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Namelijk verlichte ogen uws 
verstands, opdat gij moogt weten, 
welke zij de hoop van Zijn roeping, 
en welke de rijkdom zij der 
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VOORWOORD. 
 

Dit werk, oorspronkelijk als boekwerk geschreven, is daarna 
nader bewerkt tot vervolgartikelen voor het tijdschrift: « UIT DE
SCHRIFTEN ». Daartoe is het hier en daar, uitgebreid of afgerond. 
Als overdruk van deze artikelen, die onder de titel van: « Het 
Profetische Woord » in bovengenoemd tijdschrift gestaan 
hebben, bieden we deze uitgave thans in z'n geheel aan. Slechts 
hier en daar is iets gewijzigd. De ingekorte artikelen zijn tot hun 
oorspronkelijke opzet terug gebracht. 

Het doel van dit werk is, een enigszins stelselmatige hoewel 
niet volledige, uiteenzetting te geven van Israëls Profetie om daar 
mee aan te tonen 1° dat het onderwerp der O.T. profeten het volk 
Israël en niet de « Kerk » of de Christenheid is; 2° dat het N.T. 
voor het grootste deel over Israël handelt. Israëls herstel en 
toekomst is een onderwerp, dat hoe langer hoe meer de gelovigen 
onzer dagen bezig houdt en aanvaard wordt. Veel is er reeds over 
dat herstel geschreven, meer dan eens werd Israëls toekomst 
uitgestippeld. Een 15tal (± 1918) jaren geleden verscheen in: « 
Maranatha, een studie over de onvervulde profetie », van de hand 
van Ds. H. Bultema, een bredere uiteenzetting en weldoordachte 
verdediging van Israëls herstel, die aller onderzoek waard is. Ook 
is uit zijn zeer schoon « Practisch commentaar op Jesaja » in dit 
opzicht veel te leren. Met dat al meenden we, dat een nieuwe 
bewerking van Israëls profetie ondernomen moest worden en wel 
om de volgende redenen: 

Vooreerst om de lijn van Israël konsekwent door te trekken 
door het N.T. Te weinig wordt ingezien, dat de grens der 
tussenbedeling, waarin we nu leven, niet in de Evangeliën 
aanvangt, maar eerst dan, als God, bij monde van Paulus, Israël 
in Hand. 28 ter zijde stelt, en de bijzondere bedeling opent, 
waarin we nu nog leven en waarin het Lichaam van Christus 
wordt toebereid. Voor zover ons bekend is, is er slechts één 
Nederlands werk, waarin de grens dezer bedeling scherp wordt 
aangegeven, n.L. in: « Het Voornemen der Eeuwen en de 
Gemeente der Verborgenheid » door Aristarkos. Het kleinere 
werkje: « Begint de Gemeente met Pinksteren? » door S.V.M. is 
een nadere aanvulling hierop. Waar beide met een ander doel zijn 
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geschreven en niet uitsluitend Israëls profetie op de voorgrond 
konden stellen, meenden we een eigen opzet te moeten 
ontwerpen, terwijl we voor verder onderzoek niet konden nalaten 
op genoemde belangrijke werken de aandacht te vestigen. 

Te weinig wordt ingezien, dat het grootste deel van het N.T. 
over Israël handelt, De term: Koninkrijk der hemelen wordt niet 
verstaan en wel hierom niet, omdat men meent, dat met de 
Evangeliën een geheel nieuwe lijn begint. Om iets van het N.T. 
te verstaan, moet enig inzicht van het O.T. aanwezig zijn. En dat 
vindt zijn wortels in Genesis. Zo zijn we er toe gekomen, daar 
ons uitgangspunt te nemen, na vooraf in een meer algemeen 
gedeelte een en ander over de uitlegging der Profetie te hebben 
behandeld. 

Ten tweede kwamen we tot zelfstandige bewerking, om een 
inleiding te geven tot twee uit ons onderwerp voortvloeiende 
werken, n.l. over: « De Tijden der Eeuwen », waarin uiteen gezet 
wordt, wat de H. S, onder het begrip « eeuwigheid » verstaat en 
waardoor het Schriftinzicht verbreed wordt en over: « 
Veelvuldige wijsheid Gods », waarin nader stilgestaan wordt bij 
de verschillende bedelingen. Dat werk rondt het geheel af en 
besluit bet, Voor beide laatste werken is deze inleiding, die ook 
weer een op zich zelf staand geheel is, nodig. De Schrift leert ons 
de vaste lijnen van Gods voortschrijdende openbaring zien. Het 
is mede Zijn bestel, dat we het inzicht, dat God ons in Zijn 
Woord gaf, aan de medegelovigen onzer dagen en aan de 
onderzoekers der Schriften aanbieden. 

Met één waarschuwing. Ons werk bedoelt niet het lezen der 
H.S. overbodig, maar onmisbaar te maken. Gods Woord is in zijn 
geheel en in zijn onderdelen volkomen. Tot het naspeuren van 
die volkomenheid wil ons werk het middel zijn. Men moet zelf 
verder graven en zelf leren putten uit de bron der openbaring 
Gods. We kunnen zeer veel van anderen leren, maar elk gelovige 
moest er toe komen zelf Gods Woord te onderzoeken en dan 
eindigen met de belijdenis: Wij geloven niet meer om eens 
anders zeggens wil, want wij zelf hebben Hem gehoord. Zo 
hopen en wensen we, dat men mede door ons werk, de Schrift 
moge leren lezen, dat men zelf als uit Gods mond hoort en 
verstaat en opneemt, wat Hij zegt, Ons werk wil niet meer dan de 
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weg daartoe banen en aantoonen, hoe men door konkordantie-
onderzoek Gods woord nader kan leren kennen, Elk gelovige 
kan, zonder de grondtalen te kennen, de Schrift onderzoeken. 
Indien men dat deed met behulp van een goede konkordantie, 
kwamen we wellicht veel eerder tot enigheid des geloofs. Gods 
Woord is niet zo moeilijk, het wordt moeilijk gemaakt door 
traditie, eigen opinies enz. De Schrift is evenzeer het boek der 
eenvoudigen, wat z'n inhoud aangaat als het boek der geleerden, 
wat z'n vorm en inhoud betreft. Elk gelovige kan, bij het licht 
(Des Geestes, maar ook daarbij alleen, Gods Woord, al is het dan 
ook in brede trekken, beter leren verstaan dan thans het geval is, 
Die Geest lichte de lezers ook voor bij deze studie. 

De opening van Gods Woord geeft licht, Ps. 119:130. Het licht 
uit het Woord is thans bijzonder nodig, nu de duisternissen dezer 
eeuw alles in slagschaduwen hullen. Thans bijzonder wordt 
bewaarheid: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
voor mijn pad, Ps. 119:105. 
 

* * * 
 

Enkele opmerkingen tot besluit. 
De strukturen zijn overgenomen uit de Companion-Bible. Wat 
taal en spelling betreft, hebben we de naamvals n's laten 
vervallen. Dit is taalkundig bezien, een zaak van konsekwentie 
en praktisch een aansluiting bij de beschaafde spreektaal. Alleen 
in citaat uit de Staten-Vertaling (St. V.) wordt hiervan 
afgeweken, al zullen ook hierbij de andere verouderde 
naamvalsvormen achterwege blijven. Slechts een enkele maal 
zal, vooral bij de voornaamwoorden, een 'n geplaatst worden om 
klem bij te zetten. Sommige vrouwelijke voornaamwoorden zijn 
veranderd in afgekorte mannelijke. 

Waar aan alle menselijke arbeid feilen kleven en 
onvolkomenheden zijn, willen we die in ons werk, waar er op 
attent gemaakt, hetzij in een apart deel, hetzij in een supplement 
herstellen of aanvullen. Voor het verdere gebrekkige in opzet en 
uitwerking geve de Heere Zijn vergevende en aanvullende 
genade. 

DE SCHRIJVER.
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INLEIDING. 
 
LEIDENDE BEGINSELEN. Het is van belang voor alles de leidende 
beginselen aan te geven, die tot grondslag liggen van dit werk en 
van andere geschriften van onze hand. Ze zijn deze: 

l° Al de Schrift is van God ingegeven. Mogen er in de 
afschriften soms fouten zijn ingeslopen — hoe veroordelen ze de 
onachtzaamheid der overschrijvers — toch geloven we, dat God 
gezorgd heeft, dat ze óf zeer klein, óf uit andere Schriften te 
herstellen zijn, óf dat ze geen grote schadelijke gevolgen hebben. 
Onderzoek naar de beste handschriften blijft plicht en zal de 
waarheid steeds nader bevestigen en steeds meer licht geven. Het 
N.T. is hiervoor een schitterend bewijs. Men is tot de erkentenis 
moeten komen, dat het N.T. van de Oude Kerk der eerste eeuw 
hetzelfde is als wat wij nu bezitten. De handschriften mogen nog 
niet geheel overeenstemmen, de verschillen zijn miniem. We 
geloven, dat de Heere eenmaal hetzelfde zal doen blijken voor de 
Hebr. Schriften. We houden ons geheel aan Gods geinspireerde 
Schriften vast. Bijbels zijn vertaalde Schriften, ze zijn niet 
geinspireerd. Waar het nodig is, moet men dus op de grondtalen 
terug lopen; Bijbels zijn, hoewel onmisbaar, niet steeds afdoende 
en beslissend bij het onderzoek, al kan een volledige 
konkordantie de enigszins ontwikkelde leek vlak bij de bron 
brengen. 

Van de bekende vertalingen der Reformatie blijkt hoe langer 
hoe meer, dat ze onnauwkeurigheden in zich hebben, die het 
zuivere licht hier en daar te veel onderscheppen. De Staten Vert. 
(St. V.) is in vele opzichten nog de beste, al hebben de Duitse 
van Luther, de Engelse Authorised Version en de Franse 
vertalingen van verschillende hand ook hun verdiensten. Ze 
vullen elkaar dikwijls aan. Met dit al zijn ze feitelijk voor diepere 
Schriftstudie ontoereikend; op meerdere punten laten ze ons met 
betrekking tot de fijnere afwerking in de steek. Gaarne wensten 
we een grondig herziene Statenvertaling met kanttekeningen 
voor de gewone bijbellezers en daarnaast een konkordante 
uitgave, waarin de Hebr. en Griekse tekst naar de grondbetekenis 
en vorm weergegeven was, zodat de onderzoeker zonder kennis 
van de Oude talen, er toch met een korte inleiding of met kleine 
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aantekeningen op kon teruglopen. Is Gods Woord dat niet waard?
2° Waar mogelijk, nemen we de H.S. letterlijk op. In hetzelfde 

verband wensen we het ene deel niet letterlijk en het vlak daarop 
volgende deel figuurlijk of symbolisch uit te leggen. Niet dan 
door stijlfiguren genoopt, wijkt men van deze regel af. Men zal 
zien, hoe de H.S. aan kracht wint, door haar, waar mogelijk, 
letterlijk op te nemen. Waar mogelijk, wil zeggen, waar er 
generlei aanleiding is, van de gewone, eenvoudige zin af te 
wijken. Men leze niet figuurlijk « Kerk », waar letterlijk « Israël 
» staat, geen « gemeente », waar « koninkrijk » staat, enz. Deze 
regel gaat alleen niet op, waar de doorgaande lijn aantoont, dat 
we met een aanpassing te doen hebben aan de heersende 
voorstellingswijze der oude tijden. 

3° De H.S. bevat al de waarheid, die God voor onze eeuw 
(aioon) en voor dit leven nodig geacht heeft, te openbaren ten 
dienste van ons heil. We kunnen die met ons inzicht slechts 
benaderend uitdrukken. Geen enkele Kerk of groep kan zeggen 
DE waarheid te vertolken of eens vooral vastgelegd te hebben in 
belijdenisschriften. Het moet juist ons streven zijn, zoveel 
mogelijk de waarheid te benaderen en dat voortdurend weer 
opnieuw. Velen bouwen op de reeds bestaande konfessies 
(belijdenissen) voort, zonder telkens weer op de H.S. terug te 
lopen. Gevolg daarvan is, dat men vaak hoe langer hoe meer van 
elkaar af komt te staan. De H.S. is de enige absolute Getuigenis 
te midden van alle betrekkelijke kerkelijke waarheden en ook te 
midden van alle onzuiverheden der stelsels. 

4° Van opgravingen en ontdekkingen wensen we een dankbaar 
gebruik te maken. Eén ding verlieze men hierbij niet uit het oog: 
De Schrift vormt ook zonder archeologische (oud heidkundige) 
en filologische (taalkundige) verklaringen een op zich zelf staand 
geheel. Het gevaar, dat men tegenwoordig loopt, is dat men 
dreigt te gaan vergeten, dat God wel de talen der mensen 
gebezigd, maar er toch een eigen cachet (karakter) aan gegeven 
heeft. Gods Woord is gelouterd in een aarden smeltkroes, 
gelouterd zeven maal. Met alle zorg heeft Hij elk woord gekozen 
en gerangschikt. De Schrift moet daarom allereerst door de 
Schrift verklaard worden. De innerlijke samenhang zal dan 
blijken hechter te zijn dan we tot nu toe vermoed hebben. De 
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H.S. is een organisme, dat wel de elementen uit de talen en zeden 
en toestanden der mensen assimileert, d.i. in zich opneemt, maar 
daarin niet verloopt of ondergaat. 

5° De H. S. is allereerst en allermeest openbaringsboek voor de 
mens. Niet voor een groep van mensen, b.v. geleerden. Als 
zodanig wensen wij ze na te gaan. We willen de hoofdmomenten 
der openbaring en der beloften Gods aangeven. Veel moet dus 
onbesproken blijven of wachten op bekwamer pen dan de onze. 
Wij wensen slechts een inzicht te geven in de voortschrijdende 
Godsopenbaring en in de hoofdwaarheden voor onze tijd nodig. 

6° God brengt voor elk groot tijdsgewricht een of meer 
bijzondere waarheden naar voren. Ook voor deze tijd heeft Hij 
iets te geven. Dat zullen in beginsel oude en eenvoudige 
waarheden blijken te zijn, doch waar die lange tijd bedolven 
waren onder het stof der traditie, zullen ze op het eerste gezicht 
iets nieuws en bij gebrek aan de nodige voorbereiding iets 
ingewikkelds schijnen te zijn. Bij dieper bezinning wordt echter 
alles helder en klaar. Evenals in de tijd der Reformatie, staat de 
Christenheid thans op een keerpunt. Men zoekt en tast naar iets 
anders, men voelt een tekort. Welnu, dat kan aangevuld worden 
door opnieuw de H.S. in haar volheid te onderzoeken, De 
Reformatie gaf ons, van achteren beschouwd, maar gedeeltelijk 
de Schrift weer terug, d.w.z. de inhoud er van. We leven thans in 
een tijd, om de Schrift in haar volheid te leren inzien. 
Waarschijnlijk is het thans de laatste opleving in deze bedeling: 
Alles gaat eenmaal ten dode. Zover zijn we thans nog niet. De 
Antichristus staat nog niet voor de deur. God wil eerst nog iets 
naar voren brengen, oud in wezen, diep voor de denker, 
eenvoudig voor de geestelijk gelovige, groot in conceptie. 
(bevatting), schoon door innerlijke kracht. 

7° Er is niet één Kerk, maar één Christus. Evenals een land 
velerlei gewesten en velerlei bevolking telt, zo heeft het hemels 
vaderland allerlei groepen. Evenals bij een bruiloft vele partijen 
optreden, zo heeft de Bruiloft des Lams vele deelhebbers. 
Evenals in de tempel velerlei groep diende, zo heeft de hemelse 
tabernakel velerlei dienende klassen, De leer van de uniformiteit 
der gelovigen is daarom tegennatuurlijk en weerspreekt de 
Schrift. Men make niet één, wat God gescheiden heeft. Men lette 
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op de dingen, die verschillen. De uniformiteit doet tekort aan de 
eer van Christus met Zijn velerlei ambten en aan de heerlijkheid 
van Gods veelvuldige wijsheid, Alleen de Gemeente, die Zijn 
Licham. is, vormt een eenheid, die boven alle groepen zal 
uitstralen. Gods veelvuldige wijsheid komt uit in de groepen, 
Zijn allesovertreffende genade zal gezien worden in de 
Gemeente, die Lichaam van Christus is, de Volkomen Man. 

8° De H.S. moet verklaard worden naar de verschillende 
bedelingen, die God opent, Men moet rekening houden met 
tijden en gelegenheden. Eerste eis daartoe is: vasthouden aan de 
inspiratie en zoveel mogelijk vasthouden aan de letterlijke 
opvatting der door God geopenbaarde dingen. (Zie punt 2). 
Tweede eis is: de betekenis van het woord eeuwig te leren 
verstaan. Derde eis is na te gaan, waar God zich aanpast bij het 
spraakgebruik van een bedeling, van de tijd, dus waar God de 
mens tegemoet komt. Dit laatste is nodig, waar een waarheid 
andere schijnt te kruisen, zonder te harmoniëren. Men zoeke 
eerst de hoofdlijn, daarna moet het verschil verklaard worden uit 
de spreekwijze of het idioom (taaleigen) dier tijden. Dit laatste 
geldt b.v. de opstanding van Christus (ten derde dage, na drie 
dagen, drie dagen en drie nachten) en de betekenissen van geest 
en ziel. De hoofdwaarheden moet door de taaleigenaardigheden 
en volksuitdrukkingen niet uit het oog verloren worden. De 
Schrift spreekt vaak op menselijke wijze, doch houdt Gods 
waarheid tot op het einde toe vol. Tot de menselijke spreekwijze 
rekenen we ook de stijlfiguren, het taaleigen (idioom), desnoods 
ook de schrijfwijze der woorden. 

We hopen, dat het ons gegeven mag zijn, binnen deze grenzen 
te arbeiden. Er ligt zoveel onafgedaan werk van de Reformatie 
voor onze tijd op afdoening te wachten, dat meer dan één 
persoon daaraan een lang mensenleven zou kunnen arbeiden. 
Onze arbeid wil niet meer dan voorbereidend zijn. De Heere geve 
bekwamer mannen met meer wijsheid en vaardiger fijner pen dan 
de onze en zette zo het werk tot verlichting van onze bij alle 
vooruitgang duistere tijden voort, het licht versterkend door een 
reeks van medearbeiders, die met vaardigheid van verstand, 
volheid van geest, veelheid van wijsheid, Gods majestueuze 
Woord ontvouwen. De heerlijkheid van het unieke Woord des 
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Heeren, uitgedrukt in de armelijke mensentalen, is reeds 
verheven schoon, Welk een majesteit zal het dan zijn, als Hij de 
oorspronkelijke taal tot ontwikkeling zal doen komen of een 
nieuwe wereldtaal zal scheppen, waarin Hij voor aller oor Zijn 
heerlijkheid zal openbaren. 
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I. OPVATTING, UITLEGGING EN INSPIRATIE DER PROFETIE.
 

a. De profetische tussenruimte. 
 
OVER DE UITLEGGING DER PROFETIE. Ten opzichte van de 
opvatting en uitlegging der profetie kan men in hoofdzaak 
drieërlei standpunt innemen. Men kan ze ten eerste negeren d.i. 
laten voor wat ze is, niet trachten ze te leren begrijpen, niet 
zoeken naar klaarheid, eigenlijk doen alsof ze er niet is. Dat nu 
doet tekort aan de volheid der H.S. Al de Schrift is van God 
ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat 
de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt 
toegerust., zegt 2 Tim. 3:16. Wie de profetieën dus verzaakt, ziet 
zich niet alleen ontbloot van velerlei lering, maar mist ook de 
wapenen ter wederlegging en staat zwak in de strijd. En dat is 
tegenwoordig met velen het geval. Men is niet meer 
georiënteerd, De laatste kwart eeuw heeft de wereld een gehele 
verandering ondergaan, de laatste 15-10 jaar is zij uit haar 
voegen gelicht en daarmee zijn velerlei oude leerstelsels 
ondergraven en aan het verzinken. Wie nu, wat het geestelijke 
betreft, niet op de H. S. terugloopt als de rots, waarop het 
gebouw des geloofs opgetrokken moet worden, ziet het door de 
neerbruisende stortvloed van allerlei wind van leer, ineenstorten 
en heeft geen beschutting meer tegen de wegspoelende vloed en 
neerstroomende regen van allerlei meningen en opinies. Wie de 
H.S. in zake de profetie verzaakt, komt ook niet tot verbetering 
van zijn vroegere meningen, veelal van de vaderen overgeërfd. 
Waar thans alles onder de kritiek komt en alles tot op de wortel 
toe nageplozen wordt, is het zaak het verkeerde uit te ziften, te 
reinigen en de basis uitsluitend te doen rusten op de H.S. En hoe 
kan dat, als men een groot deel negeert en doet alsof het er niet 
is? Zo komt er van de onderwijzing tot rechtvaardigheid, d.i. tot 
beantwoording aan de normen, weinig of niets terecht. Is het dan 
ook wonder dat de mens Gods heden zo gebrekkig is en niet tot 
alle goed werk toegerust. De grondfout ligt in de verzaking der 
profetieën, omdat die de sleutel in handen geven ter opening van 
het O.T. En eerst als dit verstaan wordt, kan men het Nieuwe 
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leren inzien. Niet omgekeerd. 
 
VERGEESTELIJKEN. Ten tweede kan men de profetieën 
spiritualiseren, d.i. vergeestelijken. Men zegt dan: Er is een deel 
letterlijk vervuld, maar het andere, niet letterlijk vervulde deel 
moet men geestelijk opvatten d.i. men moet het anders lezen dan 
het er eigenlijk staat. De voorstanders dezer opvatting negeren de 
profetieën niet, geven toe, dat er een deel niet letterlijk vervuld 
is, hebben daar dus oog voor, maar verder komen ze niet met hun 
inzicht, Wel met hun uitlegging. Maar die is subjectief. Men zie 
zelf. Juda b.v. is in het ene geval het letterlijke Juda, in het niet 
vervulde deel ener profetie de Kerk. Het Huis Jakobs is nu eens 
Israël, dan de Kerk, Sion nu eens in Jeruzalem hier, dan weer in 
het hemels Jeruzalem. Israël is nu eens het aards, dan weer het 
geestelijke Israël, En zo kan men doorgaan. Wel beschouwd is 
dat de kracht der H.S. ondergraven, de grondslagen wegnemen, 
de vastheid oplossen. De moderne kritiek snijdt de vastheid weg, 
de vergeestelijkingsmethode snijdt de vastheid af, de een 
verminkt de Schrift, de ander verlamt ze, de een amputeert, de 
ander vivisecteert. En de hoge kritiek èn de 
vergeestelijkingsmethode randen de vastheid aan. De een 
betwijfelt ze, de ander lost ze op. Beide komen hierin overeen: 
Men moet het Woord maar niet nemen zoals het verband het 
uitwijst. 

Nu schijnt de vergeestelijkingsmethode eerbied te hebben voor 
het Woord. En ze bedoelt dit ook wel, In dat opzicht verschilt ze 
van de moderne kritiek, Ze wil het Woord behouden. Maar niet 
zoals God het gegeven heeft, Dat acht ze onmogelijk. Te 
geloven, dat als God Israël zegt, Hij Israël bedoelt, dat Huis 
Jakob het volk Israël betekent, Jeruzalem stad en inwoners van 
de hoofdstad van Palestina en dat Babel Babel en niet Rome is 
enz., dat aanvaardt ze niet, Veelal is de oorzaak daarvan, dat men 
bevooroordeeld is door zijn eens opgebouwde stelsel, waarin de 
konsekwentie der H.S. niet past. De vergeestelijkingsmethode 
vervluchtigt dus de H.S. en is subjectivistisch, d.i. wat zij meent 
is de bedoeling der H.S. 
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DE TEGENWOORDIGE STORTVLOED DER VERGEESTELIJKING. 
Het vergeestelijken der H.S. begint hoogtij te vieren, De 
waarheden, die in de weg staan, worden vervluchtigd. De 
Modernen zijn hiermee begonnen. Christus is niet Gods zoon in 
reëele zin, maar in ideëele, niet de zoon, maar een zoon Gods. De 
Swedenborgianen zijn verder gegaan en zijn grootmeesters in 
deze methode. Christen-Scientisten en Theosofen aanvaarden 
ook de H.S. als zij er de inwendige, symbolische zin uit mogen 
halen. Dat nu is wel erg, maar nog niet het ergste. Het ergste is 
als zij, die zeggen de ganse H.S. te aanvaarden zoals zij ons 
gegeven is, er mee omspringen op en wijze, die alle logica, laat 
dus staan alle realiteit, krom trekt. 

Een stortvloed van leer over de laatste dingen spoelt de 
vastheid van het oude orthodoxisme weg. Men meent, dat het 
eind der wereld nabij is. Het kan niet snel genoeg gaan, En wat in 
de weg staat moet maar omvergelopen of gesublimeerd worden. 
Alle maat is weg, alle norm zoek, alle vastheid gaat te loor. Vele 
bergen zijn nu machtigen, vele heuvelen nu heersers geworden, 
Was Babylon eertijds Rome, thans is het de hele Christenheid, 
die niet tot de partij behoort. Het aller oog zal Hem zien, werd 
door Jood en Moderne ontkend, maar door de 
vergeestelijkingsrichting opgelost tot een onzichtbaar zien, Men 
stoort zich aan geen enkele realiteit. 

Dat is de uitwerking van de inzet, die de Reformatie gegeven 
heeft. Begonnen met de afwijking: Neem het niet vervulde 
geestelijk op, is deze opvatting een lawine geworden, waaronder 
het orthodoxisme gaat bezwijken, De grondvesten schudden, de 
fronten worden opgerold, de schijnbaar vaste dam is 
doorgebroken, het water stijgt en dreigt alles te verzwelgen. De 
Reformatie kan de stortvloed niet langer weerstaan, omdat zij 
zelf ondermijnend werkte. 
 
DE RECHTE SNIJDING. De derde opvatting is de letterlijke beter 
de reëele die tot norm heeft het zichzelf gelijkblijvende. En 
daarop kan alleen gebouwd worden, die alleen kan tot vastheid 
leiden. Die leert het Woord rechtsnijden d.i. in juiste delen 
verdelen. Letterlijke of Reëele verklaring wil niet zeggen, dat we 
geen oog zouden hebben voor de beelden, stijlfiguren en 
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dichterlijke uitdrukkingen. Ook daarin is de profetie rijk. Maar 
onder letterlijke verklaring verstaan we, dat we van de delen van 
eenzelfde verband niet het één letterlijk moeten nemen en het 
ander in hetzelfde verband symbolisch. Verband en redelijk 
verstand geven aan, wat er bedoeld wordt. Als een deel letterlijk 
vervuld is, en het andere vlak daarop volgende niet, dan moeten 
we niet zeggen: dat is nu figuurlijk vervuld. Nu moeten we, de 
tekst getrouw, de verklaring gelijk doen blijven en zeggen, dat 
het nog onvervulde deel in de toekomst vervuld zal worden. We 
maken dus een insnijding in de delen en hij, die dat leert doen bij 
het licht van Gods Geest, zal dat recht leren doen en een arbeider 
worden of zijn, die niet beschaamd wordt, die het Woord der 
waarheid recht snijdt 2 Tim. 2:15. 

