. Hij was niet aan Satans heerschappij 
onderworpen. Nochtans trad Hij op Satans terrein en ging de dood 
in. Wat was de uitkomst? Dat Hij van de dood niet gehouden kon 
worden, Hand. 2:24, ja meer, dat Hij de dood verslond tot 
overwinning. Hij hernam het leven weer en verrees. Dat is van Zijn 
zijde bezien. Van Gods zijde is dat geweest de inwerking van de 
uitnemende grootheid Zijner kracht naar de werking der sterkte 
Zijner macht, Ef. 1:19, 20. Hiermee is de heerschappij van Satan in 
beginsel gebroken. Christus, opgewekt zijnde van de doden, sterft 
niet meer, de dood heerst niet meer over Hem, Rom. 6:9.

In Christus’ opstanding ligt aller opstanding vast. Al heeft die 
voor allen niet gelijktijdig plaats, te eniger tijd zullen allen die in 
de graven zijn Zijn stem horen, Joh. 5:28 en uitgaan. Hiermee moet 
Satan alles opgeven. Welk een neerlaag. Niemand kan hij in de 
dood houden. Dan zullen zij die met vreze des doods hun hele 
leven de dienstbaarheid onderworpen waren van de vrees ontslagen 
worden en mede Christus groot maken. Dan worden de tranen der 
zuchtenden en wenenden van de ogen gewischt. Wel hem die nog 
meer mag zien en verwachten en gelooft dat dezelfde grote kracht 
Gods ook nu reeds kan inwerken, Ef. 1:20. Hij kan komen tot de uit 
opstanding waarbij de dood hem reeds nu niet houden kan. 
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DE MENS DER ZONDE

Benamingen.

IN O. EN N.T. De tweede persoon die we willen bespreken, is de 
Mens der zonde. Deze naam komt alleen voor in 2 Thess. 2:3, waar 
ook nog een andere van hem wordt gegeven, n.l. « Zoon des 
verderfs », terwijl hij in vs. 8 « de Ongerechtige heet », of volgens 
de grondtekst « de Wetteloze ». Al komen deze namen alleen hier 
voor, toch geloven we, dat dezelfde persoon onder andere namen al 
eerder in de Schrift getekend wordt en we hem in Daniël aangeduid 
zien als « de Kleine Hoorn », in Dan. 7:8, 20, 21 en 8:9-12 en 23-
25, als « Vorst » in 9:26, als « de Verachte » in 11:21 en de Koning 
die doet naar zijn welgevallen, in 11:26. In de Openbaring wordt 
hij genoemd « het Beest », 13:3, 4 e.v. en 17:11. Is dit juist, dan 
volgt daaruit, dat hij een politieke figuur is, een vorst, een 
veroveraar, een staatshoofd. We zullen over een en ander nader 
handelen. Vooraf zal het nodig zijn met enkele korte woorden over 
Daniël 2 en 7 te spreken waardoor het geheel veel duidelijker zal 
worden.

IX. DE KLEINE HOORN. 

In Daniël.

DANIËL 2. In Daniël 2 wordt ons, naar men weet, Nebukadnezars 
droom verhaald en Daniëls uitlegging er van gegeven. Men heeft 
hierin steeds de opeenvolging van de grote wereldrijken gezocht. 
En terecht. Toch is het zo goed als aan alle uitleggers ontgaan, dat 
er vijf grote rijken zijn. Te algemeen neemt men er vier aan. Of, 
indien men er al vijf ziet, zoekt men het vijfde o.i. op een verkeerde 
plaats. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijzen we naar ons 
werk: « Uit Israëls Profetie », hfdst. IV. Het Boek Daniël. Hier het 
volgende:

Het eerste koninkrijk wordt genoemd in vs. 31, ‘t is het hoofd; 
het tweede de borst, in vs. 32; het derde de buik, in vs. 39; het 
vierde de benen, in vs. 40; het vijfde de voeten en tenen, in vs. 41-

90



43. Dit vijfde rijk is voor ons nog toekomstig en zal de voorgaande 
overmeesteren. Dat er vijf zijn, volgt duidelijk uit wat er staat in vs. 
32 en 33, 35 en 45. Daarin worden goud, zilver, koper, ijzer en 
ijzer en leem genoemd. Voor ons typeert het goud het 
Babylonische, het zilver het Medo-Perzische, het koper het Grieks-
Macedonische, het ijzer het Romeinse en het ijzer en leem een 
toekomstig rijk. Dit is het eerste wat men in het oog moet houden. 
Het tweede is, dat ze eenmaal alle te samen worden vermalen, vs. 
35 en 45. Ze moeten eenmaal dus alle weer aanwezig zijn, anders 
kan dit te samen niet tot zijn recht komen. Het hele beeld wordt 
vermalen, vs. 34.

De vraag of een rijk een der in Daniël 2 door metalen aangeduide 
is, kan naar onze mening eenvoudig worden opgelost als men in het 
oog houdt, dat Nebukadnezar de dingen van uit Babel bezag en dat 
Daniël de uitlegging beziet van uit Israëls standpunt. We moeten 
steeds Babel en Jeruzalem in het oog houden. Het einde is de 
oprichting van het koninkrijk dat aan geen ander volk zal 
overgelaten worden. Dit is het Koninkrijk der hemelen, dat aan 
Israël opgericht zal worden. Elk der bedoelde wereldrijken heeft 
daarom iets met Babel en met Jeruzalem te maken. Wat hieraan 
niet beantwoordt, is niet bedoeld. Nu heeft Babel Jeruzalem 
bezeten, Medo-Perzië Babel en Jeruzalem; Griekenland Babel en 
Jeruzalem, het Romeinse Rijk Babel en Jeruzalem, maar het Turkse 
Rijk b.v. heeft wel Jeruzalem bezeten maar niet Babel. Daarom valt 
dit niet onder Daniël 2. Daarom menen we ook, dat het vijde rijk 
nog toekomstig is, omdat na het Romeinse rijk geen enkel ander 
meer aan deze kenmerken voldaan heeft. Tussen het vierde en 
vijfde rijk ligt de bedeling der verborgenheid waarin God de 
doorwerking geremd heeft. Deze verborgenheid kon zelfs Daniël 
aan de koning niet te kennen geven en kunnen wij die er in 
geplaatst worden, alleen scherp zien. 

DANIËL 7. In Daniël 7 vinden we vier rijken. De meeste uitleggers 
zijn hierdoor het spoor bijster geraakt en hebben gemeend, dat deze 
precies dezelfde waren als de vier die zij in Dan. 2 zagen. We 
merken hiertegenover op, dat Daniël deze droom en gezichten 
kreeg lang na de uitlegging van Dan. 2. Voor ons is het een inzicht 
niet in wat geschied is in de loop der tijden, maar in wat nog 
geschieden moet in de laatste tijden. De rijken van Dan. 7, 
gesymboliseerd door vier dieren, komen alle gelijk op, terwijl we 
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in Dan. 2 een opeenvolging hebben. De moeilijkheid is: hoe moet 
een en ander gecombineerd worden.

Wij zien het aldus: Nadat het vijfde rijk — nu nog toekomstig —
er geweest is, komt er een tijd van oplossing, dooreenwoeling, 
wereldbeweging, « een zee » van door elkaar woelende volken en 
naties, talen en tongen. Op. 17:15 ; Jes. 17:12. Alles wordt dan 
opgelost. Daaruit rijzen nu die vier grote dieren op. Tegelijk. 
Immers, Dan. 7:7 zegt, dat het vierde dier, het overige vertrad. 
Voor het overige kan men ook de overige lezen. Verder zegt vs. 12: 
« en aangaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg 
». In de eindtijd zijn ze dus alle aanwezig. Zo blijkt, dat het hier 
geen opeenvolging van rijken is.

Hoe staan ze nu tot die van Dan. 2? O.i. aldus: Het eerste dier, 
door een leeuw gesymboliseerd, is het herleefde Babylonische rijk. 
Het tweede dier, door een beer gesymboliseerd, is het herleefde 
Medo-Perzische rijk. Het derde dier, door een luipaard 
gesymboliseerd, is het herleefde Grieks-Macedonische rijk. Het 
vierde dier dat door geen naam uitgedrukt kan worden omdat het 
zo groot en verschrikkelijk is, is dan het herleefde en tot eenheid 
geworden vierde en vijfde rijk van Dan. 2, ongeveer Pan-Europa 
(Griekenland valt er dan buiten). « Dit verschrikkelijke en 
gruwelijke dier » vertreedt de overige. Die voor hetzelve geweest 
waren, zegt de St. V. « Voor » betekent hier: « ten oosten van »: « 
geweest waren », staat niet in de eigenlijke tekst, is dus inlassing 
der vertalers; we kunnen dus even goed zetten: « zijn ». Het vierde 
rijk zal een sterke militaire en tot de tanden toe gewapende 
verschrikkelijke, vreesaanjagende en gruwelijke d.i. allerlei 
wreedheid bedrijvende macht zijn die zich boven de anderen dieren 
zal verheffen en hen zal vertreden om zodoende de wereldmacht in 
handen te krijgen. Het zal, volgens Daniël, tien hoornen, mogelijk 
tien koningen hebben, waardoor het geweldig kan stoten. 

DE KLEINE HOORN. Wat heeft dit alles nu met de mens der zonde 
te maken, zal men mogelijk vragen. Veel. Want Dan. 7 toont nu, 
dat er een andere, een kleine Hoorn opkomt, die drie der tien 
hoornen van het gruwelijke dier uitrukt en zodoende zich meester 
maakt van dat rijk, vs. 8, 23-24. « In dienzelven hoorn waren ogen 
als mensenogen en een mond, grote dingen sprekende ». Hieruit 
blijkt, dat het een mens is die dit doet. Als deze kleine Hoorn 
eindelijk wereldheerser is geworden, zal hij woorden spreken tegen 
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den Allerhoogste en hij zal de heiligen der hoge plaatsen (beter: 
Allerhoogste) verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te 
veranderen en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot één 
tijd en tijden en een gedeelte eens tijds. Vs. 25.

In Dan. 8 wordt ons aangegeven, uit welk rijk de Kleine Hoorn 
opkomt. Eerst wordt de strijd getekend tussen Medo-Perzië, 
gesymboliseerd door de Ram, (zie vs. 20) en Griekenland, 
gesymboliseerd door de Bok met een grote hoorn, (zie vs. 21). 
Daarna, dat de « Hoorn » van de Bok die zich uitermate groot 
gemaakt had, afbrak en in zijn plaats vier aanzienlijke Hoornen 
kwamen naar de vier winden des hemels, vs. 8. Hierin vindt men 
de deling van het Grieks-Macedonische rijk in vieren. Uit een dezer 
vier rijken — welk zegt de Schrift niet — komt dan de Kleine 
Hoorn op, vs. 9. Van hem staat dan: En hij werd groot tot aan het 
heer des hemels en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk 
van de sterren, ter aarde en vertrad ze; ja hij maakte zich groot tot 
aan den Vorst van dat heer, en van Dezelve werd weggenomen het 
gedurig offer en de woning Zijns heiligdoms werd neergeworpen, 
vs. 10, 11. En verder: « Doch op het laatst huns koninkrijks (n.l. 
van die vier koningen die ontstaan zullen), als het de afvalligen op 
het hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een Koning opstaan, 
stijf van aangezicht en raadselen verstaande; en hij zal het 
wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen; en hij 
zal de sterken mitsgaders het heilige volk verderven; en door zijn 
kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand, en hij 
zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen 
verderven en zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal 
zonder hand verbroken worden », vs. 23-25. Op de afvalligen en de 
Kleine Hoorn zinspeelt Paulus in 2 Thess. 2:3, 4: « Want die (n.l. 
de dag des Heren) komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij 
en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs ». 

In Daniël 11 vanaf vers 21 vinden we de Kleine Hoorn 
andermaal getekend. Hier zien we zijn opkomst als een Verachte 
die de koninklijke waardigheid niet waardig geacht wordt, maar die 
zich toch baan breekt. Hij wordt koning. « En die Koning zal doen 
naar zijn welgevallen en hij zal zichzelven verheffen en groot 
maken boven allen god en hij zal tegen den God der goden 
wonderlijke dingen spreken en hij zal voorspoedig zijn tot dat de 
gramschap voleindigd zij… En op de goden (beter God) zijner 
vaderen zal hij geen acht geven noch op de begeerte der vrouwen 
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(mogelijk een of andere afgod, men denke aan Salomo’s vrouwen); 
hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles 
groot maken », vs. 36, 37. Hierop doelt Paulus in 2 Thess. 2:4, « 
Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als 
God geëerd wordt ». Uit een en ander blijkt, dat, al geeft het O.T. 
de namen van « Mens der zonde » en « Zoon des verderfs » niet, er 
heel wat over hem gezegd wordt. Hij is een politieke figuur die 
grote macht zal hebben. Op enkele zijner karaktertrekken komen 
we terug als we hem in het N.T. nagaan. Wat we nu gaan doen. 
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X. DE MENS DER ZONDE 

2 Thess 2.

EERST KOMT DE AFVAL. De politieke figuur die Daniël ziet op 
komen als een « Verachte » en ook ziet optreden als « de Kleine 
Hoorn » en als « de Koning » die naar zijn welgevallen doet, tekent 
Paulus in 2 Thess. 2 met andere trekken. We zeiden reeds, dat daar 
de termen: « Mens der zonde », « Zoon des verderfs », en « 
Wetteloze » gebruikt worden. We willen nu het eerste deel van het 
hoofdstuk bespreken.

De Thessalonicensen meenden, dat de toekomst, d.i. de 
wederkomst en daarop volgende tegenwoordigheid van Christus, 
weldra zou zijn. Er waren er geweest die dit gezegd hadden. 
Anderen hadden in geestverrukkingen zich daarover geuit. Nog 
weer anderen hadden het door het gewone woord geleerd. Zelfs had 
men gezegd, dat Paulus dit in een zendbrief geschreven had en 
mogelijk had men een, vanzelf vervalste, brief getoond. Paulus gaat 
hier tegen in en zegt: « En wij bidden u broeders, door de toekomst 
onzes Heren Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem (d.i. 
met het oog op die toekomst en de opname), dat gij niet haastelijk 
bewogen wordt van verstand, of verschrikt door geest, noch door 
woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag 
des Heren tegenwoordig ware », vs. 1,2.

Voor « dag des Heren » zoals de betere handschriften zetten, 
heeft de St. V. « dag van Christus »; voor « aanstaande » zette men 
« tegenwoordig ». Zo is het werkwoord vertaald in 1 Cor. 3:22, 
Gal. 1:4 en Hebr. 9:9, terwijl de St. V. het in 1 Cor. 7:26, 2 Tim. 
3:1. En hier vertaalt door « aanstaande ».

Paulus zegt nu, dat die dag des Heren niet komt voordat er iets 
anders plaats heeft, n.l. voordat de Mens der zonde, de Zoon des 
verderfs gekomen is. « Dat u niemand verleide, want die komt niet, 
(die dag n.l.), tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat 
geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs die zich 
tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd 
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods zal zitten zichzelven 
vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, 
u deze dingen gezegd heb? », vs. 3-5. Veel gaat aan de dag des 
Heren vooraf. Eerst moet de afval komen. Dat is bijzonder de afval 
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in Israël van Mozes’ wet en inzettingen. Dan. 8:23 spreekt hier ook 
van « Als het de afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben, 
zo zal er een Koning opstaan, stijf van aangezicht en raadselen 
verstaande ». En Dan. 11:36 — we citeren het nogmaals — heeft: « 
En die Koning zal doen naar zijn welgevallen en hij zal zichzelven 
verheffen en groot maken boven allen God en hij zal tegen den 
God der Goden wonderlijke dingen spreken en hij zal voorspoedig 
zijn, totdat de gramschap voleindigd zij. En op de God (niet: 
goden) zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte 
der vrouwen (mogelijk een afgod); hij zal ook op geen God acht 
geven, maar hij zal zich boven alles verheffen ».

Om dat te doen zet hij zich neer in de tempel Gods. Deze tempel 
Gods is niet een gemeente — de gemeente van Corinthe wordt zo 
genoemd in 1 Cor. 3:16 — maar de letterlijke stenen tempel te 
Jeruzalem die we ook in Openbaring 11 zien. Daar staat in vs. 1 en 
2: « en de engel zeide: Sta op en meet den tempel Gods en het 
altaar en degenen die daarin aanbidden en laat het voorhof uit dat 
van buiten den tempel is en meet dat niet, want het is den heidenen 
gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig 
maanden ». In die tempel nu zal de Mens der zonde zich neerzetten 
om zich Goddelijke hulde te laten toebrengen en om zich te laten « 
vereren ».

Men zal vragen, wat hij met de tempel Gods te Jeruzalem te 
maken heeft. Dit komt daar vandaan, dat hij een verbond gesloten 
heeft met de afvallige Joden. We lezen daarvan in Dan. 9: « Een 
vorst zal komen en velen het verbond versterken, een week (dat is 7 
jaar, in het Hebr. staat niet week, maar zeven d.i. zevental, n.l. van 
jaren). » Het afvallige Jodendom aanvaardt hem gaarne als vorst. 
Echter, na drie en een half jaar, in de helft der week, neemt hij het 
spijs- en het slachtoffer weg, Dan. 9:26, 27. En ‘t is dan 
waarschijnlijk, dat hij in de tempel gaat zitten als een god. Dit 
hangt nog met iets anders samen, dat we bij Op. 13 zullen 
bespreken. Hij zal daar wel niet steeds zetelen, maar zich van tijd 
tot tijd daar vertonen. Als hij er niet is, zal hij zich toch doen 
vertegenwoordigen. Op welke wijze, zullen we ook bij Op. 13 zien. 

Al zal hij zich verheffen tegen God en al wat God heet, 
daarmede is hij toch geen volkomen Godloochenaar. Dan. 11 geeft 
ons wat anders te zien: « En hij zal den god Maüzzim (d.i. de god 
der vestingen, mogelijk een of andere krijgsgod) in zijn standplaats 
(d.w.z. in plaats van God) eren; namelijk den god, welken zijn 
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vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud en met zilver en 
met kostelijk gesteente en met gewenste dingen », vs. 38. Daarvoor 
bezigt hij, uit haat tegen God, de tempel Gods te Jeruzalem. 

WEDERHOUDING, KOMST EN EINDE. De komst van de mens der 
zonde wordt voorbereid door de werking van Satan. In Paulus’
dagen begon deze daar reeds mee. « Want de verborgenheid der 
ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht », vs. 7. Voor « gewrocht 
» staat « ingewerkt ». Satan begon in het verborgen de 
ongerechtigheid reeds in te werken. Zijn dienaars veranderden zich 
in dienaars der gerechtigheid, 2 Cor. 11:15. Het waren echter 
bedrieglijke arbeiders, vs. 13. De verharding van Israël was mede 
Satans werk. Ze bereidde de afval die komen zou, voor. Echter —
het was nog slechts een verborgen inwerking. De volle ontplooiing 
was er nog niet.

De mens der zonde kan alleen opkomen als de zonde in de 
wereld zeer toegenomen is. Het zullen dagen zijn als in Noachs 
tijd. MT. 24:37. Hij komt, als de afval in Israël gekomen is. « En 
omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de 
liefde van velen verkouden », Mt. 24:12. « Als de afvalligen het op 
het hoogst zullen gebracht hebben, zal er een Koning opstaan, stijf 
van aangezicht en raadselen verstaande », Dan. 8:23. Tot zolang 
echter wordt hij « weerhouden ».

Het is hiervan, dat Paulus in 2 Thess. 2 spreekt. « En nu, wat 
hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner 
eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt 
alreeds gewrocht (ingewerkt), alleenlijk, die hem nu weerhoudt 
(vasthoudt) die zal hem weerhouden (vasthouden) totdat hij uit het 
midden zal worden (opkomen) en alsdan zal de ongerechtige (Gr. 
wetteloze) geopenbaard worden… » vs. 6-8a.

Deze verzen hebben velen grote moeite veroorzaakt. Anderen 
leggen ze o.i. geheel verkeerd uit. Daarop wijzen we nog nader. We 
willen hier eerst de dingen die er staan, duidelijk naar voren 
brengen. We hebben daartoe op vier punten te letten: ten eerste is 
er iets dat « weerhoudt »; ten tweede is er iemand die dit doet.; ten 
derde is er een opkomen van de mens der zonde; ten vierde een 
zich openbaren als de wetteloze. We willen elk dezer punten 
behandelen na vooraf iets over onze vertaling gezegd te hebben.

In de grondtekst staat niet: « weerhouden » maar « vasthouden » 
zoals in 1 Thess. 5-2; dat kan men wel vrijer overzetten door « 
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weerhouden » maar hierdoor legt men er toch een andere gedachte 
in. « Vasthouden » is: niet laten gaan; « weerhouden » is iets 
tegenhouden. Wie iets vasthoudt, kan het ook wel tegelijkertijd 
tegenhouden, maar dit vraagt dan een tweede werking. Het woord « 
weggedaan » staat niet in de tekst. Er staat: « uit het midden worde 
» wat men wat vrijer kan weergeven door: « uit het midden 
opkome ». De mens der zonde wordt niet weerhouden tot hij 
weggedaan wordt of iets weggedaan wordt, maar hij wordt 
vastgehouden totdat er goede gelegenheid is voor zijn opkomen. 
Dit zal door de verdere toelichting verduidelijkt worden. 

1. WAT WEERHOUDT (VASTHOUDT). Er is ten eerste iets dat 
weerhoudt. Vele gelovigen menen, dat dit iets is « de gemeente », 
waaronder zij verstaan de Thessalonicenzergroep die de Heere 
tegemoet zal gaan in de lucht. Deze opname heeft voor hen plaats 
vóór dat de grote verdrukking komt. Als deze gemeente is 
weggenomen, verhindert niets de komst van de mens der zonde 
meer en kan hij optreden.

Wij menen dat dit zeer onjuist is. Nergens leert de Schrift de 
opname vóór de grote verdrukking. Ze heeft eerst plaats als de 
Heere met Michaël komt. En dit geschiedt eerst dan, « als het zulk 
een tijd van benauwdheid zijn zal als er niet geweest is », Dan. 
12:1. Van een andere komst van Michaël weet de Schrift niet. 
Verder zegt 2 Thess. 1:7 en 8, dat de verdrukten eerst verkwikking 
krijgen « in de openbaring des Heren Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht, met vlammend vuur wrake doende... » Dit is 
eerst bij de wederkomst (Zie ook Mt. 24:30, 31). Dan zegt 1 Cor. 
15:51, dat de verandering (en daarmee de opname) zal plaats 
hebben in de laatste bazuin (grondtekst). Dat is dus eerst tegen het 
einde. Uit een en ander — er ware nog meer te noemen — blijkt,
dat de gemeente die weggenomen wordt, niet hetgeen is dat de 
mens der zonde weerhoudt. Het moet dus iets anders zijn.

Wat « weerhoudt » hem nu? Wij geloven dat het is de inwerking 
der ongerechtigheid. Zolang de laatste nog niet tot vollere rijpheid 
gekomen is, kan de mens der zonde niet komen. Van de Amorieten 
staat, « want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen ». Dit geldt thans van de wereld. De ongerechtigheid is 
nog niet ten volle doorgewerkt. De doorwerkende kracht wordt niet 
alleen en uitsluitend geremd door « de » gemeente lees: de 
gelovigen, maar ook nog door naambelijders, christelijke cultuur, « 
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christelijke » staten, werkingen van Gods algemene genade. Al 
schuiven we naar die tijden heen, ze zijn er nog niet. Het 
voornaamste kenmerk moet men niet vergeten: de afval. Dit is niet 
de afval van het Christendom, maar in het Jodendom van de wet 
van Mozes, bijzonder in het land Palestina. Er moet dus eerst een 
wederkeer, althans een gedeeltelijke, van Israël zijn, en een niet 
meer vasthouden aan de oude wetten en geboden, wil dàt wat 
weerhoudt, weg genomen zijn. Men moet de dingen bezien zoals 
Paulus ze toen bezag. Hij wist niets van de verborgen 
tussenbedeling, hem eerst later geopenbaard, maar bezag de dingen 
om Israël geconcentreerd. Daar zou afval komen. Toen hij 
Romeinen schreef, en dat was al weer enige jaren later, was er een 
gedeeltelijke verharding, maar nog geen afval. Eerst als deze kwam 
kon de Mens der zonde komen. Nu werd hij nog weerhouden. 

2. WIE WEERHOUDT. Behalve een « wat » is er een « wie », 
behalve een iets is er een persoon die weerhoudt. Hierin hebben 
vele uitleggers de Heilige Geest gezien. Die weerhield de komst 
van de Mens der zonde. Zodra Die weggedaan, d.i. voor die 
uitleggers en hun navolgers, met « de » gemeente weggenomen 
was van de aarde, was de Wederhouder weg. We hebben reeds 
gezegd, dat de gemeente (n.l. van Thessalonicensen) niet 
opgenomen wordt voor de grote verdrukking en daarmee de Geest 
dus ook niet weggenomen wordt. We wijzen er verder op, dat het, 
indien men aanneemt, wat de St. V. zegt, het een zeer eigenaardige 
wijze van uitdrukking is om van de Heilige Geest te zeggen dat Hij 
wordt « weggedaan ».

Voor ons staat de zaak weer anders. « Die weerhoudt » is voor 
ons Satan. Deze houdt vast aan zijn plaats in de hemel, Openbaring 
12:7-9. Wie hier aan « weerhouden » denkt, zal moeten zeggen: Hij 
weerhoudt de komst van de Mens der zonde door deze niet te 
verwekken. De tijd is er n.l. nog niet rijp voor. Hij moet te juister 
tijd komen. En dan wordt hij niet « weggedaan », zoals de St. V. 
zegt, maar: komt hij uit het midden van afval en ongerechtigheid 
op. Zo kan men de uitdrukking: « uit het midden zal worden » zeer 
wel verklaren.

Satan houdt vast aan zijn plaats in de hemel. Hij « weerhoudt » 
de Mens der zonde totdat deze uit het midden van de afval kan 
opkomen en zich kan gaan openbaren. 
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3. HET OPKOMEN. Men moet in 2 Thess. Goed onderscheiden 
tussen het « worden uit het midden » en het zich « openbaren ». 
Eerst moet de mens der zonde uit het midden opkomen. Hiermee 
correspondeert Dan. 11:21; « Daarna zal een Verachte in zijn staat 
opstaan dewelke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, 
doch hij zal in stilte komen en het koninkrijk door vleierijen 
bemachtigen ». Daarom heet hij de Kleine Hoorn. ‘t Is in het begin 
geen grootse verschijning. Hij komt wel uit de afval op, maar men 
ziet in hem nog slechts een « mens ». Men acht hem zelfs geen 
koninkrijk waard. « Echter zijn kracht zal sterk worden. Doch, niet 
door zijn kracht », Dan. 8:24.

Wat hij doen zal bij zijn opkomen, zegt Daniël ons ook. « En 
door zijn kloekheid zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand 
en hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen 
verderven », 8:25. De Kleine Hoorn zal uitnemend groot worden, 
8:9. Door vleierij, kuiperij, bedrog en arglistigheid zal hij verder 
komen en terrein winnen. Hij zal drie vorsten verslaan en zich 
meester maken van de troon van het vierde rijk van Dan. 7. 
Hierdoor verkrijgt hij wereldheerschappij. Gaandeweg wordt hij 
erkend. Hij sluit nu met de afvallige Joden een verbond en wordt 
als hun vorst aangenomen. 

4. HET ZICH OPENBAREN ALS WETTELOZE. Er heeft nog meer 
plaats. Zodra Satan gemerkt heeft, dat de Mens der zonde zich 
tegen God verheft, gaat hij aan het werk en heeft plaats wat 2 
Thess. 2:9 zegt. Er komen nu alle kracht en tekenen en wonderen 
der leugen en alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die 
verloren gaan, 2 Thess. 2:9. Satan geeft de Mens der zonde ook « 
zijn kracht en zijn troon grote macht », Openbaring 13:2. Hij 
openbaart zich nu meer en meer als de wetteloze. Dit geschiedt in 
de tweede helft der week, Dan. 9:29. Dan neemt hij slacht- en 
spijsoffer weg, dan zal hij de tijden en de wet veranderen, dan 
zullen Gods heiligen in Israël in zijn hand overgegeven worden, 
één tijd ( 1 jaar) en tijden (2 jaar) en een gedeelte eens tijds (½ 
jaar), Dan. 7:25. De overige worden verleid door de Satans 
tekenen. Satan gaat God dan nabootsen. Deze getuigde in de 
Pinksterbedeling mee « door tekenen en wonderen en menigerlei 
krachten en bedelingen (d.i. uitdelingen) des heiligen Geestes (d.i. 
van heilige geest, kracht van Boven) », Hebr. 2:4. Nu gebruikt 
Satan kracht en tekenen en wonderen der leugen en verleidt velen 
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tot onrechtvaardigheid. Hierop heeft de Heer Jezus het oog als Hij 
zegt: « Want daar zullen valse Christussen en valse profeten 
opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen alzo dat zij, 
indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden », 
Mt. 24:24. We komen hier bij Openbaring 13 nog op terug.

« Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans », 2 
Thess. 2:9. Satan introduceert hem, hij bereidt zijn « toekomst » 
d.i. komst en aanwezigheid voor en is van alles de inspirator. Hij 
verleidt de gehele wereld en noopt en dwingt er toe dat allen de 
Mens der zonde aanbidden. Uitgezonderd zijn alleen zij welker 
namen zijn in het boek des levens. De Wetteloze treedt nu in volle 
kracht op en woedt tegen Gods Volk. Wat de verborgenheid der 
ongerechtigheid heeft ingewerkt, vindt in hem zijn eindpunt. Hij is 
de wetteloze die zich aan geen wet en recht, geen gerechtigheid en 
zedelijkheid, aan geen God noch gebod stoort, die de leugen 
liefheeft als ware deze de waarheid, die het « wonderlijk verderft ». 

Dit zal niet zo blijven. Zijn ongerechtigheid voert hem eenmaal 
noodwendig ten verderve. Daarom heet hij ook: « Zoon des 
verderfs ». « En hij zal tot zijn einde komen en geen helper hebben 
», Dan. 11:45. « Hij zal zonder hand verbroken worden », Dan. 
8:25. Dit zal zijn zoals Paulus schrijft: « En alsdan zal de Wetteloze 
geopenbaard worden dewelke de Heere verdoen zal (d.i. wegdoen) 
door den Geest Zijns monds en te niet maken door de verschijning 
Zijner toekomst », 2 Thess. 2:8. 
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XI. HET BEEST. 

Openb. 13 en 17.

HET BEESTRIJK. Tekent Daniël ons de Mens der Zonde als Kleine 
Hoorn, Johannes noemt hem het Beest. We vinden deze naam het 
eerst in Openbaring 13.

Om dit hoofdstuk te verstaan, moet men enig inzicht hebben in 
Daniël. We gaven hierboven enig overzicht ervan. We komen er 
hier op terug. We zagen, dat nadat het vijfde rijk van Daniël 2 
geweest is, alles in een toestand van oplossing of beweging komt, 
dat er ontstaat een « zee », een beweging en golving onder de 
volken en natiën. Daniël ziet uit deze zee de vier dieren opkomen. 
« En daar klommen vier grote dieren op uit de zee, het een van het 
ander verscheiden », Dan. 7:3. Men ziet, dat de vier dieren tegelijk 
opkomen. Als deze er zijn, maakt het vierde dier zich van de 
heerschappij over de andere meester en ontstaat er een eenheid, die 
Johannes als één dier ziet. ‘t Is eigenlijk een complex van rijken. 
De innerlijke eenheid die ze gemeen hebben is, dat alles « beest » 
is; dat is de eenheid van hun natuur. « En ik zag uit de zee een 
Beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op 
zijn hoofden waren tien koninklijke hoeden en op zijn hoofd was 
een naam van godslastering. En het Beest dat ik zag was een pardel 
gelijk en zijn voeten als de voeten eens beers en zijn mond als de 
mond eens leeuws », Openbaring 13:1, 2.

Spreekt Daniël van vier dieren, Johannes spreekt van één Beest. 
Noemt Daniël leeuw, beer, luipaard, Johannes ziet de trekken niet 
als afzonderlijke eenheden maar als behorend bij een geheel. Dit 
wijst op een eenheid in natuur, in uiting, in streven. Wat 
staatkundige toestand betreft, onderscheidt hij wel degelijk de 
delen. Hij ziet immers zeven hoofden en tien hoornen.

De tien hoornen zijn tien koningen. Dit zegt het vers met de 
woorden: « op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden ». We 
vinden dat ook in Dan. 7. In vs. 7 vinden we, dat het vierde, het 
verschrikkelijke en gruwelijke dier, tien hoornen had en vs. 24 
zegt: « Belangende nu de tien hoornen, uit dat koninkrijk zullen 
tien koningen opstaan ». Ze vormen met elkaar dus een statenbond. 

De zeven hoofden zijn als volgt te verklaren. Het « Beest », het 
gehele Beeld van Dan. 2 omvattend, bestaat uit Babylonië, met één 
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hoofd, uit Medo–Perzië, met één hoofd, uit Griekenland met vier 
hoofden, immers, Dan. 8:8 en 22 wijzen er op, dat er vier rijken uit 
ontstaan zijn en uit het vierde dier, Pan-Europa. Dit zal dan ook één 
hoofd hebben en verder verdeeld zijn in tien koninkrijken. De « 
hoofden » wijzen op opperkoningen of keizers, op de leiders van 
statenbonden. Deze hoofden zijn één in uiting en streven: allen 
lasteren God.

Aan dit Beestrijk nu geeft Satan zijn kracht en troon en grote 
macht, Openbaring 13:2b. De St.V. zet hier « hem ». Het woord « 
Beest » is in het Grieks onzijdig het woord door « hem » vertaald, 
kan betekenen « aan het » (zelve) of « aan hem ». Wij menen, dat 
hier « het » moet staan krachtens het logisch verband. Satan geeft 
eerst dat rijk alles wat hij te geven heeft. Later geeft hij de macht 
aan één persoon, wat we nader zullen zien. Johannes spreekt hier 
nog over het rijk, het Beestrijk. Eerst daarna geeft hij aan, dat dit 
rijk later kracht, troon en macht heeft in en door een persoon. 

DE BEESTMENS. Van het Beestrijk is onderscheiden de persoon die 
ook Beest genoemd wordt, de Beest/mens. Hiervan spreekt 
Openbaring 13 nu verder.

« En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood verwond, en 
zijn dodelijke wonde werd genezen en de gehele wereld 
verwonderde zich achter het Beest. En zij aanbaden den draak die 
aan het Beest macht gegeven had en zij aanbaden het Beest 
zeggende: Wie is aan dit Beest gelijk. Wie kan krijg voeren tegen 
hetzelve? »

Een der hoofden van het Beestrijk wordt ten dode verwond. 
Nochtans herstelt het zich. Het heet ook Beest. Dat dit een persoon 
is, blijkt uit het aanbidden er van. De wereld aanbidt de Draak, d.i. 
Satan, een « persoon » en het Beest, wat zeker geen Beestrijk zal 
zijn maar ook een persoon. Nog duidelijker, en tevens beslissend, 
is Openbaring 17:11: « En het Beest dat was en niet is, die is ook 
de achtste koning ». Het Beest heet hier een koning, geen rijk. We 
hebben dus een Beestrijk, en daarover handelt Openbaring 13:1 en 
2, en een Beestpersoon, een Beestmens. Een koning, en daarover 
handelt dan Openbaring 13 en vs. 3 e.v. verzen.

Johannes zegt er nog meer van. « En aan hetzelve werd een 
mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken en 
aan hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen twee en veertig 
maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om Zijn 
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naam te lasteren en Zijn tabernakel en die in den hemel wonen. En 
aan hetzelve werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen 
en om die te overwinnen en aan hetzelve werd macht gegeven over 
alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen 
hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek 
des levens des Lams dat geslacht is van de grondlegging der 
wereld. Indien iemand oren heeft, die hore », vs. 5-9.

Dit alles betreft de Beestmens. Na de genezing van de dodelijke 
wonde (zie 13:14) opgedaan in een oorlog (want vs. 4 zegt: wie 
kan krijg voeren tegen hetzelve), krijgt het een grote mond en gaat 
lasteren. Hier gaat bijzonder de periode in van de Wetteloze, van 
het zich tegen stellen en verheffen boven al wat God genaamd of 
als God geëerd wordt (2 Thess. 2). Na de genezing van de 
dodelijke wonde meent het Beest thans alles te kunnen. Het gaat 
ook de heiligen beoorlogen en krijgt macht over alles. Het wordt nu 
aangebeden door velen. Dit omvat een periode van 3½ jaar, 42 
maanden, en heeft plaats in de tweede helft van de laatste jaarweek 
(van 7 jaar) van Daniël 9. We vonden reeds dat dan slacht- en 
spijsoffer worden weggenomen. Dit zal ook door het Beest 
geschieden.

We hebben reeds gezegd, dat we het Beest voor dezelfde persoon 
houden als de Kleine Hoorn. We willen dit hier nader aantonen. 
We citeren daartoe enkele verzen uit Dan. 7.

« Ik gaf acht op de hoornen (n.l. van het vierde dier, zie vs. 7) en 
zie, aan andere Hoorn kwam op tussen dezelve… En zie in dien 
Hoorn waren ogen als mensen ogen en een mond, grote dingen 
sprekende », vs. 8. Hieruit blijkt dat de Hoorn een mens is.

« Belangende nu de tien hoornen, uit dat koninkrijk (het vierde 
rijk) zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan 
en die zal verschillend zijn van de vorige; en hij zal drie koningen 
vernederen. En hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste en 
hij zal de heiligen der hoge plaatsen (lees: des allerhoogste) 
verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen en zij 
zullen in zijn hand overgegeven worden tot één tijd, (1 Jaar) en 
tijden (2 jaar) en een gedeelte eens tijds (½ jaar) ». (Samen dus 3½ 
jaar).

De kleine Hoorn spreekt grote woorden, hij vervolgt de heiligen 
des allerhoogste en doet dit 3½ jaar. We vinden hier dezelfde 
trekken als bij het Beest van Openbaring 13. Beide zijn politieke 
figuren, beide doen hetzelfde, beide doen het even lang. We mogen 
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ze daarom zonder bezwaar voor dezelfde persoon houden en 
zeggen, dat het Beest de Kleine Hoorn is. Dan verstaan we ook 
door Openbaring 13:2 te beter Dan. 8:24 « en zijn kracht (n.l. die 
van de Kleine Hoorn) zal sterk worden, doch niet door zijn kracht 
», d.i. door eigen kracht. Want, de Draak geeft hem de kracht. 

DE ACHTSTE KONING. De Openbaring leert ons nog meer van het 
Beest; er staat, dat hij de achtste koning is, 17:11. Om dit te 
verstaan is het nogmaals nodig weer naar de rijken van Daniël 2 en 
7 terug te gaan. Als het gehele Beeld weer tegenwoordig is, als het 
vierde rijk van Dan. 7 de overige vertreden heeft, als er een 
Beestrijk ontstaan is zoals Johannes dat ziet, dan heerst daarin nog 
direct de Beestmens niet. Aan hem vooraf gaan vijf andere 
koningen. Wie meester is van het Beestrijk, is heerser op aarde. 
Echter, de troon is wankel. Vijf koningen moeten de een na de 
ander het onderspit delven. In die tijd is de mens der zonde er 
mogelijk al, maar is hij nog de Verachte en zeker nog geen leider 
van het Beestrijk. Johannes wordt nu in de geest gevoerd naar de 
tijd, dat de zesde er nog niet is. ‘t Is een tijd van koningloos 
bewind. « Vijf zijn gevallen, en de één (nr. zes dus) is nog niet 
gekomen ». Lang zal hij, als hij er is, niet blijven. « En wanneer hij 
zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven ». Dan neemt de 
Verachte, de Kleine Hoorn, zijn kans waar. Hij vernedert drie der 
tien (onder) koningen en maakt zich meester van de troon van het 
Beestrijk. Hij is dan de zevende leider, het zevende 
opperstaatshoofd van het ontzaglijke rijk dat Voor-Azië en geheel 
Europa, mogelijk ook Siberië omvat.

Nu geschiedt er iets: de Beestmens krijgt de dodelijke wonde van 
het zwaard, 13:14 en sterft, althans, hij gaat naar de afgrond. « Het 
Beest, dat gij gezien hebt, was en is niet », 17:8. De afgrond is het 
graf, wat blijkt uit Rom. 10:7 vergeleken met Mt. 12:40. De 
Beestmens sterft, hetzij werkelijk, hetzij in schijn. Hij blijft echter 
niet in die (schijn) dood maar herleeft. Hij komt weer op uit de 
afgrond, 17:8. Dan neemt hij zijn plaats weer in en wordt als 
achtste koning aangemerkt. « En het Beest dat was (n.l. als zevende 
koning) en niet is (n.l. in de tijd dat Johannes het ziet, niet thans, 
men moet het vanuit Johannes’ standpunt, en nog wel vanuit een 
bepaalde tijd in het gezicht, bezien) is ook de achtste koning en is 
uit de zeven (want hij was de zevende en behoort zo bij het eerste 
zevental) », 17:11. In die herleefde vorm nu, dat is gedurende de 
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laatste helft der 70ste jaarweek, gaat hij woeden zoals we reeds 
gezien hebben.

Dan — hoewel hij zal staan tegen de Vorst der vorsten, zal hij 
toch verbroken worden, Dan. 8:25. Hij zal tot zijn einde komen en 
zal geen helper hebben, Dan. 11:45. Hij gaat, zegt Openbaring 17:8 
en 11, ten verderve. Hij is de Zoon der verderfenis. Hij wordt, zoals 
we reeds zagen, verdaan door de geest van Christus’ mond, dat is 
door Zijn krachtwoord, en tenietgedaan, d.i. van kracht ontdaan, 
door de verschijning Zijner toekomst. Zonder dat een hand hem 
aanroert, zal hij machteloos worden. Dan wordt hij gegrepen en in 
de poel des vuurs geworpen. Openbaring 19:20. Hij komt niet, 
zoals Satan, in het graf, maar krijgt in eens de straf van de 
vuurpoel.
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DE VALSE PROFEET

Benamingen.

IN O. EN N.T. De derde persoon, die we willen bespreken is, de « 
Valse Profeet ». Deze term komt alleen in de Openbaring voor, zie 
16:13, 19:20 en 20:10. In hfdst. 13 van dat boek zien we hem 
aangeduid als het « andere Beest ». Verder menen we, dat hij in 1 
Johannes voorkomt als de Antichristus. Dit wat het N.T. betreft. In 
het O.T. schijnt het niet zo gemakkelijk om hem te vinden. Satan 
vonden we daar o.a. als Slang, Morgenster en Overdekkende 
Cherub, de Mens der zonde o.a. als Kleine Hoorn. Maar nu de 
Valse Profeet? We geloven, dat hij in Zacharia voorkomt als de « 
Nietige herder », Zach. 11. Is dit zo, dan wordt reeds in het O.T. 
van alle drie iets gezegd. Van de Valse Profeet wel het minst, maar 
hij wordt toch aangeduid. Het N.T. geeft dan uitbreiding of 
aanvulling.

Zoals reeds gezegd wordt in Openbaring 13 de Valse Profeet 
aangeduid met de woorden « een ander Beest ». Dat hij daarmee 
identiek is, volgt uit Openbaring 19:20: « En het Beest werd 
gegrepen en met hetzelve de Valse Profeet die de tekenen in 
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid 
had die het merkteken van het Beest ontvangen hadden en deszelfs 
beeld aanbaden ». Dit vers wijst terug naar hfdst. 13:12 e.v. wordt 
hij daar naar zijn natuur aangeduid, in de naam « Valse Profeet » 
ligt een aanwijzing van zijn werk: hij speelt een rol op godsdienstig 
terrein en staat het ware woord Gods tegen.

De valse profeten in Israël zijn bekend. Zij zeiden ook een 
roeping en zending te hebben, maar konden die alleen door leugen 
trachten aan te tonen. De Heere liet telkens tegen hen waarschuwen 
door Zijn profeten. (Zie ook Luk. 6:26 en 2 Petr. 2:1).

Ook in het N.T. wordt voor hen gewaarschuwd. De Heer Jezus 
doet dit in Mt. 7:15. « Maar wacht u van de valse profeten die in 
schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende 
wolven ». In de toekomst zullen in grote getale optreden. « En vele 
valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden ». Mt. 
24:11. Zij zullen dat doen in bond met de valse christussen. « Want 
daar zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan en 
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zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo zij (indien het 
mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden », Mt. 
24:24, Mk. 13:22. Ook 1 Joh. 4:11 voorspelt hun optreden. Eén 
hunner, in de tijd van Handelingen, was Elymas, Handelingen 13:6. 

We zullen nu de benamingen bespreken. 
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XII. HET ANDERE BEEST. 

Openbaring 13.

DE BONDGENOOT VAN HET EERSTE BEEST. Openbaring 13, eerste 
helft, handelt over het Beest. In de tweede helft, vs. 11-16 wordt 
gesproken van een « ander Beest ». Dit is de trouwe bondgenoot 
van het eerste. Om hem te leren kennen, zetten we de bespreking 
van Openbaring 13 voort.

« En ik zag een ander Beest uit de aarde opkomen en het had 
twee hoornen, des Lams hoornen gelijk en het sprak als de Draak. 
En het oefent al de macht van het eerste Beest in tegenwoordigheid 
van hetzelve en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het 
eerste Beest aanbidden welks dodelijke wonde genezen was. En het 
doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen 
voor de mensen en het verleidt degenen die op de aarde wonen 
door de tekenen die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de 
tegenwoordigheid van het Beest, zeggende tot degenen die op de 
aarde wonen, dat zij voor het Beest, dat de wonde des zwaards had, 
een beeld zouden maken. En aan hetzelve werd macht gegeven om 
het beeld van het Beest een geest te geven, opdat het beeld van het 
Beest ook zou spreken en maken, dat allen die het beeld van het 
Beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden », vs. 11-16. 

We vinden hier een ander Beest, het tweede. Het verkeert steeds 
bij het eerste Beest en is daarvan als ‘t ware de tweelingbroeder. 
Het is de uitvoerder van al zijn macht. Zelf heeft het ook macht 
zoals blijkt uit vs. 13. De werkzaamheid van dit Beest ligt allereerst 
op godsdienstig gebied. Het maakt, dat allen het eerste Beest gaan 
aanbidden. Dit heeft nog niet plaats als het eerste Beest optreedt als 
Mens der zonde; het geschiedt eerst dan, als het van de dodelijke 
wonde genezen is, dat is, als het weer uit de afgrond opgekomen is, 
als het van zevende achtste koning geworden is. Dit heeft plaats in 
de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël 9, dus gedurende 
3½ jaar. Dan openbaart het Beest zich bijzonder als de Wetteloze 
en woedt tegen Israëls heiligen. Zeker mede omdat zij hem niet 
willen aanbidden.

Om tot aanbidding van het eerste Beest te nopen, doet het tweede 
Beest grote tekenen. Het doet zelfs vuur van de hemel afkomen op 
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de aarde voor de mensen. Hiermede wil het zijn Goddelijke 
zending bewijzen. Velen zullen hierin geloven, zij zullen de 
bewijzen er voor voorhanden menen. Dat het door de macht van de 
Draak is, ontgaat hun. Zij worden er door verleidt en gaan het 
Beest en in hem de Draak aanbidden.

Christus heeft die tijd voorzegd en er voor gewaarschuwd. « 
Alsdan, (dan is in de tijd als de gruwel der verwoesting er is, zie vs. 
15), zo iemand tot u lieden zal zeggen Zie hier is de Christus of 
daar, gelooft het niet. Want daar zullen valse christussen en valse 
profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, 
alzo, dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen 
zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd », Mt. 24:23-25. 
Hieruit blijkt, dat het tweede Beest nog meerdere helpers zal 
hebben en velen in die tijd mee zullen doen aan de verleiding. Dit 
alles heeft dan plaats onder opperleiding van Satan, want 
Openbaring 12:9 zegt, dat hij de gehele wereld (de geordend 
bewoonde wereld) verleidt.

‘t Is nu te begrijpen, waarom het eerste Beest, de Mens der 
zonde, zich in de tempel Gods zet. Het is om Goddelijke eer en 
aanbidding te ontvangen. 

HET BEELD VAN HET BEEST. Het tweede Beest doet nog meer. 
Waar het eerste Beest nog steeds in de tempel Gods kan vertoeven 
om Goddelijke eer in ontvangst te nemen, waar het niet steeds kan 
klaar staan zich als God te vertonen, omdat het ook nog andere 
dingen te doen heeft, daar bedenkt het tweede Beest iets: men moet 
een beeld voor het eerste Beest maken. Mogelijk een uitbeelding 
van hem. Dan komt de Draak en geeft het tweede Beest de macht 
om aan dat beeld een geest te geven, waardoor het kan spreken. Die 
« geest » is mogelijk een of ander boze persoonlijkheid die in het 
beeld gaat zetelen en nu spreekt in de plaats van het Beest en onder 
inspiratie van het tweede Beest of van Draak zelf. Zo is het eerste 
Beest dus steeds vertegenwoordigd.

In die tijd zullen velen verleid worden. Een deel werd door de 
tekenen en wonderen verleid om het Beest in persoon te aanbidden. 
Eenmaal zover, worden ze verleid een beeld voor hem te maken. 
Dit wordt door een geest bezield en spreekt. Dit is een nieuwe 
attractie en moet tot verleiding voeren. Het is een der tekenen en 
wonderheden van Mt. 24. Schier allen worden meegetrokken.

Het gemaakte en sprekende beeld moet ergens een plaats hebben. 
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Welnu, het zal in dezelfde tempel Gods zijn als waar de Mens der 
zonde zich van tijd tot tijd zal vertonen. Dat beeld is gruwel der 
verwoesting waarvan door de Heere in Mt. 24:15 gesproken wordt: 
« Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan 
gesproken is door Daniël den Profeet, staande in de heilige plaats 
(die het leest, die merke daarop), dat alsdan die in Judea zijn 
vlieden op de bergen… », enz. Het beeld voor het Beest heet de 
gruwel der verwoesting. Hiervan is, zegt de Heer Jezus, reeds door 
Daniël gesproken.

Als we Daniël naslaan, blijkt er sprake van te zijn in hfdst. 9:27b. 
De Leidse vertaling zet hier: « en in de plaats daarvan (n.l. van het 
slacht- en spijsoffer van vs. 27a) komt een ontzettende gruwel ». 
Van der Palm zet:

« En op de tinne (des tempels) zal de verwoestende gruwel staan 
», De Companion Bible: « en in plaats er van (n.l. van het offer) zal 
de gruwel der verwoesting zijn ».

Deze gruwel der verwoesting, het beeld van het Beest, wordt 
gesteld in de tempel Gods, staat, volgens Mt. 24:15, in de heilige 
plaats. Volgens Mk. 13:14 is « dat waar het niet behoort ». Terecht. 
En dat beeld nu wordt aangebeden. Wie het niet doet, wordt 
gedood.

MERKTEKEN, NAAM, GETAL. De macht van het tweede Beest reikt 
nog verder. Het heeft niet alleen macht om hen te doden die het 
beeld niet aanbidden, het maakt ook, dat iedereen kleur moet 
bekennen. Immers anders konden zij die veraf woonden en niet in 
aanraking kwamen met het Beest of zijn beeld en dat niet wilden 
aanbidden verborgen blijven. Het tweede Beest weet allen te 
treffen.

« En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en 
armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun 
rechterhand of aan hun voorhoofden en dat niemand mag kopen of 
verkopen dan die het merkteken heeft of den naam van het Beest of 
het getal zijns naams. Hierin is de wijsheid: die het verstand heeft 
berekend het getal van het Beest, want het is het getal eens mensen 
en zijn getal is zes honderd zes en zestig. » Openbaring 13:16-18. 
Hiermee worden allen maatschappelijk geboycot die met de Beest 
eredienst niet van doen willen hebben. Niemand kan kopen of 
verkopen. Iedereen die een der kentekenen niet heeft, moet zo 
doende ondergaan. Zij die voor Beest of beeld gebracht ze niet 
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aanbidden, worden gedood; zij die er niet mee in aanraking komen, 
veraf wonende, eenvoudige en stillen in den lande, enz.; worden op 
andere wijs getroffen: ze moeten verhongeren. Wie het merkteken 
of de naam of het getal niet heeft, wordt buiten het 
maatschappelijke leven gesloten. Hiervoor is geen uitzondering. 
Allen vallen daar onder. Hiermee begint de grote verdrukking.

Er wordt drieërlei kenteken gegeven: een merkteken, een naam, 
een getal. Dit zijn bijzondere « stempel », ter kentekening. Ze 
worden aangebracht op voorhoofd of rechterhand. De een begeert 
dit, de ander dat kenteken. Het eenvoudigste is mogelijk het 
merkteken. Wat anders is de naam van het Beest. Weer wat anders 
is het getal van zijn naam. Het merkteken zal een zeker symbool 
kunnen zijn van Satan of van het Beest, een teken, waarmee hij iets 
uitdrukt. Zijn naam is zijn in stempel neergelegde handtekening. 
Het getal van zijn naam is een zekere cijferwaarde door zijn 
naamletters vertegenwoordigd.

Over de naam en het getal van de naam is verschillend gedacht. 
Een zekere groep van belijders meent daarmee het Pausdom te zien 
aangeduid. De Paus zegt, dat hij de plaatsvanger van de Zoon Gods 
is, zeggen zij. Dit is in het Latijn Vicarius Filii Dei. Als men 
daarvan de letters V, I, C, I, U, I, L, I, I, D, I neemt en als 
Romeinse cijfers beschouwt, komt men tot 5 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1 
+ 50 + 1 + 1 + 500 + 1 = 666. Dit schijnt te kloppen. De fout 
hierbij is echter dat men dit getal vormt met Latijnse woorden en 
letters overslaat b.v. a, r, s, f. Zo krijgt men een scheef geknutsel 
om een systeem op te houden. We moeten met het Grieks of het 
Hebreeuws rekenen. Hierin heeft elke letter een getalwaarde. Het 
getal 666 zal de getalwaarde vormen van de naam van het Beest. 
Dat zal zeer waarschijnlijk of ook een Griekse naam dragen; in die 
taal kan de getalwaarde van elke letter opgegeven worden; geen 
enkele letter zal dan overgeslagen behoeven te worden. De Schrift 
zegt verder dat het een naam zal zijn, geen titel dus. De naam van 
het beest zal de getalwaarde 666 hebben. D.w.z. 
vertegenwoordigende de waarden van alle letters. Opgeteld zullen 
ze tot som 666 geven.

Het merkteken, de naam of het getal worden nu nog nergens 
gegeven om de eenvoudige reden, dat het Beest, de Mens der 
zonde, nog moet verschijnen. Die zal een naam dragen of 
aannemen, waarvan de waarde der letters tot som heeft het getal 
666. Dat getal zal eenmaal echter wel te berekenen zijn « want », 
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zegt vs.-8, « het is het getal eens mensen ». Het Beest is een mens, 
de Mens der zonde en zijn naam zal een menselijke naam zijn, dat 
is: liggen in de menselijke sfeer. Hij komt niet tot de naam van een 
of ander hoger wezen, hij blijft op het menselijk gebied. Mede 
hieruit blijkt, dat hij geen god is. Al kunnen wij dus nu de 
berekening niet maken, ze is eenmaal wel uit te voeren. Wij kunnen 
het nog niet, omdat de naam ontbreekt. God heeft die opzettelijk 
niet willen geven om hem niet openlijk aan te duiden. Zij die Zijn 
Woord geloven, zullen eenmaal de proef op de som kunnen maken 
en kunnen controleren wie het is. 
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XIII. DE ANTICHRISTUS. 

1 Joh. 2, 4, en 2 Joh.

NABOOTSING EN LOOCHENING. Als we inzien, dat het tweede 
Beest, in tegenstelling met het eerste dat een politieke figuur is, een 
godsdienstige functie vervult en optreedt op religieus gebied, 
kunnen we Johannes’ zendbrief in dezen verstaan en de naam Anti-
christus begrijpen. We wijzen hierbij eerst nog op Openbaring 
13:1: « En ik zag een ander Beest...en het had twee hoornen, des 
Lams hoornen gelijk ». Hier wordt een vergelijking gemaakt met 
het Lam, Christus. Dit geschiedt bij het eerste dier niet. Het tweede 
Beest wil Christus nabootsen en wel als het Lam. Het Lam is er om 
de zonde der wereld weg te nemen, Joh. 1:29, 36, is dus een naam 
die aan een verhouding tot God doet denken; het herstelt de 
verhouding tussen God en de mens en dient ter verzoening. Het 
tweede Beest nu wil de verhouding tussen de wereld en het eerste 
Beest op godsdienstig terrein regelen. Allen moeten het eren. Het 
spreekt daarbij vanzelf niet de woorden des Vaders, maar die van 
de vader der leugen en, als de Draak. Het wil zijn in de plaats van 
het Lam en heet daarom ook Anti-Christus, want anti wil hier niet 
allereerst zeggen: « tegen », maar: « in de plaats van ».

Johannes voorspelt reeds dat er zo’n figuur komen zal. En nog 
iets. Men zie « Kinderkens, het is de laatste ure en gelijk gij 
gehoord hebt, dat de Antichristus (grondtekst) komt, zo zijn ook nu 
vele anti-christussen (grondtekst) geworden, waaruit wij kennen, 
dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren 
uit ons niet, want, indien zij uit ons geweest waren, zou zouden zij 
met ons gebleven zijn... », 1 Joh. 2:18, 19. Hieruit leren we ten 
eerste, dat eenmaal de Antichristus komt; ten tweede, dat er 
meerdere voorlopers of begeleiders zijn; ten derde, dat dit een 
kenmerk is van de laatste ure; ten vierde, dat de anti-christussen 
opkomen uit de gelovigen.

Letten we op dit laatste: de anti-christussen komen op uit de 
kringen der gelovigen; « zij zijn uit ons gegaan », zegt Johannes. 
Het zijn vanzelf geen ware gelovigen, maar alleen blote belijders: « 
zij waren uit ons niet want... zo zouden zij met ons gebleven zijn ». 
Met dit al blijkt het, dat we de anti-christussen op godsdienstig 
gebied moeten zoeken. En dit doen we ook met de Antichristus. 
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Deze heeft Lamshoornen en treedt op om de hele wereld tot 
aanbidding van het Beest te brengen.

Waaraan is hij echter duidelijk te herkennen? Hieraan: « Wie is 
de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus. Deze is de 
Antichristus die den Vader en den Zoon loochent », 1 Joh. 2:22. 
Dit zal het tweede Beest doen, want hij spreekt als de Draak. En die 
zal ook Vader en Zoon loochenen anders kan de Mens der zonde 
zich niet als God vertonen.

In Johannes’ dagen was er reeds de geest van de Anti-christus. 
Die geest kwam uit in de valse profeten. Hiervan schrijft Johannes: 
« Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de 
geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan 
in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt, 
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle 
geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die 
is uit God niet, maar dat is de geest van den Antichristus, welken 
geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu alreeds in de wereld. 
» 1 Joh. 4:1-3.

Hier vinden we een dubbele schakel. Ten eerste wordt er verband 
gelegd tussen de valse profeten en de geest van de Antichristus, en 
blijkt, dat men in de Valse Profeet de Antichristus mag zien. Ten 
tweede zien we een schakel met 2 Thess. 2; de verborgenheid der 
ongerechtigheid die reeds ingewrocht werd. Dat was door de vele 
valse profeten van die dagen die loochenden dat Christus in het 
vlees gekomen was. Hiermee loochent men Vader en Zoon want 
dan is God niet Christus’ Vader en is Deze niet door God verwekt. 
Hiermee wordt ook het hele werk der verlossing geloochend en 
wordt de mens die voelt dat hij verlossing nodig heeft, op de weg 
der zelfverlossing gedreven.

In de toekomst zal de loochening van Vader en Zoon weer in 
kracht toenemen. Men zie in dat het hier geen blote ontkenning is 
van de zijde der wereld maar dat ze op godsdienstig terrein valt, bij 
hen die uit de kring der gelovigen voortkomen. In die dagen zal 
men niet alleen de vleeswording loochenen, maar ook ontkennen 
dat Jezus Christus andermaal in het vlees komende is. Wie het 
eerste doet, moet ook het tweede leren. Deze noemt 2 Joh.:1 
verleiders. « Want daar zijn vele verleiders in de wereld gekomen, 
die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees komende is 
(grondtekst). Deze is de Verleider en de Antichristus ». We zien 
hieruit dat de Valse Profeet ook loochent dat Christus andermaal in 
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het vlees wederkomt, dus ontkent, wat Hand. 1:11 leert: « Deze 
Jezus die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen 
gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren ». Hij 
zal ontkennen, dat de Zoon des mensen zal zitten op de troon 
Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Voor hem bestaat dit alles niet. Er is 
slechts één verlosser — de Mens der zonde. Hem moet men 
Goddelijke eer bewijzen. Vader en Zoon worden geloochend, het 
Beest en de Draak worden aanbeden, Openbaring 13:4 en 12. Dat 
alles is het werk van de Antichristus, de valse Profeet. 

116



XIV. DE NIETIGE HERDER. 

Zacharia II.

DE VERLATER DER KUDDE. Voor de behandeling van de Valse 
Profeet gaan we van achteren naar voren én komen we nu tot het 
O.T. We menen, dat hij hier voorkomt in Zach. 11 en getekend 
wordt als « de Nietige Herder ».

Zacharia moet het gereedschap van een herder nemen. Dit was 
een stok, een staf en een slinger met tas. Terloops geven we aan 
welk gebruik de Oosterse herder hiervan maakte.

De stok was een dikke knuppel van ongeveer twee voet lang, 
meest van eikenhout. Hij had een ronde kop die met een groot 
aantal zware ijzeren spijkers beslagen was. Het andere einde was 
doorboord en door het gat werd een touw gestoken waarmee hij 
aan de gordel van de herder hing.

De staf was ongeveer zes voet (2 m.) lang. Hiermee werden de 
schapen geweid, voor afdwalen behoed en bij onwilligheid met een 
tik er mee tot gedweeheid aangezet.

De slinger deed gewoonlijk de dienst die bij ons de herdershond 
verricht: hij diende om de schapen bijeen te houden. De herder 
slingerde er de stenen mee die het schaap als het ver afdwaalde, 
deed schrikken en terugkeren.

Zacharia moet deze symbolen van het herdersambt nemen en een 
dwaze d.i. nietige herder voorstellen. Waartoe? De Heere zegt het 
hem:

« Want zie, Ik zal een herder verwekken in dit land: wat gereed 
is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij 
niet zoeken en het verbrokene zal hij niet helen en het stilstaande 
zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten en hun 
klauwen zal hij verscheuren ».

Men verstaat nu waarom hier sprake is van een waardeloze 
herder. In plaats van als een ware herder de kudde te weiden, komt 
hij om te slachten en te verderven. Hij stelt zijn leven niet voor de 
schapen, maar doet als de dief, waarvan Christus spreekt in Joh. 
10:10.

We menen, dat hiermee de Valse Profeet wordt aangeduid. Hij 
gelijkt op de ware, de goede Herder, Christus, maar is een dief. Hij 
bootst Christus na, maar ‘t is slechts om de kudde in handen te 
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krijgen en dan te verderven. Hij gelijkt op het Lam zoals we zagen, 
heeft twee lams hoornen, maar is een verderver en begeert slechts 
te roven.

Sommigen menen, dat met deze nietige herder het Beest, de 
Mens der zonde bedoeld is. Wij menen dat hier de Valse Profeet 
bedoeld wordt, juist omdat hij het Lam als Herder nabootst, wat het 
Beest niet doet.

Dit blijkt ook uit het vervolg: « Wee den nietige herder, den 
verlater der kudde ». Hij verlaat de kudde en bewijst daarmee te 
zijn als zij, die uit de kring der gelovigen uitgaan en niet waarlijk 
uit hen zijn. Dat zijn de anti-christussen, 1 Joh. 2:18, 19. En zo zal 
ongetwijfeld ook de Antichristus doen. Hij gelijkt op een ware 
herder, hij is een waardeloze beheerder der kudde; hij lijkt een 
ware leidsman, hij is een dief. Hij doet als Judas, die wel tot de 
discipelen behoorde maar niet waarlijk Christus’ volgeling was. 
Vandaar Gods oordeel: « Wee den nietige herder ».

Het oordeel van de Nietige Herder vinden we in het vervolg van 
het vers. « Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn 
rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren en zijn rechteroog 
zal ten enenmale duister worden ». We zullen hier aan het 
geestelijke zwaard van Openbaring 19:15 moeten denken, het 
zwaard des woords. Door het machtwoord van Zijn mond zal 
Christus ook de Valse Profeet te niet doen. Zach. 11:17 geldt 
mogelijk ook de Mens der zonde. Hem en de Valse Profeet kan 
hetzelfde oordeel treffen. Beiden worden machteloos gemaakt: de 
rechterarm verdort, valt slap neer, het rechteroog verduistert. Zij 
staan zo machteloos en kunnen in de vuurpoel geworpen worden.

Als we in Zach. 11 in de Nietige Herder de Valse Profeet mogen 
zien aangeduid, komen alle drie in het O.T. voor. Mogelijk is er in 
Zacharias’ dagen een type van de laatste geweest waarop de 
voorvervulling van Zacharias’ woorden betrekking heeft. Uit al het 
bovenstaande blijkt, dat de Valse Profeet of Antichristus of Nietige 
Herder een figuur is op godsdienstig terrein die in hoofdzaak twee 
dingen doet: hij verleidt en staat tegen en loochent vele dingen. Hij 
zal de grootste verleider zijn en de heftigste tegenstander van het 
woord der waarheid. Hij vindt zijn type in Elymas de tovenaar die 
een valse profeet heet, Hand. 13:6. Hij zal zoals deze weerstaan, 
vol zijn van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle 
gerechtigheid en steeds trachten de rechte wegen des Heren te 
verkeren d.i. verdraaien, bederven, vs. 10. Is Elymas een geestelijk 
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kind van Satan geweest, de Valse Profeet zal het ook lichamelijk 
zijn. Hij zal als de Nietige Herder zijn volgelingen geheel op 
verkeerde wegen leiden, ze niet weiden noch verzorgen. Hij zal 
doen als de dief van Joh. 10:10 stelen, slachten, verderven.. (Zach. 
11:16). De ware schapen zullen hem echter ontvlieden en hem als 
een vreemde beschouwen. Zij zijn de uitverkorenen die staande 
blijven en hem herkennen in zijn bedrog en leugen. 
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XV. DE SATANISCHE DRIE-EENHEID. 

NABOOTSING EN KARIKATUUR. Wij geloven in de Drie-eenheid 
Gods. Velen menen dat dit een driegodendom is en dat, wie 
voorstander is van die leer, drie Goden belijdt. We merken op, dat 
er één God is, dat is één Goddelijk Wezen, bestaande niet uit, maar 
in drie Personen die we kunnen noemen: God, Gods Beeld, Gods 
Geest; of ook: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is hier de plaats 
niet daarover uitvoerig te spreken. We wijzen alleen op Joh. 14:16, 
17 waar we de Vader, de Zoon en de Geest vinden. Deze laatste is 
een andere Trooster. Een kracht of invloed, waarvoor sommigen de 
Geest houden, kan het niet zijn, want een kracht of invloed is geen 
trooster. Dit is alleen een persoon. Was de Geest een kracht, dan 
had de evangelist geschreven: een andere vertroosting. Ook in 2 
Cor. 13:13 vinden we alle Drie: hier is o.m. sprake van de 
gemeenschap des Heiligen Geestes. Ook dit wijst er op dat Hij een 
Persoon is. Verder zie men 1 Cor. 12:4-6. In vs. 11 staat, dat de 
Geest een wil heeft. Dat is, een Persoon is. Dit alles in het 
voorbijgaan.

Waar er een Goddelijke Drie-eenheid is, bootst Satan deze na. 
Alle nabootsing van Satan is karikatuur, gebrekkig wanbeeld. Hij 
zelf is karikatuurvader, de Mens der zonde karikatuurzoon, de 
Valse Profeet karikatuurgeest. We vinden ze alle drie in 
Openbaring 13: als Draak, als (eerste) Beest en als tweede Beest.

Waarin zit nu de schijn drie-eenheid?
Ten eerste daarin, dat de Draak, het eerste Beest en de Valse 

Profeet een eenheid vormen tegen God in. Het eerste Beest spreekt 
zoals de Draak heeft gedaan: het lastert God, zie Op. 13:5 en Ez. 
28:16 en 18 (voor koophandel moet men laster of lastering lezen, 
hebben we gevonden). Het tweede Beest spreekt ook als de Draak, 
Op. 13:11.

Ten tweede gaan uit aller drieën mond onreine geesten, geesten 
der demonen, Op. 16:13, 14. Daarmee vergaderen zij tot de strijd 
bij Armageddon.

Ten derde aanbidt men de Draak, Op. 13:4, het eerste Beest. 
13:8, 15 en mogelijk ook het tweede Beest.

Wat het werk der afzonderlijke personen betreft, is er, evenals in 
de Goddelijke huishouding, ook hier een verdeling van taak. De 
Draak is ontwerper van alles. Hij is de geestelijke vader dezer drie-
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eenheid uit wie alles is. Hij heeft het veldtochtplan tegen God 
opgemaakt. Het is alles naar zijn inwerking, 2 Thess. 2:9. Het 
eerste Beest werkt dit nader uit. Satan doet het niet alleen; hij heeft 
de mens der zonde nodig. Hierin bootst hij de Persoon van Christus 
na. Het eerste Beest gaat zelfs in de dood, ontvangt althans een 
dodelijke wonde en komt evenals Christus in de afgrond, Rom. 
10:7, Op. 13:3, 17:8. Het verrijst daaruit weer, 13:3, 17:8. Dan 
ontvangt het de kracht, de troon en de macht van de Draak. Het is 
door dit Beest dat de Draak bijzonder wordt aangebeden, Op. 13:4. 
Het tweede Beest inspireert, het wil de plaats van de Geest Gods 
innemen; het maakt dat het eerste Beest aanbeden, dat is: 
verheerlijkt wordt, evenals de Geest de Zoon Gods verheerlijkt.

Waar het een karikatuur drie-eenheid is, zijn er ook verschillen 
die op nabootsing wijzen. Vooreerst het feit, dat Satan zichtbaar zal 
worden en een troon op aarde zal hebben, Op. 2:13. God de Vader 
is onzichtbaar en vertoont zich alleen in Christus, Joh. 14:9. Ten 
tweede heeft Christus een voorbestaan en de Mens der zonde niet. 
Deze wordt wel door Satan verwekt maar bestond niet eerder. Ten 
derde wordt de Geest in de Satanische drie-eenheid uitgebeeld door 
een mens terwijl de Geest Gods geen uitbeelding is of heeft, maar 
innerlijk inwerkt. Deze en nog wel andere verschillen, wijzen op 
onzuivere nabootsing.

In dit verband wijzen wij er nog op, dat het eerste Beest het zaad 
der Slang is. In Gen. 3:15 staat: « En Ik zal vijandschap zetten 
tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad ». Dit 
betreft vier personen: Satan, Evan en van elk het zaad. Het zaad der 
vrouw is Christus, het zaad van de Slang zal de Mens der zonde 
zijn. We nemen dit niet of niet alleen op in de zin zoals vele Joden 
uit de vader de Duivel waren, Joh. 8:44, n.l. door inwerking (zoals 
de gelovigen in die zin ook kinderen Gods heten) maar in meer 
letterlijken zijn: Satan zal van het eerste Beest de lichamelijke 
vader zijn. Gen. 3:15 zegt dit, logisch verklaard. Satan is o.i. ook 
de lijfelijke vader van het tweede Beest, want Op. 13:11 spreekt 
van een ander Beest. Hier staat in het Gr. het woord « allos » wat 
betekent: « van dezelfde soort ». Hij is dus eveneens door Satan 
verwekt. Geen wonder dan ook, dat hij spreekt als de Draak. In dit 
laatste ligt weer een karikatuurtrek met de ware Drie-eenheid. God 
heeft nimmer zijn Geest behoeven te verwekken. Deze was immer 
bij en in God. Satan moet de Valse Profeet eerst verwekken voor 
deze er is en kan optreden. 
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SATAN IN DE EINDTIJD. Satan werkt tot heden toe nog in het 
verborgen. Hij misleidt de wereld door listige omleidingen. Door 
allerlei stelsels weerhoudt hij de mens tot God te naderen; door 
allerlei leugen houdt hij hem in zijn macht. Dit is reeds begonnen 
vanaf de eerste ongehoorzaamheid, sterker geworden na de Vloed, 
doorgegaan gedurende de tijd van Mozes tot Christus en dat gaat 
nu nog door. Echter, dat zal zo niet blijven. Satan bereidt iets voor. 
Hij wil de ongerechtigheid op het hoogst doen uitbreken; hij kan 
niet anders, want het inwendige vuur drijft hem er toe. Naarmate de 
historie voortschrijdt, bereidt hij politiek en godsdienstig de tijd 
van de Mens der zonde en van de Valse Profeet voor. Eerst als die 
er zijn, kan Satan zich meer in zijn ware aard openbaren en zich 
betonen de grote tegenstander van God te zijn.
We hebben hierboven reeds, aan de hand van Daniël, uiteengezet, 
wat er nog te wachten is. Het Beestrijk moet eerst ontstaan. In die 
tijd vestigt Satan zijn troon op de aarde. Het centrum van zijn 
macht zal zijn in Pergamus, Op. 2:13. Dan is hij nog wel niet uit de 
hemel geworpen, maar waar we in Job reeds lezen, dat hij omtrok 
op de aarde en die doorwandelde, Job. 1:6, en 2:2, iets wat we niet 
figuurlijk behoeven op te vatten, daar is hiet niet zo heel vreemd, 
dat hij in de eindtijd een vast punt uitkiest van waaruit hij zijn 
macht bijzonder zal openbaren. Het is mogelijk van daaruit, dat de 
voorlopers van de Mens der zonde en van de Valse Profeet hun 
instructies ontvangen of waarheen ze zich kunnen richten. Er zullen 
immers velen komen en zeggen: ik ben de Christus en zij zullen 
velen verleiden, Mt. 24:5. Er zullen vele valse christussen en valse 
profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, Mt. 
24:24. Er zullen vele valse profeten uitgaan in de wereld, 1 Joh. 
4:1. Zij zijn de geesten die niet belijden, dat Jezus Christus in het 
vlees gekomen is. ‘t Is de geest van de Antichristus, die aan diens 
komst voorafgaat. Satan zet de volken een beker der bezwijmeling 
aan de mond, waarvan ze drinken. In hun roes zullen zij tenslotte 
woeden en ijdelheid bedenken, zich tegen de Heere en Zijn 
Gezalfde verheffen, Ps. 2. In Jer. 25:15-31 heet dit de beker van de 
grimmigheid des Heren. De oogst der aarde wordt langzamerhand 
rijp, Op. 14:15.

Middelerwijl heeft de Vrouw, Israël, het mannelijk kind gebaard: 
de uitverkorenen van de eindtijd die eenmaal geroepen zullen zijn 
de Heidenen te hoeden, Op. 12:5. Deze zullen door hem vervolgd 
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worden, maar God zal ze, mogelijk als een Henoch, wegnemen en 
in veiligheid stellen. 

HET BEEST IN DE EINDTIJD. In de eindtijd verwekt Satan de Mens 
der zonde. Het is zijn oogmerk dat deze alles regeert. Hij wil God 
nabootsen en in plaats van Diens Christus zijn zoon stellen. Satans 
kind als hij is, weet de Mens der zonde door vleierij, en bedrog, en 
mede door geweld, de heerschappij over het Beestrijk te 
bemachtigen. Hij stelt zich met de afvallige Joden in verbinding en 
versterkt hun het verbond, één week, d.i. 7 jaar. Mogelijk heeft de 
Heere Jezus op hem het oog als Hij zegt, dat er een ander zal 
komen in zijn eigen naam en dat de Joden die zullen aannemen, 
Joh. 5:43. Mogelijk ook geldt deze tekst de Valse Profeet. Hoe ook, 
het Beest zal als Kleine Hoorn een grote rol in Israël spelen.

Het Beest wordt in een krijg gewikkeld. Daarin ontvangt hij een 
dodelijke wonde. Hij sterft of wordt schijndood en wordt begraven; 
hij komt in de afgrond. Daaruit herrijst hij weer; hij bootst 
Christus’ opstanding na. Nu geeft Satan hem zijn kracht en troon 
en macht. Dat is in de helft der 70ste jaarweek van Dan. 9. Dan 
ontstaat een heftige vervolging tegen Israëls heiligen des 
Allerhoogste, die de oprichting van het Koninkrijk der hemelen 
verkondigen, Mt. 24:14; hij doet hun krijg aan, 42 maanden. Hij 
spreekt grote dingen en lasteringen tegen God.

Politiek genomen, schijnt de wereldvrede na de opstanding van 
het Beest gekomen. Wie immers kan er krijg tegen hem voeren, 
Op. 134. Echter — wanneer men zeggen zal: Het is vrede en geen 
gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, 1 Thess. 5:3. 
De vrede en rust blijft niet.

Ten eerste is er een andere macht die aan het Beest een doorn in 
het oog is. Het is de macht van Babel. Dit is de grote Hoer die op 
het Beestrijk zit. Ze beheerst de economische wereld, de 
handelspolitiek. Dit heeft niet in eens plaats, het is geleidelijk zo 
gegroeid. Toen de Mens der zonde opkwam, was dit reeds zo. Het 
afvallige Jodendom, vooral zetelend in Babel, zal de wereld 
beheersen. Het Beest zal hieraan aan een eind maken. Zodra het uit 
den afgrond herrezen is, gaat het met 10 andere koningen regeren. 
Op. 17:12 zegt immers, dat de tien hoornen tien koningen zijn, die 
het koninkrijk in het stadium toen Johannes het zag, nog niet 
ontvangen hadden, maar als koningen macht ontvangen op één ure 
met het Beest. Dit is, als het als achtste koning gaat regeren. Dat 
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duurt drie en een half jaar. De tien hoornen zullen de Hoer haten en 
eindelijk in staat zijn haar te verbranden. Het zal niet buiten het 
Beest omgaan. Hij zal wel de voornaamste drijfveer zijn en zodra 
hij in de tweede helft het spijsoffer wegneemt, Dan. 9:26, zich ook 
meer keren tegen Babel als economische Joodse macht.

Ten tweede gaan de oordelen door en spitst alles zich meer toe 
op de strijd tegen God. De zes bazuinen hebben reeds weerklonken 
voor het Beest uit de afgrond herrijst, de zevende, die zich 
ontvouwt in zeven fiolen, beter: schalen, werken in de tweede helft 
der laatste jaarweek. Bij de vijfde schaal wordt de troon van het 
Beest verduisterd, Op. 16:10. Dan. 11 laat ons zien wat dit inhoudt. 
Op de tijd van het einde zal de Koning van het Zuiden (Egypte) 
tegen hem, de Koning die doet naar zijn welgevallen (vs. 36) met 
hoornen stoten en zal de Koning van het Noorden (Syrië) tegen 
hem met wagens en ruiters en vele schepen aanstormen. Het « land 
des sieraads », Palestina, wordt dan het slagveld. Dan zal het Beest 
de tenten van zijn paleis plaatsen aan den berg des heiligen 
sieraads, Dan. 11:45, d.i. de tempelberg en dus tegen Jeruzalem 
optrekken. Nu wordt de zesde schaal uitgegoten; de Eufraat 
verdroogt en er komt een gebaande weg voor de koningen van het 
Oosten, de Aziatische volken, die gram tegen het Beest zijn 
geworden, mogelijk èn van erge het verbranden van Babel, 
waarmee ook zij gehoereerd hebben, Op. 18:3,9 èn vanwege zijn 
onderdrukking. Er komt nu een kritieke tijd voor hem. Hij wil er 
zich uit zien te bevrijden. Hoe dit geschiedt bezien we hieronder, 
na eerst nog over de Valse Profeet te hebben gesproken. 

DE VALSE PROFEET IN DE EINDTIJD. De Valse Profeet, het tweede 
Beest, wordt ook in de eindtijd, zeker wel mede door Satan 
verwekt. Het is de machtige tweelingbroeder van de Mens der 
zonde. Wie weet, zijn ze ook in werkelijkheid geen tweelingen. De 
Valse Profeet heeft echter een andere levensloop. Hij voegt zich bij 
de gelovigen en schijnt vroom. Eerst later komt openbaar, dat hij 
niet een hunner was. Dan verkeert hij steeds bij het eerste Beest, 
Op. 13:12.

Het tweede Beest komt op uit de aarde, Op. 13:11. Hieronder is 
waarschijnlijk het land Palestina te verstaan. Hieruit blijkt, dat het 
mogelijk een Jood is, evenals het eerste Beest dit kan zijn. Het 
wordt door Johannes gezien met lamshoornen, bewijs dat het 
Christus na wil bootsen en nederig en onderworpen schijnt. Wie 
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het echter hoort spreken, ziet een grote tegenstelling; het spreekt als 
de Draak, d.i. werpt allerlei lastering tegen God uit.

Ook in het praktische leven zal het een grote tegenstelling 
vormen met het Lam. Christus ging goeddoende het land door en 
maakte geen onderscheid. Hij hielp allen die tot Hem kwamen. Het 
tweede Beest echter zal boycotten. Alleen wie het merkteken van 
het eerste Beest heeft, kan kopen en verkopen. Hiermee sluit het de 
gelovigen uit van de dagelijkse levensbehoeften. Velen zullen dan 
ook hongeren en dorsten. God zal hun het loon niet doen ontgaan, 
Op. 7:16.

Het tweede Beest heeft meer dan één taak. Vooreerst verleidt het 
door tekenen en wonderen hen die het eerste Beest na zijn herstel 
nog niet direct aanbidden. Ten tweede geeft het aan het beeld van 
het Beest een geest. De Geest is het die levend maakt, zegt de Heer 
Jezus. Hier zien we de nabootsing daarvan door ‘n geest. Ten derde 
voert het de aanbidding consequent door ‘t merkteken. Hiermee 
breken vreeslijke dagen aan; wie het niet heeft, wordt overal 
buitengesloten. Dit alles is het werk van de Antichristus. Ten 
vierde zal het alom Vader en Zoon loochenen. Dit is de inleiding 
geweest tot alles, het is de voortzetting en het einde. Door te wijzen 
op het Beest en zijn beeld, zal het in de plaats van de ware Mens de 
Beestmens moeten stellen en waar er nog zullen zijn die aan God 
en Zijn Christus vasthouden, daar zal het telkens Beiden moeten 
loochenen en wijzen op Draak en Beest als de ware goden.

Voor we het Drietal samen bezien, nog een opmerking.
Het verdient aandacht, dat Satan niet alles kan. Hij kan niet als 

het eerste Beest sterven, hij kan niet als het tweede Beest tekenen 
doen. Beiden zijn mensen. Waar hij ze nodig heeft, bewijst hij 
zijdelings, dat de mens van hoger orde is of althans tot iets hogers 
geroepen is. Satan kan wel verleiden en de mens inspireren, maar 
moet het aan die mens overlaten God en het werk van Christus na 
te bootsen. Dit kan hij niet alleen. Het is nu duidelijk waarom hij 
hen verwekt. 

HET LOT VAN HET DRIETAL. Tot afwending van het gevaar dat het 
Beest bedreigt als zijn troon onder de vijfde schaal verduisterd is, 
trekt het naar het « lands des sieraads », Palestina. Daar plaatst het 
de tenten van zijn paleis aan de berg des heiligen sieraads, d.i. de 
tempelberg, Dan. 11:45. Geruchten uit het noorden en oosten 
verschrikken hem, vs. 44. De zesde schaal is inmiddels uitgegoten 
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en heeft de weg bereid van de koningen van het oosten, Op. 16:12. 
Nu komt het onheilige drietal in actie: uit de mond van Draak, 
Beest en Valse Profeet gaan drie onreine geesten, Op. 16:13. Zij 
moeten de koningen der gehele wereld, d.i. der gecultiveerde en 
geciviliseerde wereld, bijeenvergaderen tot de krijg van de grote 
dag des almachtige Gods, vs. 14. Die onreine geesten zijn geesten 
der demonen. Geest is hier een verzamelwoord. Er gaan drie 
drommen demonen uit, opgeroepen door het machtwoord van het 
drietal. Alle onderlinge vijandschap wordt voorlopig opzij gezet en 
zij vergaderen zich in Armageddon, vs. 16. Dit woord betekent: 
heuvel van Megiddo. Dit terrein ligt ten zuiden van Karmel. Daar 
worden allen samengetrokken. Dan keren zij zich tegen Jeruzalem, 
Zach. 14:2. Maar hiermee is het ook uit. Nu grijpt God in en zendt 
Christus. De hemel wordt geopend en op een wit paard verschijnt 
Hij Wiens naam is Getrouw en Waarachtig. Achter Hem volgen 
heerlegers ook op witte paarden, Op. 19:11, 14. De Heere strijdt nu 
tegen de Heidenen, Zach. 14:3. Uit Zijn mond gaat een scherp 
zwaard om de Heidenen te slaan. Hij trekt het hele land door « en 
treedt de wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap 
des almachtige Gods », Op. 19:15. Hij begint bij de stad, (n.l. 
Jeruzalem), Op. 14:20 en trekt dan naar het noorden en het zuiden. 
Hij reikt tot Edom toe, Jes. 63:1. De hele afstand is 1600 stadiën 
(d.i. ± 300 km., de lengte van Palestina). De Schrift stelt ons die 
tocht dichterlijk voor: ‘t is of de Heere bespat is met het rood van 
de wijn, symbool van de vele verslagenen; de kracht der volken 
wordt symbolisch op Zijn kleren gesprengd gezien en Zijn gewaad 
als bezoedeld, Jes. 63:3. Het is de dag der wrake, vs. 4. De 
werkelijkheid is, dat Hij niemand met een letterlijk zwaard behoeft 
te doden: uit Zijn mond gaat het zwaard van Zijn krachtwoord. Wat 
doet Hij? Hij zal eens iegelijks ogen zullen uitteren uit hun holten 
en eens iegelijks tong zal uit zijn mond uitteren, Zach. 14:12. 
Verder zal de een de ander aangrijpen, vs. 13, zoals de Midianieten 
elkaar deden bij Gideons aanval (Rich. 7:22). Hiermee rekent God 
af met de volken.

En het drietal? Satan wordt gegrepen, gebonden en in de afgrond 
geworpen, Op. 20:2, 3. We zagen in Jes. 14 reeds hoe hij 
ontvangen wordt. Beest en Valse Profeet worden gegrepen en 
moeten naar de poel des vuurs die met sulfer brandt, Op. 19:20. 
Satan blijft duizend jaar in de afgrond waar hij vertoeft te midden 
van wormen en maden. Een vreselijke straf voor de Zoon des 
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dageraads. Dan wordt hij ontbonden en herkrijgt zijn vrijheid. Het 
heeft hem niet tot berouw gebracht. Hij verleidt de volken 
andermaal en stormt aan tegen de legerplaats der heiligen en de 
geliefde stad, Op. 20:9. De legers worden gedood door vuur en 
Satan wordt in de poel des vuurs geworpen. Daar ontmoet hij zijn 
twee zonen die er al 1000 jaar in geweest zijn. Met hun drieën 
worden ze nu gepijnigd in « alle eeuwigheid », zegt de St. V. in 
Op. 20:40. Het Grieks heeft « in de aionen der aionen » dat is 
gedurende de laatste twee aionen. Het einde van Satan is volgens 
Ezechiël, dat hij tot as wordt op de aarde (Ez. 28); dat der twee 
anderen wordt niet vermeld. Zij delen waarschijnlijk in het lot van 
Satan, hun vader. 
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BESLUIT. 

We hebben in het voorgaande slechts enkele richtlijnen gegeven. 
We hopen dat de lezer zelf in de Schrift nog meer van het onheilig 
drietal zal vinden. We hebben alle teksten waarin de titels 
voorkomen gegeven. Wie ze nagaat, zal de schets kunnen 
vervolledigen en nog beter met Satan en zijn macht op de hoogte 
komen. Welk een groot werk heeft de Heer Jezus toch gedaan, dat 
Hij niet alleen voor de zonde geleden heeft, maar door de dood de 
geweldenaar des doods heeft overwonnen. Satan moge dan de 
heerschappij nog hebben en insluiten in de Hades, Christus heeft de 
sleutels ter opening. Hij is Heer ook over de doden, Rom. 14:9. 
Satan is ook aan Hem onderworpen. Alles is Hem ondergeordend 
en Hij zal niet rusten voordat de laatste aan Satans greep is 
ontnomen. De Vorst des levens heeft meerder macht dan de 
geweldenaar des doods en de Goddelijke Drie-eenheid zal al Satans 
werken dusdanig te niet doen, dat God eenmaal alles in allen zal 
wezen.
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Inleiding.

De leer der onsterfelijke ziel die bij de dood het lichaam verlaat 
om in een hemel van gelukzaligheid op te varen of in een hel van 
rampzaligheid neer te dalen, in een plaats van loutering te komen 
of in andere gewesten haar leven voort te zetten, over te gaan in 
een plant of dier of in welke andere vorm ook haar bestaan te 
vervolgen, is algemeen verbreid. In wezen verschillen hierin 
Christen- noch Heidendom van elkaar, al is de voorstellingswijze 
verschillend.

De Schrift neemt te dezen opzichte een andere positie in. Ze 
spreekt anders en geeft tegenover al deze menselijke opiniën de 
leer der opstanding. Zij kent geen directe voortleving evenmin als 
ze een later voortleven ontkent. Ze is hierin uniek en spreekt van de 
opstanding der doden. Waar dit punt van steeds meer betekenis 
wordt, willen we er in deze brochure een verhandeling over 
schrijven waarin we tevens bezwaren er tegen willen ondervangen 
of weerleggen. Bijzonder in het licht der grote verborgenheid aan 
Paulus geopenbaard, is de leer der opstanding van de allergrootste 
betekenis.

Het onderwerp bestrijkt een uitgebreid veld van onderzoek. In 
kort bestek bezien, kan de uiteenzetting niet dan zeer beknopt zijn. 
Met dat al zijn de hoofdlijnen duidelijk aan te geven en als deze 
eenmaal getrokken zijn, zal men inzien, dat de moeilijkheden, vaak 
nog veelal schijnbaar, vanuit de hoofd en grondlijnen moeten 
opgelost worden en men ze niet tot uitgangspunt moet nemen. De 
regel die men hier moet nemen is deze: men heeft de Wet, de 
Profeten en de Psalmen, daarnaar moet men horen. 
Achtereenvolgens willen we nagaan: 

1° de betekenissen van ziel en geest. 
2° vanwaar is de mens. 
3° waarheen gaat de mens. 
4° wat leert de Schrift over dood en graf. 
5° bezwaren en moeilijkheden. 
6° de leer der opstanding. 
Voor een bredere uitwerking verwijzen we naar ons grotere 
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werk: « Van Dood en Opstanding » dat we D. V. later hopen uit te 
geven. Hierin wordt de stof uitgebreider behandeld. 
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I. Betekenis van Ziel en Geest.

ZIEL. Het woord « ziel » komt in de Schrift in méér dan een 
betekenis voor. We gaan er enkele na. 

Ten eerste heten dieren, zielen, Gen. 1:20, 24; 2:19; 9:10 e.a. 
Ten tweede heet de mens in zijn totaliteit een ziel, Gen. 12:5; 

14:21; 36:6; 46:15 e. v., Ex. 1:5; Hand. 2:41; 27:37. Ziel betekent 
hier: persoon, mens. Er zijn zegenende, vermoeide, hongerige 
zielen, Spr. 11:25; 25:25; 27:7. Zielen der mensen, 1 Kron. 5:21 of: 
mensenzielen, is een Hebr. uitdrukking voor: mensen, de persoon 
des mensen. Als zodanig is ook op te vatten: de ziel des vaders, Ez. 
18:4.

Ten derde duidt het woord « ziel » de persoon aan, staat dus voor 
een persoonlijk of ander voornaamwoord: mijn ziel = ik, Gen. 27:4, 
uw ziel = gij, 27:19, een ziel = iemand, Lev. 2:1. Zie ook Mt. 12:18 
(= Ik), Joh. 10:24 (= ons) enz. Hiervan zijn vele voorbeelden. Vaak 
wordt het voornaamwoord in het verband genoemd of ligt er in 
opgesloten.

Ten vierde drukt het woord « ziel » de lichamelijke begeerten uit. 
De Israëliet kon eten naar de lust zijner ziel, Deut. 12:15, 20. Zie 
23:24 (lust = Hebr. ziel). 

Ten vijfde duidt het woord « ziel » de hogere vermogens aan als 
liefde, Gen. 34:3, 8, benauwdheid, 42:21, walg, Lev. 26:11, 
verdriet, Num. 21:4, haat, 2 Sam. 5:18, angst, Job. 30:25, 
blijdschap, Ps. 34:3, droefheid, Mt. 26:38 enz. 

Ten zesde betekent « ziel » leven, Gen. 9:5. De St. V. vertaalt het 
dan ook vaak door « leven »: Gen. 19:17 (om uws levens wil, 
Hebr.: om uwer ziel wil), Ex. 4:19; 21:23; Mt. 6:25; Joh. 13:37. 

Ten zevende is de ziel de vergankelijke mens die aan allerlei 
gevaren blootstaat, Gen. 12:13; 19:19, 20. Zielen kunnen sterven, 
Num. 23:10, Richt. 16:30, 1 Kon. 19:4, van de dood gered worden, 
Ps. 66:9, uit het graf worden opgevoerd, Ps. 30:4, uitgestort worden 
in de dood, Jes. 53:10-12, gezocht worden om te doden, Mt. 2:20, 
behouden worden, Mk. 3:4 (mens, Gr.: ziel) uitgeroeid worden, 
Gen. 17:14, Ex. 12:15, 19; 31:14 Enz. 

DE WESTERSE LEER EN DE SCHRIFT. Men ziet hoe veelvoudig het 
begrip in de Schrift is. Het is daarbij veel concreter dan het 
Westerse begrip. Hetzij dat de Schrift de persoon zelf aangeeft, 
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hetzij de werkingen van lagere of hogere aard, steeds is de ziel zo 
nauw aan het lichaam verbonden, dat ze een eenheid vormen. De 
mens in zijn totaliteit heet ziel. Leert het Plato-ianisme en ook de 
Kerktheologie, dat de mens een tweeheid is en bestaat uit ziel en 
lichaam, waarvan de eerste bij de dood het lichaam verlaat en 
voortleeft, terwijl het lichaam vergaat, de Schrift leert wat anders. 
Ze kent deze scheiding niet. Ze maakt de ziel niet los van het 
lichaam. Ze spreekt ook van doden nog als zielen, of als dode 
zielen. Lev. 21:11 dode lichamen, Hebr.: dode zielen, Num. 6:6: 
lichaam eens doden, dode ziel. Volgens Westerse leer zou men 
moeten spreken van stoffelijk overschot, zielloos of ontzielde 
lichaam. Niet aldus de Schrift. Ook de dode is voor haar een ziel, 
bewijs dat ze geen scheiding kent van ziel en lichaam. 

De Westerse leer van een zelfstandige buiten het lichaam om 
voort kunnende bestaande ziel, is afkomstig van Plato, een Heidens 
wijsgeer. Hij meende, dat de zielen een vóórbestaan hadden, dat bij 
de verwekking telkens weer een dier zielen in een lichaam 
ingeplaatst werd, dat het lichaam de kerker der ziel was en dat de 
dood de verlossing bracht. De mens was dus een tweeheid. Deze 
leer is in de Kerktheologie overgenomen en zó algemeen 
geworden,dat elke afwijking ervan beschouwd wordt als afwijking 
van de waarheid! De Schrift weet van deze dingen echter niets. Zij 
leert geen zelfstandig voortbestaan der ziel zonder het lichaam. 
Zonder lichaamsorganen kan de « ziel » niet denken, voelen, zich 
uiten, enz. Ze bestaat niet buiten, maar in het lichaam. Adam kréég 
geen levende ziel maar is geworden tot een levende ziel, zegt de 
Schrift. Hiermee duidt ze een ontwikkeling aan, waarbij ook het 
lichaam betrokken was, zodat de eenheid reeds direct op de 
voorgrond staat. We komen hierop nog terug. Eerst bespreken we 
iets van het begrip « geest ». 

GEEST. Ook het woord « geest » heeft meerdere betekenissen. De 
oorspronkelijke betekenis is de in beweging zijnde lucht, daarna de 
onzichtbare werking er van, daarna onzichtbare kracht, voorts 
onzichtbare wezens, verder: mensen in een geestelijke 
bestaanswijze.

« Geest » wordt gebruikt ter aanduiding van Gods onzichtbaar 
Wezen, Joh 4:24a (God is Geest). Verder ook als aanwijzer voor de 
Derde « Persoon » d. i. zelfstandigheid en openbaringswijze van 
Gods wezen. Ps. 139:7, Neh. 9:20, Mt. 12:31, 32, Joh. 3:8, 1 Cor. 
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12:4, enz. Hierbij sluit zich nauw aan de uiting en werking van die 
Geest die uitkomt in de werkingen in de natuur; Ps. 33:6; 104:30; 
Ez. 37:5 enz. 

« Geest » betekent ook de natuurlijke en geestelijke gave die de 
mens gegeven wordt. Er kan geest der wijsheid zijn, Gen. 41:38; 
Ex. 28:3. Van Mozes geest kregen ook anderen, Num. 11:17, 25, 
de Geest des Heeren toog de richters aan, Richt. 3:10; 6:34; 11:29; 
13:25 enz. Ook Saul ontving die, 1 Sam. 10:6, 10. Zo ook David, 
16:13, 14. In het N. T. worden geestesgaven gegeven; deze heten 
veelal: heilige geest, d. i. kracht van Boven, Mt. 3:11; Joh. 1:33 b; 
Luk. 1:15, 35; Hand. 2:38, enz. 

« Geest » duidt ook geestwezens aan. Engelen heten geesten, Ps. 
104:4; Heb. 1:7. Job zag een geest ,Job. 4:15. Er zijn boze geesten, 
1 Sam. 16:14 b. v., leugengeesten, 1 Kon. 22:21; onreine geesten, 
Mk. 7:24, geesten in de gevangenis, 1 Petr. 3:19. Satan is een geest, 
Ef. 2:2. 

« Geest » is ook de onzichtbare levenskracht in de mens die hem, 
bij de verwekking gegeven wordt en zich bij de dood terugtrekt, Ps. 
146:4; Pred. 12:7; Ps. 104:30; Hand. 7:59; Mt. 27:50; Op. 11:11. 

« Geest » duidt ook de hogere vermogens en onzichtbare 
eigenschappen in de mens aan die zich openbaren in verstand, wil, 
strevingen, geweten, en die hem verheffen boven het dier. De geest 
kan verslagen zijn, Gen. 41:8; Ps. 34:1,9; smart hebben, Gen.26:35 
benauwd worden, Ex. 6:8, bezwaard zijn, 1 Sam. 1:15, verbrijzeld 
zijn, Jes. 57:15. toornig zijn, Richt. 8:3 (toorn = Hebr. geest). De 
geest kan zich verheugen, Luk. 1:47, verkwikt worden, 1 Cor. 
16:18; 2 Cor. 7:13. Men kan arm van geest zijn, Mt. 5:3. Johannes 
werd gesterkt in de geest, Luk. 1:80. Paulus' geest werd ontstoken, 
Hand. 17:16. Hij nam zich iets voor in de geest, Hand. 19:21, was 
gebonden in zijn geest, Hand. 20:22, diende God in zijn geest, 
Ram. 1:9. Men kan vurig van geest zijn, Hand. 18:25, heilig naar 
geest, 1 Cor. 7:34, bevlekt van geest, 2 Cor. 7:1, vernieuwd worden 
in de geest, Ef. 4:23. Christus was bewogen in de geest, Joh. 11:33.

Al deze sferen behoren tot de geest des mensen die in hem is, 1 
Cor. 2:11. Deze geest vormt met ziel en lichaam de totale mens, 1 
Thess. 5:23. 

« Geest » is ook de nieuwe inwerking die God geeft in de 
wedergeboorte en die staat tegenover de verdorven werking van het 
vlees. Men kan naar de geest wandelen, Rom. 8:4, Gal. 5:16, 25. 

« Geest » betekent ook: « verheerlijkt opstandingslichaam », en 
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duidt zo de mens aan naar zijn geestelijke bestaanswijze. De laatste 
Adam is geworden tot een levendmakende geest, 1 Cor. 15:45. Hij 
is levend gemaakt in de geest, 1 Petr. 3:18. De gestorven gelovigen 
zullen eenmaal leven in de geest, 1 Petr. 4:6. 

Men ziet, dat ook aan dit woord velerlei inhoud wordt toegekend 
en dat men wèl na moet gaan, voor men in dezen beslist. 

ZIEL EN GEEST. Ziel en geest zijn niet identiek, niet hetzelfde. Ze 
grijpen wel in elkaar, maar daarom vallen ze nog niet samen. Reeds 
in het O. T. is het onderscheid in beginsel gegeven en in het N. T. 
wordt het duidelijk aangegeven in 1 Thess. 5:23. « En de God des 
vredes Zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en 
ziel en lichaam warde onberispelijk bewaard in de toekomst onzes 
Heeren Jezus Christus ». Ook in Hebr. 4:12 « Want Gods Woord is 
levend en krachtig en schérpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, der 
samenvoegselen en des mergs ». 

In 1 Thess. 5 is sprake van uw geest en ziel en lichaam. Deze 
tekst wijst dus op drie delen. Zo leert ook Hebr. 4:12 onderscheid 
te maken tussen ziel en geest, want evenmin als de samenvoegselen 
het merg zijn, evenmin is de ziel de geest. Zij zijn twee 
onderscheiden sferen. 

Een beeld kan een en ander ophelderen. Den Haag is Rijk der 
Nederlanden, Zuid-Holland is Rijk der Nederlanden, Nederland 
zelf is Rijk der Nederlanden. Volgt hieruit nu dat Den Haag = 
Nederland? Men weet beter. Zo nu ook met lichaam, ziel en geest. 
Elk heeft een eigen sfeer. Zoals Den Haag ligt in Zuid-Holland en 
dit weer in Nederland, zo is dit ook met de geest, de ziel en het 
lichaam van de mens. Alle drie samen vormen de mens. Beter nog 
alle drie liggen samen in een centrum, de ikheid van de mens, de 
mens achter de mens, de diepere ondergrond en de hogere 
samenvatting.

In enkele teksten komt ziel en geest in parallelvorm voor b. v. in 
Jes. 26:9: « Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik 
met mijn geest die in het binnenste van mij is U vroeg zoeken. » 
Zie ook Job. 7:11 ;12:10; Luk. 1:46, 47; 1 Sam. 1:15; Ps. 77:3, 4. 
Men wil daaruit concluderen dat geest en ziel identiek zijn. We 
vinden echter ook in parallelvorm hart en ziel (zie Spr. 2:10; Ps. 
13:3; 78:18; Jer. 4:19) ook vlees en ziel (Ps. 63:2; Spr. 11:17) ook 
buik en ziel (Ps. 44:26) ook hart en geest (Deut. 2:30; Ps. 34:19; 
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Jes. 57:15). Indien men nu wil beweren, dat ziel = geest, moet men 
consequenter wijze ook aanvaarden, dat hart = ziel, dat ziel = vlees, 
dat hart = geest. Uit Ps. 63:2 zou voortvloeien, dat ziel = vlees, dus 
precies het tegenovergestelde van wat men wil beweren n. l. dat 
ziel = geest. Men behoeft deze parallelismen niet op te vatten als 
zuivere parallelismen, ze kunnen zeer wel elk een zijde ener zaak 
aangeven en de zijden in elkaar doen grijpen zonder dat ze 
samenvallen.

HET HART. We spraken reeds van een hogere eenheid achter ziel 
en geest, van de ikheid, de mens achter de mens. Die wordt in de 
Schrift vaak aangeduid door het hart. Daarin vinden ziel en geest ja 
ook het lichaam, zijn centrum. Het is dan ook wel eigenaardig en 
opmerkelijk, dat de Schrift nergens het dier een hart toekent, zelfs 
niet in lichamelijke zin. 

Afgezien van de letterlijke betekenis als hart des lichaams (2 
Sam. 18:14 a; 2 Kon. 9:24) van de betekenis: midden (Deut. 4:11, 
Spr. 30:19, Mt. 12:40) van lichaam of lichaamsdeel, Gen. 18:5; 
Richt. 19:5, 8; Ex. 28:29, 30, komt het hart voor in de betekenis 
van verstand, centrum der gedachten, Gen. 6:5; 8:21, wijsheid, Ex. 
28:3; 31:6; Job. 8:10, geheugen, Spr. 3:1. Zie ook Pred. 1:13; 8:16; 
7:2, 21. Enz. Ook is het de zetel van het gevoel, heeft blijdschap, 
Ex. 4:14, droefheid, Spr. 14:10, 13, vrolijkheid, Spr. 15:13 a, 
nijdigheid, Spr. 23:17. Enz. Tevens is het, de zetel van de wil, Ex. 
25:2; 35:5, onwil, Deut. 15:7, boosheid van hart, Jer. 3:17; Jes. 
6:10. Enz. In het N. T. ga men na Mt. 9:4; 15:19; 12:34; 13:15; Mk. 
3:5; Hand. 7:51. 

De Schrift schrijft aan het hart alle werkingen toe, die ze ook aan 
lichaam en ziel en geest toekent. Uit het hart zijn de uitgangen des 
levens. In elk opzicht. Een gezond hart is het leven des vleeses zegt 
Spr. 14:30. De reinen van hart zullen God zien, Mt. 5:8. Hier 
hebben we de fysieke (natuurlijke) en geestelijke zijde. God moet 
een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ez. 36:26, de innerlijke 
kern en de gesteldheid van de mens veranderen. 

Hart en geest zijn onderscheiden zoals o. a. blijkt uit Ez: 36:26. 
Ziel en geest zijn eveneens onderscheiden. Ziel en lichaam evenzo. 
Hiermee komt veel anders te staan. De ikheid rust in het hart, heet 
vaak in het O. T. het hart en heeft geest, ziel en lichaam. Deze 
ikheid kan wel eens door ziel aangeduid worden, Mt. 10:28, maar 
dit is geen regel. Voor ons onderzoek komt nu de vraag naar voren: 
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Wat geschiedt er met de ikheid des menschen als dit de eigenlijke 
kern is waarin de andere vast liggen. Hiermee komt alles in ander 
licht. Voor we daarover handelen spreken we over de schepping 
van de mens. 

140



II. Vanwaar is de Mens?

UIT DE AARDE. De vraag: vanwaar is de mens is in de loop der 
tijden op velerlei wijze beantwoord. We gaan hier vanzelf niet op 
in, maar willen alleen uit de Schrift nagaan vanwaar de mens is. 

Joh. 3:31 « Die van boven komt, is boven allen, die uit de aarde
is, spreekt uit de aarde, die uit den hemel komt, is boven allen ». 

Joh. 8:23 « Gijlieden zijt van beneden ». (Gr.: uit beneden). 
1 Cor. 15:47 « De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede 

mens is (de Heere) uit den hemel ». 
Velen menen, dat alleen 's mensen lichaam uit de aarde is, en de 

ziel door God is ingeblazen. Dit is onjuist. Vooreerst staat nergens, 
dat de ziel is ingeblazen. Gen. 2:7 spreekt alleen van de adem des 
levens. Ten tweede blijkt uit 1 Cor. 15, dat 's mensen wezen uit de 
aarde is. Immers, daar wordt een tegenstelling gemaakt tussen de 
eerste en de Tweede Mens. De Tweede Mens is uit de hemel, zegt 
vs. 47. Die Tweede Mens is de Ikheid, de Persoon des Zoons. Niet 
zijn vlees. Dat heeft Hij uit Maria aangenomen, is in haar schoot 
ontwikkeld, het Woord is vlees geworden. Het is alleen de Ikheid, 
Die uit de hemel kwam. 

Men ga dit wèl na. Christus had voor Zijn vleeswording reeds 
een lichaam. Dit nam Hij maar niet tijdelijk aan zoals de Theologie 
leert, maar bezat Hij. Daarin verscheen Hij, Gen. 18, Richt. 6 of 
werd er in gezien, Jes. 6, Dan. 10. Zie ook Zach. 14:3, 4. Hij heet 
dan ook: de geformeerde God, Jes. 43:10. Het lichaam Zijner 
heerlijkheid nu heeft Hij bij de vleeswording afgelegd, Hij heeft 
Zichzelf ontledigd, Fil. 2:7 grondtekst, heeft een andere « 
gestaltenis », d. i. bestaanswijze aangenomen, is tot menselijke 
kiem getransformeerd en in Maria ontvangen. Als zodanig nu is Hij 
« uit de hemel ». Zijn gehele Wezen, getransformeerd in een andere 
bestaanswijze, is van Boven. Maar daar volgt uit, dat, zal hier een 
tegenstelling zijn tussen Adam en Christus, de eerste naar zijn 
wezen dus uit de aarde moet zijn. Zoals de Ikheid van Gods Zoon 
getransformeerd tot menselijke kiem uit de hemel is, zo is de ikheid 
van Adam uit de aarde. En zoals de Zoon Gods in Maria's schoot 
vlees werd, zo is Adam in de aardschoot een mens geworden. 
Adam kreeg geen ziel, hij wèrd een ziel. Het Woord kreeg geen 
vlees, maar wèrd vlees. Hij was van boven, Adam van beneden, 
Hij was uit de hemel, dus Adam. uit de aarde. Naar « lichaam en 
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ziel ». God blies geen ziel in, na eerst een vorm geboetseerd te 
hebben, van binnenuit ontwikkelde zich de mens tot levende ziel 
evenals een kind zich uit een kiem tot klein mens ontwikkelt. En 
evenals het kind daarna uit de moederschoot voortkomt, zo is de 
mens uit de aarde voortgekomen om daarna te gaan ademen en de 
adem des levens door zijn neusgaten te blazen. Indien de ziel is 
ingeblazen, dan is de mens — want de ziel houdt men voor de 
eigenlijke mens — ook van boven. 

Adam is een voorbeeld Desgenen Die komen zou. Daaruit volgt 
ook, dat zijn ontwikkeling gelijkt op die van Christus. Omdat 
Adam zich organisch ontwikkeld heeft van klein tot groot, daarom 
is ook Christus als Kindeken geboren en verder opgewassen. 
De Schrift zegt, dat Adam van beneden is, uit de aarde. Men zegge 
nu niet, dat dit betekent, dat zijn bestanddelen uit de aarde zijn. 
Wel zegt 1 Cor. 15:47, dat de eerste mens aards, van aardse 
substantie is, wil men: van lemen substantie, zoals een vat van 
leem is, maar als men dit alleen op het lichaam toepast, gaat de 
tegenstelling van 1 Cor. 15 niet op. Christus is getransformeerd uit 
de hemel gekomen. Zo zullen we moeten aannemen, dat de eerste 
mens, eveneens getransformeerd, uit de aarde is. Hij is uit de aarde.

'S MENSEN WORDING. Men sta hier wèl bij stil. De Schrift zegt dat 
alle dingen door het Woord geworden zijn, Joh. 1:3. Ook dus de 
mens. Dat sluit zijn schepping niet uit maar wel de mechanische 
daarstelling die ons geleerd werd. Men meent veelal, dat scheppen 
op eenmaal iets kant en klaar dààr stellen is. Dat nu is niet zo. 
Schepping en wording gaan samen. God schept om te doen 
worden. We geloven niet aan de evolutie theorie alsof de mens 
verschillende dierenstadiums heeft moeten doorlopen om mens te 
worden. Wel geloven we aan de ontwikkeling van een oerkiem 
waaruit God de mens heeft, .doen voortkomen. Zoals de Tweede 
Adam vlees (mens) gewórden is, zo is ook de eerste Adam tot 
levende ziel geworden. Door een ontwikkelingsproces heen. Hoe 
lang dit geduurd heeft, zegt de Schrift niet. Maar dat het een 
wording geweest is, staat vast. Op grond van Joh. 1:3. Alle dingen 
zijn door het Woord gewórden. Ook dus de mens. Hiermee vervalt 
de idee van het dualisme van ziel en lichaam. Uit een kern, een « 
ongeformeerde klomp », een oerkiem, is ziel en lichaam ontstaan. 
Want de ziel is evenals het lichaam een bezit van de Ikheid. 

Men wijze niet op Gen. 2:7, dat God de mens formeerde, dus dat 
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Hij eerst een leemvorm daargesteld heeft. Jer. 1:5 zegt: « Eer Ik u 
in den moederschoot formeerde, heb Ik u gekend ». Denkt men hier 
ook aan dat mechanische formeren dat men in Gen. 2:7 legt? God 
heeft Jeremia geformeerd. Organisch. En deed dat ook zo met 
Adam. God formeert ook Israël, Jes. 43:7. Ook dit gaat organisch. 
In Gen. 2:19 staat, dat God al het gedierte des velds gemaakt had. 
In het Hebr. staat: geformeerd, zelfde woord van Gen. 2:7. Denkt 
men hier ook aan een mechanische boetsering van de dieren? Dan 
moet ook bij hen een ziel ingeblazen zijn, want ook zij heten 
levende zielen, Gen. 2:19. 

's Mensen formering is voor ons langs de weg van organische 
ontwikkeling gegaan, ontwikkeling van binnen uit. De mens is uit 
de aarde gewórden tot een levende ziel, toebereid in de 
benedendste delen der aarde om daarna daaruit voort te komen. De 
naïeve voorstelling die door ons in de jeugd of door de traditie 
opgedaan is, zal ook hier gewijzigd moeten worden en we zullen 
tot een andere, betere, moeten komen, n.l. de organische 
ontwikkeling uit de aarde. De mechanische van thans is o. i. voor 
de Schrift niet houdbaar. Adam is ook in zijn ontwikkeling tot 
mens voor ons een type van Christus. Het enige verschil is, dat 
Adam de aarde en Christus Maria tot moeder had. Maar in hun 
ontwikkeling tot mens zien wij geen verschil. 

IN DE BENEDENDSTE DELEN DER AARDE. David zegt in Ps. 139 
zeer opmerkelijke woorden. Hij is als een borduursel gewrocht in 
de benedenste delen der aarde, vs. 16. Men heeft dit opgevat als te 
zijn de moederschoot. We menen dat dit onjuist is. Onze mening 
berust op de andere teksten waarin sprake is van de benedenste 
delen der aarde. Deze zijn Ps. 63:10; Jes. 44:23; Ez. 26:20; 31:14, 
16, 18; 32:18,24. Steeds betekenen « benedenste delen » in deze 
teksten het onderaardse. Waarom Ps. 139 hierop een uitzondering 
zou maken, is niet in te zien. Men zal ons er op wijzen, dat David 
zelf in vs. 14 zegt, dat hij in zijn moeders buik bedekt is, dus dat de 
moederschoot de benedenste delen der aarde is. We menen, dat 
David hier op twee dingen doelt, n. l. de moederschoot en de 
aardschoot. Van het ene blikt hij profetisch terug op het andere. 
Zoals bij eenmaal in de moederschoot gevormd is, zo is zijn 
voorvader Adam, en hij tevens in hem, in de benedenste delen der 
aarde toebereid. 

Job heeft een soortgelijke uitspraak. « Naakt ben ik uit den 
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moederschoot voortgekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren 
», 1:21. Nu moet het een of het ander niet opgaan of Job moet wat 
anders bedoelen. Hij gaat niet naakt terug naar de lijfelijke 
moederschoot waaruit hij voortkwam. Zo genomen gaat zijn woord 
niet op. Wel als men het dieper profetisch beziet en zegt, dat Job 
zich in Adam in ziet liggen. De moederschoot is dan de aarde. En 
daarheen gaat hij na het sterven terug. Om weder te keren, moet hij 
er vandaan gekomen zijn. Job vereenzelvigt zich met Adam. In 
Adam lag hij in de schoot der aarde. Na, de dood keert hij daarheen 
weder.

Deze teksten bewijzen het voorgaande: de mens uit de aarde 
aardsch, toebereid in het onderaardse. Bij de dood keert hij 
daarheen weder, zegt Job. Eenmaal lag de oerkiem der mensheid in 
die schoot in en ontwikkelde zich tot de mens Adam. De 
ontwikkeling van het kind in de moederschoot is een uitbeelding in 
wat andere vorm van die van de eerste mens in de aarde. De 
moederschoot en de aardschoot zijn niet identiek maar er ligt een 
zekere parallel tussen die David dan ook trekt in Ps. 139. 

DE ADEM DES LEVENS. Algemeen meent men, dat de adem des 
levens die de mens ingeblazen werd, de ziel is. Dit is slechts blote 
traditie die geen steun vindt in de Schrift, maar deze slechts 
verkeerd gebruikt om er heidense leer op te baseren. 

Het woord adem dat in Gen. 2:7 voorkomt, komt nog 24 maal 
voor in het O. T. Men vindt het verder in Deut. 20:16; Joz. 10:40; 
11:11, 14; 1 Kon. 15:29; 17:17; Jes. 2:22; Dan. 5:23; 10:17 waarin 
het ook door adem vertaald is. Dat de « adem » niet ziel is, blijkt 
uit Dan. .10:17: in Daniël bleef geen adem over. Toch was hij niet 
dood, dus zijn ziel was nog in hem. Jes. 2:22 zegt dat de adem in 's 
mensen neus is. Is deze de zetel der ziel? 

Het woord adem wordt ook in verband met God gebruikt, 2 Sam. 
22:16; Ps. 18:16; Job. 4:9; 37:10; Jes. 30:33. De adem Gods. is de 
wind. Maar niet de « ziel » Gods. Soms duidt adem de hele persoon 
aan, is. dus gedeeltelijke aanduiding, Jes. 57:16 (de zielen, Hebr.: 
de adems). Zie ook Gen. 7:22; Job. 26:4 (geest, Hebr. adem), Ps. 
150:6. In enkele teksten staat adem in parallelisme met geest, zie 
Job. 27:3; 33:4; Jes. 42:5. In het N. T. vinden we het woord in 
Hand. 2:2 (wind) en 17:25 (adem). 

Wie deze teksten nagaat, zal zien, dat we hier niet aan ziel 
kunnen denken. Het is de luchtstroom die bedoeld wordt, hetzij 
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deze de gewone adem is of de storm. Dat de adem niet de ziel is, 
bewijst ook Job 34:4, waar sprake is van adem en geest. Beide 
worden tot God vergaderd. Hieruit blijkt duidelijk het verschil 
tussen beide. Al aangenomen, dat de geest de ziel is (wat nog niet 
het geval is), dan kan de adem, toch ook de ziel niet zijn. Dat volgt 
ook uit Hand. 17:25: God geeft het leven en de adem. Als het leven 
de ziel is, dan is de adem wat anders. 

De vertaling: « ... en had in zijn neusgaten geblazen de adem des 
levens » is niet beslissend. Er kan beter gezet worden: « En de 
Heere God formeert de mens uit het stof der aarde en hij (de mens) 
is blazende door zijn neusgaten de adem des levens ». Het 
werkwoord in Gen. 2:7 in onvoltooide vorm staande en vertaald 
door « had geblazen », is in Hag. 1:9 in de voltooide vorm staande, 
door: « blaas » vertaald, zodat de onvoltooide vorm in Gen. 2:7 
zeer wel weergegeven kan worden door: is blazende, wat dan op 
Adam betrekking kan hebben en de gewone ademhaling aanduidt. 

DE EERSTE MENS. Het daarstellen van de eerste mens heeft meer 
dan een werk omvat. Het was een schepping, een in oerkiem 
daarstellen, een formeren, wat organisch plaats had van binnen uit, 
een maken, een tot volle wasdom brengen. Deze laatste processen 
omvatten zijn wording. Toen trad hij uit en onderhield zijn leven 
door de ademhaling, door de in- en uitblazing van de adem des 
levens.

Adam is levende ziel geworden. We kunnen niet bewijzen, dat 
dit proces negen maanden geduurd heeft zoals bij de gewone 
menselijke ontwikkeling. Wel geloven we dat het een proces 
geweest is, dat uit een oerkiem begon en deze tot basis had. Zoals 
de tweede mens uit de hemel in oerkiem indaalde in Maria, heeft 
God Adam eerst in oerkiem in de aarde geschapen. Dat is de 
ongeformeerde klomp, beter vertaald, de ingewikkelde kern, waar 
David over spreekt in Ps. 139. Deze ontwikkelde zich door de 
Geest Gods. Wat reeds in kiem ingeschapen was, ging zich nu 
ontplooien. Uit de windingen en ingelegde potenties 
(ontplooiïngsmogelijkheden) wies lichaam en ziel op en de geest 
vulde steeds weer wat opgebouwd was. Die geest werd in hem 
ingeformeerd, Zach. 12:1 zonder dat deze nu de persoonlijkheid 
zelf was. Deze lag in de oorspronkelijke kern. 

Mens en dier heten beide levende zielen. Waarin ligt nu het 
verschil tussen mens en dier. Dat ligt in de hogere eenheid die bij 
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de mens gevonden wordt, in de persoonlijkheid, de ikheid. Hierin 
ligt de concentratie van lichaam, ziel en geest. De mens is 
zelfbewuste natuur. 

De eerste mens is gemaakt naar Gods Beeld. Gods Beeld is 
Christus, 2 Cor. 4:4; Col. 1:15; Heb. 1:3. Adam had de vorm van 
Christus vóór Zijn vleeswording. Beeld en gelijkenis betekent: 
welgelijkend beeld. Dit gaat niet zover dat Adam alle Christus' 
eigenschappen bezat, maar betekent dat hij innerlijk een zelfbewust 
wezen kon zijn en uiterlijk het beeld van de gedaante had die 
Christus had, de Oermens, Ez. 1:5; Dan. 10. Adam had niet de 
volle kennis, gerechtigheid en heiligheid die Christus verworven 
heeft door Zijn leven, lijden en sterven. Hij stond in 
oorspronkelijke rechtheid, maar had nog lang niet het einde bereikt. 
Ook was hij niet onsterfelijk. Want hij kon nog sterven, wat de 
historie bewijst. En zolang het sterfelijke geen onsterfelijkheid 
heeft aangedaan, is de dood niet verslonden tot overwinning. Adam 
was levende ziel en had geest. Door de geest stond hij in kontakt 
met God. Hij had de onsterfelijkheid echter nog niet. Hij had geen 
onsterfelijke ziel maar was levende ziel. 
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III. Waarheen gaat de Mens.

VELERLEI MENING. T. o. v. de dood en de toestand daarin, heersen 
velerlei meningen. Heidense volken geloven in de zielsverhuizing: 
de zielen der gestorven gaan in voorwerpen, planten, dieren of 
mensen over. Spiritisten geloven, dat de geest voortleeft en zich 
vertonen kan. De Theosofie meent dat het Ego, de kern, zich 
ontdoet van verschillende bolsters en in hogere sfeer opstijgt om 
eenmaal weer een lichaam aan te nemen. Het Rooms-Katholicisme 
gelooft, dat de onsterfelijke ziel naar hemel, hel of vagevuur gaat. 
Het Protestantisme leert, dat ze naar hemel of hel gaat. Ziehier 
enkele hoofdstromingen. Alle baseren zich op de onsterfelijkheid. 
Hier tegenover staat het Materialisme, dat meent dat dood dood is 
en dood blijft, d. w. z. na de dood is het uit. 

In het Adventisme wordt een nieuwe visie geopend. Dat leert 
geen onsterfelijkheid maar wel opstanding. Het houdt hierbij bijna 
het midden tussen de twee hoofdstromingen van Spiritualisme 
(directe voortleving na de dood) en Materialisme, (algehele 
opheffing van het bestaan). Bijna, want het ziet in de dood een 
vernietiging, dus trekt teveel naar het Materialisme. Bij het 
Adventisme heeft zich ten dele aangesloten het Russellisme, dat 
evenwel niet consequent aan de opstanding vasthoudt. 

Men ziet welk een verscheidenheid er is en dat ook hier een 
nieuw onderzoek alleszins gewenst en nodig is. We willen dat 
instellen na eerst nog op een en ander gewezen te hebben. Er is hier 
een breed terrein. We hebben dat reeds door een vooronderzoek 
enigermate betreden. Immers, om hier tot een bepaalde opinie te 
komen, moet men enigszins inzien, wat Gods Woord ons leert over 
de mens. Dan kan men juister aangeven wat de dood is. Waar we 
vonden dat er onderscheid is tussen de ziel en de geest, en ook nog 
tussen de geest en de ikheid, zal men inzien,dat de zaak maar niet 
zo uitgemaakt is. De vraag is: Wat geschiedt met de geest, met de 
ziel, met de ikheid zelf. We willen daar nader op terugkomen. 
Vooraf geven we de Schriftgegevens die onwrikbaar vast staan als 
waarheid Gods. 

NAAR HET GRAF. De eerste mens is uit de aarde aards De dood is 
een wederkeer tot de aarde. Hij gaat naar het graf. 

Gen. 3:19 « In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, 
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totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, 
want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren » Zie ook Job 10:9.

Er zijn velen blijde als zij het graf vinden, Job. 3:22. Daarin daalt 
men neer, Job 7:9. Dan ligt men in het stof, 7:21. Job wenste van 
de moederschoot naar het graf te zijn gebracht, 10:19. Hij vraagt 
om in het graf verstoken te mogen worden, 14:13. Het graf zal zijn 
huis zijn, Job 17:13. Zie ook Job 21:13: 24:19. 

In de Psalmen vinden we dezelfde lijn. Men looft God niet in het 
graf, Ps. 6:6. De mens vergaat en wordt in het graf gezet, Ps. 49:13-
15. Wie bevrijdt zijn ziel va.n het graf, Ps. 89:49. Prediker 9:10 
leert evenzo: « Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met 
uw macht, want daar is geen werk, noch verzinning, noch 
wetenschap, noch wijsheid in het graf waar gij henengaat ». 

Dan. 12:2 spreekt van de doden die in het stof der aarde slapen. 
En Christus Zelf betuigt: Verwondert u daar niet over, want de 

ure komt, in welke allen die in de graven zijn Zijn stem zullen 
horen en zullen uitgaan ». Joh. 5:28 

We menen dat deze uitspraken voldoende zijn om te bewijzen, 
dat de doden niet naar hemel of hel gaan, maar naar het graf. We 
zullen hieronder nog nader over de woorden die de Schrift hiervoor 
gebruikt spreken, maar daarmee wordt het feit niet weggenomen, 
dat de doden in de graven zijn. Het graf is het huis der samenkomst 
aller levenden. 

Vanzelf geldt dit de begravenen. Er zijn ook verdronkenen, 
verbranden, vermorzelden, enz. Zij komen niet in een graf. Maar 
uit de plaats waar zij komen, komen zij bij de opstanding weer te 
voorschijn. Zo leert Op. 20, dat de doden komen uit de zee, uit de 
dood (de overige plaatsen). Hiermee wordt dus de leer bevestigd, 
dat de doden niet naar hemel of hel gaan, maar naar het graf, de 
zee, de doodsplaatsen. Eerst de opstanding brengt dan in het leven 
terug. Er is dus geen onmiddellijk voortleven na de dood. De dood 
is een onbewuste staat. We zullen dat nader uit het volgende 
bewijzen.

ONBEWUSTE TOESTAND. Dat de doden onbewust zijn, bewijzen tal 
van Schriftplaatsen. We noemen er enkele. 

Ps. 6:6 « Want in den dood is Uwer geen gedachtenis, wie zal U 
loven in het graf ». 