Dit beginsel heeft een zeer verre strekking. Niet allen het 
tekstverband, maar ook een bijbelboek als geheel moet 
beschouwd worden. Als aan het begin van een bijbelboek sprake 
is van Juda en Jeruzalem of van Israël en aan het eind daarvan 
ook, dan moeten we, de zich gelijkblijvende opvatting 
voorstaande, zeggen: Nu geldt het aan het eind ook Juda en 
Jeruzalem of Israël enz. 't Wordt immers tot dezelfde groep 
gezegd. De profeet bedoelde toch niet anders. Alleen de tijd kan 
verschillen, Maar de groep is dezelfde, niet wat personen betreft 
maar wat afkomst, geslacht betreft. Een voorbeeld uit de 
ongewijde geschiedenis. Als in 1549 bij de Pragmatieke Sanctie 
van de Nederlanders voorspeld zou zijn geworden, dat bij de 
vrede van Munster de Schelde blijvend zou gesloten worden en 
die sluiting der Schelde ons in 1948 last, onaangenaamheid, 
verwikkeling, zo mogelijk annexatie zou veroorzaken, dan 
zouden we, als we deze profetie als ernstig opnamen ze niet zo 
uitgelegd hebben, dat we het eerste deel voor Nederland opvatten 
en het laatste voor Nieuw Holland. En als dan in 1648 het eerste 
deel vervuld was zou iedereen, die de gehele profetie geloofde, 
zeggen: En nu staat Holland het tweede deel ook te wachten. 
 
SCHRIFTUURLIJKE UITLEGGING. Onder de letterlijke of reëele 
opvatting verstaan we dus de zichzelf gelijkblijvende verklaring, 
die in eenzelfde verband aan dezelfde woorden, dezelfde 
betekenis geeft, maar de vervulling naar tijden en gelegenheden 
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ziet plaats hebben. 
Dat wordt vereist op 3-erlei grond. 
Vooreerst op grond van de « redelijke godsdienst », die we 

hebben. Als bijv. Huis Jakobs in Gen. 46:2,7 betekent: Jakobs 
natuurlijke afstammelingen, zien we niet in, waarom deze term in 
Luk. 1:33 gelovigen uit de Heidenen zou moeten betekenen. Als 
Juda. en Jeruzalem in Jes. 1:1 betekent: de afstammelingen van 
de zoon van vader Jakob en Jeruzalem de hoofdstad van die 
stam, waarom zou Juda dan in Jes. 2 een figuurlijk « volk » en 
Jeruzalem de « Kerk » zijn? Als bergen Israëls in Ez. 6:2,3 
betekent: de aardrijkskundige verheffingen in het land door Israël 
bewoond, waarom zou deze term dan in hetzelfde boek, maar wat 
achteraan (34:14 en 38:8; 39:17) iets anders aanduiden? Dat is 
onredelijk. Ter plaatse zullen we een en ander nader uitwerken. 

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

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

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

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

Beide geïnspireerde schrijvers wijzen er dus op, dat wat er ook 
geschiede, God Zijn woord over Zijn volk Israël ten volle zal 
vervullen, Zij delden het woord in en vanzelf recht, daar ze 
stonden onder direkte leiding des Geestes. 
 
CHRISTUS' VOORBEELD. Ten derde wordt op onze opvatting over 
de profetie het zegel gedrukt door de hoogste Profeet Zelf, Die èn 
aan Jakobus èn Paulus èn aan ons allen het onderricht geeft, hoe 
we de profetieën uit moeten leggen en wat we moeten denken 
over de nog niet vervulde profetie, Dat onderricht vinden we in 
Luk, 4:16-21. 

Als de Heere in Nazareth gekomen is, gaat Hij naar de 
synagoge en wordt Hem de rol van Jesaja gegeven. « En als Hij 
het boek open gedaan had; vond Hij de plaats, waar geschreven 
was: De Geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; 
Hij heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te 
verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart, om den 
gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om 
de verslagenen henen te zenden in vrijheid, om te prediken het 
aangename jaar des Heren ». 

Wat doet de Heere nu? « En als Hij het boek toegedaan en den 

18



dienaar wedergegeven had, zat Hij neder, en de ogen van allen in 
de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te 
zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld ». 

Slaan we nu op; welk gedeelte van Jesaja dit is. 't Is hfdst. 
61:1-2a. Daar lezen we ongeveer, hetzelfde. We citeren alleen 
het tweede vers: « ... om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen des Heren ». Tot dusver heeft de Heere Jezus dus 
gelezen. Toen sloot Hij het boek en zei: « Heden is deze schrift 
in uwe oren vervuld ». Niet dus, wat er verder volgt 2b-8: « en 
den dag der wrake onzes Gods, om alle treurigen te troosten, om 
den treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven wonde 
sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des 
lofs voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden 
eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij 
verheerlijkt wonde. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen 
bouwen, de vroegere verstoringen weder oprichten en de 
verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht 
tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden en 
vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; 
doch gijlieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren 
onzes Gods noemen, gij zult het vermogen der, heidenen eten en 
in hun heerlijkheid zult gij roemen. Voor uw dubbele schaamte 
en schande zullen zij juichen over hun deel, daarom zullen zij in 
hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde 
(Hebr. vreugde der eeuw) hebben en Ik zal een eeuwig verbond 
met hen maken » (Hebr.: verbond der eeuw). 
 
DE DAG DER WRAAK. Jes. 61 vanaf, vs 2b is dus toekomstig, 
want de dag der wrake is toekomstig. 

Wij wensen dat nog even na te gaan. 
De dag der wrake wordt het eerst genoemd in Jes. 34:8. Als we 

dat hoofdstuk lezen, blijkt, dat het een profetie is, die betrekking 
heeft op de eindtijd. Al het heer der hemelen zal uitteren en de 
hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek en al hun heer 
zal afvallen gelijk een blad van den wijnstok en gelijk een vijg 
afvalt van den vijgeboom, vs. 4. Dat vers wordt in Openb. 6:13 
en 14 geciteerd en heeft dus betrekking op de tijd van het zesde 
zegel. Hoe ook opgevat, het was toekomstig t.o.v. de volheid des 
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tijds en is niet vervuld in Jesaja's dagen. De Heere Jezus, Die als 
hoogste Profeet in allen dele het woord recht sneed, sneed dus 
ook die toekomstige dag der wraak af van het toen vervuld 
wordende. Wat dus volgt na vs 2a is toekomstig, de dag der 
wrake is nu het eerste, wat Israël en de Volken zal treffen. Israël 
om zijn afwijking, de Volken, omdat zij Israël uit haat vervolgen 
en verdrukken. Jes. 34:1 en 2 luiden dan ook: « Nadert gij 
Heidenen om, te horen en gij Volken, luistert toe, de aarde hoore 
en hare volheid, de wereld en alles wat daaruit voortkomt. Want 
de verbolgenheid des Heren is over al de Heidenen en 
grimmigheid over al hun heer... » In de Openb. zien we daarvan 
de uitwerking. 

In Jes. 63:4 lezen we weer van de dag der wraak, Vs. 1-4 
luiden: « Wie is deze, die van Edom komt met besprenkelde 
klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad, Die 
voorttrekt in grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid 
spreekt, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan 
Uw gewaad en Uw klederen als een, die de wijnpers treedt? » 
Dan volgt het antwoord: « Ik heb de pers alleen getreden en daar 
was niemand van de Volkeren met Mij en Ik heb hen getreden in 
Mijn toorn en heb ze getrapt in Mijn grimmigheid en hun kracht 
is gesprengd op Mijn klederen en al Mijn gewaad heb Ik 
bezoedeld, want de dag der wraak was in Mijn hart en het jaar 
Mijner verlosten was gekomen ». In Openb. 19:13 vinden we: « 
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was », 
en in 19:15 « ... en Hij treedt de wijnpers van den wijn des toorns 
en der gramschap des almachtigen Gods ». Dit woord is nog niet 
vervuld, wijl Christus nog niet wedergekomen is. Jes. 63 en Op. 
19 naast elkaar gelegd, bewijzen dus eveneens, dat de dag der 
wraak nog toeft, en eerst in de eindtijd zal komen. 

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

Dat het overige gedeelte van Jes. 61 toekomstig is, volgt ook 
uit de 2 uitdrukkingen: eeuwige vreugde en eeuwig verbond 
(Hebr.: vreugde der eeuw en verbond der eeuw). Beide zien op 
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de toekomende eeuw, niet op de « eindelooze eeuwigheid », die 
de westerse dogmatiek er van gemaakt heeft. 
 
DE TUSSEN BEDELING. Met het duidelijke voorbeeld van de 
Heere Jezus voor ogen, zo duidelijk, dat er maar één gegeven is, 
maar waarmee allen moesten kunnen volstaan, is het gemakkelijk 
inzicht te verkrijgen in de profetie in het algemeen en in die 
aangaande Israëls herstel in het bijzonder, Er is tussen het 
vervulde en onvervulde gedeelte een ruimte, die nu bijna een 19 
eeuwen duurt. Hoewel de delen bij elkander staan, behoren zij, 
wat tijd betreft; niet bij elkaar; ze gelden wel Israël, maar niet 
Israël in dezelfde bedeling. Het eerste deel is het « jaar van het 
welbehagen des Heren », het andere dat van « de dag der wrake 
onzes Gods ». 

En tussen die beide nu ligt de grote tussen bedeling van 19 
eeuwen. Het jaar van het welbehagen des Heren eindigt in Hand 
28 als Paulus zich afkeert van Israël en een nieuwe bedeling 
intreedt, die thans nog doorloopt, Hierop kunnen we in dit werk 
evenwel niet diep ingaan, Alleen dit nog: 

Wanneer men in het bergland de bergtoppen achter elkaar ziet 
liggen, schijnt het, alsof de bergen vlak naast elkaar liggen. 
Naderbijkomende merkt men, dat er vaak een zeer grote afstand 
tussen is, Van een stad, van op een afstand bezien, schijnen de 
hooge gebouwen, die in een lijn liggen, tamelijk aan elkaar 
verbonden, Eerst als we praktisch van het ene naar het andere 
gaan, zien we, dat ze soms in geheel andere wijken staan en er 
veel meer tussen ligt, dan we dachten. 

Zo ook met de profetie. Van achteren beschouwd heeft God 
iets verborgen gehouden, dat juist ligt tussen de delen. Bijzonder 
bij Jes. 61 is dat duidelijk. Dat nu is door de Kerken der 
Reformatie niet opgemerkt. Met alle geweld wilde men die delen 
bij elkaar houden. Wat God echter gescheiden heeft, verenige de 
mens niet. En Hij hèèft gescheiden. Waarom, zal later blijken. 
 
INGESNEDEN PROFETIEEN. In onderstaande teksten geven we 
eenige voorbeelden van ingesneden profetieën. Wat vóór de lijn 
staat is vervuld, het andere is toekomstig. 
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Het Verleden 
  

De 
tussen

bedeling

De Toekomst 
  

      
Jes. 11:1-4a. 
...en de zachtmoedigen des 
lands met rechtmatigheid 
bestraffen. 

Jes. 11:4b-12:6. 
Doch Hij zal de aarde 
slaan met de roede Zijns 
monds, en met den adem 
Zijner lippen zal Hij den 
goddeloze doden... 

      
Jes. 61:1-2a. 
...het jaar van het 
welbehagen des Heren. 

Jes. 61:2b-11. 
en den dag der wraak 
onzes Gods.... 

      
Jes. 9:5a 
Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons 
gegeven, 

Jes. 9:5b, 6 
en de heerschappij is op 
Zijn schouder; en men 
noemt Zijn naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke 
God, Vader der 
eeuwigheid, Vredevorst; 

      
Dan. 9:26a 
en een volk des vorsten, 
hetwelk (lees: die) komen 
zal (d.i. een volk waarover 
de Antichristus eenmaal 
vorst zal zijn), zal de stad 
en het heiligdom 
verderven (vervuld in het 
jaar 70 na Chr.). 

Dan. 9:26b-27 
en zijn einde zal zijn met 
een overstromenden vloed, 
en tot het einde toe zal er 
krijg zijn, en vastelijk 
besloten verwoestingen. 
En hij zal velen het 
verbond versterken één 
week; (Dit moet nog 
plaats hebben) 

      
Hos. 2:11-12 Hos. 2:13 Daarom, ziet, Ik 
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En Ik zal verwoesten haar 
wijnstok en haar 
vijgeboom...En Ik zal over 
haar bezoeken de dagen 
des Baäls... 

zal haar lokken, en zal 
haar voeren in de 
woestijn; en Ik zal naar 
haar hart spreken. En Ik 
zal haar geven haar 
wijngaarden van daar af... 

      
Hos. 3:4. 
Want de kinderen Israëls 
zullen vele dagen blijven 
zitten, zonder koning, en 
zonder vorst, en zonder 
offer, en zonder opgericht 
beeld, en zonder efod en 
terafim. 

Hos. 3:5 
Daarna zullen zich de 
kinderen Israëls bekeren, 
en zoeken den HEERE, 
hun God, en David, hun 
Koning; en zij zullen 
vrezende komen tot den 
HEERE en tot Zijn 
goedheid, in het laatste der 
dagen. 

      
Amos 9:8 
Ziet, de ogen des Heren 
Heren zijn tegen dit 
zondig koninkrijk, dat Ik 
het van den aardbodem 
verdelge; behalve dat Ik 
het huis Jakobs niet 
ganselijk zal verdelgen, 
spreekt de HEERE. Zie 
verder vs. 9, 10 

Amos 9:11 
Te dien dage zal Ik de 
vervallen hut van David 
weder oprichten... 

      
Micha 5:1, 2a 
En gij, Bethlehem Efratha! 
zijt gij klein om te wezen 
onder de duizenden van 
Juda? Uit u zal Mij 
voortkomen, Die een 
Heerser zal zijn in Israel, 

Micha 5:2b-14 
dan zullen de overigen
Zijner broederen zich 
bekeren met de kinderen 
Israëls. (Israël is tot op 
heden nog onbekeerd, 2 
Cor. 3:16) 
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en Wiens uitgangen zijn 
van ouds, van de dagen 
der eeuwigheid. Daarom 
zal Hij henlieden 
overgeven, tot den tijd toe, 
dat zij, die baren zal, 
(Maria) gebaard hebbe; 
      
Hab. 2:13 
Ziet, is het niet van den 
HEERE der heirscharen, 
dat de volken arbeiden ten 
vure, en de lieden zich 
vermoeien tevergeefs? (nu 
n.l. in deze eeuw) 

Hab. 2:14 
Want de aarde zal vervuld 
worden, dat zij de 
heerlijkheid des Heren 
bekennen, gelijk de 
wateren den bodem der 
zee bedekken. (in de 
toekomende eeuw) 

      
Zach. 9:9 
Verheug u zeer, gij 
dochter Sions! juich, gij 
dochter Jeruzalems! Ziet, 
uw Koning zal u komen, 
rechtvaardig, en Hij is een 
Heiland; arm, en rijdende 
op een ezel, en op een 
veulen, een jong der 
ezelinnen. Zie Mat 21:5 

Zach. 9:10 
En Ik zal de wagens uit 
Efraim uitroeien, en de 
paarden uit Jeruzalem; ook 
zal de strijdboog 
uitgeroeid worden, en Hij 
zal den heidenen vrede 
spreken; en Zijn 
heerschappij zal zijn van 
zee tot aan zee, en van de 
rivier tot aan de einden der 
aarde. 

      
Luk 1:32a 
...Deze zal groot zijn, en 
de Zoon des Allerhoogsten 
genaamd worden. 

Luk 1:32b-33 
en God, de Heere, zal 
Hem den troon van Zijn 
vader David geven. En Hij 
zal over het huis Jakobs 
Koning zijn in der 
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GEEN TIJDSBEREKENING. Wij willen dus de profetie, waar 
nodig, uitleggen met behulp van wat we willen noemen: de 
profetische tussenruimte. De sterrenwereld kan ons hierin heel 
wat leren. Oppervlakkig beschouwd, schijnen alle sterren aan het 
hemelgewelf naast elkaar te staan. Hoe komt dat zo? Omdat onze 
blik ze daarheen projecteert, ze op één vlak zet. De nauwkeurige 
waarnemer bemerkt weldra, dat ze op verschillende afstanden 
staan en de sterrenkundige weet ons daar nog meer van te 
vertellen. Zo ook met profetieën. De één staat of stond dichter bij 
dan de andere. De één verschijnt in het licht ener voorbijgegane 
bedeling, de ander in het licht ener toekomstige. Ons is het niet 
gegeven (zoals de sterrenkundige) de juiste afstand te berekenen 
in de tijdsorde. Die heeft God voor ons verborgen gehouden. 
Velen hebben het beproefd, geen enkele poging is geslaagd of zal 
slagen, omdat wij, wat God verbergt, niet kunnen berekenen. 
Alle ondernomen pogingen ten spijt; blijft onherroepelijk 
vaststaan 1 Tim. 6:15, « Welke (n.l. Christus) te Zijner tijd zal 
vertonen (te zijn) de zalige en alleen machtige Heere. » Te Zijner 
tijd zal Hij zich openbaren. Hiermee vervalt alle berekening. We 
kunnen en willen de afstanden tussen de vervulde en onvervulde 
profetie niet berekenen. Iets anders is het echter, of we ze kunnen 
constateren. En dat kunnen en moeten we doen. 

Dat heeft de Reformatie niet gedaan. Ze heeft alle profetieën 
naar het veld der « Kerk » geprojecteerd. 't Is aan onze tijd 
vóórbestemd deze fout, maar dan ook snel, te corrigeren. We 
moeten niet projecteren, vervlakken, maar observeren, scherp 
onderscheiden, niet alles voor de « Kerk » bestemmen, maar 
opletten op de dingen, die verschillen. Fil. 1:10. Dan zullen we 

eeuwigheid, en Zijns 
Koninkrijks zal geen einde 
zijn. 

      
Zie Voorts: 
Klaagl. 4:21. 
Zef. 3:7. 
Luk. 21:24a 

  
Klaagl. 4:22. 
Zef. 3:8. 
Luk. 21:24b 
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de tussenruimte zien en de profetische diepten leren verstaan, al 
kunnen wij ze ook niet meten. Dat is dan mede een leerschool 
om te komen tot de belijdenis, dat alleen in Christus alle schatten 
der wijsheid en der kennis verborgen zijn (Col. 2:3) en dat we 
moeten wachten en aan Hem moeten over laten, wanneer Hij te 
Zijner tijd Gods raad verder uitwerken en daarmee ook de 
profetieën vervullen zal. 
 
VOOR- EN EINDVERVULLING. Vele profetieën hebben een voor-
en een eindvervulling. Dat kan eerst duidelijker gezien worden, 
als men oog krijgt voor de tussenbedeling. De onvervulde 
profetie doet de voorvervulde aanvoelen en onderkennen. Waar 
de Reformatie geen oog had voor de bedeling van het Koninkrijk 
en Israëls roeping in de toekomende eeuw, waar ze de insnijding 
niet onderkende, is ze er toe gekomen de vóórvervulde profetie 
letterlijk te nemen, de eindvervulling geestelijk en symbolisch te 
leren opvatten. Geestelijk —: de zegeningen waren voor de « 
Kerk », de vloek voor de Jood. Symbolisch —: het eindgericht 
betrof de Wereld in het algemeen, Israël werd (en wordt) in die 
verklaring niet meer gezien als eerste drager van het oordeel. 
Hiermee gaat alle vastheid te loor. De insnijding in de profetie nu 
geeft bij het licht des Geestes ook inzicht in de vóórvervulde 
profetie. M.a.w.: In Israël heeft vaak het door de profeten 
voorspelde op kleiner schaal een voorvervulling gehad en zal in 
de toekomst zijn eindvervulling vinden. 

Een voorbeeld daarvan. Elia heeft eenmaal in Israël een 
roeping vervuld. Niettemin zal hij andermaal verschijnen, Mal. 
4:5. Zijn tweede optreden zal gelijken op zijn eerste, doch in 
breder sfeer voelbaar zijn. Men kan ook alles omkeren en 
zeggen: Het vóórvervulde was slechts voorbode van de ware, de 
eindvervulling, het was voorbereiding tot die eindvervulling. 
Eenmaal treden alle medewerkende faktoren weder in volle 
kracht naar voren en gaat het treurspel van het Heden over in de 
door God bereide blijdschap der Toekomst. De slotakte moet nog 
ontrold worden. 

Dat er een voor- en eindvervulling is, vindt z'n oorzaak in 
Israëls hardnekkigheid en onbekeerlijkheid. Indien Israël zijn 
Messias had aangenomen, had God tot de volle vervulling 
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kunnen voortgaan. Thans kon dit niet. In Zijn Raad heeft Hij 
daarmee gerekend. 
 
UITLEGGING EN TOEPASSING. Velen menen, dat men door deze 
wijze van uitlegging, n.l. door insnijding te maken, de Schrift 
verarmt. Nu kan de Schrift op zichzelf nooit verarmd worden, 
wijl ze Gods goudmijn is. Men bedoelt te zeggen, dat door deze 
uiteenzetting vele Schriftgedeelten niet voor ons schijnen te zijn. 
Hier ontstaat de verwarring tussen uitlegging en toepassing. De 
uitlegging van het O.T. en grotendeels van het N.T. betreft Israël, 
de toepassing is individueel naar tijden en gelegenheden. M.a.w.: 
Het O.T. handelt over Israël en is te onzer lering. Het geeft 
voorbeelden, 1 Cor. 10. Wie meent, dat de O.T. beloften tot de « 
Kerk » en tot de gelovigen onzer bedeling over gaan, is vervallen 
in ongeeslelijke inkonsekwentie. De vloek uitspraken zijn dan 
voor Israël, de zegeningen voor de « Kerk ». Men lere twee 
dingen wel inzien: Heel Gods Woord is VOOR ONS, d.i. in alle 
delen is lering, terechtwijzing, onderricht, enz. te vinden, maar 
niet heel de Schrift gaat OVER ONS. Het O.T. gaat over Israël, 
de Volken, enz., niet over de « Kerk ». 

Hoe moeten we de O.T. profetie dan opvatten? Aldus: Men 
late en vloek èn zegen staan voor Israël, maar zie tevens in, dat 
de individueele gelovigen, of groepen van gelovigen in 
toestanden kunnen verkeren, die gelijk zijn aan de in de Schrift 
genoemde. Bijzonder in onze bedeling is er grote 
verscheidenheid. Waaruit die ontstaat, gaan we thans niet na. Een 
ding is zeker: Er zijn verschillende trappen des geloofs. Dat 
wordt te veel uit het oog verloren, Het is tevens een bewijs, dat 
men de Profetie wel kan toepassen op, maar niet kan uitleggen 
met betrekking tot de gelovigen onzer dagen. Die toepassing is 
individueel. 

Onze verwachting is niet die der O.T. gelovigen. Ze is veel 
hoger. De O.T. openbaring is doeldienend, niet doelstellend voor 
« de dag der zaligheid », Men leze daarom de Schrift, neme 
bijzonder in zich op datgene, waarbij de Heilige Geest ons 
bepaalt en doet stilstaan, wat ons « treft » en waarvan we ons 
gedrongen gevoelen het te herlezen en te overdenken. Dat is de 
persoonlijke lering, de « toepassing ». Met dat al blijft de 
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uitlegging en de uiteindelijke vervulling voor Israël. Dat volk zal
ten volle voor zichzelf bewaarheid zien, wat God besproken
heeft, Israël als volk zal de beloften (en straffen) ervaren. Thans
past God toe naar tijden en gelegenheden. De een zal bij dit uit
Jesaja, de ander bij dat uit Jeremia bepaald worden, een derde bij
iets uit Ezechiël. Gingen die O.T. profetieën over ons, op ons
over, dan ervoeren we allen gelijktijdig hetzelfde. En dat is niet 
het geval. Toepassing is dus individueel, naar verschillende
tijden, het onvervulde geldt geheel Israël in de volgende bedeling
of in de volgende eeuw. (Tussen bedeling en eeuw is verschil.) 
 
DE GRONDFOUT. De grondfout van het de-toepassing-tot-
uitlegging-maken ligt in het idee, dat er slechts één gemeente, één
« Kerk » is, die van de grondlegging der wereld vergaderd wordt.
Dat is niet het geval. Ef. 3:15 spreekt van alle (Gr, elk) geslacht in
de hemelen en op de aarde. God bereidt vele groepen toe en voor 
elk dier groepen heeft Hij bijzondere beloften. Nu kan het woord
voor een groep met beperkter roeping ook een groep met wijder
roeping dienen. Er kan een zekere parallel zijn, omdat alle
groepen uit mensen bestaan, die in een persoonlijke verhouding
tot God gezet worden. Hierbij kan de een van de ander leren. Dit
houdt evenwel niet in, dat de gelovigen van deze bedeling Israëls
beloften tot erfdeel zouden ontvangen. Dat te leren leidt tot « 
vergeestelijking » der Schrift. Daarbij leest men voor Israël de « 
Kerk », Nog afgezien daarvan, dat men zo de Schrift oplost,
ontstaat tevens het gevaar, dat men een « Kerkgeloof » krijgt, 
omdat, wat God tot lering gaf, tot « leer » wordt d.i. in een 
bepaald systeem wordt ingedrongen waar buiten men niet gaan
mag zonder getroffen te worden door het oordeel van « 
afwijkende gevoelens » te hebben. Dat gevaar is verre van
denkbeeldig in onze dagen. De persoonlijke heilstoeeigening
wordt er door belemmerd en in de weg gestaan. Er moet
geestelijke wasdom zijn. Die wordt bevorderd door het O.T. ter
toepassing te gebruiken door het in zijn voorbeelden te schetsen.
Men moet dit leren inzien: Wat God tot Israël zegt, loopt vaak
evenwijdig met het leven der individuëele gelovigen wat betreft
het proces van zonde en verlossing, nochtans is onze positie een
andere, onze roeping een hogere. 
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Paulus is de man, voor wie God het in Zijn genade weggelegd 
heeft deze hogere roeping te openbaren. Zonder Israëls beloften 
op te heffen, openbaart God ons, niet alleen geslachten der aarde, 
— Israël en de Volken —, maar ook geslachten der hemelen. Ja 
nog meer dan dat, het Lichaam van Christus! 