Jes. 38:18 « Want het graf zal U niet loven... die in den kuil 
nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen ». 
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Ps. 115:7 « De doden zullen den Heere niet prijzen ». 
Job 14,12 « Alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de 

hemelen niet meer zijn, zullen zij niet uit hun slaap opgewekt 
worden ». 

Pred. 9:5, 6, 10 « Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, 
maar de doden weten nietmetal, zij hebben geen loon meer, maar 
hun gedachtenis is vergeten. Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, 
ook hun nijdigheid vergaan en zij hebben geen deel meer in deze 
eeuw, in alles dat onder de zon geschiedt... daar is geen werk noch 
verzinning noch wetenschap noch wijsheid in het graf waar gij 
henengaat ». 

Job 3:13 « Want nu zou ik nederliggen en stille zijn, ik zou 
slapen, daar zou voor mij rust zijn ». 

Job 3:17, 18 « Daar houden de bomen op van beroering en daar 
rusten de vermoeiden van kracht; daar zijn de gebondenen te samen 
in rust, zij horen de stem des drijvers niet... » 

Van de, doden wordt, gezegd, dat zij slapen. « Lazarus onze 
vriend slaapt », zei de Heere eerst. Daarna: « Hij is gestorven », 
Joh. 11:11, 14. Evenzo nu als de natuurlijke slaap een toestand van 
onbewustheid is, zo ook de dood. Dromen is geen slapen, dromen 
is een grensgebied tussen de waak- en de slaaptoestand. De echte 
natuurlijke slaap is een onbewuste toestand. Zo is de dood ook een 
onbewuste toestand. We komen hierop terug. We merken hier reeds 
op, dat het zijn in het graf, in het stof der aarde een onbewuste 
toestand vraagt en de doden daarom mede nietmetal weten. Hen 
bewust eeuwenlang in het graf gesloten te zien, is ongerijmd. De 
Schrift zegt, dat de doden nietmetal weten. Noch iets van het 
natuurlijke, noch iets van het geestelijke; hun liefde en haat, hun 
verzinning en wetenschap zijn geheel vergaan. 

ONTSLAPEN. Thans een enkel woord over het ontslapen. Dit woord 
komt in de St. V. telkens voor. Ontslapen betekent in het 
Nederlands eigenlijk: beginnen te slapen zoals ontbranden is: 
beginnen te branden. In de Engelse bijbels staat: slapen. In Deut. 
31:16 zet de St. V. ook slapen: « Zie gij zult slapen met uw 
vaderen. » Verder zet ze ontslapen. 

David ontsliep met zijn vaderen, 1 Kon. 2:10. Zo ook Salomo, 1 
Kon. 11:1i3 en Hiskia, 2 Kon. 20:21. En zo telkens weer, zie 2 
Sam. 7:12; 1 Kon. 1:21; 2:10; 11:21, 43; 14:20, 31. Hetzelfde 
woord wordt gebruikt van de natuurlijke slaap, zie Joz. 2:1, 8; Job. 
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11:18; Spr. 23:34. Het is ook vertaald door: zich leggen, liggen, te 
slapen leggen, zich te slapen leggen. 

In het N. T. vinden we hetzelfde. Het woord « koimaomai » is 
vertaald door « slapen » en « ontslapen ». Luk. 22:45 zegt dat de 
discipelen sliepen, volgens Mt. 28:13 moesten de wachters zeggen, 
dat zij geslapen hadden, in Hand. 12:6 sliep Petrus in de kerker. 
Betekent dit nu een welbewust de dingen meemaken? Immers juist 
het tegendeel. De discipelen wisten van niets, de wachters moesten 
van niets weten, Petrus wist van niets. Slapen is het 
tegenovergestelde van waken. 

We komen nu tot de teksten waarin hetzelfde woord door 
ontslapen is vertaald. Er waren heiligen ontslapen, Mt. 27:52; 
Stefanus ontsliep, Hand. 7:60; David is ontslapen, Hand. 13:36; er 
waren broederen ontslapen, 1 Cor. 15:6, 18; niet allen zullen 
ontslapen, vs. 51. Zie verder 1 Thess. 4:13-15; 2 Petr. 3:4. Zullen 
we nu het onderwijs, dat de Heilige Geest in de letterlijke betekenis 
over dit onderwerp geeft, veronachtzamen en beweren, dat, hoewel 
men in de natuurlijke slaap onbewust is, men dat in de doodsslaap 
niet is? Dat ware ingaan tegen alle logica en Schriftgebruik. God 
heeft opzettelijk het woord gebruikt om ons te leren, dat beide iets 
gemeen hebben: het onbewuste. 

De doden slapen — weten nietmetal. Om tot het leven terug te 
keren, moeten zij gewekt worden. Dit geschiedt in de opstanding. 
Men staat op uit de slaap. Zo staat men op uit de dood. In de 
tussentijd tussen het sterven en de opstanding rust men (als regel) 
in het graf, onwetend van alles. Eerst door de opstanding kan men 
weer verkeren in het land der levenden. 

DE GEEST KEERT WEDER. Men zal ons Pred. 12:7 tegenwerpen. 
Daar lezen we: « ... en dat het stof wederom tot de aarde keert als 
het geweest is en de geest weder tot God, Die hem gegeven heeft ». 
We geloven dit ook. Alleen, die geest is niet de ikheid, niet de 
persoon zelf. Hier komt het belang uit van de onderscheiding 
tussen lichaam, ziel, geest en ikheid. De geest is de algemene 
inwerkende kracht die lichaam en ziel vormt door in te werken op 
de oorspronkelijke kern, die daardoor tevens gedragen wordt. De 
verborgen mens zit dieper. De mens gaat naar zijn eeuwig huis, 
Hebr.: het huis zijner eeuw. En dit huis zijner eeuw is het graf. 
Zelfs voor de kanttekening der St. V. Pred. 12:5. 

Men lette er op dat, evenmin als het stof dat tot de aarde keert, de 
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persoon zelf is, de geest die tot God wederkeert de persoon is. Dan 
zou God elke seconde iemand moeten oordelen. Dit leert men wel, 
maar de Schrift zegt dat de Vader al het oordeel aan de Zoon 
gegeven heeft, Joh. 5:22 en dat de Zoon eerst gaat oordelen bij de 
aanvaarding van het Koninkrijk, Op. 11:18. De geest is niet de 
persoon zelf. Hij is slechts zolang « persoonlijk » d. i. behoort 
zolang de persoon toe, als als deze leeft. 

God heeft de geest gegeven. Wie daaruit opmaakt dat God 
telkens een aparte ziel doet inkomen, moet komen tot de leer van 
Plato, het voorbestaan der zielen. Dan is het lichaam de kerker der 
ziel. En dat is niet het geval. God neemt de geest terug op dezelfde 
wijze als Hij hem gaf. Hij gaf hem, onpersoonlijk, Hij neemt hem 
onpersoonlijk terug. 

Dat blijkt o. a. uit Op. 11:11. In de twee getuigen komt eenmaal 
de geest terug. Er staat niet dat hùn geest terug komt, hun ziel, 
maar dat de geest des levens terugkomt. Dat is de algemene, 
activerende kracht, werking of factor die doet leven. Die komt van 
God en keert bij de dood tot God. Maar dat is niet de 
persoonlijkheidskern, de eigenlijke persoon. Die vaart niet op. 
David heeft ook de geest gegeven, maar is niet opgevaren, Hand. 
2:34. Zijn graf was nog daar, zegt Petrus. Hij was nog niet tot God 
gegaan. Dat doet de geest wel. Maar — als algemene levenskracht 
die zich aan de persoon onttrekt. Ps. 146:4 zegt daarvan: « Zijn 
geest gaat uit en hij keert weder tot zijn aarde ». Men ziet dat dit 
zeer duidelijk is. 

DE ZIEL STERFT. Het lichaam keert tot de aarde weer, de geest tot 
God. Wat nu met de ziel, kan men vragen. De ziel is voor ons 
produkt van geest en stof. De ziel is èn de hoedanigheid van het 
lichaam èn de werkingen daarvan èn de sfeer der gevoelens. Deze 
houden alle op. De ziel sterft daarmee. Ez. 18:4 zegt: De ziel die 
zondigt zal sterven. Simson bad zijner ziel te mogen sterven, Richt. 
16:30. Men zal zeggen: daarmee wordt de hele persoon bedoeld. 
We gaan hiermee akkoord. Maar dan is wat wij de ziel noemen, 
daarin begrepen. Alle gevoelens, werkingen en strevingen houden 
op. De ziel wordt van haar sfeer afgesneden en is daarmee dood. 
Christus stortte Zijn ziel uit in de dood, Jes. 53. De Schrift leert dus 
de sterfelijkheid der ziel. Men zal wijzen op Mt. 10:28 en zeggen, 
dat de mens wel het lichaam, kan doden, maar niet de ziel. We 
antwoorden hier op, dat daarmee niet bewezen is dat de ziel niet 
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gedood kan worden. God kan ziel en lichaam verderven. De ziel is 
dus niet onverderfelijk. Alleen — de mèns kan haar niet verderven. 
Bovendien kan ziel hier een bijzondere betekenis hebben n. l. de 
eigenlijke kern. Die kan God alleen wegnemen. Niet de mens. 

Velen denken, dat wij voorstanders zijn van de zieleslaap. We 
menen, dat zij onjuist zien. Niet de zielen slapen, maar de doden. 
Dat maakt verschil. Soms kan een arm of been van ons « slapen », 
gevoelloos zijn door tijdelijke onderbreking van de bloedstroom. 
Maar daarmee slapen wij zelf niet. Als men met zieleslaap meent, 
dat de afgescheiden ziel in een onbewuste toestand verkeert, zijn 
wij even grote tegenstanders daarvan als onze tegenstanders zelf. 
Niet de « ziel » slaapt, de doden slapen. En dit reikt verder. 
Hiermee bedoelen we, dat een zeer waarschijnlijk onzichtbare maar 
daarmee niet onvormelijke, dus lichamelijke kiem of gefixeerde 
ikheid overblijft, geheel afgesneden van elke levenssfeer, 
onbewust. Het zichtbare lichaam vergaat, de ziel sterft, de geest 
ging tot God, de ikheid ligt in het stof des doods, Dan. 12:2. De 
dood is fixatie, kristallisatie der ikheid, neerliggen van de 
verborgen mens des harten in het stof. De ziel slaapt dus niet, maar 
de hele persoon, waarschijnlijk microscopisch onzichtbaar, ligt in 
de aarde. of waar dan ook. Christus' woorden zijn hierin afdoende: 
Allen die in de graven zijn. En: Lazarus slaapt

DE MENS LIGT NEDER. De mens keert weder tot de aarde, gaat 
naar het huis zijner eeuw. De ikheid zinkt hierbij in het stof. Deze 
ikheid is als we haar zo mogen noemen, de gekristalliseerde, in het 
stof vastgelegde persoon zoals men een stuk vastlegt op een 
gramofoonplaat.

« Maar een man sterft als hij verzwakt is en de mens geeft den 
geest; waar is hij dan. De wateren verlopen uit een meer en een 
rivier droogt uit en verdort. Alzo ligt de mens neder en staat niet 
op... » Job 14:10-12. 

Dit is een duidelijke aanwijzing. Zoals een rivier zich een 
bedding baant, zo baant zich de mens een weg. Zijn weg is zijn 
levens historie. Wordt de water toevoer afgesneden, dan blijft 
weldra alleen de droge bedding over. Zo blijft van de mens na de 
dood de ingesneden maar droge levenswindingen over, er bruist 
geen geest meer in hem, hij zinkt terug in het stof. zijn levensgang 
is evenwel niet ongedaan gemaakt, de « bedding » blijft. 

Job 14 zegt nog meer. « Alzo ligt de mens neder en staat niet op; 
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totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken noch uit 
hun slaap opgewekt worden. » 

In de dood ligt de mens neder. Dat kan niet anders dan in de 
aarde. Daar blijft hij (in het algemeen genomen) liggen tot deze 
aioon uit is, tot er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt. Eerst 
dan gaat zijn graf open en komt de opstanding der doden. 

Op. 11.18 is hierin zeer duidelijk. De doden worden niet 
geoordeeld voor Christus wederkomt en het koninkrijk aanvaard 
heeft. Tot zolang zijn zij dus ongeoordeeld. Job zegt, dat zij 
nederliggen en niet opstaan. Hieruit volgt de rusttoestand. En wel 
in het graf. Het O. T. geeft ons hierin voldoende onderricht. En dat 
wordt door het N. T. niet krachteloos gemaakt. Dat leert de 
opstanding der doden. We zullen nader de moeilijke plaatsen onder 
het oog zien. Maar nu reeds kan opgemerkt worden, dat de brede 
grondlijn niet door schijnbare kruisende lijnen wordt weggenomen. 
De grondlijn is: de mens ligt neder en staat niet op. Die lijn moeten 
we vasthouden en van die lijn uit het andere eens bezien. Er zal 
blijken meer harmonie te bestaan met het andere dan men wel 
denkt.

O. T. VISIE? Voor we dit hoofdstuk besluiten, moet nog een vraag 
onder het oog gezien worden, n. l. deze: Is de heele wijze van 
voorstelling en uitdrukking in het O. T. niet ontleend aan een toen 
heersende visie, die nog niet waarheid behoeft te zijn en zich 
slechts aansloot bij de beperkte kennis. M. a. w., leert de Schrift in 
het N. T. niet wat anders en geeft b. v. Luk. 16 daar geen bewijs 
voor? Voor velen staat zo de zaak. Zij zeggen: de O. T. gelovigen 
wisten niet beter. Zij zeiden, dat de mens nederlag, ten grave 
daalde, sliep, enz. Men bezag de dingen van uit het uiterlijke 
standpunt.

Wij geloven hierin tweeërlei. 1°, dat het O. T. in dezen evenzeer 
de waarheid openbaart als het N. T. 2°, dat het N. T. niet anders 
leert. Heel de Schrift leert, dat de doden naar de Sheool of Hades 
gaan, heel de Schrift zegt, dat ze slapen. Als men zegt, dat de O. T. 
gelovigen niet beter wisten en God dit zo maar liet, moet men 
hetzelfde van Christus zeggen. Hij leert immers, dat ze in de graven 
zijn en dat Lazarus sliep, Joh. 5 en 11. Verder leert het N. T. in het 
laatste boek dat de doden in de Hades, de zee of de dood zijn, en 
Paulus, dat de doden slapen. 

Het een of het ander nu is waar. Of ze slapen en zijn dan 
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onbewust, of ze zijn bewust en slapen niet. Nu leert de Schrift zeer
overwegend, dat ze slapen. Men zie wat we hiervan opsomden.
Paulus leert hetzelfde, 1 Thess. 4, 1 Cor. 15. En Christus Die toch
zeker het eindwoord heeft, zegt, dat ze in de graven zijn. Hieruit
volgt, dat men de andere plaatsen anders verklaren moet. Het
mindere zal zeker voor het meerdere moeten wijken. Er kunnen
geen twee elkaar tegensprekende verklaringen naast elkaar bestaan.
Het N. T. leert, het ontslapen zijn der doden en hun opstanding uit
de Hades, de zee en de dood, Op. 20. Hiermee bevestigt het de O.
T. openbaring. Dit geeft geen blote menselijke visie maar een
duidelijke openbaring van de toestand na de dood door God Zelf.
Het O. T. is niet weifelend, maar poneert met stelligheid in dezen.
En Christus bevestigt dit. Zo ook Paulus en Johannes. Paulus heeft
hoop op de opstanding, Hand. 24:15. Hij noemt alle leer die zegt
dat de opstanding alreeds geschied is, dus dat men die geestelijk
moet verstaan, een afwijken van de waarheid, 2 Tim. 1:18. Hij leert, 
dat de doden niet direct geoordeeld worden, 2 Tim. 4:1, dat zij
slapen, 1 Thess. 4:14. Hiermee bewijst hij, dat het O. T. geen
toenmalig inzicht maar de waarheid zelf geeft. Hiermee vervallen
alle leerstellingen over het bewust voortleven van de « onsterfelijke 
ziel ». Wie leert, dat de opstanding reeds heeft plaats gehad, wat
dan niet anders kan betekenen dan dat men er iets geestelijks ,van
maakt en zodoende op het terrein der onsterfelijke bewust
voortlevende ziel belandt, is, volgens Paulus, van de waarheid
afgeweken.
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IV. De woorden Graf en Hel in het O. en N. T.

VERSCHILLENDE WOORDEN. Met de vertaling der woorden « graf » 
en « hel » is het in onze Bijbel niet in orde. In de grondtekst komen
verschillende woorden voor, deze komen in de vertaling niet tot hun
recht. Het Hebr. heeft voor het woord dat in onze Bijbel door graf
of hel vertaald is, drie woorden: gèver, qevoerah en sheool; het
Grieks heeft hiervoor vijf woorden : taphos, mnèmeion, mnèma, 
hadès en tartarus. Men ziet dat een en ander onderzoek vraagt en
men niet op de vertaling moet afgaan. 

Qevoerah is een afleiding van gèver een andere vorm voor
dezelfde zaak. Een gèver is een grafstede, de plaats waar een dode
ligt of kan liggen, de ruimte die hij inneemt. In het Gr. wordt dit
uitgedrukt door taphos. Een mnèmeion is oorspronkelijk een in- of
opschrift op een graf, later ook een graf of grafstede. Een mnèma is
een herdenking, een verhaal van een persoon of zaak die hem of
haar in herinnering brengt, bijzonder een overledene, later een
monument ter ere van een dode. De 5 genoemde woorden zijn in
één begrip te verenigen: de concrete grafstede, de persoonlijke of
gemeenschappelijke grafspelonk of -kelder. 

Teksten met gèver: Gen. 23:4; 49:30; 50:13; Ex. 14:11; Num.
11:34, 35; 33:16, 17; 19:16, 18. En andere. 

Teksten met gevoerah: Gen. 35:20; 47:30; Deut. 34:6. En andere.
Teksten met taphos: Mt. 23:27, 29; 27:61; 28:1; Rom. 3:13. 
Teksten met mnèmeion: Mt. 8:28; 23:29; 27:60; 28:8. Verder o.

a. Joh. 5:28; 11:17, 31, 38. 
Teksten met mnèma: Mk. 5:3; Luk. 8:27; 23:53; 24:1 e. a. 
Men ziet dat de woorden zonder veel onderscheid door elkaar

gebruikt worden. Ze hebben evenwel een concrete betekenis. 

SHEOOL. Het woord sheool komt 65 maal in het O. T. voor. 
Het is 32 maal door graf vertaald, 33 maal door hel. Men ziet dat
een onderzoek hier zeer gewenst is. Immers, het graf kan de « hel » 
niet zijn, hel nu opgevat in de traditionele betekenis, 
Het eerst komt sheool voor in Gen. 37:35. Jakob zegt: « ... ik zal 
rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf (sheool) nederdalen. » 
Dan in Gen. 42:38: « zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis
ten grave (ten sheool) doen nederdalen. » Zo ook 44:29, 31. 

Uit deze teksten is reeds veel aangaande de betekenis van « 
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sheool » af te leiden. Jakob zegt, dat hij met zijn grauwe haren in 
de sheool neerdaalt. Hij komt daarin met zijn hele persoon. Men 
zou kunnen zeggen: dat is zoals men het uitwendig ziet gebeuren, 
is een spreekwijze. Voor we daar verder op ingaan en de tweede 
tekst bespreken, willen we eerst de andere teksten geven om daarna 
een konklusie te trekken. 

In Num,. 16:30 en 33 is « sheool » vertaald door « hel ». Korach, 
Dathan en Abiram voeren levend ter « helle », Hebr.: « naar de 
sheool ». Hoe geschiedde dit? Daarop geeft vs. 33 het antwoord: « 
de aarde overdekte hen ». Anderen komen eerst in de sheool als zij 
gestorven zijn. Korach en de zijnen kwamen er levend in, d. i. zij 
werden levend begraven. Dat hier niet de Middeleeuwse Hel 
bedoeld wordt, bewijst het verband. Er staat: « zij en alles wat het 
hunne was ». ging er heen. Ook hun have dus. Alles zonk in de 
aarde weg. 

Deut. 32:22 « Een vuur zal branden tot in de onderste hel », 
Hebr.: sheool. 

Uit bovenstaande teksten blijkt reeds, dat het Hebr. woord sheool 
» wat anders betekent dan de vuurpoel die men meent dat nu reeds 
bestaat voor de goddelozen. Het is wat anders. Dat volgt mede uit 1 
Sam. 2:6. 

« De Heere doodt en maakt levend, Hij doet ter helle (in de 
sheool) nederdalen en Hij doet weder opkomen. » 

We vinden hier een parallelisme: het doden is in de sheool doen 
nederdalen( het levend maken het daaruit weer doen opkomen. 

In 2 Sam. 22:5 en 6 en Ps. 18:6 vinden we de parallel: banden 
des doods en banden der hel (sheool). De sheool is de plaats der 
binding in de dood. In doodsgevaar verkerend, gevoelde David 
reeds die banden bij voorbaat. 

1 Kon. 2:6 en 9 loopt parallel met Gen. 37 en 42. 

SHEOOL IN JOB EN DE PSALMEN. In Job komt het woord « sheool 
» 8 maal voor. Het is 2 maal door hel vertaald, 6 maal door graf. 

Job 7:9 zegt: « Een wolk vergaat en vaart henen, alzo die in het 
graf daalt, zal niet weder opkomen. » 

In Job 11:8 staat de sheool in tegenstelling tot de hoogte der 
hemelen. De St. V. zet hier: dieper dan de hel. Men leze: dieper dan 
het onderaardse of de onderwereld. 

Job vraagt in hfdst. 14:13 aan God hem in het graf te versteken 
(sheool). Hij zegt in hfdst. 17:13 dat het graf (de sheool) zijn huis 
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zal zijn. In 17:16 spreekt hij van de handbomen des grafs, sheool. 
Dit is de baar. Volgens Job 21:13 dalen de goddelozen in het graf 
(de sheool). Het graf (de sheool) neemt hen die gezondigd hebben, 
weg, 24:19. In 26:6 zet de St. V. weer « hel »: De hel is naakt voor 
Hem. Waarom ook hier niet: het graf? Dit is voor God open. Zie 
Ps. 139:8. 

In de Psalmen vinden we het woord 16 maal. 
Ps. 6:6 « Want in de dood is Uwer geen gedachtenis, wie zal U 

loven in het graf (sheool) ». Men ziet, dat de doden, ook de 
vromen, God niet loven in de sheool. 

Ps. 9:18 « De goddelozen zullen terugkeren naar de hel (sheool) 
toe. » Als het hier iets anders betekent dan graf in Job 21:13, is 
deze tekst in strijd met de andere. Men ziet de inconsequentie in de 
vertaling.

Ps. 16:10 « Want Gij zult Mijn ziel in de hel (sheool) niet 
verlaten, Uw Heilige zal geen verderving zien ». Dit woord slaat 
profetisch op Christus zoals Hand. 2:31 duidelijk zegt. Maar 
Christus is niet in de Hel geweest. Hij was in de sheool. Dat is in 
het graf, bij de rijke, Jes. 53. Hij is dood geweest. Op. 1:18. 

Ps. 18:6. Zie 2 Sam. 22:6. 
Ps. 30:4. God voerde, Davids ziel d. i. persoon, op uit het graf 

(sheool). Sheool staat hier voor de doodsmacht, het doodsgevaar. 
Ps. 31:18. Zie Job 21:13 en onze aantekening bij Ps. 9:18. Ps. 

49:15, 16. 
Ps. 86:13. Dit loopt parallel met Ps. 30:4. 
Ps. 89:49. « Wat man leeft er die den dood niet zien zal, die zijn 

ziel zal bevrijden van het geweld des grafs (sheool) ». De ziel » d. 
i. de hele persoon, komt in de sheool. 

Ps. 116:3. Ongeveer als Ps. 30. 
Ps. 139:8. « Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar, of bedde ik mij 

in de hel (sheool) Gij zijt daar. » Men ziet, dat God ook in de « hel 
» is. Als dit de middeleeuwse Hel is waarin men de Satan de 
pijniger laat zijn, is het wel vreemd, dat God daar ook is. David 
kon zich bedden in de « hel ». Een vreemde plaats voor de man 
naar Gods hart als dit de « Hel » is. 

Ps. 141:7 zegt: « Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond 
des grafs, » Hebr.: sheool. 

SHEOOL IN HET VERDERE O. T. In Spreuken komt het woord 
sheool 9 maal voor. Hier is het 6 maal vertaald door « hel », 3 maal 
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door « graf ». De teksten zijn Spr. 1:12 (graf); 5:5 (hel); 7:27 
(graf); 9:18 (hel); 15:11 (hel); 15:24 (hel); 23:14 (hel); 27:20 (hel); 
30:16 (graf). Overal staat sheool en is graf of grafdom te lezen. 

In Prediker vinden we het in hfdst 9:10 welk vers we reeds 
citeerden. In de sheool is geen werk noch verzinning enz. 

In Hooglied 8:6 staat, dat de liefde sterk is als de dood, de ijver 
hard als het graf (sheool). Dood en sheool lopen parallel. Niet: 
Dood en Hel zoals men zo vaak wil. 

In Jesaja staat het woord 6 maal. Zie Jes. 5:14 (graf); 14:9 (hel); 
14:11 (hel); 28:15 en 18 (hel); 38:10 en 18 (graf). In Jes. 1h zien 
we Satan inkomen in de sheool, na zijn binding vanzelf, en 
symbolisch begroet door de bokken der aarde. Een en ander is 
inkleding voor de hoorders ervan, de Heidenen. Zelfs uit die 
inkleding blijkt, dat de bokken nederliggen en eerst opgewekt 
moeten worden. Bewijs dat ze slapen. Ze worden voorgesteld als te 
zitten op tronen. Niemand neemt aan, dat er in de Middeleeuwse 
Hel zulke tronen zijn. Ook niet in de Sheool. Een en ander is dus 
slechts dichterlijke inkleding. 

In Ezechiël vinden we het woord in hfdst. 31:15, 16, 17 en 32:21 
en 27. Hier wordt gesproken van Farao de koning van Egypte, type 
van Satan. We zien dat in de sheool de bomen van Eden en 
Libanon zijn. Ze liggen in het onderste der aarde, vs. 16. Daar is 
dus de sheool. In die sheool liggen de verslagenen met hun zwaard 
onder het hoofd, 32:27. Ook hier weer een symbolische toespraak. 
Zie Jesaja. 

In Hosea vinden we het woord in hfdst. 13:14: « Ik zal ze van het 
geweld der hel (sheool) verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood. 
O dood, waar zijn uw pestilentiën, hel (sheool) waar is uw verderf. 
» Het gaat hier over lsraëls herstel. De verlossing van de sheool is 
de opstanding. 

Verder is er Amos 9:2; Jon. 2:2 en Hab. 2:5. Jona is in de buik 
des grafs. Dat was een vis. Die is zijn graf, zijn sheool, zijn 
omknelling des doods. 

BETEKENIS. Wie al de teksten nagaat, ziet, dat de sheool een 
dubbele betekenis heeft: hij wordt plaatselijk en toestandelijk 
gedacht. Reeds de eerste twee teksten in Gen. bewijzen dat Jakob 
zegt in de sheool te zullen nederdalen met zijn grauwe haren. Hier 
denkt hij de sheool dus als het plaatselijke graf. Later zegt hij, dat 
hij tot zijn zoon Jozef in de sheool zal nederdalen. Nu was naar zijn 
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gedachte, Jozef niet begraven maar door een dier verscheurd, dus 
niet in een graf gelegd. Toch zegt bij, dat hij tot hem zal 
nederdalen. Hier betekent « sheool » dus een toestand: ik zal in 
dezelfde toestand des doods komen. In Num. 16 is de sheool weer 
plaatselijk, zo ook in Deut. 32 en 1 Sam. 2:6. In 2 Sam. 22 en Ps. 
18 is hij toestandelijk: strikken des doods en banden des sheools 
lopen parallel. In Job. is hij plaatselijk. Zo mede in andere teksten. 
In Spreuken is hij dan concreet, dan meer figuurlijk n. l. als macht 
des doods. De doden gaan naar de sheool. Dit is het ene grote alle 
graven omvattende graf. Tevens een macht en toestand, de macht 
en toestand des doods. 

HADES. In het N. T. vinden we voor « sheool » het woord « hadès 
». Het komt in de betere handschriften 10 maal voor. In andere 
uitgaven 11 maal. Uitgevallen is n. l. 1 Cor. 15:55 « Hel (hadès) 
waar is uw overwinning ». Hier staat niet hadès, maar: Dood. Dus 
tweemaal in dit vers. Hiermee vervalt het woord geheel uit de 
Paulinische brieven en staat het alleen in andere N. T, boeken n. l. 
Mt. 11:23; 16:18; Luk. 10:15; 16:23; Hand. 2:27, 31; Op. 1:18; 6:8; 
20:13.

Kapernaum zou tot de hadès toe vernederd worden, Mt. 11:23. 
Dit is letterlijk geschied: het oude Kapernaum is geheel onder de 
aarde verdwenen. 

De poorten der hel (hadès) zouden de gemeente van Mt. 16:18 
niet overweldigen, d. i. in macht overtreffen. 

In Luk. 16:23 komt de rijke man in de hadès. Hieruit meent men 
tot (het bewuste voortleven na de dood te moeten concluderen. 
Omdat Christus dit woord gesproken heeft en men meent, dat Hij 
hier van het hiernamaals een tip oplicht. We komen hierop terug. 
Hier merken we op, dat dit deel nooit geheel letterlijk kan genomen 
worden. Men moet toegeven, dat althans een deel inkleding is. 
Hiermee kamt men zwak te staan, want als een deel inkleding is, 
kan het geheel dit ook zijn. 

Volgens Hand. 2:27 en 31 is de Heere na Zijn dood in de hadès. 
geweest. Dus, evenals de rijke man. En niet in het paradijs zoals 
men de helft waarin Lazarus was, geliefd te noemen. In de hadès 
zag Hij geen verderving. Zijn ziel wordt niet verlaten in de hadès, 
Zijn vlees zag geen verderving. O. i. hebben we hier een 
parallelisme. Ziel en vlees wijzen op Zijn lichaam, het eerste meer 
op het lichaam in zijn werkingen, het andere meer op zijn 
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substantie. In de hadès hielden de werkingen op, maar ze werden in 
hun potentie niet verbroken en het vlees onderging geen 
verderving.  1 Cor. 15:55 valt uit naar we zeiden. Er staat :« 
Dood waar is uw prikkel, dood waar is uw overwinning? » In De 
Openbaring vinden we « hadès » driemaal, 1:18; 6:8; 20:13. In Op. 
1 zegt de Heere, dat Hij dood is geweest maar nu leeft en dat Hij de 
sleutels heeft van hel (hadès) en dood: Hadès en dood worden hier 
onderscheiden. Zo ook in Op. 20:13 waar verder ook nog de zee 
genoemd wordt. De doden komen uit zee, dood en hadès. Op. 6 
spreekt over de zegelen. Het vale paard draagt de Dood en de 
Hadès volgt hem. Het vale paard is symbool van de hongersnoden 
die komen zullen en waarbij velen zullen sterven en in de hadès 
komen. De dood in Op. 20 is voor ons de verblijfplaats van hen die 
niet begraven of verdronken zijn, dus b. v. der verbranden, 
vermorzelden, onbegravenen. Ook hiervan heeft Christus de 
sleutels. 

BETEKENIS. Wie deze teksten nagaat, ziet dat het N. T. hier in 
dezelfde lijn ligt als het O. T. Hadès heeft zowel een plaatselijke 
als een toestandelijke betekenis. Plaatselijk b. v. in Mt. 11 en Op. 
20, toestandelijk b. v. in Mt. 16 en Op. 6. Het sterven doet in de 
Hadès komen en tevens in de toestand van de Hadès. 

Hadès is in het Grieks Aidès. We kunnen dit opvatten als een 
vorming van a = niet en ides, een vorm van idein = zien. De Aidès 
is het niet geziene, het niet waargenomene. De doden verliezen hun 
ziellijke lichaam, dit keert tot stof weder en hun persoon komt in 
een zodanige toestand dat hij onwaarneembaar is. Hij behoudt 
zekere lichamelijkheid maar niet het stoffelijke lichaam. Alleen 
Christus maakte hierop een uitzondering: Zijn vlees zag geen 
verderving al was Hij ook in de Hades, de doods toestand. In 
zoverre er een soort vorm overblijft (niet te nemen als menselijk 
lichaam), zijn de Sheool en Hadès plaatselijk. Daarom zegt Op. 20, 
dat de doden uit de zee komen, alhoewel hun ziellijke lichaam al 
lang vergaan is. Deze « vorm » kan men niet nader omschrijven: 
Wel is zeker, dat hij geen oog en oor en tong en hoofd en schoot 
heeft, want Pred. zegt, dat het lichaam tot de aarde wederkeert. De 
beginselen er voor blijven echter. Zoals er in een mensenkiem niet 
het hoofd, met zijn delen en het lichaam met zijn delen zo zijn er in 
de Hadèstoestand geen doden met lichaamsdelen. Nochtans is de 
mens er in wezen, doch in een andere bestaanswijze. Er blijft een 
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soort « kiem », of « kern », hoe dan ook over die het, gehele wezen 
van de mens omvat. 

Voor wie inziet, dat de mens meer dan één bestaanswijze kan 
hebben, is de bestaanswijze van de dood beter in te denken. De 
mens kan een ziellijke en een geestelijke bestaanswijze hebben en 
ook die in de dood. De ziellijke heeft hij nu, in het lichaam der 
opstanding krijgt de gelovige een geestelijke bestaanswijze en bij 
het sterven komt hij in de doods toestand. De laatste is voor ons de 
meest onbekende alhoewel we dagelijks de mens zien sterven. Dan 
gaat hij op zodanige wijze bestaan als hij het hier niet deed en later 
in de opstanding ook niet doen zal. 

GEHENNA. Het tweede woord door « hel » vertaald is Gehenna. 
Gehenna is de Griekse vorm voor het Hebr.: Gé Hinnom, dal van 
Hinnom. Dit lag bij Jeruzalem, Joz. 15:8; 18:16; Neh. 11:30. 
Vroeger was er een tofeth, een lan- douw met het beeld van de 
gschuwelijke afgod Moloch waaraan kinderen geofferd werden. 
Deze afgod heette ook Baal, Jer. 32:35. Zelfs koning Achaz deed 
hieraan mee, 2 Kron. 33:6. Jeremia noemde het dal Moord-dal, Jer. 
7:31. De Heere zou aan die gruwelen een einde maken. Het vuur 
van Moloch zou uitgeblust worden en bij Israëls wegvoering zou 
het vol dode lichamen zijn, Jer. 19:2, 6. Later diende het dal, 
verontreinigd als het was door de begraafplaatsen der gedoden, tot 
afvalshoop van Jeruzalem en werd er geregeld een vuur 
onderhouden, aangewakkerd door zwavel, om vuilnis en aas te 
verbranden. Zo werd het dal van Hinnom, het Gé Hinnom, de 
Gehenna van het N. T., de plaats waar een vuur gestookt werd tot 
vuilverbranding. In de rest kropen de wormen rond. 

Het woord Gehenna komt 12 maal voor, n. l. in Mt. 5:22, 29, 30; 
10:28; 18:9; 23:15, 33; Mk. 9:43, 45, 47; Luk. 12:5; Jak. 3:6. 

In Mt. 5 spreekt de Heere over drie gerichten: het gericht, de 
grote raad en de gehenna. In de Gehenna wordt men geworpen 
nadat men gedood is, Luk. 12:4, 5. We nemen het vuur der gehenna 
voor een letterlijk vuur en het verbranden voor een letterlijk 
verbranden. Veelal neemt men het aan als een wroeging. Dit is de 
dingen omkeren. Niet de « Hel » komt in iemand, maar men kan in 
de « Hel », de Gehenna, geworpen worden. Met het gehele 
lichaam, Mt. 5:29, 30. Dus niet eens vlak na de dood aangenomen, 
dat de leer de onsterfelijkheid der ziel waar ware. Ziel en lichaam 
kunnen daar verdorven worden, Mt. 10:28. Bewijs dat het lichaam 
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er ook inkomt en niet alleen de ziel. Zie ook Mt. 18:9. Mt. 23:15 en 
33 spreken ook over het toekomstig gericht van de gehenna (helse 
verdoemenis staat er niet in het Gr., er staat: het oordeel van de 
gehenna). Ook Mk. 9:45-47 wijzen er op dat men in de gehenna 
niet komt dan met handen, voeten en ogen. De gehenna is het 
letterlijke vuur waarin de moedwillige zondaars geworpen worden 
na gedood te zijn en waarbij de worm. het er buitenvallende 
verteert, zie Jes. 66:24. Een eigenaardige tekst is Jak. 3:6 « ... de 
tong ...wordt ontstoken van de hel (gehenna) ». Het rad der 
geboorte is de loop des levens. De betekenis is: neem acht op uw 
tong want de gevolgen ervan kunnen tot de gehenna doen 
verwijzen.

Wie al de teksten nagaat zal zien, dat de Gehenna een toekomstig 
vuur is, waarin de snoodaards, na gedood te zijn, geworpen worden 
om verbrand te worden. 

In 2 Petr. 2:4 komt het woord « Tartarus » voor, dat ook door « 
hel » ,vertaald is. Onder dogmatische invloed der Middeleeuwen. 
God heeft de engelen die gezondigd hebben, in de Tartarus 
geworpen, zegt Petrus en overgegeven om met ketenen der 
duisternis tot het oordeel bewaard te worden. Het is onmogelijk aan 
te, geven wat de Tartarus precies is en waar hij is. Het woord komt 
slechts een maal voor en elke verdere plaats aanduiding ontbreekt. 
De St. V. meenden dat Satan in de Hel was en ze sloten daarin de 
gevallen engelen, die ze ook duivelen noemden, op. Satan is 
evenwel met zijn engelen in de hemel, Op. 12:7. Hij is de overste 
van de macht der lucht, Ef. 2:2, is nog niet gebonden, Op. 20:1, 3. 
De Tartarus is daarom niet de Hel der Middeleeuwse dogmatici. Er 
moet echter ergens een plaats zijn waar de gevallen engelen 
bewaard worden. Dit behoeft nog geen plaats te zijn waar ze allen 
opeengehoopt gevangen zitten. Het « plaatselijke » kan in zoverre 
plaatselijk zijn als de engel plaatselijk is. De Tartarus kan zo 
genomen, ook een toestandelijkheid zijn. De slaap is een toestand 
die plaatselijk is waar iemand slaapt. Dit kan te midden van 
anderen die waken. Zo ook kan het met de Tartarus zijn. Wij 
beweren niet dat het zo móét zijn, het kàn zo zijn. De Tartarus is 
zeker niet de Hadès, die in de aarde wordt gezien en nog veel 
minder de gehenna, want die is er nog niet, terwijl de Tartarus er 
wel is. Mogelijk vanaf de zondvloed reeds. Eenmaal zal ons wel 
opgehelderd worden waar die Tartarus is. 
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POEL DES VUURS. In Op. 19:20 en 20:10 wordt ons nog genoemd 
de Poel des vuurs. Daarin worden eerst het Beest en de Valse 
Profeet geworpen als Christus wederkomt en 1000 jaar later ook 
Satan. Wat die Poel juist is, is ook niet veel nader aan te geven. 
Mogelijk is het de Gehenna. Waar die is wordt niet nader 
aangegeven. We laten deze dingen verder rusten. Te hunner tijd zal 
blijken hoe alles toegaat. De feiten zelf moeten echter aanvaard 
worden. Het « hoe » zal de historie leren. Mogelijk is de Poel het 
vuur dat mede de duivel en zijn engelen bereid is, Mt. 25:41. Voor 
de Duivel evenwel niet dan nadat hij 1000 jaar in de afgrond is 
geweest, het graf, de sheool van Jes. 14. Eerst na zijn ontbinding 
komt hij er in, Op. 20:7, 10. 

AANVULLINGEN. Het woord dat in Ps. 16:10 parallel loopt met 
sheool, n. l. verderf, is op andere plaatsen door groeve of gracht 
vertaald, zie Job 9:31; 17:14. Men daalt neder in de groeve, Ps. 
30:10, in de put des verderfs, Ps. 55:24. In Jes. 38:18 staat sheool 
in parallelisme met kuil, Hebr.: ber, « die in den kuil nederdalen, 
zullen op Uw waarheid niet hopen ». Zo ook in Ps. 30:4. Christus is 
in de afgrond geweest, Rom. 10:7. Deze afgrond is datgene wat 
onder de aarde ligt, Gen. 49:25 of een diepe plaats, Ex. 15:5. De 
afgrond staat in tegenstelling met wat hoog is. « Zeg niet in uw 
hart: Wie zal in den hemel opklimmen. Dat is Christus van boven 
afbrengen. Of: Wie zal in den afgrond nederdalen. Dat is Christus 
uit de doden opbrengen » Rom. 10:6, 7. Hieruit blijkt, dat het N. T. 
met de afgrond het onderaardse bedoelt, datgene wat Christus in 
Mt. 12:40 noemt het hart der aarde. Men spreekt vaak van de 
afgrond als de Hel omdat in Op. 11:7 sprake is van het Beest dat uit 
de afgrond opkomt en men daaronder Satan verstaat. Dat is onjuist. 
Het Beest is Satan niet maar de mens der zonde. Hij zal een 
dodelijke wonde ontvangen en dood of als dood in de afgrond 
komen. Daaruit komt hij weer op — nabootsing van Christus' 
opstanding. De afgrond heeft niets met de Hel te maken. Satan is 
niet in de afgrond en komt er niet vóór hij gebonden wordt. Dat is 
als Christus wederkomt, Op. 19:11. Men ziet dat men door te 
onderscheiden en de Schrift met een Konkordantie te onderzoeken, 
de Schriftlijnen kan onderkennen. Dan blijkt, dat de sheool of 
hadès wat anders is dan de tartarus, dat de afgrond niet de Hel der 
traditie is, dat Satan niet in de « Hel » is maar in de hemel, dat de 
doden niet als ontlichaamde zielen voortleven, maar met hun 
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gehele wezen nederdalen in de Sheool of Hadès. Enz. We willen nu 
de bezwaren onder het oog zien en de moeilijkheden uit de weg 
ruimen die men heeft met sommige teksten of gedeelten. Bij dieper 
onderzoek zal blijken, dat ze óf niet bestaan óf althans geen 
onoverkomelijke hinderpalen vormen voor de gegeven lijn. 
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V. Bezwaren en Tegenwerpingen nagegaan 
en weerlegd.

DE ZIEL GAAT UIT, DE ZIEL KOMT WEER. De leer der Traditie is 
velen zo eigen, dat zij met veel bezwaren en tegenwerpingen 
komen aandragen om de leer der opstanding te ontzenuwen. We 
zullen de voornaamste onder het oog zien. 

In Gen. 35:18 lezen we dat Rachels ziel uitging, in 1 Kon. 17:21 
en 22 bidt Elia of de ziel van het kind mocht wederkomen. Men 
meent, dat deze teksten de gegeven lijn te niet doen. We merken 
op, dat ziel hier leven betekent en zo ook vertaald wordt. Dit is een 
der betekenissen die we er van vonden. Het geldt hier dus een 
kwestie van vertaling. Hierbij zij opgemerkt, dat, als men zo de 
nadruk legt op het vertaalde woord, men het overige van de 
vertaling ook niet negeren moet. In Gen. 35 staat dat zij (Rachel) 
stierf, vs. 19, dat zij begraven werd, we lezen van haar graf. In 1 
Kon. 17, dat Elia hem (de zoon) nam en hem naar boven droeg en 
hem. neerlegde, dat Elia zegt, dat de Heere haar zoon gedood had, 
dat hij zich driemaal over het kind uitmat, dat het weder levend 
werd en dat hij het kind aan de moeder teruggaf, met de woorden: 
Uw zoon leeft. Daaruit blijkt dat de personen in kwestie zelf dood 
waren. Als eerst het lichaam zonder ziel kind genoemd wordt en 
het later nu met de teruggekomen ziel ook kind heet, is dit een 
eigenaardige wijze van uitdrukking. Men zou kunnen zeggen: dat is 
slechts een spreekwijze. Welnu, dan kan men even goed als 
spreekwijze aanmerken dat de ziel uitgaat. En als men nu daarbij 
ziel neemt voor leven, is de zaak opgelost. De ziel gaat uit, de ziel 
keert weer, is dan geen aanduiding van een scheiding van ziel en 
lichaam zoals de Westerse Theologie dat leert, maar betekent dat 
het leven wegvloot of terugkeerde. Bij Rachel vloot het leven weg, 
de geest keerde tot God terug en zij zelf werd begraven. Ziel is hier 
de volks uitdrukking voor geest, een spraakgebruik. Zo ook in 1 
Kon. 17. Men moet hier door spraakgebruik en vertaling geen 
tegenstrijdigheden zien ontstaan. Ook niet in Job. 11:20 en Jer. 
15:9 en Job. 27:8. Waar het woord in Gen. 19:17; Joz. 9:24; Richt. 
18:25; 1 Kon. 2:23; 2 Kon. 7:7 en andere vertaald is door leven, 
kan het in de besproken teksten ook zeer wel door leven vertaald 
worden en vervalt daarmee de « persoonlijke ziel ». Dan heeft het 
meer de betekenis van geest. 
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1 SAM. 28. Ook uit 1 Sam. 28 leidt men het bewuste voortleven 
van de doden af. Samuël immers is aan Saul verschenen, bewijs 
dus dat hij als ziel leefde. 

Men kent het verhaal. God antwoordde Saul niet op enige wijze, 
vs. 6. Samuël was gestorven en begraven te Rama. Nu gaat Saul 
naar een vrouw met een waarzeggende geest, een soort spiritiste. 
Dit was scherp verboden, zie Lev. 19:31, 20:6, 27; Deut. 18:9-12. 
Dit verbod bewijst de mogelijkheid van verkeer met geesten. Niet 
met doden, want die weten nietmetal. Maar wel met boze geesten. 

Bij de waarzegster gekomen vraagt de vermomde Saul Samuël te 
laten opkomen, vs. 8. Dit schijnt te geschieden, de vrouw zegt 
althans, dat er een oud man opkomt, vs. 14. Saul ziet hem echter 
niet, hij verneemt het alleen en buigt zich dan ter aarde. 

Hoe dit nu te verklaren? Dat doet men op drie wijzen. De eerste 
houdt de vrouw voor een handige waarzegster, die wraak wil 
nemen op Saul die ze reeds ondanks zijn vermomming herkend 
heeft, omdat hij de tovenaars heeft uitgeroeid. Haar kaste was 
gedood, vs. 3. Nu zal zij de uitroeier eens nemen. Na zich eerst 
door een eed gevrijwaard te hebben, vs. 10 doet ze zogenaamd 
iemand opkomen en deelt zelf door buikspreken aan Saul mede wat 
velen, en vooral zij, vermoedden, n. l. dat hij het moest verliezen. 
Zo bezien zouden haar handelingen een vorm van bedrieglijk 
spiritisme zijn. Dit is de moderne verklaring. 

De tweede verklaring ziet in de opgekomene werkelijk Samuël, 
gelooft dus, dat de vrouw macht had de doden te doen verschijnen. 
We geloven dit niet. Samuël was begraven en God gaf zeker geen 
in de Wet verboden macht over Zijn profeet, al aannemende, dat 
zijn « onsterfelijke ziel » ronddwaalde. Of ook: Hij antwoordde 
niet door Samuël waar Hij Saul niet wilde antwoorden. Als Samuël 
werkelijk uit de doden opgestaan was, zou Saul hem wel gezien 
hebben. Nu is dit niet het geval geweest. Saul gelóóft dat het 
Samuël is en meent dat deze spreekt. Hij ziet hem evenwel niet. 
Ook is wat « Samuël » zegt, onjuist. Saul is de andere « morgen » 
niet bij « Samuël » geweest. De Filistijnen lagen toen nog ± 10 K. 
M. van Israël af. Die dag verplaatsten zij zich naar Afek, ± 5 K.M. 
van Sunem. Israël legert zich bij de fontein van Jizreël, 6 K. M. van 
Gilboa. De afstand tussen hen is nu 6 K. M. De Filistijnen houden 
daar een wapenschouwing, 29:2. David moet wegtrekken. Dat doet 
hij eerst de volgende dag, vs. 10. Die « morgen » werd dus geen 
slag geleverd, die dag stierf Saul niet. « Samuëls » woord is dus 
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niet uitgekomen en de Heere heeft niet door hem gesproken. Het 
was een valse profeet. 

1 Sam. 28 is een spiritistisch toneel. Wie daarin een bewijs zoekt 
voor een bewust voortleven na de dood, komt verkeerd uit. 
Vooreerst komt « Samuël » op, dus uit de aarde. Dat is toch niet de 
plaats der ontlichaamde zielen waarin men gelooft? Dan wordt hij 
gezien met een mantel om. Ontlichaamde zielen hebben geen 
kleren. Dan is hij een oud man, op het laatst van zijn leven. Is dat 
de hemelse zaligheid die men hem toedenkt? Verder is hij onrustig 
gemaakt. En dat in de storeloze zaligheid die men hem geeft! 
Verder zegt Samuël, dat Saul morgen bij hem zou zijn. Men denkt 
zich Samuël in de hemel. Hoe kon Saul daar ook heen gaan? Men 
ziet dat men zo vastloopt. En zegt men: Samuël was in het 
dodenrijk, dan was hij niet in de hemel en zijn we daarmee tevens 
een stap bij de waarheid gekomen. Maar in het graf, de sheool, is 
geen verzinning, noch wetenschap, is er geen deel in alles wat 
onder de zon geschiedt, Pred. 9:10. Dus ook niet voor Samuël. 
Hieruit bijkt dat het Samuël niet is geweest. Samuël was dood en 
lag in zijn huis te Rama. Saul geloofde Satans leugenleer over het 
bewuste voortleven. Hij vraagde de waarzegster. Daarom is hij dan 
ook mede gedood, 1 Kron. 10:13, 14. 

Aldus de derde verklaring; deze staan wij voor. 

UIT MIJN VLEES GOD AANSCHOUWEN. Job. 19:26, 27 « En als zij 
na mijn huid, dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees 
God aanschouwen. Denwelke ik voor mij aanschouwen zal en niet 
een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. » 

Velen menen, dat dit wil zeggen, dat Job direct na zijn dood God 
zal aanschouwen. Er staat echter, dat dit eerst zal zijn nadat ook 
zijn vlees doorknaagd is, dus juist niet onmiddellijk na zijn dood, 
Verder zegt hij niet, dat hij uit zijn vlees zijnde God zal zien, maar 
vanuit zijn vlees, dus met een lichaam. Hij zal met zijn ogen God 
zien, dus moet hij die hebben. De vertaling uit mijn vlees van vs. 
26 is niet beslissend. In vs. 22 is dezelfde term vertaald door: van 
mijn vlees, d. i. door middel van. Als men in vs. 26 nu leest: vanuit 
mijn vlees, is alles duidelijk. Job zal God aanschouwen in een 
nieuw lichaam. Vs. 25 zegt dan ook dat zijn Verlosser de laatste 
(lees: ten laatste) over (lees: op) het stof zal opstaan (lees: staan). 
Dan eerst ziet Job Hem. En dat is bij de opstanding ten laatste 
dage. Niet dus bij de dood. Job 19 bevestigt dus de gegeven lijn. 
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WIE MERKT. Pred. 3:21 « Wie merkt, dat de adem van de kinderen 
der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten 
nederwaarts in de aarde? » 

Voor adem staat in het Hebr. « roeach » geest. Mens en dier 
hebben enerlei adem of geest. « ... zij hebben allen enerlei adem, » 
vs. 19. Een zelfde levensgeest doorstroomt beide, dat is de adem 
des levens. De inwerking is dezelfde. Het verschil zit echter in het 
wezen zelf. Vandaar dat de uitwerking verschillend is. 

Salomo heeft het hier over het gelijke in het sterven. De mensen 
zijn als de beesten op zichzelve, vs. 18, dat is bloot uitwendig 
genomen naar hun wedervaren bij het sterven. Dan hebben allen 
een zelfde levensgeest die mens en beest bij het sterven verlaat. 

Men wachte zich hier voor twee dingen. Ten eerste om geest en 
ziel te vereenzelvigen. Men zegt wel, dat de geest de ziel is en dat 
deze bij het sterven tot God gaat om geoordeeld te worden. Dan 
zouden dus ook de « zielen » der goddelozen tot God gaan om 
geoordeeld te worden. Maar Joh. 5:22 zegt, dat de Vader niemand 
oordeelt, maar Hij al het oordeel de Zoon gegeven heeft en Hand, 
17:31 leert, dat er een dag voor gesteld is terwijl 2 Tim. 4:1 zegt, 
dat het oordeel over levenden en doden plaats heeft in 's Heeren 
verschijning en koninkrijk. Men zal dus moeten aannemen óf dat er 
een voorlopig oordeel is waarvan de Schrift niets leert óf dat God 
toen wel de doden oordeelde maar nu dit in de toekomst zal laten 
doen door de Zoon óf dat men hier iets invoegt dat er niet staat. We 
geloven dat men door dit laatste te doen hier de dingen vertroebelt. 
We kunnen zeer wel leren, dat de geest tot God wederkeert zonder 
te aanvaarden, dat God dié geest oordeelt. Geest is hier voor ons de 
algemene levensgeest. Evenmin als God een aparte ziel (die men 
geest noemt) schept en in een lichaam inplaatst, evenmin wordt 
hier gedoeld op de dat lichaam z. g. weer verlatende ziel om tot 
God weder te keren. De geest keert alleen weder. En ziel en geest 
zijn onderscheiden. Evenmin als God van te voren een persoonlijke 
geest schept, evenmin keert bij de dood de geest persoonlijk weder.

Wie ziel en geest onderscheidt, vindt geredelijk de oplossing. De 
geest hier is de algemene levenszee waarin mens en dier zich 
bewegen.

Het andere waarvoor men zich wachtte, is te beweren, dat 
Salomo het in zijn hart zeide en dat het anders is. We lezen meer 
dan eens, dat Salomo iets in zijn hart zei. Maar hieruit volgt niet, 

168



dat het daarom steeds onjuist is. In vs. 17 zei hij ook in zijn hart, 
dat God de rechtvaardige en de goddeloze zal oordelen. Is dit dan 
niet zo? In vs. 18 zei hij in zijn hart wat dan volgt. Is dat dan nu 
wel onjuist? 

Hoe nu met Salomo's vraag: Wie merkt enz.? Salomo bestrijdt 
hiermee juist de identiteit van ziel en geest. De heidenen zijner 
dagen meenden ook dat de geest des mensen als schim naar boven 
voer en die der dieren naar beneden ging. De Engelse en Duitse 
vertaling beschouwen vs. 21 als een oratorische (redenaars) vraag. 
Dan zegt Salomo: Wie merkt dit nu, wie kan dat nu met zekerheid 
vaststellen? Ge beweert dat wel, maar waar is het bewijs? Die 
vraag doen wij mede aan de Dualisten, Spiritisten en Theosofen, 
die ziel en geest vereenzelvigen. De geest die als algemene in- en 
doorwonende levenskracht het schepsel doortintelt en drenkt, keert 
bij de dood in zijn stroming terug en wel op dezelfde wijze als God 
hem gegeven heeft. De ziel trekt zich naar binnen terug, het wezen 
keert weder in het stof. Enige beelden mogen dit illustreren. Een 
orgel is ook zonder wind een orgel, een stoommachine zonder 
stoom een machine, een motor zonder stroom een motor. De lucht, 
de stoom, de elektriciteit vult bij toetreding de pijpen, de buizen, de 
draden. Elke pijp heeft dan zijn eigen luchtkolom, elke cylinder en 
draad zijn eigen stoom of stroom. Toch is het één luchtdamp of 
krachtstroom. Noem de innerlijke bouw van elk dezer instrumenten 
de ziel, dan is de drijfkracht de geest. Deze levenloze dingen 
blijven na het ophouden van de aandrijvende kracht zo staan, een 
dode ziel gaat tot ontbinding over. Haar beginsel blijft alleen 
bewaart, d. w. z. het vermogen om (in de opstanding) weer uit te 
wassen tot een mens. De kracht ervoor ontbreekt tijdens het rusten 
in de sheool. 

De mens is een ziel en heeft een geest die hem doet leven. Hij 
kan de geest geven zonder zelf nog vernietigd te worden. De mens 
is uit de aarde, de geest is van God. De mens werd een levende ziel 
door de aanblazing en activering van de geest. Dit is ook zo bij het 
dier. De mens heeft echter nog een hogere sfeer in zich, het 
redelijk-zedelijke. Ook die wordt door de geest gedragen en daarin 
ligt het verschil tussen mens en dier. Niet in de algemene 
levensgeest als zodanig. Daarom vraagt Salomo: Wie ziet nu dat de 
ene geest opvaart, de andere nederdaalt? Ze hebben allen één geest. 
Hun wezen zelf zinkt in het stof. Wat sterven betreft is er geen 
uitnemendheid van de mens boven het dier; allen zijn uit het stof, 
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allen gaan tot het stof. 

ZIEL NIET TE DODEN. We komen nu tot de N. T. plaatsen. 
Mt. 10:28 « En vreest niet voor degenen die het lichaam doden 

en de ziel niet kunnen doden maar vreest veel meer Hem Die beide 
ziel en lichaam kan verderven in de hel (de gehenna). » 

Hierbij moet gelezen worden Luk. 12:4, 5, waar we als 
aanvulling vinden, dat dit werpen in de gehenna plaats heeft, nadat 
Hij gedood heeft. 

Ziel en lichaam kunnen verdorven worden in de gehenna. Het 
lichaam kan door de mens gedood worden. Het lichaam omvat hier 
ook de werkingen ervan. Ziel duidt dan de inwendige mens aan. 
Lichaam en ziel betekenen hier uitwendige en inwendige mens. Het 
wezen der mensen is niet door doding van het lichaam weg te 
nemen. Dat kan God alleen doen in de gehenna. Daarin kan het 
lichaam en ziel verdorven worden, geheel kwijtgemaakt. Men ziet 
dat deze tekst juist het tegenovergestelde bewijst van wat men er 
mee wil bewijzen. 

In plaats van de onsterfelijkheid te leren, spreekt hij juist van de 
vernietigbaarheid. Van Godswege dan. 

MOZES EN ELIA. Uit de verschijning van Mozes en Elia wil men 
mede een bewijs aanvoeren voor de voortleving na de dood. Nu is 
Elia nimmer gestorven, 2 Kon. 2:11. Hij valt er dus reeds buiten. 
Wat Mozes betreft, die is gestorven. Deut. 34:5, 6. Verschijnt hij 
nu als onsterfelijke ziel op de berg der verheerlijking? O. i. niet 
want Jud. 9 geeft hierin een aanwijzing. Michaël heeft met Satan 
over Mozes' lichaam gehandeld. Hierin zien we het voorspel van 
Mozes' opstanding. Michaël kwam Mozes' lichaam opvorderen om 
Mozes levend te maken. Dat dit zo is, bewijst Luk. 9:30: « En ziet 
twee mannen spraken met Hem ». Waar Elia een man was, geloven 
we ook, dat Mozes er een was. Een man heeft een lichaam, geen 
schijnlichaam. Zo geloven wij, dat Mozes hier niet verschijnt als 
onsterfelijke ziel maar als opgewekt man. Ook hiermee kan men 
dus geen bewijs aanvoeren dat de ziel als zelfstandig wezen buiten 
het lichaam, voortleeft. Juist het tegendeel blijkt. 

EEN GOD DER LEVENDEN. Gaarne vestigt men de aandacht op 
Luk. 20:38 « God nu is niet een God der doden maar der levenden, 
want zij leven Hem allen ». Men weet dat dit ontleend is aan het 
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antwoord op het geval der Sadduceën: de vrouw met de zeven 
mannen. Ook hier leest men verkeerd. Het gaat hier niet over het 
voortleven na de dood, maar over de opstanding. Dit blijkt 
duidelijk uit Mt 22:28 waar er bij staat: « In de opstanding dan » en 
uit Mk. 12:23: « ... wanneer zij zullen opgestaan zijn ». Christus 
zegt in Mt. 22:31 « En wat aangaat de opstanding der doden » en 
in Mk. 12:26: « Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen 
worden... ». Juist door de opstanding is God geen God der doden. 
D. i. zij blijven niet dood. Dat God geen God der doden is, geldt 
alleen met het oog op de opstanding. Stonden Abraham:, Isaäk en 
Jakob niet op, dan waren ze voor God wel dood. Nu leven ze Hem 
allen. Niet ons, niet elkaar. Christus zegt dat ze dood zijn. Het gaat 
hier dus alleen over de toekomstige opstanding. 

IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST. Deze uitroep komt voor 
in Ps. 31:6; Luk. 23:46 en Hand. 7:60. God zijn geest aanbevelen 
drukt de hoop der opstanding uit. Een ongelovige kan dat niet 
zeggen: die heeft geen hoop. 

David heeft God zijn geest aanbevolen. Is dat zijn ziel? Betekent 
deze uiting: Heere, ik kom tot U. Wie dat meent, leze Hand. 2:34. 
David is niet opgevaren. Als de geest de eigenlijke David was en 
die is opgevaren, weerspreekt Ps. 31:6 Hand. 2:34. Dit nu kan niet. 
De geest is de eigenlijke persoon niet. 

David is niet opgevaren. De geest God aanbevelen betekent wat 
anders; het is zijn geloof in de opstanding uitspreken. Christus 
heeft dezelfde hoop geuit. Van Stefanus staat, dat hij na God zijn 
geest aanbevolen te hebben, ontsliep d. i. begon te slapen. Zijn 
geest aanbevelen is de hoop op de opstanding uitspreken. God 
moge daar voor zorgen, is de bedoeling. Hij moge de geest doen 
wederkeren. Dan staat men weer op, Op. 11. 

LEVEN AL WARE HIJ GESTORVEN. Joh. 11:25 « Jezus zeide tot 
haar: Ik ben, de opstanding en het leven. Die in Mij gelooft zal 
leven al ware hij ook gestorven. En die leeft en in Mij gelooft, zal 
niet sterven in der eeuwigheid. » 

Ook deze tekst wordt aangevoerd tegen de sterfelijkheid. Ten 
onrechte. Christus bedoelt hier het opstandingsleven. Hij is de 
opstanding voor hen die gestorven zijn, Hij is het leven voor hen 
die leven als Hij komt en in Hem geloven. In het Verband is sprake 
van de opstanding ten laatste dage. Wie gestorven is in geloof in 
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Hem, zal dan herleven, de anderen zullen niet sterven in der 
eeuwigheid, d. i. de volgende aioon. Christus zegt niet dat die 
gestorven is, leeft, maar dat hij zàl leven. In de opstanding 
waarover sprake is. 

LEVEN IN DER EEUWIGHEID. Joh. 6:51 « zo iemand van dit brood 
eet, die zal in eeuwigheid leven. » 

Ook deze tekst verstaat men verkeerd. Christus zegt niet dat men 
niet zal sterven, maar dat men de (toekomende) aioon door zal 
leven, hetzij door opstanding voor de gestorvenen, hetzij door 
geloof in Hem voor de levenden (zie Joh. 11:25). Wie verstaat dat 
de aioon de toekomende eeuw is, begrijpt ook het woord. Het rust 
op Gen. 13:15. De aioon vangt eerst aan als Abram opgewekt is. 

HET EEUWIGE LEVEN. Joh. 3:36 « Die in den Zoon gelooft, die 
heeft het eeuwige leven. » 

Ook deze tekst — en deze vooral — dient ter bestrijding van de 
leer der opstanding. Wie in de Zoon gelooft, hééft het eeuwige 
leven nu al, zegt men. Als we dus sterven, leven we bewust voort. 
Dit is een onjuiste konklusie. We moeten hier wel nagaan. 

Het eeuwige leven heeft een geestelijke en een lichamelijke 
zijde. Of wil men: twee betekenissen. De geestelijke zijde is deze: 
« En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 
waarachtigen God en Jezus Christus Dien Gij gezonden hebt, » 
Joh. 17:3. De lichamelijke of concrete ligt b. v. in Joh. 3:16 en in 1 
Joh. 5:11, 12 « En dit is de getuigenis, dat ons God het eeuwige 
leven gegeven heeft en dit leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon 
heeft, die heeft het (eeuwige) leven. » Men heeft het eeuwige leven 
omdat de Zoon opgestaan is. Niet concreet in zichzelf. Men 
ontvangt het eerst later naar het lichaam. De Schrift leert duidelijk: 
« In de toekomende eeuw het eeuwige leven, » Mk. 10:30, Luk. 
18:30. Niet bij de dood dus. 

Het « eeuwige leven » is het aionische leven, het leven 
lichamelijk door velen genoten in de toekomende eeuw. Deze 
vangt aan bij 's Heeren wederkomst als Hij zit op de troon Zijner 
heerlijkheid, Mt. 25:31. In zoverre als men God en Christus kent, 
heeft men het in de geest. Maar niet naar het lichaam. Velen 
verwarren het « eeuwige » leven met het bewust voortleven. Zeer 
ten onrechte. Zie hier waarom. Zij zeggen, dat zij het eeuwige 
leven hebben. Goed. Zijn zij daar steeds bewust in? Immers neen. 
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In de slaap hebben zij ook het eeuwige leven en weten er niets van. 
Het eeuwige leven dat zij hier hebben, wordt dus niet, steeds 
ervaren. Zo behoeft het ook in de dood niet bewust bezeten te 
worden .Men kan dan zeer wel « slapen », « ontslapen zijn », d. i. 
begonnen hebben te slapen en toch bezitter van het eeuwige 
(aionische) leven zijn. Waar het lichamelijke in de Zoon is, 
ontvangt men het eerst bij de opstanding. 

MET MIJ IN HET PARADIJS. In Luk. 23:43 staat de bekende tekst 
die men telkens weer citeert om te bewijzen dat de gelovige direct 
na het sterven in de hemel komt. Zo aangehaald schijnt deze tekst 
het tot nu toe gevondene ter zijde te stellen. We willen zien of dit 
inderdaad zo is. 

We beginnen met op te merken dat men de tekst bijna steeds 
onvolledig citeert. Er staat in het Grieks: « Voorwaar Ik zeg u 
heden gij zult met Mij in het paradijs zijn. » De volgorde in het 
Grieks is: Voorwaar U zeg Ik heden met Mij gij zult zijn in het 
paradijs. In het oorspronkelijk staan geen punten of komma's enz. 
Die zijn bloot mensenwerk. We kunnen dus evengoed lezen: 
Voorwaar U zeg Ik heden: gij zult met Mij in het paradijs zijn. 't Is 
de vraag of dit kan. Laat ons zien. 

Het werkwoord « zeggen » komt in Lukas nog tweemaal voor 
met het woord « heden » n. l. in Luk. 4:21 en 19:9. Hier staan 
vanzelf ook geen leestekens. Wie de grondtekst nu leest, zal echter 
iets opmerken, n. l. dat er daar telkens het woord hoti bij staat, een 
woord dat hier onvertaalbaar is en eigenlijk betekent: dat. Hij 
begon dan te zeggen tot hen dat heden, enz. Hij zeide dan tot hem 
dat heden, enz. In Luk. 23:43 ontbreekt dit woord hoti: Voorwaar 
Ik zeg u heden. Het woord hoti scheidt in de eerste twee teksten het 
woord « heden » van de voorgaande woorden. Dat geschiedt niet in 
Luk. 23. Als we Lukas met Lukas verklaren, blijkt dat hij het 
woord « heden » van Luk. 23 bij het voorgaande trekt en we dus 
moeten lezen: Voorwaar Ik zeg u heden: Gij zult met Mij in het 
Paradijs zijn. 

Men denke zich de dingen wel in. De moordenaar ziet in 
Christus de Koning der Joden, wat hij kon lezen boven het kruis. 
Hij gelooft in het Davidische koninkrijk en vraagt de Heere hem 
dan te gedenken, hoewel hij straf verdiend had. De Heere, belooft 
hem dat en zegt hem een plaats toe in het paradijs. 

Is dat nu de hemel? Geen kwestie van. De Heere is die dag niet 
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naar het paradijs gegaan, maar in de Hadès gekomen, Hand. 2:27, 
31; Ps. 16:10, in het hart der aarde, Mt. 12:40, in de afgrond, Rom. 
10:7. Hij voer niet op dan na Zijn opstanding, Joh. 20:17. Wat Hij 
zei is dus óf niet waar óf wordt verkeerd uitgelegd. Vanzelf 
geloven we dat bij de mens de onjuistheid ligt. Niet bij Christus. 
Hij belooft de moordenaar het paradijs, maar zegt niet dat hij er 
heden in zal gaan, al zegt Hij het « heden ». Het paradijs moet nog 
komen. Het zal liggen in Sion, Jes. 51:3, Kanaän zijn, Ez. 36:35. 
De moordenaar had geen hemelverwachting. Hij had een 
verwachting van het aardse koninkrijk. Die wordt hem toegezegd. 
De verwachting die men hem geeft, is door tweeërlei veroorzaakt: 
vooreerst door de leer der onsterfelijkheid, ten tweede doordat men 
uit Paulus' Brieven iets indraagt, wat toen nog niet geopenbaard 
was, iets wat voor deze bedeling geldt. Zie hierover het laatste 
hoofdstuk.

De moordenaar ging die dag niet naar het paradijs. Christus ook 
niet. Beiden gingen naar de hadès. Zou men op willen merken, dat 
Paulus in het paradijs is opgetrokken geweest, dan zij geantwoord 
dat er geen twee paradijzen zijn, een in de hemel en een op aarde 
(Op. 22). Dus dat Paulus het profetisch zag zoals Johannes de 
nieuwe hemel en aarde ook reeds zag. Paulus weet niet eens hoe 
het geschied is, n. l. als visioen of anderszins. Ook omdat het 
paradijs alleen nog maar in de geest er is, kan de moordenaar er 
nog niet zijn. Het moet nog komen en zal zijn op aarde, reëel, zie 
Op. 22. Christus' woord was dus een verre profetie. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat al zou het paradijs de 
moordenaar opgenomen hebben, het woord « heden » nog wat 
ruimer betekenis kan hebben dan strikt: « vandaag », zie Joz. 23:14 
en 24:1, Heb. 3:13 en 4:7. Zie ook Mt. 26:64 wat nog onvervuld is.

Voor ons is de lezing van Luk. 23:43: Voorwaar u zeg Ik heden: 
gij zult met Mij in het Paradijs zijn. Als de klemtoon lag op het « 
heden », had de Heere het vooraan geplaatst. Maar niet « heden » 
staat voorop, maar « u ». 

DE ZIELEN ONDER HET ALTAAR. In Op. 6:9 is sprake van de zielen 
onder het altaar. Deze roepen tot God om wraak. Hun wordt gezegd 
nog een kleine tijd te rusten en hun werden witte klederen gegeven. 
Hieruit leidt men af dat de doden bewust voortleven. 

Opgemerkt zij ten eerste, dat De Openbaring een boek is, dat in 
het algemeen heel wat symbolische taal heeft. Ten tweede, dat de 
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zegelen in het bijzonder symbolen zijn. Het eerste zegel is geen 
eigenlijke ruiter. Noch ook de andere drie volgende. Ze 
symboliseren iets. Zo ook het vijfde. Het is symbool voor het 
martelaarschap. De letterlijkheid vinden we in Mt. 24:9, 10: 
overlevering in verdrukking. De zielen zijn hier de mensen zelf. 
Het is een Hebraïsme, een bijzondere Hebr. betiteling. Het altaar is 
hun schavot of terechtstellingsplaats, waarop zij geofferd worden 
voor het getuigenis van Christus. Het roepen is voor ons 
symboliek, zoals Abels bloed riep van de aardbodem. Gen. 4:10. 
Neemt men dat letterlijk? Zie ook Hab. 2:11. Wil men het roepen 
wel letterlijk nemen maar het bekleden met lange witte klederen 
niet? Aan ontlichaamde zielen kunnen toch geen klederen 
aangetrokken worden. Het bekleden met de klederen wijst op hun 
toekomstige opstanding. De andere gelovigen in die tijd zullen 
overtuigd zijn, dat zij die witte klederen eenmaal zullen dragen, 
Op. 3:4, 5. De gedoden zijn overwinnaars uit de gemeenten. Zij 
moeten rusten (onder hun altaar) totdat er nog anderen zijn gedood. 
Alles samengenomen is er geen grond om te denken aan een 
bewust voortleven, maar drukt de symboliek uit dat het bloed der 
martelaars tot God om wraak roept en dat zij hun beloning niet 
zullen missen. Waarom zaligen in de hemel in lange witte klederen 
zouden moeten wachten op de nog toekomstige martelaars en 
daarbij nog moeten blijven rusten, is niet wel in te zien bij de 
gewone visie. 

ZALIG DE DODEN VAN NU AAN. Ook Op. 14:13 doet opgeld in de 
gewone visie. « Zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van 
nu aan. Ja zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en 
hun werken volgen met hen. » 

Een beroep op deze tekst gaat evenmin op. Er staat: Gelukkig de 
doden die in de Heere sterven. Zo het Grieks en ook het Engels. 
Dan is er te lezen: Gelukkig, van nu aan. Er staat niet dat zij bij de 
Heere zijn. Zij rusten. Dat geldt de tijd van de aanbidding van het 
Beest. Er staan zware oordelen te komen. De 7 schalen (fiolen) 
moeten nog uitgegoten worden. Gelukkig die vooraf maar sterft. In 
de Heere dan. Hij wordt bewaard voor vervolging en 
toornuitgieting. Hij rust van zijn arbeid en zijn werken zullen hem 
volgen. In de opstanding n. l. Het loon ontgaat hun niet. Op. 14:13 
prijst dus de doden gelukkig, die in de Heere gestorven zijn. « Van 
nu aan ». Waar De Openbaring voor ons geheel toekomstig is, kan 
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dit woord zeker niet gelden om daarmee te bewijzen dat de 
gestorven gelovige van thans ook reeds zalig in de hemel zouden 
zijn.

DE ZIELEN DIE LEEFDEN. Op. 20:4 spreekt over de zielen dergenen 
die onthoofd waren en die leefden en heersten als koningen met 
Christus de duizend jaar. 

Het Calvinisme meent dat het hier gaat over hen die thans reeds 
als ziel in de hemel zijn. Die heersen met Christus tussen Zijn 
hemelvaart en wederkomst. Het getal 1000 moet dan niet letterlijk 
genomen worden, zegt men. De zielen die hier gezien worden, zijn 
de onsterfelijke zielen der gelovigen, 1000 is een 
volkomenheidsgetal.

Ook deze visie is onjuist. Johannes ziet zielen. Op tronen. Die 
oordelen. Waar nu de Schrift zegt dat het oordeel nog moet komen, 
kan dit nimmer de toestand van heden zijn (2 Tim. 4:1). Die zielen 
leefden zegt Johannes. Wel een vreemde bijvoeging voor « 
onsterfelijke zielen ». Die leven immers toch altijd. Dan: heersen 
zij. Waarover? Er moeten toch onderdanen zijn? Zij zitten op 
tronen. Op welke? Op. 3:21 spreekt van twee tronen. Zitten zij in 
des Vaders troon? Daarvoor staat geen belofte in De Openb. Wel 
een voor het met Hem zitten in Zijn troon. Maar dat is eerst als Hij 
wederkomt, Mt. 25:31. Dus moet Op. 20 plaats hebben na Zijn 
wederkomst. Die gaat dan ook vooraf in Op. 19. 

Het Calvinisme leert dat Satan nu reeds gebonden is. Is dit zo, 
dan zou Op. 20:4 ook nu reeds moeten vervuld worden. Satan is 
echter niet gebonden want als hij gebonden was, moest hij ook in 
de afgrond zijn en hij is nog in de hemel, Op. 12:7. De afgrond is 
het onderaardse, Rom. 10:7. Satan is nu de overste van de macht 
der lucht, Ef. 2:2. Dit alles en nog meer bewijst dat Satan niet 
gebonden is. Maar dan zitten die zielen thans ook niet op tronen en 
vervalt daarmee de hele uitlegging. 

Op. 20 is toekomstig. « De zielen dergenen » betekent: de 
personen die. Er staat verder bij wie het zijn. Zij die onthoofd zijn 
om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het 
Beest en deszelfs beeld niet aangebeden en het merkteken niet 
ontvangen hebben. Dit alles moet nog geschieden. Hoe kan dan nu 
reeds hun heerlijkheid vervuld zijn als zij eenmaal nog moeten 
lijden wat daar staat. 

Het Calv. houdt de eerste opstanding voor de wedergeboorte. 
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Dus iets geestelijks. De tweede opstanding is de letterlijke. Maar 
die tweede opstanding is juist voor de ongelovigen. Niet voor de 
gelovigen. Die hebben dus geen lichamelijke opstanding meer! 
Men ziet waar men uitkomt door de Schrift te vergeestelijken. Tot 
pure ontkenning der waarheid. Zo leert men, dat de opstanding 
reeds geschied is, 2 Tim. 2:18. En dit is afwijken van de waarheid.

De zielen ...en zij leefden. Dezelfde tijdvorm van het werkwoord 
komt voor in Rom. 14:9 [Want daartoe is Christus ook gestorven 
en opgestaan en (weder) levend geworden], in Op. 2:8 [Die dood 
geweest is en (weder) levend geworden is], in Op. 13:14 [het Beest 
dat ...(weder) leefde]. Deze teksten dragen alle de gedachte in zich 
van: herleefd zijn. De St. V. kon er dan ook niet van buiten er « 
weder » tussen te voegen. De zielen van Op. 20 waren herleefd. 
Dus dood geweest. We hebben hier dus geen bewijs van de 
onsterfelijkheid, maar juist van de sterfelijkheid. Ze moeten om te 
kunnen heersen eerst herleven. 

Men ziet dat ook deze tekst geen houvast biedt voor de 
traditieleer. Bij ontleding gaat hij er juist tegenin. Mits men slechts 
Schrift met Schrift vergelijkt, geen traditieleer voorstaat, Israëls 
herstel ziet, Gods oordeelsdag in de toekomst, enz. De grondlijn 
wordt dus steeds breder. 

DE GEESTEN IN DE GEVANGENIS. Volgens 1 Petr. 3:18-20 heeft 
Christus de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt Zij waren 
eertijds ongehoorzaam in de dagen van Noach. 

Van deze tekstwoorden zijn heel wat verklaringen gegeven. Voor 
ons tot nu toe geen afdoende, althans niet van Rooms-Katholieke 
en Protestantse zijde. De Rooms-Katholieke meent dat Christus na 
Zijn dood in het vagevuur gegaan is om de daar zijnde geesten, de 
zielen der afgestorvenen, te prediken. De Lutherse meent dat 
Christus naar de voorburcht der hel gegaan is om de doden het 
evangelie te verkondigen. De Calvinistische zegt, dat dit de geesten 
zijn der mensen aan wie in Noachs dagen gepredikt is. Niet door 
Christus, maar door Noach. Voor ons alle drie onaannemelijk. Zien 
we wat er staat. 

Christus is gedood in het vlees, zegt vs. 18. Hij is levend 
gemaakt in de geest. En daarin is Hij heengegaan. Dit is niet vóór 
Zijn vleeswording, ook niet tijdens, maar er na. Dus na Zijn 
opstanding. Christus is levendgemaakt als eersteling, 1 Cor. 15:23. 
De geesten zijn voor ons niet de aflijvige zielen der mensen, maar 
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geestwezens. Deze waren eertijds ongehoorzaam. In Noachs dagen. 
We geloven, dat dit de zondigende zonen Gods, engelen, waren. 
Deze zijn opgesloten in de tartarus, 2 Petr. 2:4. Aan hen heeft 
Christus voor ons. wat « gepredikt » of geproklameerd. Niet 
geëvangeliseerd. Dat staat er niet. Het heengaan heeft geen 
betrekking op de hadès. Toen was Christus dood. Bovendien is de 
hadès niet de plaats der geesten. Het heengaan heeft ook geen 
betrekking op Noach of Noachs dagen, want Christus predikte toen 
niet tot de mensen. Christus is heengegaan in de geest na Zijn 
levendmaking om gevallen geestwezens iets af te kondigen. Dat dit 
na Zijn opstanding is, blijkt uit het verband. Vs. 18 staat tegenover 
vs. 22; vs. 20 a tegenover vs. 22; vs. 20 naast vs. 21. Er is sprake 
van heengaan naar de Tartarus en naar de hemel, van 
ongehoorzame geesten en van onderworpen machten. 

Christus is tijdens Zijn dood in het graf geweest. Bij de rijke. In 
de Hadès. Hij is toen niet naar de Tartarus gegaan. 

Vóór zijn opstanding heeft Hij niets geproklameerd. Eerst daarna 
gaf God Hem alle heerschappij. Het gaan naar de gevangenis heeft 
eerst toen plaats gehad. De gevangenen waren geen aflijvige zielen 
of geesten der mensen, want die doden zijn in de sheool. Het zijn 
voor ons de engelen die gezondigd hebben, Jud.:7. 

DE DODEN HET EVANGELIE VERKONDIGD. Men heeft het 
voorgaande gedeelte in verband gebracht met 1 Petr. 4:6, waar 
gezegd wordt dat de doden het evangelie verkondigd is. Die doden 
zijn voor ons geen geesten die in de gevangenis zijn. Het zijn 
doden. Het evangelie verkondigd is nog iets anders dan wat 1 Petr. 
3 zegt. De doden zijn naar de mens gedood, d. i. naar menselijk 
oordeel of besluit. De geesten in de gevangenis — als dat dan 
mensen zouden zijn — zijn niet door de mens gedood maar door 
God. In de zondvloed. 1 Petr. 4 ziet dus op wat anders. Er staat 
verder, dat zij leven naar God in de geest. Vangt het leven naar de 
geest eerst bij de dood aan? Naar God wil zeggen: naar Gods 
besluit, naar Gods oordeel. 

De doden zijn de overledenen van Petrus' tijd aan wie hij 
mogelijk mede het evangelie gebracht heeft. Die zijn martelaars 
geworden voor het Woord. Van hen zegt Petrus dat zij leven zullen 
naar Gods oordeel. Niets als geest maar: in de geest, want er staat 
dezelfde konstruktie als b. v. in het vlees. Zij zullen leven in de 
geest, d. i. hier het opstandingslichaam. Dit heeft niet plaats bij de 
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dood, want vs. 5 heeft het over het oordeel der levenden en der 
doden. Zij leven eerst bij Christus' wederkomst. In een nieuw 
lichaam, dat Petrus geest noemt als tegenstelling tot het vleselijk 
lichaam dat zij eenmaal hadden. Beide zijn bestaanswijzen in een 
lichaam, dat zichtbaar is. 

HET IN- EN UITWONEN. 2 Cor. 5:1-4 « Want wij weten, dat zo ons 
aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van 
God hebben, 411, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig 
in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met 
onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij 
ook overkleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook in 
dezen tabernakel zuchten wij, bezwaard zijnde, nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden opdat het sterfelijke van 
het leven verslonden worde. » 

Ook deze tekst wordt telkens aangevoerd om te bewijzen, dat 
men na het sterven bewust voort leeft en dat de gelovige dan « 
juicht voor de troon » of « in het Vaderhuis is ingegaan ». Voor we 
over de tekst zelf handelen, is het niet ondienstig op te merken, dat 
2 Cor. 5:1-4 aansluit bij 4:16-18. We kunnen daarop niet breder 
ingaan, doch merken op, dat het « want » van 5:1 een redengevend 
voegwoord is, dat aansluit bij het vorige. Vs. 18b luidt : « ... want 
de dingen die men ziet, zijn voor een tijd (zelfde woord als in Mt. 
13:21, Mk. 4:17 en Heb. 11:25), maar de dingen die men niet ziet, 
zijn aionisch. » Dan begint Paulus daar nader over te spreken. 

Het woord « gebroken » komt nog een aantal keren voor in het 
N. T. Het is o. a. ook vertaald door « afbreken » (Mt. 24:2, 26:61, 
27:40). Paulus bedoelt er mee: indien wij sterven. « Ons aardse 
huis dezes tabernakels » betekent: ons aardse huis, namelijk of: dat 
is: deze tabernakel. 

Uit vers 1 maakt men op, dat de gelovige direct na het sterven bij 
God is, voor Zijn troon juicht, enz. Dit zegt Paulus niet. Feitelijk 
het tegendeel. Want hij spreekt van twee dingen : van de tabernakel 
en het gebouw. Hij denkt hierbij mogelijk aan de woestijnreis van 
Israël, waarop zij de verplaatsbare, afbreekbare tabernakel 
meevoerden, waarin de ark stond. Later kwam deze in de tempel, 
een vast gebouw. De tabernakel nu is ons aardse lichaam; het 
gebouw uit God moe dus ook een lichaam zijn. 

De tabernakel in de woestijn bevatte de ark; deze is te 
vergelijken met de inwendige mens. Later kwam de ark in de 
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tempel en kreeg zo als 't ware een nieuw « lichaam ». Zo nu ook 
hier bij Paulus' vergelijking. De aardse tabernakel is het lichaam 
dat verdorven wordt ,het gebouw is het nieuwe lichaam. Wanneer 
verkrijgt hij dat nu? Niet als zijn « ziel » volgens Westerse leer het 
lichaam verlaat, maar in de opstanding vanzelf. Paulus spreekt hier 
dus over twee lichamen; anders heeft de tegenstelling geen kracht. 
Hij zegt verder niet, dat hij vlak na het sterven het nieuwe lichaam 
verkrijgt, maar dat hij weet, dat hij zal verkrijgen. 

In dit verband wijzen we meteen op vs. 6 en 8: « Wij hebben 
dan altijd goeden moed en weten, dat wij inwonende in het lichaam 
uitwonen van den Heere. ... Maar wij ... hebben meer behagen om 
uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen... » 

Het lidwoord « het » heeft in het Grieks meer dan eens de 
betekenis van een aanwijzend voornaamwoord en kan hier zonder 
bezwaar vertaald worden door: « dit ». Het lichaam is maar niet 
eenvoudig 'n lichaam maar het lichaam waarin we nu leven, dus: « 
dit » lichaam. Nu zijn er twee huizen: de tabernakel en het huis 
aionisch in de hemelen, d. i.: het ziellijke en het geestelijke 
lichaam. We zijn nu niet in het laatste maar in het eerste, zegt 
Paulus, en wonen nu uit van de Heere. omdat we nog inwonen in 
het aardse lichaam. Zodra we inwonen in het hemelse lichaam , 
zodra wonen we ook in bij de Heere. Nu is het beter bij de Heere in 
te wonen, dus als Hij een hemels lichaam te hebben dan een aards, 
want daarin wonen we nog van Hem uit. 
Wanneer verkrijgt men nu dat lichaam? kan men Paulus vragen. 
Hij heeft dat reeds geleerd in 1 Thess. 4. Voor hen die gestorven 
zijn, is het eerst bij de opstanding. Hij zegt immers: 

« Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan », vs. 16. 
« Daarna wij die levend overblijven, zullen te samen met hen 

opgenomen worden ... en alzo zullen wij altijd met den Heere 
wezen, » vs. 17. Paulus leert dus dat men eerst moet opstaan. Voor 
die tijd is men niet bij de Heere, woont dus niet bij Hem in, heeft 
men niet het gebouw uit God. 

Paulus leert hier dat er twee huizen zijn waarin men leven kan. 
Wel is er een derde toestand, het naakt zijn, maar dit wordt door 
hem. geen huis genoemd. Evenals de ark buiten de tabernakel « 
naakt » was doch toch maar twee gebouwen had waarin hij 
geplaatst kon worden: de tabernakel en de tempel, zo ook hier. Als 
er een bewuste « zalige » tussen toestand was buiten het lichaam; 
om, had Paulus dit zeker vermeld en dan had hij zeker niet kunnen 
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schrijven, dat hij niét « naakt » gevonden wenste te worden. Met 
dit naakt zijn duidt hij aan het « zonder gebouw » zijn. Deze 
toestand wenst hij niet. De Christenheid wenst dat wèl en gaat 
daarmee lijnrecht in tegen Paulus' woord. 

Een enkel woord over het be- over- en « ontkleden ». Het woord 
« bekleden » betekent letterlijk: « ingaan », « overkleden » is « op 
ingaan « ontkleden » is « uit ingaan ». Bekleden is ingaan in 
klederen, overkleden ingaan in klederen en tegelijk in de hoogte 
geheven worden, ontkleden is het tegenovergestelde van bekleden, 
is uitgàan uit iets waarin men is. 

Wat zegt Paulus nu? Dat men in deze tabernakel zucht. Wenst hij 
daarom nu maar te sterven om voor de troon te juichen? Neen, iets 
anders: met de woonstede uit de hemel overkleed te worden. Dus 
niet te sterven. Wat is dit overkleden dan? Dit kan niet anders zijn 
dan het in-een-punt-destijds-veranderd-worden van 1 Cor. 15. De 
woonstede is dan het lichaam der heerlijkheid. Paulus wenst dus de 
opname. Die opname is het: op-ingaan. In het Vaderhuis. Wat is 
dan het naakt gevonden worden? Velen menen dat dit betekent: 
niet opgenomen te worden, het achtergelaten te worden bij 
Christus' komst. We achten dit onjuist. Vooreerst op grond van 1 
Thess. 5:10. Zelfs zij die slapen d. i. geestelijk niet waken, zullen 
toch met Hem leven. Het naakt zijn is voor ons dan ook wat anders, 
n. l. het rusten in het graf, ontdaan van de zintuigen, het ontslapen 
zijn van 1 Thess. 4:14. Dat dit zo is, volgt uit vs. 4 van 2 Cor. 5: 
daar wordt gesproken van het ontkleed zijn. Paulus wenst niet het 
ontkleed worden dus naakt zijn, maar het overkleed worden. Het 
ontkleed worden is het breken of afbreken van het aardse huis, het 
overkleed het zonder sterven verkrijgen van het gebouw uit God. 
Het overkleed worden is het verslinden van het sterfelijke door het 
onsterfelijke, het ontkleed worden is dus het tijdelijk overheersen 
van de dood. 

We hebben dus: het breken of afbreken van de tabernakel, het 
lichaam, leidt tot het naakt zijn. Het overkleed worden is het geven 
van het gebouw uit God. Paulus weet, dat hij dit gebouw zeker 
eenmaal verkrijgt: wij weten, zegt hij. Echter, hij wil het liever 
hebben zonder eerst ontkleed te worden. « Wij willen niet ontkleed 
maar overkleed worden » zegt hij. 

De tekst kan juister vertaald worden. Er staat eigenlijk zoo- veel 
als : Immers, indien wij overkleed worden, zullen wij niet naakt be-
(of) gevonden worden. » Dat is: als we levend de opname 
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meemaken, worden wij niet naakt bevonden, d. i., rusten we niet in
het graf. Het gaat hier niet over het al — of niet overkleed worden 
— dit staat reeds vast voor die groep « wij allen veranderd », maar
over de mogelijkheid naakt bevonden te worden als die overkleding
lang op zich laat wachten. M. a. w. als men in die tussentijd sterft.
Het naakt zijn is dus de doodstoestand. 

We willen hierbij op nog iets wijzen. 2 Cor. 5 is door vier
woorden verbonden met 1 Cor. 15 n. l. door « bekleden », dat in 1 
Cor. 15:53 vertaald is door « aandoen », door « naakt », dat in 1 
Cor. 15:37 vertaald is door « bloot » (een bloot graan, dat is een 
graan zonder uitgroei, zonder halm en aar, dus alleen in kiem.) ¹,
door het woord « sterfelijke » en door het woord « verslonden ». 1 
Cor. 15:53 leert ons, dat het sterfelijke verslonden wordt door het
aandoen van het onsterfelijke. En dat is bij de opstanding en bij de
verandering, zie vs. 51.

Eerst dan wordt de dood verslonden tot overwinning. Niet eer.
Niet op het sterfbed. Dat is de weg tot naakt worden, dan komt men
tot een zaadtoestand. Paulus wenst dat liever niet, wel dat hij in een
punt des tijds veranderd mag worden. 

Als het gebouw eeuwig in de hemelen betekent, dat de ziel direct
bij de dood tot Christus gaat, is er geen opstanding. Dan toch
behoudt die ziel « eeuwig » dat gebouw. Dan zouden er drie huizen
zijn, de aardse tabernakel, het gebouw van God en nog een dat niet
genoemd wordt, het opstandingsgebouw. Zoo is het niet. Er zijn
twee gebouwen. Wie niet levend in het tweede ingaat, wordt naakt
bevonden. D. i. hij ligt onbewust in het graf. 

Het verslinden van het sterfelijke heeft plaats bij de laatste
bazuin. En dit geschiedt voor de hele groep. Niet persoonlijk. Er
zijn twee toestanden. In en uitwonen, in deze tabernakel en in het
gebouw. Paulus verwachtte in die tijd nog de opname. Dat deze nu
uitgesteld is, was toen nog niet geopenbaard. 2 Cor. 5 moet
verklaard worden in het licht van 1 Cor. 15, het vroeger
geopenbaarde. Niet uit wat later als nieuwe openbaring gekomen is.
(Zie hiervoor onze werkjes « Van Adam naar Paulus » en De 
gevangene voor de Heidenen »). 

¹ Hoewel Paulus in 1 Cor. 15 zegt, dat niet allen zullen ontslapen, vs 51, handelt hij in
vs 35 over de doden in het algemeen en vergelijkt hen met « een bloot graan »,
zonder uitgroei dus. In Cor. 5 gebruikt hij hetzelfde woord om de « naakte » toestand
in de dood aan te geven. Zo wordt zijdelings bewezen, dat het naakt zijn de toestand
in de dood betreft.
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EENMAAL GEZET TE STERVEN. Heb. 9:27 wordt ook telkens weer 
genoemd. 't Is de mensen eenmaal gezet te sterven en daarna het 
oordeel. We merken op dat dat « daarna » niet behoeft te betekenen 
vlak daarna, onmiddellijk daarop, zie b. v. Hand. 13:20; 15:16. 
Verder is het woord « gezet » in Luk. 19:20; Col. 1:5 en 2 Tim. 4:8 
vertaald door: weggelegd. Het betekent dan ook: weggelegd. Dan 
wordt deze tekst geheel uit zijn verband genomen. Traditioneel 
verklaard behoort hij daar niet thuis; er staat immers dat, gelijk het 
de mensen weggelegd is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 
alzo ook Christus. We moeten die tekst lezen in het verband waarin 
hij staat. De mensen die hier bedoeld zijn, zijn niet de mensen in 
het algemeen, maar de hogepriesters. Daarover gaat het in vs. 25. 
Dezelfde woorden: « mensen » en « sterven » komen ook voor in 
Heb. 7:8 waar sprake is van het tienden nemen door mensen die 
sterven. Dit betreft het Aaronietische priesterschap. Dit geldt ook 
9:27. De dood der hogepriesters gaf de niet moedwillige 
doodslagers de vrijheid, Num. 35:24, 25. Er was die mensen, de 
hogepriesters, dus iets weggelegd, n. l. dat hun dood vrijheid gaf. 
Alzo ook Christus' dood. En meer dan dat: De vrijheid in het Oude 
Verbond lag vast in de dood van de hogepriesters, maar de hoop 
van het N. Verbond ligt vast in de verschijning tot behoudenis, de 
wederkomst vs. 28. 

Deze tekst heeft dus niets te maken met de leer der onsterfelijke 
ziel. De mensen die sterven zijn de hogepriesters. Deze staan 
tegenover de ware Hogepriester Christus (alzo ook Christus). Zijn 
dood geeft vrijheid, Zijn wederkomst geeft de dingen die bij de 
behoudenis gevoegd zijn. Gaf de dood van de O. T. hogepriester de 
doodslager vrijheid en bezit weer, het leven van de meerdere 
Hogepriester geeft een « eeuwige » erve. 

DE VADER DER GEESTEN. In Heb. 12:9 ziet men bewijs voor de 
schepping van de geest of de ziel in het lichaam van het verwekte 
kind. God is de Vader der geesten van alle vlees, zegt men. De 
vaders onzes vleses geven alleen het aanzijn aan de onpersoonlijke 
natuur.

Deze mening heeft weer zijn uitgangspunt in de leer, dat de ziel 
is ingeblazen en dat God telkens weer een aparte ziel schept. Deze 
leer bleek onjuist, vandaar dat ook deze tekst niet kan dienen tot 
staving. Als God de Vader van onze natuurlijke geest (of ziel) was, 
kon, er geen tegenstelling gemaakt worden tussen de vaders des 
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vleses en Hem. Dan zou God tevens ook onze Vader zijn in de 
natuurlijke verwekking. Dan zou elk mens twee vaders hebben: 
God die van zijn geest en de vader zijns vleses naar het lichaam. 
Dan zou echter de geest rein geschapen zijn, zou er geen erfzonde 
zijn en zouden we ook niet in Adam allen sterven. 

De Schrift noemt de hele mens vaak vlees. Wat uit vlees geboren 
is, is vlees, Joh. 3:6. Dit is de mens naar « ziel en lichaam ». Het 
vlees heeft wil, Joh. 1:13. Het kind is reeds in de lendenen des 
vaders, Hebr. 7:10. De mens ver-individualiseert zijn soort telkens 
weer opnieuw. Uit een plant komt een nieuwe plant, uit een dier 
een nieuw dier, uit een mens een nieuwe mens. Die mens moet 
wedergeboren worden. Wat uit Geest geboren is, is Geest. In die 
zin nu noemt Heb. 12 God de Vader der geesten, d. i. der 
wedergeborenen.

DE GEESTEN DER VOLMAAKT RECHTVAARDIGEN. Hetzelfde 
hoofdstuk spreekt over de geesten der volmaakt rechtvaardigen, zie 
vs. 18-24. Het gaat hierin over de tegenstelling van Oud en Nieuw 
Verbond. Tegenover de bedreiging van Sinaï staat de zegen van het 
hemels Jeruzalem, tegenover de eis der wet de wandel des geloofs. 
Tot deze laatste moesten de Hebreën overgaan. Niet 
gerechtvaardigd uit werken der wet, maar uit het geloof. De wet 
had rechtvaardigmakingen des vleses, Heb. 9:10 maar bracht geen 
ding tot volmaaktheid. Dit kan alleen door het geloof. 

Wie zijn nu de geesten der volmaakt rechtvaardigen? Men weet, 
dat geest meer dan één betekenis heeft. De geest is hier de 
nieuwgeboren mens. Deze mens nu kan tot volmaaktheid komen 
door het zien op de Voleinder des geloofs, Heb. 12. De volmaakt 
rechtvaardigen zijn gerechtvaardigden in Christus' bloed. Zij 
ontvangen een hemels lichaam. Zij heten volmaakt rechtvaardigen 
in tegenstelling tot de gerechtvaardigden naar het vlees, Luk. 1:6; 
Fil 3:9; Heb. 9:10. De volmaakt rechtvaardigen hebben een 
rechtvaardigheid die uit God is. 

Tot deze volmaakt rechtvaardigen behoren ook de geloofshelden 
van Heb. 11. 

Leven de geesten der volmaakt rechtvaardigen nu niet als zalige 
zielen in de hemel? Neen, want evenmin als het hemels Jeruzalem 
er al is (Heb. 12:22) en evenmin als God nu al als Rechter zit, 
evenmin zijn die geesten in de hemel waar men ze denkt. Het 
bewijs geeft de Schrift. Wat zegt ze van de geloofshelden van Heb. 
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11? Dat zij de belofte niet verkregen hebben. De Traditie meent, dat
dit de hemel is. We zullen even in die lijn blijven. Dan staat er dus,
dat zij niet in de hemel zijn. Dus precies wat wij leren. Ze worden
niet volmaakt zonder ons, zegt de Schrijver. Er moeten dus nog
anderen aan toegevoegd worden. Wanneer? Voor ons niet anders
dan in de dag der opstanding. De geesten dier volmaakt
rechtvaardigen rusten, wachtend op de voltooiing van de groep.
Eerst dan zullen zij hun geestelijk lichaam ontvangen. Ze moeten,
om met 1 Thess. 4 te spreken, eerst opstaan. Ze hebben de belofte
niet verkregen. Deze belofte is: van in Zijn rust in te gaan, Heb. 4:9.
En dat geschiedt voor hen eerst bij 's Heeren wederkomst. Dan
brengt de meerdere dan Jozua hen in het « hemels vaderland », Heb. 
11:16. Zij sterven wel in het geloof daar in, maar: Deze allen 
hebben de beloften niet verkregen, Heb. 11:13. Zij zijn alleen in het
geloof volmaakte geesten. 

DE RIJKE MAN EN LAZARUS. Ten slotte Luk. 16:19-31, de rijke 
man en Lazarus. Telkenmale wordt er op dit deel der Schrift
gewezen om aan te tonen, dat er een bewuste toestand na de dood
is. Heeft Christus dat Zelf niet geleerd, zo vraagt men. En is dit
geen openbaring van de toestand in de Hades. Zijn er geen twee
delen in, een voor de gelovigen — en dit is dan het paradijs, aldus 
zegt men — en een voor de ongelovigen — de « hel »? Is er nog 
meer bewijs van node? 

Laat ons zien of een en ander afdoende is. 
We merken op, dat zij die dit voor geen gelijkenis houden maar

voor de realiteit zelve, beginnen moeten inconsequent te zijn. De
rijke man en Lazarus hebben volgens de traditie het lichaam,
verlaten. Het zijn aflijvige zielen, zoals men ze wel noemt. Toch
vinden we ze in de gelijkenis met lichaamsdelen: een oog, een tong,
een vinger, een schoot, enz. Dus met een lichaam. Men voelt, dit
klopt al niet in de traditie leer. Wat zegt men nu? O, dat is
inkleeing, uitbeelding; zielen hebben geen lichaam, maar de Heere
Jezus geeft ze een lichaam als uitbeelding, anders kan men er niet
over spreken. Toch openbaart de Heere hiermee echter wel degelijk
iets van het bewust voortleven der doden. Het komt uit Zijn eigen
mond en al is het een gelijkenis, daarom is er niet minder een
realiteit die er aan ten grondslag ligt. 

Wat moet hierop geantwoord worden? Dit: Waar ligt de grens
tussen de inkleding en de werkelijkheid? Mag men die maar
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willekeurig trekken. En als men het een als werkelijkheid aanneemt,
waarom neemt men dan in hetzelfde verband ook het ander niet als
werkelijkheid aan. Men ga slechts na. 

In de gangbare leer acht men het inkleding dat aan de
ontlichaamde zielen een lichaam toegekend wordt. Maar is het dan
geen inkleding, dat de zielen van de « zaligen » en de « verlorenen 
» van over een kloof waarin water is, met elkaar spreken? Leert de
Schrift dat in enige andere plaats? Is het ook geen inkleding dat
Lazarus vertroost wordt door Abraham en niet door God? Is het
Schriftleer om ontbonden en bij Abraham te zijn? Is hij de
aangewezen persoon om de « zaligen » te troosten. Is het ook geen 
inkleding, dat een « verlorene » nog zoveel liefde heeft, dat hij om 
zijn broeders denkt en hen voor de plaats der pijniging wil
bewaren? Is het tevens geen inkleding, dat Abraham macht heeft
over de « zaligen » en hun een opdracht kan geven. En is het ook
geen inkleding dat we in het z. g. paradijs waarin Abraham en
Lazarus heten te zijn, van God niets horen, noch Christus zien? En
dat we in die z.g. « Hel » (men vergeet dat er sprake is van de
Hades) geen Satan noch zijn engelen zien die grijnzen om de
verloren rijke man. En is het niet merkwaardig dat deze, niet
verloren gaat vanwege zijn ongeloof, maar vanwege zijn rijkdom.
En dat Lazarus wordt behouden omdat hij het kwade gehad heeft. 

Al die dingen kloppen niet met het overige van de Traditie- leer. 
Daarin wordt heel wat anders geleerd. Daarom vragen we
nogmaals: Waar ligt nu de grens, wat is nu werkelijkheid en wat
slechts voorstelling, omdat het een gelijkenis is. Als men hierop
antwoordt: Alleen het bewuste voortleven is werkelijkheid, het
andere niet, dan is op te merken, dat men dan vastloopt. 

1 Met het gehele O. T. 
Dit leert o. a.: 
a) dat de doden niet-met al weten, dat hun liefde en hun- haat

vergaan is en dat zij geen deel meer in deze eeuw hebben in alles
wat onder de zon geschiedt. De rijke man had nog een soort liefde
en dacht na over wat onder de zon geschiedde. Dus of Pred. 9:5 en
6 strijdt met Luk. 16 of de gangbare verklaring van Luk. 16 deugt
niet;

b) dat de hades een land is der duisternis en zonder ordeningen.
Job. 10:21, 22. Dus ook zonder kloof met water. 

c) dat de doden de Heere niet prijzen, noch die in de stilte zijn
nedergedaald. Ps. 115:17. 
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d) dat de doden slapen en wel in het stof der aarde, Dan. 12:2. 
2. Met Christus' eigen woorden. 
a) Hij zegt, dat de doden in de graven zijn, Joh. 5:28 en dat zij 

daar uit gaan bij de opstanding, vs 29; 
b) Hij leert ons in hetzelfde evangelie, dat de doden op- gewekt 

moeten worden, Luk. 20:37 en dat er is een opstanding uit de 
doden, vs 35. 

c) Hij leert ons dat de doden slapen als Hij zegt: Lazarus, onze 
vriend slaapt, Joh. 11:11. 

d) Hij leerde, dat Hij Zelf in het hart der aarde zou zijn, Mi. 
12:40.

e) Hij was tot na Zijn opstanding niet opgevaren, Joh. 20:17. 
Worden zijn volgelingen dan wel van de engelen in Abrahams 
schoot gedragen? 

3. Met het overige N. T. 
a) Paulus leert, dat het dood zijn een ontkleed zijn is, dat hij 

liever niet wenscht, 2 Cor. 5. Is dat het van de engelen 
weggedragen worden? 

b) Paulus leert, dat de doden, willen ze bij de Heere (niet bij 
Abraham) zijn; eerst op moeten staan, 1 Thess. 4:14. 

c) Paulus leert, dat de onsterfelijkheid eerst aangedaan wordt bij 
de opstanding, 1 Cor. 15:51-54. 

d) Johannes leert, dat de doden eenmaal komen uit zee, hades en 
dood, Op. 20:13. Hier wordt dus geleerd, dat de zee doden heeft En 
tevens dat de hades slechts een der terreinen des doods is, waarmee 
de leer vervalt, dat allen naar de hades gaan en daarmee zijdelings 
het bewust voortleven, want in de zee zullen de doden toch zeker 
niet die gesprekken houden die ons hier in Luk. 16 getekend 
worden.

Lukas 16:19-31 staat, alles samengevat, vierkant tegenover de 
hele Schriftopenbaring in O. en N. T. Dit moet eerst gezien 
worden. En ten tweede, dat men, door aan te nemen dat de zielen 
bewust voortleven leert, dat de dood een voortgezet leven is, wat de 
Schrift mede verwerpt, daar hij voor haar juist afsnijding van het 
leven is, wat het tegenovergestelde is. 

Maar hoe dan met Luk. 16:19-31? 
Voor ons is Luk. 16:19-31 een gelijkenis. Of liever: een deel van 

een gelijkenis. Die begint in Luk. 15 en loopt door in Luk. 16. Het 
zijn als 't ware vijf akten van een gelijkenis-reeks. In Luk. 15:3 
lezen we: « En Hij sprak tot hen deze gelijkenis ». Maar dan volgen 
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er drie. En als we dit in Luk. 16 voortzetten, vijf. Luk. 15:3-32 is 
een toespraak tot de Farizeën, 16:1-13 tot de discipelen, 16:15-31 
tot de Farizeën, 17:1-4 tot de discipelen. Luk. 16 heeft dus twee
delen, 1-14 en 15-31. Dit laatste deel heeft weer twee onderdelen,
vs: 15-18 : wat de Farizeërs deden, en vs. 19-31. En dat is niet wat
Christus als waarheid of werkelijkheid leert, maar wat de Farizeërs
leerden. We zien in Luk. 16 dus geen waarheid, maar weergave van
de leer der Farizeën. En deze benut Christus om zich tegen hen te
keren.

In Luk. 16:19-31 zien we twee klassen: de tollenaars en zondaars-
en de Farizeënklasse. Die tekende de Heere reeds in Luk. 15 in de
gelijkenis der 100 schapen (1 verloren en 99 « rechtvaardigen ») en 
in die van de verloren zoons (één weg, één thuis). In de verloren
penning zien we één groep, het verlorene, in de rentmeester ook één
groep, de Farizeëngroep. In vs. 19-31 zien we beide weer: de 
tollenaarsgroep zien we aangenomen, de Farizeëngroep verworpen.
En dat door hun eigen vader Abraham op wie zij hoopten. 

We zeiden dat we geloven dat het laatste deel der gelijkenis
ontleend is aan de leer der Farizeën. De leer der onsterfelijkheid is
gaandeweg ingezogen. In Babel en reeds eerder was Israël daarmee
besmet. Men kwam en toe de onbewuste toestand der doden tot een
bewuste te maken en vond allerlei termen uit om die te illustreren.
Mozes en de Profeten werden niet meer geloofd, evenmin als ze
beoefend werden. De Farizeën dachten zich de sheool of hades in
tweeën verdeeld (Job zegt dat hij zonder ordening is, Job 10:22) en
noemden het ene deel, dat voor de vromen, het paradijs of
Abrahams schoot. 

Het andere was de « hel », een plaats van grote hitte of
verzengende koude of van duisternis. ¹. 

In de Talmud vinden we deze dingen nog terug. « Paradijs », « 
hel », « door de engelen gedragen worden », « Abrahams schoot » 
zijn daar bekende termen. Er zijn ook voorbeelden dat de doden met
elkaar spreken. Ook van de kloof wordt gerept. 

Luk. 16:19-31 kan men niet letterlijk nemen. Dan loopt men vast.
Wie het gedeeltelijk letterlijk neemt, is willekeurig. Hij legt 

¹ (Zie ook Prof. Bavinek in Deel IV van zijn Geref. Dogmatiek over dit punt. Hij moet
ronduit erkennen, dat er allerlei uitheemsche elementen ingedrongen zijn in de leer
over de sheool.)
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uit behept met de traditie leer. We nemen het geheel symbolisch. 
Ter typering dus. De rijke man typeert de Farizeërsklasse. Zij 
worden door Abraham naar de pijniging verwezen wat voor ons is 
het uitwerpen uit het koninkrijk in de toekomende eeuw. Lazarus 
typeert de tollenaarsgroep. Die krijgt erfdeel met Abraham. De 
kloof is de scheiding in de toekomende eeuw. Het is een tijdskloof. 
Niemand der verworpenen kan dan overgaan, zie ook Mt. 12:31, 
32.

Waarom kiest Christus nu deze vorm? Omdat de Farizeën voor 
hem de neus optrekken zoals er staat ( beschimpten, zegt de St. V.). 
Zij wilden Hem niet meer aanhoren. Welnu, Christus dwingt ze er 
toe door een greep te doen uit hun leer. En nu luisteren zij wel. En 
gaan zwijgend heen. Zij zeiden niets meer. In Abrahams mond legt 
Christus het woord der waarheid: « Indien zij Mozes en de Profeten 
niet horen (en die spreken niet van een bewuste staat, van geen 
paradijs, van geen schoot van Abraham, integendeel die leren 
duidelijk: Abraham weet van ons niet, Jes. 63:16), zo zullen zij 
ook, al ware het dat er iemand uit de doden osptond, zich niet laten 
gezeggen. Volgens Christus zijn de gestorvenen dood, leven dus 
niet voort want dood is geen andere vorm van leven. Volgens 
Christus liggen zij neder: zij moeten eerst opstaan om een zending 
te kunnen volbrengen. Zo draagt Hij door de leugen leer der 
Farizeën heen de waarheid glansrijk naar voren. De rijke man 
meent nog, dat iemand van de doden kan heengaan. Christus snijdt 
dat ook nog af: zij moeten eerst opstaan. 

Christus verwijst naar Mozes en de Profeten. Naar hen moet men 
horen. Ook t. o. v. de toestand van de dood. Luk. 16 keert zich met 
deze verwijzing juist tegen de leer der onsterfelijkheid. Christus 
geloofde Mozes en de Profeten. Daarheen moet men dus ook om de 
toestand na de dood te leren kennen. De Farizeën geloofden niet 
aan een slapen der doden, de Sadduceën niet aan een opstanding. 
Beiden waren dus ongelovig. 

Christus verwerpt beider leer. Hij betoont zich hier de Meerdere 
dan Simson. Simson sloeg eenmaal met een vochtig 
ezelskinnebakken — een onrein been van een onrein dier — twee 
hopen Filistynen. Deze dood vindt in Luk. 16 haar figuurlijk 
antitype. Christus slaat met een onreine, onzuivere heidense leer 
twee hopen tegenstanders: Farizeën en Sadduceën. De eersten 
leerden, dat de doden niet dood waren, de tweeden dat zij niet 
opstonden. Christus leert: de doden zijn dood, want zij moeten 
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eerst opstaan, er is een opstanding der doden, dus zij blijven niet 
dood. Christus aanvaardt geen van beide meningen, maar laat het 
woord der waarheid uit Mozes en de Profeten zegevierend 
voortrijden over het slagveld der meningen. Inderdaad — meer dan 
Simson stond hier. En Hij bevestigt Mozes en de Profeten. 
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VI. — De Leer der Opstanding.

DE EERSTE BELOFTE DER OPSTANDING. De Schrift leert nergens 
de onsterfelijkheid der ziel, evenmin als het bewuste voortleven na 
de dood. De doden gaan, in het algemeen genomen, naar het graf 
en rusten daar tot de dag der opstanding (zie ook Job. 3:14-19). De 
Schrift leert geen zielsverhuizing, geen onmiddellijke zaligheid, 
geen spiritualistisch voortleven. Ze leert de opstanding der doden. 
Deze liggen voor haar neder in het stof der aarde en moeten 
opgewekt worden, willen ze weder een taak kunnen verrichten, of 
een loon of straf kunnen ontvangen. 

De hoop der opstanding wordt in de Schrift direct en zijdelings 
geleerd. Direkt in bepaalde teksten waarin duidelijk over de 
opstanding wordt gesproken. Zijdelings in al de beloften voor hen 
die in het geloof gestorven zijn en die beloften niet ontvangen 
hebben.

De eerste aanwijzing voor de opstanding vindt men in Gen. 
13:15 « ... al dit land dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in 
eeuwigheid », d. i. de duur der toekomende eeuw. Abraham heeft 
het nog nimmer ontvangen. God gaf hem niet tot één voetstap. Hij 
beloofde het hem tot een bezitting, Hand. 7:5. Abram woonde er 
dan ook als in een vreemd land, Heb. 11:9. Zal Abram dus deze 
belofte verkrijgen, dan moet hij eerst opstaan. Dan eerst kan hij het 
land bezitten tot in eeuwigheid, d. i. de duur der toekomende eeuw 
onafgebroken door. Zo ook Isaäk en Jakob zijn mede erfgenamen. 
In dat licht is dan ook Christus' woord te verstaan, dat Hij sprak tot 
de Sadduceën, Luk. 20:37: « En dat de doden zullen opgewekt 
worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos als hij 
den Heere noemt den God Abrahams, Isaaks en Jakobs. God nu is 
geen God der doden, maar der levenden ». Mt. 22:31 bewijst dat 
het niet geldt het heden, maar dit gezegd is t. o. v. de opstanding « 
En wat aangaat de opstanding der doden ... », enz. De doden leven 
voor God met het oog op en in hun opstanding. Niet nu. 

Gen. 13:15 geeft ook de sleutel om te verstaan, wat het « 
eeuwige leven » is. We wezen er reeds op, dat dit aanvangt in de 
toekomende eeuw, Mk. 10:30; Luk. 18:30. Ook dit berust op de 
belofte van Gen. 13:15. Het « eeuwige leven » begint bij de 
opstanding. Het is niet nu in de gelovige. Deze heeft het alleen 
doordat hij Christus heeft. Niet in zichzelf. Het « eeuwige » (= 
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aionische) leven is in de Zoon. 1 Joh. 5:11. 

VERDERE BELOFTEN. We bespraken reeds Job 19:25-26. Job weet, 
dat zijn Verlosser ten laatste op het stof zal staan. Dan zal hij God
aanschouwen vanuit zijn vlees. 

Ps. 17:15 zegt: « Ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid
aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw Beeld als ik zal
opwaken ». 

Ps. 37:29: « De rechtvaardigen zullen de aarde (of het land)
erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen ». Dat geldt vele O. 
T. rechtvaardigen. Men lette er op, dat zij « in eeuwigheid » er op 
zullen wonen. Dit kan allen gelden in de opstanding. 

Ez. 37:12, 13: « Zie, Ik zal uw graven openen en ulieden uit uw 
graven doen opkomen, o Mijn volk. Ik zal u brengen in het land
Israëls en gij zult weten, dat Ik de Heere ben als Ik u uit uw graven
zal hebben doen opkomen, o Mijn volk. » 

Dan. 12:2: « En velen dergenen die in het stof der aarde slapen,
zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven en genen tot
versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing ». 

Men ziet ook hier weer dat het eeuwige leven bij de opstanding
aanvangt. Zo ook de afgrijzing. Wanneer dit nu plaats heeft, zegt
ons het verband: na de grote verdrukking, zie 12:1 en 11:45, na de
Antichristus. Uit deze plaats, ziet men duidelijk, dat de doden
slapen, in het stof der aarde en eerst moeten opstaan, willen zij het
leven of hun straf ontvangen. 

In het N. T. geeft Christus de belofte van het opwekken ten
uitersten (= laatsten) dage, Joh. 6:39. 40, 44, 54. De opstanding die
dan plaats heeft, verwachtte Martha en zeer zeker ook Maria. Deze
omvat mede wel de eerste opstanding van Op. 20. Ze ligt in de
toekomst.

Paulus leert, dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen, Hand. 24:15. Hij zegt ook, dat de ontslapen
gelovigen van de Thessalonicenzergroep eerst moeten opstaan,
willen zij bij de Heere kunnen komen, 1 Thess. 4:16. 

Niemand hunner is dus nu bij de Heere. Dat heeft eerst plaats na
de opname en deze is toekomstig. Zie ook 2 Tim. 4:1. 

De Heere Jezus spreekt ook over de opstanding ten oordeel. Dan
zullen de mannen van Ninivé en de koningin van Scheba opstaan
met Israëls geslacht en het veroordelen, Mt. 12:41, 42. Joh. 5:29
spreekt ook over deze opstanding ten oordeel. De St. V. zet in Joh.
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5:29: verdoemenis. Dit is beslist onjuist; er staat oordeel. In dat 
oordeel is zelfs een opstanding tot leven mogelijk. Op. 20:15, Joh. 
5:29. We komen op de volgorde nog terug. Uit bovenstaande blijkt 
voldoende, dat de Schrift de opstanding leert. Geen bewust 
voortleven na de dood. 

CHRISTUS' OPSTANDING. Christus' opstanding vraagt een, aparte 
behandeling. Velen toch ontkennen, dat dezelfde Jezus Die 
gestorven is, ook is opgestaan. Zij leren, dat Hij een geheel ander 
lichaam heeft aangenomen en het afgelegde lichaam nog ergens 
bewaard wordt (Russellisten). Dit nu is de opstanding bij de grond 
afsnijden. Zo komen we op de lijn der zielsverhuizing. 

Ps. 16:10 zegt, dat 's Heeren Heilige in de sheool niet verlaten 
zou zijn en dat Zijn vlees geen verderving zou zien. Dit betekent 
niet, dat het vleselijk lichaam tot op nu bewaard zou worden, maar 
dat de dood geen vat op Hem zou hebben, dat Zijn lichaam niet tot 
vertering zou overgaan. Het zou onaangetast bewaard worden tot 
de dag der opstanding. Dezelfde Die nedergedaald is in de 
benedenste delen der aarde, is ook opgevaren ver boven (over 
boven) al de hemelen, Ef. 4:9, 10. Dit is de onwrikbare zuil der 
opstanding. Zonder dat is alles ijdel. De Zoon des mensen zou ten 
derden dage opgewekt worden, Mt. 16:21; 17:22, 23; 20:18, 19. 
Dezelfde Jezus Die stierf, stond weder op. Zie Mt. 28:5, 6, 9, 10. 
Hij was het Zelf, getuigt Hij, Luk. 24:39, 40. En dat Hij hetzelfde 
lichaam had, bewijst de verschijning aan Thomas. Deze moest zijn 
vinger en handen komen leggen in de kruiswonden. Kan het 
sterker? Men zegge niet, dat het een schijnlichaam was dat de 
Heere slechts aannam. Het was hetzelfde lichaam dat God hem 
door de vleeswording had toebereid, hetzelfde, dat aan het kruis 
had gehangen. Alleen, Hij had de dood verslonden tot overwinning. 
Zij die menen, dat Christus' lichaam nog ergens bewaard wordt, 
moeten feitelijk leren, dat de dood Hem, gehouden heeft. En alle 
leer die zegt dat Hij een ander lichaam heeft aangenomen, is een 
soort van theosofie. Joh. 10:17 zegt in de grondtekst, dat Hij Zijn 
ziel d. i. hele persoon, gesteld heeft om die weer te nemen. 

Bewijs voor een en ander is ook nog Fil. 3:21. Het lichaam der 
gelovigen kan wel veranderd en gelijkvormig worden aan het 
lichaam Zijner heerlijkheid, maar dat betreft dat het lichaam hunner 
vernedering. God bewaart dat lichaam ook niet. Het wordt 
veranderd. Zo nu is Christus eigen tot de dood vernederde lichaam 
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ook veranderd. Hij kreeg er geen ander lichaam voor in de plaats, 
maar hetzelfde in het graf liggende lichaam verslond de dood tot 
overwinning en met dat lichaam ging Hij uit het graf om Zich de 
Vader voor te stellen als de opgewekte Christus. 

GEEN OPSTANDING DES VLESES. We keren nu terug tot de 
hoofdlijn: de opstanding der doden Eerst staan we nu nader stil bij 
het hoe dier opstanding. 

Velen menen, dat er opstanding des vleeses is. Hieronder 
verstaat men dan, dat alle beenderen die men gehad heeft, weer bij 
elkaar moeten komen, dat het vlees, dat tot stof vergaan is, weder 
over en om het gebeente moet gelegd worden, dat de huid er weer 
overgetrokken moet worden. Zulks wellicht mede door Ez. 37. 

Wij geloven niet dat er een opstanding des vleses in die zin zal 
plaats hebben. De Schrift zegt dit niet. Ezechiël 37 betreft een 
vizioenaire voorstelling. Een been typeert daar een Israëliet, de 
overkleding met vlees en een huid typeert het nationale bestaan. De 
Geest die er inkomt wil zeggen de ware herleving van het volk in 
de toekomende eeuw. 

De Schrift leert de opstanding der doden: Dit is een vernieuwing 
van het lichaam in een ogenblik. Het in het graf bewaarde wezen 
des mensen, dat de moederschoot negen maanden nodig had om 
kind te worden en daarna nog een 20 jaar om volwassen mens te 
worden, groeit nu in een ogenblik uit tot het lichaam dat worden 
moet. De opstanding is dus een zeer snel groeiproces. Althans van 
hen die « naakt » bevonden worden. In 1 Cor. 15:36 e.v. geeft 
Paulus ons enig inzicht daarin. Hij spreekt van het graan dat in de 
aarde sterft en waaruit nochtans een nieuw lichaam voortkomt. Het 
graan, de korrel sterft en staat als zodanig niet weer op. Er is dus 
geen opstanding des vleses. Wel van. het wezen, want het graan 
herleeft in hogere vorm in halm en aar. Zo is de opstanding der 
doden. De doden krijgen in de opstanding een nieuw lichaam. 

Het opstandingslichaam houdt verband met het vorige leven. Zij 
die als gelovigen sterven, ontvangen een verheerlijkt lichaam. Zij 
die als ongelovigen sterven, derven dat en zullen weder een 
gewoon lichaam hebben. Die als kinderen stierven, staan als kind 
op, Op. 20:12. In allen dele is er dus aansluiting bij het bereikte in 
het vorige lichaam. Ook hier gaat de stroom niet boven de bron. 
Met de gesteldheid waarmee men in het graf gaat, komt men er 
weder uit. Maar dit houdt niet in, dat er opstanding van hetzelfde 
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vlees is. Wel van dezelfde persoon. We spreken daarom niet van de 
opstanding des vleses maar van die der doden. En die gelijkt op het 
sterven en ontkiemen van het zaad. Alleen is het proces ontelbaar 
veelvoudig versneld. 

VOLGORDE IN DE OPSTANDING. De kerkelijke belijdenisschriften 
kennen slechts één algemene opstanding. Eenmaal staat de hele 
mensheid voor Christus' rechterstoel. Dit nu is tegen de Schrift. 
Paulus leert in 1 Cor. 15 dat er orden zijn. We geloven dat ook en 
achten deze voort te komen uit je geestelijke doorleiding. 

We zagen reeds, dat er een opstanding ten laatste dage is. Deze 
geldt o. i. de O. T. rechtvaardigen in het algemeen. Zij zagen uit 
naar het leven in Kanaän « tot in der eeuwigheid ». Zij verwachtten 
de opstanding ten laatste dage en de ingang in het door God op te 
richten Koninkrijk. Daarnaar zien ook uit de gelovigen in de 
toekomende verdrukking, Op. 20:4. Zij verkrijgen de eerste 
opstanding. Deze opstanding verschilt duizend jaar van de tweede, 
die der niet in God gelovigen. Deze worden geoordeeld naar hun 
werken. Zij worden niet alle veroordeeld, er is hierbij een uitgaan 
tot de opstanding des levens mogelijk, Joh. 5:29. De anderen 
komen tot de opstanding des oordeels, grondtekst Joh. 5:29. Zo 
vinden we reeds twee hoofdopstandingen als we de opstanding ten 
laatste dage en de eerste laten samenvallen. 

Vele gelovigen menen, dat dit alles is, dat er nu niet méér is. Wij 
menen, dat zij hierin onjuist zijn en zien nog meer opstandingen. 
Vooreerst die van 1. Thess. 4. Voor hen die menen dat deze groep 
(die zij, alhoewel onjuist, houden voor het Lichaam van Christus) 
opgenomen wordt vóór de grote verdrukking komt, moet 
logischerwijze daaruit volgen, dat de opstanding daaraan 
verbonden voor de ontslapenen, reeds moet vallen vóór die ten 
laatste dage. Voor hen die geloven dat de opname plaats heeft na de 
grote verdrukking, schijnt de zaak moeilijker. Toch blijkt ook dan. 
dat de groep van 1 Thess. 4 en 1 Cor. 15 een vooropstanding heeft. 
Immers, zij gaan de Heere tegemoet. Hij is dan nog niet op aarde 
weergekomen, de laatste dag is nog niet aangebroken. Die laatste 
dag toch is het plaats nemen op Zijn troon, Op. 3:21, Mt. 25:31. En 
dat heeft bij de opname nog niet plaats gehad. Zo komt er in de 
Paulinische lijn nog een opstanding bij. Deze noemt de Schrift in 
Hebreën o. i. de betere opstanding, Heb. 11:35. We vinden op deze 
wijze de dingen beziende dus drie grote opstandingen: 
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1 de betere, die van 1 Thess. 4 — 1 Cor. 15. 
2 de eerste opstanding. 
3 de tweede opstanding. 