Een der grondfouten van de Reformatie is, dit niet of ook maar 
ternauwernood in te zien, laat staan uitgewerkt te hebben. 
Uitgegaan uit het diensthuis van Rome, moet ronduit erkend 
worden, dat de Reformatie is blijven dolen in de woestijn van 
Staatskerk en Kerkstaat. Men is blijven zitten bij de 
vergeestelijking, die wel heel vroom lijkt, maar èn Gods Woord 
van kracht berooft èn de hogere roeping uit het oog verliest. 
Later hopen we de gelegenheid te hebben een en ander nader uit 
te werken, Voor thans houde men in het oog, dat de profetieën 
over Israël gaan en aan dat volk uiteindelijk zullen vervuld 
worden voor wat het onvervulde gedeelte betreft en dat God de 
individuëele gelovige troost, bemoedigt, berispt en vermaant 
door persoonlijke toepassing van Israëls Schriftwoorden, en door 
hem Israëls historie als aanschouwelijk onderricht voor te 
houden. 
 
DE SYMBOLIEK VAN LUKAS 4. Voor hen, die de onvervulde 
profetie zo gaarne vergeestelijken, wijzen we ten slotte op de 
symboliek, die er in Luk. 4 ligt, Daar sluit de Heere het Boek, 
nadat Hij een deel van Jes. 61 gelezen heeft, en geeft het weder 
terug aan de dienaar. Lukas zet het er zo treffend bij. Is het 
zonder betekenis? Neen, dan had hij het even goed weg kunnen 
laten. Na en naast de letterlijke betekenis, ligt hierin ook een 
symbolische zin. De dienaar — Israël — krijgt zijn Boek terug! 
D.w.z:, ook het niet vervulde deel is voor Israël, al wordt dit deel 
dan ook in een andere bedeling vervuld. Wat de « Kerk » onjuist 
voor zich voorspeld ziet, moet teruggegeven worden. De Heere 
heeft meer dan dat gegeven in de Paulinische Schriften, Israël 
krijgt zijn Profetie terug. Van een massa-bedeling tot de « Kerk » 
waarin onze vaderen geloofden, is niets gekomen. Israël vormt 
een eigen groep en eenmaal bekeerd, zal het in hoofdzaak niet 
langs de Paulinische lijn lopen, die de « Kerk » had moeten 
volgen, maar in verhouding tot God staan, zoals een dienaar staat 
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tot zijn heer, Israël staat tot Christus niet in broederverhouding,
zoals de gelovigen in Romeinen in Hem hun Eerstgeboren
Broeder zien, noch ook als de Leden staan tot het Hoofd, zoals
Efeze ons voorhoudt, maar als onderdaan staat tot koning. Israël
is Gods dienaar, Gods Volk. Zijn Heer en Vorst zal het zo leiden,
dat het zijn profetieën terug ontvangt, er zich door opheft uit de
bezoedeling en de onreinheid, opgelopen in de graven der
Volken. Hij zal Zich een volk toebereiden, gewillig op de dag
Zijner heerkrachten. 

Waar dan de dienaar het boek terug ontvangt, en de daad van
Christus in Luk. 4 symbool is van het weergeven aan Israël van
de hun toebetrouwde woorden Gods (Rom, 3:2) en het boek van
Jesaja symbool is van al Israëls Profetie, daar ligt in Christus'
handelwijze voor ons een aanwijzing om in des Dienaars Boek
des Dienaars historie en toekomst te zien beschreven, M.a.w. Het 
O. T, spreekt van Israël, niet van een Kerk, die eerst later
geopenbaard is, voor het eerst aan Paulus en welker dienaar hij
eerst wordt aan het begin der reeds genoemde tussenbedeling. 
 

b. Enige bijzondere termen. 
 

Het is gewenst van het bovenstaande algemeen gedeelte enkele
toepassingen te geven door enige termen te bespreken. 
 
BERGEN ISRAELS. De term « Bergen Israëls » komt 17 maal voor 
in Ezechiël en uitsluitend daar alleen. 

Het eerst in Ez. 6:2, 3: « Mensenkind, zet uw aangezicht tegen
de bergen Israëls en profeteer tegen dezelve en zeg: Gij bergen
Israëls, hoort het woord des Heren: Zo zegt de Heere tot de
bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen: Zie, Ik, Ik
breng het zwaard over u en Ik zal uw hoogten verderven. Daartoe
zullen uw altaren woest worden en uw zonnebeelden verbroken
worden en Ik zal uw verslagenen nedervellen voor het aangezicht
uwer drekgoden ». Men leze het hoofdstuk verder. Dan ziet men,
dat het oordeel over Israël wordt aangekondigd. 

Ez. 39:9. Jojakims stem zou niet meer gehoord worden op de
bergen Israëls. (Vs. 2: één der welpen is Joahas, zie 2 Kon. 23:31,
2 Kron. 36:1, de andere is Jojakim, 2 Kon. 24:1; 2 Kron. 36:6).
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Dat is dus vervuld. 
Ez. 33:28. « Want Ik zal het Land tot een verwoesting en tot 

een schrik stellen en de hoovaardij zijner sterkte zal ophouden en 
de bergen Israëls zullen woest zijn, dat er niemand overgaat.» 
Enz. Ook dit is vervuld. 

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

Men leze voorts Ez. 35:12; 36:1, 4, 8. 
Ez. 37:22. « En Ik zal ze maken tot een enig volk in het Land 

op de bergen Israëls en zij zullen allen te samen een enigen 
koning hebben en zij zullen niet meer twee volken zijn, noch 
voortaan in twee koninkrijken verdeeld zijn. » Enz. Dit is nog 
niet vervuld. Wat nu te geloven? Dit. Uit Ez. 6, 19, 33 en 36 
blijkt, dat de bergen Israëls in Palestina liggen. Eerbied voor 
Gods woord vordert, dat we in Ez. 37 onder bergen Israëls 
hetzelfde verstaan en er niet wat anders van maken. 

Zo ook in Ez. 38:8, 39:2, 3, 17. Gog en Magog komen op de 
bergen Israëls. Even in het midden latende, hoe dit opgevat moet 
worden, is dit woord in elk geval onvervuld, want volgens Op, 20 
geschiedt dit eerst na de duizend jaar, lang nadat Christus is 
wedergekomen. Hoe nu dit woord op te vatten? Op grond van het 
voorafgaande menen we, ons konsekwent houdend aan wat de 
Schrift leert, dat ook hier de letterlijke betekenis volgehouden 
moet worden, Op de letterlijke bergen Israëls zal Gog zijn einde 
vinden. God bedoelt, wat Hij zegt. De vervulling ligt in de 
toekomst. Waarom zou « bergen Israëls » hier nu wat anders 
moeten betekenen? De Schrift legt zichzelf uit, bijzonder wat 
deze termen betreft. 
 
LAND ISRAELS. De term Land Israëls, Hebr.: Adàmàh Israël, d.i. 
woonland van Israël, vonden we 17 maal in Ezechiël. Ez. 7:2: « 
Voorts gij mensenkind, zo zegt de Heere Heere van het Land 
Israëls: Het einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken 
des Lands. » 

Ez. 11:17 «...alzo zegt de Heere Heere: Ja, Ik zal ulieden 
vergaderen uit de volkeren en Ik zal u verzamelen uit de landen, 
waarin gij verstrooid zijt en Ik zal u het Land Israëls geven ». 
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Ez. 12:19 « Alzo zegt de Heere Heere van de inwoners van 
Jeruzalem in het Land Israëls: Zij zullen hun brood met kommer 
eten en hun water zullen zij met verbaasdheid drinken, omdat 
hun land woest zal worden van zijn volheid, vanwege al het 
geweld dergenen, die daarin wonen »... Zie vs 22. Ez. 13:9; 18:2; 
21:2, 3; 25:3, 6; 33:24; 36:6. Oordelen over het Land of 
vermelding van het land (In Ez. 20:38 en 42 heeft men 
Landschap Israëls vertaald. Hier staat dezelfde term, adàmàh 
Israël. Vs. 38 ziet op het oordeel, vs. 42 op het herstel). 

Ez. 37:12 « Ziet, Ik zal uw graven openen en Ik zal ulieden uit 
uw graven doen opkomen en Ik zal u brengen in het Land Israëls, 
» Die « u » zijn de dorre doodsbeenderen, die het ganse Huis 
Israëls voorstellen. 

Waar het voorgaande ons geleerd heeft, wat het Land Israëls is, 
moeten we in Ez. 37 daar dezelfde uitlegging aan geven. Het is 
het letterlijke aardrijkskundig gebied tussen Egypte en de 
Eufraat. Waarom er iets anders van te maken dan de Geest neer 
laat schrijven? 

In Ez. 38:18 en 19 lezen we, dat Gog in het Land Israëls zal 
komen. Betekent dat nu, dat hij tegen de « Kerk » zal optrekken? 
Zo ja, tegen welke Kerk? Of zal de « Kerk » weer een eenheid 
worden? Laten we de Schrift nemen, zoals God die gegeven 
heeft. Waarom het ons moeilijk gemaakt met allerlei andere 
verklaringen? Laten we de les, die God ons leerde over het Land 
Israëls in het geheugen houden en zeggen: Als het begin van 
Ezechiël ons leert, dat het Land Israëls een aardrijkskundig 
gebied is, is het onlogisch en tot grote verwarring voerend, in het 
slot van dezelfde term iets anders te maken b. v. een geestelijke 
gemeenschap of wat dan ook, Ieder heeft dan recht er van te 
maken, wat hij wil. In geen enkel officieel stuk veroorlooft men 
zich, wat men ten opzichte van de Schrift meent te moeten doen. 
En wat men doet, strijdt tegen alle taalwetten en openbaring, rede 
en logica. Daarbij komt nog iets. 't Is niet de vraag, wat wij er 
van menen te moeten maken, maar deze: Wat verstonden de 
Israëlieten er onder? Als zij de term opvatten als Land Israëls, 
zouden zij dan later niet tot God Kunnen zeggen: « Maar Heere, 
Gij zeidet: Land Israëls, en nu is het de « Kerk », die wij gans 
niet Kenden ! Blijven we ons zelf gelijk en zeggen we: Deze 
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term betekent steeds hetzelfde, maar er is een tussenruimte tussen 
het vervulde en nog niet vervulde deel, over dat Land Israëls, dan 
behoudt de Schrift z'n Kracht en blijft de profetie voor Israël 
staan. 
 
LAND ISRAEL. De term Arets Israël (niet Adàmàh Israël, zoals 
hierboven) vinden we 12 maal in het O.T. 

1 Sam. 13:19 « En daar werd geen smid gevonden in het ganse 
land Israëls.» 

Voorts 2 Kon. 5:2, 4; 6:23; (1 Kron. 13:2); 22:2; 2 Kron, 2:17; 
30:25; 34:7; Ez. 27:17. 

Ez. 40:2 « In de gezichten bracht Hij mij in het Land Israëls. »
Ez. 47:18 Vanaf vs. 13 worden ons de grenzen van de twaalf 

stammen Israëls beschreven. Het Land Israëls grenst in deze 
beschrijving in het Oosten aan de Jordaan, In Ezechiël vinden we 
dus drie maal deze term, Waar we weer de maatstaf der Schrift 
aanleggen, moeten we deze term steeds letterlijk nemen. Ez. 40 
ziet het Huis in het Land Israël. Dit Huis is er nog nimmer 
gezien. Ez. 40 wacht dus op een toekomstige vervulling, Zo ook 
Ez. 47. 

Men ziet, dat we zo uitleggende, niet onze eigen maatstaf 
aanleggen, maar die der Schrift, We moeten het aan God over 
laten, wanneer Hij het nog niet vervulde zal vervullen. Tevens 
ziet men, dat we, als we de norm in de H.S. zelf zoeken, allen tot 
dezelfde uitkomst Komen. Als het Land Israëls, dan werkelijk 
het Land Israël is, d.i. het aardrijkskundig gebied ten oosten van 
de Middellandse zee, en niet iets anders, dan blijft er maar één 
mening over t.o.v. Ez. 40 en 47. Dan moet, heeft God de 
waarheid gesproken, dit gedeelte toekomstig zijn. We geloven 
dan ook, dat de voorzegging eenmaal realiteit zal worden. 
 
STEDEN ISRAELS. 1 Sam. 18:6 « Het geschiedde nu, toen zij 
Kwamen en David wederkeerde van het verslaan der Filistijnen, 
dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang 
en reien, den Koning Saul te gemoet met trommels, met vreugde 
en met muziekinstrumenten. » 1 Kon. 15:20 « En Benhadad 
hoorde naar den Koning Asa en zond de oversten der heren, die 
hij had, tegen de steden Israëls en sloeg Ijon en Dan en Abel 
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Beth Maächa en het ganse Kinneroth met het ganse land Naftali. 
Zie ook 2 Kron. 16:4. 

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

Ez. 39:9 « En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan en 
vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als van 
rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van 
spiesen en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaar. » 

Vier maal wordt ons buiten de profetie om geleerd, wat « 
steden Israëls » zijn. Zelfs worden er enige genoemd. Zullen we 
nu de vijfde maal de viervoudige les vergeten en zeggen, dat we 
het niet weten of in 't geheel niet geloven, dat Israël in zijn steden 
zal Komen? Wij voor ons geloven, dat we nu de vijfde maal « 
steden Israëls » maar voor steden in het. land Kanaän moeten 
houden en de vervulling van Ez. 39 in de toekomst moeten 
stellen en wel na wat geschied zal zijn in Op. 20:1-6. 
 
STEDEN VAN JUDA. 2 Sam. 2:1 « En het geschiedde daarna, dat 
David den Heere vraagde, zeggende: Zal ik optrekken in een der 
steden van Juda? » 

Jer. 1:15 « Want zie, IK roep alle geslachten der koninkrijken 
van het Noorden en zij zullen komen en zetten een iegelijk zijn 
troon... tegen alle steden van Juda. » 

Jer. 4:16 « ... daar komen hoeders uit verren lande en zij 
verheffen hun stem tegen de steden van Juda. » 

Jer. 33:10 « Alzo zegt de Heere: In deze plaats, waarvan gij 
zegt: Zij is woest, dat er geen mens en geen beest in is, in de 
steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, die zo verwoest 
zijn, dat er geen mens en geen inwoner en geen beest in is, zal 
wederom gehoord worden de stem der vrolijkheid en de stem der 
blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, die 
zeggen: Looft den Heere der heerscharen, want de Heere is goed, 
want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid (d.i. in de 
toekomende eeuw) ». Wie het hoofdstuk doorleest, zal zien, dat 
het veel verder reikt dan het herstel uit Babel (Zie vs. 17-26). 
Moeten we in die steden van Juda nu geestelijke steden van de « 
Kerk » zien? Of eenvoudig geloven, wat God ons bij monde van 
Jeremia leert? 
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JUDA EN JERUZALEM. Jes. 1:1 « Het gezicht van Jesaja, den zoon 
van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem... » 

Jes. 2:1 « Het woord, dat Jesaja, den zoon van Amoz, gezien 
heeft over Juda en Jeruzalem. » 

Moet dat laatste nu de « Kerk » zijn? Wat is dan de berg van 
het Huis des Heeren, wat de bergen, wat de heuvelen? Waarom 
moet men « Heidenen » letterlijk nemen, alsmede Volken, maar 
het andere symbolisch, oneigenlijk? Men blijve reëel en neme 
ook in Jes. 2:1 Juda en Jeruzalem letterlijk. De vervulling ligt 
dan in de toekomst. 

Jes. 3:1 « Want de Heere Heere der heerscharen zal van 
Jeruzalem en van Juda wegnemen den stok en den staf, allen stok 
des broods en allen stok des waters ». Is het nu weer het 
letterlijke Juda en Jeruzalem, omdat het een oordeel betreft? 

Zie voorts Jer. 4:5; 17:20; 19:7; 27:20. 
Jer. 33. 
Men leze dit schone hoofdstuk in z'n geheel. Wij brengen 

alleen vs. 15 en 16 naar voren: 
« In die dagen (n.l. van de wederoprichting van Israël) en te 

dier tijd, zal Ik David een Spruit der gerechtigheid doen 
uitspruiten. » Dit betreft Christus in Zijn tweede komst, waar van 
2 Joh. 7 volgens de grondtekst zegt: « Want er zijn vele 
verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus 
Christus in het vlees komende is » (niet: gekomen is, zoals de St. 
Vert. zegt; zie ook de Kanttekeningen). 

Vs. 15 gaat nu verder: « En Hij zal recht en gerechtigheid doen 
op de aarde. » Is dit woord al vervuld? Zien we Christus' 
rechterstoel al opgericht op de aarde? Immers neen. Nu komt vs. 
16: 

« In die dagen en te dier tijde zal Juda en Israël verlost worden 
en Jeruzalem zeker wonen en deze is, die haar toeroepen zal (d.i. 
wat over haar uitgeroepen zal worden): De Heere onze 
gerechtigheid. » Als men letterlijk neemt, dat Christus op aarde 
recht en gerechtigheid zal doen, neme men ook letterlijk, dat in 
die dagen Juda en Isräel verlost zal worden. Zie voorts Jer. 40:1; 
52:3. 

Joël 3:1- « Want zie, in die dagen en te dier tijde, als Ik de 
gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden... » 
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In welke dagen? Dat zegt ons Joël 2:31. In de dagen, waarvan 
staat: « De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in 
bloed, eer die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal ». In 
die dagen nu wordt de gevangenis van Juda en Jeruzalem 
gewend. 

Joël 3:20 « Maar Juda zal blijven in der eeuwigheid en 
Jeruzalem van geslacht tot geslacht. » In eeuwigheid wil zeggen 
in de toekomende eeuw, Uit de parallelwoorden: Van geslacht tot 
geslacht blijkt, dat die eeuw een tijdsruimte is. Hoe men een en 
ander op de « Kerk » wil toepassen, is een raadsel. 

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

Zach. 14:14 « En ook zal Juda te Jeruzalem strijden... » 14:21 
« Ja alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen den Heere der 
heerscharen heilig zijn, » Ook dit is letterlijk te nemen. Waarom 
niet? Konsekwentie voert tot helderheid. 
 
HUIS JUDA. De onderzoeker ga dit zelf na, na de tekst gelezen te 
hebben waarin het Huis Juda. het eerst genoemd wordt. Dat is 2 
Sam. 2:4. 

« Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden aldaar (n.l. 
te Hebron) David tot koning over het Huis Juda ». Dat is dus de 
stam van Juda. 

Zie voorts: 2 Sam. 2:7, 10, 11; 1 Kon. 12:21, 23; 2 Kon. 19:30; 
1 Kron. 28:4; 2 Kron. 11:1; 19:11; 22:10; Neh. 4:16; Jes. 22:21; 
37:31; Jer. 3:18; 5:11; 11:10, 17; 12:14; 13:11; 31:27; 33:14; 
36:3; Ez. 4:6; 8:17; 25:3, 8, 12; Hos, 1:7: 5:12, 14; Zef. 2:7; 
Zach. 8:13, 15, 19; 10:3, 6; 12:4. 

De norm kan hier gemakkelijk aangelegd worden, Men blijve 
zich ook bij deze termen gelijk. En al gaat dan de vervulling uit 
boven deze bedeling, daarom behoeft men de maatstaf niet te 
veranderen. We hebben alleen te zeggen: De tijd der vervulling 
van vele gedeelten is nog niet geweest, maar zal eenmaal komen.
 
HUIS ISRAELS. Uit Ex. 16:31 leren we, wat het Huis Israëls is. « 
En het Huis Israëls noemde zijn naam Man. » Dat Huis Israëls 
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waren de twaalf stammen, uit Jakob gesproten. 
Ex. 40:38 « Want de wolk des Heren was op den Tabernakel 

bij dag en het vuur was er op bij nacht voor de ogen des gansen 
Huizen Israëls in al hun reizen. » 

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

Jes. 5:7 « Want des Heren der heerscharen wijngaard is het 
Huis Israëls. » 

Zie ook 8:14: 14:2.  
Jes. 46:3 « Hoort naar Mij, O Huis Jakobs en het ganse 

overblijfsel van het Huis Israël, gij die van Mij gedragen zijt van 
den moederschoot af en opgenomen van de baarmoeder af. » 

Jes. 63:7 « Ik zal de goedertierenheden des Heeren vermelden, 
den veelvoudigen lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons 
heeft bewezen en de grote goedheid aan het Huis Israël, die Hij 
hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheden en naar de 
veelheid Zijner goedertierenheden. » 

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

Men ga verder zelf na: Jer. 2:4, 26; 3:18, 20; 5:11, 15; 9:26: 
10:1; 11:10, 17; 13:11; 18:6, 6; 23:8; 31:31; 33; 33:14, 17. 

Ez. 3:1, 4, 5, 7, 7, 17; 4:,3, 4; 6:11; 8:6, 10, 11, 12; 9:9; 11:5, 
15; 12:6, 9, 10, 24, 27: 34:30; 35:15; 36:10, 17, 21, 22, 32, 37; 
37:11, 16; 39:12, 22, 23, 25, 29; 40:4; 43:7, 10; 44:6, 6, 12, 22; 
45:6, 8, 17, 17. 

Men passe weer de regel toe. In het begin van Ezechiël is Huis 
Israël de twaalf stammen, Waarom nu niet in Ez. 37, 38, 40, 44, 
45? Men houde konsekwent aan de letterlijke betekenis vast. 
Zulke termen blijven de hele Schrift door konstant. God bedoelt 
steeds hetzelfde Huis. Niet de « Kerk », maar Israël is het 
onderwerp der O.T. profetie. Men make zich geheel eigen met 
die gedachte en zie de profetische tussentijd. 
 
HUIS JAKOBS. We vinden deze term het eerst in Gen. 46:27: « 
Alle de zielen van het Huis Jakobs, die in Egypte kwamen, waren 
zeventig zielen, » Men ziet, een eenvoudige duidelijke les: Huis 
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Jakobs betekent: Jakobs natuurlijke afstammelingen. 
Ex. 19:3 « En Mozes klom op tot God en de Heere riep tot hem 

van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot den Huize Jakobs 
spreken en den kinderen Israëls verkondigen...» 

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

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

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

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

Jes. 29:22. 
Jes. 46:3 « Hoort naar Mij, o Huis Jakobs en het ganse 

overblijfsel van het Huis Israëls... » 
Jes. 48.1. 
Jes. 58:1 « ... verkondig Mijn volk hun overtreding en het Huis 

Jakobs hun zonden. » 
Jer. 2:4; 5:20; Ez. 20:5; Am. 3:13; 9:8. 
Ob. 17, 18 « Maar op den berg Sion zal ontkoming zijn en hij 

zal een heiligheid zijn en die van het Huis Jakobs zullen hun 
erfgoederen erfelijk bezitten. En Jakobs Huis zal een vuur zijn en 
Jozefs Huis een vlam en Ezau's Huis tot een stoppel, » 

Mich. 2: 7 ; 3:9. 
Rechte Schriftopvatting neemt alles letterlijk voor de twaalf 

stammen Israëls. Zo legt men er geen subjektieve mening in, 
maar gelooft men eenvoudig Gods Woord, zoals het ons gegeven 
is. De konsekwentie daarvan is, dat men ook letterlijk neemt 
Luk, 1:31, 33: « Deze zal groot zijn en de Zoon des 
Allerhoogsten genaamd worden. » Dat neemt de orthodoxe 
Christen reëel, niet ideëel. Christus is werkelijk Gods Zoon, niet 
maar zo genoemd vanwege Zijn uitnemendheid als ideaalmens. 

« En God zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven ». Dat 
neemt de orthodoxe gelovige meestal geestelijk. Wij vragen 
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echter: Heeft Davids troon ooit in de hemel gestaan? Of is David 
koning der Kerk geweest? 

« En Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn. » Dat heet dan 
de « Kerk » te zijn. Het waarom kunnen wij niet inzien. Wij 
menen, dat God meent, wat Hij zegt. Christus zal werkelijk 
Koning zijn over het Huis Jakobs, d.i. over de twaalf stammen 
van Israël. Er stond immers boven het kruis: De Koning der 
Joden. Is dat soms een leugen geweest? Daarenboven heet Hij 
vier maal in het N.T. de Koning Israëls. Zie Mt. 27:42; Mk. 
15:32; Joh, 1:50; 12:13. Dat wordt Hij dan ook eenmaal, Aan de 
maatstaf, dat Huis Jakobs ook in het N.T. betekent de twaalf 
stammen van het letterlijke volk Israël, moet ook in het N, T. 
vastgehouden worden, willen we er geen eigen mening op na 
houden. God zal ook dit woord in de toekomst vervullen. 
Eenmaal zal Israël Christus als zijn Koning erkennen en vereren.
 
ZAAD ISRAELS. Deze term komt 7 maal voor in het O.T., n.l. in 2 
Kon. 17:20; 1 Kron. 16:13; Neh. J:2; Ps. 22:24; Jes. 45:25 en Jer. 
31:36, 37. Hij heeft steeds betrekking op Israël, ook in Ps. 22. Er 
zij op gewezen, dat in Ps. 22 tussen vs. 22 en 23 de 
tussenbedeling ligt, waarop we reeds gewezen hebben. Vanaf vs. 
23 is deze psalm toekomst. Dus ook vs. 24: « Gij, die den Heere 
vreest, prijst Hem, al gij zaad Jakobs, vereert Hem en ontziet u 
voor Hem, al gij zaad Israëls. » (Ook vs. 28: « Alle einden der 
aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren, en alle 
geslachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden. 
Want het Koninkrijk is des Heren en Hij heerst onder de 
Heidenen »). Men leze verder deze schone Messiaanse psalm van 
vernedering en toekomstige heerlijkheid van Christus. 
 
JAKOB EN ISRAEL. Deze term komt in Jesaja voor in hfdst. 9:7; 
14:1; 27:6; 29:23; 40:27; 41:8, 14; 42:24; 43:1, 22, 28; 44:1, 2, 
21, 23; 45:4; 48:1, 12; 49:5, 6. Hiermee wordt niet de « Kerk » 
aangeduid, maar Israël. Men zie slechts: Jes. 14:1 « Want de 
Heere zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog 
verkiezen en Hij zal ze in hun land zetten ». 

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

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

Nog eens zij gezegd, dat toepassing iets anders is dan 
uitlegging. Evenals Hij Israël gedenkt, ondanks alles, wat zij 
gedaan hebben, evenzo gedenkt Hij Zijn kinderen, ook al zouden 
zij Hem voor een tijd vergeten. Bij de uitlegging gaat het over de 
vraag: Over wie gaat het in een Schriftwoord of profetie, tot wie 
is het woord gericht; bij de toepassing: Welke lering is er uit te 
putten. Jesaja nu handelt over Israël, niet over de « Kerk». 
 
ISRAEL EN HET N.T. Dat Israël Israël is, blijkt duidelijk uit het 
N.T. We vinden de naam Israël in Mt. 8:10; 9:33; Mk. 12:29; L. 
1:54, 80; 2:34; 4:25, 27; 7:9; 2:21; Joh. 1:31; Hand. 1:6; 5:31; 
13:23; Rom. 9:6, 6, 27, 31; 10:1, 19, 21; 11:2, 7, 25, 26; 1 Cor. 
10:18. 

Wie de moeite neemt, om deze teksten na te gaan, zal zien; dat 
op één keer na, steeds het volk Israël bedoeld wordt. Die éne keer 
is Rom. 9:6. In die tekst hebben we een woordspeling, die aan de 
norm echter niet te kort doét. Er staat: « Want die zijn niet allen 
Israël, die uit Israël zijn. » De betekenis is: Niet allen, die uit de 
overwinnende Vader Jakob geboren zijn, zijn overwinnaars. Men 
ziet dat de naam in het geheel niet overgaat op de gelovigen, 
maar ook in de woordspeling tot Israël beperkt blijft. 
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KINDEREN ISRAELS IN HET N.T. Deze term komt 14 maal voor 
in het N.T. en wel in Mt. 27:9; L. 1:16; Hand. 5:21; 7:23, 37: 
9:15; 10-36; Rom. 9:27; 2 Cor. 3:7, 13; Heb. 11:22; Op. 2:14; 
7:4; 21:12. De onderzoekende lezer ga ook deze teksten na. Hij 
zij zo konsekwent om de term in Op. 7:4 voor de letterlijke 
kinderen Israëls uit te leggen. De tekst luidt: « En ik hoorde het 
getal dergenen, die verzegeld waren, 144000 waren verzegeld uit 
alle geslachten Israëls. » Zij, die menen, dat zij die 144000 
verzegelden zijn, mogen inzien, dat hun mening zeer subjectief 
is; dat dit woord niet ons, maar Israël geldt. God heeft Zijn volk, 
dat Hij tevoren gekend heeft, niet verstoten. Hij knoopt de lijn 
met Israël weer aan in en door Jakobus' brief. In De Openbaring 
vinden we daarvan de voortzetting. Niemand heeft het recht, om 
in de Kinderen Israëls iets anders te lezen, dan de Geest ons in 
het vorige geleerd heeft. Met een ander valt tevens de mening, 
dat Rome de grote Hoer, het grote Babylon is. Vele hedendaagse 
groepen menen dat. Noch de Kerk der Reformatie, die in Rome 
Babylon ziet, noch de groepen, die in de ganse Christelijke Kerk 
Babylon zien, zijn konsekwent in de Schriftuitlegging. Geen 
hunner houdt tot het laatste toe vast, dat Kinderen Israëls 
letterlijk Jakobs nakroost is. Geen hunner zegt, dat De 
Openbaring geheel toekomstig is en voor Israël. 
 
IN HET LAATST DER DAGEN. We vinden deze term in de 
volgende teksten: Gen. 49:1 « Daarna riep Jakob zijn zonen en 
hij zeide: Verzamelt u en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de 
volgende dagen wedervaren zal. » In het Hebreeuws staat hier 
dezelfde term, die op,andere plaatsen vertaald is door: in de 
laatste dagen. 

Num. 24:14 « Kom, ik (Bilaam) zal u (Balak) raad geven, en 
zeggen, wat dit volk u doen zal in de laatste dagen. » 

Deut. 4:30: « Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze 
dingen zullen treffen, in het laatst der dagen, dan zult gij 
wederkeren tot den Heere, uw God en Zijner stem gehoorzaam 
zijn. » 

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

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

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

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

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

Ez. 38:16: « ... in het laatste der dagen zal het geschieden, dat 
Ik u aanvoeren zal tegen Mijn Land. » Die « u » is Gog. Hos. 3:5: 
« Daarna zullen zich de Kinderen Israëls bekeren tot den Heere 
hun God en zoeken David hun koning en zij zullen vrezende 
komen tot den Heere hun God en tot Zijn goedheid, in het laatste 
der dagen. » 

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

Wie deze teksten doorloopt, zal zien, dat deze term altijd 
betrekking heeft op de toekomst. Ook Gen. 49 is toekomstig en 
slaat niet op Israëls historie, zoals we die tot heden kennen. 

Vader Jakob ziet veel verder. De term wijst op een 
tussenruimte. Het laatste der dagen of de laatste dagen zijn 
meestal de laatste dagen van deze aioon, d.i. van deze 
wereldgang of eeuw. De term wijst met andere op profetische 
diepte, op perspektief. 
 
HUIS DES HEEREN. De laatste term, die we behandelen zullen, 
is: Huis des Heeren. Veelvuldig komt hij voor, te vaak om aan te 
halen. Echter uitsluitend in het O.T., niet in het N.T. De eerste 
maal in Ex. 23:19, waar Israël geboden wordt de eerstelingen der 
vruchten te brengen in het Huis des Heeren Zijns Gods. Daaruit 
en uit vele andere teksten blijkt, dat het Huis des Heeren de 
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zichtbare woning van de Heere was in het Land van Israël, waar 
men offerde en de drie grote feesten vierde. Ons weer 
konsekwent houdend aan wat de H. S. ons leerde in Ex. 23:19, 
34:26; Deut. 23:18; Joz. 6:24; Richt. 19:18; 1 Sam. 1:7, 24; 3:15; 
2 Sam. 12:20; 1 Kon. 3:1; 6:1 e.a.. nemen we deze term « Huis 
des Heren » in Jes. 2:2 en Mich. 4:2 ook letterlijk op. 

In Jes. komt hij voor in 2:2; 37:1, 14; 38:20, 22; 66:20. 
In 37:1 en 14 gaat Hiskia op in het Huis des Heren, d.i. het 

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

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

Ez. 11:1 handelt over dezelfde letterlijke Tempel. 
Moeten we nu in Ez. 44:4, 5 aan een geestelijk « Huis des 

Heren » denken? Daar staat in vs. 4: « De heerlijkheid des Heren 
had het Huis des Heren vervuld » en in vs. 5 « ... en hoor met uw 
oren alles, wat Ik met u spreken zal van alle inzettingen des 
Huizes des Heren. » 

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

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

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

Wij voor ons menen, dat Ezechiël en Zacharia parallel lopen 
en beide het in de laatste hoofdstukken hebben over de 
toekomstige Tempel, die des Heeren Spruit zal bouwen, Zach. 
6:12. 
 
KONKORDANTE SCHRIFTSTUDIE. Uit bovenstaande voorbeelden 
blijkt voldoende, hoe wij de H. Schrift willen onderzoeken. Waar 
enigszins mogelijk, moet de maatstaf der vergelijkende 
Schriftstudie gebruikt worden, Men raadplege dus volledige 
konkordantiën, vergelijke alle gelijkluidende plaatsen, leze die 
ook in hun verband en late zich zo door de H. Geest leren. 
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Meer dan ooit is thans hernieuwd onderzoek nodig en moeten
objektieve, d.i. buiten eigen mening liggende maatstaven gebruikt
worden. Bij termen als wij noemden, is het licht de objectiviteit,
de maatstaf der Schrift, te handhaven. Bij werkwoorden moet het
wortelbegrip opgespoord en het gebruik in alle teksten en in het
verband onder het oog gezien worden. De H.S. is op zichzelf
volmaakt. En het O.T. èn het N.T. vormen een geheel afgesloten
geheel, dat organisch d.i. uit één geheel vormende delen is
opgebouwd. Hoe meer de H. Geest het Woord der Schrift belicht,
des te meer zal de Goddelijke bouw en organische geleding
gezien en bewonderd worden. En tegelijk daarmee zal diezelfde
Geest de individueele Toepasser zijn en de Schriftuurlijke
Mystiek tot haar recht doen komen. 

Te weinig is door de Reformatie de H.S. op deze wijze
doorzocht. Vandaar dat de meeste dingen, indien al waar,
onsamenhangend zijn. De Reformatie heeft ons niet de volle
Schrift wedergegeven. Dat wordt thans min of meer bewust
gevoeld. En waar men zich tot onderzoek zet, ziet men, dat de St.
Vertaling vaak op vele plaatsen, die voor het heden van betekenis
worden, onvolkomen is, hoe treffelijk ze ook voor die tijd was.
Konkordant onderzoek is onmisbaar. Een konkordante vertaling
moge onmogelijk zijn, toch kan er dieper op de wortelgedachten
ingegaan worden en daarmee de traditioneele opvatting of op
hoger plan gebracht of gekorrigeerd worden. God geve daarvoor
de arbeiders. 
 

c. Letterlijke vervulling. 
 
INDELING DER PROFETIE. Dat we bij de Profetie niet aan oosterse
inkleding moeten denken, maar ze natuurlijk, d.i. gewoon
lezende, moeten opvatten, blijkt uit de reeds vervulde profetie,
Deze is vervuld, zoals God ze ons heeft laten neerschrijven. Het
is daarom pure menselijke filosofie om van de onvervulde delen
te spreken als van « de fantastische beelden van de profetenstijl », 
zoals Calvyn doet. Als we er geen staat op kunnen maken, dat de
profetie letterlijk vervuld wordt, aan de groepen, waarover ze
uitgesproken wordt, dan kunnen we evenmin staat er op maken,
dal de beloften, die God óns geeft, vervuld zullen worden. 
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We willen thans een en ander, uit de onvervulde profetie 
nagaan. Vooraf geven we een hoofdindeling van het profetische 
Woord. Daarin vinden we: 

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

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

1. Profetie over afzonderlijke personen of gebeurtenissen 
 

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

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

Gods oordeel over het altaar Bethel is letterlijk vervuld, 1 Kon, 
13:2. 350 jaar later offerde Josia op dat altaar de beenderen der 
priesters, zie 2 Kon. 23:15-20. 

Zie voorts: 1 Kon. 13:22 en 24; 14:5 en 6: 14:13; 11:36 en 
15:4; 14:10 en 15:29, 16:4 en 12. 

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

Elia's oordelen werden letterlijk vervuld, 1 Kon. 17:1, 7. Zijn 
woord over de weduwe in Sarepta kwam uit, zoals hij voorzei, 1 
Kon. 17:14, 16. Zo ook zijn voorzegging, dat de Heere regen zou 
geven, 1 Kon. 18:1, 45. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Men ga zelf na: 
 

1 Kon 20:13 en 19, 20 
1 Kon 20:36a en 36b. 
1 Kon, 21:19b en 22:38. 
1 Kon 21:21, 22 en 2 Kon. 10:11 

 
2 Kon. 7:1 en 18. 
2 Kon, 7:2 en 17-20. 
2 Kon. 10:30 en 15:12. 

 
Al die voorzeggingen kwamen letterlijk over de betrokken 

personen. 
 

2 Profetie over Christus Zelf. 
 

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

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

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

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

Hij zou Immanuël heten, Jes. 7:14. De engel zegt tot Jozef de 
Zoon, die Maria baren zou, aldus te noemen, Mt. 1:23. Hij zou 
uit Bethlehem voortkomen, Mich. 5:1. Mattheus ziet dit vervuld; 
2:5, 6. 

Hij zou uit Egypte geroepen worden, Hos. 11:1. Dit blijkt niet 
te zijn een « geestelijk » Egypte, maar het letterlijke Egypte, 
waarheen Jozef vluchtte, Mt. 2:13-15. 

Zijn voorloper was de stem des roependen in de woestijn, Jes. 
40:3, In geen « geestelijke » woestijn, maar in een letterlijke, Mt. 
3:3, Joh. 1:23. 

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

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

Zie voorts: 
 

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

 
3. Voorzeggingen van Christus Zelf. 

 
Ook Christus eigen voorzeggingen zijn letterlijk vervuld. Hij

voorspelt Zijn lijden en sterven, Mt. 16:21; 17:20; Mk. 8:31-33; 
9:31, 32; 10:32, 45; Lk. 9:22; 18:33; 24:7; Joh, 10:18; 15:13 al
welke uitspraken letterlijk en niet geestelijk vervuld zijn. Hij
voorspelt, dat Hij verraden zou worden, Joh. 6:70; 13:21. Hij
voorzegt Zijn opstanding, Mt. 17:23; 20:19; 26:32 e.a. Moet men
nu in een geestelijke opstanding geloven? Hier begint voor de
Modernen de vergeestelijking in zake Zijn profetie. Zijn dood
heeft wel letterlijk zo plaats gehad, zal men nog willen toegeven,
maar dat Hij op de derde dag letterlijk is opgestaan, dat gelooft
men niet. Men neemt van Mt. 16:21 het eerste deel letterlijk,
maar, het laatste deel: « en ten derde dage opgewekt worden » 
niet. Doen zij, die de andere profetieën symbolisch opvatten, niet
evenzo? En is dit in wezen geen ongeloof, twijfelen aan Gods
almacht? 

Christus heeft ook Zijn hemelvaart voorspeld, Luk, 22:69; Joh.
6:62; 7:33; 8:21: 14:28; 16:5; 20:17. Heeft die ook niet letterlijk
plaats gehad? Of moeten we hier denken aan geestelijke
hemelvaart? 

Hij voorzegt ook Zijn wederkomst, Mt. 16:27; 24:30; 25:31;
26:64; Mk. 8:38; 13:26; 14:62; Lk: 21:27; Joh, 14:3, Zal die niet
letterlijk zijn? Is het dus niet waar, wat de engelen zeiden: « Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo 
wederkomen, gelijk gij Hem, naar den hemel hebt zien
henenvaren ». Zal Christus, onzichtbaar wederkomen? Zo ja, laat
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ons dan ook zeggen, dat Hij niet letterlijk heeft geleden en is
gestorven. Waarom het één letterlijk en het ander geestelijk? Wie
het één letterlijk neemt, moet het 't andere in hetzelfde verband
ook doen. 

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

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

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

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

4. Profetie met tijdsbepaling. 
 

De Schrift geeft ook profetie met tijdsbepalingen: De vervulde 
delen er van zijn nauwkeurig letterlijk vervuld. Waarom zouden 
de onvervulde het ook niet worden? 

In Gen. 7:4 zegt de Heere, dat Hij het over 7 dagen zal doen 
regenen. Volgens vs. 14 had dat ook plaats na die 7 dagen. 

De stortvloed zou 40 dagen duren, Gen. 7:4b. Aldus 
geschiedde, zie vs. 12. 

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

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

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

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

Hiskia zou nog 15 jaar leven, Jes. 38:5. Zo zal geschiedn. 
Israël zou 70 jaar in Babel zijn, Jer. 29:10. Daniël zag het 

einde, Dan. 9:2. 
Uit een en ander blijkt, dat er ook in 't geheel geen aanleiding 

is, de getallen in de H.S. te symboliseren, ook niet die van De 
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Openbaring. De eenvoudigste uitlegging, d.i. de letterlijke 
opvatting,is ook hier de beste. 
 

5. Letterlijk vervulde profetieën in de Profeten. 
 

Een deel der O.T. profetie wordt ingenomen door 
voorzeggingen over de volken, die Israël omringden. Ook hierin 
is veel, dat een voor- en eindvervulling heeft. Toch zijn er 
profetieën, die reeds vervuld zijn en wel zoals ze zijn 
neergeschreven. Aan: « Wonderen der profetie van J. Urquhart » 
ontlenen we een en ander voor het volgende. 
 
TYRUS. In Ezechiel 26 wordt ons Tyrus' verwoesting beschreven. 
Laat ons nagaan, of we hier aan oosterse inkleding, dus 
oneigenlijke voorstelling, moeten denken of niet. Ez. 26:3-5 « ... 
alzo zegt de Heere Heere: Zie Ik wil aan u, o Tyrus, en Ik zal 
vele Heidenen (Volken) tegen u doen opkomen. Die zullen de 
muren van Tyrus verderven en haar torens afbreken, ja Ik zal 
haar stof van haar wegvagen en zal ze tot een gladde rots maken. 
Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding der netten, want 
Ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere en zij zal den 
Heidenen ten roof worden ». Men leze verder vs. 6-21. In vs. 7-
11 wordt ons een duidelijke schets gegeven van de belegering 
door Nebukadnezar. Deze had veel — moeite om de stad in te 
nemen. De machtige vloot van Tyrus verhinderde de volkomen 
insluiting der stad. Eerst na 13 jaar gelukte het aan Babels koning 
de stad te veroveren. Tyrus werd nu verwoest, muren en torens 
afgebroken, het gedeun der liederen hield op en het geklank der 
harpen werd niet meer gehoord, vs. 4, 13. Dit deel der profetie 
was dus vervuld, maar de gehele profetie nog niet. Niet vervuld 
was: het wegvagen van het stof, het werpen van stenen en hout 
en stof in het midden der wateren, vs. 4b, 12. Dit laatste zou men 
voor oosterse inkleding kunnen houden, voor overdreven Joods 
voorstelling. 

Laat ons evenwel nader zien. Voor de val van de oude stad 
hadden vele Tyriërs de wijk genomen naar een eilandje, dat een 
kleine kilometer van de kust af lag. Daarheen brachten zij ook 
het grootste gedeelte hunner schatten over. Na de verwoesting 
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bouwden zij op het eilandje een nieuwe stad. Op muren konden 
zij niet meer vertrouwen, zij hadden ervaren: « en hij 
(Nebukadnezar) zal muurbrekers tegen uw muren stellen en uw 
torens met zijn zwaarden afbreken », vs. 9. De zee zou nu hun 
bolwerk zijn, op het eilandje waanden zij zich veilig; hun nieuwe 
stad leek hun onneembaar. 
Nebukadnezar's tijden gingen voorbij. Tyrus lag nog als ruïne 
daar, Ezechiels profetie scheen overdreven oosterse 
ontboezeming. 

Wat gebeurde er evenwel? Alexander de Grote verscheen. Hij 
trok uit om de wereld te veroveren. De Tyrische gezanten 
haastten zich, om hem te ontmoeten. Zij werden gunstig 
ontvangen en het scheen, alsof het dreigend gevaar afgewend zou 
worden. Dan — op het onverwachts — uitte Alexander de wens 
in hun stad te aanbidden. De gezanten wisten wat dit te 
betekenen had. Alexander zou niet alleen hun stad 
binnentrekken, maar er als heerser blijven. De Tyriërs besloten 
hun eilandstad te verdedigen. Alexanders leger naderde en zag 
een 900 M. van zich de sterke stad liggen. Hoe die in te nemen? 
Alexanders plan was spoedig gevormd. Hij besloot een sterke 
stenen dam aan te leggen van de kust naar het eiland om daarover 
zijn troepen ten aanval te doen oprukken. Nu werd het woord van 
Ezechiël ten volle letterlijk vervuld. De muren en torens, de 
ruïnes van huizen en tempels en paleizen der oude op het 
vasteland liggende stad werden verder afgebroken en stenen en 
hout benut om de dam aan te leggen. « Uw stenen en hout en uw 
stof zullen zij in het midden der wateren werpen, » zegt vs. 12. 
Zo groot was de behoefte aan materiaal, dat zelfs het stof, het 
fijne puin en gruis enz. werd samengeveegd en in de zee werd 
geworpen. Alles kon dienen. « Ja, Ik zal haar stof van haar 
wegvagen en ze tot een gladde rots maken, » vs. 4. 

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

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

Sprak Ezechiël in oosterse inkleding? Werd zijn woord over 
een andere stad of over een « wereldsysteem » vervuld? Sprak hij 
in zinnebeeldige taal? De lezer oordeele zelf na de feiten, die hij 
nu weet en vrage zich af, of, waar Ezechiël zo precies de dingen 
voorzei in het één, we in het ander hem niet letterlijk moeten 
nemen. Hij leze vooraf ook nog het volgende over Sidon. 
 
SIDON. Dicht bij Tyrus lag Sidon. Ook tegen deze stad had 
Ezechiël wat te betuigen, Dat vinden we in hfdst. 28: « Wijders 
geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende: Mensenkind, zet 
uw aangezicht tegen Sidon en profeteer tegen haar en zeg: Alzo 
zegt de Heere: Zie Ik wil aan u, Sidon, en zal in het midden van u 
verheerlijkt worden en zij zullen weten, dat Ik de Heere ben, als 
Ik gerichten in haar zal hebben geoefend en in haar geheiligd zal 
zijn. Want Ik zal de pestilentie in haar zenden en bloed in haar 
straten en de verslagenen zullen vallen in het midden van haar 
door het zwaard, dat tegen haar zal zijn van rondom, en zij zullen 
weten, dat Ik de Heere ben, » 

Wat wordt er van Sidon voorzegd? Geen oordeel van 
verwoesting. Toen Tyrus verwoest lag, bestond Sidon nog. Het 
kwam in opstand tegen een Perzisch vorst en verdedigde zicn 
dapper, Door verraad moest het eindelijk het onderspit delven. 
40,000 inwoners burgers besloten liever te sterven dan zich over 
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te geven. Zij sloten zich op met vrouw en kinderen, staken hun
woningen in brand en kwamen in de vlammen om. Ook in later
tijd werd Sidon telkens ingenomen en geplunderd en tot zelfs in
de 19e eeuw vielen de verslagenen op zijn straten. Is Gods woord
ook hier letterlijk bewaarheid? 

Tot besluit: Men lette er op, dat de Heere spreekt. 't Is door de
mond van Ezechiël, maar 't is Zijn woord. Te twijfelen aan de
letterlijke vervulling, is niet de profeet van oosterse inkleding
beschuldigen, maar God tot een Misleider maken. De profeten
spraken niet hun woord, maar het Zijne, gaven niet hun
gedachten, maar de Zijne. 
 

d. De inspiratie. 
 
OP VELERLEI WIJS. De letterlijke opvatting van het profetische
Woord hangt mede samen met de opvatting over de inspiratie der
Schrift. Voor we ons hoofdstuk besluiten, willen we daar een
enkel woord aan wijden. 

Vroeger meende men, dat de Schrift en daarmee dus ook de
profetie, mechanisch geïnspireerd was, d.w.z. God sprak en de
schrijvers schreven neer wat Hij dikteerde. Alles ging buiten hen
om. Later kwam men tot de opvatting, dat de inspiratie organisch
is geweest, d.w.z, God heeft de mannen, die Zijn Woord moesten
samenstellen, geroepen en hun leven en de omstandigheden zó
geleid, dat zij geschikte werktuigen waren om Zijn raad in dezen
te dienen, Zij schreven maar niet bloot passief neer wat Hij hun
dicteerde, maar waren aktief daarbij betrokken. Zij leefden mee in
de omstandigheden. Ook zij die plotseling aangegrepen werden
om te profeteren b. v. Saul, Kajafas en anderen, spraken in
verband met en door de omstandigheden, waarin zij geleid
werden. Deze opvatting is beter, al zal enige nadere ontleding
welkom zijn. Voor we die geven, willen we zien wat de Schrift
van de inspiratie zegt. 

Een der teksten, die ons hierin kunnen voorlichten, is Heb. 1:1:
« God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste tijden
tot ons gesproken door den Zoon. » Uit dit woord blijkt, dat God 
gesproken heeft. Hij is de Auteur, de Spreker in het Woord, De
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profeten waren slechts de bemiddelende organen, door wie God 
sprak en van wie God Zich bediende. 

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

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

Zo ook de Schrift. Hoe meer men in de Schrift een Boek ziet, 
waarin een voornemen is uitgewerkt, het voornemen der eeuwen 
(door de Staten Vertaling ten onrechte vertaald door « eeuwig 
voornemen » Ef. 3:11), des te meer zal men de eenheid zien in de 
verscheidenheid van de velerlei toonaard en God in alles het 
auteurschap toe schrijven, Hij is de grote Kunstenaar en 
Bouwmeester ook der Schrift. 

In Heb 1:1 ligt in beginsel de hele inspiratie vervat. 't Is God, 
Die spreekt. Hij doet dit eerst door (Gr.: in) de profeten, later 
door (Gr: in) de Zoon. Zoals nu de Zoon een bepaalde zending 
ontving van de Vader (Rom. 15:8, 9) en 's Vaders Woord sprak 
(Joh. 7:16), zo had elk der profeten zijn bepaalde taak in het 
kunstenaarswerk der Schrift te volbrengen. Dat had plaats onder 
verschillende omstandigheden, want God sprak veelmaal tot de 
vaderen. Vandaar het verschil in inhoud en stijl, bouw (struktuur) 
en toon. 

God sprak ook op velerlei wijze. Hierin ligt de samenvatting 
van alle openbarings- en inspiratiewijzen. God is niet eenzijdig 
noch eentonig. Hij openbaart Zich veelvoudig. Zijn 
inspiratiewijze is niet eenvormig, maar veelzijdig. Zonder te 
zeggen, dat we alle wijzen noemen, onderscheiden we de 
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volgende: 1 hoorbare, 2 zichtbare, 3 ordenende, 4 praktikale, 5 
lyrische (ontboezemende), 6 historische, 7 voorlichtende, 8 
lofverheffende.  
In verband met de profetie staan we wat uitvoeriger stil bij de 
eerste twee wijzen, de hoor- en zichtbare inspiratie, om op de 
andere meer in het voorbijgaan te letten. 
 

1. Hoorbare inspiratie. 
 
« DE HEERE ZEIDE TOT... » In de oude gedachte dat God 
gedicteerd heeft, zit een kern van waarheid, n.l. deze: Vele 
woorden Gods zijn van buitenaf tot de profeten gekomen. Dit 
bewijst de uitdrukking: « De Heere zeide tot... » Hoe hebben we 
die uitdrukking op te vatten? Dat leren we uit de samenhang, 
waarin hij het eerst gebruikt wordt; n.l. Gen. 4:6: « En de Heere 
zeide tot Kaïn » en in vs. 9: « En de Heere zeide tot Kaïn: Waar 
is Habel, uw broeder? » Moet men dat letterlijk opvatten, zal 
menigeen vragen? Zeer zeker, want in vs 13 staat: « En Kaïn 
zeide tot den Heere ». We nemen het een zowel als het ander 
letterlijk. Men houde dit niet voor een fiktief, een denkbeeldig 
gesprek, 't is werkelijkheid. De Heere en Kaïn spreken met 
elkaar. Wie het één niet aanvaardt, moet ook het ander 
verwerpen. In Gen, 3:9 komt voor: « En de Heere riep Adam », 
in vs. 13: « En de Heere God zeide ». Zijn dit ook denkbeeldige 
dingen? Zo ja, dan is de hele Schrift een fiktie, dan is het een 
boek door een meesterlijk versymbolieker samengesteld, zo 
meesterlijk, dat de symboliek steeds volgehouden wordt, want 
telkens weer komt de uitdrukking voor: « En de Heere zeide. » 

Maar waar die term gebruikt wordt door vele schrijvers, 
moeten ze die of van elkaar overgenomen hebben om hun woord 
kracht bij te zetten (waar ze vaak niet dan ellende van hadden) of 
moet er een andere Auteur zijn, Die tot het laatst toe Zijn lijn 
volhoudt. Waarom zou Hij alleen denkbeeldig de realiteiten 
zeggen? Kan Hij Zelf dan niet reëel spreken over de realiteiten, 
die Hij geeft? Het is een dwaasheid om dit te loochenen. Hij, Die 
het oor plant, kan horen, Hij, Die ons te spreken geeft, kan 
spreken en doet dit ook. Gods spreken is reëel, werkelijkheid. 
God is een God der waarheid, ook als er staat: « En de Heere 
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zeide tot... ». 
 