DE UITOPSTANDING. Hiermee is evenwel het hoogste niet 
gegeven. God heeft méér dan dat geschonken. Waar Christus' 
komst menselijkerwijze door Israëls verharding is uitgesteld, is 
hiermee ook de opstanding van 1 Thess. 4 uitgesteld, daar wij niet 
anders kunnen zien dan dat de opname plaats heeft uit de 
toekomende toorn, 1 Thess. 1:10 (grondtekst); 2 Thess. 1:7. 
Hiermee zou dus niemand 's Heeren lof kunnen vermelden, want in 
't stille graf zingt niemand 's Heeren lof. Dat nu duldt Gods eer niet. 
Vandaar dat Hij Satan overheerst heeft. Hij heeft na Israëls 
verharding en terzijde zetting een nieuwe bedeling geopend, de 
bedeling der verborgenheid en daarin een nieuwe hoop gegeven. 
Nu is het niet de opname, maar het komen tot de uitopstanding, een 
woord, dat de St. V. in Fil. 3:11 overgezet heeft door 
wederopstanding. Deze uitopstanding nu heeft plaats als men 
gejaagd heeft om Christus' dood gelijkvormig te worden. 

Dit is: als men zoals Hij korte tijd in het graf is. Aan wie dat mag 
te beurt vallen, wordt het bereid, dat hij reeds nu opstaat, niet 
behoeft te wachten op 's Heeren wederkomst en dat hij reeds nu 
Gods veelvuldige wijsheid kan verkondigen aan de overheden en 
machten in de overhemelse, Ef. 3:10. Dit is dan het ontbonden 
worden en bij Christus zijn, Fil. 1:23 en dat is verreweg het beste. 

Onder het ontbonden worden verstaat men thans algemeen, dat 
de ziel het lichaam verlaat. Deze leer is vanzelf gevolg van de leer 
der onsterfelijkheid die onjuist bleek. De verklaring van Pijl. 1:23 
is dus ook onjuist. In de grondtekst staat een woord, dat ook 
voorkomt in Luk. 72:36, n.l. wederkomen. De heer kwam weder 
van de bruiloft. Als we deze betekenis ook in Fil. 1:23 aan het 
woord geven, dan zegt Paulus dus, dat hij wenst weder te komen en 
dit zal dan hier moeten betekenen: uit het graf om bij Christus te 
zijn. Het ontbonden worden is dan niet de scheiding van lichaam en 
ziel, maar de losmaking van de hele persoon uit het graf. Eerst zo 
komt Paulus dan bij Christus. Paulus acht dit verreweg het beste. 
Dus beter dan iets anders, b.v. 1 Thess. 4. Fil. 1 en 3 gaan daarmee 
uit boven zijn eerste verwachting. Vandaar dat hij jaagt naar de 
prijs der roeping Gods die boven is en deze nog niet verkregen had, 
wat met de opname wel het geval was. Zo vinden we dus ook nog 
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een aparte persoonlijke vooropstanding. 

UIT FIL. 1 en 3. We gaan verder nog iets na uit Fil. 1. Paulus wordt 
van deze twee gedrongen, zegt de St. V. Het Grieks zegt: uit de 
twee samengehouden, bevangen gehouden. Wat hij nu verkiezen 
zal, weet hij niet, zegt de St. V. Het Gr. heeft: maak ik niet bekend. 
Het woord door weten » vertaald, komt 24 maal in het N. T. voor. 
Hiervan is het 22 maal vertaald door bekend maken of worden, 1 
maal door kond doen, dus ook bekend maken en alleen in Fil. 1 
door weten! We, menen, dat dit onjuist is en er moest staan: dit 
maak ik niet bekend. Het waarom volgt dan in het volgende: 
hebbende begeerte om ontbonden te worden en bij Christus te zijn 
want dat is verreweg het beste. Paulus maakt niet bekend of hij het 
leven of het sterven voor Christus verkiest. Beide waren gewin. 
Niet voor hem, maar voor Christus. 

Men lette er op dat het « hem » van vers 21 cursief staat, dus niet 
in de grondtekst. Het leven is hem Christus en het sterven is gewin, 
n.l. voor Christus. En door die beide nu bevangen gehouden, wil hij 
als derde liever « ontbonden » worden en bij Christus zijn. Dat 
ontbonden worden is niet het sterven, want hij heeft juist gezegd 
dat hij niet bekend maakte wat hij verkoos. Ook niet het leven op 
aarde. Ook dat maakte hij niet door de keuze bekend. Het moet iets 
anders zijn, dat de twee vorige overtreft. En dat is het ontbonden 
worden, d. i. weder keren uit de hadès, uit de doodsmacht om dan 
bij Christus te zijn. Daartoe moet hij dan Diens dood gelijkvormig 
worden en komen tot de uitopstanding uit de doden, Fil. 3:10, 11. 

Om daartoe te komen jaagt Paulus. Hiertoe moet hij Christus op 
een bijzondere wijze leren kennen en tevens de kracht Zijner 
opstanding. Dat had hij nog niet gegrepen. Hij was nog niet 
volmaakt. Hij zag nog een wit voor zich dat bereikt moest worden, 
vs. 13, 14. Eerst als hij dat bereikt had, kon hij zeggen de prijs 
verkregen te hebben. 

Uit 2 Tim. 4:6-8 weten we, dat Paulus de prijs behaald heeft en 
tot de uitopstanding gekomen is. Hij zegt daar immers, dat de tijd 
zijner ontbinding aanstaande was. Dat kan toch niet betekenen, dat 
hij nog 1900 en meer jaar in het graf zou liggen. Die dat gelooft, 
moet ronduit zeggen, dat Paulus zich vergist heeft. En dat 
aanvaarden we niet. We geloven daarom, dat hij tot de 
uitopstanding gekomen is en « ontbonden » is, d.i. wedergekeerd 
uit de « hades » en door een verborgen hemelvaart tot Christus 
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gevoerd is. Of beter nog: dat Christus Zelf eerst van de hemel is 
nedergedaald om het lichaam van Paulus' vernedering te 
veranderen en dat Hij het gelijkvormig gemaakt heeft aan zijn 
heerlijk lichaam (Fil. 3:20, 21). Zo is Paulus bij Christus gekomen 
en opgevaren boven al de hemelen om mede te zitten aan Gods 
rechterhand.
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VII. - Besluit.

SAMENVATTING. Hiermee menen we de hoofdlijn en de 
voornaamste bijzonderheden te hebben gegeven. Dood is geen 
andere vorm van leven, geen voortleven na de dood. De doden zijn 
onbewust in de Hades. Alleen door de opstanding komen zij tot en 
in het leven terug. Deze opstanding is echter geen algemene maar 
heeft zijn orden. De hoogste, beter die welke in onze bedeling kan 
plaats hebben, is de uitopstanding. Deze is voor de Leden van het 
Lichaam van Christus die de prijs der roeping Gods behalen. Een 
andere is de betere opstanding die plaats heeft bij het gaan ter 
ontmoeting van de Heere in de lucht. Dan volgt de eerste 
opstanding. Dan 1000 jaar later de tweede. De opstanding is dus 
meervoudig. Er is niet een algemene opstanding. Het oordeel heeft 
niet plaats bij de dood maar voor de meerderheid bij Chrisus' 
verschijning en in Zijn koninkrijk, 2 Tim 4:1. Met bovenstaande 
voor ogen, staan we sterk tegen alle andere meningen en zijn we 
consequent in de doorvoering van het door God onderwezene. We 
wensen de lezer gaarne toe met Paulus te komen tot de 
uitopstanding uit de doden. Dat is verreweg het beste. Want dit 
verheerlijkt God het meest, wijl Hem daardoor nu reeds lof en eer 
wordt toegebracht voor alles wat Hij in Christus geschonken heeft.
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Aanhangsel

Aan het voorafgaande, overdruk van de artikelen die in het 
tijdschrift « Uit de Schriften » zijn verschenen, voegen we nog een 
korte beschouwing toe over wat Dr. H. Bavinck, in leven professor 
eerst aan de Theologische School te Kampen en later aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, over de toestand na de dood schrijft in 
zijn groot werk : « Gereformeerde Dogmatiek ». We citeren enige 
uitspraken uit deel IV daarvan. 

Bl. 573 : « De onsterfelijkheid der ziel schijnt van de grootste 
betekenis te zijn voor godsdienst en leven; en de Schrift maakt er 
nooit met even zovele woorden gewag van; zij kondigt haar nooit 
als ene Goddelijke openbaring af en stelt haar nergens op den 
voorgrond. » 

Bl. 576: « Voor ene beschouwing die alleen het lichaam sterven 
laat en zich troost met de onsterfelijkheid der ziel, is in het Oude 
Testament geen plaats. De ganse mens sterft... » 

Bl. 587: « Luther zelf stelde den tussentoestand der vromen nog 
dikwijls als een slaap voor, waarin zij rustig en stil de toekomst des 
Heeren verbeiden. » 

Bl. 593 : « Alles schijnt er dus voor te pleiten, dat de zielen na 
den dood in een slapende, bewusteloze toestand verkeren. En de 
Heilige Schrift is er, naar zich oppervlakkig laat aanzien, zoverre 
van af, dat zij deze leer van den zieleslaap veroordeelt, dat zij 
veleer haar aanprijst en begunstigt. Immers, noemt zij niet alleen in 
het Oude, maar ook in het N. T. het sterven meermalen een 
slapen... Jezus spreekt van den nacht des doods waarin niemand 
werken kan, Joh. 9: 4... » 

Bl. 592 : « Wijl het lichaam geen kerker der ziel is, maar tot het 
wezen van den mens behoort... » 

Bl. 594 : « De toestand des doods is een slaap, de gestorvene 
slaapt omdat het verkeer met de diesseitige wereld (d. i. de wereld 
hier) opgehouden heeft. » 

Wie uit dat alles de konklusie zou trekken, dat Dr. Bavinck aan 
een onbewuste toestand in de dood gelooft, is mis. Op het laatste 
citaat toch volgen de woorden : « Maar nergens zegt de Schrift, dat 
de ziel van den gestorvene slaapt; integendeel stelt zij deze altijd na 
den dood als meer of minder bewust voor; en als de openbaring 
voortgaat, treedt het hoe langer hoe duidelijker aan het licht, dat, 
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terwijl in den dood alle relaties tot deze wereld worden afgesneden, 
er terstond daarvoor andere verhoudingen tot een andere wereld in 
de plaats treden. » Dr Bavinck citeert hiervoor dan de teksten : 
Luk. 16: 23, Joh. 11: 25, 26; Luk. 23: 43, Hand. 7: 59, 2 Cor. 5: 8; 
Fit 1: 23; Op. 6: 8, 7: 9. 

We kunnen het gehele betoog van Dr. Bavinck niet op de voet 
volgen. Wie dat wenst te doen, leze het zelf na in zijn handboek. 
We wilden slechts een enkel woord van kritiek doen horen op Dr. 
Bavincks visie. 

Ten eerste verwerpt hij het herstel van Israël en ziet hij in de 
gelovigen onzer bedeling de geestelijke voortzetting van dit volk ¹. 
Hiermee komt alles in geheel ander licht. Immers, nu gaat aan het 
eind der dagen de tijd over in de « eeuwigheid », en is er voor het « 
een iegelijk in zijn orde » geen plaats meer. De gelovige moet reeds 
hier met Christus opstaan tot een nieuw leven; dat is dan de eerste 
opstanding; de tweede is dan de letterlijke opstanding der 
goddelozen.

Ten tweede aanvaardt Dr. Bavinck niet, dat de mens heeft geest, 
ziel en lichaam. De eerste zijn voor hem identiek. Dit geeft 
aanleiding tot de grootste verwarring. De geest die tot God 
wederkeert, is niet de persoonlijke ikheid. Hij keert weder zoals 
God hem gaf, als levensstroom. De ikheid, 's mensen wezen in een 
centrum of kern samengetrokken, daalt neer in de Hades en rust 
daar tot de opstandingsdag. 

Ten derde meent Dr. Bavinck, al moet hij toegeven dat het O. T. 
geen bewuste toestand na de dood leert, en ook dat « alle 
gestorvenen zich tot de opstanding toe ook volgens het N. T. in den 
hades, die het rijk der doden is, bevinden », dat er nochtans reeds 
onderscheid is. Hij beroept zich daartoe bijzonder op Luk. 16, waar 
de arme Lazarus in Abrahams schoot gedragen wordt en in 
gemeenschap met Abraham de zaligheid geniet en, op Luk. 23: 43, 
het bekende kruiswoord, verder op het evangelie van Johannes, dat 
leert « dat de gelovigen hier op aarde reeds het beginsel des 
eeuwigen levens hebben en een gemeenschap met Christus 
deelachtig zijn die niet door Zijn heengaan (12:32, 14:23) noch 
door den dood (11:25, 26) wordt verbroken en eens in een eeuwig 
bijeenzijn voltooid wordt » 6:39; 14:3, 19, 16:16; 17:24). Verder 
wijst hij op Hand. 7:59, Rom. 8:10, 34 14:8,.

¹ Zie 5. v. Ger. Dogm., Deel IV, blz. 280.
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1 Thess. 5: 10, Pil. 1: 23; 2 Cor. 5: 8, Op. 6:8; 7:9. De gelovigen 
hebben terstond na de dood in de hemel een voorlopige zaligheid, 
de ongelovigen komen reeds terstond in een plaats der pijniging. 
Zij hebben terstond een oordeel, Heb. 9:27. De gelovigen worden 
echter eerst door de opstanding volkomen van de heerschappij des 
doods bevrijd. 

Men weet, dat dit de traditionele leer is en ziet, dat Dr. Bavinck 
die ook niet te boven komt. Hij komt daarbij tot een inconsequentie 
waarop we even moeten wijzen. We vinden op bl. 591 (deel IV van 
zijn Geref. dogmatiek) het volgende : « Sterven is een uittreden uit 
dit leven, een verbreken van alle banden met deze wereld; de dood 
is in betrekking tot deze wereld een niet-zijn, een rusten, een 
slapen, in één woord, een volkomen dood zijn voor het ganse rijke 
leven op aarde. De doden hebben geen deel meer voor eeuwig aan 
al wat onder de zon geschiedt, Pred. 9:5, 6. » Deze uitspraak is in 
tegenspraak met Luk. 16 als we dit dan traditioneel moeten 
opnemen. De rijke man bemoeit zich nog wel degelijk met aardse 
dingen : hij denkt aan zijn broers, en Abraham herinnert hem aan 
zijn vroegere leven waarin hij het goede had. Abraham weet ook af 
van Lazarus' slechte dagen. Hieruit blijkt, dat de doden, die volgens 
Dr. Bavinck « alle banden met deze wereld » verbroken hebben 
volgens Luk. 16 er zich mee bezig houden. Aan Dr. Bavinck is dit 
ontgaan. Hij schrijft dingen neer, die met elkaar strijden. 

We stellen er dit tegenover. Luk. 16:16-31 is tegenhanger van de 
verloren zoon. Van deze staat, dat hij dood was. Dit is een 
symbolische dood. Zo handelt Christus in Luk. 16 over een 
symbolische dood. De rijke man typeert hier Israël, althans het 
voornaamste deel er van. Toen de verloren zoon voor zijn vader 
dood was, leefde hij in den vreemde en kwam dra in de ellende. De 
rijke man komt in de pijn. Dit is Israël in de vervolgingen. Het 
werd begraven onder de volken en is daar in allerlei nood en druk. 
De Lazarusgroep, zij die Christus aannamen, vindt vertroosting in 
de Abrahamietische sfeer, Christus spreekt hier over een 
symbolische dood. Daarbij kunnen de personen naar het lichaam 
leven. Dat het hierbij een symbolische dood betreft, blijkt mede aan 
de lichaamsdelen die aan de rijke man worden toegekend. Wie het 
symbolisch verklaart — en moeten alle gelijkenissen dus ook die 
van Luk. 15 en 16 niet zo verklaard worden — komt tot betere 
uitkomst dan Dr. Bavinck. 

Het eeuwige leven beschouwt Dr. Bavinck als een gemeenschap 
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die o. m. door de dood niet verbroken wordt. De gelovigen hebben 
terstond na de dood een voorlopige zaligheid. Wat zegt echter de 
Schrift. Dat men het eeuwige leven niet terstond na de dood ingaat, 
maar eerst in de toekomende eeuw. En deze eeuw vangt eerst aan 
bij Christus' komst. De Schrift kent geen voorlopige zaligheid. 
Christus' woord is afdoende. In de toekomende eeuw (aioon) het 
eeuwige (aionische) leven (Mk. 10:30). Dus geen voorlopig eeuwig 
leven, geen voorlopige zaligheid, geen onmiddellijke volle 
gemeenschap. Het is eerst in de toekomende eeuw of bij de 
opname, althans voor de meeste gelovigen. De uitzondering wordt 
gevormd door hen die tot de uitopstanding komen. Maar ook bij 
hen vangt het hogere leven nog niet vlak na het sterven aan. Ook 
zij moeten eerst opstaan en ook voor hen is er een, zij het korte, 
tussenperiode.

De klippen waarop Dr. Bavinck en met hem de Kerktheologie 
strandt, zijn deze: Hij gelooft Israëls herstel niet en krijgt daardoor 
geen perspectief in de toekomst. Hij moet om dit te bereiken, de O. 
T. profetie vergeestelijken. Hij vergeestelijkt ook de eerste 
opstanding. Hij leert, dat God een onsterfelijke ziel geschapen heeft 
die men daarbij verwart met 's mensen geest, terwijl hij vergeet, dat 
de eerste mens tot een levende ziel geworden is. Hij neemt het 
slapen op als een bewust voortleven in een andere sfeer. Hij strandt 
bijzonder op Luk. 16 en meent dat dit een voorstelling is van het 
leven na de werkelijke dood. Hij komt met zijn eigen uitspraken —
dat is niet zo erg — en met die der Schrift — en dat is veel erger —
in konflikt. De doden weten niet met al, leert deze. Luk. 16 kan dus 
niet over letterlijke doden handelen. De overige teksten waarop hij 
zich beroept, zijn zwakke bewijsgronden; zij kunnen heel wat beter 
anders verklaard worden. Zo blijkt, dat èn de basis èn de 
uitwerking van Dr. Bavincks uitlegging in dezen, scheef zijn. Hoe 
geleerd hij moge geweest zijn, in dezen heeft hij gefaald. Indien 
men zijn getuigenis aanneemt, het getuigenis Gods is meer. Het 
zijne is scheef en daarbij inconsequent. Gelijk we aantoonden. 

Het is zeer te betreuren, dat Satan met zijn leugenleer zelfs de 
beste en grootste uitleggers misleidt. Dit moet ons een spoorslag te 
meer zijn om ons vast te klemmen aan wat de Schrift leert, de 
hoofdlijnen daarvan na te speuren en ons niet te laten afleiden door 
wel voor het gevoel aangename dingen, maar die de toets der 
Schrift niet kunnen doorstaan. Niemand komt « naakt » tot de 
Heere. God doet geen half werk. Hij geeft geen voorlopige 
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zaligheid. God is een « God van volkomen zaligheid, » Ps. 68:21. 
Hij kent het halve niet. Men herleeft alleen in de opstanding en 
heeft dan meteen ook een lichaam. Lijfloze, ontlichaamde zielen 
bestaan niet. Zelfs alle geestwezens zijn nog lichamelijk. Zo ook 
elk menselijk wezen. Of het ontkleed is, naakt, de lichamelijkheid 
blijft. Het mag dan een « naakt graan » zijn, lichamelijkheid heeft 
het. In de opstanding verrijst uit de korrel het lichaam, komt uit de 
naakte mens een die weer de gewone menselijke vorm heeft. Dat 
kan zijn in verschillende trappen van heerlijkheid, maar in geen 
enkele heerlijkheidssfeer gaat men binnen zonder lichaam. Van een 
halve overwinning weet de Schrift niet. De dood is eerst dan 
verslonden tot overwinning als het verderfelijke de 
onverderfelijkheid heeft aangedaan. Dat geschiedt niet bij de dood, 
maar bij de opstanding. Men doorzie Satans leugenleer en houde 
zich aan de Schrift, dat de doden slapen en wel tot aan de morgen 
hunner opstanding. En dat verder als regel het woord geldt: een 
iegelijk in zijn orde. De enige uitzondering zijn zij die tot de 
uitopstanding komen. Zij hebben een persoonlijke vooropstanding.

We willen nogmaals duidelijk uitspreken, dat er geen enkel 
redelijk schepsel welk dan ook (geest, engel, mens) onsterfelijk 
geschapen is. Zij kunnen wel de onsterfelijkheid verkrijgen (ook 
zonder te sterven (zie 1 Cor. 15:52-54), maar hebben die niet in 
hun wezen. God alleen heeft onsterfelijkheid en zelfs Christus is 
een maal gestorven. 't Is Zijn verdienste, dat Hij door Zijn 
opstanding de gave der onsterfelijkheid, de onsterfe¬lijkmaking, 
verworven heeft en dat zowel voor het gevallen als ongevallen 
schepsel. Daarom heeft Christus' werk ook grote betekenis voor de 
ongevallen wezens. Zij kunnen door Hem de onsterfelijkheid 
verkrijgen. Al liggen zij niet in de dood, het onvergankelijke leven 
is er alleen door Christus. 

Tot besluit. Eenmaal zal blijken, dat allen die iets anders zullen 
geleerd hebben dan de opstanding der doden iets vergankelijks op 
het Fundament zullen gebouwd hebben (1 Cor. 3:11-15). « De dag 
zal het verklaren. » Allen die geloven in de scheiding van ziel en 
lichaam, in een bewust voortlevende ziel, die ze ook geest noemen, 
en menen dat de ziel weer in het nieuw te vormen lichaam zal 
varen en dan zal opstaan, zullen, al mogen zij nog zoveel 
volgelingen gehad hebben en voor nog zulke grote gelovigen zijn 
doorgegaan of nog zulke grote schrijvers, redenaars of evangelisten 
geweest zijn, toch eenmaal in dit opzicht tot de erkenning moeten 
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komen, dat zij gedwaald hebben. Sommigen doen dit geheel te 
goeder trouw, door opvoeding en kerk- of groepsleer. Anderen 
verzetten zich meer bewust tegen wat de Schrift leert. Echter, allen 
zullen de Schrift moeten bijvallen. Deze zegt, dat de doden zijn in 
graf, hades of zee (Op. 20:13), dus niet in hemel of paradijs, 
vagevuur of hel. En dat er is een opstanding der doden (Hand. 
24:15), waaruit volgt dat er eerst een nederliggen is geweest in de 
dood. De « ziel » d. i. de hele persoon komt in de hades, het grote 
graf, of in de doodstoestand (Ps. 89:49) en dat is een land zonder 
ordeningen met geen paradijs — en geen hellehelft. De doden 
weten niet metal. En dat zij gevangen zijn, al voelen zij er niets 
van, volgt uit Op. 1:18; waar Christus zegt, dat Hij de sleutels heeft 
van hades en van dood. Het « eeuwige » (lees aionische) leven 
verkrijgt men lichamelijk óf eerst in de laatste bazuin (1 Cor. 
15:52) óf in de toekomende eeuw (Mk. 10:30, Luk. 18:30). Wie het 
nu heeft, heeft het, evenals al Gods heil, in de geest. In volle 
realiteit is het nog slechts in de Zoon (1 Joh. 5:11). Dus niet in ons 
(dan alleen door geloof). De grote meerderheid der gelovige doden 
rust in het graf tot aan de laatste bazuin en de toekomende eeuw. 
De uitzondering is alleen voor hen die tot de uitopstanding komen. 
Maar ook dit is een opstanding welke de leer die wij voorstaan, 
weer bevestigt. 

We weten, dat deze leer nooit populair zal worden. Dit wist 
Paulus ook reeds: in 2 Tim. vinden we een somber verschiet door 
hem getekend. Echter leert hij ook: « Predik het Woord, houd aan 
tijdiglijk, ontijdiglijk ». En hij voegt er aan toe: « wederleg, bestraf, 
vermaan in alle lankmoedigheid en leer », 4:3. Men heeft dus het 
Woord te prediken, aan God overlatende wat Hij er mee doen wil. 
We hopen dat de lezers ook mede door deze en de voorgaande 
uiteenzetting er toe opgewekt mogen worden om dit deel van het 
Woord naar voren te brengen en met Paulus te leren de opstanding 
der doden. En met hem te jagen naar de uitopstanding. Dan wordt 
voor hen de dood ras te niet gedaan. 
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DE VERSCHILLENDE DOPEN

Korte Inleiding

DE DINGEN DIE VERSCHILLEN. Op het moment dat men bereidt is 
de overlevering los te laten, heeft bijna iedere gelovige het gevoel,
dat hij met lege handen komt te staan. Zo ook i.v.m. « de doop ». 

De waterdoop is zó ingeburgerd, dat het idee dat men nu niet 
gedoopt hoeft te worden, veelal als belachelijk word gezien. 

Hoe sterk dit gevoel ook leeft, hij is afkomstig van de « 
overlevering » en vind geen enkele steun in de H.S. Dhr. Sellers 
laat, in zijn werk « De Heerlijkheid van de Ene Doop », aan de 
hand van Gods woord zien dat er meer dan één doop is en dat de 
waterdoop in onze bedeling niet gewenst is en steunt op de leer van 
de « kerkvaders ». 

Dit is een ernstige zaak, die even ernstig onderzocht dient te 
worden. Voor wie bang is om iets te verliezen, de werkelijke 
zegeningen in deze « boze aioon », zijn van dusdanige omvang, dat 
men niet verliest, maar alleen maar wint. Niet om wat men 
verkrijgt, maar omdat men God verheerlijkt als men Zijn genade 
niet alleen in leert zien, maar vooral aanneemt. Het verheerlijken 
van Hem zou tenslotte het enige doel moeten zijn van iedere 
gelovige.

Ook ten aanzien van de doop geldt: « Opdat gij beproeft de 
dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder 
aanstoot te geven, tot den dag van Christus; » Fil. 1:10. 
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De Heerlijkheid van de Ene Doop
Uit het Amerikaans-Engels 

van Otis Q. Sellers 
Oud Baptistisch prediker. 

VOORWOORD.

De leer der Verborgenheid verbreidt zich meer en meer. Wel niet
zo, dat ze een reformatie wekt als in de 16e eeuw maar dan toch zo 
dat ze meer en meer door verschillende soort van gelovigen wordt
ingezien en aanvaard. 

Dit is ook geschied door de heer Sellers, voormalig Baptistisch
prediker.

De Verborgenheid brengt ook consequenties mede voor de
wandel. Meestal moet men breken met de groep waartoe men
behoort omdat niet allen zullen meegaan, omdat men z. g. te ver
gaat. Dan is het plicht evenals Abraham uit te gaan naar het land dat
God gewezen heeft en daarin te verblijven. Dat heeft ook de heer
Sellers gedaan. Toen hij zag dat hij geen Baptist kon blijven omdat
de waterdoop voor deze bedeling niet voor groten (en nog minder
aan onbewuste kinderen toegediend) bedoeld is, heeft hij zijn ambt
neergelegd en is op zich zelf gaan staan. Thans geeft hij een
maandblad uit: The Word of Truth (Het Woord der Waarheid). Daar
naast heeft hij twee brochures geschreven n. l. The Glory of the one 
Baptism (De heerlijkheid van de Ene Doop) en The Scriptural
Position of the Lord's Supper (De Schriftuurlijke plaats van 's 
Heeren avondmaal). Beide hebben we vertaald om ze de lezers van
U. d. S. aan te bieden en verder te verbreiden. 

We geven voor meer dan 90 procent vertaling van zijn brochure.
En enkele maal een enkel bijschrift tot verduidelijking van de
dingen. Voor het « voor de doden gedoopt worden » weet de heer
Sellers geen oplossing. Wij hebben de onze gegeven, menende dat
deze Schriftplaats, zo bezien, geen moeilijkheid bezit. 

Men wil tegenwoordig eenheid der gelovigen. Wij ook, maar tot
op zekere hoogte. Wij geloven dat er wel een grond eenheid kan
zijn, n. l. deze, dat alle ware in Christus gelovende kinderen Gods
zijn, maar geen top eenheid, d. w. z. dat allen, naar Gods
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voornemen, ook tot dezelfde groep behoren. Zo ontstaan er
groepen. Onder deze groepen nu zou meer eenheid kunnen komen,
doch slechts op één voorwaarde: dat de leden beginnen uit te
zuiveren wat niet naar de Schrift is. T. o. v. het onderwerp dat we
hier bespreken, zullen we aan het eind dezer brochure er op wijzen,
wat we hier onder verstaan. Nu leze men eerst, hoe de Heer Sellers
de doop opvat. We sluiten ons daar bij van harte aan. 

We hopen dat bij de lezers de visie in dezen verscherpt mag
worden en velen, mede door deze uitgave, licht mogen verkrijgen in
een vraagstuk waardoor Satan veel tweespalt en onenigheid heeft
bewerkt en banden heeft aangelegd. 

De Vertaler.
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DE HEERLIJKHEID VAN DE ENE DOOP.

Voorwoord van de Schrijver.

Al de negentien honderd jaren der Kerkgeschiedenis door zijn 
sommige grote Bijbelse leerstukken dingen geweest waarvoor 
gedurig twist en conflict is geweest. Bij zulke gelegenheden heeft 
men zich veelmeer tot de Bijbel gewend met het opzettelijke doel 
daarin steun te vinden voor eigen standpunt dan om te zien wat 
God in het geschreven Woord geopenbaard heeft. 

Een van de telkens de eeuwen door wederkerende kwesties nu is 
die van de doop geweest. Deze is lang een stormcentrum geweest 
van meer dan gewone beroering. De mensen die zich aan de een of 
andere zijde van dit geschilpunt plaatsen (beide groepen beginnen 
het Woord van God te doorzoeken om bewijs teksten tot staving 
van hun theorie aan te voeren) letten niet op alles wat het Woord 
openbaart, maar alleen op datgene wat hun bewering steunt. De 
teksten die gebruikt kunnen worden hun theorie te dienen, worden 
aangedikt en op de voorgrond geschoven en die welke aangevoerd 
worden om de tegenovergestelde theorie te steunen, worden in 
waarde verkleind en niet zelden voorbijgegaan. Als de ene helft 
van een vers hun positie steunt en de andere die tegenspreekt, zijn 
er mensen die, hoewel ze er prat op gaan liefde en eerbied voor het 
Woord te hebben, er niet afkerig van zijn om alleen dat deel te 
citeren (aan te voeren) dat in hun theorie te pas komt. 

Waar er in de tegenwoordige tijd een bijna bittere strijd ontbrand 
is over de doop, schijnt het voor iemand die daarin op enige wijze 
verwikkeld is onmogelijk er vrij van alle hartstocht en vooroordeel 
over te schrijven. Het doel van schrijver dezes is een eerlijk en 
grondig onderzoek van het vraagstuk te geven. Nadat het 
handschrift klaar is, zullen we het daarna nog eens zorgvuldig 
nalezen en als we dan gefeild hebben zonder vooroordeel en zonder 
geest van bittere tweespalt te schrijven, zullen we het terzijde 
schuiven. In het geval het stuk zijn weg naar de drukker vindt en 
enig lezer kan aanwijzen waarin we Gods Woord ontrouw zijn 
geworden, zullen we ten volle bereid zijn de gehele verdere oplage 
te vernietigen. 
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WIJZE VAN BEHANDELING.

Het plan dat we ons voornemen t. o. v. dit onderwerp uit te 
werken, is als volgt: Elk vers in het N. T. waarin het woord doop of 
dopen voorkomt, zal eerst geciteerd en dan ontleed worden. Aan 
het verband waarin het vers voorkomt, zal behoorlijke aandacht 
geschonken worden. Er zal niets in de verzen ingelegd worden. Er 
mogen bij dit onderzoek geen gedachten van mensen met 
gedachten Gods vermengd worden. Ook zal geen waarheid in de 
verzen die ontdekt kan worden, door de schrijver opzettelijk 
verzwegen worden... De ontleding zal eenvoudig zijn want het is 
het standpunt van de schrijver, dat de algemene waarheden in Gods 
openbaring duidelijk reeds aan de oppervlakte te zien zijn. De 
bijzonderheden liggen diep, maar we willen het over de algemene 
waarheden die geopenbaard zijn hebben. We willen het Woord 
voor zichzelf laten spreken. Na het onderzoek zal de waarheid 
samengevat worden zodat de afzonderlijke delen uit de Schrift 
zullen samen worden gelezen en bij elkaar worden gebracht om een 
enkele openbaring van waarheid te vormen. De vermaning van 2 
Tim. 2:15 zal bijzonder in het oog gehouden worden en het Woord 
der waarheid recht gesneden. Zo willen we door ontleding, 
samenvatting en rechte verdeling der Schrift de waarheid in Gods 
Woord aangaande de doop geopenbaard trachten te vinden. 
Hierdoor zal God geëerd worden naar we menen en Hij zal onze 
pogingen zegenen. Hij heeft kennis der waarheid toegezegd aan 
degenen die er naar zoeken. « Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die 
zal van deze leer bekennen of zij uit God is », Joh. 7:17. 

Laten de lezers die zekere theorieën voorstaan, bereid zijn die 
prijs te geven indien bewezen wordt dat ze tegen het Woord van 
God zijn. En laten zij die er geen theorieën op na houden bereid 
zijn te leren als we samen Gods woord onderzoeken. 

TWEE GROTE KLASSEN.

Er is wel gezegd, dat de mensen t. o. v. hun opvatting van de 
Bijbel in twee groepen kunnen verdeeld worden: 

1. Zij die de Bijbel boven alles plaatsen. 
2. Zij die iets boven de Bijbel plaatsen. 
De schrijver schaart zich hartgrondig bij de eerste groep al mag 

die klein zijn. Zijn beroep is op het Woord en op het Woord alleen. 
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Geen hulp is er beloofd aan hen die traditie (overlevering),
belijdenisschrift, kerkgeschiedenis en kerkelijke praktijk boven het
Woord van God plaatsen. 

Wij hebben de waarheid naar drie bedelingen ingedeeld. Ten
eerste de tijd voor het kruis, ten tweede de tijd der Handeling, en ten
derde de bedeling der Verborgenheid (Ef. 3:9; hier staat niet « 
gemeenschap » maar « verborgenheid »). Als men deze indeling 
niet aanvaardt, wordt de waarheid over de doop iets tegen zichzelf
verdeelds. Indien men deze indeling echter aanvaardt, verdwijnt alle
tegenspraak in woorden onmiddellijk. 

We stellen geen onderzoek in naar de wijze waarop de waterdoop
kan toegediend worden. Dit feit alleen reeds zal deze brochure
uniek maken onder die welke dit onderwerp behandelen. 

VOOR HET KRUIS.

Wij willen dit gedeelte beginnen met een onderzoek van die
verzen die betrekking hebben op de waterdoop van Johannes.
Daaruit zullen we inzicht verkrijgen in de oorsprong, de betekenis
en het doel van de waterdoop, toegediend door de voorloper van de
Messias.

« En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de
woestijn van Judea en zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der
hemelen is nabij gekomen ». Mt. 3:12. 

« Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het
gehele land rondom den Jordaan en zij werden van hem gedoopt in
den Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de
Farizeërs en Sadduceërs tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij
adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering
waardig ». Mt. 3:5-8. 

Dit is de eerste vermelding van de doop in het N. T. Deze wordt
hier innig verbonden met het koninkrijk der hemelen. Johannes
predikte bekering omdat dit koninkrijk nabij was gekomen. Zij die
zich bekeerden, werden gedoopt in de Jordaan. Zij die gedoopt
werden, beleden hun zonden. Toen de Farizeërs en Sadduceërs tot
de doop van Johannes kwamen, vorderde hij vruchten der bekering
waardig. Deze werd ook gevorderd van de schare zoals blijkt uit de
paralleltekst in Lukas. 

« En hij kwam in al het omliggende land des Jordaans,
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predikende den doop der bekering tot vergeving der zonde. Hij dan
zeide tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden:
Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den
toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering
waardig ». Luk. 3:3, 7. 8. 

Het is heden bij velen gewoonte eerst geloof te vragen en dan de
doop te doen volgen, maar het blijkt duidelijk, dat Johannes
vorderde: « vruchten der bekering waardig » voor hij hen die tot
hem kwamen wilde dopen. 

Wat Johannes vorderde, is gemakkelijk na te gaan, want
aangaande deze vordering vroeg het volk hem: « Wal zullen wij dan 
doen? ». Luk. 3:10. « En hij antwoordende, zeide tot hen: Wie twee
rokken heeft, dele hem mede die er geen heeft, en wie spijze heeft,
doe desgelijks ». 

« En daar kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en
zeiden tot hem: Meester wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen:
Eist niets meer dan hetgeen u gezet is ». 

« En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat
zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast en
ontvreemdt niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen
met uw bezoldigingen ». Luk. 3:10-15. 

Deze verzen tonen de aard aan van de werken die Johannes
vorderde. Het is duidelijk, dat deze eisen in verband stonden met
het komende koninkrijk. Wordt het in onze dagen geëist, dat men
zichzelf van alles, behalve een hemd, zal ontdoen om gedoopt te
kunnen worden? Zij die er een eigenwillige godsdienst op na
houden, nemen de doop van Johannes aan, maar willen blijkbaar
niets te doen hebben met de eisen die er aan verbonden zijn. 

De doop door Johannes toegediend, moet onderscheiden worden
van de verschillende « dopen » van het O. T. (Heb. 6:2). Sommige 
leraars hebben in hun ijver om de waterdoop voor deze bedeling te
bestrijden, getracht om de doop van Johannes tot een van de
ceremoniële dopen of indompelingen van het O. T. te maken. Het
onderscheid tussen beide blijkt uit de volgende teksten. 

« De doop van Johannes, van waar die was? Uit den hemel of uit
de mensen. En zij overleiden bij zichzelve en zeiden: « Indien wij
zeggen: Uit den hemel, zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem
dan niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen, zo vrezen
wij de schare, want zij houden allen Johannes voor een profeet. »
Mt. 21:25, 26. 
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Parallel daaraan lezen we: 
« De doop van Johannes, was die uit den hemel of uit de mensen?

Antwoordt mij ». Mark. 11:30. 
« De doop van Johannes, was die uit den hemel of uit de mensen?

» Luk. 20:4. 
In al deze teksten wordt steeds gesproken van « de doop van 

Johannes ». Deze benaming zou misplaatst zijn als de doop van
Johannes een der Levitische wassingen of indompelingen was. De
doop van Johannes was uit de hemel en hem door een bijzondere
openbaring in verband met de komst van Israëls Messias gegeven. 

« En ik kende Hem niet, maar Die mij gezonden heeft om te
dopen met (Gr. in) water, Die had tot mij gezegd: Op welken gij
den Geest zult zien nederdalen en op Hem blijven, Deze is het die
met (Gr.: in) den heiligen geest (dat is de gave des Geestes) doopt
». Joh. 1:33. 

Dit vers bewijst, dat de doop van Johannes bediend werd als
gevolg van een Goddelijke opdracht die hem persoonlijk gegeven
was.

Velen hebben getracht de doop van Johannes te verbinden met
het rein water sprengen in Ezechiël vermeld. 

« Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden:
van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En
Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het
binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en
zal u een vlezen hart geven ». Ez. 36:24, 25. 

In deze verzen is positief de tijd aangegeven en de doop van
Johannes werd bediend voor Israël vergaderd was. De belofte van
Ez. 36 zal niet vervuld worden dan nadat Israëls herstel in zijn land
vervuld is. 

De doop van Johannes staat op zichzelf. Hij is niet uit het O. T.,
maar uit de hemel. Hij was niet de vervulling van een O. T. bevel
maar een opdracht, aan hem zelf gegeven. De besprenging van Ez.
36 zal door de Heere Zelf geschieden. De Heere doopte niemand
terwijl Hij op aarde was (Joh. 4:2) noch ook daarna. Wat Ez. 36 ons
zegt, wijst naar de toekomst. Dan eerst zal deze belofte vervuld
worden.
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HET DOEL VAN DE DOOP VAN JOHANNES.

We vinden de volgende nadrukkelijke uitspraken in het evangelie
van Johannes: 

« En zij vraagden hem en spraken tot hem; Waarom doopt gij
dan; zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de Profeet.
Johannes antwoordde hun zeggende: Ik doop met (Gr.: in) water
maar Hij staat midden onder olieden Dien gij niet kent... Deze
dingen zijn geschied in Beth abara over den Jordaan waar
Johannes was dopende, ...En ik kende Hem niet, maar opdat Hij
aan Israëti zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen,
dopende met (in) water ». Joh. 1:25, 26, 28 en 31. 

De laatste verzen wijzen het voornaamste zo niet het enige doel
van de waterdoop van Johannes aan. Alle menselijke meningen
moeten vallen voor Johannes' eigen verklarende uitspraak over het
doel van de doop die hij bediende. De Joodse Godsverering wees,
zowel naar geest als naar letter, op de komende beloofde Messias.
Hij zou een koning zijn die Israel regeerde. « Jezus Christus (is) een 
dienaar der besnijdenis geworden vanwege de waarheid Gods,
opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». Rom. 
15:8. Opdat deze Messias nu aan Israël geopenbaard zou worden
(dat wil zeggen: zichtbaar voor Israëls ogen en helder voor Israëls
begrip zou worden) was Johannes gekomen om in water te dopen. 

Elk ijverig onderzoeker van Gods Woord zal terstond beseffen,
dat God gedurende de tegenwoordige bedeling niet tracht de
Messias aan Israël te openbaren. Gods Geest werkt in individuele
Joden zoals Hij dat doet in individuele heidenen (dit is: personen uit
de Volken, zoals wij zijn. Noot van de vertaler) Gods plan t. o. v.
het Joodse volk is opgeschort. Over dit volk als geheel heeft Hij
gerechtelijk een oordeel van verblinding uitgesproken. Het zou
inderdaad vreemd zijn, indien God eensdeels Israël verblindde en
het anderdeels tegelijkertijd trachtte zijn Messias te doen zien. Daar
de waterdoop van Johannes, bedoelde de Messias aan Israël te
openbaren, kan er geen plaats voor zijn gedurende de tijd, dat al
Gods bemoeienissen en oogmerken t. o. v. Israël zijn opgeschort. 

Het doel van de doop van Johannes bewijst dat deze van de dopen
(of indompelingen) door de wet opgelegd onderscheiden is. Israël
als geheel onderging die dopen elke dag. Er was vanzelf een
nieuwe ,en aparte doop nodig om de Messias aan Israël te
openbaren.

218



DE DOOP TOT BEKERING.

Verder licht over de betekenis van de toediening van de
waterdoop van Johannes wordt in andere Schriftplaatsen gegeven. 

« Ik doop u wel met (in) water tot bekering ». Mt. 3:11. 
« Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop

der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging
tot hem uit en die van Jeruzalem en zij werden allen van hem
gedoopt in de rivier der Jordaan, belijdende hun zonden ». Mk. 1:4, 
5.

Johannes predikte de doop der bekering die uitliep op vergeving
der zonden. Zij die gedoopt werden, beleden hun zonden. Johannes'
prediking en praktijk verschillen van de boodschap die God voor de
tegenwoordige bedeling heeft, gegeven. De lezer zal naar ik
verzekerd ben, in staat zijn het verschil te zien tussen « de doop tot
vergeving der zonden » en « de verlossing door Zijn bloed, 
namelijk -de vergeving der misdaden naar den rijkdom Zijner
genade ». Johannes' doop was er een tot bekeering .en niet tot
Christus. Er is ook een doop tot Christus maar die zullen we later
beschouwen.

De zedelijke en geestelijke gesteldheid van Israël, in Johannes'
dagen, was inderdaad treurig. Gods oordeel, door Jesaja
uitgesproken gold toen nog: « Wee het zondige volk, het volk van 
zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende
kinderen. Zij hebben den Heere verlaten, zij hebben den Heilige
Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende
achterwaarts. » Jes. 1:4. Zo het hun doop zien dat God waarheid
sprak toen Hij van Israël zeide: « En al het volk Hem horende, en de 
tollenaars, die met (in) den doop van Johannes gedoopt waren,
rechtvaardigden God, maar de Farizeërs hebben den raad Gods
tegen zichzelve verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. » Luk. 
7:29, 30. 

Het volk als geheel moest zich bekeren en werd door Johannes
opgeroepen dit te doen. Sommigen gaven aan die roep gehoor en
dezen werden gedoopt waardoor ze één werden met het bekeerde
deel van Israël. Niet alleen werden ze een afgezonderde groep, maar
zij kregen ook deel aan de komende Messias. Zij maakten reeds
deel van Israël uit door geboorte. Zij kregen de besnijdenis. Nu
gingen zij verder en kregen deel aan de Messias en de zich bekeerd
hebbende door de doop. De bekering van Israël was de eerste eis
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voor de nationale zegening. Zie Deut. 30:1-5. 

DE DOOP VAN JEZUS.

« Toen kwam Jezus van Galilea naar den Jordaan tot Johannes
om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem
zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden en komt Gij
tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af, want
aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van
Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het
water... ». Mt. 3:13-1. 

Van deze doop van Jezus lezen we in Markus: « En het
geschiedde in die dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in
Galilea en werd van Johannes gedoopt in den Jordaan ». Mk. 1:9.

Lukas vermeldt hetzelfde feit: 
« En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook

gedoopt was en bad, dat de hemel geopend werd ». Luk, 3:21. 
Jezus Christus was èn door geboorte èn door besnijdenis verenigd

met het volk Israël. Maar Hij wenste verenigd te zijn met het zich
bekerende deel er van. Het was Johannes' taak het gelovig
overblijfsel te dopen. Het was onzes Heeren opdracht een te zijn
met dat overblijfsel. Door het toedienen van de doop door Johannes
werd nu elke eis der gerechtigheid vervuld. 

In onze dagen wordt er veel gesproken over « het volgen van 
Christus in de doop ». Er wordt nadrukkelijk beweerd dat onze
Heere ons als voorbeeld gesteld is ter navolging. Ik wil de lezer er
voor waarschuwen zich te hoeden voor al deze « eigenwillige 
godsdienst » en aanraden zich te onthouden van het luchtig spreken
over het volgen van Christus in de doop. 

Het is pure eigenwilligheid een phase in het leven van onze Heere
te kiezen en te trachten Hem te volgen in iets van onze eigen keus
en tegelijkertijd geheel en al uit het oog te verliezen, dat we Hem te
volgen hebben in andere dingen. Houd in herinnering, dat onze
Heere niet alleen gedoopt werd, maar dat Hij ook besneden is. (Luk.
2:21). Hij hield de Joodse sabbat van af zonsondergang
Vrijdagavond tot zonsondergang Zaterdagavond. Het was Zijn
gewoonte in de synagoge te gaan op de dag des sabbats (Lk. 4:16).
Hij vierde het pascha vanaf ,Zijn twaalfde jaar tot de tijd van Zijn
dood. (Zie Lk. 2:41 en 22:15). Hij was stipt in het waarnemen van
het kleinste voorschrift van de Mozaïsche wet (Mt. 3:4). Indien wij
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Hem na moeten volgen, laten we dan volkomen Zijn voorbeeld
volgen en niet een bijzonder onderdeel er van kiezen. Verder, welk
recht heeft iemand om een der tegenwoordige sekten te veroordelen
die verkozen hebben onze Heere te volgen in het waarnemen van de
Joodse sabbat indien hij die oordeelt verkozen heeft Hem in Zijn
doop te volgen? 

DE DOOP IN DE GEEST.

Onze tweede taak is de verzen na te gaan en te ontleden die
betrekking hebben op de doop in heilige geest. 

« Ik doop u wel met (Gr.: in) water tot bekering, maar Die na mij
komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na
te dragen. Die zal u met (in) den heiligen geest en met (in) vuur
dopen ». Mt. 3:11. 

Dit is een belofte der profetie alleen aan Israël gegeven. De
belofte is een doop in heilige geest. 

De parallelteksten uit de andere evangeliën luiden als volgt: 
« Ik heb ulieden wel gedoopt met (in) water, maar Hij zal u dopen

met (in) den heiligen geest ». Mk. 1:8. 
« zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel

met (in) water, maar Hij komt die sterker is dan ik, Wien ik niet
waardig ben den riem van zijn schoenen te ontbinden: Deze zal u
dopen met (in) den heiligen geest en met (in) vuur. » Lk. 3:16. 

« En ik kende Hem niet, maar Die mij gezonden heeft om te
dopen met (in) water, Die had tot mij gezegd: Op Welken gij den
Geest zult zien nederdalen en op Hem blijven, Deze is Die met (in)
den heiligen geest doopt ». Joh. 1:33. 

Nu komt de belangrijke taak te vinden wat de juiste betekenis van
de term: « doop met (in) de heilige geest » is. 

De uitdrukking in al deze teksten, die we door « heilige geest
» (met kleine letter) vertaald hebben, is de vertaling van de Griekse
woorden: « pneuma hagion ». Deze uitdrukking komt 54 maal voor
in het N. T. en is in de St. V. steeds door « de(n) Heilige(n) Geest. » 
vertaald. Er is echter nog een andere term die veel vaker voorkomt,
n. l.: « to pneuma to hagion », letterlijk vertaald: de Geest, de 
Heilige ». De lezer kan zien, dat er verschil is tussen « pneuma 
hagion » en :« to pneuma to hagion ». Als de term « pneuma hagion 
» betekent: de Heilige Geest, hoe moeten we dan « to pneuma to 
hagion » beschouwen? De meerderheid van Bijbelonderwijzers
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zullen ongetwijfeld antwoorden, dat beide hetzelfde betekenen, n. l.
de Heilige Geest zelf. Maar als dit zo is, wat dan met de
woordelijke inspiratie? Dan zouden de twee bepaalde lidwoorden
(to... to) helemaal geen betekenis of waarde hebben. 

De vertalers hebben de term: « pneuma hagion » vertaald door: « 
de(n) Heilige(n) Geest ». Ze gebruikten steeds het lidwoord en
hoofdletters. Toen ze de term « to pneuma to hagion » ontmoetten, 
konden ze geen sterker vertaling geven. Zo is de waarde van de
woordelijke inspiratie (dat is: elk woord ingegeven en van
betekenis) voor de lezers van de, St. Vertaling (en ook van andere)
wat dit punt betreft, geheel verloren gegaan. 

Een onderzoek van de teksten waarin deze termen voorkomen,
zal doen blijken, dat « to pneuma to hagion » vaak iets anders is dan 
« pneuma hagion ». « To pneuma to hagion » betekent de Heilige 
Geest, de Geest Zelf, de Geest als « Persoon ». De term « pneuma 
hagion » echter is Zijn kracht die op velerlei wijze kan geopenbaard
worden. M. a. w. de Geest is de Gever, de geest de gave. Voor we
dit verder aanwijzen, zij opgemerkt, dat we ons hier voor een ding
moeten wachten. We moeten niet zeggen: Overal waar in het Grieks
staat: « to pneuma to hagion », is de Heilige Geest, de ,« Persoon » 
bedoeld. Dit is een mechanische Schriftverklaring die schipbreuk
lijdt. In meerdere teksten was het lidwoord « to » nodig om aan te 
duiden, dat « pneuma hagion » dat bepaalde iets is dat Vermeld is. 
Een ding kan met veilig zeggen: « pneuma hagion » zonder
lidwoord wordt nimmer van « de Heilige Geest » (de Persoon) 
gebruikt en zonder dat dit taalkundig nodig is, wordt het lidwoord « 
to » niet gebruikt als het de gave betreft. Dr. E. W. Bullinger heeft
hier een hele studie over geschreven: The Giver and His gifts. (De
Gever en zijn gaven). Dit is een uitnemend werkje dat het waard is
ook in het Nederlands vertaald of er voor bewerkt te worden. 

Met het hierboven aangegeven onderscheid voor ons, willen we
nu de betekenis trachten te vinden van het: « Die zal u in heilige 
geest dopen ». We zullen dit doen door Schrift met Schrift te
vergelijken.

In Luk. 24:49 lezen we: 
« En zie, Ik zend DE BELOFTE MIJNS VADERS op u; maar

blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn MET
KRACHT UIT DE HOOGTE ».

We vinden hier de belofte des Vaders omschreven als: kracht uit
de hoogte. 
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In Hand. 1:4 beveelt de Heere wederom aan Zijn apostelen: 
« En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van

Jeruzalem, niet scheiden zouden, maar verwachten DE BELOFTE
DES VADERS, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt ».

In beide teksten wordt hun bevolen in Jeruzalem te wachten en
het doel van hun wachten was de vervulling van de belofte door de
Vader gedaan. Deze belofte wordt genoemd: de « kracht van boven 
» en ook « heilige geest ». Dat blijkt ook uit Hand. 1:5. 

« Want Johannes doopte wel met (in) water, maar gij zult met (in)
den heiligen geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. »

Door nu « geestelijke dingen met geestelijke » te vergelijken, 
vinden we, dat « de doop in heilige geest » een doop is, « in kracht
van boven ». De term « pneuma hagion » is, (heilige geest » als « 
kracht van boven » en de term « to pneuma to hagion » wijst de 
Heilige Geest, de Geest, aan. De eerste is Zijn kracht, de tweede de
Gever, de eerste Zijn werk, de tweede de Inwerker, de Geest Zelf. 

In het O. T. geeft God het werk aan, dat door Zijn volk Israël
moet gedaan worden. Dit is het werk van bevrijding en het
vervullen der aarde met Zijn heerlijkheid. Een werk zo groot en
uitgebreid dat het alleen gedaan kan worden door een volk bekleed
met of gedoopt in Zijn Goddelijke kracht. Een doop in deze kracht
is beslist nodig voor het werk of het zal nimmer volbracht kunnen
worden. De doop in Goddelijke kracht was een belofte aan het volk
Israël gegeven. Ze begon zich te vervullen aan het gelovig
overblijfsel in de tijd der Handelingen. Dit openbaarde zich in talen,
wonderen, genezingen. Deze gaven behoorden aan Israël, maar de
Heiden gelovigen ontvingen ze ook als ze deelgenoot werden van
Israëls geestelijke zegeningen (Rom. 15:27). Zij kregen dezelfde
gaven. Dit was om Israël tot jaloersheid te verwekken, want in
Handelingen zien we God, Zich nog met Israël bemoeien. Toen de
heilige geest op de Heidenen in het huis van Cornelius kwam, zei
Petrus: 

« En ik werd indachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide:
Johannes doopte wel met (in) water, maar gijlieden zult gedoopt
worden met (in) heiligen geest ». Hand. 11:16. 

De laatste vermelding van deze bijzondere doop wordt in 1 Cor.
12:13 gevonden. 

« Want ook wij allen zijn door (in) één Geest tot één lichaam
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten hetzij
vrijen, en wij allen zijn tot (in) één geest gedrenkt ». 1 Cor. 12:13. 
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Zo vinden we een zevental teksten, die we nogmaals ten dele
zullen citeren: 

« Die zal u in heilige geest en in vuur dopen ». Mt. 3:11. 
« Hij zal u dopen in heilige geest en in vuur ». Lk. 3:16. « Die

is het Die in heilige geest doopt. Joh ». 1:33. « Gij zult in heilige 
geest gedoopt worden niet lang naar na deze dagen. Hand ». 1:15. 

« Gijlieden zult gedoopt worden in heilige geest ». Hand. 11:26. 
« Wij zijn allen in één geest gedrenkt ». 1 Cor. 12:13. 
Deze verzen geven de gehele leer van de doop in de geest. Deze

doop heeft niet plaats in de Gemeente die Zijn Lichaam is. 
Er is veel geleerd over deze doop dat bij een diepergaand

onderzoek zal blijken niet op de Schrift gebaseerd te zijn. Vele
theorieën klinken mooi als men ze uiteen hoort zetten, maar als we
ons tot de Schrift wenden, is er geen spoor van steun voor. 

In het maandblad: Openbaring van April 1933, zegt Dr. Lewis
Sperry Chafer op bl. 150: 

« Klaarblijkelijk schenkt geen bediening van de Geest de gelovige
zoveel als Zijn doop, waardoor we de Heere worden toegevoegd en
nu in Hem zijnde, deelgenoten worden van al wat Hij is, ja van elke
geestelijke zegening in Christus Jezus ».

Deze uitspraak heeft een aangename klank maar in werkelijkheid
is ze even zoveel woorden. De Geest dient geen doop toe. Er is geen
enkele aanwijzing in de Schrift die deze bewering staaft. Johannes
diende een doop toe: hij doopte in water. Christus diende een doop
toe: Hij doopte en zal dopen in pneuma hagion. Maar de Geest dient
geen doop toe. Is er een tekst die deze mening kan staven? 

Sommigen wijzen op 1 Cor. 12:13. 
« Want door een Geest zijn wij allen gedoopt tot een lichaam ».

Dit schijnt aannemelijk, maar het laat de hele leer van een doop
door de Geest afhangen van het voorzetsel: door. Maar dit is een 
minder juiste vertaling: het Grieks heeft niet door maar in. Zo wordt
de bewering, dat we door de Geest in iets worden gedoopt, dadelijk
te niet gedaan. 

Laat ons de feiten eerlijk onder ogen zien. Als de
Fundamentalisten in America (de verdedigers van de inspiratie der
Schrift, de Godheid van Christus en meer orthodoxe waarheden)
zich verklaren voor een doop door de Heilige Geest om een
theologisch stelsel te steunen, laat ze de Rooms-Katholieken niet
bekritiseren die een mis en een vagevuur voorstaan als een nuttige
toevoeging aan hun bijzonder theologisch systeem. Het is
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Schriftverdraaiïng de uitspraak: Jezus Christus zal u in heilige geest
dopen te veranderen in: De Heilige Geest zal u tot de kerk, Zijn
Lichaam, dopen. 

De gelovigen die de Gemeente die Zijn Lichaam is, vormen,
hebben de Heilige Geest als het onderpand van hun erfenis. De
Geest vervult hen. Maar de belofte van de doop in heilige geest kan
de Gemeente die zijn Lichaam is zich niet toeeigenen. 

Als we de doop in « pneuma hagion » aanvaarden, wat dan met
het vuur dat mede vermeld wordt. Nemen we de oordelen ook? Of
neemt de Kerk alleen de zegen en laat ze het oordeel aan Israël? Ze
gaan hand in hand. Niet vanzelf wat tijd betreft, maar zeker met
betrekking tot Israël en voor hen die in het verleden of in de
toekomst met Israël op een lijn gesteld worden en deelgenoten
worden van Israëls geestelijke zegeningen Zie Rom. 15:27). Eens
zal de doop in geest plaats hebben voor het hele volk Israëls. Dan
zullen zij de Heere kennen van de kleinste tot de grootste en God
zal Zijn volk, begiftigd met Goddelijke kracht, gebruiken om de
volken vrij te maken en de aarde te vervullen met Zijn kennis en
heerlijkheid.

DE DOOP IN CHRISTUS' DOOD.

In de verzen, tot dusver geciteerd, worden twee verschillende
dopen genoemd. De eerste was die « in water », en wordt
gewoonlijk de « waterdoop » genoemd, de tweede was die in « 
pneuma hagion », « in heilige geest » of kracht van boven; deze 
wordt gewoonlijk de « geestesdoop » genoemd. 

We komen nu tot de beschouwing van de derde en voornaamste
doop. Deze vinden we in de volgende verzen, die 's Heeren Jezus'
eigen woorden verhalen. 

« Maar Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word Ik
geperst totdat het volbracht zij ». Lk. 12:50. 

Onze Heere Jezus naderde het eind van Zijn aardse werk; maar
Zijn grootste werk moest nog volbracht worden. Hij moest naar het
kruis om de grote zondedrager te zijn, en Zijn bloed te storten tot
verlossing ener verloren mensheid. Hij beschrijft deze naderende
dood als een doop waarmee Hij gedoopt moet worden. Hij wordt in
de geest geperst en wilde dat het volbracht ware. 

Deze doodsdoop wordt verder genoemd in de verzen die we nu
citeren.
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« Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij
begeert; kunt gij den drinkbeker drinken dien Ik drinken zal en met
den doop gedoopt worden waarmede Ik gedoopt word? Zij zeiden
tot Hem: Wij kunnen. En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij
wel drinken en met den doop waarmede Ik gedoopt word, zult gij
gedoopt worden, maar het zitten tot Mijn rechter en tot Mijn
linkerhand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden
wien het bereid is van Mijn Vader. » Mt. 20:22, 23. ¹. 

De paralleltekst vindt men in Mk. 10:38 en 39. Hier is echter enig
verschil. De moeder van Johannes en Jakobus worden niet genoemd
in vs. 35-37. Dan volgt: 

« Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert; kunt gij
met den dood gedoopt worden waar Ik mede gedoopt word? En zij
zeiden: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker dien
Ik drink, zult gij wel drinken en met den doop gedoopt worden waar
Ik mede gedoopt word. » Mk. 10:38, 39. 

Ook hier zegt de Heere nadrukkelijk, in een zesvoudige herhaling
van het Woord, dat Zijn dood aan het kruis een doop is. Dit is in
overeenstemming met de grote profetische uitspraak aangaande Zijn
dood in de Psalmen. 

« De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer
watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij henen gegaan.
» Ps. 42:8. 

De « watergoten » en « golven » wijzen op de watergoten en 
golven van Gods toorn tegen de zonde. Op Golgotha's kruis
ontmoette de de zonde hatende en straffende God de de zonde
dragende Jezus beladen met onze zonden. God bezoekt Hem met
straf te onze behoeve. Dat was Zijn doodsdoop. Zijn dood was onze
dood. Zo werd Zijn doop ook onze doop. 

Aan Jakobus en Johannes belooft Hij, dat zij dezelfde drinkbeker
zullen drinken die Hij drinkt en met dezelfde doop gedoopt worden
waarmee Hij gedoopt wordt. Niet een andere die er op lijkt maar die
waarmee Hij gedoopt wordt. Deze verzen zeggen niet, dat Jakobus
en Johannes als martelaars zouden sterven. Het is waarschijnlijk dat
beiden zo stierven, maar deze verzen wijzen niet

¹ Noot v. d. Vert. – De woorden: « en met den doop gedoopt worden waarmee Ik
gedoopt word », ontbreken in Mt. 20 in de drie grote handschriften. Ze schijnen
ingevoegd uit Luk. 12:50 waar de doodsdoop wel genoemd wordt.
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op hun lichamelijke dood. Zijn drinkbeker en Zijn doop waren iets
dat veel groters was dan de lichamelijke dood. 

De drinkbeker kan wijzen op Zijn innerlijk, de doop op Zijn
uitwendig lijden. Te samen drukken zij al het lijden uit dat Hij aan
het kruis voor de zonde leed. De zinsnede: « gedoopt met een doop 
waarmee Ik gedoopt word » wijst op de vereenzelviging met en de
deel-verkrijging aan Christus' dood aan het kruis. Toen Hij stierf,
rekende God dat Jakobus en Johannes mede aan het kruis gehangen
en met Hem gestorven waren. Dit betreft echter niet alleen Jakobus
en Johannes, maar ook elk gelovige in de Heere Jezus Christus die
overgaat tot de nieuwe schepping. 

« Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook, dat
wij met hem zullen leven ». Rom. 6:8. 

« Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is ».
Rom. 6:6. 

Zij die tot de nieuwe schepping behoren, sterven met Christus.
Zijn dood was een doop en als zij in Zijn dood gedoopt worden,
worden ze als Hij gedoopt. God rekent hun dat toe en daarom zegt
Paulus: « Ik ben met Christus gekruist ». Gal. 2:20. 

De doodsdoop van Christus waarvan men deelgenoot gemaakt
kan worden, is de belangrijke doop die doet overgaan van de oude
in de nieuwe schepping. Evenals het Kruis een hoofdmoment is,
zelfs in het Woord Gods, zo is de doop die toen plaats had, een zeer
belangrijke doop in Gods Woord. Wie hunner die roemen in het
kruis zou hier niet mee instemmen? 

We hebben dus drie dopen: 
De Waterdoop – in de Jordaan. 
De Geestesdoop – in de opperzaal. 
De Doodsdoop – op Golgotha. 
Laat de lezer deze feiten overdenken en hij zal er mee instemmen

als ik zeg, dat Golgotha in Gods oog kostbaarder is dan de rivier de
Jordaan of de opperzaal bij Pinksteren. Laat hem overpeinzen, wat
er op Golgotha gebeurde en wat dit betekent voor een wereld van
verloren zondaars, opdat hij roeme in, Christus' Kruis. Die dat doet,
zal ook roemen in de doop die toen plaats had. En toch wordt de
doop die aan het kruis plaats had bijna algemeen veronachtzaamd. 