« ... TOT... » I. Telkens weer vinden we die uitdrukking terug. 
We wezen reeds op het gesprek met Kaïn in Gen, In Gen, 7:1 
vinden we: « En de Heere zeide tot Noach ». Wanneer het 
spreken niet letterlijk opgevat moet worden, zegt de Schrift wat 
anders: « En de Heere zeide in Zijn hart », Gen. 8:21. 

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

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

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

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

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

In Gen. 25:23 spreekt de Heere tot Rebekka, in 26:2 tot Isaak, 
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in 28:13 tot Jakob. Zo ook vs. 31. 
In Exodus vinden we 's Heeren woord tot Mozes, zie Ex. 3:4, 7;

4:2, 4, 6, 11, 19, 21, tot Aaron, 4:27, Zie verder 5:24 en 6:1. Enz.
Is dit alles nu oneigenlijk, maar beeldspraak? Num. 12:8 verzet
zich daar tegen, Daar zegt de Heere zelf: « Van mond tot mond 
spreek Ik met hem (Mozes) en niet door duistere woorden en de 
gelijkenis des Heeren aanschouwt hij », Mozes hoorde dus 
Iemand hoorbaar tot hem spreken en zag Iemand bij zich staan.
Dit zijn maar geen oneigenlijke voorstellingswijzen, maar
realiteiten, tenzij men God tot een leugenaar maakt. Dat
verantwoorde ieder voor zich zelf. Voor ons is Gods spreken
reëel, werkelijk, zintuiglijk hoorbaar, niet denkbeeldig of
ingebeeld. 

Al die mensen hebben Gods spraak letterlijk gehoord. Even
zintuiglijk zichtbaar als de woorden in een boek te zien zijn, even
zintuiglijk hoorbaar waren 's Heeren woorden. Hier mag niets van
af gedaan worden. Wie dit doet, spreke niet over het gezag der
Schrift, Hij treedt het met voeten. 
 
« TOT... » II. We zetten ons onderzoek voort, doch stippen
kortheidshalve slechts aan. De uitdrukking: « de Heere zeide » 
vinden we verder, als Zijn woord gehoord wordt door: 
Jozua, zie hfdst. 1:1; e. a. teksten. 
Samuel 1 Sam. 3. In dit hoofdstuk wordt ons verhaald, hoe de
jongeling Samuel voor het eerst Gods stem vernam. Hij meende,
dat Eli hem riep, bewijs, dat de Heere zich met menselijk
stemgeluid deed horen. Vs. 7 zegt, dat Samuel de Heere nog niet
kende, d.i. deze wijze van openbaring. Na deze eerste hoorbare
openbaring werd nog meermalen de stem des Heeren vernomen.
Vs. 21 zegt: « En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want
de Heere openbaarde Zich aan Samuel te Silo door het woord des
Heeren », d.i. door Zijn wóórd, niet door gezicht b.v. 

David, 1 Sam. 23:2.  
Salomo, 1 Kon, 9:3. 
Ahia, 1 Kon. 14:5. De Heere voorzegt hem, dat Jerobeams

huisvrouw zou komen. Hij moet haar het oordeel aanzeggen en
mededelen, dat haar zoon sterven zal. Zijn woord is letterlijk
vervuld, Welnu, even letterlijk als de vervulling was, even
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letterlijk hoorbaar is de voorzegging geweest. 
Elia. 1 Kon. 19:15. Elia is bij Horeb. Daar spreekt hij met de 

Heere. In vs. 9 lezen we, dat het woord des Heeren tot hem 
kwam, in vs. 15: En de Heere zei, in vs. 13, dat een stem tot hem 
kwam, De Heere sprak hoorbaar tot Elia. 

Elisa, 2 Kon. 7:1 e.a. 
We komen tot de profeten. Daar vinden we dezelfde zegswijze. 

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

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

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

60



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

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

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

In 1 Kron. 17:15 vinden we de hoor- en zichtbare inspiratie te 
samen: « Naar a1 deze woorden en naar dit ganse gezicht sprak 
Nathan tot David ». Nathan zag de toekomst van Davids Huis, 
Ps. 89:20 en hoorde 's Heeren toelichtende woorden. Hij was de 
eerste, voor zover we weten, die Israëls glansrijke toekomst te 
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zien kreeg. 
Jes. 1:1 spreekt van 't gezicht van Jesaja de zoon van Amoz, 

dat hij zag over Juda en over Jeruzalem. Zie ook 29:7 en 2 Kron. 
32:32. 

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

Zie voorts Klaagl. 2:9, Ez. 7:13, 2'6; 12:22, 23, 24. 
In Ez. 12:27 lezen we: « Mensenkind, zie die van het Huis 

Juda zeggen: Het gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, hij 
profeteert van tijden die verre zijn. » Ook hier blijkt, dat de 
profeten iets zagen, een visie kregen die zij beschreven. Zie 
voorts 13:16. 

Daniël kreeg verstand in allerlei gezichten en dromen, hfdst. 
1:17. In hfdst. 8 beschrijft Daniël uitvoerig een dier gezichten. 

Uit Hosea 12:1, 11 blijkt, dat er onderscheid is tussen woord 
en gezicht. De Heere zegt: « Ik zal spreken tot de profeten en Ik 
zal het gezicht vermenigvuldigen en door den dienst der profeten 
zal Ik gelijkenissen voorstellen. » Hier vinden we dus drieërlei 
openbaringswijzen. 

Obadja (1:1), Micha (3:6), Nahum (1:1), Habakuk (2:2, 3) 
hadden mede gezichten. 

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

Soms is er sprake van het in den geest zijn » (Op. 1:10) of « 
door de Geest weggevoerd worden», Ez. 8:3; 11:24. Men meent 
dan veelal, dat de profeten dan visioenen ontvingen, 
zinnebeeldige voorstellingen der werkelijkheid. Wij voor ons 
menen, dat dit niet het geval is, maar dat zij dan als 't ware 
verplaatst werden naar het verafliggende, hetzij wat afstand 
(Ezechiël), hetzij wat tijd betreft (Johannes). De gezichten zijn 
konkreet, niet abstract: de profeten zagen bepaalde dingen over 
een bepaald volk of stad of persoon en beschrijven die nu voor 
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hun toehoorders, vaak nadat God ze hun had toegelicht. Zo 
werkten woord en gezicht samen. Het volk zag het gezicht niet, 
hoorde alleen 's profeten woord. Hoe kon men nu weten of de 
visie van God was? Doordat woorden of gezichten die de nabije 
toekomst betroffen, vervuld werden. Zie b. v. Jer. 28:13-17. 
Deut. 18:21-22 geeft daarvoor de toetssteen: « Zo gij dan in uw 
hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen dat 
de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den naam 
des Heeren niet zal hebben gesproken en dat woord geschiedt 
niet en komt niet, dat is het woord, dat de Heere niet gesproken 
heeft: door trotschheid heeft die profeet dat gesproken, gij zult 
voor hem niet vrezen. » 
 
DE TOETSSTEEN. Die toetssteen kan nóg aangelegd worden t. o. 
v. het onderzoek of het profetische Woord Gods Woord is. Het 
reeds vervulde woord der profeten is daar om aan te tonen, dat zij 
ware en geen valse profeten zijn geweest. Dat een deel van hun 
woord nog onvervuld bleef, is geen bewijs, dat het niet vervuld 
zal worden. Wie meent, dat het onvervulde deel geestelijk of 
symbolisch zal vervuld worden, d.i. zintuiglijk onwaarneembaar, 
verklaart de profeten des Heeren, althans wat dat deel hunner 
woorden betreft, in de grond der zaak voor vàlse profeten. Hun 
woord kwam niet zoals het gesproken werd en zal nimmer zo 
komen, 't is dus niet van de Heere. Als het woord niet zo komt als 
het gesproken en geschreven is, als het niet geschiedt, d.i. 
letterlijk historisch zo komt, dan heeft de Heere die profeten niet 
gezonden of is een deel (ja 't grootste deel!) bedrog, valse 
profetie. Men zie die konsekwentie wèl in. Te zeggen, dat de 
profeten het over geestelijke dingen hadden, over de « Kerk », 
over « wereldsystemen », over figuurlijke machten, enz., dus dat 
hun woord niet letterlijk vervuld behoeft te worden, is hetzelfde 
als de valse profeten tot ware te maken. Immers het woord van 
die profeten kwam ook niet zoals zij het spraken. Het geschiedde
niet, werd niet letterlijk vervuld. We vermoeden, dat zij van vele 
door hun voorspelde dingen, toen zij zagen dat ze niet 
geschiedden, een symbolische verklaring gezocht en gegeven 
zullen hebben. 

Laat ons anders tegenover de zaak staan en zeggen: Op grond 
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van het letterlijk vervulde deel geloven we, dat het andere nog
niet letterlijk vervulde deel ook letterlijk zal vervuld worden. God
zal te Zijner tijd Zijn woord waar maken d.i. verwerkelijken en 
daarmee de heilige mannen Gods, de profeten, rechtvaardigen.
Als we van een geestelijke vervulling spreken, zal Israël eenmaal
zijn eigen profeten voor valse profeten houden, want dan is hun
woord niet of maar ten dele geschied. De Heere Jezus leert echter, 
dat tittel noch jota der Wet zal voorbijgaan, totdat het alles zal
zijn geschied, d.i. letterlijk historisch vervuld, Mt. 5:18. Zij die de
profetieën vergeestelijken, ontbinden die. Christus is niet
gekomen om Wet en Profeten te ontbinden, maar te vervullen,
Mt. 5:17. Als Christus ze niet ontbindt, losmaakt, vervluchtigt,
welk recht hebben wij dan dat wel te doen? 
 
« GEESTELIJK ISRAEL ». De vervulde profetieën zijn letterlijk
vervuld. Velen menen, dat het onvervulde deel geestelijk vervuld
wordt in de « Kerk ». Deze vormt het « geestelijk Israël ». Nu zij 
vooreerst opgemerkt, dat deze term nergens in de Schrift
voorkomt. We geven toe, dat we wel eens een Schrift' Begrip
uitdrukken door een niet aan de Schrift ontleend woord, wat niet
anti-schriftuurlijk behoeft te heten. In dit geval echter geeft de
Schrift zelf een term. Gal. 6:16 spreekt van het: Israël Gods. En 
zovelen als er naar dezen regel (n.l. van vs. 14 en 15) zullen
wandelen, over dezelven zal zijn vrede en barmhartigheid en over 
het Israël Gods. We zien hier dus twee groepen: zij die wandelen
volgens de regel van Paulus' prediking en het Israël Gods. Paulus
onderscheidt die, terwijl zij die de Schrift vergeestelijken, hen in
elkaar doen overgaan, ze in elkaar oplossen. Op dit punt kunnen
we thans niet dieper ingaan, we vestigen er echter de aandacht op
om aan te tonen 1° dat God spreekt van: het Israël Gods, 2° dat
dit onderscheiden wordt van de anderen die niet uit Israël zijn en
die men ondanks Gods term wenst te noemen het « geestelijk 
Israël », wat de Schrift juist verhindert door te spreken over: « die 
naar dezen regel wandelen ». De mens heeft hier dus verenigd, 
wat God gescheiden houdt. Dit als punt een. 

Nu punt twee. Wie meent dat hij de profetie vergeestelijken
moet om aldus Israëls beloften te verkrijgen of meent dat die
beloften voor hem zijn, zij gewezen op 1 Cor. 2:9. Daar lezen we:
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« Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen 
God bereid heeft (of: dat heeft God bereid) dien, die Hem 
liefhebben. » Israëls beloften nu zijn gezien, zijn gehoord, over 
Israëls toekomst is in het hart overlegd. Israëls profeten hebben 
Gods beloften gehoord en Zijn gezichten gezien. Paulus spreekt 
over hetgeen niet gezien, noch gehoord, noch overdacht is. Dat 
zijn hogere beloften. Wie zich dus Israëls beloften toeëigent, die 
wel gezien, gehoord en overdacht zijn, verliest zijn eigen hogere 
zegening van het niet geziene, noch gehoorde, noch overlegde uit 
het oog. 

Men zegge niet: De vervulling dier beloften is nog niet gezien, 
noch gehoord, noch overdacht. 1 Cor. 2:9 toch is citaat van Jes. 
64:4, waar bij staat: behalve Gij, o God. Wat de profeten zagen, 
had God vanzelf reeds eerder gezien. In Jes. 64:4 (en 1 Cor 2:9) 
is sprake van iets, dat God alleen gezien, gehoord, overlegd 
heeft. Dat heeft Hij bereid voor hen, die Paulus' navolgers 
werden, gelijk hij het van Christus was. 1 Cor. 11:1. Zij die de 
Schrift dus vergeestelijken en het geziene, gehoorde en 
overdachte zich symbolisch wil laten vervullen, komen dus niet 
tot het niet geziene, niet gehoorde, niet overlegde. M.a.w. zij 
missen hun doel en verwarren de groepen. 
 
DOELDIENEND, NIET DOELSTELLEND. We kunnen dus het 
grootste deel der Schrift wel overboord werpen, die beloften 
betreffen toch Israël, zal menig lezer, met nauw weerhouden 
tegenzin ons opmerken. Zo staat de zaak niet. We geven grif toe, 
dat de hele Schrift nodig is voor ons. Meer nog. De letterlijke 
Schrift moet geestelijk in onze harten ingeschreven worden. 
Gods Geest put daartoe uit de letter, zonder daarmee de 
letterlijke vervulling krachteloos te maken. Hij herhaalt in 
veelvuldige afwisseling, in het hart van elk waar gelovige 
mystiek (en van zelf in veel korter tijd), wat Hij in het historische 
heeft en zal laten gebeuren. Niet voor elk vanzelf in alle 
bijzonderheden, Hij varieert dat naar tijd en plaats, aard en 
aanleg, enz. De hoofdzaken hebben echter alle gemeen. Alleen; 
aan Israël heeft God niet de hoogste beloften gegeven. Hij heeft 
meer gegeven in Paulus. Daarom zegt deze zijn navolgers te zijn. 
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Wie Israëls beloften verlangt, is niet Paulus', maar Israëls 
navolger. Paulus zegt: Weest mijn navolgers. Waarom? Omdat 
Paulus tot hogere dingen komt, tot dingen die niet gezien, noch 
gehoord noch overdacht zijn. Nu kunnen Israëls gehoorde en 
geziene beloften ons wel steunen t.o.v. het niet gehoorde en niet 
geziene dat God ook wil geven,ze mogen echter niet doelstellend
zijn, doch doeldienend. Een schip dat langs de Nederlandse kust 
vaart, wordt gediend door de vuurtorens die op vele plaatsen zijn 
opgericht, maar moet, wil het b.v. naar Rotterdam, niet de steven 
richten naar de haven van IJmuiden. Het zou zijn doel missen. 
Wel kan het licht van IJmuiden het dienen om zich te oriënteren. 
Zo ook met Israëls beloften bij de gelovigen van deze bedeling. 
Zij hebben er steun aan, maar mogen er de koers niet op richten, 
wijl zij dan hun hogere roeping uit het oog verliezen. Deze is niet 
voorgetypeerd in Israël; maar in Paulus. 

Wij voor ons laten Israëls beloften voor Israël, verheugen ons 
er in, dat God met dat volk Zijn doel zal bereiken, weten daaruit, 
dat Hij het met ons ook zal doen, worden in soortgelijke 
toestanden als Israël doorleefd heeft, getroost, gesterkt, vermaand 
door Gods Woord, trekken een parallel uit Israëls historie, maar 
verliezen daarbij de hogere beloften niet uit het oog. Dit kan 
alleen, doordat we de Schrift, waar mogelijk, letterlijk opnemen. 
We geven als regel: Neem de Schrift, waar mogelijk, letterlijk.
De vervulde profetie bewijst, dat deze regel houdbaar is, de door 
God aan ons gegeven beloften dringen daartoe. Alle leer, hoe 
wetenschappelijk desnoods voorgedragen, die de Schriftwoorden 
versymboliseert, « vergeestelijkt » is valselijk genaamde 
wetenschap en ijdele filosofie. Heel de Schrift wordt er door in 
de hartader getroffen. Wij wensen niet, anders dan door rede en 
verband of andere Schriftplaatsen daartoe noodwendig
gedrongen, af te wijken van de letterlijke zin. Eerst wanneer het 
niet anders kan, niet letterlijk, maar figuurlijk. Hiermee wint de 
Schrift ten zeerste aan kracht en wordt ten volle het zwaard des 
Geestes, tweesnijdend en scherp. Eerst zo wordt alle hoogte die 
zich verheft tegen de kennis Gods terneder geworpen en blijkt, 
dat de helft der Gods openbaring ons niet is aangezegd. 
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NIET DOOR ANDEREN GEHOORD OF GEZIEN. We namen de 
uitdrukkingen: « En de Heere zeide tot... » en « het woord Gods 
kwam tot... » en « de Heere verscheen » enz. letterlijk op. De 
vraag rijst dan op: Waarom hoorden en zagen anderen Hem dan 
niet. Het antwoord daarop geeft Joh. 12 en Hand. 9 en 22. 

Toen de Heere op het feest te Jeruzalem was en enige Grieken 
Hem wilden zien, sprak Hij over Zijn nabijzijnde dood en 
verheerlijking vs. 20-27, waarop er een stem uit de hemel kwam, 
die zeide: « En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem wederom 
verheerlijken. » Werd die stem algemeen verstaan? In gene dele. 
« De schare dan die daar stond, zeide dat er een donderslag 
geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem 
gesproken. » Alleen de discipelen hebben de woorden verstaan. 
Zo ziet men, dat men, om 's Heeren stem te horen, als 't ware 
afgestemd moest zijn op Hem of althans door God in staat 
gesteld moest worden Zijn woord op te vangen, anders waren 
Gods woorden niet dan een geluid. Uit Samuels geschiedenis 
blijkt, dat Gods stem niet steeds direkt onderkend werd (1 Sam. 
3). En zelfs in dit opzicht meer ervaren profeten, wisten niet 
steeds of de Heere sprak. Jeremia is daarvan een bewijs. Zie Jer. 
32:6-8 De letterlijke vervulling van het gesprokene was hem 
bewijs, dat de Heere gesproken had. 

Wat de zichtbare inspiratie betreft, lezen we, hoe degenen, die 
Paulus op de weg naar Damaskus begeleidden, wel een stem 
hoorden Hand. 9:7 (d.i. de klank van een stem, want Hand. 22:9 
zegt, dat zij de stem niet hoorden, d.i. de woorden zelf niet 
verstonden; in het Grieks staat hier dan ook een andere naamval 
d.i. taalvorm voor de zelfstandige naamwoorden; hier dus staat 
stem in een andere vorm dan in 9:7), maar niemand zagen. Zij 
zagen de Heere Jezus dus niet. Paulus heeft Hem wel gezien, 
want hij zegt in 1 Cor. 9:1: « Heb ik niet Jezus Christus, onzen 
Heere, gezien? » God kan dus maken, dat de een ziet, wat voor 
de ander verborgen blijft. Dit blijkt ook uit 2 Kon. 6, Elisa zag 
vurige wagenen en paarden, zijn dienaar niet. Eerst moest God 
zijn ogen openen, zie vs. 15-17. 

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

Die gezichten waren geen visioenen; d.i. fantastische 
gedachtenbeelden die niet voor verwerkelijking vatbaar waren. 
Het waren afbeeldingen, visies van wat later geschieden zou. 
Waar er symbolische gezichten gegeven worden (Daniël), 
Zacharia) daar verklaart God wat ze te beduiden hebben. Van 
zo'n verklaring mogen we niet opnieuw een verklaring geven. De 
visie moge symbolisch zijn, de uitlegging is letterlijk te nemen, 
Wie de uitlegging nogmaals uitlegt, legt er wat in, hij randt 
daarmee de Schrift aan. Als God uitlegt, is er geen nadere 
uitlegging meer nodig. 
 
BEELDSPRAAK GEEN FANTASIE OF INKLEDING. Op meer dan 
één gebied breken tegen woordig andere meningen baan. Veel 
van het oude is niet meer houdbaar. Zal Gods Woord te onzen 
lande opnieuw met volle kracht uitgedragen kunnen worden, dan 
zal men zich eerst over een brede linie los moeten maken van de 
Calvinistische idee, dat de profeten spraken in « fantastische 
figuren », hetgeen men verzacht heeft tot de uitdrukking: 
oosterse inkleding of profetische visioenen. Die gedachte komt 
eigenlijk van hen, die in de eerste eeuw Paulus verlieten. 

De profeten geven ons niet zo veel visioenen, veel meer 
beeldrijke beschrijving. Zij schrijven verder geen oosterse 
fantasiën op; maar zijn hoorders en zieners geweest van wat 
eenmaal letterlijk zal vervuld worden. Het « Gods rijk » is een 
realiteit, een werkelijkheid, De Profeten spraken daarover niet in 
fantastische figuren, kledden geen dingen in in een oosters 
gewaad. Zeker, zij bezaten verbeeldingskracht, hun stijl heeft 
vaak stijlfiguren. Maar daarmee vervalt de werkelijkheid niet die 
het hoofdthema uitbeeldt. En waar de Heere symbolen laat zien, 
geeft Hij als regel daarvan een uitlegging. Men wil de letterlijke 
opvatting vaak bespottelijk maken door er op te wijzen, dat men 
toch niet alles puur letterlijk kan nemen. De troon van David, die 
Christus zal ontvangen (Lk. 1:31-33), is toch niet letterlijk 
Davids versierde zetelstoel, waarop hij eenmaal zat, De borsten 
der koningen kunnen toch niet letterlijk gezogen worden (Jes. 
60:16). Uit de letterlijke tronk van Isaï kwam toch geen letterlijk 
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Rijsje voort (Jes. 11) enz. 
Zij die met zulke argumenten komen aandragen, verstaan niet, 

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

De reëele verklaring vindt z'n steun in het verband zelf. In de 
speling van de geest, die tot verscherping beelden en figuurlijke 
taal bezigt, wordt ons de reëele grond getoond, waarin de 
produkten van de geest staan en waarboven zij zich verheffen. 
Zij die de letterlijke verklaring bespottelijk willen maken door 
een star-letterlijke verklaring te geven van de delen met 
stijlfiguren, gelijken op hen, die ons zouden willen doen geloven, 
dat de zon 's avonds in de zee uitdooft en verzinkt en dat de 
sterren een voor een worden aangestoken; zij houden geen 
rekening met de werkelijke achter- of ondergrond der dingen. 
Evenmin als een onderzeeboot zee wordt als hij onderduikt, 
evenmin verloopt de profetie in fantasie. Evenmin als wij 
oosterlingen worden al trekken we een oosters gewaad aan, 
evenmin wordt de profetie fantastisch, al spreekt ze soms in 
beelden aan het oosters leven ontleend. Door beeldspraak mag de 
inhoud zich verheffen boven het vlak der alledaagse uitdrukking, 
ze maakt zich niet los van de tot basis liggende werkelijkheid om 
in de ijle sferen van de geest tot andere gebieden op te stijgen. 
 
FIGUURLIJKE TAAL. Ons leven is vol van beelden en van 
beeldspraak, omdat ook de geest beeldend is en werkt. Als wij 
zeggen: De zon daalt in het westen terneder, spreken we 
figuurlijke taal, De zon daalt niet neder. Niemand neemt dit dan 
ook star-letterlijk. Als we zeggen: De nacht spreidt zijn sluier uit 
over de velden, weet iedereen, dat de nacht geen persoon is die 
een letterlijke sluier over iets werpt. Als we zeggen; dat in 1918 
het Nederlandse volk zich bijna eenparig om de troon der 
Koningin schaarde, begrijpt iedereen, dat men niet ging staan om 
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de niet letterlijk bestaande troon, maar dat men Haar macht
schraagde. Als Luk. 1 spreekt over de troon van David, betekent
dat volgens het verband, dat Christus Koning zal zijn over het
Huis Jakobs. Als Jes. 60:16 spreekt van het zuigen van de melk
der Heidenen en de borsten der koningen, gaat daaraan vooraf vs.
10, dat de realiteit geeft: Vreemden zullen uw muren bouwen,
hun koningen zullen u dienen. De verheffingen van de geest staan
op reëele ondergrond, Zij zweven er niet boven. Het Rijsje uit
Isaï's tronk staat tegenover de verwarde struiken des wouds van
Jes. 10:34. Het is een door tegenstelling schone beeldspraak,
waarvan de uitlegging gemakkelijk te vinden is. Bij de uitlegging
der profetie moet men niet op het standpunt gaan staan: Een deel
er van is letterlijk vervuld, het onvervulde moet in deze bedeling
vervuld worden, dus dat moet men geestelijk nemen, derhalve
bevat de profetie fantastische figuren, is gehuld in oosterse
inkleding en slechts beschrijving in menselijke en dan nog
oosterse beelden van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord. Dan hebben de profeten dus ook niet gezien noch
gehoord! Men stelle zich op het standpunt: De Schrift kan niet
gebroken worden. Wie het onvervulde deel vergeestelijkt, breekt
de lijn der realiteit in de sfeer der fantasie. Men moet niet twee
sferen aannemen, een letterlijke begintoestand — Israël en een 
geestelijke eindtoestand — de « Kerk », maar twee bedelingen
voor eenzelfde volk. De profetie behoudt z'n reëele kracht, er is
slechts onderbreking in de vervulling, we leven in een tussen-
bedeling. De profetie is oosters in zoverre de vervulling bijzonder
in het oosten, d.i. t.o.v. Israëls Land zal plaats hebben. 