Er zijn verzen in de Schrift waar in sprake is van de doop zonder
dat nader aangegeven is welke doop bedoeld wordt. De discussie
daarover concentreert zich steeds weer om de keuze tussen de
water- en geestesdoop. Men vraagt zich heel weinig af, of deze

227



verzen geen betrekking kunnen hebben op de grootste en
belangrijkste van alle dopen: de doodsdoop van onze Heere Jezus
Christus, waarvan de gelovige, die met Hem sterft, deelgenoot
wordt gemaakt. 

In de meeste verzen waar de doop vermeld wordt, wijst de taal of
het verband duidelijk aan, of de water-, de geestes- of Christus' 
doodsdoop bedoeld wordt. In enkele belangrijke verzen waarin een
dezer dopen wordt vermeld, is dit niet dadelijk te zien. Het kan zijn,
dat God dit zo gewild heeft, opdat het een proef zou zijn om te doen
uitkomen, waar we de heerlijkheid willen plaatsen. Hij wenst zeer
zeker dat we roemen in het Kruis en dat we de doop die daar plaats
vond, leren zien in al de verzen waar de water- en geestesdoop niet
duidelijk worden aangegeven. 

Ik geloof dat al degenen die in het Kruis en in de vereenzelviging
met Christus in Zijn dood roemen, wel zullen kunnen aan nemen,
dat de op de voorgrond tredende doop van het N. T., de doodsdoop
van Christus is en steeds aangenomen moet worden in alle verzen
tenzij taal of verband het tegendeel bewijzen. 

« Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het
Kruis onzes Heeren Jezus Christus ». Gal. 6:14. 

Jakobus en Johannes waren in water gedoopt. Aan het Kruis
werden zij met Christus in Zijn dood gedoopt. Vijftig dagen later
werden zij in geest gedoopt. Het is klaar, dat, indien Jakobus en
Johannes thans leefden en wij hen naar de belangrijkheid van deze
drie dopen vroegen, ze zouden antwoorden, dat zij roemden in die
welke plaats had aan het Kruis. Dat is juist die, welke men thans
vergeet en verdringt door een andere. We moeten er voor waken
niet te vallen in de dwaling de geestes- en doodsdoop van Christus 
te verwarren en te gaan spreken van door de Geest in Christus' dood
te zijn gedoopt, zoals zovelen in onze dagen doen. Dit is twee
dingen samenvoegen die God gescheiden heeft. Er is geen enkel
vers in de Schrift dat deze theorie steunt. Elk vers dat over dit punt
handelt, bewijst, dat waar Christus in geest doopt, de Heilige Geest
niet in iets doopt. Ik herhaal nogmaals, dat de Geest geen doop
heeft. ¹. 

Johannes en Jakobus behoefden niet tot Pinksteren te wachten om
deelgenoot van Christus' doodsdoop te worden. Deze had plaats aan
het Kruis. Zij moesten in Jeruzalem wachten op de geestesdoop
maar niet op de doodsdoop. Deze was reeds geschied aan het Kruis.
Voor Jakobus en Johannes en voor allen die met Christus
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gekruisigd zijn. Aan het Kruis zijn al de golven en baren van Gods
toorn over Hem uitgegoten voor onze zonden. God rekent ons als
'met Hem gestorven. Houdt de heerlijkheid van deze doop in het
oog. Welke hoop is er voor verloren zondaars? Deze, dat we met
Hem gedoopt en der zonde gestorven, dat we met Hem begraven
zijn en opgestaan. 

DE DOOP NA HET KRUIS.
HET Z. G. GROTE DOOPSBEVEL.

Bij het nagaan van de teksten waarin de doop na het Kruis
voorkomt, is de opdracht in Mattheus 28 gegeven zo belangrijk, dat
deze een ietwat bredere ontleding vraagt. 

« En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen,
onderwijst al de volkeren, dezelve dopende in den naam des Vaders,
des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles
wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de
voleinding der wereld ». (van de aioon). Mt. 28:18-20. 

Deze tekst wordt meestal genoemd het grote doopsbevel (in de
Engelse wereld: de grote opdracht) maar in wezen is het niet groter
noch kleiner dan het bevel gegeven in Mk. 16:16 en Luk. 24:46-47.

Er zijn zoveel tegenstrijdige meningen over deze tekst en hij is zo
ongelukkig verwrongen en verkeerd toegepast, dat er twijfel kan
rijzen over de mogelijkheid of men de gelovigen er toe kan krijgen
na te gaan wat God geopenbaard heeft buiten hun vooropgezette
meningen.

Bij het nagaan van deze tekst willen we ons baseren op het
beginsel dat God zegt wat Hij meent en dat Hij meent wat Hij zegt.
Hij zegt niet het een en bedoelt het ander. God gebruikt woorden
om Zijn gedachten te openbaren. 

Het is duidelijk in deze opdracht, dat onze Heere beveelt al de
volken te onderwijzen, d. i. tot discipelen te maken, volgens het
Grieks. Ik kan mijn geest geen toeren laten maken door te geloven
dat als de Heere zegt: « Maakt al de volken tot discipelen », Hij in 

¹ De Heilige Geest past Christus' werk toe aan de gelovige. Of we echter Zijn doop aan
het Kruis niet aan de Heilige Geest mogen schrijven – Christus zegt immers: gedoopt
te moeten worden, dus dit zelf niet te doen – is o.i. aan de Schrijver ontgaan. (Vert.).
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werkelijk bedoelt: Predikt het evangelie tot personen of groepen of 
dat hij die nu evangeliseert de volken tot discipelen maakt. Als van 
« Maakt al de volken tot discipelen » gemaakt kon worden: « 
Predikt het evangelie der genade Gods », dan betekent de taal 
absoluut niets en kan elk deel van Gods Woord zo veranderd 
worden dat het alles betekent wat men het wil laten betekenen. 
Maar dan heeft het geen waarde als openbaring van Gods waarheid.

De volken moesten tot discipelen gemaakt worden, door hen te 
dopen in den naam van Vader, Zoon en Geest. Het voornaamwoord 
dezelve of hen wijst duidelijk die volken aan. Voornaamwoorden 
wijzen zelfstandige voornaamwoorden aan of er op terug. Als men 
nu het voornaamwoord dezelve of hen laat slaan op individuele 
personen, op enkelingen uit de volken, in plaats van op de volken 
zelf, randt men de eenvoudigste wet der taalkunde aan. 

Thans is het niet de tijd waarin God de volken tot discipelen 
maakt. Ook is het de tijd niet waarin Hij Zijn dienaars heeft 
opgedragen die taak te beproeven. Deze bedeling zal zich afsluiten 
zonder dat een enkel volk als zodanig tot discipel is gemaakt. 
Waarom zou God ons iets bevelen te doen waarvan Hij 
uitdrukkelijk gezegd heeft dat het niet geschieden kan totdat de 
Heer Jezus Christus wederkomt? 

Vele Bijbel uiteenzetters houden vol, dat de Opdracht van Mt. 28 
voor thans is, maar wij worden genoodzaakt ons van hen af te 
keren en ons te wenden tot hen die gedurende veertig dagen door 
de verrezen Heere zijn onderwezen over Zijn opstandings 
bediening. Dan ontdekken we dat geen hunner deze opdracht van 
Mt. 28 heeft uitgevoerd. Gedurende acht volle jaren gingen zij niet 
tot de volken en wat bijzonder betekenisvol is, geen enkele doop in 
de Handelingentijd werd toegediend in de naam van Vader, Zoon 
en Geest. Zie Hand. 2:38, 8:16, 10:48. Het « grote doopsbevel » 
werd nimmer gehoorzaamd bij geen enkele gelegenheid in het N. 
T. vermeld waar de doop plaats vond. Indien men de nodige 
aandacht schenkt aan de waarheden geopenbaard in de genoemde 
verzen, zal er geen poging gedaan worden die als een opdracht op 
te dringen aan de Gemeente van de tegenwoordige bedeling. 

BELOOFDE BEGIFTIGING.

De uitspraak: « Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde » 
is het teken voor het begin van deze opdracht. Zodra deze uitspraak 
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wordt vervuld, zal de opdracht onmiddellijk van kracht worden en
in werking treden. In Gods raad is er gezegd: « Alle dingen hebt Gij 
onder Zijn voeten onderworpen » Heb 2:7. Maar de Geest laat er
dadelijk op volgen: « Doch nu zien wij nog niet dat Hem alle
dingen onderworpen zijn », vs. 8. De tijd komt, waarop de Heere
Jezus de gift van deze grote macht zal aanvaarden en zal heersen
(Op. 11:15, 17). Als dit plaats grijpt, zal de opdracht van Mt. 28
uitgevoerd worden. 

UITGEBREIDHEID VAN DE OPDRACHT.

De discipelen wordt bevolen al de volken tot discipelen te maken.
De term « al de volken » omvat nimmer Israël. Israël was geroepen
uit de volken en afgezonderd van de natiën. Er wordt duidelijk
gezegd, dat Israël onder de Heidenen (d. i. Volken) niet gerekend
zal worden, Num. 23:9. Zij die deze opdracht ontvingen, worden
dus niet tot Israël gezonden. 

Wanneer alle macht in hemel en op aarde door de Heere Jezus
Christus zal uitgeoefend worden, zal Israël in Zijn land onder Zijn
heerschappij hersteld worden. Zij zullen dan allen de Heere leren
kennen van hun kleinste tot hun grootste. Israël zal het dan niet
meer nodig hebben tot discipel gemaakt te worden. 

« En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk
zijn broeder leren, zeggende: Kent den Heere want zij zullen Mij
allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de
Heere ». Jes. 31:34 

Het grote doopsbevel neemt aan, dat deze woorden vervuld zijn.
Daarom wordt Israël in deze opdracht niet ingesloten. Het is een
bevel tot het geredde en herstelde Israël. Dit bevel wil al de volken
tot discipelen maken. Als geheel Israël de Heere kent, zal geheel
Israël ook gerechtigd zijn de andere volken tot discipelen te maken
door hen te onderwijzen. 

LERENDE HEN ONDERHOUDEN ALLES.

Een onderzoek van de bevelen die de Heere gaf geeft vele dingen
te zien die in de tegenwoordige bedeling niet op hun plaats zijn. Als
de Heere zegt: alles, bedoelt Hij niet te zeggen, dat zij die deze
opdracht uitvoerden enkele dingen mogen uitkiezen en de andere
willekeurig mogen verwaarlozen of opzij zetten. Laten we drie
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dingen nagaan die onze Heere, op aarde zijnde, bevolen heeft. 
« Geef dengene die iets van u bidt en keer u niet af van den gene

die van u lenen wil. » Mt. 5:42. 
« Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en

wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden
zult. » Mt. 6:23. 

« Vrees niet gij klein kuddeke, want het is uws Vaders
welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven ». Verkoopt hetgeen gij
hebt en geef aalmoes ». Luk. 12:32, 33. 

Als men deze bevelen in de tegenwoordige bedeling wil leren, zal
dit niets dan een hopeloze verwarring teweeg brengen. 

IK BEN MET U.

Deze woorden hebben voorzeker een belangrijke strekking t. o. v.
de « grote opdracht ». Onze Heere Jezus Christus beloofde met hen
te zijn als zij aan het disciplineren, dopen en onderwijzen waren.
Wordt deze belofte van Zijn persoonlijke tegenwoordigheid vervuld
in de tegenwoordige bedeling? Zou Zijn persoonlijke
tegenwoordigheid bij hen niet het teken worden dat de opdracht
uitgevoerd moest worden? Hij zou weggaan en de Heilige Geest
zenden om met hen te zijn gedurende Zijn afwezigheid. De belofte
van Zijn tegenwoordigheid is zo sterk persoonlijk en bepaald, dat
het beslist het Woord geweld aandoen is ze zo uit te leggen, dat ze
geestelijk vervuld wordt of opgedragen is aan de Heilige Geest. Het
persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon, Ik, is zeer
nadrukkelijk. Als de woorden: « Ik ben met u » spreken van een 
tegenwoordigheid in de Geest en niet in persoon, dan kunnen de
woorden: « Ik kom weder » (Joh. 14:3) ook een geestelijke en niet
een persoonlijke komst betekenen. Honderden gelovigen in onze
tijd vergeestelijken de woorden van Mt. 28 omdat zij wensen dat ze
een geestelijke tegenwoordigheid betekenen en ze nemen de
woorden van Joh. 14 letterlijk omdat zij behoefte hebben aan een
persoonlijke komst. Weg met deze poging Gods Woord te laten
betekenen wat de mens wil hebben dat het betekent. « Ik ben met u 
» betekent een persoonlijke tegenwoordigheid en « Ik kom weder » 
betekent een persoonlijke komst. Niets is duidelijker dan dit. 
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PAULUS EN HET GROTE DOOPSBEVEL.

Indien de opdracht in Mattheus een opdracht voor heden is, door
wat gezag kan Paulus dan zeggen: Christus heeft mij niet gezonden
om te dopen. » 1 Cor. 1:17. In de opdracht van Mt. 28 is het bevel
te dopen. Het is duidelijk, dat Paulus de opdracht beschouwt als een
profetie en niet als toen reeds in werking. De Rooms-Katholieke 
Kerk is de enige kerk die ooit werkelijk getracht heeft alle volken te
disciplineren. Rome let weinig op de enkele persoon, maar veel
meer op de volken. Het wil ze alle tot Rooms-Katholieke volken 
maken. De poging er toe heeft bloedvergieten en vreselijke
pijniging meegevoerd. 

Als we zeggen, dat de Mattheus-opdracht er niet een is voor deze 
eeuw, gaan we niet in tegen de zendingspogingen en aktiviteit van
heden maar alleen tegen de basis waarop men deze wil doen rusten.
Het bevel van Christus wordt niet verminkt als we het zien als een
opdracht voor de toekomst. Evenals de bevelen en het gebed van
Mt. 24:15-21 staat het daar in al zijn waarheid en kracht, evenals
het er de eeuwen door heeft gestaan. Het wacht op het ogenblik
waarop het gehoorzaamd zal worden zoals het nimmer
gehoorzaamd is geworden en tot op de laatste letter zal vervuld
worden. ¹ 

DE HANDELINGENTIJD.

Gedurende de tijd der Evangelien, was de gelegenheid tot
bekering en doop aan een klein groep van Joden aangeboden in en
om Jeruzalem. Deze zagen de wonderen en hadden gelegenheid de
Messias te ontvangen en deel te krijgen aan Zijn doop. De
meerderheid der leden van het Joodse volk waren echter verstrooid
in landen ver weg van de plaats waar Johannes en Christus
predikten en grote wonderen gedaan werden. De Romeinen stonden
niet toe, dat te veel Joden in Palestina bleven opdat zij niet tegen de
Romeinse heerschappij zouden opstaan. Zo waren er meer 

¹ Dat is in de toekomende eeuw of aioon. Daarom voegt Christus dat er bij: Ik ben met
ulieden tot de voleinding der eeuw d.i. van de (toekomende) aioon. Niet: wereld,
zoals de St. V. zegt. Deze vertaling is mede oorzaak dat men het bevel in deze eeuw
wil uitvoeren. Immers men meent, dat bij Christus' wederkomst de wereld zal
vergaan en er dan niets meer te disciplineren is. (Vert.).
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Joden buiten dan in het land. De Joden buiten het land konden niet 
geoordeeld en terzijde gezet worden voor het feit, dat zij de 
Messias verworpen hadden want de meerderheid wist niet eens dat 
Hij gekomen was. Er was geen poging gedaan om deze verstrooide 
Joden te bereiken voor het Kruis want het werkelijk aanbieden van 
Messias moest zijn het aanbieden van een gekruisigde Messias Die 
al de profetieën betreffende Zijn lijden had vervuld en Die op het 
punt stond in heerlijkheid te komen. Dit aanbod was niet beperkt 
tot het land maar moest gedaan worden in al zijn volheid in de 
gehele toen bekende wereld. Dit aanbod moest bevestigd worden 
door meerdere werken dan reeds door Christus, nog op aarde 
zijnde, gedaan waren (Joh. 14:12, Heb. 2:4). 

Dat het van weinig waarde was vóór het Kruis de Messias aan 
het verstrooide Israël aan bieden, is gemakkelijk in te zien. Het 
aanbod zou dan na Zijn dood herhaald hebben moeten worden daar 
de ergernis van het Kruis niet verbonden was met de levende 
Messias. Dit blijkt duidelijk uit de schare die geloofde toen zij Zijn 
wonderen zagen, Joh. 2:23 vergeleken met het kleine aantal van 
120 die op de dag van Pinksteren vergaderd waren. Het Boek der 
Handelingen nu is het verhaal van Gods groter aanbod van de 
gekruisigde Messias aan het volk Israël. En het werd bevestigd 
door machtige tekenen en wonderen. 

Zij die de Messias aannamen, moesten in het openbaar deel 
krijgen aan Hem en het overblijfsel. Deze publieke deelverkrijging 
geschiedde door de waterdoop. In het begin werd het aanbod alleen 
aan de Joden gedaan maar daar de meerderheid de gekruisigde 
Messias verwierp, werd Hij aan de Heidenen gepredikt. En daar 
werd Hij aangenomen. Deze Heidenen werden gedoopt en kregen 
deel aan de Messias en de zich bekerenden in Israël. Het doel was 
Israël tot jaloersheid en naijver te verwekken. Toen het aanbod was 
geschied en de gekruisigde Messias door Israël als geheel was 
verworpen, werd het oordeel van verblinding over het volk 
uitgesproken.

Als de geschiedenis de volgorde der gebeurtenissen die in het O. 
T. zijn geprofeteerd, had gevolgd, zou de verwerping van Messias 
gevolgd zijn door de tijd van « Jakobs benauwdheid ». Maar God 
zette het hele profetische programma stil en openbaarde een 
voornemen tot heden toe verborgen gehouden. Thans wordt de 
Gemeente die Zijn Lichaam is, gevormd. Dit heeft plaats in de « 
bedeling der Verborgenheid ». 
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Als het oordeel in Hand. 28 uitgesproken is, sluit het verhaal
plotseling af met de mededeling, dat God de « zaligheid » (d. i. 
behoudenis) tot de Heidenen gezonden wordt. De Heere Jezus
Christus wordt nu aan de wereld gepredikt als de Behouder (« 
Zaligmaker ») en als het Hoofd over de Gemeente die Zijn Lichaam
is en niet als Messias. 

De periode der Handelingen heeft zijn eigen unieke opdracht en
grondwet. Alles in de Handelingenperiode is daarmee in
overeenstemming. Deze wordt door onze Heere gegeven in Mk.
16:15-18:

« En Hij zeide tot hen: Gaat henen in de gehele wereld, predikt
het evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt
zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zullen hebben,
zullen verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben,
zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij duivelen
(demonen) uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken;
slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen
drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen
leggen en zij zullen gezond worden ». Mk. 16:15-18. 

Hier geeft onze Heere de opdracht en de ordinantie voor de
Handelingenperiode, de tijd waarin de gekruisigde Messias
opnieuw werd aangeboden en God het woord bevestigde door
tekenen die volgden. 

In bovenstaande verzen wordt de doop onafscheidelijk verbonden
met geloof. Velen hebben getracht dit vers in waarde te
verminderen, door er op te wijzen, dat in de tweede helft van het
vers niet staat dat wie niet gedoopt is, niet behouden kan worden.
Uitlegging echter van de Schrift op deze wijze is met de Schrift
goochelen op de slechtste manier. 

De voorwaarde waarop men kan behouden worden, is
aangegeven « Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal
behouden worden » De Heere geeft ook aan de gesteldheid waarop
iemand zal veroordeeld worden: « Die niet geloofd heeft, zal 
verdoemd (veroordeeld) worden ». 

Laten we er aan herinneren, dat niemand ooit in enige bedeling
behouden is op enige andere grond dan op Christus' volbrachte
werk op Golgotha. Voor het kruis rustte men in wat Christus zou
volbrengen. Vanaf het Kruis moet men rusten in wat Hij gedaan
heeft. Maar in zekere bedelingen heeft God dingen gevorderd die
met de behoudenis gepaard moesten gaan. 
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In de bedeling waarin God de gekruisigde Messias liet prediken
als de Verrezene Die op Davids troon zou zitten, vorderde Hij dat
de behoudenis zou vergezeld worden van de doop. Indien in de
Handelingentijd iemand geloofde, doch weigerde gedoopt te
worden, schoot hij te kort aan Gods eisen. Zijn geloof zou dood
geweest zijn. Het kon niet behouden. 

Wanneer we de Schriften van de Handelingentijd (Handelingen
en de Zendbrieven) onderzoeken, zullen we zien, dat alle onderricht
en praktijk volkomen in overeenstemming is met de opdracht en de
ordinantie van die tijd. 

Het was in de tijd van Handelingen, dat de beloofde doop in geest
plaats vond. Zo vinden we de hele periode door die dopen voor ons.
Toen van deze periode het einde naderde, als gevolg van Israëls
struikelen en zonde, werd de verzoening der wereld geopenbaard (2
Cor. 5) en daarna het evangelie der genade Gods in al zijn volheid
(Efese). Hierin is ook sprake van het deelkrijgen aan Christus en
Zijn doodsdoop. 

DE DOOP IN HANDELINGEN.

We hebben reeds over Hand. 1:5 gesproken en nemen daarom de
volgende tekst: « ...beginnende van den doop van Johannes: tot den
dag toe in welken Hij van ons opgenomen is en van hen met ons
getuige worde Zijner opstanding ». Hand. 1:22. 

Na de verkiezing van Matthias richt Petrus het woord tot de « 
Israëlietische mannen ». Als zijn boodschap geëindigd is en de
mannen van Israël geroepen hebben: « Wat zullen wij doen. 
mannen broeders » (2:37) wordt het antwoord gegeven. 

« En Petrus zeide tot hen: Bekeert u en een iegelijk van u worde
gedoopt in den naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden
en gij zult de gave des heiligen geestes ontvangen » (d. i. de gave, n. 
l. « heilige geest ». Hand. 2:38). 

Theologen hebben getracht een onderscheid aan te geven tussen
de doop van Johannes en die welke zij « de Christelijke doop » 
noemen. Maar het is duidelijk in deze eerste preek na de opstanding
van Christus dat er geen verschil is. Johannes doopte tot bekering
ter vergeving van zonden en Petrus roept zijn hoorders evenzo op
zich te bekeren om vergeving der zonde te verkrijgen. 

Petrus eiste een verandering van zin van hen die de Heer der
heerlijkheid gekruisigd hadden. Maar dit is niet alles wat hij vroeg.
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Zij moesten openlijk deel krijgen aan Hem en wel door de
waterdoop. Dit bracht dan mede de vergeving hunner zonde. God
meende wat Hij door Petrus zeide; er kon geen vergeving van zonde
plaats hebben zonder de gevorderde doop. 

« Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en daar
werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen
». Hand. 2:41. 

Er zijn vele oprechte mensen die geloven, dat hier een apostolisch
voorbeeld is dat zelfs nu gevolgd moet worden. Zij staan er op dat
zij, die met blijdschap Christus' Woord ontvangen, ook thans
gedoopt zullen worden. Maar God laat het ons niet toe een
voorbeeld te nemen dat ons aanstaat en andere voorbeelden in
dezelfde verzen geheel terzijde te laten. Men zie slechts: 

« En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeen. En zij verkochten hun goederen en have en verdeelden ze
aan allen, naar dat elk van node had. » Hand. 2:44, 45. 

DE CRISIS IN JERUZALEM.

De gekruisigde en verrezen Messias werd door de Joden te
Jeruzalem verworpen. Er ontstond een vervolging door de steniging
van Stefanus. De gelovigen werden verstrooid en gingen naar alle
kanten heen, het Woord predikende. Filippus ging naar de stad
Samaria en predikte daar de Messias. Hij deed vele wonderen;
onreine geesten werden uitgeworpen en menig geraakte en kreupele
werd genezen. Hand. 8:5-7. 

« Maar toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het
koninkrijk Gods en van den naam van Jezus Christus verkondigde,
werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde
ook zelf en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus en ziende de
tekenen en groote krachten die er geschiedden, ontzette hij zich. Als
nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het
woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en
Johannes, dewelken gekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den
heiligen geest ontvangen mochten (want hij was nog op niemand
van hen gevallen maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam des
Heeren Jezus) Toen leidden zij de handen op hen en zij ontvingen
den heiligen geest. »Hand. 8:12-18. (In het Grieks staat geen 
lidwoord voor heilige geest; er staat pneuma hagion, wat steeds de
gave aanduidt). 
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Alles in deze teksten is in algehele overeenstemming met de
bedeling van Handelingen. Men lette op het prediken van Messias,
en de wonderen door Filippus verricht: onreine geesten worden
uitgeworpen roepende met grote stem, vele geraakten en kreupelen
werden genezen; het geloof werd gevolgd door de vereiste doop; de
apostelen baden dat ook de Samaritanen de heilige geest mochten
ontvangen; deze werd hun gegeven door oplegging der handen;
door Petrus werd een oordeel uitgesproken over Simon de
Tovenaar. Verderop in het hoofdstuk spreekt er een engel tot
Filippus.

Wat van dit alles heeft nu plaats in de Gemeente die Zijn
Lichaam is? Wat is, mogen wij zeker vragen, de bijbelse regel
waarmee iemand een leer of praktijk mag aannemen of verwerpen?

FILIPPUS EN DE MOORMAN.

Als we het achtste hoofdstuk van Handelingen verder nagaan,
vinden we die doop nogmaals vermeld: 

« En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die Schrift,
verkondigde hem Jezus. En als zij overweg reisden, kwamen zij aan
eens zeker water en de kamerling zeide: Ziedaar water, wat
verhindert mij gedoopt te worden? En hij gebood den wagen stil te
houden en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de
kamerling en hij doopte hem ». Hand. 8:35, 36, 38. Vers 37 staat
niet in de betere handschriften. 

De kamerling was gehoorzaam aan Gods bevel, in Mk. 16:16 tot
zaligheid gegeven. Hij geloofde en werd gedoopt. Deze doop ging
gepaard met een teken: Filippus werd weggenomen door de Geest
des Heeren en de kamerling zag hem niet meer. 

DE DOOP VAN PAULUS.

De volgende tekst handelt over Paulus. 
« En terstond vielen af van zijn ogen gelijk schellen en hij werd
terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt ». Hands. 
9:18.

Het doel en de betekenis van Paulus' doop vindt men in het woord
van Ananias, dat Paulus de schare in Jeruzalem meedeelt: 

« En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden
afwassen, aanroepende den naam des Heeren ». Hand. 22:16. 
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Dit woord, neergeschreven tot onze leering, toont duidelijk aan,
dat Paulus' doop een ceremoniele wassing was die de wegneming
zijner zonden symboliseerde. 

Klinkt dit vers niet zeer vreemd voor hen die de genade Gods en
de vergeving der zonden naar de rijkdom zijner genade kennen? Het
is echter in algehele overeenstemming met het doel van de doop die
vanaf het begin van de bediening van Johannes tot het eind van de
Handelingentijd eis was. Johannes predikte de doop der bekering tot
vergeving der zonden. Christus zeide: Die gelooft zal hebben en
gedoopt zal zijn, zal zalig (d. i. behouden) worden. Petrus predikte:
Bekeert u en een iegelijk van u worde gedoopt in den naam van
Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat alles is in
overeenstemming met elkaar, maar als een van de voorafgaande
gegevens in de tegenwoordige bedeling wordt ingedragen, komt
men tot niets dan met elkaar strijdende resultaten. 

DE DOOP VAN CORNELIUS.

Toen de Joden te Jeruzalem hun Messias verwierpen, ontving
Petrus een gezicht waarin hij voorbereid werd om naar het huis van
Cornelius, een heiden, d. i. onbesnedene te gaan. Daar gebruikte hij
de sleutels van het koninkrijk der hemelen en opende hij de deur
aan de Heidenen. Zo werden de Heidenen ingeënt in de tamme olijf
en kregen deel aan de wortel en vetheid van de olijfboom. (Rom.
11) Door Israëls struikeling, kwam de behoudenis tot de Heidenen.
Maar God was nog niet aan het eind van Zijn bemoeienis met
Israël: dit alles was slechts om Israël tot jaloersheid en naijver te
verwekken (Rom. 11:11). 

In zijn prediking in het huis van Cornelius maakte Petrus gewag
van de doop van Johannes: 

« Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea,
beginnende van Galilea, na den doop welken Johannes gepredikt
heeft ». Hand. 10:37. 

Terwijl Petrus sprak, viel de heilige geest op allen die het Woord
hoorden. De Joden waren verbaasd toen zij hen met vreemde talen
hoorden spreken. 

« Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat
dezen niet gedoopt zouden worden welke den heiligen geest
ontvangen hebben gelijk ook als wij? En hij beval dat zij zouden
gedoopt worden in den naam des Heeren ». Hand. 10:47 en 48. 
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Twee belangrijke gevolgen van de doop van Johannes zijn
vermeld geworden. Hij scheidde de gedoopten af van het volk Israël
als geheel en vormde zo een afgezonderde groep. Deze twee
gedachten vindt men ook in de bediening van de Heer jezus en van
die der Twaalf in het boek der Handelingen. Toen Cornelius de
gave van heilige geest had ontvangen en God zo bewijs had
gegeven dat Hij hem aannam, vroeg Petrus opeens wie het zou
verhinderen dat deze mensen gedoopt zouden worden. M.a.w.,
waarom zouden deze mensen uit de Heidenen niet één worden met
de gedoopte groep te Jeruzalem, daar God ze verzegeld had.
Waarom zouden deze personen niet geteld worden tot de groep die
bevrijd was van de toorn die weldra op Israël en de gehele aarde
zou uitgegoten worden? Zo kregen de Heidenen deel aan Israëls
God en de Messias. 

De volgende tekst in Handelingen die de doop vermeldt, vermeldt
de doop van Johannes maar voegt er niets bij t. o. v. leerstellig
onderricht.

« Als Johannes eerst al den volke (d. i. het volk) lsraëls voor Zijn
(Christus) aankomst gepredikt had den doop der bekering ». Hand. 
13:24.

LYDIA'S HUIS.

Haar ervaring wordt weergegeven in de volgende tekst: 
« En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons zeggende:

Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt
in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons ». Hand. 16:15. 

Ook Lydia is gehoorzaam aan Gods eis in Mk. 16:16. 

DE STOKBEWAARDER 1N FILIPPI.

Deze man had de vraag gedaan: « Wat moet ik doen, opdat ik
zalig worde? » En daarop zeiden Paulus en Silas niet Slechts, dat hij
in de Heere Jezus Christus; moest geloven, maar zij spraken tot hem
ook het woord des Heeren. Hand. 16:31, 32. 

« En hij nam hen tot zich in die ure des nachts en wies hen van de
striemen; en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. » Hand. 
16:33.

Een onderzoek van het hele hoofdstuk zal de sterke kenmerken
van de Pinksterbedeling aantonen. 
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De besnijdenis van Timotheus door Paulus 16:3. 
De verordeningen door de apostelen en Ouderlingen te Jeruzalem

gegeven. 16:4 . 
Paulus en Silas door de Heilige Geest (de Persoon) verhinderd het

Woord in Azië te spreken. 16:6. 
Een wonderlijk gezicht. 16:7. 
De doop van een gezin. 16:15 en 3a. 
Een duivel (demoon) uitgeworpen. 16:18. 
Een wonderlijke aardbeving 16:26. 
Geloof terstond gevolgd door doop. 16:15, 33. 
Geeft dit hoofdstuk Gods programma voor de tegenwoordige

bedeling aan? 

PAULUS TE CORINTHE.

De apostel betuigde hier de Joden dat Jezus de Messias was. Toen
zij lasterden, keerde hij zich tot de Heidenen. Het schijnt, dat een
der Joden tot jaloersheid en naijver is verwekt want we lezen: 

« En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere
met geheel zijn huis; en velen van de Corinthiers hem horende,
geloofden en werden gedoopt ». Hand. 18:8. 

De overeenstemming met Mk. 16:16 is duidelijk zichtbaar. 
Gaat henen – die gelooft ... en gedoopt zal zijn. 
Hoorden – geloofd – en werden gedoopt. 
Konden deze Corinthiërs gered zijn geworden zonder waterdoop?

Het antwoord een nadrukkelijk: NEEN. Kunt gij en de schrijver
behouden worden zonder waterdoop? Het antwoord is een
nadrukkelijk: JA. Hoe is dit te verklaren? Eenvoudig. De
Corinthiërs werden gered gedurende de bedeling toen God de
gekruisigde Messias aan Israël liet prediken en Zijn Woord
bevestigde door bovennatuurlijke tekenen. De lezer en de schrijver
zijn gered in de bedeling der verborgenheid waarin God de
Gemeente die Christus' Lichaam is vormt. En deze bedeling begint
na Hand. 28:28 dat is: nadat Paulus te Rome het oordeel der
verblinding over Israël heeft uitgesproken. 

PAULUS TE EFEZE.

We moeten de ervaring van de apostel in deze stad niet losmaken
van de bediening van Apollos. Door de onderbreking aan het begin
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van hfdst. 19 moet men het verhaal niet onderbreken. Deze (n. l.
Apollos) was in den weg des Heeren onderwezen en vurig zijnde
van geest, sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren,
wetende alleenlijk den doop van Johannes. Hand. 18:25. 

Toen Paulus in Efeze kwam, vond hij enige discipelen. 
« En hij zeide tot hen: Hebt gij den heiligen geest ontvangen als

gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet
gehoord of daar heilige geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij
dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. Maar
Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering,
zeggende tot het volk, dat zij zouden geloven in Hem Die na hem
kwam, dat is: in Christus Jezus. En die hem (d. i. Johannes)
hoorden, werden gedoopt in den naam des Heeren Jezus. En als
Paulus hun de handen opgelegd had, kwam, heilige geest op hen en
zij spraken met vreemde talen en profeteerden ». Hand. 19:3-7. 

Voor het Kruis was de orde: gedoopt worden tot bekering en dan
geloven in Hem Die kwam, dat is: Christus Jezus. Na het Kruis
wordt de orde omgekeerd en wordt het: Die geloofd zal hebben en
gedoopt zal zijn. De vraag rijst: Wat nu met deze mannen. Volgens
de Schrijver (Sellers) was hier de Goddelijke orde omgekeerd en
was ze daarom zonder zin. Hun werk was geschied zonder geloof
en, is geloof zonder de werken dood, de werken zonder geloof zijn
het ook. Daarom doopte Paulus hen opnieuw waarna ze talen
spraken en profeteerden, welke tekenen de bedeling van toen
karakteriseerden.

Noot van de vertaler.
Naar ons inzicht staat het wat anders. Vers 4 en 5 is o. i. een

tussenzin die over het werk van Johannes spreekt. Die hem,
Johannes, hoorden werden gedoopt. Vers 5 behoort dus bij vers 4.
Dit blijkt duidelijk uit de vermelding van Paulus' naam. In vs. 4:
Maar Paulus zeide. In vs. 6. En als Paulus. In vs. 4 wordt Johannes
genoemd en op hem slaat ook het voornaamwoord « hem » van vs. 
5. Paulus doopte de mannen dus niet nogmaals maar lei hun alleen
de handen op. Ze waren reeds gedoopt maar hadden nog geen
heilige geest. Evenals de Samaritanen door Filippus gedoopt waren
maar de heilige geest eerst kregen nadat Petrus en Johannes hun de
handen opgelegd hadden (8:15-17), zo ook hier. Niet de orde was 
hier verkeerd, maar het ontbrak aan de oplegging der handen door
Gods daartoe gevolmachtigde apostel. 
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DE WATERDOOP IN DE BRIEVEN.

Na het onderzoek aangaande de doop in Handelingen, komen we
nu tot de Brieven in die tijd geschreven. We geven deze teksten in
tijdsvolgorde:

« Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid
Gods, eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark
toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden
werden door het water » (dit is door het water heen). 

« Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (niet die
een aflegging is der vuiligheid des lichaams maar die een vraag is
van goed geweten tot God) door de opstanding van Jezus Christus
». 1 Petr. 3:20, 21. 

Deze verzen geven weinig moeilijkheid als men de betekenis van
de doop, in de tijd waarin deze Brief geschreven werd in het oog
houdt. Men lette op de tussenzin: de doop behoudt door de
opstanding van Jezus Christus. 

De dagen voor de Zondvloed waren dagen van Gods
lankmoedigheid. Deze lankmoedigheid was ook groot over Israël in
de Handelingentijd. Aan het eind daarvan kon Paulus daarom van
Israël schrijven: 

« De gehele dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een
ongehoorzaam en tegensprekend volk ». Rom. 10:21. 

Volgens het O. en het N. T. zou op de tijd van de Handelingen de
tijd van Jakobs benauwdheid volgen. De « bedeling der
verborgenheid » was nog een verborgenheid in God. 

In Noachs dagen was de plaats der behoudenis de ark. Als de
stormachtige oordelen over de aarde komen, die figuurlijk bezien
op het water zullen gelijken dat tegen de ark sloeg, zullen de
gedoopten veilig zijn in Christus, ook al sterven zij. 

DE LEER DER DOOPEN.

In Heb. 6:1 spreekt de apostel over het nalaten van het beginsel
(of begin der leer van Christus) en het gaan tot de volmaaktheid. In
verband hiermee spreekt hij over « de leer der dopen ». Dit zijn de 
Levietische wassingen en reinigingen. Ze hebben geen betrekking
op ons onderwerp van thans. Deze verzen moeten niet gebruikt
worden als een argument tegen de waterdoop. 
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VERSCHEIDENE WASSINGEN.

In Heb. 9:10 is een verwijzing naar de doop die niet uit onze St.
V. blijkt. 

« ... bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene
wassingen (Gr.: dopen) en rechtvaardigmakingen des vleses, tot
den tijd der verbeteringen opgelegd ». Heb. 9:10. 

De Schrijver kan niet instemmen met hen die dit vers als
argument tegen de waterdoop aanvoeren. De waterdoop in de
Evangeliën, en de Handelingen was niet een van de verscheidene
dopen (d. i. indompelingen) die deel van de tabernakel- en 
tempeldienst uitmaakten. Ook kan hij niet genoemd worden een « 
vleselijk gebod » of een der « rechtvaardigmakingen des vleses ».
Daarom kan Heb. 9:10 niet als een juist argument aangevoerd
worden tegen de waterdoop. We moeten geen ijver zonder verstand
hebben en daardoor de zin der Schrift geweld aan doen. 

Zo ook in de volgende teksten niet. 
« Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in
Paulus' naam gedoopt? Ik dank God, dat ik niemand van ulieden
gedoopt heb dan Chrispus en Gajus. ... Doch ik heb ook het
huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand
anders gedoopt heb ». 1 Cor. 1:13, 14, 16. 

Het is dwaas te trachten uit deze verzen te bewijzen dat de apostel
Paulus niet doopte of dat hij in die tijd de doop onbelangrijk of
onjuist achtte te zijn. Het veertiende vers is slechts de eerste helft
van een zin en moet niet van de tweede gescheiden worden. Het is
niet zo, dat Paulus God dankte dat de Corintische gelovigen niet
gedoopt waren, maar 't is zo, dat hij dankbaar was dat hij
persoonlijk zo weinigen hunner gedoopt had, daar de Corinthiers de
Goddelijke inzetting in een partijleus veranderd hadden en zich
hadden gerangschikt om de persoon die hen had gedoopt, hem tot
partijleider makende. Paulus weigerde hier in mee te gaan. 

De volgende tekst is belangrijk met het oog op zijn betekenis t. a.
v. de opdrachten. 

« Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het
evangelie te verkondigen ». 1 Cor. 1:17. 

Als Paulus gewerkt had onder de opdracht in Mt. 28 gegeven, zou
hij dit, wilde hij getrouw zijn, niet hebben kunnen zeggen. Als hij
werkte onder de opdracht van Markus, dan is zijn uitspraak juist. In
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Mt. worden zij uitgezonden om te onderwijzen en te dopen, in Mk.
om het evangelie te prediken; de plicht van de doop rustte op hem
die geloofde. 1 Cor. 1:17 laat dus boven alle twijfel zien, dat
Paulus, gedurende de Handelingentijd, arbeidde onder de opdracht
in Mk. 16 gegeven. 

GEDOOPT TOT MOZES.

De volgende tekst wijst terug op de doortocht van Israël door de
Rode zee. 

« En allen in Mozes (d. i. tot in zijn persoon) gedoopt zijn in de
wolk en in de zee ». 1 Cor. 10:2. 

Het type vindt zijn antitype in de dood van Christus. Mozes was
met de kinderen Israëls in de wolk en in de zee. Zo zijn zij die deel
krijgen aan onze Heere met Hem in Zijn doop aan het Kruis. 

VOOR DE DODEN GEDOOPT.

Het volgende vers besluit de teksten aangaande de waterdoop. 
« Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden?

Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden
zij voor de doden ook gedoopt? »

Dit vers is voor de Schrijver (Sellers) tot op heden moeilijk. Het
is hem als een raadselschrift en hij meent dat 't beste is te zeggen,
dat hij er niets van weet, liever dan de Amerikaanse gewoonte te
volgen er iets, wat dan ook, van te zeggen. 

Noot van de vertaler.
Wij voor ons geloven, dat hij de moeilijkheden te zwaar neemt en

dat er èn door het verband na te gaan èn door betere punktuatie
genoegzaam licht over valt om tot een eenvoudige oplossing te
komen. Die willen we aangeven. 
Als we 1 Cor. 15 lezen en gekomen zijn tot aan vers 29, dan krijgen
we in eens een onverwachte overgang. Het is duidelijk te zien, dat
dit vers geen vervolg is van vs. 28. Hoe staat de zaak dan? Zo: Vers
29 is het vervolg van vs. 19. Vers 20-28 is dus een lang tussen 
gedeelte. Men zie hoe de tekst loopt als we dit eens even weglaten.
« Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling
geworden dergenen die ontslapen zijn. Anders wat zullen zij doen. »

Nu krijgen we het moeilijkste gedeelte. Daar er geen punten en
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komma's zijn in de oudste handschriften, zijn die later aangebracht.
Waar dit gebrekkig is geschied, is de zin verduisterd. We geloven
dat dit hier ook het geval geweest is. Om nu de zin lopend te
maken, heeft men woorden verkeerd geplaatst en veranderd. Vs. 29
lezen we aldus: 

« Anders, wat zullen zij doen die gedoopt worden? (is het) voor
de doden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden,
waarom worden zij voor hen gedoopt? »

Door invoeging van het werkwoord « is » met het onderwerp « 
het », loopt de tekst eenvoudig. Het werkwoord « zijn » wordt heel 
vaak in het Grieks weggelaten en kan ook hier heel goed ingelast
worden, waardoor we een heel eenvoudige oplossing krijgen. De
woorden « voor de doden » die er in het slot staan, zijn in het
Grieks: « voor hen ». 

Er is uit die tijd heel geen doop voor de doden bekend zoals men
wel geleerd heeft en nog leert. Paulus spreekt hier niet over hen die
zich lieten dopen in plaats van reeds overledenen om die daardoor
te behouden of ook die zich op 't punt van sterven lieten dopen
zoals men ook wel geleerd heeft, maar vraagt eenvoudig: Laat men
zich dopen als men niet in de opstanding gelooft die mede door de
doop uitgebeeld wordt? Is het om dood te blijven? 

Paulus spreekt hier over de waterdoop die sommigen of velen
zich lieten toedienen in die bedeling. Daarin spraken zij tevens hun
geloof in de opstanding uit, zegt hij. Vanwaar dus hun loochening
van Christus' opstanding? 

SAMENVATTING.

Alle teksten over de waterdoop in het N. T. liggen nu voor ons.
Van al de besprokene, zijn er slechts zeven (uitgezonderd dan de
parallelteksten) die positief onderwijs geven over het doel en de
betekenis van de waterdoop. M. a. w., een tekst als Joh. 1:28 geeft
geen leerstellig onderricht. De teksten die positief onderwijs geven
t. o. v. het doel en de betekenis van de waterdoop, zijn de volgende:

« Ik doop u wel met (in) water tot bekering ». Mt. 3:11. 
« Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop

der bekering tot vergeving der zonden ». Mk. 1:4. 
« Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig (dit is

behouden) worden ». Mk. 16:16. 
« En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou
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geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met (in)
water ». Joh. 1:31. 

« Bekeert u en een iegelijk van u worde gedoopt in den naam van
Jezus Christus tot vergeving der zonden ». Hand. 2:38. 

« En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden
afwassen, aanroepende den naam des Heeren ». Hand. 22:16. 

« Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (niet die
een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is
van een goed geweten tot God) door de opstanding van Jezus
Christus ». 1 Petr. 3:21. 

Deze verzen schijnen zorgvuldig gekozen proefstukken te zijn,
uitgezocht door iemand om de theorie te steunen, dat de waterdoop
noodzakelijk is tot behoudenis. De lezer mag zelf echter elke tekst
onderzoeken en zal ontdekken, dat deze zeven verzen het onderricht
van het N. T. over het doel en de betekenis van de waterdoop
geven. Deze verzen leren, dat de waterdoop tot bekering was; hij
werd genoemd de doop der bekering, hij was tot vergeving der
zonden en op het aller nauwst verbonden met het geloven tot
behoudenis; hij was ter openbaring van Messias aan Israël, een
ceremoniele wassing; hij diende om te ontkomen aan de
toekomende toorn. 

Het is gemakkelijk om van de waterdoop iets als het volgende te
zeggen: De waterdoop is een regel voor de gelovigen; hij neemt de
plaats der besnijdenis in hij is een teken voor ongelovigen; een
belijden van Christus, een symbool van onze dood, begraven
worden en opstaan met Christus; de deur van ingang in de
plaatselijke kerk; de allereerste inzetting van het Christendom; het
aantrekken van de uniform van Christus; het deel verkrijgen aan de
verworpen Christus; een genademiddel; een getuigenis dat men het
onderricht van genade in het heden ontvangen heeft; dat hij brengt
onder Gods verbondsgenade; enz. 

Bovenstaande uitspraken zijn gekozen uit uitspraken over de
waterdoop, gedaan door Fundamentalistische Bijbeluiteenzetters.
Voor elk ervan ontbreekt zelfs de geringste steun in de Schrift. Zij
zijn produkten van menselijke redenering, opgesteld als poging om
een Goddelijke ceremonie te versieren opdat ze passen zou in een
bedeling waarin genade heerst in al haar heerlijkheid. 

Minstens negen en negentig percent van de dingen die over de
waterdoop geloofd en geleerd worden, missen elke Schriftuurlijke
grond. Omdat zij in de Schrift geen steun vinden om hun
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verschillende theorieën te schragen, hebben sommige
Schriftverklaarders het gewaagd de verzen die handelen over onze
doodsdoop met Christus te ondermijnen en ze uit te leggen t. o. v.
en toe te passen op de waterdoop. Dit zou ons zonder een regel van
onderwijs laten t o. v. strekking, betekenis en doel van de
heerlijkste doop in het Woord van God. Hun theorieën moeten ten
koste van alles, gesteund worden; zelfs in die mate, dat zij de
heerlijkheid van de doop in Zijn dood ontluisteren. Deze
verklaarders willen een groep van gelovigen vormen die meer
heerlijkheid vindt in een bassin met water dan in het Kruis van
Christus. Zij willen ons te verstaan geven, dat na de grote
uitspraken van Jezus Christus over Zijn doodsdoop, gedaan toen Hij
op aarde was, deze zaak vervallen en vergeten was, want volgens
zulken is er geen tekst in de Brieven die over deze heerlijke doop
spreekt. In de openbaring van de behoudenis door genade, ons door
de Apostel Paulus gegeven, vindt de doop in Christus' dood en onze
vereniging met Hem echter haar rijkste ontvouwing. De verzen
daarover willen we nu beschouwen. 

GEDOOPT IN ZIJN DOOD.

« Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus
aangedaan ». Gal. 3:27. 

Mt. 3:11 leert, dat de waterdoop is tot bekering. In Gal. 3:27
vinden we een doop tot in Christus. De waterdoop is niet tot in
Christus. Galate 3 leidt ons terug tot het Kruis, waar we tot in
Christus' dood gedoopt werden. Zo doen wij Christus aan. Iemand
die dit vers op de waterdoop betrekking wil laten hebben, heeft
weinig oog voor geestelijke waarden. 

De heerlijke doodsdoop wordt uitvoerig in Rom. 6 naar voren
gebracht.

« Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt
zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven
door den doop in 'Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de
doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders alzo ook wij in
nieuwigheid des levens wandelen zouden ». Rom. 6:3, 4. 

Hier wordt geopenbaard, dat tot in Christus gedoopt te zijn
betekent: gedoopt te zijn in Zijn dood. We staan hier op heilige
grond. De Schrijver aarzelt veel te zeggen over deze verzen. Hij wil
het liever aan de Heilige Geest overlaten uit deze verzen aan de
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lezer een heerlijk inzicht te geven in de doodsdoop die op Golgotha 
plaats had. 

We denken weer aan de Romeinse soldaten en het schimpende, 
honende gepeupel. We horen weer de hamerslagen toen de nagels 
door Zijn gezegende handen en voeten gedreven werden. We zien 
het Kruis zijn kostelijke last dragen toen het opgericht werd en 
neergelaten in het gat daarvoor gemaakt in de rots van Golgotha. 
We dringen naar voren en zien het met doornen doorstoken 
voorhoofd en het met bloeddruppels overlopen gelaat. Zie Hem als 
Hij inwendig lijdt in de handen van mensen, van Staat en het 
vreemdst van al, in de hand van God. Hij lijdt niet voor eigen, 
persoonlijke zonden, maar voor de zonden van u en van mij. De 
golven en baren van Gods toorn gaan over Hem heen. Dat is de 
doop in de dood en zij die met Hem gekruisigd worden, worden in 
Zijn dood gedoopt. 

DE DOOP IN DE BEDELING DER VERBORGENHEID.

De nauwkeurige Schriftonderzoeker zal kunnen zien, dat er een 
overgang van bedeling is aan het einde van de periode, beschreven 
in het boek der Handelingen. Er komt geen verandering t. o. v. de 
behoudenis of de grond daarvan, maar er is een groot verschil in de 
positie waartoe men in deze bedeling kan komen en die welke 
vroeger geopenbaard werden en de dingen die nu bij de behoudenis 
gevoegd worden. Vóór Hand. 28:28, d. i. vóór Paulus de Joden in 
Rome het afscheidswoord geeft, schreef hij 1 en 2 Thess., 1 en 2 
Corinthe, Galate en Romeinen. Na de bedelingsverandering schreef 
hij Efeze, Filippensen, Colosse, 1 en 2 Timotheus, Titus en 
Filemon. Laten we enkele punten van verschil in Gods Woord 
tussen wat vóór en na Hand. 28:28 ligt aangegeven. 

De twee groepen: gelovige Joden en gelovige Heidenen van de 
Handelingentijd worden na Hand. 28:28 niet meer gezien, want de 
individuele Jood en de individuele Heiden worden tot God 
verzoend in één Lichaam. Ef. 2:16. Uit 1 Cor. 7:18-20 blijkt, dat 
God vorderde, dat het verschil tussen Jood en Heiden gehandhaafd 
bleef. In Christus was geen Jood noch Heiden, maar er waren wel 
Joden en Heidenen in « de Gemeente Gods » gedurende de 
Handelingentijd. 1 Cor. 11:31. 

In de Handelingentijd was het de Heidenen geoorloofd het, 
evangelie der behoudenis, dat tot Israël gepredikt werd, mede te 
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horen. Thans is het Israëlieten gegeven het evangelie, dat aan de
Heidenen gegeven is, mede te beluisteren. Zie Hand. 13:26 en
28:28.

De « hoop van Israël » is voor deze bedeling vervangen door die
van « Zijn roeping ». Hand. 28:20 en Ef. 1:18. 

Hij die een gevangene was voor de Hoop Israëls is nu de
gevangene van Jezus Christus voor de Heidenen. Hand. 28:20, Ef. 

Het voorschrift niet te huwen in 1 Cor. 7:8 wordt opzij gezet door
de raad wel te huwen in 1 Tim. 5:14. 

Paulus, die niets gezegd had buiten hetgeen de Profeten en Mozes
gesproken hebben dat geschieden zou, openbaart nu
verborgenheden die tot nu toe in God verborgen waren geweest.
Hand. 26:22; Col. 1:25, 26. 

Het deelachtig worden van Israëls geestelijke goederen en het
gezegend worden met Abraham wordt vervangen door de hogere
waarheid: gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelen
(in de overhemelse) in Christus. Rom. 15:27; Gal. 3:9; Ef. 1:3. 

Hij die genezen kon door oplegging der handen of zelfs door zijn
zweet- of gordeldoeken, was gedwongen Trofimus krank te Milète
te laten en raadt zijn geliefde zoon Timotheus aan een weinig wijn
te nemen voor zijn maag en zijn menigvuldige zwakheden. Hand.
19:12, 28:89; 1 Tim. 5:23; 2 Tim. 4:20. 

En van de drie dopen van de Handelingenperiode worden bij de
verandering in bedeling er twee terzijde gezet om alle heerlijkheid
te laten vallen op de ene doop van deze Bedeling. Ef. 4:5. 

DE ENE DOOP.

« U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door
den band des vredes. Eén lichaam is het, en een geest gelijk gij ook
geroepen zijt tot een hoop uwer roeping ; een Heere, een geloof,
een doop; een God en Vader van allen Die daar is boven allen en
door allen en in allen ».

In de tegenwoordige bedeling is er één doop. Velen hebben
gestreden om de Geestesdoop te bewijzen in de woorden: een
Geest, zodat zij de ene doop die later genoemd werd konden laten
betekenen de waterdoop. Maar zo krijgt men twee dopen en dat
doet niet alleen de eenheid van de Geest te niet maar wist ook onze
doodsdoop met Christus uit. De poging van Bijbeluitleggers om een
doop te doen betekenen twee dopen herinnert ons aan de poging

250



van een goochelaar die een bal halverwege een hellend vlak tot rust
wil brengen. De gewone mens legt hem of boven aan of aan de
voet. Gewone mensen zullen ook steeds geloven, dat een doop
betekent één doop en twee dopen twee dopen en drie drie. De ene
doop van Ef. 4:5 wordt voor ons alleen verklaard in het enige
andere vers in de laatste zeven Brieven van Paulus dat over de doop
handelt.

« En gij zijt in Hem volmaakt Die het Hoofd is van alle overheid
en macht. In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die
zonder handen geschiedt in het uittrekken van het lichaam des
vleses (« der zonden » staat er niet), door de besnijdenis van
Christus. Zijnde met Hem begraven in den doop, inwelken gij ook
met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem
uit de doden opgewekt heeft ». Col. 1:10-12. 

Als we met Hem begraven zijn in de doop, dan is dat in Zijn
doodsdoop. Christus uit de doden opgestaan, sterft niet meer.
Daarom wordt Hij niet met ons in de waterdoop begraven maar
worden wij met Hem in Zijn doodsdoop begraven op Golgotha's
kruis. Dit is de enige doop die in de tegenwoordige bedeling
geplaatst mag worden. Beschouwing van al de teksten over dit
onderwerp zal bewijzen, dat er in Rom. 6; Ef. 4 en Col. 2 van geen
waterdoop sprake is. 
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AANHANGSEL 1.

De volgende verzen waarin de doop wordt vermeld, zijn niet in
de voorafgaande bladzijden geciteerd. We willen ze nu geven, opdat
de lezer aan elk vers over de doop in het N. T. behoorlijke aandacht
moge schenken. 

« En de Koning Herodes hoorde het (want Zijn naam was
openbaar geworden) en zeide: Johannes die doopte, is van de
doden opgewekt ». Mk. 6:14. 

« Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea
en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook
in Enon bij Salim dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen
daar en werden gedoopt ». Joh. 3:22, 23. 

« Als dan de Heere verstond dat de Farizeërs gehoord hadden,
dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel
Jezus Zelf niet doopte maar Zijn discipelen), zo verliet Hij Judea en
ging wederom naar Galilea ». Joh. 4:1-3. 

« En Hij ging wederom over den Jordaan tot de plaats waar
Johannes eerst doopte en bleef aldaar ». Joh. 10:40. 

De lezer kan zelf deze verzen nagaan. Ze hebben alle betrekking,
op de waterdoop. In drie andere teksten is het woord dat gewoonlijk
door « doop » vertaald is overgezet door « wassing » of « wassen ».

« En van de markt komende, eten zij niet tenzij dat zij eerst
gewassen zijn en vele andere dingen zijn er die zij aangenomen
hebben te houden als namelijk de wassingen (Gr.: dopen d. i.
indompelingen) der drinkbekers en kannen en koperen vaten en
bedden ». Mk. 7:4. 

« Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der
mensen als namelijk wassingen (dopen, indompelingen) der kannen
en drinkbekers en andere dergelijke dingen ». Mk. 7:8. 

« En de Farizeër dat ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst
voor het middagmaal zich gewassen (gedoopt, ingedompeld) had ».
Lk. 11:38. 
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AANHANGSEL 2.

Een lijst van al de verzen in het N. T. waarin de doop vermeld 
wordt, kan de lezer van nut zijn om te beproeven of deze brochure 
naar Gods Woord is. 

Mt. 3:6, 7, 11, 13-14, 16; 20:22-23; 21:25; 28:19. 
Mk. 1:4-5, 8-9; 6:14; 10:38, 39; 11:30; 16:16. 
Luk. 3:3, 7, 12, 16, 21; 7:29-30; 12:50 20:4. 
Joh. 1:25-26, 28, 31, 33; 3:22-23; 3:26; 4:1-2; 10:40. 
Hand. 1:5, 22; 2:38, 41; 8:12, 13, 16, 36, 38; 9:18; 10:37, 47, 48; 

11:16; 13:24; 16:15, 33; 18:8, 25; 19:3, 4, 5; 22:16. 
1 Cor. 1:13, 14, 15, 16, 17; 10:2; 12:13; 15:29. 
1 Petr. 3:21. Heb. 6:2. Gal. 3:27. Rom. 6:3-4. Col. 2:12. Ef. Ef. 

4:5.
Vertaald door »wassing » en « wassen » in ,,Mk. 7:1, 8, Luk. 

11:38 en Heb. 9:10. 
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AANHANGSEL 3.

De Wedergeboorte door de Doop.

T. o. v. de punten: wederbaart de doop, en de kinder besprenging 
zijn de woorden van Sir Robert Anderson ongeëvenaard. Hij zegt: 

« Hier is een kind eergisteren (of nog later) geboren en zo zwak 
en ziekelijk, dat zijn jonge leven elk ogenblik wegvlieden kan. De 
vraag rijst: Als het sterft, wat zal dan zijn toekomst zijn? Als het 
sterft in zijn tegenwoordige staat, moet het, zegt men, verloren 
gaan, want het kan de hemel niet binnengaan. Maar, zeggen wij, 
het arme schepseltje weet niet van zijn rechter- noch linkerhand, 't 
is absoluut zonder persoonlijke zonden. Waarom moet het zo 
gestraft worden? » 

Persoonlijk onschuldig ja, wordt ons geantwoord maar door zijn 
natuurlijke afstamming behoort het tot een gevallen geslacht en 
Adams zonde moet het ter helle doen dalen, tenzij het door 
wedergeboorte gemaakt wordt tot een van Gods kinderen. Door het 
sacrament des doops nu kan deze verandering zonder uitstel of 
moeilijkheid teweeg gebracht worden en zo kan de zaligheid van 
het kind verzekerd worden indien de dood het soms mag grijpen. 
Elk kan wellicht deze ceremonie vervullen maar waar dit een 
bestreden punt is, is het beter de zekerheid te vergroten en de hulp 
in te roepen van iemand die van Godswege is aangesteld om de 
sacramenten te bedienen. 

Maar neem eens aan, dat de man die we vragen om ons bij te 
staan aan zijn bediening ontrouw is en bewijst een slecht karakter 
of onzedelijk leven te hebben. Dit, zegt men, zal in geen enkel 
opzicht de kracht van het sacrament of de werkelijkheid der 
verandering die zal plaats grijpen, beïnvloeden. Als de man slechts 
wettig geordend is, zal God hem toch als Zijn dienaar erkennen. In 
een geval als dit wordt er niets gewonnen door een beroep op 
medelijden.

Willen nadenkende en eerlijke geesten de zaak beschouwen en 
eerlijk de vraag beantwoorden of zelfs in de bijgelovigheden van 
Heiden volken tot welke we onze zendelingen zenden er een 
opvatting van God is, Hem meer onwaardig en onterend dan deze?

Wat voor soort God is het welke ons zo wordt voorgesteld. Een 
onrechtvaardig, niet liefhebbend, wreed Wezen dat een onschuldig 
en hulpeloos kind naar het verderf verwijst. Een onredelijk, 
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willekeurig en grillig Wezen dat het eeuwig lot van het kind 
veranderden wil als er een paar druppels water op gesprenkeld 
worden. Een onheilig, onzedelijk Wezen, want Het gebruikt en 
erkent dienaars, wat ook hun karakter en leven moge zijn. En toch 
is deze grove en profane wanvoorstelling van God een zeer 
belangrijk deel van, de « historische godsdienst van de 
Christenheid » (De Bijbel of de Kerk, bl. 110-112.) 

Noot van de vertaler.
T. o. v. de kinderdoop voegen wij er als vertaler bij, dat deze een 

Rooms insluipsel in het Protestanisme is, dat wel verdedigd wordt 
op grond van het Verbond en met de stelling dat de doop in de 
plaats der besnijdenis gekomen is, maar dat nergens enige steun in 
de Schrift vindt. Dat de doop de besnijdenis vervangen heeft, is 
onschriftuurlijk. Paulus heeft Timotheus besneden en anderen 
gedoopt. Met de verbondsleer loopt men eveneens vast als men 
Israëls herstel ziet en anderdeels als men de bedeling der 
verborgenhid leert kennen. Wij staan in geen verbondsbetrekking 
tot God en worden er ook niet in geplaatst, daar God thans meer 
wil geven dan Hij ooit in enig verbond heeft toegezegd. Het 
Calvinistisch Protestantisme en ook het Lutheranisme blijft bij het 
lagere staan en ziet het hogere niet. Het doopt op een 
onschriftuurlijke basis en leidt tot een onmondig christendom. Vele 
teksten die men daarbij aanvoert, betreffen de doodsdoop en niet de 
waterdoop. Het ware zeer te wensen indien het licht doorbrak onder 
het kerkelijk Calvi- en Lutheranisme en men mocht komen tot een 
redelijker Schriftleer en praktijk. 
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BEGINT DE GEMEENTE
MET PINKSTEREN?

Onder de vorm ener samenspraak wordt in het kort 
weergegeven waarom de Gemeente der Verborgenheid niet met 
Pinksteren begint.

door

S.V.M.

1929

Uitgegeven door 
« WWW.UITDESCHRIFTEN.COM » 

Onafhankelijke positieve website ten 
dienste van het onderzoek der Schriften

257



258



Begint de Gemeente met Pinksteren?

A — Het doet mij steeds genoegen U te ontmoeten, daar wij
beiden op dezelfde rots steunen: de Schrift, Gods Woord,
door Hem geheel ingegeven. Maar het spijt mij ook telkens
weer, dat wij toch in menig opzicht van gedachte verschillen.
Ik begrijp ook niet hoe U zo afgezonderd kunt blijven en niet
eenvoudig aanvaarden, wat vrome en geleerde vaderen
onderzocht hebben.

B — Wees verzekerd, dat ik veel liever het met U en anderen zou
willen eens zijn dan van mening verschillen. Voor vrome en
geleerde mensen heb ik allen eerbied, doch zij zullen zelf de
laatsten zijn, om te beweren, dat hun blik op de Schriften in
alle opzichten de juiste is. Hun gedachten zal ik dus wel in
ernst overwegen, maar ik ben toch verplicht ze aan Gods
Woord te toetsen.

A — Ik vrees, dat dit getuigt van hoogmoed. Wil U het dan beter
weten dan Luther, dan Calvyn, om niet te spreken van zovele
andere Godsmannen?

B — Zijn die mensen het met elkaar in alles eens? Zo niet, moet U
toch ook kiezen? En op welken grond? Wat zou U aan een
Rooms-Katholiek antwoorden, als deze U van hoogmoed
beschuldigde, omdat U het beter wil weten dan de « 
Katholieke Kerk? » Op grond der Schriften vertrouw ik, dat
elke gelovige, hoe eenvoudig ook, door Gods Geest zal
geleid worden, als hij Gods Woord onderzoekt met het doel
er Zijn wil en Zijn werken in te leren kennen. Het is waar,
dat de waarheid moeilijk te dragen is en kennis licht
opgeblazen maakt. Maar hij, die God wil verheerlijken, zal
op Hem kunnen rekenen. Juist als alle hoogmoed of vleselijk
doeleinde uitgesloten is, kan men tot de volle waarheid
komen.

A — Maar om de Bijbel te onderzoeken, moet men toch
voorbereid zijn, moet men allerlei dingen kennen. U zegt
zelf, dat een vertaling niet geheel te vertrouwen is, dan moet
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U toch b. v. Grieks kennen om de manuscripten te lezen?

B — De kennis waarvan U nu spreekt is wel behulpzaam en
nuttig, maar voor een groot deel niet onontbeerlijk. Gods
Woord verklaart zichzelve. Andere kundigheden kunnen ook
soms een beletsel zijn. En voor wat het Grieks betreft, geef ik
toe, dat de kennis ervan zeer belangrijk is en dat gelovige
ouders hun kinderen misschien beter Grieks zouden kunnen
laten leren, dan andere talen, die dikwijls maar voor
stoffelijke winst in aanmerking komen. Maar... zo heel veel
Grieks is er ook weer niet nodig. Men kan grotendeels op een
vertaling steunen en alleen dan tot het Grieks zijn toevlucht
nemen, als de een of andere zaak, door het gebruik van een
bepaald Grieks woord of een bepaalden woordvorm, beslist
moet worden. Er zijn verder hulpmiddelen, zoals b. v. de
kanttekening van de Staten-Bijbel of van andere vertalingen.

A — Ik moet U eerlijk bekennen, dat naar mijn mening, juist hier
de oorzaak ligt, waarom U het met anderen niet eens is: als
iets uwe opvatting in de weg ligt, dan tracht U het Grieks zo
te verdraaien, dat het met uw gedachte overeenkomt. Zo is
het ook met dat zonderlinge boek « Het Voornemen der
Eeuwen ».

B — Wil U mij toelaten eerst nog een woord te zeggen over de
kennis van het Grieks? Ik beweer, dat zelfs zonder de minste
kennis dier taal, men toch in veel gevallen op de grondtekst
kan steunen. U gelooft dat de Bijbel letterlijk ingegeven is;
dan moet U ook aannemen, dat elk woord door de Heiligen
Geest juist gekozen is. Een zin is samengesteld uit woorden
en de betekenis ervan kan geheel door een enkel woord
gewijzigd worden. De vertalers zijn meestendeels wel
verplicht geweest de zin met voldoende juistheid te vertalen,
maar in enkele woorden kunnen zij zich dikwijls vergissen.

A — Juist! U houdt ook niet van de Statenvertaling!

B — Verschoning. Ik meen ze even hoog te schatten als U, maar
als ik mij wil vergewissen of de vertalers het juiste woord
gekozen hebben, dan sla ik mijn Concordans op en zoek,
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zonder kennis van het Grieks, in welke plaatsen hetzelfde
Griekse woord nog voorkomt. In de meeste gevallen zal een
onderzoek dezer plaatsen mij een betere gedachte geven van 
de juiste betekenis van dat Griekse woord, dan alle geleerden
bijeen.

Ik herhaal: de Schrift verklaart zichzelve. Ik wil hiervan
een voorbeeld geven en U tevens antwoorden op uw
beschuldiging, dat ik de teksten verdraai, om ze met mijn
persoonlijke mening te doen overeenstemmen.

A — Sta mij toe vrijuit te spreken: ik vertrouw U niet, omdat uw
zienswijze in zoveel opzichten verschilt van de algemeen
aangenomen gedachten. Maar ik ben bereid mijn oordeel
over U te wijzigen, als U mij kunt overtuigen. Voor wat het
Grieks betreft, moet ik al dadelijk toegeven, dat ook hier
weer de deskundigen het niet eens zijn. Als wij de Bijbel
alleen zouden kunnen laten spreken, zou dit zeker van
onschatbare waarde zijn.

B — Ik dank U omdat U zo verdraagzaam is en mijn verdediging
wil aanhoren; onder Christenen is dit helaas dikwijls niet het
geval. Zo wordt Aristarkos, de schrijver van « Het
Voornemen der Eeuwen » ook meestal veroordeeld zonder
onderzoek, alleen omdat dié uitlegger of dàt tijdschrift het
anders menen. Zonder bitterheid zeg ik dat velen van «
heiligmaking » en « liefde » spreken en « kennis »
misprijzen; doch als men in iets hun mening niet deelt, zijn
zij hun liefde vergeten en plaatsen zij hun kennis boven alles.
Ik geloof dat er evenwicht moet bestaan tussen al onze
gaven. Zij zijn niet in strijd met elkaar, doch vullen elkaar
aan. Maar nu het voorbeeld. 

Toen ik vroeger Heb. 11:3 las, was mijn mening, dat de zin
« de wereld door het woord Gods is toebereid » betrekking
had op de schepping en ik zag niet het minste verband met
Ef. 4:12 « tot volmaking der heiligen ». Toen ik echter de 
Concordans opensloeg, bleek het, dat « wereld » letterlijk «
eeuwen » (of beter « aionen ») is. Verder, dat « toebereid »
en « volmaking » van hetzelfde werkwoord stammen. Mijn
streven was nu niet een mening te doen zegevieren. Ik liet
mijn mening voor wat ze waard was: niets, en trachtte mij uit
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Gods Woord een mening te vormen, die juister was. De
Concordans toonde aan, dat in Mat. 4:21 ook het Griekse
woord, door « toebereid » en « volmaking » vertaald, 
gebruikt is. Het betreft hier een zeer eenvoudige zaak, die
volkomen binnen het begrip valt van elk mens: « hunne 
netten vermakende ». Zij « maakten » de netten niet, zij « 
bereidden ze niet toe », zij « volmaakten » ze niet. Neen, zij 
waren bezig ze « opnieuw toe te bereiden » en de Heilige 
Geest koos het woord, dat juist deze betekenis had. Voor « 
volmaken » en « toebereiden » kon de Heilige Geest een 
ander woord nemen. Het net was eens « toebebereid » 
geweest, doch versleten of gescheurd en het moest « opnieuw 
toebereid » worden. Neem ik nu « eeuwen » en « opnieuw 
toebereid » letterlijk, dan zie ik dat in Heb. 11:3 iets gezegd
wordt, dat overeenstemt met vele andere plaatsen, die van
een reeks « eeuwen »,spreken, elkander opvolgende, doch
niet gelijkende; niet uit elkander voortvloeiende, maar steeds
door God opnieuw toebereid. Een nieuw begin, een nieuwe
kans, en het einde... een mislukking van de mens. 

U begrijpt dus: 1. dat ik Gods Woord voor zichzelve laat
spreken, 2. dat ik mijn voorlopige mening over iets wijzig
volgens het licht dat ik ontvang, doch niet omgekeerd mijn
mening, of die van anderen, als uitgangspunt neem.

A — U hebt mij niet overtuigd, maar ik begrijp nu toch enigszins
beter uw houding. Als men werkelijk zo te werk gaat, moet
men dichter bij de waarheid komen. Maar waarom nemen de
meesten uw gevolgtrekkingen dan niet aan?

B — Omdat niemand onzer volmaakt is. Ik zomin als een ander
ben altijd geneigd God te verheerlijken. Wij zijn zo dikwijls
bereid een menselijke gedachte te verdedigen. Tot de
waarheid komt men echter alleen dan als men God in zich
wil laten werken.

A — En daarin komen wij allen te kort, dat is waar. Paulus wist
hoe nodig het was niet op te houden « te bidden en te 
begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van
Zijnen wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; opdat gij
moogt wandelen waardiglijk de Heere. » (Kol. 1:9, 10).
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B — Mag ik U doen opmerken dat « kennis » niet de gewone 
kennis is, zoals b. v. in Ef.3:19, maar letterlijk « boven-
kennis ». Deze wordt ons, zoals zoveel andere dingen door
God aangeboden, en wij moeten ze slechts ontvangen. Dat
kan ieder kind van God zonder geleerdheid. En indien twee
mensen al die boven-kennis zouden aanvaarden, zouden zij
het in alles eens zijn. Verkiest U de kennis van vrome
mensen?

A — Neen, ik zie nu nog beter in, hoe U de dingen opvat. U wil
met Gods hulp onderzoeken of de kennis onzer leraars wel
overeenkomt met Gods boven-kennis en als U dat in alle 
oprechtheid, zonder eigen verheerlijking doet, stem, ik toe,
dat U dan ook de dingen soms anders kunt zien dan zij. Maar
het zou mij toch zwaar vallen geen volkomen vertrouwen te
hebben in de belijdenis mijner kerk.

B — Ik begrijp U. Het is inderdaad een ernstige zaak, als men
door Gods Woord gedrongen, een punt van zijn vroegere
belijdenis niet meer kan beamen. U moet dit voor Gods
aangezicht brengen. Ik wil er U alleen aan herinneren, dat
geen mens ooit beweerd heeft, dat een belijdenis nu juist de
zuivere waarheid weergeeft. U weet dat b. v. de
Gereformeerde kerk in het 7° artikel harer belijdenis schrijft:
« Men mag ook gener mensenschriften, hoe heilig zij 
geweest zijn, gelijkstellen met de Goddelijke Schrifturen,
noch de gewoonte met de waarheid Gods, (want de waarheid
is boven alles,) noch de grote menigte, noch de oudheid,
noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën,
decreten of besluiten; want alle mensen zijn uit zichzelven
leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve. » Een belijdenis 
is nuttig voor zover ze overeenkomstig de Schrift is, maar
mag niet als de volkomen uitdrukking der gehele waarheid
beschouwd worden.

A — Zelfs als U sommige dingen juister zou inzien, zou ik toch
nog voor de gevolgen vrezen.

B — Uwe bedoeling is, dat U vreest voor de gevolgen, die het
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verkondigen dezer dingen zou kunnen hebben voor zwakke
gelovigen? Men moet zich door Gods Geest laten leiden. De
waarheid kan, onhandig gebruikt inderdaad sommigen tot
een hindernis zijn. Een hongerige moet men de spijzen
voorzichtig toedienen. Maar niets laat ons toe hem onzuivere
spijs te geven. Kan U overigens de gevolgen overzien van
uw tegenwoordige handelwijze? Hier is Abraham mij tot
voorbeeld, hij ging uit door het geloof, niet wetende waar hij
komen zou (Heb. 11:8). U kunt de gevolgen gerust in Gods
handen laten. Als U een Rooms-Katholiek over het
Evangelie spreekt, vreest hij ook voor de gevolgen. Is het
misschien beter hem maar bij zijn overlevering te laten?
Neen, beste vriend, men spreekt aldus omdat men de dingen
nog niet duidelijk inziet. Men denkt dan ook dikwijls iets te
zullen verliezen, omdat men de rijkdommen niet bemerkt, die
ons geworden als wij los laten wat wij vroeger beschouwden
als het meest waardevolle.

A — Ik wil over dit alles nog eens rustig nadenken. Bij een
volgende gelegenheid wil U het misschien met mij wel eens
over de « Gemeente » hebben. Dat boek van Aristarkos zit 
mij nog dwars. Waar haalt die man toch vandaan, dat de
Gemeente niet met Pinksteren zou beginnen? Had hij dan
nog gezegd, dat de Gemeente eigenlijk altijd bestaan heeft!

B — Laat ons die zaak eens rustig onderzoeken. Aristarkos is een
mens, die evengoed kan dwalen als een ander en U hebt
gelijk heel voorzichtig te zijn, als hij met « iets nieuws » 
komt. Laat ons dit onderzoek biddend voorbereiden.

A — Wij zouden eigenlijk moeten beginnen bij het eerste vers van
het O. T., daar ons onderzoek over de Gemeente echter zo
kort mogelijk moet zijn, is het misschien voldoende met
Adam te beginnen. 

Nemen wij de Schriften letterlijk aan, dan moeten wij
geloven dat God Adam als een koning over de aarde wou
stellen: « Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult
de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de
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vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al
het gedierte, dat op de de aarde kruipt. » (Gen. 1:28).

B — Juist, maar dan zien wij ook dat Adam faalde. Gods doel was
een koninkrijk op te richten op aarde en daartoe zal Hij
komen, niettegenstaande allen onwil en tegenstand Zijner
schepselen. Ziet U enig verband tussen de roeping van Adam
en Mat. 25:34 « dat koninkrijk, hetwelk u bereid is van de
grondlegging der wereld »?

A — Neen, want het Nieuwe Testament spreekt over het
koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus zelf zei: « Mijn 
koninkrijk is niet van deze wereld » (Joh. 18:36).

B — Maar hij zegt ook « Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij 
zullen het aardrijk beërven » (Mat. 5:5), Wil U even in de 
Concordans nagaan welk Grieks woord gebruikt wordt voor
« van » in Joh. 18:36?

A — Ik bemerk dat het hetzelfde woord is, dat b. v. gebruikt wordt
in Mat. 1:3 enz. « Judas gewon Fares en Zara bij Thamar ». 
In Mat. 2:6 is het vertaald door « uit »: « Want uit U zal de 
Leidsman voortkomen ». Ook de andere teksten, waar dit 
Griekse woord gebruikt is, duiden aan dat het spreekt van de
oorsprong of het uitgangspunt van iets.

B — Zegt Joh. 18:36 dan, dat het koninkrijk in de hemelen is?

A — Neen inderdaad, er is alleen sprake van de oorsprong. Dat
koninkrijk zou niet door menselijke macht komen, maar zou
een hemelse oorsprong hebben. Maar kan het daarom toch
ook niet in de hemelen zijn?

B — Natuurlijk kan dit, maar het door U aangehaalde vers zegt het
niet. Het kan ook op aarde zijn. Wij zullen verder vanzelve
hierop terugkomen. Denk intussen eens aan Dan. 2 en 7. In
het 27ste vers van dit laatste hoofdstuk zegt Daniël: « Maar
het rijk en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken
onder de ganse hemel ». Denk er ook aan, dat de Heere Jezus 
de « tweede Adam » genoemd wordt. Wat de eerste door
ongehoorzaamheid verloor, zou de tweede door Zijn
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getrouwheid ontvangen. 
Laat ons nu even over Satan spreken. Hij stelt zich steeds

tegenover Christus en tracht Gods voornemen te doen
mislukken. Eerst zien wij dat bij Adam en verder wordt ons
in Gen. 3:15 een blijvende vijandschap geopenbaard tussen
het zaad der vrouw en dat der slang.

A — U bedoelt dat Satan zich tegen het oprichten van Gods
koninkrijk zal verzetten zoveel hij kan? Ja dat geloof ik ook.
Hij werkt in Kaïn, die « uit den boze was » (1 Joh. 3:12), 
door de « zonen Gods » verdierf hij het gehele mensdom, 
uitgezonderd Noach (Gen. 6:9), gebruikt de Kanaänieten
tegen Gods volk en na een voortdurende tegenstand op alle
mogelijke wijzen, richt hij zich tegen Christus, als Deze in
het vlees komt om Zijn koninkrijk op te richten. Eerst schijnt
het, alsof Satan zegeviert, maar het kruis is juist zijn
ondergang. Na vele andere dingen, die God steeds gebruikt
om tot Zijn doel te komen, weten wij ook dat Satan tenslotte
de Anti-Christus zal gebruiken om te trachten zijn koninkrijk
in de plaats van dat van God op te richten.

B — Laat ons nu heel in het kort nagaan welke wegen God volgt
om tot Zijn koninkrijk te komen. Na de mislukking met
Adam, wordt de heerschappij aan Noach gegeven (Gen. 9:1-
17). Dan zien wij hoe Sem in het bijzonder wordt aangeduid
(Gen. 9:26), en daarna Abraham. God sluit met Abraham een
reeks verbonden, die in het bijzonder een bepaald volk, het « 
zaad », betreffen. Dat volk zou het hele land Kanaän bezitten
(Gen. 15:18; 17:6-10). Maar « in » dit zaad zouden alle 
volken der aarde gezegend worden (Gen. 12:1-3; 22:15-18). 
Welk volk wordt hier bedoeld?

A — Het volk Israël natuurlijk, omdat dat verbond « met Izak » 
zou opgericht worden (Gen. 17:21) en dan ook weer
bevestigd wordt in betrekking met Jakob (Gen. 28:3, 4, 14).

B — U gelooft natuurlijk ook, dat Gods genadegiften en roepingen
onberouwelijk zijn (Rom. 11:29). Dan heeft Israël dus nog
een schitterende toekomst.
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A — Neen, dat geloof ik nu juist niet. Ik geloof, dat de Gemeente
in de plaats van Israël gekomen is en dat al die zegeningen
nu op haar geestelijk moeten toegepast worden. Zegt Rom.
9:6 niet, dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn? En wordt
er geen geestelijk Israël geplaatst tegenover « Israël, dat naar
het vlees is? » (1 Kor. 10:18).

B — Mag ik U vragen Rom. 9:6 nog eens te herlezen, wij zijn
overeengekomen onze eigen gedachten te toetsen aan Gods
Woord. Spreekt dit vers van de volken?

A — Neen inderdaad, het spreekt alleen over Israël en de vorige
en volgende verzen ook. Het zegt alleen dat alle vleselijke
nakomelingen van Jakob niet noodzakelijk als Israël moeten
gerekend worden.

B — En wat laat U toe te veronderstellen, dat sommigen uit de
volken « geestelijk Israël » zouden genoemd mogen worden? 
Wel kunnen wij twee soorten Israëlieten onderscheiden « 
Israël, dat naar het vlees is » en de Israëlieten, die « kinderen 
der beloftenis » genoemd worden (Rom. 9:8). Rom. 2:29 zegt 
ook niet méér, dan dat alle Joden geen ware Joden zijn. U
moet onderscheid maken tussen: 1. Ongelovige Joden (Israël
naar het vlees). 2. Gelovige Joden (geestelijk Israël). 3.
Ongelovige Heidenen (Heidenen naar het vlees). 4. Gelovige
Heidenen (geestelijk Heidendom). Wij zullen ook verder
zien, al is er « in Christus » eenheid, er steeds « naar het
vlees », d. i. voor wat betreft de natuurlijke toestanden,
verschil bestaat tussen Israël en de Volken, ten minste zolang
Israël als Gods Volk gerekend wordt. Maar laat ons verder
gaan. Na Jakob hebben wij Juda en dan Mozes. Gaf God de
wet aan de volken?

A — Neen aan Israël alleen, maar de volken kunnen ze daarom
toch wel toepassen.

B — Ja de geest der wet, maar geen der bijzondere dingen, die het
volk (Israël) betreft als het in het land (Palestina) is. Hebt U
opgemerkt dat de hoofdzaak der wet het hart betreft? De
uitwendige vormen maakten er een onafscheidbaar deel van
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uit, maar kwamen toch slechts in de tweede plaats. Laat ons
b. v. Deut. 6:5; 10:12, 13 lezen. En dan Lev. 19:18 « Gij zult 
uwen naaste liefhebben als uzelve », klinkt dat niet « nieuw-
testamentisch »?

A — Inderdaad, ik dacht altijd meer uitsluitend aan offeranden,
tempeldienst enz. als ik over de wet van Israël las.

B — De Israëlieten kenden Gods wil « zijnde onderwezen uit de 
wet » zegt Rom. 2:18. En die wet moesten zij « eeuwig » 
blijven vervullen.

A — Dit is een vergissing van U, de wet zou met Christus
ophouden, dat weet toch iedereen. Ik dacht, dat U juist
zoveel voelde voor het onderscheiden der « bedelingen » en 
in het bijzonder van deze drie: Wet-Genade-Koninkrijk. Als 
U nu aanneemt, dat de Joden nog een toekomst hebben
gedurende het koninkrijk, dan hebben zij daar toch zeker de
wet niet meer te volgen!

B — Het is zeer nodig te onderscheiden tussen de tijdperken,
waarin God de mensen in andere toestanden plaatst, onder
een ander rentmeesterschap, maar dergelijke verdelingen
moeten niet oppervlakkig zijn en in alle opzichten aan Gods
Woord kunnen getoetst worden. Dat de wet « eeuwig » is zie 
ik b. v. uit Ex. 27:21; 28:43 en zovele andere plaatsen. Hoe
wij dit kunnen overeenbrengen met andere delen der
Schriften, zullen wij afwachten. Ik kan U echter reeds dit
zeggen: als het een moeilijkheid is aan te nemen, dat voor
Israël de wet « eeuwig » is, dan is die moeilijkheid door de 
uitleggers zelf geschapen. Vooreerst betekent « eeuwig » niet
« zonder eind » en ten tweede moeten wij onderscheiden
tussen « wet » en « oud verbond ». Aangaande de 
uitdrukkingen « eeuwigheid » en dergelijke, stel ik U voor de 
Concordans te raadplegen en te onderzoeken of die
uitdrukkingen noodzakelijk de betekenis hebben van « 
altijddurend ».

A — Ik zie dat het meestal de vertaling is van het Hebreeuwse «
olam », dat inderdaad een beperkte tijdruimte aanduidt. Ik
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neem maar twee voorbeelden: 
« en zijn heer zal hem met enen priem zijn oor doorboren, en 
hij zal hem eeuwiglijk dienen » (Ex. 21:5, 6). Verder zegt 1 
Sam. 1:22 « Tot in eeuwigheid », terwijl vers 11 diezelfde 
tijdruimte aangeeft als « al de dagen zijns levens ».

B — Wij hebben reeds een woord over de eeuwen gezegd, hoe
belangrijk deze zaak ook zij, wij kunnen er hier niet verder
over uitweiden. De conclusie is, dat de wet niet altijd zal
moeten gevolgd worden, maar wel zolang de « eeuwen » of
sommige dier « eeuwen » zullen duren.

A — Wij hebben het daar later nog wel over. Ik ben echter
benieuwd te horen welk verschil U wil maken tussen de wet
en het oude verbond.

B — Wel, dit is zeer eenvoudig, en juist daarom niet opgemerkt.
De wet is « eeuwig », het oude verbond is niet « eeuwig », d. 
i. zal niet de gehele eeuw, of eeuwen, door blijven duren,
maar zou door Christus vervangen worden door een nieuw
verbond. De wet gaf geheel Gods wil voor Zijn volk, het
oude verbond bestond hierin dat Israël op zich nam die wet te
volgen in eigen kracht (Ex.: 19:3-8 enz.); zij dachten 
gerechtvaardigd te kunnen worden op grond van de werken
der wet (Rom. 10:5) en stelden zich aldus onder de vloek
(Gal. 3:10) en waren in slavernij (Gal. 4:3), « onder » de wet. 
Wij zullen dit alles verder nauwkeurig onderzoeken. Laat ons
die dingen intussen voor ogen houden en aan Gods Woord
toetsen.

A — Ja voorlopig kan ik met U meegaan, maar ik wil zeer
voorzichtig zijn.

B — Wees voorzichtig als een slang. Wij zijn overeengekomen
geen stelsel te verdedigen of op te bouwen, maar te trachten
tot de waarheid te komen. Wij kunnen elkaar wederkerig
geen beteren dienst bewijzen, dan de gebrekkigheid van onze
gevolgtrekkingen uit de Schiften aan te tonen. Als wij maar
steeds een open gemoed hebben en niet vasthouden aan
vooropgestelde meningen of aan voorlopige
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gevolgtrekkingen. Is U bereid Deut. 30:1-10 letterlijk te 
geloven? Ik lees hier: van de bekering van Israël, van hun
vergadering uit al de volken, van het erfelijk bezitten van het
land, van de besnijdenis hunner harten, hun zegeningen enz.

A — Ik geloof dat alles, maar het betreft zeker de terugkeer uit de
ballingschap in het verleden?

B — Dat wil zeggen, dat bij dien terugkeer deze profetie
misschien had moeten vervuld worden? De zaak is evenwel:
Werd ze vervuld? Had Israël God lief met zijn ganse ziel? Is
de Heere wedergekeerd? Hebben zij zich tot Hem bekeerd
met geheel hun ziel en geheel hun hart? Was Israël toen « 
een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk »? (Ex. 19:6).

A — Neen inderdaad, dit schijnt te bevestigen, dat Israël nog een
toekomst heeft, maar ik wil toch verder zien of dit kan
volgehouden worden op grond van de gehele Bijbel.

B — En wat denkt U van 2 Sam. 7:10-16 en van de profeten, zoals 
b. v. Jes. 49:6 « Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht
zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob en om
weder te brengen de bewaarden in Israël: Ik heb U ook
gegeven tot een licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot
aan het einde der aarde ». Steeds wordt de aandacht geroepen 
op de zegeningen, die de volken deelachtig zullen zijn als
Israël zich zal bekeren. Er zijn ook reeds aanduidingen, zoals
in Deut. 32:21, die er op wijzen dat de volken ook om zo te
zeggen vóór hun tijd zullen gezegend worden om Israël « tot
ijver te verwekken ». God verkoos een volk uit om de andere
volken tot zegen te zijn. Alle uitverkiezing Gods is ten bate,
niet ten koste van het overige. Steeds eigenden zij zich echter
alle zegeningen toe en keerden zich af van God. Maar
tenslotte zullen zij toch Gods werktuig zijn onder de volken.
Lees b.v. Jes. 66:19 « en zij zullen Mijne heerlijkheid onder
de Heidenen verkondigen ». Dan zullen zij in werkelijkheid
een koninklijk priesterdom zijn. Ook Jeremia spreekt zo
duidelijk over hun toekomst en het koninkrijk (Jer. 23:3-8)
en dan Ezechiël (11:16-20; 34:12-24; 37). Hij geeft ook de 
beschrijving van de toekomstige tempel, de offeranden, de
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sabbat, de besnijdenis enz. U ziet dat wij ook hier moeten
aannemen, dat de vormen der wet gedurende het koninkrijk,
door Israël moeten waargenomen worden. Laat mij tenslotte
nog melden Hos. 3:4, 5; Amos 9:11-15; Micha 4:1-5; Zach. 
6:12, 13; 14:16; en nog zoveel andere teksten.

A — Goed, laat ons verder zien of dit alles tenslotte toch niet
geestelijk moet toegepast worden op de gelovigen in het
algemeen. U zegt zelf, dat de volken gezegend worden in
verband met Israël. Welnu, dan moet U bekennen dat dit nu
niet het geval is. Israël is nu Gods volk niet en toch hebben
wij de zegeningen. Wil U die teksten tot hun recht laten 
komen, dan moet U ze wel toepassen op de Gemeente en niet
op Israël.

B — Laat ons die zaak kalm nagaan. Al wat ik voorlopig verlang,
is dat U erkent dat het Oude Testament nergens leert, dat
Israël zelf geen schitterende toekomst meer wacht, in
betrekking met de van de vloek bevrijde aarde. Wij zullen
later zien wat wij moeten denken over de tegenwoordige
toestanden, die inderdaad volgens de profeten geheel
abnormaal zijn. Hebt U opgemerkt welke de voorwaarde is
voor de komst van het koninkrijk?

A — Ja, als men het Oude Testament letterlijk opvat, moest Israël
zich bekeren tot God (Deut. 30:1-10; Jes. 55:3; Jer. 4:1;
18:11; 25:5; Ezech. 14:6; 18:30-32; 33:11; Hos. 3:4, 5; Zach. 
1:3; Mal. 3:7 enz.) Verder spreekt b. v. Jes. 53 ook van de
komst van de Messias in vernedering, vóór de bekering van
Israël. Dan hebben wij vele aanduidingen aangaande een
grote verdrukking, die aan het koninkrijk zou voorafgaan
(Jes. 13:10; 34:4; Joël 2:3-32). Verder lees ik over allerlei
wonderen. Blinden zouden zien, kreupelen opspringen enz.
(Jes. 35:3-6 enz.). De bekeerde Israëlieten zouden een nieuw
hart krijgen en de gave des heiligen geestes. ontvangen (Jes.
32:15; Joël 2:12, 13, 28-31 enz.). 

Als wij alles wat Israëls toekomst betreft letterlijk
opnemen, is het wel prachtig, maar toch nog op aarde. Kan
de bedoeling van Gods Woord zijn, dat Israël niets
heerlijkers moest verwachten, niet moest uitzien naar de
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hemel? Dat alles is zo stoffelijk als men het niet geestelijk
opvat. Mochten de Israëlieten er werkelijk aan denken dat
God hen eeuwig op aarde zou zegenen?

B — Als U dit op ons wil toepassen, kunt U het natuurlijk niet
letterlijk aannemen. Als U het als de finale toestand van
Israël beschouwt, ook niet. Maar als U aan Israël laat, wat
aan Israël behoort en U ermee rekening houdt, dat dit geen
eeuwige toestand is, in de zin van « altijddurend », dan zie ik
geen beletsel om alles aan te nemen zoals het er staat. Wij
moeten overigens de dingen niet te bekrompen inzien. In de
toekomst hebt U twee groepen Israëlieten: 1. Zij die zich
bekeren en deel hebben aan de eerste opstanding, vóór het
koninkrijk; 2. Zij die zich niet bekeren en blijven leven. De
eerste groep heeft dus een verheerlijkt lichaam, en zal wel
niet uitsluitend op aarde zijn, maar in een hemelse sfeer. Die
van de tweede groep blijven op de verloste aarde leven met
hun gewoon lichaam. Na het koninkrijk volgen andere tijden,
met nieuwe toestanden. Dit slechts terloops, als resultaat van
vroeger onderzoek. 

Nu wij ons enigszins kunnen voorstellen, welke
verwachtingen Israël mocht hebben, kunnen wij verder het
Nieuwe Testament onderzoeken.

A — Ja en eerst de vier Evangeliën. Hier hebben wij de woorden
van Jezus zelf.

B — Wat bedoelt U?

A — Wel, dat ik meer vertrouwen stel in deze woorden, dan in die
van de Profeten of van de Apostelen, dat is toch maar
natuurlijk? De anderen konden iets gebrekkig voorstellen of
hun eigen dogmas verkondigen, maar in de Evangeliën is het
de Zoon des mensen zelf die spreekt.

B — U maakt dus verschil tussen de ingeving van het Oude
Testament, van de Evangeliën en van de Brieven? Waarom
meent U overigens dat Mattheus b. v. de woorden van de
Heere Jezus juist heeft weergegeven? Eigenlijk hebt U ook
hier niet de « woorden van Jezus » zelf.
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A — Wel, Joh. 14:26 zegt dat de Heilige Geest hen zou indachtig
maken « alles, wat ik U gezegd heb ». Mattheus kon dus die 
woorden letterlijk weergeven.

B — Goed geantwoord. Maar in Joh. 16:12-14 staat, dat er nog 
andere dingen te zeggen waren. De Heilige Geest zou hun
later in al de waarheid leiden. U moet U dus niet met de
Evangeliën tevreden stellen, daar hebt U nog maar het begin.
Maar nu een andere vraag: Denkt U, dat de Heere Jezus Zijn
eigen woorden sprak en Zijn eigen leer verkondigde?

A — Ja natuurlijk!

B — Dan moet U toch Joh. 14:24 eens herlezen: « en het woord, 
dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, die
Mij gezonden heeft ». En dan Joh. 7:16: « Mijne leer is 
Mijne niet, maar Desgenen, die Mij gezonden heeft ».

A — Ik moet bekennen, dat ik die dingen verkeerd inzag. Maar
men hoort zo dikwijls spreken van « terug naar Jezus » en dat 
wij het niet bij Paulus moeten zoeken!

B — Als U verschil maakt tussen het belang, dat wij moeten
hechten aan de « woorden van Jezus » en aan de andere delen 
der Schriften, dan verwerpt U de volledige ingeving dezer
Schriften. Denk er aan, Paulus' woorden zijn ook niet de
zijne, maar die van God. Zie b. v. 1 Thes. 2:13, en voor
Petrus: 1 Pet. 1:25.

A — Ik dank U voor deze opmerkingen, ik zie hoe licht men tot
Bijbelkritiek gebracht wordt.

B — Laat ons nu met Mattheus beginnen. In Mat. 3:1-3 lezen wij:
« Bekeert U; want het koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen ». Als U in het oog houdt, wat wij uit het Oude
Testament geleerd hebben, treffen die woorden U dan niet?
Mat. 2:2 zegt, dat de Heere Jezus is « de geboren Koning der
Joden ». In Mat. 4:23, 24 lezen wij van het Evangelie des
koninkrijks en over vele genezingen, het beërven van het
aardrijk vinden wij in Mat. 5:5, Is dat een nieuwe
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boodschap?

A — Neen, inderdaad spreekt b. v. Ps. 37 daarvan vier maal. Het,
heeft mij ook steeds verwonderd, dat vers 29 van dien Psalm,
zegt, dat zij in eeuwigheid op die aarde zouden wonen. Na
hetgeen U echter over de: « eeuwen » gezegd heeft is dit
duidelijk.

B — Verder zien wij dat Jeruzalem de stad is des groten Konings
(Mat. 5:35). Verwondert het U ook niet, dat de discipelen
alleen tot Israël moeten gaan? (Mat. 10:5, 6). Wij zien ook,
dat de Heere Jezus als de Zone Davids erkend wordt (Mat.
21:1-9). Hij brengt nu de kern der wet geheel op de 
voorgrond (Mat. 22:36-40) met Deut. 6:5; 10:12; 30:6; Lev.
19:18 aan te halen. Hij wijst nog met meer nadruk dan de
Profeten op hetgeen de inwendige mens betreft. Zonder
innerlijke vernieuwing zijn alle vormen God een gruwel. Het
zwaarste der wet moesten zij doen (Mat. 23:23), maar
daarom de andere dingen (de vormen) niet nalaten. Geen jota
noch tittel der wet zou voorbijgaan (Mat. 5:17-19).

A — Ik moet bekennen, dat deze wijze van de dingen te
beschouwen wel kan verdedigd worden, maar ik geloof toch
dat U ergens zal vastraken. U kan toch b. v. niet volhouden,
dat het Evangelie volgens Mattheus alleen van Israël spreekt?
U neemt enkele teksten, die Israël betreffen, maar de meeste
zijn toch ook aan ons gericht. En dan lezen wij ook over het
sluiten van het Nieuwe Verbond, waar Israël in het geheel
niet meer bij te pas komt. U laat U te ver voeren door uwe
eigen gedachten en ik vind het wel wat vermetel, zo tegen
eeuwenoude opvattingen in te gaan.

B — Maar mijn lieve, vriend, hoe kan ik mij door mijn gedachten
laten meevoeren, als ik zelf niet van die gedachten ben
uitgegaan? Ik deelde vroeger meer uw opvatting, maar een 
eerlijk onderzoek dreef er mij toe mijn gedachten prijs te
geven. Ik bedoel inderdaad, dat geheel Mattheus Israël
betreft. De enige verwijzing naar een uit de volken, vind ik in
Mat. 15:22-28 en U ziet hoe die vrouw nog zeer tevreden
mag zijn, dat zij door haar groot geloof « brokskens »
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ontvangt zoals de « hondekens ». U ziet zelf de positie der
volken in dien tijd. Voor wat het Nieuwe Verbond betreft,
doe ik een beroep uw onbevangen oordeel. Ik weet, dat ik
heel vermetel ben, maar U stemt toe, dat het beter is God te
geloven dan de mensen, al waren zij nog zo vroom en
geleerd. Het Nieuwe Verbond vervangt het Oude Verbond.
Met wie werd het O. V. gesloten?

A — Met Israël en men spreekt dan ook van het « oude-
verbondsvolk ». Maar daarom kan het N. V. wel met de
Gemeente gesloten zijn?

B — Dat zou dan tenminste zeer uitdrukkelijk moeten gezegd
worden. Maar nu hebben wij juist aanduidingen, die het
tegenovergestelde zeggen; dat maakt elke veronderstelling
van onzentwege overbodig. Laat ons b, v. Jes. 55:3 lezen: « 
Want ik zal met U een eeuwig verbond maken ». Van 
degenen tot wie dit gezegd wordt, spreekt Jes. 54:3: « en uw 
zaad zal de Heidenen erven ». Dan lezen wij in Jer. 31:31-34: 
« Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis 
van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal
maken... Ik zal Mijne wet in hun binnenste geven, en zal die
in hun hart schrijven,., want Ik zal hunne ongerechtigheden
vergeven, en hunner zonder niet meer gedenken ». Ook
Ezechiël 37:24-28 spreekt over dat verbond in verband met
het koninkrijk, het land, de inzettingen, het heiligdom, en de
volken. Zeg mij nu wat U toelaat te veronderstellen dat het
N. V. met de Gemeente gesloten is? Is Israël niet evengoed
het « nieuwe-verbonds-volk » als het « oude-verbonds-volk
»?

Wij zien dat de volken deel hebben aan de zegeningen,
maar het N. V. is niet met hen, maar met Israël gesloten.

A — Maar mens, dat bedoelt U toch niet in ernst? Iedereen weet
toch dat het N. V. ons betreft. Het gehele N. T. is er vol van,
ja de naam zelf, N. T. of N. V., duidt aan, dat dit alles tot ons
gericht is. Wat zou er anders voor ons overblijven? Denk
toch aan de gevolgen van een dergelijke dwaalleer.

B — Ik moet U doen opmerken, dat dit alles geen weerlegging is,
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geen bewijs dat het N. V. met de volken gesloten is. U
beroept U op iedereen, U is bang voor de gevolgen. Ik vraag
U een duidelijke aanduiding in Gods Woord. Wat er voor ons
zal overblijven buiten het N. V, zullen wij later onderzoeken,
en ik kan U verzekeren dat het zal meevallen, dat U niets zal
verliezen, maar de onbegrijpelijkste genadegiften zal leren
kennen, die nu voor U in het duister zijn, omdat U maar altijd
op dat N, V. ziet.

A — Nu, dat zullen wij afwachten, ik ben uiterst sceptisch. Als U
overigens denkt, dat ik mij niet op de Schriften kan beroepen
om aan te tonen dat het N. V, gesloten is met de gelovigen
uit de volken en niet Israël betreft, heeft U het ook mis. Laat
mij slechts spreken van Heb. 8 en 9.

B — In Hebreën zoek ik tevergeefs naar de volken. Heb. 8:8, 10
bevestigt integendeel, dat het N. V, met Israël en Juda
opgericht is. De gehele Brief is overigens gericht aan de « 
Hebreën ». Dat waren toch geen gelovigen uit de volken?

A — Neen natuurlijk niet, maar daarom is de Brief toch ook voor
ons.

B — Zeer zeker, de gehele Schrift is voor ons. Maar daarom richt
zij zich niet noodzakelijk geheel tot ons, noch handelt zij 
geheel over ons. Wij komen terug op dit onderscheid. In 
Hebreën heeft U in elk geval geen bewijs dat het N. V. met
de volken is gesloten.

A — Wel laat ons de zaken nu eens anders beschouwen. Als wij
aannemen dat Israël voor goed verworpen is en de Gemeente
zijn plaats inneemt dan ziet U, hoe alles terecht komt. Dan
kunnen wij juist al die teksten op ons toepassen, al zijn ze tot
Israël gericht. Zo deden ook de vaderen.

B — Ons verder onderzoek zal beslissen. Wij nemen voorlopig de
dingen zoals God ze zegt. Ik moet overigens erkennen dat zij,
die het O. T. vergeestelijken en de zegeningen van Israël op
de Gemeente toepassen, in zekeren zin logischer zijn dan zij,
die beweren dat het O. T. letterlijk te geloven en Israël nog
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een toekomst gunnen, maar die dan weer niet letterlijk
aannemen, dat het N. V. met Israël gesloten is. 

Denk er ook aan, dat ik niet beweer, dat de volken geen
deel hebben aan de zegeningen in verband met het N. V. Dat 
zegt het O. T. zowel als het N. T. en was nooit een
verborgenheid. Maar laat ons nu verder Mattheus
onderzoeken.

A — Dan kan ik U al dadelijk doen opmerken, dat Mat. 28:1 en de
vermelding van den « eersten dag der week » laat zien, dat
Israël hier niets meer te maken heeft en dat de Sabbat nu
vervangen werd door den Zondag. Wat heeft de Zondag met
Israël uit te staan?

B — Uw opmerking zou enige waarde hebben, als Gods Woord
werkelijk van den Zondag sprak. Wil U even de Concordans
raadplegen en het woord « Zondag » opzoeken?

A — Nu ja, dat woord wordt niet gebruikt, maar « eerste dag der
week » is de uitdrukking.

B — U bedoelt de uitdrukking der vertalers. Maar hoe luiden de
woorden, die de Heilige Geest ingaf?

A — Behalve in Mat. 28:1 vindt men die uitdrukking in Mark,
16:2; Luk. 24:1; Joh. 20:1, 19; Hand. 20:7, 1 Kor. 16:2. In
Mark. 16:9 is het Grieks enigszins verschillend, maar ik ken
niet genoeg Griekse om kritiek uit te oefenen op de vertalers.

B — Nu goed, mijn bedoeling was te onderzoeken welk woord
voor « week » gebruikt wordt. Laat ons het zonder de, minste 
kennis van het Grieks doen. De kanttekening der
Statenvertaling kan ons hier helpen.

A — Er staat: « Gr. der sabbatten », dat wil dus zeggen, dat de 
Griekse tekst letterlijk is: « der sabbatten ». Maar er staat
ook: « welk woord somtijds ook genomen wordt voor de 
gehele week ».

B — Dat is een menselijke opinie, die door geen enkel voor beeld
uit de Schrift kan verdedigd worden. Wij zoeken Gods
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bedoeling. Laat ons verder opmerken dat « dag » cursief
gedrukt is. Dat woord is er dus door de vertalers bijgevoegd.
Hoe luidt nu de Griekse tekst letterlijk?

A — « Den eerste der sabbatten ».

B — Eigenlijk is « eerste » in het Grieks « een », maar daar zullen 
wij nu niet bij stil staan. Mag ik U vragen waar de Zondag
is?

A — Wel dat zal zo het spraakgebruik geweest zijn om den
Zondag te omschrijven; zo vatten de vertalers het op en zo
meenden het toch alle Christenen van de eerste eeuw af.

B — Wees op uw hoede. Wij onderzoeken de woorden, die de
Heilige Geest ingaf. De afval begon ook van de eerste eeuw
en verkeerde begrippen konden toen juist het gemakkelijkst
door de volken ingevoerd worden. Zij vierden den « dag des 
Heeren » of dag der Zon. Uit de laatste brief van Paulus 
onmiddellijk na de eerste helft der eerste eeuw geschreven,
blijkt hoe allen zich van hem afwendden (2 Tim. 1:15). Hij
kan niet genoeg op de noodzakelijkheid wijzen de gezonde
leer vast te houden en steeds tot de Schriften te gaan. En dat
was zo hoog nodig, omdat juist toen de grote massa
Christenen zich van de gezonde leer afwendden, Wij mogen
ons niet steunen op de geschriften der eerste eeuwen. Zie b.
v. in Hand. 20:29-31 hoe Paulus gedurende drie jaar niet 
opgehouden heeft hen te vermanen voor de « zware wolven » 
en hen die verkeerde dingen zouden spreken. Ook het feit,
dat sommige dingen door een groot aantal gelovigen
aangenomen worden, is niet van overwegend belang. Alleen
Gods woord is veilig en ik houd mij aan de ingegeven
woorden « de eerste der sabbatten ». Voor « week » is er
overigens een ander Grieks woord, in de vertaling der 70
dikwijls gebruikt. En het gebruik van de meervoudsvorm
heeft in het geheel geen zin, als de Zondag bedoeld is.

A — Welnu laat ons eens veronderstellen dat U gelijk heeft, wat
betekent dan « de eerste der sabbatten? » Het is toch 
duidelijk dat men dit niet letterlijk vertalen moet.
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B — Als men van een bepaalde mening uitgaat, dan heeft U gelijk,
maar laat ons zien of Gods Woord ook hier weer zichzelve
niet verklaart. De discipelen houden de Joodse feestdagen.
Zoo vinden wij in Mat. 26:17 « op de eersten (dag) der
ongehevelde (broden) », dat was het begin van het feest der
ongezuurde broden van Lev. 23:6. Wil U dit hoofdstuk
doorlezen?

A — Verbazend! In de verzen 15 en 16 lees ik: « Daarna zult gij u 
tellen van de anderen dag na de sabbat, van de dag, dat gij de
garf des beweegoffers zult gebracht hebben: het zullen zeven
volkomen sabbatten zijn; tot de anderen dag, na de zevenden
sabbat, zult gij vijftig dagen tellen; dan zult gij een nieuw
spijsoffer de Heere offeren ». Hier is een reeks van zeven 
sabbatten, van 50 dagen, en de 50ste dag was wat wij nu « 
Pinksteren » noemen (d. i. vijftigste).

B — Ziet U het verband met Mat. 28:1 enz.?

A — Ja. Het was toen de eerste der zeven sabbatten die volgden op
de jaarlijkse sabbat (de 15e Nisan), vermits 50 dagen na de 
opstanding juist het Pinksterfeest gevierd werd. Ik moet
bekennen dat de Griekse tekst hier geheel letterlijk kan en
moet opgevat worden. Ik moet ook bekennen dat U geen
enkelen tekst verdraaid heeft om uw mening door te voeren
en dat Gods Woord ons eenvoudig en duidelijk de dingen
uitlegt.

B — Dat was dus een jaarlijkse feestdag van Israël en geen nieuwe
wekelijkse feestdag voor de Gemeente. Ik herhaal dus, dat in
Mattheus niets tot de Gemeente gericht is.

A — Maar... maar... ik kan dat alles zo maar niet in eens
aannemen, dat gaat nu toch alle gedachte te boven! Zovele
Christenen konden zich toch niet vergissen.

B — Denk er aan wie de god dezer eeuw is. U heeft gezegd
voorzichtig te willen zijn, welnu wees voorzichtig. Maar dan
even voorzichtig ten opzichte der dingen, die U van jongs af
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geleerd zijn, als tegenover de andere. In Gods Woord alleen
hebben wij veilige grond. God heeft gesproken, daarvoor
moet het ganse Christendom wijken. Maar wij hebben de
andere teksten nog niet nagezien. B. v. Hand, 20:7 en 1 Kor.
16:2. Veronderstel, dat ook daar kort daarop van Pinksteren
werd gesproken, zou dat U niet geheel overtuigen, dat onze
conclusie uit Mat. 28:1 juist en er geen sprake van een
wekelijkse feestdag is?

A — Ja zeker, het is interessant die teksten ook te onderzoeken;
hier vinden wij misschien een andere oplossing.

B — Hand, 20:7 volgt op Hand. 20:6, waar sprake is van « de 
dagen der ongehevelde (broden) ». Verder hebben wij in 
Hand. 20:16: « want hij spoedde zich, om... op de
Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. »

A — Dat bevestigt volkomen, dat hier weer gesproken wordt van
een jaarlijkse feestdag. Misschien geeft 1 kor. 16:2 nog een
uitkomst?

B — Daar lezen wij: « op elke eersten (dag) der week (Grieks: « 
een der sabbatten ») en in vers 8 « maar ik zal te Efeze 
blijven tot de Pinksterdag ». Hier ook weer is de « een der
sabbatten » gevolgd door Pinksteren. U ziet, dat de Heilige
Geest alle mogelijke zorg genomen heeft om ons te beletten
door de overlevering misleid te worden, nooit is er sprake
van een nieuwe wekelijkse feestdag. Men heeft hier de keuze
tussen hetgeen God gesproken heeft en hetgeen de mensen
zeggen.

A — Het is waarlijk verbijsterend! Maar één ding is toch weer niet
duidelijk, waarom staat er « elke » eerste der sabbatten in 1 
Kor. 16:2? Is dat dan toch geen wekelijkse feestdag?

B — Zij moeten dit elk jaar doen. Overigens staat « elke » niet in 
de voornaamste handschriften, De Engelse vertalingen laten
het weg. Maar waarom stelde Paulus hun voor zo te
handelen? Laat ons Deut. 16:10 lezen: « Daarna zult gij de
Heere, uwen God, het feest der weken houden; het zal een
vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult,
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naardat u de Heere, uw God, zal gezegend hebben ». Het
vorige vers laat zien, dat het hier wel de 7 weken en de 7
sabbatten geldt. Paulus spreekt hier over de vervulling der
wet. Om geen tijd te verliezen, stelt hij voor die gaven te
verzamelen vóór zijn komst. Wij zullen deze zaak nu laten
rusten en er steeds aan denken, dat gedurende de tijd der
Handelingen de feestdagen en inzettingen stipt gevolgd
werden, ook door Christen-Joden. Wij zullen dat later steeds 
bevestigd zien. Ik stel voor nog een blik te werpen op de
andere Evangeliën.

A — Ja dat is nodig. Mattheus is juist het meest Israëhetisch
getint, dat weet iedereen, maar de andere Evangeliën zullen
ons wel van de Gemeente spreken.

B — Heeft U het Evangelie geloofd en is U gedoopt?

A — Ja natuurlijk, waarom die vreemde vraag?

B — Omdat ik U nooit tekenen heb zien doen, duivelen heb zien
uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen,
kranken gezond maken. Wil U Mark, 16:17, 18 eens lezen?

A — ... 

B — U zegt niets? Waarom past U dien tekst niet op U toe?

A — Ik wil oprecht zijn. Men heeft mij gezegd, dat die dingen nu
niet meer bestonden, omdat die alleen bij de stichting der
Gemeente te pas kwamen, en ook omdat wij ze onwaardig
zijn. Ik moet bekennen, dat die verklaring mij nooit
bevredigd heeft. De Heere Jezus spreekt niet in het bijzonder
over het begin der Gemeente. En dan hadden de Korinthiërs
deze gaven en waren ze zeker niet méér waardig dan wij.
Maar hoe legt U dit uit?

B — Ik heb niets uit te leggen. Voor mij is er geen moeilijkheid,
want Markus spreekt niet tot ons. Ook deze woorden zijn tot
Israël gericht en zij zullen eenmaal weer letterlijk vervuld
worden, als Israël weer Gods volk is. Ik wil zover gaan aan te
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nemen, dat in die tijden die gaven zich ook zullen uitstrekken
tot de gelovigen uit de volken, die door Israël gezegend zijn.
Maar dat, is maar een veronderstelling. Als U de gehele
Schrift, doorloopt, zal U zien, dat dergelijke tekenen bestaan
zolang Israël Gods volk is. U kan ze dan ook in het gehele
boek der Handelingen vinden. Heb. 2:4 zegt « God
bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, en
menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar
Zijn wil ». Het waren de « krachten der toekomende eeuw
» (Heb. 6:5) d. i. van het koninkrijk. Zodra Israël niet meer
Gods volk is (Hand. 28:28) houden die tekenen op, omdat het
konikrijk niet meer nabij is. In de Brieven, geschreven na
Hand. (Ef. Fil. Kol. 2 Tim.) vindt men geen enkel teken. Wil
U b. v. Ef. 4:11, 12 vergelijken met 1 Kor. 12:28?

A — Inderdaad, de eerste brief aan de Korinthiërs spreekt, van
krachten, gaven der gezondmaking, talen, terwijl deze in
Efeze niet meer vermeld worden. Dit doet er mij ook aan
denken, dat Paulus Epafroditus niet geneest (Fil. 2:27), noch
Trofimus (2 Tim 4:20) en hij zelf langen tijd gevangen blijft,
terwijl hij vroeger in zo'n geval in de regel op wonderbare
wijze zou bevrijd geworden zijn.

B — En in Kol. 4 14 noemt hij Lukas nog de « medicijn meester
». Hadden zij stelselmatig kranken gezond gemaakt, als 
gedurende de tijd der Handelingen, dan was er geen « 
medicijnmeester » meer nodig. Ik bedoel niet dat er geen 
uitzonderingen zijn. Evenals vroeger niet allen verlost en
genezen werden, zo zijn er ook nu nog wel « geloofs-
genezingen ». Begint U te bemerken dat die tijd der
Handelingen een heel bijzondere tijd was, in niets te
vergelijken met de onze? Dit is een der hoofdsleutels tot het
begrijpen van het zogenaamde « Nieuwe Testament » en tot
het « recht snijden van het woord der waarheid ».

A — Sinds ons laatste onderhoud heb ik Lukas doorgelezen. Het
treft mij nu dat er sprake is van « de troon van Zijn vader
David » (Luk. 1:32); dat Zacharias het alleen over Israël
heeft (Luk. 1:67-79); dat Simon en Anna « de vertroosting 
Israëls » verwachten (Luk. 2:25); dat de volken wel
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verlichting beloofd wordt, maar aan Israël heerlijkheid (Luk.
2:32); en zovele andere dingen meer, die mij vroeger niet
opvielen.

B — Laat ons verder opmerken wat de Heere Jezus zei van het
koninkrijk in Luk. 17:24-30: het komt plotselings bij de 
openbaring van de Zoon des mensen. Dit is dus wel een
werkelijk koninkrijk op aarde.

A — Maar Hij zei ook: « het koninkrijk Gods is binnen ulieden », 
dat schijnt toch weer een geestelijk rijk te zijn?

B — « Binnen ulieden » kon niet gezegd worden van de
vijandelijke Farizeën. De betekenis is: « in uw midden » d. 
w. z. de Heere Jezus, hun Koning, die het koninkrijk
verpersoonlijkt, stond in hun midden, het koninkrijk was
nabijgekomen (Mat, 12:28; Joh. 1:26).

A — En is Luk. 21:8-27 niet vervuld bij de verwoesting van
Jeruzalem?

B — Neen het was een begin van vervulling. Van vers 12 tot 24
betreft het in het bijzonder de verwoesting van Jeruzalem in
het jaar 70, maar U ziet, dat dit deel begint met de woorden « 
maar vóór dit alles ». Het overige had niet lang daarna 
moeten geschieden, omdat Israël zich intussen had moeten
bekeren, maar nu ligt het nog in de toekomst. Onze tijd is als
het ware een onderbreking, die door geen profeet voorzien
werd. Zie b. v. Ps. 118:22; Jes. 9:5, 6; 53:10; 61:2; Dan. 9:26,
27, en zovele andere. In al die teksten is een onderbreking
van ongeveer 2000 jaar. U weet ook, hoe de Heere Jezus in
Luk. 4:18, 19 bij de aanhaling van Jes. 61:1, 2 midden in de
zin ophield. Het laatste deel moet nu nog vervuld worden.
Gedurende die onderbreking is Israël Gods volk niet en het
koninkrijk niet nabij. Die onderbreking begint niet met
Pinksteren, maar na de tijd der Handelingen. Zij wordt
openbaar door de verwoesting van Jeruzalem en de
verspreiding van Israël. Die onderbreking eindigt als de
tempel weer herbouwd wordt.
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A — Ik begin U nu beter te begrijpen. Laat ons nu Johannes
nagaan. Iedereen zegt, dat ten minste dit Evangelie meer
bijzonder tot de Gemeente gericht is.

B — Laat ons onderzoeken, zonder beïnvloed te worden door « 
iedereen ».

A — Wil U soms beweren dat Joh. 1:9 b. v. niet gericht is tot « 
een iegelijk mens »?

B — Ik beweer inderdaad, dat het niet TOT ons gericht is, maar
daarom betreft het ons wel.

A — Maar wat verschil maakt U eigenlijk tussen iets dat TOT ons
gericht is en iets dat VOOR ons is?

B — Het is inderdaad nodig mij hier wat duidelijker uit te
drukken. Laat mij toe een eenvoudige vergelijking te
gebruiken. Stel: iemand schrijft een brief aan een
fabrieksbediende en spreekt er in over dingen, die zijn
werkzaamheden en zijn plaats betreffen en ook over andere 
dingen, die hem als mens aanbelangen, b. v. zijn 
gezondheidstoestand. Die brief wordt U ter lezing gegeven
omdat hij zulken goeden raad bevat. Nu beschouwt U dien
brief niet als TOT U gericht, maar wel is hij VOOR U.
Sommige delen zijn niet op U toepasselijk, want zij betreffen
de speciale positie van dien bediende. Zelfs die delen kunnen
ook voor U wel nuttig zijn, maar vooral de andere delen, die
de mens betreffen, zijn ook op U letterlijk toepasselijk. Zo is
het ook met Gods Woord en U maakt tenslotte hetzelfde
onderscheid voor vele delen van het O. T. Of past U letterlijk
op uzelve toe, wat aan Adam, Noach en zovele anderen
wordt gezegd of voorgeschreven? Neen, maar toch is dit alles
nuttig en nodig voor U. Sommige dingen, die niet speciaal
hun positie betreffen, kan U zelfs geheel voor U nemen.

A — Als U de zaken zó beziet, kan ik met U akkoord gaan, maar
waarom legt U zo de nadruk op dit onderscheid?

B — Om verwarring te voorkomen. Zolang wij niet duidelijk voor
ogen hebben dat de vier Evangeliën en andere delen van het
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N. T. een tijd betreffen, waarin God zich in de eerste plaats
of zelfs uitsluitend tot Israël richt, lopen wij gevaar op
onszelve dingen toe te passen, die niet voor ons bestemd zijn.
Als het gaat over de mens in het algemeen, over de zonde en
de verlossing b. v. dan mogen wij alles op ons toepassen.
Gaat het echter over een bijzonder volk in een bijzondere
tijd, dan betreft het mij niet, al kan ik ook hier een les leren.
« Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering,
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is » (2 T im. 3:16). Maar daarom is al de 
Schrift niet tot mij gericht.

A — Dat schijnt mij inderdaad een juiste zienswijze, maar ik
dacht, dat voor U al de delen, die niet tot ons gericht zijn,
geen waarde meer hadden, maar bijkomstig waren, dat er dus
maar een paar Brieven van heel de Bijbel overbleven.

B — Voor mij blijft de Bijbel zijn onschatbare waarde behouden.
De delen die tot ons gericht zijn hebben echter méér waarde
dan voor hen, die geen Onderscheid maken en dan ook hun
bijzondere voorrechten niet zo duidelijk inzien. Ik beweer,
dat door alleen dat op mij toe te passen wat God voor mij
bestemd heeft, ik beter de heerlijkheid van Gods genade kan
prijzen. Ik hoop U dat in het vervolg te tonen en U
tegelijkertijd te doen inzien, dat ons onderzoek niet alleen het
hoofd bezig houdt, maar tenslotte het hart zó in beslag neemt
als geen andere beschouwing dat doen kan.

A — Nu moeten wij nog verder nagaan of Johannes werkelijk tot
Israël gericht is. Betreft « kinderen Gods » (Joh. 1:12) niet de 
gelovigen uit de volken?

B — Jawel, doch in de eerste plaats die uit Israël. Zie b. v. Hos.
1:10. De profeten hadden nooit gezegd, dat ook sommigen
uit de volken dien naam zouden dragen, zij spraken alleen
van Israël.

A — Inderdaad. Verder zie ik dat de Heere Jezus als de « Messias
» en de « Koning Israëls » erkend wordt (Joh. 1:42, 50).
Maar in het derde hoofdstuk lees ik van het « wederom 
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geboren worden ». Dat is niet voor Israël, maar juist het 
voornaamste voor ons, Christenen. Nicodemus begrijpt er
dan ook niets van.

B — Maar dat wil niet zeggen dat hij het niet had moeten
begrijpen. De Heere Jezus zegt, dat hij die dingen had
moeten weten als « leraar van Israël » (vers 10). Denk er
verder aan, dat Israëlieten, die in Christus geloven ook
Christenen zijn. Johannes plaatst het « vlees » (of oude hart) 
tegenover de « geest » (of nieuw hart). In Deut. 30:6 ;Ps. 
51:12; Jer. 24:7; 31:33; 32:39; Ezech. 11:19; 18:31; 36:25-27 
vinden wij daarover heel wat. Overigens ziet U uit Joh. 3:12,
dat het een « aards ding » is en in verband met het koninkrijk
(vers 5). Wij hebben veel meer dan een « wedergeboorte », 
dat zal U later zien.

A — Is Christus niet ONZE goede Herder? (Joh. 10:11).

B — De Herder behoort bij het Volk.De Herder weidt Zijn Volk
Israël (Mat. 2:6). Zie ook Jes. 40:11; Ezech. 34:12-24; 
zonder te spreken van Psalm 23. Wij staan in een andere
betrekking tot Hem. Men kan die teksten wel op ons
toepassen, maar letterlijk betreffen zij Israël.

A — Maar Heb. 13:20 en 1 Pet. 5:4 spreken toch ook van dien
Herder in betrekking met de Gemeente?

B — Ik vraag U verschoning, aan wie zijn deze Brieven gericht?

A — Nu ja de eerste is aan de « Hebreën » gericht, dat heeft U mij 
reeds doen opmerken, maar Petrus spreekt dan toch tot alle
gelovigen?

B — Laat ons niets veronderstellen, maar Gods Woord horen. 1
Pet. 1:1 zegt dat de brief gericht is aan « de vreemdelingen,
verstrooid in... » Het Grieks heeft « diaspora », de
welbekende uitdrukking voor de verspreide Joden. Zo begint
ook Jakobus: « aan de twaalf stammen die in de verstrooiing
zijn ». Ik druk er dus nogmaals op, dat, al is er nog zoveel op
ons toepasselijk, alles niet TOT ons gericht is. Petrus, noch
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Jakobus spreken van de eigenlijke Gemeente.

A — Maar Joh. 10:16 zegt: « Ik heb nog andere schapen », dat zijn 
dan toch de gelovigen uit de volken?

B — Zelfs dat geloof ik niet. Als U de Concordans wil raadplegen,
zal U vinden, dat het woord « andere » de vertaling is van « 
allos ». In andere gevallen is het de vertaling van « heteros ». 
U kan zelf de teksten nazien, waar die woorden gebruikt
worden en zal dan zien, wat ook algemeen bekend is, dat « 
allos » wil zeggen andere van dezelfde soort » en « heteros » 
meer « andersoortige ». Als de volken bedoeld waren, zou de 
Heilige Geest zeker « heteros » gebruikt hebben. De 
gelovigen uit de volken waren « andersoortige » schapen. U 
ziet ook dat « stal » een plaatselijke aanwijzing is voor
Jeruzalem. Buiten die stad waren de andere schapen,
verstrooid. Zie ook Joh. 11:51, 52.

A — Ik zie verder, dat de Heere Jezus als « Koning Israëls » 
begroet wordt (Joh. 12:13) en dat het de vervulling was der
profetie « Uw Koning komt ». 

Met het voorbehoud, dat de Evangeliën ook VOOR ons
zijn, kan ik er tenslotte met U over instemmen, dat zij gericht
zijn tot en handelen over Israël.

B — U zal daar de volle verzekering van hebben, als U zal inzien,
dat lang na het kruis er alleen van Israël sprake is en de
volken zelfs dan nog geen deel hebben aan de zegeningen.
Intussen blijkt het, hoe goed de Evangeliën zich aan het O. T.
aanpassen, als men alles letterlijk opvat. 

Wij komen nu tot de Handelingen. Als men inziet hoe de
gelovige Israëlieten nog steeds in afwachting waren van het
koninkrijk op aarde, dan mag men verwachten, dat zij er de
Heere Jezus zullen over spreken. Na de vernedering en het
kruis, kon de tijd der heerlijkheid weldra aanbreken. Wij
lezen dan ook in Hand. 1:6 

« Heere! Zult Gij in dezen tijd aan Israël het koninkrijk
wederoprichten? » Dat is zo duidelijk mogelijk: aan Israël.

A — Ik moet bekennen, dat dit vers mij steeds gehinderd heeft. Ik
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durf de apostelen niet te beschuldigen een valse verwachting
te hebben. De Heere zelf zegt hun overigens niet, dat zij
meer naar iets hemels moeten uitzien of over de kerk
spreken; Hij zeg alleen, dat het hen niet toekomt te weten in
welken tijd het koninkrijk zal opgericht worden.