Bij het lezen vrage men niet: In hoeverre kan men de profetie
als beeldspraak zien, maar: In hoeverre kan men bij beeldspraak
in de Schrift aan de letterlijkheid van het verband vasthouden. De
regel, die men bij de profetie en verder ook elders toepasse, gaven
we reeds: We herhalen hem nu in deze vorm: Tenzij verband en 
verstand of andere Schriftplaatsen het tegendeel vorderen, moet
men nimmer van de letterlijkheid der Schrift afwijken. Men neme 
de gewone woorden der profeten in hun gewone betekenis, de
stijlfiguren zijn gewoonlijk licht te herkennen. Niet hij die de
levendigste fantasie heeft, is de beste Schriftuitlegger, maar hij
die het Woord Gods gelooft, zoals het voor ons ligt en het tracht
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uit te leggen naar de voortschrijdende bedelingsgang. De Schrift 
is reëel, God meent, wat Hij zegt. De Schrift kàn niet gebroken
worden. Hij die vergeestelijkt breekt de letterlijke lijn in de sfeer
zijner fantasie. Men doe dat niet of herzie zich zelf. Neem de 
Schrift, waar mogelijk, letterlijk. Hiermee vervallen alle eigen 
meningen. 
 
DE ANDERE VORMEN DER INSPIRATIE. Wij gingen een en ander 
na over de hoor- en zichtbare inspiratie in de profetie. Hiermee is
de inspiratie niet uitgeput. Niet alle delen der Schrift zijn aldus
geïnspireerd. Er zijn dan ook nog andere vormen der inspiratie.
Volledigheidshave daarover een enkel woord. 

In de historische boeken blijkt een hand werkzaam geweest te
zijn, die meestal daarbij puttend uit andere geschiedkundige
bronnen datgene koos, dat God nodig achtte in Zijn woord op te
nemen. (Ordenende inspiratie). Dat die boeken ook geïnspireerd
zijn, blijkt o. a. uit de struktuur, die in geen andere boeken
voorkomt of indien al, niet volkomen zal blijken te zijn. 

In de Spreuken en ook in vele Briefgedeelten is de inspiratie
praktikaal werkzaam. Men vindt er regels en voorschriften voor
het praktische leven. (We noemden dit praktikale inspiratie). 

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

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

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

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

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

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

Uit een en ander volgt niet dat al wat in de Schrift staat, door 
God gesproken is. Er staan ook leugens en bedrog en slechte 
daden van mensen in de Schrift. De leiding echter, die dit alles 
deed optekenen en beschrijven en bewaard blijven, is van God. 
Daarom is de Schrift d.i. al het Beschrevene, van God ingegeven 
en nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing 2 
Tim. 3:16. 
 
HET GETUIGENIS DER SCHRIFT. De Schrift geeft een getuigenis 
over zichzelf. Zoals Christus van Zichzelf getuigt dat Hij Gods 
Zoon is, zo getuigt de Schrift dat zij Gods Boek is. 2 Petr. 1:20, 
21 zegt, dat geen profetie van eigen uitlegging is, d.w.z. geen 
profetie kwam voort of heeft z'n oorsprong in de 

72



verbeeldingskracht of uit de geest van de profeet. Niet de wil des 
mensen brengt die voort maar Gods wil. Hiermee vervalt geheel 
de menig, alsof de profeten in fantastische figuren geschilderd 
hebben. Laat ons nog enige verdere uitspraken aanvoeren. 

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

Zacharia zegt in hfdst. 7:12, dat «zij (Israël) niet hoorden de 
wet en de woorden, die de Heere der heerscharen zond en Zijn 
Geest door den dienst der vorige profeten ». 

Ezra 9:10 en 11 zegt: « Want wij hebben Uw geboden verlaten, 
die Gij geboden hadt door den dienst van Uw knechten, de 
profeten ». 

Neh. 9:30: « Doch Gij... betuigdet tegen hen door Uw Geest 
door den dienst Uwer profeten ». 

Hosea 8:12: « Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet 
voor ». 
Jer. 15:16: « Als ik Uw woorden gevonden heb, zo heb ik ze 
opgegeten en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot 
blijdschap des harten ». 

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

Uit deze en andere plaatsen (zie b. v. 1 Cor. 2:13, 14:37) blijkt, 
dat we de Schrift volgens z'n eigen getuigenis moeten 
beschouwen niet als woord des mensen, hoewel het Woord door 
instrumentale tussenkomst tot ons kwam; maar als Gods Woord 
en getuigenis. Alleen als we de Schrift als zodanig nemen, maar 
dan ook geheel en al kunnen we er kracht uit putten. Die tot God 
komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen, die 
Hem zoeken. Die tot de Schrift komt, moet geloven, dat het 
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Woord ten volle in alle delen geïnspireerd is en degenen beloont 
die er in zoeken. Of volle inspiratie, of geen inspiratie. Geen 
middenweg, want niemand kan de grens aangeven waar de 
inspiratie eindigt en de mens begint. De één trekt de grenzen 
nauw, de ander wijd, bewijs, dat er geen grenzen zijn, doch 
gemaakt worden. Alle uitleg is dan subjectief, d.i. van de mens. 
 
HET WOORD DER WAARHEID. De theologische problemen, 
waarin men gaandeweg gekomen is, vloeien grotendeels voort uit 
het feit; dat men de Schriftvastheid filosofisch of 
wetenschappelijk wil vaststellen. Dat men naar de beste 
handschriften zoekt, is goed; wij geloven, dat Gods inspiratie 
daardoor niet in het gedrang zal komen, veeleer nog meer 
bevestigd zal worden en de menselijk zonde van nalatigheid, 
zorgeloosheid en achteloosheid, in bewaren en overschrijven aan 
het licht zal brengen. Het zoeken naar de beste handschriften zal 
geen andere Schriftinhoud geven, het zal Gods Woord alleen 
herstellen in oorspronkelijke bouw. 

Er werken echter nog andere factoren in dezen. Men kan ze 
gemakkelijk onderkennen. Alle « wetenschappelijkheid » die de 
Schrift voor de eenvoudige lezer van kracht berooft, is valselijk 
genaamde wetenschap en kan niet uit God zijn. Als we er geen 
staat op kunnen maken, dat de Schrift ingegeven en de profetie 
reëel vervuld zal worden en als men eerst buiten de Schrift naar 
normen, standaarden en maten gaat zoeken om de Schrift te 
verklaren, kunnen we beter de Schrift sluiten. Dan is alle 
ontsluiting toch toesluiting. Men meent dan nog wel op 
Schriftbasis te staan, maar is bezig de Schrift fundamenteel te 
ondergraven. Alle verklaring die zegt, dat men in eenzelfde 
verband het uitgangspunt letterlijk moet nemen, maar de in 
hetzelfde verband geprofeteerde voort- en eindgang als 
symbolische voorstelling, als oosterse inkleding, als fantastische 
figuren van de profetenstijl nemen moet, wordt getroffen door 
Christus' scherpe berisping: « O onverstandigen en tragen van 
hart om te geloven AL hetgeen de profeten gesproken hebben ». 

Petrus zegt, dat het profetische Woord zeer vast is. Het Gr. 
zegt: nog vaster is. « Gij doet wel, dat gij daarop acht hebt als op 
een licht, schijnend in een duistere plaats. » 2 Petr. 2:9. Petrus 
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noemt de profetie een licht; waarom klagen zovelen, ook 
theologen, dat de profetie zo duister is? Is het niet daar vandaan, 
omdat men de profetie niet neemt zoals ze er staat en er geen 
insnijding in maakt zoals Christus doet (Luk. 4), waardoor de 
kracht er van bewaard blijft en de vervulling alleen naar de 
toekomst verschoven wordt. 

Christus getuigt van het Woord dat het de waarheid is (Joh. 
17:17). Als men echter kritisch gaat staan en zegt: Ik aanvaard 
dat woord niet zoals het er staat, dan maakt men God tot een 
leugenaar. Dan zegt Hij immers iets, wat Hij niet bedoelt, dan 
komt alles op losse schroeven en heeft men de eerste stappen 
gezet op de weg naar ultra-modernisme, dat uiteindelijk in de 
Schrift een « onwetenschappelijk » fantastisch. oosters, 
dweepzuchtig, onbetrouwbaar mensenwerk ziet. 

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

De norm tot uitlegging moet in de H.S. zelf gevonden worden. 
Dan zal de kracht blijken van het woord der waarheid. God stelt 
tegenover de afbrekende kritiek en de vergeestelijkingsmethode 
de zichzelf gelijk blijvende maatstaf. Paulus' laatste brief (2 
Tim.) geeft de gelovigen hierin een opdracht. Hij zegt in hfdst. 
2:15: Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 
arbeider, d.i. noeste werker, die niet beschaamd wordt, die het 
woord der waarheid recht snijdt (d.i. organisch indeelt en van elk 
der organen de funktie nagaat en de invoeging in het geheel 
beschouwt). Onder het woord der waarheid valt ook de profetie. 
De ontsluiting van het O.T., opent de toegang tot het N T. En 
eerst zó het N.T. binnen getreden, dus door het O.T. kan er nader 
licht vallen op het O.T. Dan eerst wordt verstaan, dat er een 
voortschrijdende openbaring is, dat God niet op Zijn schreden 
terugkeert. Vele profetieën zijn de voorspelling van de stappen, 
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die God in de toekomst doen zal. 
We besluiten hiermee het eerste hoofdstuk en beginnen nu aan 

de lijn, die we de Schrift door zullen nagaan. 
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II. ISRAEL HET GROTE VOLK IN « DE WET ». 
 
ABRAMS ROEPING. Israëls begin vinden we in Abrams roeping 
uit Ur, waarop Stefanus het oog heeft in Hand. 7:2,3 « De God 
der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, zijnde in 
Mesopotami ë, eer hij woonde in Charan, en Hij zeide tot hem: 
Ga uit uw land en uit uw maagschap en kom in een land dat Ik u 
wijzen zal. » « Toen ging hij uit het land der Chaldeën » 7:4 a. 

Hierop sluit Gen. 11:31 aan, Abram ging uit zijn land, doch 
zijn maagschap ging met hem mee. Meer nog, niet hij, maar zijn 
vader Terach schijnt de leiding gehad te hebben. 

« En Terach nam Abram zijn zoon en Lot, Harans zoon; zijns 
zoons zoon en Saraï, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn 
zoon Abram en zij togen met hem uit Ur der Chaldeën om te 
gaan naar het land Kanaän. En zij kwamen tot Haran, en 
woonden aldaar. » 

Nu komt er een oponthoud. Dit kan verscheidene jaren 
geduurd hebben. Het hoelang is ons onbekend, niet het tot 
hoelang, « En van daar, » zegt Hand. 7:3 » nadat zijn vader 
gestorven was, bracht Hij hem over in dit land, waar gij nu woont 
«. Daartoe roept de Heere Abram voor de tweede maal Gen, 12:1 
a: « Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders 
huis naar het land dat Ik u wijzen zal. » Abram moest dus alles 
achterlaten. Zijn vader Terach die eerst de leiding had, ging niet 
uit door de kracht des geloofs. Hij bleef dan ook halverwege 
staan, ging wonen in Haran, de grote grensstad aan de Eufraat, 
waar de weg naar Kanaän langs voerde, (Haran, Hebr. Chàràn, 
betekent dan ook « weg », « heerweg »). Hij kwam niet verder en 
stierf er. Dan roept de Heere Abram om verder, te gaan. Abram 
gehoorzaamt deze roeping, « Door het geloof is Abraham, 
geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de 
plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou en hij is uitgegaan, 
niet wetende waar hij komen zou » Hebr. 11:8. Niet echter dat 
Abram roem heeft. De Heere leidt hem uit « En van daar, nadat 
zijn vader gestorven was; bracht Hij hem over in het land, waar 
gij nu woont. » Hand. 7:3. Terach was blijven staan, Abram had 
een nieuwe roeping nodig, en dat niet alleen, de Heere moest 
hem overbrengen. Het geloof is het middel, Hebr. 11, maar de 
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Leider is God zelf. 
 
DE EERSTE BELOFTEN. Gaan we nu de inhoud der roeping na. 

Gen. 12:1 « De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw
land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat
Ik u wijzen zal. » 

Men lette er wel op dat dit de tweede roeping is. De eerste was
in Ur, de tweede in Haran. Die in Ur was: Ga uit uw land en uit
uw maagschap, Hand, 7:3; het uitgaan uit zijns vaders huis wordt
niet gevraagd. Die in Haran was èn land èn maagschap èn 's
vaders huis te verlaten. De St. Vertalers hebben dit verschil niet
in het oog gehouden. Dat blijkt uit de vertaling: « had... gezegd ». 
Hetzelfde Hebr. woord is telkens weer vertaald door: zeide. Dat « 
had... gezegd » brengt in de mening, alsof beide roepingen één
zijn; er staat echter: De Heere zeide, n.l. in Haran, (Hebr. Chàràn,
Gr. Charran). 

Bij de tweede roeping geeft de Heere Abram rijke beloften.
Gen. 12:2, 3: 
 

 
Dit is een reeks onvoorwaardelijke beloften, die we, ziende op

Gal, 3:17 het verbond der beloften willen noemen, Dit is 430 jaar 
vóór de Wet gegeven en wordt door de wet niet krachteloos
gemaakt. Gaan we de onderdelen na. 

« Ik zal u tot een groot volk maken. » De Heere zei in vs. 1: Ga 
gij uit. Hierin was Saraï mede begrepen, want Abram moest wel
land en maagschap en 's vaders huis verlaten maar niet zijn
vrouw. Als de Heere dus voortgaat met te zeggen: En Ik zal u tot
een groot volk maken, volgt daaruit, dat Sarai ook in deze belofte
begrepen is, Abram en Sarai hebben dit woord later niet letterlijk

 « En Ik zal u tot een groot volk maken
 en u zegenen
 en uw naam groot maken
 en wees een zegen
 en Ik zal zegenen die u zegenen
 en vervloeken die u vloekt
    en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

»
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genomen, niet zoals de Heere het gegeven had. Zij hebben het « 
vergeestelijkt », en Sarai heeft gezegd: Misschien zal ik uit haar 
(Hagar) gebouwd worden, Gen. 16:2. Dit liep uit op een op 
vleselijke wijze de vervulling van Gods beloften trachten te 
verkrijgen. Men ziet, hoe het de mens eigen is Gods woord niet 
te nemen, zoals Hij het geeft. Abram en Sarai deden dat voor een 
deel ook, zoals men het thans nog voor een deel doet, men begint 
met de letter en wil eindigen met « de geest », wat uitloopt op 
een doen geboren worden naar het vlees — Het « gij » en het « u 
» bedoelen in hetzelfde verband hetzelfde. Sarai wordt dan ook 
door Paulus in de belofte besloten. Rom. 9:9; Gal. 4:26. 

« En Ik zal u tot een groot volk maken. » De vraag rijst: Wat is 
een volk? Het woord volk, komt 6 maal voor in Gen. 10, n.l. in 
vs. 5 (2 maal) 20, 31 en 32 (2 maal). De zevende maal in deze 
belofte. Het is onderscheiden van de huisgezinnen, de familiën, 
in vers 3 genoemd de geslachten, Voor we nu nagaan, wat een « 
volk » is, willen we eerst het woord « geslachten » nagaan. 

Het woord « geslacht » komt het eerst voor in Gen, 8:19: « Al 
wat zich op de aarde roert naar hun geslachten ». Verder komt 
het voor in Gen. 10:5, 18, 20, 31, 32, waar het vertaald is door 
huisgezinnen, en in 12:3; 24:38, 40, 41; 28:14 en 36:40, waar het 
vertaald is door geslacht. Men ziet, dat de St. Vertaling niet zich 
zelf gelijkblijvend is. We geven toe, dat het niet altijd mogelijk 
is, om waar de H. Geest eenzelfde woord in de grondtekst 
gebruikt, dit door eenzelfde woord in onze taal weer te geven. 
Hier echter had dit wel gekund. Het beste woord was dan 
geweest: familiën, mits men daaronder dan verstaat de oosterse 
familie-saamhorigheid, waarin de gezinnen bij elkaar bleven en 
een bloedverwantengroep vormden, die men tegenwoordig nogal 
eens « klan » noemt. 

Op de vraag: Wat is een volk? geeft hfdst. 10:5 reeds enig 
antwoord. « Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in 
hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, 
onder hun volken ». Hieruit blijkt, dat een volk een saamhorige 
groep van tot stammen uitgegroeide « huisgezinnen », familiën 
is, eenzelfde taal sprekend, op zeker grondgebied bij elkaar 
levend. Uit historie en Schrift blijkt verder, dat een volk een stad 
tot staatsmiddelpunt en een vorst tot heerser moet hebben en zal 
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het in volle zin des woords een volk zijn, één moet zijn in wetten
en bovenal in godsdienst. Dit nu zou met Abrams volk het geval
zijn. In dat woord volk ligt dus land, staat koning, eenheid
besloten. In het O.T. kan men daarom een voortgaande
openbaring van de uitwerking van deze belofte verwachten. « 
En u zegenen ». Zal Abram ten zegen voor anderen worden, dan
moet hij eerst zelf gezegend worden. Hierin ligt de
afhankelijkheid van God besloten. De zegen van Abram houdt in,
dat hij van de Heere het goede zal ontvangen, ja Hem Zelf als zijn
deel zal verwachten en verkrijgen. 

« En uw naam grootmaken. » Dit woord is nog ter helft niet 
vervuld, Zeker, Abrams naam is in ere bij Jood, Christen en
Mohammedaan. Maar Abram zelf is tot zijn vaderen verzameld,
Wij voor ons geloven dat de tijd zal komen, dat Abrams naam
groot zal zijn onder alle volken. Zeker, nu reeds is hij de vader 
der gelovigen en staat als het grote voorbeeld daar van hen die in
zijn voetstappen wandelen. God heeft echter méér bedoeld. De
tweede en derde belofte zullen eerst in de toekomende eeuw, in
de opstanding, als Abraham aanzit in het koninkrijk der hemelen,
ten volle verwerkelijkt worden en dan zal hij de vader van 
menigte van volken worden. 

« En wees een zegen. » Dit kan eerst, als men zelf gezegend is
geworden. Abram nu zal een zegen zijn voor alle geslachten. 
Voor Sodom heeft hij gebeden, God zal dat gebed verhoren, zie
Ez. 16 en het zal die steden eenmaal verdraaglijker zijn dan die
uit Israël, want als zij Gods wonderen gezien hadden, zouden zij
zich bekeerd hebben, Mt. 11:23, 24. Het « wees een zegen » 
houdt in, dat er anderen onder Abram zullen zijn, die hij zegent. 
Hier komt hij dus boven de groepen uit. Hier ligt in kiem
opgesloten, dat hij, de Verheven Vader, Vader van een menigte
der volkeren zal zijn, hier ligt de wortel van Gen. 17. 

« En Ik zal zegenen die u zegenen. » Ook dit woord achten we 
maar ten dele vervuld. Als we Abram zien als stamvader van
Israël en dit woord bij uitbreiding op Israël toepassen opent zich
reeds wijder perspektief. Alle volken die Israël goed deden en
doen, zullen door God gezegend worden, Mt. 25:31-46. Allereerst 
is dit echter een persoonlijke belofte, die aan Abram vervuld zal
worden. 
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« En vervloeken, die u vloekt, » Hiervan wijst de historie geen 
voorbeelden aan, Abram heeft rustig in tenten gewoond. Bij
uitbreiding voor het Antisemitisme genomen en dus ook voor
Israël geldend, is en wordt dit woord vervuld. Mt. 25, maar
persoonlijk zal het in Abram allereerst vervuld worden. « En in U 
zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. » Aan dit 
woord moet bijzondere aandacht geschonken worden, In U, in
Abram. Men leze het niet anders. De Heere zegt duidelijk: In U,
Abram, zullen alle geslachten gezegend worden. 
 
IN U. Dit woord houdt een belofte in, waarvan de medegelovigen
der 16de en 17de eeuw de draagwijdte niet overzien hebben. Men
legde dit woord uit als betrekking hebbende op Christus. Maar
staat er dat? Laat de Schrift dit bewijzen en gaan we daartoe
andere uitdrukkingen met « in » na. 

Gen. 18:18 « Dewijl Abraham gewis tot een groot en machtig 
volk worden zal en alle volkeren der aarde in hem gezegend 
zullen worden. » 

Gen. 12:12 « Want in Isaäk zal uw zaad genoemd worden. »  
Gen, 28:14 « Gij (Jakob) zult uitbreken in menigte... en in u en 

uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden,
» 

Gen, 48:16, 20 « Die Engel die mij verlost heeft van alle
kwaad, zegene deze jongelingen, en dat in hen mijn naam 
genoemd worde... Alzo zegende hij (Jakob) ze te dien dage,
zeggende: In u zal Israël zegenen, zeggende: God stelle u als
Efraïm en als Manasse. » 

Wat blijkt nu duidelijk uit de bovenstaande voorbeelden? Dat
met « in u », « in hem » de bedoelde persoon zelf aangeduid
wordt en geen ander. Gen. 28:14 is hierbij bijzonder beslissend.
In u, Jakob, wil niet zeggen: in uw zaad, want dat wordt er direkt
na afzonderlijk genoemd, Men kan immers niet lezen: In u d.i. uw
Zaad en uw zaad ! In u is: in Jakob, In hen, d.i. in Efraïm en in
Manasse; werd Jakobs naam genoemd, niet in anderen. Als de
Heere dus tot Abram zegt: «In U zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden », dan bedoelt Hij daarmee geen 
ander dan Abram. Evenmin als toen Abram, toen hij in den Heere
geloofde (Gen, 15:6) in iemand anders geloofde dan in zijn 
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VerbondsGod. In Abram zullen dus de geslachten gezegend
worden. En dat houdt in, dat Abram zelf tegenwoordig moet zijn.

Men kan hierbij een van tweeën doen: Aannemen dat dit woord
vervuld is, of het onvervuld achten. Neemt men het eerste aan,
dan blijft het onvervuld, want Abram is gestorven en in hem, d.i.
niet buiten hem om, door zijn persoon, zijn nog nimmer alle
geslachten des aardrijks gezegend. Waren ze dat, dan moest die
zegen bovendien thans nog voortduren. We weten, dat de dag des
oordeels nog komt, ook voor de volken Mt. 25:31-46, Die 
zegening zou dan dus ophouden, Zo blijft dan alleen het tweede
over, n.l. dat dit woord nog nimmer vervuld is. Hiermee staan we
voor een ontzaglijk verschiet, waarvan de diepte schier onpeilbaar
is. 

Zij die aannemen dat dit woord betekent, dat de z.g. Christen
volken in Abram gezegend worden, vergeten drieërlei: Vooreerst,
dat die zegen niet buiten Abram om kan gaan. Verder dat er staat:
alle geslachten, Ten derde; dat die zegen blijvend is, want het is 
een onvoorwaardelijke belofte. Wij voor ons zijn van overtuiging,
dat dit in genen dele vervuld is. De Heere moet over Abram nog
meerendeels brengen, hetgeen Hij hem beloofd heeft, Gen. 18:19.
Nergens is in de historie en in de Schrift aan te wijzen, dat alle 
geslachten in hem, d.i. terwijl hij leefde, gezegend werden, Dat
woord blijft dus óf immer onvervuld óf het is toekomstig, wijl het
tot op heden nog niet vervuld is. We kunnen tot geen andere
conclusie komen, als we Gods Woord althans ten volle
aanvaarden, dan deze: De tijd zal komen, dat Abraham, opgestaan
van de doden, alle geslachten des aardrijks, ja alle volken der
aarde, ten zegen zal zijn. 
 
ALLE GESLACHTEN. Ook over dit woord is te veel heengelezen.
God zegt niet: Enkele geslachten of de z.g. Christelijke Naties.
Hij zegt onvoorwaardelijk: alle geslachten, alle volkeren. Niet:
Enkele uit die geslachten of uit de volken. Hij zegt: alle 
geslachten, alle volkeren. Dit is een diep, rijk woord. 

Men lette op dat alle, en ook dat de zegen voor alle geslachten
en volkeren het einde is, de laatste der 7 beloften. Zegen en vloek
zullen naast elkaar gezien worden en wel in de toekomende eeuw,
Mt. 25:31-46, maar het eind is zegen voor alle geslachten en
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volkeren. Voor alle aan Abram bekende geslachten. Dat waren 
de 70, die hij kende. N.l. 14 uit Jafet, 30 uit Cham, 26 uit Sem, in 
Gen, 10 en 11 genoemd. De Heere zegt tot Abram iets, waaraan 
voor hem een reëele betekenis te hechten was, We moeten hier 
niet denken aan de geslachten, zoals wij die kennen, b. v. het 
geslacht der Oranjes, der de Witten, der Bourbons enz., maar aan 
de 70 familiën aan Abram bekend. Al die 70 familiën zullen tot 
volken uitgegroeid, in Abram, d.i. door zijn persoon, gezegend 
worden. 

Nogmaals vragen we of de Schrift of de historie een tijd kan 
aanwijzen waarop dit geschied is. Er staat niet: In Christus; er 
staat: in u, d.i. in Abram, Als « in Christus », in Christus' Persoon 
betekent, betekent « in Abram » in Abrams' persoon. Er staat 
niet: enkelen uit die geslachten of volken. Er staat: alle 
geslachten en alle volkeren. Er staat niet: Die zegen is 
voorbijgegaan, er staat: zij zullen gezegend worden, en wel 
onvoorwaardelijk. 't Is het verbond der belofte, dat niet 
krachteloos gemaakt is, Zo is deze belofte zelfs ter helft toe nog 
niet vervuld. Ja nog zowat geheel onvervuld. Nimmer nog is 
Abram alle geslachten des aardrijks en alle volkeren der aarde 
ten zegen geweest. Dat zal eerst geschieden, als Abraham « 
erfgenaam der wereld » wordt, Rom. 4:13. 
 
GODS LEIDING. Zodra Abram in het land is, verschijnt de Heere 
aan hem en zegt: « Uwen zade zal Ik dit land geven, » Gen. 12:7. 
Hierin ligt opgesloten, dat de beloften eerst in de toekomst zullen 
vervuld worden. En eveneens, dat God Abram een erfgenaam zal 
geven. 