B — Het doet mij genoegen dat U de apostelen niet van vergissing
beschuldigt. Hoe durft men zo te spreken als men denkt aan
Luk. 24:45: « Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de
Schriften verstonden » en er ook op let, dat zij zo pas 40
dagen onderwijs over het koninkrijk ontvangen van de Heere
Jezus zelf. (Hand 1:3). Weet U waarom Hij hun niets kon
zeggen over de tijd waarop het zou beginnen?

A — Neen, ik zie daar geen bepaalde reden voor.

B — Het koninkrijk was weder « nabij », Israël zou weer
uitgenodigd worden zich tot de Messias te bekeren. Maar de
Heere wist dat zij Hem nogmaals zouden verwerpen.
Natuurlijk kon Hij dit niet aan de apostelen zeggen, want zij
moesten hun boodschap brengen alsof werkelijk het
koninkrijk ging beginnen. Zij moesten vertrouwen hebben in
de goeden uitslag, om hun boodschap goed te kunnen
brengen en de gehele verantwoordelijkheid aan het Volk over
te laten.

A — Ik zie, dat dit heel wat andere zaken uitlegt, maar hier is nu
weer een andere moeilijkheid voor mij. Na het kruis was
Israël toch verworpen, hoe kan er dan sprake zijn van het
koninkrijk? En dan nog wel zo spoedig?

B — Gelooft U dat Christus' gebeden verhoord worden?

A — Zeer zeker, daar is niet de minsten twijfel aan.

B — Goed. In Luk. 23:34 bad Hij: « Vader! vergeef het hun; want 
zij weten niet wat zij doen ». En dat die bede Israël betreft, 
zien wij uit Hand. 3:15-19.

A — Dus kon het koninkrijk inderdaad weer verkondigd worden.
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Wat een genade! Zij konden wederom uitgenodigd worden
zich te bekeren. Welk een lankmoedigheid! Ik begin dit alles
nu beter in te zien en vrees, dat ik mij aangaande deze dingen
wat haastig heb uitgesproken. Ik betreur in liefde jegens U te
kort gekomen te zijn en U dikwijls zonder onderzoek
veroordeeld te hebben.

B — Laat ons nu over de apostelen spreken. Gelooft U, dat Paulus
een der 12 Apostelen is?

A — Ja dat geloof ik vast. Maar om U de waarheid te zeggen, zou
ik verkiezen dergelijke zaken te laten rusten, dat maakt maar
warme hoofden en koude harten. Daar hebben wij toch niets
aan.

B — Hoe weet U, dat die zaak alleen het hoofd betreft? Denkt U,
dat God iets geschreven heeft, dat onnuttig zou zijn en ook
ons hart niet zou raken? Ik vrees, dat zij, die in dergelijke
gevallen van warme hoofden en koude harten spreken, zich
een systeem hebben opgebouwd waarmede ze gans tevreden
zijn en nu maar liever niet meer spreken over dingen, die niet
in hun systeem passen. Ik geloof, dat men niet bevreesd moet
zijn welk deel der Schrift ook te onderzoeken. De vraag, die
ik stelde, zal later blijken van veel belang te zijn. Ik dring dus
aan en vraag U nu, waarom Paulus deel uitmaakt van de 12,
als de 11 apostelen toch Matthias « mederekenden »?

A — Wel, U weet. eigenlijk wel waarom men dit denkt. Van
Matthias horen wij verder niets meer en Paulus is
daarentegen de bijzonderste der apostelen. Verder konden de
11 hier wel wat te voortvarend gehandeld hebben, want zij
hadden de Heiligen Geest nog niet ontvangen. En dan dat
werpen van het lot! Hoe konden zij zó iets doen?

B — Wees toch voorzichtig. U beschuldigt de 11 apostelen en
tenslotte God zelf. Ik wil die argumenten één voor één
onderzoeken. Dat van Matthias niets meer vernomen wordt,
betekent niets; dat is ook het geval met de meeste andere
apostelen. Dat Paulus een der voornaamste apostelen is, stem
ik toe, maar... daarom behoort hij niet tot de 12. 
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A — Wat is dat nu? Als Paulus een apostel is, behoort hij vanzelf
tot de 12.

B — Dat spreekt niet van zelf. Er zijn 12 apostelen, die door
Christus uitgekozen zijn gedurende zijn dienst in
vernedering. Zij vormen een bijzondere groep, met een
bijzondere roeping. Ik kan begrijpen, dat U dit alles vroeger
niet heeft opgemerkt, omdat U Israël voor goed als door God
verstoten beschouwde. Maar nu moet U Mat. 19:28 eens
overdenken. Deze 12 apostelen zullen zitten op 12 tronen,
oordelende de 12 geslachten Israëls. En dat zal geschieden
als de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner
heerlijkheid, dus in het koninkrijk. Maar verder hebben wij
andere apostelen, ook door de Heere Jezus gegeven, maar nà
Zijn hemelvaart. U kunt dit uit Ef. 4:10 en 11 leren. Tot die
apostelen behoren Paulus en Barnabas (Hand. 14:14);
Silvanus en Timotheus (1 Thes. 1:1 en 2:6); Andronicus en
Junias (Rom. 16:7). Dus ten minste 6 apostelen. Al was
Paulus dus een der voornaamste apostelen, toch behoorde hij
daarom niet tot de 12.

A — Zo heb ik dit nooit ingezien. Maar waarom vindt U het zo erg
dat de 11 zich vergist zouden hebben, als ze toch de Heiligen
Geest nog niet ontvangen hadden?

B — Ik vind dat erg, omdat ze de Heiligen Geest juist wel
ontvangen hadden. Joh. 20:22 zegt dat, lang voor Pinksteren,
de Heere op hen blies en zeide: « Ontvangt de Heiligen Geest 
». Daarbij weet U dat hun verstand geopend was en dat zij 40 
dagen door Christus onderwezen waren. Als U in deze
omstandigheden kan aannemen, dat zij zich vergisten, kan U
beter aan moderne kritiek gaan doen.

A — Petrus handelde later toch ook verkeerd?

B — Zeker, hij was een mens; maar U ziet, dat de Heilige Geest
ons op die fout wijst en ze herstelt. Hier echter is niet de
minste aanduiding, dat zij allen zich vergisten. Integendeel,
bevestigt de Heilige Geest zelf, dat Matthias tot de 12
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behoorde, vermits hij van de 12 spreekt in Hand. 2:14; 6:2
lang vóór de bekering van Paulus. Paulus kon overigens niet
in aanmerking komen, omdat hij niet met hen omgegaan had
« beginnende van de doop van Johannes » (Hand. 1:22). Die 
voorwaarde werd ook door de Heere Jezus aangegeven in
Joh. 15:26,27.

A — Ik moet mij wel laten overtuigen door dergelijke argumenten.
U laat de Bijbel spreken, terwijl ik maar op
veronderstellingen en redeneringen steunde. Maar nu zou ik
toch willen weten waarom zij er dan zelf twee uitkozen en
het lot wierpen?

B — Dat is heel eenvoudig. Niets laat ons toe te veronderstellen,
dat er meer dan twee waren, die aan de voorwaarde van de
verzen 21 en 22 voldeden. Zij « verkozen » ze overigens niet, 
maar « stelden » ze. Zij hebben zich wel gewacht zelf te 
kiezen en juist daarom werpen zij het lot. Dat was hun in
dergelijke omstandigheden opgelegd door de Heere, zoals U
uit Lev. 16:8-10; Num. 26:55; Neh. 10:34; Jona 1:7 enz. kunt
zien. Vers 26 zegt in het Grieks « medegerekend » niet « 
gekozen ».

A — Ik beken dat er geen reden is zich het hoofd warm te maken,
als men bereid is Gods Woord in zijn geheel eenvoudig aan
te nemen. Intussen zie ik hoe deze zaak duidelijk Rome's
dwaling aan het licht brengt. Als de 12 apostelen een heel
bepaalden groep vormen, dan kan Petrus geen opvolgers
hebben.

B — Nu komen wij tot Pinksteren, d. i. de 50ste dag van af de garf
des beweegoffers (Lev. 23:15,16). U ziet dat de Christen-
Israëlieten heel getrouw Gods hoogtijden waarnemen. Hier
lezen wij over het begin der vervulling van Joël 2:28-31; Jes. 
32:15 enz.

A — Dat schijnt mij niet geheel juist. In Hand. 2 waren er zowel
gelovigen uit de volken als Christen Joden, terwijl de
profeten volgens U alleen van Israël spreken. Tenzij U ook
wil aannemen, dat de volken nu Israëls plaats innemen?
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B — Ik vind geen volken in Hand. 2, ja zelfs niet in de zeven
eerste hoofdstukken. Hand. 2:5 spreekt van Joden. De
volgende verzen spreken van « Parthers, en Meders... », maar
vers 10 zegt dat het toch ook Joden of Jodengenoten waren.
De Joden, die in de genoemde landen verspreid waren,
hadden zich te Jeruzalem verenigd (zie vers 14). Vers 22
kent dan ook maar alleen « Israëhetische mannen ». Uit de 
geschiedenis van Cornelius, in het 10e hoofdstuk, ziet U hoe 
toen allen uit de volken, al waren zij « godzalig en vrezende 
God... en doende vele aalmoezen... en God geduriglijk
biddende » door Petrus nog vergeleken werden met het
onrein gedierte (Hand. 10:14). Dit is reeds voldoende om in
te zien dat er in de eerste hoofdstukken van de volken geen
sprake is en ook dat Petrus niets schijnt te weten over een
Gemeente,' die met Pinksteren begint en waar geen
onderscheid gemaakt wordt tussen Jood en Heiden. Tenzij hij
zich weer vergist. Hij zegt zelf, dat hetgeen bij Pinksteren
gebeurde het begin is der vervulling van Joël (Hand. 2:16). Ik
zeg « begin » omdat de Heilige Geest toen nog niet op « alle 
vlees » uitgestort werd. Wil U Joël 2:18 eens lezen?

A — « Zo zal de Heere ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk
verschonen ». Dat betreft Palestina en Israël.

B — Dus is het zeker geen kenmerk der Gemeente. Alleen als men
het O. T. vergeestelijkt kan men hier van de Gemeente
spreken.

A — Maar de Gemeente wordt toch in Hand. 2:47 b. v. vermeld?

B — Ja in de vertaling, maar de bijzonderste handschriften
spreken er niet van. Overigens weet U, dat de Hebreeuwse en
Griekse uitdrukkingen voor « gemeente » eenvoudig een 
groep uitgekozen personen aanduiden.. Er was reeds een «
gemeente » in de- woestijn volgens Hand. 7:38, waar «
vergadering » de vertaling is van het Griekse woord, dat
gewoonlijk door « gemeente » weergegeven is. Als U dus het
woord « gemeente » ergens vindt, dan is dit nog geen bewijs,
dat het aanduidt wat wij in het bijzonder « Gemeente »
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noemen. U ziet ook dat Petrus spreekt over de « 
troon .» (Hand. 2:30) en Israël tot bekering maant.

A — Is dat geen bekering, zoals degene waarover wij spreken?

B — Neen het is de herhaling van wat de profeten vroegen (Jer.
3:7, 14, 22; 4:1; 18:11; 25:5; Ezech. 14:6; Hos. 14:2; Joël
2:12, 13) en wat door Johannes de Doper en Christus zelve
herhaald werd. Het betreft in het bijzonder Israël als volk en
is de voorwaarde voor het oprichten van het koninkrijk.

A — Ik lees inderdaad in Hand. 3:19, 20: « Betert u dan, en 
bekeert u, opdat uwe zonden mogen uitgewist worden;
wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van
het aangezicht des Heeren, en Hij gezonden zal hebben Jezus
Christus, die u tevoren gepredikt is... »

B — En let er op, dat deze vertaling niet getrouw is en de woorden
van de Heilige Geest grotendeels van hun betekenis berooft
worden. In plaats van « wanneer de tijden der verkoeling 
zullen gekomen zijn », moeten wij lezen:.« opdat tijden van 
verkwikking mogen komen ». In plaats van « en Hij 
gezonden zal hebben », leze men « en Hij zenden moge ». 
Nieuwere vertalingen verbeteren dit dan ook en daar ik weet,
dat U veel vertrouwen hebt in Bavinck, kunt U b. v. deel IV
van zijn « Gereformeerde Dogmatiek » bl. 74 hierover
raadplegen. U ziet dat wij hier geen « uitleg » moeten 
zoeken. Aan Israël wordt zeer duidelijk de voorwaarde van
de komst van het lang verwachte koninkrijk voorgehouden.

A — Daar valt mij juist te binnen, dat aan Petrus de sleutelen van
het KONINKRIJK toevertrouwd waren (Mat. 16:19). Hij had
dus een bijzonder rentmeesterschap ontvangen (Jes. 22:15 en
22) in betrekking met het koninkrijk. Hier in Handelingen
bedient hij zich van die « sleutelen ». En dan is dit ook weer
een aanduiding, dat het hier het koninkrijk betreft en niet de
Gemeente.

B — Ik bemerk, dat U begint in te zien hoe de zaken staan en ik
geloof, dat wij ons onderzoek nu enigszins kunnen inkorten.
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U kan toch voor de meeste zaken « Het Voornemen der
Eeuwen » raadplegen. Ik wil echter nog uw aandacht vragen 
voor enkele toestanden, die de tijd der Handelingen
kenmerken. Vooreerst heeft men de wonderen en krachten
als teken van het komende rijk, zie b. v. Hand. 2:16-22; 5:19; 
8:5-12; 19:12 tot zelfs in het laatste hoofdstuk 28:5, 8, 9.

A — Ja, en zoals U reeds zei, in de Brieven nà, de tijd der
Handelingen geschreven, is geen sprake meer van die
tekenen, Als de mensen der « Pinkstergemeente » dit 
inzagen, zouden zij niet langer in hun dwaling blijven.

B — Ten tweede heeft men andere kenmerken van de koninkrijks-
toestand: onmiddellijk gericht en gemeenschap in alles. Zie
b. v. Hand. 2:42-46; 5:5, 10; 12:23; 13:11; 1 Kor. 5:5.

A — Ik begrijp nu waarom die toestanden nu niet bestaan. Vele
dingen worden mij duidelijk. Christen « Communisten » 
zouden hier iets te leren hebben.

B — De profetiën werden vervuld, inbegrepen de zegeningen der
Volken in verband met Israël als Gods Volk. (Zie ook bl. 13
en 19. Dit laatste was geen verborgenheid. Er is een
zichtbare, tastbare, hoorbare tussenkomst der engelen. Maar
vooral: Israël bekleedt de eerste plaats, de tempel bestaat, de
wet wordt gevolgd.

A — Al hebben zij ook wel deel aan Israëls zegeningen, toch staan
de Volken op de tweede plaats, zij zijn « Gods volk » niet, 
ten minste voor wat de stoffelijke dingen betreft. Laat ons dit
wat nader onderzoeken.

B — Ja, want als de Schrift zegt, dat de Christen-Joden toen in het
bijzonder Gods volk zijn en zij de vormen der wet nog
moeten onderhouden, dan is het duidelijk, dat die tijd
volkomen verschilt van de onze; dat bij het einde der
Handelingen, en niet met Pinksteren, een nieuwe bedeling
begint, die der Gemeente. Wij zullen natuurlijk ook rekening
houden met de brieven geschreven gedurende dien tijd. 

Vooreerst lezen wij telkens van het gaan der apostelen en
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Christen-Joden naar de tempel en de synagoge (Hand. 5:20; 
13:14). Een dertigtal jaren na Pinksteren, gaat Paulus nog
naar de tempel om te offeren. U weet wat Hand. 21:21-26 
daarover zegt.

A — Was dat geen toepassing van 1 Kor. 9:20?

B — Neen want Paulus is hier de Joden niet « als een Jood » en 
die onder de wet zijn niet « als onder de wet » geworden. Het
was niet de zaak alles te vermijden, wat de Joden kon
afstoten, maar hij wou openbaar bewijzen dat hetgeen men
van hem zei, namelijk, dat de Joden niet meer moesten
besneden worden en niet meer naar de wijze der wet moesten
handelen, een leugen was. Hij wilde duidelijk tonen, dat hij
de wet zelf volgde. Jakobus en de ouderlingen nodigden hem
hiertoe uit. Als Paulus de vormen der wet niet meer
onderhield, kon hij dan de mensen met volle bewustzijn in de
waan brengen, dat hij het wel deed? Veronderstel dat U
tegenover een Rooms-katholiek staat. U zal hem vooreerst
niet spreken over allerlei, dat maar een gevolg is zijner
dwaling. U zal beginnen met iets waarover U het met hem
eens is en in den beginne neemt hij U misschien zelfs voor
een lid zijner « kerk ». Als U het bijzonderste heeft gezegd,
komt U misschien tot de mis. U is dien Roomse als een
Roomse geworden om. hem te winnen, maar U zal er niet
aan denken in het openbaar naar de mis te gaan, om te
bewijzen, dat U in alle opzichten de Roomse voorschriften
volgt! Zo is er ook een hemelsbreed verschil tussen 1 Kor.
9:20 en Hand. 21:26. Vele ernstige onderzoekers erkennen
dan ook, dat hier een grote moeilijkheid ligt. Sommigen
nemen aan, dat Paulus verkeerd handelde; anderen durven dit
niet zeggen en laten de zaak zonder verklaring. U ziet, dat er
voor ons geen moeilijkheid bestaat. Paulus, zoals alle
Christen-Joden, volgde de wet en hij kon dus zeer goed naar
de tempel gaan en een offerande offeren. Hij komt hier later
nog op terug (Hand. 24:17-19) en zegt ook in Hand. 25:8:« 
Ik heb noch tegen de wet der Joden, noch tegen de tempel,
noch tegen de Keizer iets gezondigd ».

A — Ik geloof dat wij dan heel wat moeilijkheden zullen hebben
met Gal. en Heb., maar U zal daar wel over spreken en ook
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nog iets zeggen van het Nieuwe Verbond.

B — Ja wij zullen alle plaatsen nagaan, die hiermede betrekking
hebben. Ik wil geen stelsel verdedigen, maar geheel Gods
Woord raadplegen en ben steeds bereid voorlopige
gevolgtrekkingen op te geven voor andere, die meer
overeenstemmen met de Schriften, Als U mij lief heeft, help
mij hierin. Laat ons nu Heb. 9:8-10 lezen.

A — Ik zie niet, dat deze verzen iets zeggen over het nog
waarnemen der wet?

B — De statenvertaling spreekt hier als van het verleden, maar
andere vertalingen en de Griekse tekst zelf, spreken van de
tijd, waarop de brief geschreven is. Men moet lezen:« een 
gelijkenis voor de tegenwoordige tijd, waarin zowel gaven
als slachtoffers geofferd worden, welke hen, die de dienst
pleegt » enz. 

Maar laat ons nu Petrus nagaan. Wij hebben reeds gezien
hoe hij een 10tal jaren na Pinksteren Cornelius beschouwt.
Hand. 10 toont ons hoe het nodig was hem een gezicht te
zenden, driemaal herhaald en daarbij nog een bevel door
tussenkomst van een engel, om hem er toe te bewegen naar
Cornelius te gaan. Hij zei:« Gij weet, hoe het enen Joodse 
man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot enen
vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou
gemeen of onrein heten ».

A — Daarentegen is het duidelijk dat, als de Gemeente met
Pinksteren begonnen was, Petrus de eerste zou geweest zijn
om de armen te openen voor een « godzalig » man als 
Cornelius. Laat ons terloops opmerken, dat de zegening der
volken in verband met en door Israël geen « verborgenheid » 
was. Wij hebben. dat vroeger reeds besproken (zie bl. 35). Is
echter Hand. 15 geen aanduiding, dat de besnijdenis niet
meer moest toegepast worden?

B — Laat ons dit hoofdstuk kalm lezen. Over welke gelovigen
gaat het hier?

A — Vers 3 spreekt van de bekering der Heidenen (volken), dit
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werd door Paulus en Barnabas te Jeruzalem- bekend gemaakt
(vers 4). Sommige gelovige (d. i. Christen) Farizeeën
beweerden echter, dat men hen moest besnijden en gebieden
de wet van Mozes te onderhouden. Ik zie nu dat het de
volken betreft, niet de Joden.

B — De vraag was:moeten die gelovigen als « vreemdelingen » 
bij Israël ingelijfd worden door de besnijdenis? Dat was
natuurlijk niet nodig. Jakobus haalt Amos 9:11, 12 aan, een
tekst, die spreekt van de herstelling van Israël en van de
zegeningen, die dan tot de volken komen. Deze zouden als
VOLKEN gezegend worden, niet als tot Israël gevoegden.
Deze tekst zegt dus niets over het volgen der wet door de
Christen-Joden. Of liever hij bevestigt dat zij nog steeds de 
besnijdenis toepasten, want zou dit voorstel zoveel twisting
en beroering gebracht hebben, als de Joden zelf niet meer
moesten besneden worden? Neen nietwaar, dan was de zaak
zeer eenvoudig.

A — Het wordt mij steeds duidelijker, maar toch is het moeilijk
vroegere opvattingen zo maar te laten varen.

B — Beste vriend, ik ben met mijn onderzoek jaren geleden
begonnen, om voor mijzelf tot klaarheid te komen en heb
heel wat gedachten moeten opgeven, al kwamen zij van
hooggeschatte, vrome, ernstige onderzoekers. Nu overzien
wij vele zaken in een korten tijd. Denk over dit alles rustig
na, onderzoek steeds weer, en vraag vooral Gods hulp bij uw
onderzoek. Ik vraag geen bijval, geen eer, maar ik vraag U
om Gods wil, Zijn woord tot zijn volle recht te laten komen,
niettegenstaande, al de tegenstand van onze oude natuur en
van Satan. 

U sprak over moeilijkheden, die wij in de Brieven van
Paulus zouden hebben, als wij aannemen dat de wet nog
moest gevolgd worden na het kruis. Ik moet bekennen dat bij
het oppervlakkig lezen van een vertaling, in de vaste
gedachte, dat, de wet toen te niet gedaan was, men kan
denken dat Paulus dit ook zegt. Laat ons eerst Rom. 3:21, 28
nazien. « Zonder de wet ». Daar wij beweren licht te krijgen
uit de Griekse tekst, zonder kennis van het Grieks, willen wij
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dat hier weer eens aantonen. Wil U « zonder » in de 
Concordans opzoeken?

A — Ja ik zie, dat dit een eenvoudig middel is, toegankelijk voor
ieder, die zich een weinig moeite wil geven. «. Zonder » is 
hier de vertaling van « chooris » en uit andere teksten, waar
dit woord voorkomt, zien wij, dat de betekenis is:« 
afgescheiden van », « behalve », « apart ». Sommige 
Concordanties geven alle teksten niet op, maar in de « 
Englishman's Concordance » vind ik b. v. Mat. 14:21 
opgegeven. Deze tekst toont zeer duidelijk deze betekenis, « 
zonder de vrouwen en kinderen », dat wit niet zeggen, dat 
deze er niet zijn, maar dat zij afzonderlijk gerekend worden.

B — U ziet ook dat « zonder » ook soms de vertaling is van « aneu 
», dat b. v. in 1 Pet. 4:9 voorkomt en werkelijk « zonder » wil 
zeggen. Dus...

A — Dus besluiten wij, dat Rom. 3:21,28 niet zegt, dat de wet niet
meer moet gevolgd worden, maar alleen dat de
rechtvaardigheid Gods geopenbaard is apart van de wet en
verder, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt,
apart van de werken der wet, buiten die werken om.

B — En juist dit moest aangetoond worden, omdat nu het Nieuw
Verbond gesloten was. U weet, dat het O .V. zijn oorsprong
had in het feit, dat Israël beloofde alles te zullen doen wat de
Heere gezegd had en zij dus dachten gerechtvaardigd te
kunnen worden uit de werken der wet. Steeds moest er op
gewezen worden, dat dit niet kon. In hetzelfde hoofdstuk
lezen wij dat Paulus zegt, dat zij daarom de wet niet te niet
doen (Rom. 3:31), maar haar bevestigen of « vaststellen », 
zoals Rom. 14:4 het Grieks weergeeft. Ziet U het groot
verschil met Ef. 2:15, waar de wet wel « te niet » gemaakt is?

A — Maar nu Rom. 6:14. Hier zie ik geen uitweg, tenzij de
vertaling verkeerd is.

B — Tegen de vertaling kan men niets zeggen. Er staat:« wij zijn 
niet ONDER de wet ». Rom. 7:4 voegt er aan toe dat wij der
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wet gedood zijn. De betekenis van Rom,. 6:14 hangt af van
het woordje « onder ». Het drukt volledige slavernij uit. Zie
b. v. Mat. 8:9 « onder de macht »; Rom 7:14 « onder de 
zonde »; 1 Tim. 6:1 « onder het juk ». Dat zegt ons ook Gal. 
3:10, zij stelden zich « onder de vloek » en Gal. 4:3 in 
slavernij « onder eerste beginselen ». In dien toestand is men 
als men door de werken der wet wil gerechtvaardigd zijn,
dan is men van de genade vervallen. Het is echter zeer goed
mogelijk aan het « recht der wet » d. i. aan de rechtmatige 
eisen der wet te voldoen, zonder daarom de
rechtvaardigmaking daaruit te verwachten. Zij die zich voor
de rechtvaardigmaking op het geloof steunden waren van de
vloek en de slavernij verlost (Gal. 3:13), niet meer ONDER
de wet, maar onder de genade en hadden nu een vermaak in
de wet (Rom. 7:22), zij dienden in nieuwigheid des geestes.
Zij waren geen slaven meer, maar kregen het zoonschap
(Gal. 4:3-5).

A — Maar als dat de betekenis is van « onder » en de wet dus ook
spreekt tot hen, die niet « onder » haar zijn, dan zou Rom. 
3:19 toch een andere uitdrukking moeten gebruiken?

B — Daar heb ik niet aan gedacht. Laat ons dit vers onderzoeken.

A — Ik vind Rom. 3:19 niet vermeld in de Concordans bij het
Griekse woord, gewoonlijk door « onder » vertaald, dat is 
merkwaardig. En alle vertalingen, zowel Franse als Engelse
gebruiken toch « onder ». Laat ons de « Englishman's 
Concordance » eens raadplegen.

B — Hier zie ik dat het Grieks « in » heeft en niet « onder ». Dan 
is de zaak in orde, de Heilige Geest spreekt van alle kinderen
Israëls, die « in » de wet zijn, daarom zijn zij niet
noodzakelijk « onder » de wet.

A — Nu een andere « moeilijkheid ». Rom. 10:4 « Want het einde 
der wet is Christus ». Voor sommigen is deze tekst alleen,
voldoende om vast te geloven dat de wet toen te niet gedaan
was.

299



B — Wij zullen hier weer zien, hoe gevaarlijk het is op een
enkelen tekst te steunen om een belangrijke zaak te beslissen.
Laat ons de Concordans raadplegen.

A — Twee Griekse woorden worden door « einde » vertaald. 
Gewoonlijk is het « telos ». Als wij teksten als Mat. 26:58 en 
Rom. 6:21 lezen, zien wij dat de betekenis meer is het
bereiken van een doel of het wijzen op een gevolg, dan het
ophouden van iets. Als Rom. 10:4 wil zeggen, dat de wet niet
meer bestaat, dan zegt Jak. 5:11 dat de Heere niet meer
bestaat.

B — En het andere Griekse woord?

A — Dat is « peras », zoals in Heb. 6:16 « een einde van alle 
tegenspreking ». Dat is dus het ophouden van de 
tegenspreking. Het is heel duidelijk dat door het gebruik van
« telos » in Rom. .10:4 bedoeld wordt, dat in Christus de wet
een doel bereikt had en niet, dat zij opgehouden had.

B — Zij voerde inderdaad tot Christus. Gedurende een tijd was de
wet « om der overtredingen wil daarbij gesteld » (Gal. 3:19). 
Dit doel werd bereikt bij de komst van Christus en nu zou de
wet verder eenvoudig Gods wil voor Israël uitdrukken (Rom.
2:18) en bestaan om gevolgd te worden, niet in eigen kracht
ter rechtvaardigmaking, maar in Gods kracht, na de
rechtvaardigmaking door het geloof.

A — Nu Gal. 4:9, 10. Paulus verwijt hen de « zwakke en arme 
beginselen » te dienen en « dagen en maanden, en tijden en 
jaren » te onderhouden. Ik heb reeds geleerd de woorden van
de Heilige Geest op prijs te stellen en wil zelf nagaan, wat
door « dienen » en « onderhouden » moet verstaan worden.
Ik zie dat de Concordans minstens 9 Griekse woorden
opgeeft voor « dienen ». Het woord gebruikt in Gal. 4:9 staat
voor dienen als een slaaf. Ik herinner mij nu ook, een
dergelijke opmerking gezien te hebben in sommige
vertalingen. Paulus zegt dus, dat zij de uitwendige vormen,
die op zichzelf « zwakke of arme beginselen » zijn, niet
moesten dienen als een slaaf, als « onder » de wet zijnde. Hij 

300



zegt niet dat zij die vormen niet meer mogen uitvoeren in een
nieuwe geest.

B — Dat stemt overeen met hetgeen wij reeds over het volgen der
wet onder het N. V. gezien hebben. Maar nu het woord « 
onderhouden ».

A — Ik bemerk, dat het Griekse woord, hier door « onderhouden » 
vertaald, altijd in een ongunstige zin gebruikt is. Zo b. v.
Mark. 3:2 (waarnemen); Hand. 9:24 (bewaarden). De
betekenis is: alle aandacht op iets vestigen. Zó moeten ze de
feestdagen natuurlijk niet vieren. Het uitwendige, was niet
het bijzonderste, wel het inwendige, dat zeiden alle profeten
reeds in het O. T. 

Nu komen mij ook die woorden van de Heere Jezus uit
Mat. 23:23 voor de geest:« gij laat na het zwaarste der wet, 
namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof.
Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten ». 
Hij zegt ook in Mat. 5:17-19 dat geen jota noch tittel der wet 
zou voorbijgaan, totdat het alles zou geschied zijn (en niet tot
het kruis). Als men uit de teksten die wij in het N. T.
nagegaan hebben, wil besluiten, dat de vormen der wet niet
meer gevolgd moesten worden, dan kan men dit evengoed
besluiten uit hetgeen de profeten gezegd hebben. (Zie bl. 11).

B — Wij moeten dan ook over deze zaak niet veel meer zeggen. In
Gal. 5:1-11 spreekt Paulus over de dienstbaarheid. Zij die 
zich laten besnijden met de gedachte, dat zij door de wet
kunnen gerechtvaardigd worden (vers 4) waren van de
genade vervallen. Die besnijdenis heeft op zichzelve geen
kracht (vers 6); hij predikt hun dus niet de besnijdenis.

A — In Gal. 6:13 zie ik geen moeilijkheid. Zij die besneden
werden hielden zelf niet de gehele wet, al moesten zij ze
houden.

B — Verder zou men Heb. 10:18 kunnen aanhalen « Waar nu 
vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de
zonde ». Een werkelijke offerande, die van Christus, is er
niet meer. Die is voor altijd geschied. Maar daarom kan er
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nog wel een ceremonie zijn als gedachtenis aan die
offerande. Evenals de offeranden vóór Christus, naar het
kruis wezen, kunnen de offeranden na Christus, ook naar dit
kruis terugwijzen. Zoo hebben wij ook in Ezech. 40-45 een 
nauwkeurige beschrijving van al de vormen, inbegrepen de
offeranden, die gedurende het koninkrijk zullen gevolgd
worden. Hierbij behoort ook de besnijdenis des vleses
(Ezech. 44:9), want het was het teken van een « eeuwig » 
verbond (Gen. 17:13).

A — Ik stem toe, dat er geen moeilijkheden zijn om aan te nemen,
dat gedurende de tijd der Handelingen de Christen-Joden de 
vormen der wet moesten volgen.

B — Laat ons nu verder de positie der volken nader beschouwen
en daarna onderzoeken wat de Schrift over ons zegt. Tot op
het einde der Handelingen was Israël Gods volk. De Jood
nam, naar het vlees, de eerste plaats in. Zij worden steeds
éérst vermeld (Rom. 1:16; 2:9, 10). Zij hadden vele
voordelen ( Rom. 3:1, 2; 9:3-5). Jezus Christus is geworden 
een dienaar der BESNIJDENIS, opdat Hij bevestigen zou de
beloftenissen der VADEREN (Rom. 15:8). Van de
zegeningen, die de volken bekomen, wordt maar in de
tweede plaats gesproken en de profeten aangehaald (Rom.
15:9-12). De positie der volkeren wordt misschien het best
gezien uit Rom. 11. Israël is de olijfboom:, de volken worden
als takken ingeënt. Zij hebben deel aan de vettigheid van de
olijfboom (zie ook Rom. 15:27), maar zijn zelf dien boom
niet. In Rom. 11:11 is « vallen » het werkelijke vallen. Als 
dit gebeurt, verdwijnt de olijfboom. In dien tijd waren zij nog
niet gevallen. « Maar door hunnen val » duidt iets geheel 
anders uit. De Concordans toont ons, dat « val » een andere
betekenis heeft, namelijk: misdaad. Zij namen als volk de
Messias niet aan, dit was hun misdaad en nu waren zij in
gevaar te vallen. Intussen worden zij nog geprikkeld door de
komst der zegeningen tot de volken. Dat was toen vooral om
ze ijverzuchtig te maken (Rom. 10:19, 20; zie ook Deut.
32:21. Dit alles was geen verborgenheid. Deze toestanden
bestaan nu niet meer. Er is geen olijfboom en er zijn geen
ingeënte takken. Israël heeft door het volharden in zijn
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misdaad, zijn positie als Gods Volk voor een tijd verloren.
Na zijn laatste poging met de vertegenwoordigers van het
volk, zegt Paulus in Hand. 28:28:« Het zij u dan bekend, dat 
de zaligheid Gods de Heidenen gezonden is, en deze zullen
horen. » Zoals vroeger reeds geschied was, is er nu een
onderbreking in Israëls geschiedenis en in al wat er mee in
verband staat, b. v. het Nieuw Verbond. Die woorden van
Paulus werden spoedig daarop bekrachtigd door de
verwoesting van de tempel. Het volk werd uit het land
verdreven en tussen de volken verstrooid, zoals vroeger toen
God Zijn volk ook « Lo-ammi » (d. i. niet mijn volk noemde. 
(Hos. 1:9, 10).

A — Ik vrees toch nog, dat uw ijver U te ver doet gaan. Wat zegt
U van de woorden « er is geen onderscheid, noch van Jood, 
noch van Griek » (Rom. 10:12)? Die werden toch
uitgesproken gedurende de tijd der Handelingen?

B — U gelooft dat de man het hoofd der vrouw is? (Ef. 5:23 enz.)
En toch zegt Paulus ook, dat in Christus is geen man en
vrouw (Gal. 3:28) evenmin als Jood noch Griek. Hoe
verklaart U dat?

A — De eerste tekst betreft de stoffelijke dingen, de tweede de
geestelijke dingen. Voor wat betreft de maatschappelijke
verhoudingen, is de man het hoofd der vrouw. In de
geestelijke sfeer is geen verschil.

B — Zo is het ook met Israël en de volken tot het einde der
Handelingen en zo zal het ook in de toekomst zijn b. v. onder
het koninkrijk. Israël is dan Gods Volk en door hem komen
de zegeningen tot de volken. Deze zijn slechts ingeënte
takken, voor wat de aardse zaken betreft. Maar Rom. 10:12
spreekt over de rechtvaardigheid uit het geloof. Voor wat dit
betreft is er geen onderscheid, hier gaat het overigens over
iets individueels, niet nationaals.

A — Ik bemerk weer, dat ik U te haastig beschuldigde te ver te
gaan. Toen ik « Het Voornemen der Eeuwen » las meende ik
ook steeds, dat Aristarkos te ver ging. Zolang men echter bij
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Gods Woord blijft, kan men veel verder gaan dan de
overlevering. Voor mij, die niet los kon worden van
onschriftuurlijke beschouwingen scheen dit natuurlijk « te 
ver ». Nu zie ik ook waarom Aristarkos er, zo op drukt, dat 
onze bedeling niet voortvloeit uit die der Handelingen, niet
het produkt is ener ontwikkeling, maar ener schepping.

B — Als men een juiste blik heeft op de tijd der Handelingen, kan
men ook de andere Griekse Schriften tot hun recht laten
komen.

A — Mag ik U echter nog een opheldering vragen? Als ik U goed
begrepen heb, zou dus het koninkrijk niet meer verkondigd
worden na Hand. 28. Hoe legt U dan uit, dat in Hand. 28:31
nog gezegd wordt, dat Paulus daarna het koninkrijk nog
predikte?

B — Mag ik U doen opmerken, dat Paulus het « koninkrijk Gods » 
predikte? Dit koninkrijk omvat alles, zowel het koninkrijk
der hemelen als het « bovenhemelse koninkrijk » van 2 Tim. 
4:18 (Griekse tekst). Aan Paulus was méér geopenbaard dan
aan anderen. Hij kon spreken van het 1000-jarig rijk en ook
van andere plaatsen en tijden. Er staat in uw tekst niet, dat hij
verkondigde dat het « koninkrijk der hemelen » nabij was, al 
heeft hij waarschijnlijk wel over dit koninkrijk gesproken.
Zij die de bijzondere positie der Gemeente onderscheiden,
kunnen nu ook over alles spreken, wat geopenbaard is en in
dezen zin het « koninkrijk Gods » verkondigen.

A — Ja ik zie, dat wij ook onderscheid moeten maken tussen de
verschillende koninkrijken.

B — Het is eigenlijk onbegrijpelijk, hoe zij, die een open oog
hebben 'voor het koninkrijk en de toekomst van Israël, zo
dikwijls blind zijn voor de positie der Gemeente der
verborgenheid. Vlak vóór en gedurende het koninkrijk, is
Israël weer Gods Volk. Zij zijn natuurlijk ook « Christenen »,
evenals velen uit de volken en geheel het N. T. is tot hen
gericht (behalve dan de delen tot de leden der Gemeente).
Veronderstel dat het gehele N. T. tot de Gemeente gericht
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was, wat zou er dan voor deze Christenen overblijven?
Tussen Israël en de volken is er dan weer onderscheid. Alle
profeten spreken over de rol, dien Israël dan te vervullen
heeft:zij zullen een instrument zijn in Gods handen om Zijn
zegeningen over de volken uit te storten. De Christen-Joden 
hebben hun tempel, hun vormen, de Heere zal medegetuigen
door tekenen, wonderen en krachten. De Heilige Geest zal
uitgestort zijn over alle vlees. Welnu als men de kenmerken
van dezen tijd reeds in de Handelingen vindt, welke
moeilijkheid is er dan om, aan te nemen, dat de gelovigen uit
de volken dan in dezelfde verhouding tot Israël staan, als
gedurende het koninkrijk? En als hetgeen de leden der
Gemeente betreft, niet toepasselijk is op de Christenen, die
gedurende het koninkrijk op de aarde zijn, dan is dat ook niet
toepasselijk op de Christenen gedurende de tijd der
Handelingen. En dan ziet men omgekeerd, dat alleen Ef. Fil.
Kol. 2 Tim. tot de Gemeente gericht zijn, al is ook al het
andere voor hen. Zoo er reeds leden der Gemeente waren
gedurende Handelingen, dan kenden deze hun positie nog
niet, vermits Paulus die later slechts zou openbaren. 

Door het onderzoek der profetie komt men ook tot
hetzelfde resultaat:de toestanden in Handelingen en in het
koninkrijk stemmen overeen met wat de profeten schreven.
Zij wisten, dat de volken door of in verband met Israël
zouden gezegend worden. De dingen waarover zij geen
woord zegden beginnen slechts na de Handelingen. Van een
gemeente, die geheel onafhankelijk van Israël en meer dan
Israël zou gezegend worden wisten zij niets. 

U ziet, dat zowel door een onderzoek der « gezonde 
woorden », als door een algemeen onderzoek, wij tot
dezelfde conclusie moeten komen:de Gemeente begint niet
met Pinksteren en heeft een positie verre boven alles, ook
boven die der gelovigen der Handelingen en van het
koninkrijk.

A — Alle pogingen tot tegenwerping, gewoonlijk gedaan zonder
welwillendheid, verdraagzaamheid en zachtmoedigheid (2
Tim. 2:24,25), steunen op het feit, dat de volken reeds in
Handelingen gezegend zijn. Ik zie nu duidelijk in, dat
daarom de Gemeente nog niet begint, vermits de volken
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gedurende het koninkrijk nog veel meer zullen gezegend
zijn, al behoren zij niet tot de Gemeente. Dit alles was nooit
verborgen, maar integendeel door alle profeten verkondigd.
De tegenstanders zien niets van de bijzondere positie der
Gemeente. Zij komen ook steeds terug met de bewering, dat
U en anderen maar een paar brieven overhouden uit de Bijbel
en geven daardoor blijk niets begrepen te hebben. U behoudt
juist alles, maar ziet beter de waarde in van hetgeen tot de
leden der Gemeente gericht is. Zij spreken ook steeds van de
onmogelijkheid, dat zo velen zich zouden vergist hebben. Als
dit als argument kan gelden, deden zij beter zich tot Rome te
richten.

Hoe mag ik God danken nu een open oog te hebben voor
wat Hij in Zijn Woord heeft neergeschreven.

B — Nog een woord over de tijd na de Gemeente. De toestanden
van Handelingen sluiten zich volkomen aan bij die welke
zullen bestaan na de eigenlijke Gemeente. Handelingen had
moeten gevolgd worden door het koninkrijk en was niet een
voorbereiding onzer bedeling. Had Israël zich bekeerd, dan
had, menselijker wijze gesproken, onze bedeling niet
bestaan. Men heeft menig voorbeeld van een dergelijke
toestand. Denk b. v. aan de woestijn reis. De uittocht uit
Egypte was geen voorbereiding van de 40jarige omzwerving.
Gods uitnodiging Kanaän in te gaan was gemeend. 

De algemene wereld toestanden na de Gemeente zullen
dezelfde zijn als gedurende de Handelingen. Het Romeinse
rijk, of iets dat er op gelijkt, zal weer bestaan, Israël zal ten
dele in het land (Palestina) zijn, de Christen-Joden zullen in 
de tempel de wet volgen, de Christenen uit de volken zullen
van hen (als volk) gescheiden zijn. U weet hoe alles nu reeds
naar die toestanden heen wijst. Ook de vorming van
afzonderlijke Christen-Joodse Gemeenten is in verband
hiermee zeer merkwaardig. ¹

¹ Een vereniging « Ammiël » te Dusseldorf heeft tot doel dergelijke zelfstandige
gemeenten te stichten. Ook de « Jewish Christian Alliance » en groepen in 
Nederland werken gedeeltelijk in deze richting.
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A — Hoe kon ik toch zo verblind zijn die dingen vroeger in het
geheel niet in te zien?

B — Misschien is er iemand, die belang had bij uw blindheid?

A — Hoezo? Wie zou daar nu belang bij hebben?

B — Denk eens na. Is er geen schepsel, dat er belang bij heeft dat
men Gods Woord niet tot zijn recht laat komen; de

 dingen verwart, die God gescheiden heeft; aanneemt dat de
apostelen zich vergisten; dat er tegenspraak is tussen Christus
en Paulus en wat dies meer zij? Wie hindert het bovenal als
men de Schriften letterlijk aanneemt?

A — Ik ben er. U bedoelt Satan. Ja, dat is zo. Hoe vreselijk! Wij
rekenen nooit genoeg met dien tegenstander, wij gebruiken
het zwaard niet in onze strijd (Ef. 6:17).

B — Wij komen nu tot de kenmerken onzer bedeling, tenzij U nog
vreest voor warme hoofden en koude harten?

A — U wil mij plagen. Neen, broeder, laat ons God verheerlijken
en de volheid Zijner genade prijzen. Dit kan alleen als men
kennis neemt van Zijn Woord buiten allen sektarische geest.
Ik zie nu ook in, dat ik mij nooit juist bewust was van de
positie, waarin God mij geplaatst heeft en dat ik Hem
daarmee in de eerste plaats te kort deed, en Satan in de hand
werkte.

B — Welnu het overige van ons onderzoek, zal U de gelegenheid
geven dit alles goed te maken. De woorden zullen ons hier te
kort schieten om de heerlijkheden uit te drukken. Wij willen
echter ons gevoel doen zwijgen en nuchter de zaken
onderzoeken, al is dit niet naar de wens van sommigen. Ik
heb geleerd zeer voorzichtig te zijn met het gevoel en het
alleen de vrijen teugel te laten, na een zeer « koud »
onderzoek.

Na de laatste kans, die God, door middel van Paulus, aan
Israël gaf OM zich te bekeren, verlaat Hij hen. Nu
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veranderen alle omstandigheden. Er wordt geen koninkrijk
meer verkondigd en wonderen, tekenen en krachten zijn dan
ook geheel afwezig. Deze nieuwe toestanden waren van alle
eeuwen verborgen en de vervulling der profetie is dan ook
opgeschorst. Alle vormen verdwijnen, het geloof alleen moet
heersen. Een Gemeente wordt geschapen, een « 
samengevoegd lichaam », waarvan Christus het hoofd is. De 
leden dier Gemeente behoren niet tot de aarde, noch zelfs tot
de hemelen, waarvan vroeger gesproken werd, maar tot de « 
bovenhemel », aan de rechterhand Gods, verre boven alles.
Zij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen en zijn in
Hem volmaakt.

A — Ik was enigszins voorbereid door het lezen van het boek « 
Het Voornemen der Eeuwen », maar misschien wil U toch 
enkele zaken wat uitvoeriger aantonen? In welke delen van
het N. T. vindt men die dingen en hoe kan een eenvoudig
gelovige weten, wat bijzonder tot die « Gemeente der
Verborgenheid » gericht is?

B — Na Handelingen schrijft Paulus in de gevangenis:Ef. Fil. Kol.
2 Tint. Deze Brieven zijn dus geschreven na de verwerping
van Israël en betreffen de-nieuwe toestanden. Natuurlijk had
Paulus vele dingen mondeling behandeld; de Brieven geven
maar weer, wat wij er van weten moeten. Nu gaat U het
belang inzien van de vraag of Paulus tot de 12 apostelen
behoort. Behoort hij er niet bij, dan is er geen moeilijkheid te
begrijpen, dat aan hem alleen het rentmeesterschap
(bedeling) gegeven was betreffende dezen tijd. Aan hem was
de grote verborgenheid eerst geopenbaard (Ef. 3:2, 3, 6-9).
Laat ons nu ook Kol. 1:25, 26 lezen:« Welker dienaar ik
geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is
aan u, om te vervullen het woord Gods; namelijk de
verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijne
heiligen ». En let er op, dat het woord « geopenbaard » niet
hetzelfde is in het Grieks als in Ef. 3:3 « openbaring », dit
laatste is uitsluitend gebruikt van iets dat van God zelf komt.
Het woord van Kol. 1:26 wordt gebruikt voor iets dat ook
door middel van mensen kan komen (zie b. v. Kol. 4:4). Ik
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spreek niet van Ef. 3:4, 5, dat zou ons hier te ver voeren en is
in « Het Voornemen der Eeuwen » behandeld. U ziet dat in 
deze tijden de 12 apostelen geen rol meer te vervullen
hebben. Hun werk begint weer na de Gemeente en vooral
onder het koninkrijk (Mat. 19:28). Wat denkt U nu over het
Rooms stelsel, dat op Petrus rust?

A — Het enige waarop het kan steunen is de overlevering. Gods
Woord is echter in strijd met die traditie. In de protestantse
kringen heerst echter ook nog heel wat overlevering. Het
verwondert mij nu ook niet, dat Paulus een groten strijd had
voor de vertroosting en samenvoeging in de liefde en ten
allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot de
kennis der verborgenheid (Kol. 2:1, 2). Hij werd dan ook
verlaten door « allen, die in Azië zijn » (2 Tim. 1:15; zie ook
2 Tim. 4:16).

B — Dit zal ook het geval met ons zijn, als wij geheel Gods
Woord geloven. Daar tegenover staat God « die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in
Christus » (Ef. 1:3). Zo iets was nooit gezegd voor vroegere 
bedelingen. Te meer daar « in de hemel » een uitdrukking is, 
die vroeger nooit gebruikt was. Letterlijk is het « in de 
opperhemelse » (of bovenhemelse) en men vindt die 
woorden alleen in Ef. 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12. U ziet uit Ef.
1:20 dat die « opperhemelse » de sfeer is waar God woont. 
Daar zijn wij in Christus gezet (Ef. 2:6); daar is onze taak
(Ef. 3:10), onze strijd (Ef. 6:12), onze wandel of burgerschap
(Fil. 3:20). Mag ik U nu vragen welk belang het heeft in te
zien, dat wij niets te maken hebben met het Nieuwe
Verbond?

A — Ik zie nu duidelijk, dat dit verbond alleen met Israël gesloten
is, en al worden in die bedeling de volken ook in verband
met Israël als uitvloeiing van dit N. V. gezegend, die
zegeningen zijn niets vergeleken met de onze. Deze zijn
geheel onafhankelijk van Israël en geven om meer dan ooit
aan Abraham, Izak en Jakob beloofd werd, Als wij het N. V.
op ons toepassen, moeten wij ons beschouwen als « ingeënte 
takken », wij kennen dan onze positie niet, of op zijn best
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heel onduidelijk.

B — Is het U opgevallen, dat onze positie niet alleen van Israël
onafhankelijk is, maar van de gehele wereld? Ef. 1:4 zegt:« 
uitverkoren... vóór de grondlegging der wereld ». Het
koninkrijk, de verbonden en alle dingen in betrekking met
Israël, waren « van de grondlegging der wereld » (Mat. 
25:34).

A — Maar U bedoelt toch niet, dat Christus niet voor ons
gestorven is?

B — Wel neen. Ef. 1:7 zegt juist:« in welken wij hebben de 
verlossing door Zijn bloed ». Als kinderen van Adam zijn wij 
zondaren van geboorte en al wat van de zonde gezegd wordt,
is op ons toepasselijk. Daarom heeft juist de GEHEELE
Bijbel zo'n groot belang voor ons. Al zien wij in Ef. Fil. Kol.
Brieven, die speciaal en alleen tot de Gemeente gericht zijn,
daarom kunnen wij Rom. enz. niet ontberen. Maar alle
kinderen van Adam zijn door God niet in dezelfde
omstandigheden geplaatst, niet onder hetzelfde
rentmeesterschap, niet tot hetzelfde doel uitverkoren, en
daarom kan ik niet op mij toepassen, wat tot anderen gezegd
werd in betrekking met hun bedeling. 

Waar wij van Ef. 1:7 spreken, kan ik hier ook uw aandacht
vestigen op het feit, dat « verlossing » in dit vers, de 
vertaling is van een ander woord dan in de vroegere Brieven,
en deze verlossing verder gaat, dan de gewone verlossing..
Zo hebben de leden der Gemeente ook een « verzoening 
» (zie b. v. Ef. 2:16) die meer omvat dan de gewone
verzoening.

A — O! dat de God van onzen Heere Jezus Christus ons geve de
geest der wijsheid en der openbaring, in Zijn kennis;
namelijk verlichte ogen onzes verstands, opdat wij mogen
weten, welke zij de hoop Zijner roeping, en welke de rijkdom
zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (Ef. 1.:17,
18).

B — Amen. Nu verder Christus is het hoofd (niet de Koning) der
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Gemeente, welke Zijn lichaam is. (Ef. 1:22, 23). In Rom.
hebt U wel gelezen over een gemeenschap, die ging tot de
dood en sprak over de opstanding; maar een gemeenschap
zoals deze, die ons met Christus aan de rechterhand Gods
plaatst, komt men nergens tegen. Die gemeenschap tussen
Hoofd en lichaam is er niet zolang er sprake is van een
hogepriester, van een koning, van inzettingen, verbonden
enz.. Tussen bruidegom en bruid kan er een verbond gesloten
worden, tussen Hoofd en lichaam niet. U ziet steeds hoeveel
men verliest en hoe men ten opzichte van God moet te kort
komen, als men zich aan dit alles vastklemt. « Vergetende 
hetgeen achter is » zegt Paulus in Fil. 3:14. En welke
verantwoordelijkheid voor hen, die anderen onderwijzen, en
voor allen, die, gewoonlijk zonder onderzoek, die dingen
verwerpen!

In het tweede hoofdstuk van Efeze zien wij hoe dit lichaam
gevormd is. Vroeger was er Israël EN de volken. Zelfs de
Christen-Israëlieten waren voor wat de stoffelijke dingen 
betreft, van de gelovigen uit de volken gescheiden door de
wet (Ef. 2:11-15). Nu Israël tijdelijk van God verlaten is, is 
de wet « te niet gemaakt ». U ziet, dat dit iets geheel anders 
is dan in Rom. en Gal. Ook Kol. 2:14 spreekt van het « 
uitwissen » en « wegnemen ». Terwijl de toestanden 
gedurende Handelingen de leer der Sabbatisten gedeeltelijk
steunen, wordt zeker nu hun dwaling in verband met onze
bedeling duidelijk. Nu werden die twee, de volken en Het
Volk, in Christus tot een « nieuwe mens » geschapen. Het is 
een schepping, geen evolutie uit de tijd der Handelingen. Zij
zijn tezamen erfgenamen, een samengevoegd lichaam,
tezamen deelgenoten Zijner belofte in Christus naar de blijde
boodschap waarvan Paulus een dienaar is (Ef. 3:6, 7 naar het
Grieks). Vroeger waren er reeds andere « blijde
boodschappen » geweest. Paulus moest de « onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus » verkondigen. Het is dan ook dwaas
dien rijkdom in vroegere geschriften te trachten na te
speuren. Zij die hier niet verder zien dan Romeinen verliezen
dien rijkdom.

A — Wil U mij een opmerking veroorloven? Ef. 3:6 spreekt van
een belofte. Wat is dat dan, als het geen belofte is, die God
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vroeger aan Abraham, Izak of Jakob gedaan heeft?

B — Ef. 2:12 zegt, dat zij « vreemdelingen van de verbonden der
belofte » waren. De verbonden hadden niets te stellen met de
Gemeente. De belofte, die ons betreft wordt in 2 Tim. 1:1
vermeld:« de belofte des levens, dat in Christus Jezus is ». 
Wij kunnen hier niet veel zeggen over het « eeuwige leven ». 
Alleen dit:die uitdrukking betreft in de eerste plaats het
karakter van dat leven, niet de duur. « Eeuwig » is letterlijk « 
aioonisch » d. i. in betrekking met DE aioon of de aionen. Zij
die het eeuwige leven hebben, leven wel voort na de aionen,
maar dat is hier niet aangegeven. Zich tevreden stellen met
het eeuwige leven, is, hoe schoon het ook is, niet aannemen
AL wat God ons te geven heeft. Kol. 3:4 spreekt echter over
iets anders: Christus is ons leven en dat leven is volgens vers
3 met Christus verborgen in God. Hier hebt U de belofte voor
ons. De breedte, en lengte, en diepte, en hoogte hiervan kan
ik niet begrijpen. Maar... ik geloof het. Onze gedachten en
woorden, kunnen die dingen alleen naar een lagere sfeer
trekken.

A — U had wel gelijk te zeggen, dat het hart niet koud zou blijven.
Toen wij spraken over de gaven aan de Gemeente; hebben
wij reeds gezien, dat er geen talen, gaven der gezondmaking
enz. waren. Nu ik Ef 4:11, 12 hierover lees, herinner ik mij
ook wat U zei over het « opnieuw toebereiden » (bl. 5). Ik zie 
nu het belang in, de juiste betekenis van « volmaking » te 
begrijpen. Gewoonlijk zegt men dat de heiligen van af
Pinksteren nu verder onderwezen worden. 'Wij weten echter,
dat er geen evolutie der Gemeente is. Het woord « volmaking 
», dat de betekenis heeft van « opnieuw toebereiden » drukt
dit ook weer uit.

B — U ziet ook hoe nodig het is kennis te hebben van de
Schriften. Ik bedoel hier het woord « kennis », dat Paulus in
Ef. 4:13; Fil. 1:9 (erkentenis); Kol. 1:9, 10; 2:2 gebruikt. Het
is letterlijk « bovenkennis » (zo men wil:volle kennis), 
namelijk geloven wat God kent. Ook Rom. 10:2 gebruikt dat
woord: « dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met
verstand ». Van hoe vele onzer, broeders kan dit laatste
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gezegd worden. Het is waar, dat « in veel wijsheid is veel 
verdriet, en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart
» (Pred. 1:18), maar verdriet is nu juist ons deel in deze « 
boze eeuw ». Er is een gemeenschap, ook in het lijden( Kol.
1:24; Fil. 1:29; 3:10). 

Ik wil nog een ander voorrecht der gemeenteleden
aanhalen:hun lichaam zal gelijkvormig zijn aan Zijn heerlijk
lichaam, (Fil. 3:21). Dat is méér dan Rom. 8:29, zoals U in « 
Het voornemen der Eeuwen » hebt kunnen lezen. Verder zijn 
deze gelovigen in Christus nu reeds « volmaakt » (Kol. 2:10).

A — Ik zie nu de grote voorrechten der Gemeente, haar
buitengewone positie en het verwondert mij niet, dat Paulus
dan ook zo aandringt dat de wandel er mee zou
overeenstemmen (b. v. Ef. 4:1). Hoe groot is onze
verantwoordelijkheid tegenover de mensen en de geestelijke
wezens! (Ef. 3:10). Hoe licht zijn wij ons Hoofd tot schande!
Hoe nodig is het Gods Woord steeds weer te onderzoeken, de
dingen te beproeven, die verschillen (Fil. 1:10) en dat Woord
recht te snijden (2 Tim. 2:15)! 

Uw tegenstanders moeten geen uitvluchten zoeken, maar
eens duidelijk antwoorden op de volgende vragen: 

1. Moesten de Christen-Joden de vormen der wet niet
volgen gedurende de Handelingen? Moeten zij dergelijke
vormen niet volgen gedurende het koninkrijk? Zo ja,
waarom, moeten de leden der Gemeente, die uit Israël
zijn, de wet nu niet volgen?

2. Waarom is de gehele tijd der Handelingen door allerlei
gekenmerkt, dat nu niet bestaat, maar wel gedurende het
koninkrijk zal bestaan?

3. Is het Nieuw Verbond niet met Israël gesloten? Zijn er
soms twee nieuwe verbonden?

4. Welke delen der Schrift zijn voor de Christenen, die op
aarde zullen zijn, na de Gemeente? 

Zijn de gevangenisbrieven ook gericht tot de gelovigen 
vlak vóór en gedurende het koninkrijk? 

5. Waarom zegt Paulus, dat de gelovige Thessalonicensen
UIT de toekomstige toorn zullen gered worden, als de
Gemeente er niet in komt? (1 Thes. 1:10 Gr. tekst). 

Hoe kan Paulus verwachten, levend te worden 
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Dit alles, en nog veel meer, wordt uitgelegd door aan te
nemen, dat de Gemeente slechts na Handelingen begon. De
enige reden, die men tegen deze uiterst eenvoudige oplossing
kan inbrengen, is dat zij niet met de overlevering strookt. 

opgenomen, als hij weet te zullen sterven? (2 Tim. 4:6). 
6. Is de positie der Gemeente in de « opperhemelse » of in 

betrekking met aardse dingen? Is die positie dezelfde als
die der Christenen van Handelingen en van het
koninkrijk?

Zijn de zegeningen en de positie der volken onder het 
koninkrijk groter dan die der Gemeente? 

7. Is de Gemeente slechts een ingeënte tak op de
Israëhetische olijfboom?

8. Waarom waren er geen gelovigen uit de volken bij het
begin der Gemeente, in de veronderstelling namelijk, dat
zij met Pinksteren begon?

9. Ontsluit Petrus de Gemeente met de sleutelen des
koninkrijks? Waarom stelt hij als voorwaarde de
bekering van Israël, terwijl hij eigenlijk van de Gemeente
had moeten spreken? (Hand. 3:19-22).

10. Waren de toestanden van de Handelingen « verborgen in 
God »? Waarom spreken de profeten wel over die
toestanden, zowel als die van het koninkrijk, maar niet
over de zegeningen der Gemeente geheel onafhankelijk
van Israël (zoals na de Handelingen)?

B — Laat mij hier nog iets zeer ernstigs bijvoegen. U ziet, dat bij
ons onderzoek de Schriften in al hun onderdelen als door
God ingegeven aanvaard worden. U ziet dat elk woord tot
zijn recht komt zonder ingewikkelde uitlegging. Alles is
eenvoudig, maakt een geheel en legt zich zelve uit, als men
het maar neemt zoals het er staat. Wij moeten niet
veronderstellen, dat de Heere Jezus of de apostelen zich
vergisten. Wij begrijpen waarom, er tussen hun woord
dikwijls zo'n groot verschil is. Al zien wij nu geen wonderen,
toch hindert het ons niet te geloven, dat er vroeger waren, en
er in de toekomst zullen zijn. Zelfs het O. T. kunnen wij in
alles letterlijk aannemen zonder moeilijkheid, al zegt het, dat
het N. V. met Israël gesloten zal worden. 

Daartegenover weet U wat het gevolg geweest is van de
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algemeen verspreide gedachten in de christen wereld. In het
kort gezegd:afval en Schriftkritiek. Men kan nu wel te weer
gaan tegen de Moderne Kritiek; dit is alles te vergeefs als
men de diepe oorzaken niet aantast. Zij die bevreesd zijn de
volle waarheid aan te nemen en te verkondigen, werken er
onbewust aan mede die kritiek en hare gevolgen te
bevorderen. Denk aan de strijd uit Ef. 6; wij hebben slechts
één wapen: Gods Woord. Daarentegen is het hoofdmiddel
van de vijand: de overlevering. 

De Schriftkritiek begon eigenlijk in Paulus' dagen, daarom
wees hij Timotheus steeds op de Schrift en de ingeving der
Schrift (b. v. 2 Tim. 3:16) en waarschuwde hij voor hen, die
het oor van de waarheid afwendden. De hoofdoorzaak van
dien afval was: 1° Dat zij het voorbeeld (model) der gezonde
woorden niet hielden (2 Tim. 1.:13) en 2° Dat zij het Woord
der waarheid niet recht sneden (2 Tim. 2:15). Het gevolg
was, dat zij zich van de waarheid afwendden, zich keerden
tot fabelen, niet wettig streden (2 Tim. 2:5), d. i. niet volgens
Gods wil, wandelden. En tenslotte waren zij vaten tot oneer
(2 Tim. 2:20). Paulus was niet bang voor de gevolgen van
zijn evangelie (2 Tim. 2:8), van zijn leer (2 Tim. 3:10), zelfs
al zag hij, dat allen in Azië zich van hem afwendden (2 Tim.
1:15; 4:16) en al werd hij vervolgd, zoals « allen, die 
godzaliglijk willen leven in Christus Jezus » (2 Tim. 3:12. De
grote meerderheid, die zich van Paulus afwendde, heeft zich
ontwikkeld tot het hedendaagse « christendom » met al zijn 
overlevering.

Als men dus bang is voor de gevolgen ener nieuwe
beschouwing, dan lette men ook op de gevolgen der
tegenwoordige opvatting. Gevolgen zijn echter voor ons
slecht te overzien, en de hoofdzaak is onderzoeken of de
beschouwingen schriftuurlijk zijn. Dan kunnen wij de
gevolgen in Gods handen laten. 

En laat mij nu eindigen met de opmerking, dat de ware
rechtzinnigheid niet bestaat in te geloven wat de vaderen
zegden, maar in het letterlijk geloven van wat God gezegd
heeft door middel der Schriften. 

Wij moeten komen tot volle verzekerdheid des verstands,
tot boven- of volle kennis der verborgenheid van de God en
Vader van Christus, in Denwelke al de schatten der wijsheid
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en der kennis verborgen zijn. Niet dus in traditie of
belijdenis, in Hem zijn zij verborgen en uit Zijn volheid
ontvangen wij door de Schriften genade voor genade.
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