Door de honger gedreven gaat Abram naar Egypte. Feitelijk 
verliest hij hiermee het land, verlaat hij althans zijn erfdeel. Ook 
raakt hij zijn vrouw kwijt en verliest daarmee de belofte van het 
zaad. De Heere blijft de Getrouwe en geeft hem Sarai terug. God 
herstelt weder, wat Abram verloren heeft, maar de gevolgen doen 
zich gevoelen. Door Farao's weldoen, Gen. 12:16 worden de 
weiden te klein, ook al, omdat de Kanaäieten in het land wonen. 
Waarschijnlijk is Lot jaloers geworden op Abrams rijkdom en 
deed prikkelbaarheid de, eerste twist ontstaan. Abram stelt voor 
van elkaar te scheiden, hdst. 13:8. Ging iemand uit zijn 
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maagschap mede, zodat de scheiding niet volkomen was, thans
neemt deze toestand een einde, Abram laat Lot kiezen. En als dit
geschied is, zegt de Heere hfdst. 13:14-16: « Hef nu uw ogen op 
en zie van de plaats, waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts, en
oostwaarts en westwaarts. want al dit land, dat gij ziet, dat zal Ik
u geven, en uw zaad (uwen zade is Oud-Nederlandse vorm), tot in 
eeuwigheid, » 

Men leze wel wat er staat. God belooft hier aan Abram geen
hemel, maar al het land, dat hij zag. In Gen. 12:7 werd het land 
aan het zaàd beloofd, hier in dit hoofdstuk, 13:15 AAN ABRAM en 
ZIJN ZAAD. En wel: TOT IN EEUWIGHEID. Vers 17 zegt nog eens 
uitdrukkelijk: « Want Ik zal het U geven. Abram heeft het land 
nog nimmer bezeten, dat zegt duidelijk Hand, 7:5: En Hij gaf hem 
geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap en beloofde, dat
Hij HEM hetzelve tot een bezitting geven zou, en zijn zaad na hem, 
als hij nog geen kind had. » Hebr. 11:9 zegt, dat hij « een inwoner 
geweest is in het land der belofte als in een vreemd land. » 

Abram heeft het land dus nimmer als een elfdeel bezeten. De
Heere heeft het hem alleen in belofte gegeven, en daarbij de tijd
genoemd, waarop Hij het hem en zijn zaad in werkelijkheid
geven zal: tot in eeuwigheid. Met Abram zal dus ook zijn zaad
het ontvangen. Abram kan het land niet ontvangen dan door de
opstanding. Hij is immers gestorven en heeft de belofte niet
verkregen, ze alleen van verre gezien en omhelsd. God zal
eenmaal die belofte verwezenlijken. 

« Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn
breedte, want Ik zal het u geven » zegt de Heere als herhaling van 
Zijn belofte en als bevel voor Abrams wandel in Gen. 13:17. 

Deze wandel vordert, dat Abram in tenten wonen moet en dit
wordt in Heb. 11:9 als bewijs aangevoerd, dat hij een inwoner
geweest is in het land der belofte als in een vreemd land, waaruit
volgt, dat Abram duidelijk heeft ingezien, dat het land een
toekomstig bezit was. Hij geloofde ook hierin ten volle de Heere.
Deze had immers gezegd: « Ik zal het u en uw zaad geven tot in
eeuwigheid ». Niet in deze eeuw dus. 
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« IN DER EEUWIGHEID ». Wie inzicht wil erlangen in de H.S. 
moet leren inzien, wat deze verstaat onder de term: « eeuwigheid 
», Hebr. Olam. Nog te algemeen gelooft men, dat bij Christus' 
wederkomst « het einde der wereld » daar is. Nu komt deze 
zegswijze nergens in de Schrift voor. De St. Vert. spreekt van « 
de voleinding der wereld », wat iets anders is dan het einde der 
wereld, maar nog geen juiste weergave van het Grieks. Dat heeft: 
« de voleinding der eeuw ». Het woord, dat we door «eeuw» 
vertaalden, is het Griekse woord, « aioon ». Er staat niet « 
kosmos » wereldsamenstel, maar aioon, 
wereldontwikkelingsgang. De discipelen vragen in Mt. 24:3 niet 
naar het einde der wereld, maar naar de voleinding (d.i. de 
samenloop van alle dingen naar één eindpunt) van de aioon (d.i. 
de ontwikkelingsgang van deze wereld). Deze aioon is begonnen 
na de Zondvloed en duurt voort tot 's Heeren wederkomst 
(Noachietisch Verbond). Aan het eind nu van deze eeuw vergaat 
de wereld, de kosmos, het heelal; niet, maar gaat over in een 
nieuwe ontwikkelingsgang, een nieuwe aioon. Het woord van de 
Heere Jezus Zelf is er om dat te bewijzen. 

Matth. 12:32 « En zo wie enig woord gesproken zal hebben 
tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar 
zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal 
hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de 
toekomende ». Luk, 20:34, 35 « De kinderen dezer eeuw (aioon) 
trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig 
zullen geacht worden die eeuw te verwerven en de opstanding uit 
de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven 
worden ». 

De Heere vergelijkt twee « eeuwen », d.i. lange 
wereldontwikkelingsgangen, met elkaar; « deze » en « de 
toekomende ». Wat met elkaar te vergelijken is, is van dezelfde 
soort, onze eeuw, elders vertaald door « eeuwigheid » is eindig 
en zal gevolgd worden door een nieuw groot wereldtijdperk, de 
toekomende eeuw, En deze weer door een andere, want Ef, 2:7 
spreekt van de toekomende eeuwen, Gr. aionEN. We gaan dus 
niet naar de « eindeloze eeuwigheid », we leven in een 
eindigende « eeuwigheid », De willekeurige overzetting van de 
woorden Olam en aioon in onze St. V. is mede oorzaak van veel 
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verwarring in dezen. Nu eens heeft men de woorden door wereld, 
dan door eeuw, dan weer door eeuwigheid vertaald. (Zie Ml. 
13:39, 40, 49; 24:3; 28:20 en andere). De uitdrukking « in der 
eeuwigheid » vaak voorkomende in het O.T. bedoelt vaak 
hetzelfde als het N.T. « de toekomende eeuw ». Zie deel II, De 
Tijden der Eeuwen. 

Met bovenstaande als inleiding zal er nu veel van het O.T. 
beter verstaan kunnen worden en Gen. 13:15 tot zijn recht 
komen. Abram en zijn zaad ontvangen het land Kanaän, het land 
dat hij zag, in de toekomende eeuw. 
 
HET AARDSE NATUURLIJKE ZAAD. Wat is te verstaan onder het 
zaad? Dat blijkt uit het verband. Gen, 13:16 « En Ik zal uw zaad 
stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der 
aarde zal kunnen tellen, ook uw zaad geteld zal worden ». 

De term « stof der aarde » , komt niet vaak voor in de Schrift, 
Buiten deze tekst vinden we hem nog in Gen. 28:14, waar de 
Heere aan Jakob belooft: « En uw zaad zal wezen als het stof der 
aarde en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts 
en noordwaarts en zuidwaarts » en in 2 Kron. 1:9 waar Salomo 
bidt: « Nu Heere God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan 
mijn vader David, want Gij hebt mij koning gemaakt over een 
volk, menigvuldig als « het stof der aarde ». Hieruit en uit het 
volgende blijkt dat Abrams zaad, dat stof der aarde genoemd 
wordt, Israël is. In vs. 15 nu zegt de Heere: « Want al dit land, 
dat gij ziet, dat zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid ». In 
vers 16 « En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde » Meent 
men nu, dat, waar vs. 16 spreekt van Abrams natuurlijke zaad, 
Israël, vs. 15 over een ander zaad zou spreken? En gesteld al, dat 
het zaad van vs. 15 mede Christus is, dan nog volgt er uit, dat 
Christus eenmaal het land Kanaän zal erven. En is Christus 
Erfgenaam van het land (en dat is Hij ook ongetwijfeld als 
Abrams zoon, hoewel daar hier niet over gesproken wordt, doch 
wat in Gen, 12:7 beloofd is), dan volgt hieruit, dat Hij de Koning 
moet zijn van het zaad, dat is als het stof der aarde, wijl dat het 
grote volk is, dat de Heere Abram belooft uit hem te doen 
voortkomen. 

Dat men hier aan Abrams natuurlijk zaad te denken heeft en 
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niet aan Christus, volgt uit de woorden zelf. Wordt Christus nu
gesteld « als het stof der aarde »? Is Christus ontelbaar? 

Zij, die menen, dat hiermee alle gelovigen in Christus bedoeld
worden (wat niet het geval is), moeten ook aanvaarden, dat, als
Christus met de Zijnen hier bedoeld zijn, het erfdeel in der
eeuwigheid niet de hemel is, waarover men zo vaak spreekt, maar
Kanaän. Wij voor ons menen; dat hier de onherroepelijk en
onvoorwaardelijke belofte van een aards zaad, van een uit Abram 
als natuurlijk stamvader voortkomend volk op aarde, gegeven
wordt, dat in de toekomende eeuw als erfdeel Kanaän ontvangt.
De gelovigen dezer bedeling ontvangen hoger zegeningen. Alles
wel overdenkende blijkt dit: In Gen. 13:95, 16 ligt Israëls 
toekomst vast. En daarmee de uitspraak, dat Christus « de Koning 
Israëls » is, Joh, 1:50, « de Koning der Joden », Mt, 27:37; Mk. 
15:26; Lk. 23:38. 

Israël heeft, op grond van Gen 13, een grootse toekomst. Wel
verre, dat het voor altoos verworpen zou zijn, ligt hier mede voor
altijd zijn herstel vast. Gen. 13 geldt Abrams natuurlijk zaad, het
stof der aarde. Eerst in Gen. 15 is sprake van Abrams geestelijk
zaad « als de sterren des hemels ». Gods roeping en genadegift 
zijn ook voor het natuurlijk zaad, onberouwelijk Rom. 11:29. 
 
VOORTYPERING. In Gen. 12 en 13 ligt in Abram, Israëls historie
voorgetypeerd. Abram verlaat het land, komt in Egypte, moet
terug en ontvangt dan de belofte het land « in der eeuwigheid » te 
zullen bezitten. Zo zal Israël wel uit zijn land uitgaan, eerst in
Egypte, later in de gehele wereld, onder de volken komen, maar
terugtrekken en het land bezitten. Abram krijgt het land eerst in
de toekomende eeuw, in de opstanding. Hierin ligt profetie voor
Israël. Hun aanneming zal het leven uit de doden zijn. 

In Gen. 14 geeft de overweldiging door Kedor Laomer ons een
tweede type, Wat Kedor Laomer deed tegen Kanaän; is type van
wat eenmaal Assur door de Antichristus doen zal tegen Israël Jes.
14:25. Eenmaal zal deze tegen Israël optrekken om het te
vernielen. De Heere zal dan het juk en de last doen wijken Jes
14:24. Zie ook 13:5-11 en 14:1-7. De tijd van Israëls 
benauwdheid moet nog komen, Dan. 12:1 en Mt. 24:21, maar
Israël zal verlost worden Jer. 30:7 en Micha 5:4, 5, Jakobs
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overblijfsel « zal zijn onder de Heidenen in het midden van vele 
volken als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge 
leeuw onder de schaapskudden, dewelke, wanneer hij doorgaat, 
zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redt ». Mich. 5:7 De 
overwinning van Abram is type van Israëls toekomstige 
zegepraal. Gods volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Gods 
heerkracht Ps. 110:3. Zoals Abram eenmaal de wereldmacht van 
die tijd overwon door het geloof Hebr. 11, zo zal Israël eenmaal 
in de eindtijd overwinnen door Israëls sterke Held. 

Na het slaan der vijanden treedt Melchizedek op en brengt 
brood en wijn voort en zegent Abram, zeggende: « Gezegend zij 
Abram Gode, d.i. voor God, den Allerhoogste, Die hemel en 
aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, Die uw 
vijanden in uw hand geleverd heeft ». Zo zal Israël gezegend 
worden door de Heere. Zij zullen verkwikt worden door het 
brood des Levens, dat uit de hemel nederdaalt, door de wijn, die 
het hart van God en der mensen vrolijk maakt. Brood en wijn 
zijn tekenen van het Nieuwe Verbond. Als de grote Melchizedek 
verschijnt, zal Hij met Israël het Nieuwe Verbond oprichten 
(eigenlijk: eindigen) en hen zegenen met zegeningen des 
Allerhoogsten. 
 
HET VERBOND VAN GEN. 15. In Gen. 15 geeft de Heere Abram 
een nieuwe belofte. Hij belooft Abram een zaad « als de sterren 
des hemels ». We gaan daar thans niet verder op in. (Zie bizonder 
deel III). Wat wel besproken moet worden, is het verbond, dat de 
Heere met Abram maakt. « Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de 
Heere Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeën om U dit land te 
geven om dat erfelijk te bezitten ». Men ziet, de Heere herhaalt 
de belofte van Gen. 13: Abram zal het land erfelijk, d.i. blijvend 
bezitten. « En hij (Abram) zeide: Heere Heere, waarbij zal ik 
weten dat ik het erfelijk bezitten zal? » Men lette er op, dat hij 
niet spreekt van zijn zaad maar van zichzelf. Waarbij zal ik 
weten, dat ik het land erfelijk bezitten zal? Hand. 7 zegt dat hij er 
geen voetstap van bezeten heeft, ook Israël heeft het niet erfelijk 
bezeten doch slechts « een weinig tijds », zie Jes. 63:18. 

De Heere zegt nu wat hij doen moet. Hij zal een verbond 
maken op de toen gebruikelijke wijze. « Neem Mij een driejarige 

88



vaars, een driejarige geit en een driejarigen ram en een tortelduif 
en een jonge duif, » vs. 9. Abram doet dit, deelt de grotere dieren 
midden door en legt elke helft tegenover zijn helft. De duiven 
blijven ongedeeld. Zo liggen daar 8 stukken. Nu eiste de 
gewoonte, dat de bondgenoten bij zo'n verbond tussen de delen 
doorwandelden om hiermee te kennen te geven, dat, evenals die 
stukken hen insloten, zij bijeen behoorden. In Jer. 34:18 is ook 
sprake van zo'n verbond. Onder het tussen de stukken doorgaan, 
las of besprak men de inhoud van het verbond om daarna het 
verbonds-offer in brand te steken. De slachtoffers waren dan de 
verbondmakers (in Hebr. 9:17 onjuist overgezet door 
testamentmaker). 

Abram bereidt alles toe en wacht op de grote Bondgenoot. De 
Heere toeft te komen. Ondertussen komt het wild gevogelte en 
aast op het offer. Abram jaagt het weg. Nog komt de Heere niet. 
De zon is reeds aan het ondergaan. Daar overvalt Abram een 
diepe slaap. En in die slaap valt een schrik en grote duisternis op 
hem, profetie van wat komen zou. Israëls zon zal ondergaan, 
roofgedierte zal komen, duisternis staat te wachten. Eindelijk 
verschijnt de Heere en zegt: « Weet voorzeker, dat uw zaad 
vreemd zal zijn in een land, dat van hen niet is, en zij zullen hen 
dienen en zullen ze verdrukken vierhonderd jaar. Doch Ik zal dat 
volk rechten hetwelk zij zullen dienen en daarna zullen zij 
uittrekken met grote have. En gij zult tot uw vaderen gaan met 
vrede, gij zult in goeden ouderdom begraven worden en het 
vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de 
ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. » 
15:13-16. 
 
BEEK VAN EGYPTE EN RIVIER VAN EGYPTE. « En het 
geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en zie, 
daar was een rokende oven, (teken van Israëls verdrukking) en 
een vurige fakkel, (teken van Gods tegenwoordigheid). Te 
dienzelfden dage maakte de Heere een verbond met Abram 
zeggende: uwen zade (uw zaad) heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frath. Den 
Keniet, en den Keniziet en den Kadmoniet en den Hethiet en den 
Fereziet en de Refaïeten en den Amoriet en den Kanaäniet en den 
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Girgaziet en den Jebusiet », Gen. 15:18-21. 
Velen menen, dat Israël dit gebied bezeten heeft in de tijd van 

Israëls grootste uitbreiding onder David en Salomo, Men wijst er 
dan op, dat in 1 Kron. 18:3 staat, dat David Hadar-ézer, de 
koning van Zoba sloeg, naar Hamath toe om zijn hand (d.i. zijn 
macht) te stellen aan de rivier Frath, en dat Syriërs en Amorieten 
en Edomieten onderworpen werden, zie 1 Kron. 19. Verder, dat 
Salomo met gans Israël feest hield van de ingang af van Hamath 
(in Noord-Syrië.) tot de rivier van Egypte 1 Kon. 8:65. Bij 
nauwkeuriger onderzoek blijkt evenwel iets anders, We zullen 
dat onderzoek instellen. Vooraf echter een opmerking over de 
Staten-Vertaling (St. Vert.). 

De Ned. Bijbel is voor zijn tijd een uitmuntend stuk werk 
geweest (alhoewel men toen reeds teleurgesteld werd in zijn 
verwachtingen). Veel is er op schone wijze in weergegeven, 
maar het betere is vaak niet in de tekst geplaatst, maar in de 
kanttekeningen. Bij nauwkeuriger onderzoek blijkt dat veel 
verkeerd vertaald is. Een dezer dingen is de term « de rivier van 
Egypte ». 

Nu ons onderzoek. Volgens een volledige Nederlands 
konkordantie komt de term « de rivier van Egypte » voor in de 
volgende schriftplaatsen: 

Num. 34:5 «Voorts zal deze landpale omgaan van Azmon naar 
de rivier van Egypte », Jozua 15:47 « ... Gaza zijn onderhorige 
plaatsen en zijn dorpen tot aan de rivier van Egypte ». 

1 Kon. 8:65 en 2 Kron. 7:8 « Te dien tijd ook hield Salomo het 
feest en gans Israël met hem, een grote gemeente van den ingang 
af van Hamath tot de rivier van Egypte... ». 

2 Kon. 24:7 « ... de Koning van Babel had van de rivier van 
Egypte af tot aan de rivier Frath ingenomen al dat des Konings 
van Egypte was. » 

Jes. 27:12 « En het zal te dien dage geschieden, dat de Heere 
dorsen zal van der, stroom af tot aan de rivier van Egypte, doch 
gijlieden zult opgelezen worden, één bij één, gij kinderen Israëls. 
» 

Schijnbaar lopen de termen in deze teksten parallel met Gen, 
15, Uit een goede konkordantie evenwel blijkt, dat er in het 
Hebreeuws twee woorden staan, die beide in de St. Vert. door 
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rivier zijn vertaald. Dit ware nog daar aan toe, als de St. Vert. dit
konsekwent gedaan had, Wat deden de vertalers evenwel met het
tweede woord? Ze vertaalden het nu eens door rivier, dan weer
door beek, ook wel door dal. Dit nu moest tot verwarring leiden
en heeft dit ook gedaan. De vertaling legde hiermee
struikelblokken op de weg des geioofs, die de Schriften niet
hebben. De waarheid moet nu opgedólven worden, was zonder de
onnauwkeurige vertaling voor het opràpen geweest. 

Het Hebreeuws heeft twee woorden voor stromend water: nahar
en nachal. Een nahar is een brede stroom, een rivier die steeds
zijn water behoudt, een nachal is een klein smal, dikwijls een
uitdrogend water en wordt vandaar ook dal genoemd. Het woord
nahar komt het eerst voor in Gen. 2:10 (rivier). Het woord nachal
later. Door beek is het vertaald in Num. 21:12: beek Zered, Deut.
2:24: beek Arnon, Deut. 2:37: beek Jabbok, Richt, 4:7: beek
Kison; op andere plaatsen door dal, b, v. Gen. 26:17: dal van
Gerar, Num. 13:23: dal Eskol, 1 Sam. 15:5: dal. 

Welk dier twee woorden staat nu in Gen. 15:18; nahar of
nachal? Het eerste, dus nahar. De hele term in het Hebr. luidt:
Nahar-Mitsraïm (Mitsraïm is Egypte), De St. Vert. vertaalde dus
goed: tot aan de rivier van Egypte. Welk woord staat in de andere
hierboven genoemde teksten? Niet Nahar, maar overal Nachal,
Nachal Mitsraïm. En dat heeft de St. Vert. ook steeds voor rivier
van Egypte vertaald, behalve in Joz. 15:4. Dat is de enige tekst,
waar de term Nachal Mitsraïm overgezet is door: Beek van
Egypte. In vs. 47 van hetzelfde hoofdstuk plaatste de St. Vert.
weer: Rivier van Egypte. 

Is het nu van zoveel belang dit nauwkeurig na te gaan zal men
vragen. Ongetwijfeld, want de beek van Egypte is iets heel anders
dan de rivier van Egypte. Evenmin als de Oude Rijn de Rijn is, en
de Oude Maas de Maas, evenmin is de beek van Egypte de riviér
van Egypte. 

Wat is nu de beek van Egypte? Dat is het stroompje de Sihor,
die voor aan, dus niet in Egypte is. Joz. 13:3. Die beek van
Egypte ligt bij Gaza, Joz. 15:47. 

De rivier van Egypte is echter de Nijl. De Heere nu beloofde
aan Abram niet het land van af Gaza tot aan de Eufraat, het
gebied waarover Salomo regeerde. Van deze koning toch staat,
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dat hij regeerde van de rivier (de Frath) tot het land der Filistijnen
en tot aan de landpale van Egypte, 1 Kon, 4:21 tot aan de beek
van Egypte, de Sihor, die bij Gaza is. Aan Abram wordt méér
beloofd. Hem wordt beloofd het land van de rivier van Egypte,
d.i. de Nijl, tot aan de grote rivier, de rivier Frath (Eufraat). Dat
gebied heeft Israël nog nimmer bezeten. 
 
HET GEHELE LAND KANAAN. Het land Kanaän is klein in 
vergelijking met dit beloofde gebied (zie het kaartje). Het strekt
zich uit van de Nijl tot de Eufraat. Dat land hu heet volgens Gen.
17:8: Het gehele land Kanaän en omvat dus mede de Sinaïtische,
Arabische, Syrische en Babylonische woestijngebieden. Het
strekt zich uit tot aan de Perzische golf. Een zeer groot land, zeker
16 maal groter dan Nederland, dat ongeveer de grootte van het
Kanaän van Jozua's tijd heeft, d.i. van Dan tot Berseba. 

Maar zal men vragen: Wat heeft Israël aan al die woestijnen? « 
Zoekt in het Boek des Heeren en leest, niet één van deze dingen
zal feilen, het een noch het ander zal men missen, want Mijn
mond zelf heeft het geboden en Zijn Geest zelf zal ze
samenbrengen. Want Hij Zelf heeft voor hen het lot geworpen en
Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer tot in der 
eeuwigheid (Zie Gen, 13:15 en ons onderdeel: tot in E.) zullen zij
dat erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht zullen zij daar in
wonen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk 
zijn en de wildernis zal zich verheugen... Het dorre land zal tot
staand water worden, en het dorstige land tot springaders der
wateren, in de woning der draken (harige wezens), waar zij
gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn, » Jes. 34:16, 17; 
35:1, 7. 

« Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het
midden der valleien, Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en
het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn den
cederboom, den sittimboom en den mirteboom en den
olieachtigen boom zetten; Ik zal in de wildernis stellen den
denneboom, den beuk en den busboom te gelijk, opdat zij zien en
bekennen en overleggen en tegelijk verstaan, dat de hand des
Heeren zulks gedaan heeft en dat de Heilige Israëls zulks
geschapen heeft, » Jes. 41:18-20. 

92



Er is dus tweeërlei Kanaän, het Kanaän dat Israël beërfd heeft 
onder Jozua, dat onder David en Salomo zijn grootste uitbreiding 
verkreeg, doch met dat al toch maar een weinig tijds bezeten 
werd Jes. 63:18, En een nog groter Kanaän, Dat Kanaän is het 
betere, het hemelsche vaderland, Heb. 11:16, het van uit het 
overhemelsche, het van Boven uit, bereide vaderland. God heeft 
met de tweeërlei toestand rekening gehouden. Deut. 32:8 zegt: « 
Toen de Allerhoogste den Volken de erfenis uitdeelde, toen Hij 
Adams kinderen van een scheidde, heeft Hij de landspalen der 
Volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. » God heeft 
reeds bij Babels spraakverwarring Israëls erfdeel bepaald. Waar 
Hem alle dingen bekend zijn, heeft Hij met wijs beleid een 
gebied afgezonderd dat ook voor het Grote Volk toereikend zal 
zijn. Slechts een deel ervan maakte Hij bewoonbaar, het andere 
liet Hij woestijn, juist om het in de toekomst aan Israël te kunnen 
geven, Hij behoeft daarin slechts bronnen en rivieren te openen 
en het wordt één vruchtbaar veld. 
 

HET GEHEELE LAND KANAAN. 
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DE VOLKEN VAN HET LAND. Israël heeft nimmer het gehele land
Kanaän bezeten. Het heeft ook nimmer de 10 volken
onderworpen, die in Gen. 15 genoemd worden. Dat bewijst het
overzicht op de volgende bladzijde van al de hoofdstukken,
waarin de door Israël overwonnen volken genoemd worden. 
 

OVERZICHT 
 

 

 
 

 In Gen. 15  In Ex. 3  In Ex. 33 In Ex. 34 Deut. 7  Deut. 20 

    
 1 Keniet    
 2 Keniziet    
 3 Kadmoniet    
 4 Hethiet  2 Hethieten  3 Hethieten 3 Hethieten 1 Hethieten  1 Hethieten
 5 Ferezieten  4 Ferezieten  4 Ferezieten 4 Ferezieten 5 Ferezieten  4 

Ferezieten
 6 Refaïeten    
 7 Amoriet  3 Amorieten  2 Amorieten 1 Amorieten 3 Amorieten  2 

Amorieten
 8 Kanaänieten  1 Kanaänieten  1 Kanaänieten 2 Kanaänieten 4 Kanaänieten  3 

Kanaänieten
 9 Girgaziet   2 Girgazieten  
 10 Jebusiet  6 Jebusieten  6 Jebusieten 5 Jebusieten 7 Jebusieten  6 

Jebusieten
  5 Hevieten  5 Hevieten 5 Hevieten 6 Hevieten  5 Hevieten
    

 In Gen. 15  In Joz. 3  In Joz. 9 In Joz. 11 In Joz. 12  In Joz. 24 

    
 1 Keniet    
 2 Keniziet    
 3 Kadmoniet    
 4 Hethieten  3 Hethieten  1 Hethieten 3 Hethieten 1 Hethieten  4 Hethieten
 5 Ferezieten  4 Ferezieten  4 Ferezieten 4 Ferezieten 4 Ferezieten  2 Ferezieten
 6 Refaïeten    
 7 Amoriet  6 Amorieten  2 Amorieten 2 Amorieten 2 Amorieten  1 Amorieten
 8 Kanaänieten  1 Kanaänieten  3 Kanaänieten 1 Kanaänieten 3 Kanaänieten  3 

Kanaänieten
 9 Girgaziet  5 Girgaziet   5 

Girgazieten
 10 Jebusiet  7 Jebusieten  6 Jebusieten 5 Jebusieten 6 Jebusieten  7 Jebusieten
  3 Hevieten  5 Hevieten 5 Hevieten 5 Hevieten  6 Hevieten
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GEN. 15 ONVERVULD. 7 EN 10. Uit het voorafgaande overzicht 
blijkt duidelijk, dat in al de volkerenlijsten na Gen. 15 niet
voorkomen de Refaïeten, de Kenieten, de Kenizieten en de
Kadmonieten. Verder blijkt, dat alleen in Deut. 7 en in Joz. 3 en
24 de 7 overwonnen volken worden genoemd, waarvan Hand.
13:19 zegt: « ... ... en zeven volken uitgeroeid hebbende in het
land Kanaän ... ... ». In de andere lijsten vinden we er slechts 6.
Onder die 6 of 7 komen de Hevieten voor, maar deze worden niet
in Gen. 15 genoemd. Laat ons de alleen in Gen. 15 genoemde
volken nader nagaan. 

De Kenieten horen we noemen in Bileams zegenspreuk. Num.
24:21. Ze worden genoemd na Edomieten en Amalekieten in vs.
18 en 20. Bileam zegt van hen « Uw woning is vast en gij hebt 
uw nest in een steenrots gelegd; evenwel zal Kaïn (d.i. de
Kenieten, zie kantteek. St.V.) verteerd worden, tot dat u Assur
gevankelijk wegvoeren zal » vs. 22. Waar Edom en Amalek op 
het Sinaïtisch schiereiland woonden, zijn de Kenieten daar ook te
zoeken. Dat blijkt nader uit 1 Sam. 15. Saul zegt de Kenieten uit
het midden der Amalekieten uit te gaan, opdat zij niet met dezen
verdelgd zouden worden, vs. 6. Uit Richt. 1:16 blijkt, dat de
Kenieten het volk zijn, waaruit Mozes' schoonvader, was. Enigen
er van waren met Israël meegetrokken, zie Richt. 1:6; 4:11. De
vrouw van Heber, de Keniet, Jaël sloeg Sisera, Richt. 4:17. Ook
uit 1 Sam. 27:10 blijkt, dat de Kenieten ten Z. van Juda, dus op

  In Gen. 15  In Rich. 3 In 2 Kron. 8 In Neh. 9  

    
  1 Keniet   
  2 Keniziet   
  3 Kadmoniet   
  4 Hethiet  2 Hethieten 1 Hethieten 2 Hethieten  
  5 Ferezieten  4 Ferezieten 3 Ferezieten 4 Ferezieten  
  6 Refaïeten   
  7 Amoriet  3 Amorieten 2 Amorieten 3 Amorieten  
  8 Kanaänieten  1 Kanaänieten 1 Kanaänieten  
  9 Girgaziet  6 Girgaziet  
  10 Jebusiet  6 Jebusieten 5 Jebusieten 5 Jebusieten  
   5 Hevieten 4 Hevieten  
    

(De cijfers wijzen de volgorde aan, waarin de namen in de betreffende
hoofdstukken voorkomen. Wij zetten de namen naar de volgorde in Genesis).
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het Sinaïtisch schiereiland woonden. Ze vielen dus buiten de
grenzen van het land van de beek van Egypte tot de Frath, buiten
Israëls vroegere land Kanaän. 

De Kenizieten zijn ons niet nader bekend. Kaleb heet de zoon
van Jefunne, de Keniziet, Num. 32:12; Joz. 14-6, 14. Hier echter 
is het woord afgeleid van Kenaz, voorvader van Kaleb, 1 Kron.
4:13. Van hem stammen de Kenezieten van Gen. 15 zeker niet af.
En ook niet van zijn broer Kenaz, Joz. 15:17; Richt. 1:13; 8:9, 11
of zijn kleinzoon, 1 Kron. 4:15. Er zijn echter nog twee anderen
Kenazsen bekend, n. l. een zoon van Elifaz, Gen. 36:11, 15, 42,
en een kleinzoon van hem, 1 Kron. 1:36. Waar Ezau in Abrams
tijd niet geboren was en de Heere toch de Kenizieten reeds noemt,
zal men hier te denken hebben aan een ander dan uit Ezau
voortgekomen volk, aan Abram bekend, doch ons verder
onbekend. 

De Kadmonieten komen nergens anders voor dan in Gen. 15. 
De Refaïeten komen voor in Gen. 14:5; 15:20; Deut. 2:11, 20;

3:11, 13 (vertaald door reuzen); Joz. 12:4; 13:12 (reuzen); 15:8;
17:15; 18:16; 2 Sam. 5:18, 22; 23:13; 1 Kron. 11:15; 14:9; 20:4
(Kinderen van Rafa) ; 20:6 (8) ; Jes. 17:5. Men ziet, dat de « 
reuzen », die de Israëlieten zagen, Refaïeten of Refaïm (Hebr.
meervoudsvorm) waren en hun stamvader Rafa was. Ook tegen
hen had Israël te strijden, maar nergens worden zij onder de
overwonnen volken genoemd. Verder komt het woord Refaïm
voor in Job. 26:5; Ps. 88:11 (overledenen); Spr. 2:18
(overledenen) ; 9:18 (doden) ; 21:16 (doden) ; Jes. 14:9 (doden);
26:14 (overledenen); 26:19 (overledenen). In a1 deze teksten staat
Refaïm (dus Refaïeten). Jes. 26:19 zegt, dat het land de
overledenen, Hebr. de Refaïm, zal uitwerpen. Zij staan dus op,
maar moeten het Land verliezen.¹ Met bovenstaande voor ogen, 
krijgen we dus bewijzen te meer, dat aan Abrams zaad het gehele
 

 
¹ Noot: Volgens ons is de schrijver hier abuis, in Jesaja 26:14 staat: « Dood zijnde 

zullen zij niet weder leven, overleden (Hebr. râphâ', rephã'ïm) zijnde zullen zij
niet opstaan; daarom hebt Gij hen bezocht, en hebt hen verdelgd, en Gij hebt al
hun gedachtenis doen vergaan. » De Refaïm, zijn het bastaard ras ontstaan door
vermenging van engelen en mensen. Deze kennen geen opstanding. Deze niet door 
God geschapen soort had er nooit mogen zijn, zij zijn de reden van de zondvloed
en zullen noch ten leven noch ten oordele worden opgewekt. 
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land Kanaän, Groot Kanaän, is beloofd. 
 
HET GEESTELIJK ZAAD. Abram ontvangt nog meer van de 
Heere. Hij zal niet alleen een zaad hebben « als het stof der aarde 
», een natuurlijk zaad, een uit hem op natuurlijke wijze 
afstammend volk Israël, dat eenmaal als het « Grote Volk », « het 
gehele land Kanaän » zal beërven « in der eeuwigheid », maar 
ook een geestelijk zaad. Dat zijn zij, die in Abraham de Vader 
der gelovigen zien, die gezegend zullen worden met de gelovige 
Abraham, Gal. 3.9. De belofte voor dat zaad geeft de Heere aan 
Abram in Gen. 15:5, 6. Als de Heere hem verschenen is en hem 
een erfgenaam beloofd heeft die uit hem zou voortkomen, vs. 4, 
blijft het bij deze belofte niet. Dat blijkt uit vs. 5 en 6: « Toen 
leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar den hemel 
en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En Hij zeide tot hem: 
Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere en Hij rekende 
het hem tot gerechtigheid ». 

Men lette hierbij op het volgende. 
Vooreerst wordt Abram uitgeleid uit de tent. Reeds dit heeft 

betekenis en wijst op twee sferen, een « in de tent », type van de 
latere legerplaats, Israël, een « buiten de tent », type van een 
wijdere sfeer, waartoe zij zullen behoren, die evenals Abram uit 
zijn tent uit hun legerplaats zullen willen uitgaan. 

Dan: Tel de sterren; zo zal uw zaad zijn. Dit is een ander soort 
zaad dan het stof der aarde of het zand der zee. Hiermee opent de 
Heere een nieuw verschiet, n.l. de sfeer der hemelen, voorbereid 
in Melchizedeks zegening, waarin de Allerhoogste de Bezitter 
genoemd wordt van hemelen en aarde (hfdst. 14:19). De sterren 
zijn lichtend in zich zelf en beïnvloeden de aarde, wellicht meer 
dan we weten. De Heere belooft nu aan Abram, dat hij ook een 
dusdanig zaad zal hebben. Hiermee geeft Hij hem een rijke 
uitbreiding van de beloften van Gen. 12. Wat daar nog niet 
vermoed werd, wordt hier beloofd, n.l. een groep hemelse 
gelovigen, lichtend als de sterren des hemels. We willen die 
kortheidshalve de Abrahamietische gelovigen noemen. 

Velen menen dat het woord: « zo » een aantal uitdrukt, en 
lezen: Zo groot in aantal zal uw zaad zijn. Deze mening is 
onjuist. Op andere plaatsen is het vertaald door: aldus (zie Gen. 
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24:30, alzo, Num.. 6:23, Jes. 7:7; 18:4, e.a.). Hiervoor kan men
niet lezen: zoveel. Alzo in Gen. 15 is dan ook geen telwoord,
betekent niet: zoveel, maar is een bijwoord, betekenend: Op deze
wijze, zodanig, als deze. 

Voorts: En Hij geloofde in den Heere en Hij rekende het hem 
tot gerechtigheid. Waarom staat er dat nu eerst? Abram had toch
vroeger de Heere ook geloofd, waarom was het hem toen niet tot
gerechtigheid gerekend? O.i. komt het hier op één woord aan, n.l.
op in. Abram geloofde niet alleen de Heere, maar in de Heere. 
Daarin is veel besloten. Het laatste is meer dan het eerste. Dat
bewijst Rom. 4:1-3, waaruit blijkt dat op het-in-de-Heere geloven 
de gehele rechtvaardiging berust. 
 
« IN DEN HEERE ». Vanwege het groot belang dezer zaak, willen
we kort aangeven, wat voor zegeningen verbonden zijn aan het de
Heere en het in de de Heere geloven. Het-de-Heere-geloven geeft 
gerechtigheid in negatieve zin: het niet toerekenen van schuld, de
vergeving der zonden en het schenken van « eeuwig » d.i. 
aionisch leven, (het leven der toekomende eeuw op aarde). Het-
in-de-Heere-geloven geeft méér. Die in de Heere gelooft, gelooft
in Jehovah-Christus, Die het al volbrengt. Hij erlangt daarmee
positieve gerechtigheid, d.i. hem worden de verdiensten van
Christus als eigen gerechtigheid toegerekend. Hij wordt gesteld
als had hij nimmer zonde gekend of gedaan. Wat Christus tot aan
Zijn hemelvaart volbracht heeft, wordt hem toegerekend als door
hem volbracht, Hij wordt dan als de sterren des hemels. 

Aan de gerechtigheid of rechtvaardigheid (onjuist vertaald door
rechtvaardigmaking) zijn dus twee zijden: Negatief het niet
toerekenen van schuld, het toerekenen van Christus' wets 
volbrengend werk; positief het toerekenen op grond van Christus'
geloof. Negatief het toebereiden tot een bezitsverkrijging op
aarde, positief tot het « erfgenaam » zijn (beter bezitsverkrijger) 
der hemelen. Negatief het betalen der aardsche schuld, door
Adam gemaakt; positief het geven van de goederen der hemelen,
nimmer aan Adam beloofd, (Zie Gen. 1:28). 

Men ziet hoe belangrijk de belofte van Gen. 15 is. Feitelijk ligt
daarin de verandering in een punt des tijds en de opname de
Heere tegemoet in besloten. Om n.l. als sterren te schitteren, is
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verandering nodig, om sterren te zijn, verplaatsing naar de 
hemelen dus opname nodig. 

Abram heeft in de Heere geloofd. Daarmee heeft hij uit genade 
de eerste schreden gezet op de weg der rechtvaardiging, waarbij 
zijn geloof hem tot gerechtigheid gerekend werd. Hier viel alle 
werk weg. Om een zaad te verkrijgen als het stof der aarde kon 
Abram nog wat doen en heeft hij ook wat gedaan (Hagar-
Ismaël). Om echter een zaad te verkrijgen als de sterren des 
hemels, kon hij niets doen dan alleen 's Heeren woord geloven. 
Abram zag zeer wel in, dat om zulk een zaad te verwerven, de 
Heere tussenbeide moest komen met Zijn veranderende, 
transformerende kracht, En zo werd Abram tot vader der 
gelovigen dit uit Besnijdenis of Voorhuid zijnde, hetzelfde 
geloven. Rom. 3:30; 4:11-13. 

De Reformatie heeft deze lijnen niet goed onderscheiden. 
Vandaar velerlei strijd en verwarring over Israël en het « 
geestelijk Israël ». Men heeft één willen maken, waar God 
onderscheiden heeft. Israël en de Abrahamietische gelovigen zijn 
2 sferen. Het eerste verwerft het land, de anderen zijn bestemd 
voor de stad, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is, voor 
het Nieuwe Jeruzalem, Gal. 4:26; Heb. 11:10, Dat zal eenmaal op 
aarde dalen. Eerst is het nog Boven, Gal. 4. Tot zolang (n.l. de 
duur der toekomende eeuw door, want eerst na die eeuw, die 
aioon, komt het neder, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
van Op. 21 daar is) is de plaats der Abrahamietische gelovigen « 
eeuwig », Gr. aionisch, n.l. de toekomende eeuw door, in de 
hemelen, 2 Cor, 5, in afwachting tot God de residentie bereid 
heeft, waar Hij zonder tempel (die er nog wel zal zijn in de 
toekomende eeuw) bij de mens kan wonen. 
 
HET KNOOPPUNT VAN GEN 17. In Gen. 17 komen de beide 
lijnen, die in Gen. 13 en 15 hun beginpunt, in Gen. 12 hun 
oerkiem hebben, als in een knooppunt bijeen. We willen dat 
nagaan. Lezen we eerst vs. 4-8: « Mij aangaande zie Mijn 
verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram 
(Verheven Vader), maar uw naam zal wezen Abraham (Vader 
van een menigte), want Ik heb u gesteld tot een vader van 
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menigte der volken. » Dit is voortzetting van de hogere lijn van 
Gen. 15. Het houdt veel meer in dan dat Abram mede de 
stamvader zou zijn van de 6 zonen uit zijn latere huwelijk met 
Ketura voortgesproten. Zes is nog geen menigte. De 6 zonen 
typeren iets van de hoogere geestelijke belofte. Het antitype is 
rijker. Paulus leert het ons dan ook dieper opvatten en zegt, dat 
Abraham hiermee gesteld wordt tot een vader van allen; die 
geloven, hetzij in de voorhuid, hetzij in de besnijdenis zijnde, 
Rom. 4:11, 12. 

Uit dit woord blijkt, dat God de Volken niet weg neemt, maar 
het nationale onderscheid vooreerst handhaaft. Hij houdt de 
Volken in stand. Het Adventisme laat in de toekomende aioon de 
aarde woest en ledig zijn. De Volken zijn dan verdwenen. God 
zegt echter, dat Abraham een vader van menigte der Volken zal 
zijn. 

God bemint de volken, zegt de Schrift. En daarom stelt Hij 
boven die Volken Abraham tot vader. Het woord « stellen » wijst 
op een heersende, leidende positie. De Heere zette Mozes (zelfde 
woord) tot een god over Farao d.i. om over deze te heersen en te 
gebieden, om boven hem te staan met slaande strafgerichten (Ex. 
7:1). Zo wordt Abraham gesteld tot een vader van vele volken, 
d.i. om boven hen te zijn in bestierende, leidende goedheid, 
beleid, zegening en ontferming. Een vader ontfermt zich over de 
kinderen, Zo zal ook eenmaal Abraham zich tot al die Volken 
met vaderlijke ontferming inlaten. 

Het woord « vader » zegt nog meer. Een vader in het Oosten 
betekent een voorganger te zijn. Het woord « zoon » betekent 
allereerst iemand, die bezig is in en met de dingen van zijn vader 
(wat een kind niet is), in het Oosten ook: een navolger. Paulus 
noemte Titus en Timotheus zijn « zonen », d.i. geestelijke 
navolgers. Hij is hun « vader », hun voorganger, die zij willen 
volgen, Zo ook Abraham, Deze wordt de geestelijke voorganger 
en leidsman der Volken. 
 
DE VADER DER GELOVIGEN. Zo ligt in deze belofte des Heeren 
de verzekering, dat Abraham een reeks navolgers zal hebben, die 
in de voetstappen des geloofs zullen wandelen, God zal er vele 
roepen, die mede leidslieden der volken zullen zijn en de 
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wedergeboren volkeren door invloeiïng van geestelijke kracht 
zullen opheffen en doen toenemen. 

Het zijn zij, die gezegend worden met de gelovige Abraham. 
Men lette wel op de woorden met en in. Een kind wordt 
gezegend in goede ouders, d.i. door middel van hen; een zoon, 
die opgenomen is in de zaak van zijn vader en mede de zaken 
drijft, wordt gezegend met zijn vader, die hij als kompagnon 
bijstaat. Het in geeft een ondergeordende positie aan, het met een 
gelijkgeordende. De Volken worden in Abraham en zijn 
geestelijk zaad gezegend; Abrahams navolgers op de weg des 
geloofs met hem. Het met van Gal, 3:9 zet dus boven de Volken.

Het Calvinisme heeft deze waarheden doorvoeld, niet 
doorzien, nog minder overzien, Het volgde het Lutheranisme in 
de rechtvaardiging des geloofs, maar werd door toedoen van 
Zwingli, van wie Calvijn de verbondsleer overnam, 
neergetrokken tot Israëls lijn en hinkte sindsdien op twee 
gedachten: eenerzijds op de vrijmacht Gods, uitkomende in de 
verkiezing tot « zoon », anderzijds op de leer van het wettische 
verbond. Men heeft niet ingezien, dat men de Volken als zodanig 
nu niet bekeren kan of beheersen mag. Beide zijn Roomsche 
ideeën, berustend of scheve snijding van het Woord, Nog 
afgezien van het feit, dat we in een andere, in een andere niet-
Abrahamietische bedeling leven, liggen de twee lijnen van de 
Abrahamietische beloften in het niet voldoende zich aan het 
Rooms Katholicisme ontworsteld hebbende Calvinisme verward 
dooreen. 

Dit komt, omdat men niet gelet heeft op de dingen, die 
verschillen. Abraham heeft tweeërlei zaad: één als het stof der 
aarde, één als de sterren des hemels, een natuurlijk en een 
geestelijk zaad. Het laatste is uit Israël en uit de volken en is één 
geest met de Heere d.i. Abrahams Zoon. 
 
VADER VAN VOLKEN. De tweede lijn vindt z'n knooppunt in vs. 
6-8 van Gen. 17. Daarin gaat het over Abrahams natuurlijk zaad. 
« En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken 
stellen. En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u 
en tussen uwen zade na u in hun geslachten tot een eeuwig 
verbond (Hebr. Verbond der eeuw d.i. der toekomende eeuw) om 
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u te zijn tot een God en uw zaad na u. En Ik zal u en uwen zade
na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele
Kanaän tot eeuwige bezitting (Hebr. tot bezitting der eeuw) en Ik
zal hun tot een God zijn. » 

In vers 6 wordt Abraham gesteld tot Volken. Men lette er op:
Hier staat niet tot vader van Volken. Een vader van volken blijft
er zelf boven verheven. Hier gaat hij in die volken op als
natuurlijk vader. Er staat ook niet: tot een menigte van volken.
Uit Abraham zijn (na Ismaël) 7 volken voortgekomen: Israël door
Isaäk, en de volken voortgekomen uit Ketura en haar zonen. Vs. 6
spreekt over natuurlijke, vleeselijke voortplanting. 

In vers 7 zien we de verbondslinie in Israël. Ook dit vers is
door de Reformatoren niet verstaan. De verbondslijn loopt niet
over àl Abrahams zonen. Ismaël valt er, als naar het vlees
geboren, buiten, Maar ook met de 6 latere zonen sloot God geen
verbond. Dat geschiedde alleen met Israël, aan welk volk God de
eed bevestigde aan Abraham bezworen Gen. 26:3, zie 22:18. God
zegt: in hunne geslachten d.i. in de lijn van degene, die God als
zaad van Abraham erkent, n.l. Isaäk, Gen. 21:12. « In Isaäk zal 
uw zaad genoemd worden », Daarna in de lijn van diens erkend 
zaad, Jakob, Gen. 28:13-15. 

God zegt duidelijk, dat Hij met één zaad (uwen zade d.i. de
Oud-Nederlandse vorm voor uw zaad) Zijn verbond zal
oprichten, n.l. het verbond der besnijdenis, Hand. 7:8. De anderen
vallen er dus buiten, zijn daarmee niet, verworpen, maar krijgen
geen centrale plaats, zij staan aan de omtrek van Gods heilsgang,
Een lichaam kan maar één hart hebben. Zo kan er in het
Volkenlichaam maar één Centraalvolk zijn,dat het middelpunt is.
Dat is Israël. Daaromheen liggen vele andere organen, de Volken.
Met één zaad, Israël; richt God een Nationaal verbond op, dat 
doorgaat in de geslachten. Dat is een eeuwig verbond d. i. der
toekomende eeuw. 

Ook hier faalde de Calvinistische Schriftbeschouwing. Calvijn
meende, dat hier gedoeld werd op het in, Christus vastliggend
heil, dat God van vader tot kind zou voortplanten, indien zij Gods
verbond hielden. Dat is dan feitelijk een werkverbond, want nu
hangt het van de mens af of hij het verbond houdt of niet. God
zegt duidelijk: IK zal Mijn verbond oprichten. 
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Ook verstond het Calvinisme het woord « eeuwigheid » niet. 
Eeuwig heeft in de H.S. nimmer de betekenis van eindeloos. Het 
eeuwig verbond dat God maakt, is het verbond der toekomende 
eeuw, dat Jeremia 31 het Nieuwe Verbond noemt, in tegenstelling 
met het « Oude », het eerste, dat bij Sinaï gesloten is en waarbij 
Israël alles voor zijn rekening nam. God belooft hier, dat Hij het 
zal doen. 

Dat het hier over Israël gaat, blijkt uit vs. 8. « En Ik zal u en 
uwen zade na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het 
gehele land Kanaän tot eeuwige bezitting ». 

We vragen, wat er van die « eeuwige » bezitting — eeuwig 
opgevat in de traditioneele zin van eindeloos — terecht gekomen 
is, Israël is sinds ± 19 eeuwen van land en stad verdreven. Heeft 
het Kanaän eindeloos bezeten? Dan moet het er nu nog wonen. 
En meent men, dat 't woord eeuwig hier niet als eindeloos moet 
opgevat worden, waarom vat men het dan een vers hoger wel in 
die betekenis op? Hier zinkt alle logika weg. Een eeuwig 
verbond heet eindeloos, een eeuwige bezitting niet. Van zelf 
moet men dan gaan plooien en zeggen: Vs. 7 slaat op het « 
geestelijke Israël », vs. 8 op het letterlijke. Maar God spreekt in 
vs. 7 niet van zaden als van vele volken, maar zaad in engere 
omvang, want Hij zegt: uw zaad na u in hun geslachten. Zij, die 
menen, dat hierop de verbondsleer voor de N.T. gemeente 
gebouwd moet worden, verwerpen hiermee juist de basis, waarop 
zij hun betoog willen stellen. Eerst noemen zij Abraham de vader 
van vele volken, Dan maken zij die vader van vele volken tot 
vader van één geestelijk volk en menen, dat in geestelijk Israël de 
verbondslijn doorgaat. Het een sluit het ander uit. Vader van vele 
volken en één geestelijk Israël is een ongerijmdheid. 

Verder zegt Hij niet: Gij moet dat verbond oprichten door leer 
en godsdienst, maar: IK zal het oprichten. En waarom Hij in vs. 7 
met « uw zaad » geestelijk Israël zou bedoelen en in vs. 8 met 
hetzelfde « uw zaad » het aardse volk Israël, zien wij niet in. 
 
HERZIENING NODIG. De Calvinistische visie eist herziening. 
Men moet twee lijnen leren onderscheiden en die niet steeds 
weer verwarren en ineen doen vloeien. Het knooppunt dier lijnen 
ligt niet in vs. 7 en 8, maar in vs. 4-5 en 6-8. Vs. 4-5 handelt over 
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de menigte der volken, over hen zullen Abraham en zijn 
geestelijke zonen eenmaal de leidslieden worden. Vs. 6-8 handelt 
over Israël, dat het hart der volkenwereld zal worden. Om uit vs. 
7, dat geldt voor het nationale volk Israël, een verbondsleer op te 
stellen, die heet te gelden voor het « geestelijk » Israël en op 
grond van het nationale verbond te menen, dat het geestelijk 
verbond doorgaat, is een mening poneren, die gebleken is 
onhoudbaar te zijn. Waar blijft dan de verkiezing? En meent 
men, dat God verkiest in de « bedding des verbonds », dan is de 
evangelisatie daar om te bewijzen, dat Hij ook buiten die bedding 
gaat en Zijn vrijmacht bewijst. Bij een en ander is dan nog 
aangenomen, dat we thans onder het Nieuwe Verbond leven, wat 
evenwel niet juist is, maar hier niet verder besproken zal worden. 
Alleen merken we op dat, als het Nieuwe Verbond thans in 
werking was, dan ten volle uit moest komen dat allen, die er in 
begrepen waren « in hun geslachten » « van de kleine onder hen 
tot de grote onder hen » de Heere moesten kennen, Hebr. 8:11. 
Wie inziet, dat Gen. 17:4-5 het geestelijk zaad betreft, vs. 6-8 het 
natuurlijk, kan de juiste koers inslaan, om noch te stranden op de 
klip der verwerping der verkiezing, noch op die der 
vergeestelijking van de verbondsleer. 

We willen nog eens de lijnen nagaan. Dan zal blijken, hoe 
eenvoudig alles eigenlijk ligt. 

Omdat God het Grote Volk zal maken, moeten er ook andere 
volken zijn, anders heeft de bijvoeging « groot » geen zin. Groot 
is iets alleen in vergelijking met andere niet zulke grote zaken. 
Het « Grote Volk » zegt dus: Er zijn ook andere volken, En 
omdat die er zijn, stelt God daarover een leidsman- En dat niet 
alleen, maar die leidsman is een vader d.i. hij heeft zonen. En 
waar die vader opkomt uit dat Grote Volk ja er de kern van is, en 
er toch ook boven komt te staan om het te zegenen, komen de 
zonen ook op uit de menigte der Volken, en ook uit Israël en 
komen er ook boven te staan. Met elkaar vormen zij de 
leidslieden. De zonen worden met Abraham gezegend. Die zonen 
moeten evenwel als Abrahams zoon Izaäk bovennatuurlijk, in dit 
geval, geestelijk geboren worden en komen eerst tot hun recht als 
zij in Christus het beginpunt der dingen zien. « Indien gij dan van 
Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad en naar de beloftenis 
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erfgenamen » Gal. 3:29. En evenals Abraham bad voor Sodoms
behoud, zal het geestelijk zaad van Abraham de Rechter der
ganse aarde bidden om behoud en om erbarming in het oordeel. 

Krachtens de beloften van Gen. 13:15 is Abram erfgenaam van
het Land, krachtens die van Gen. 17 erfgenaam der wereld, d.i.
van hemelen en aarde. Erfgenaam der wereld is men alleen door
rechtvaardigheid des geloofs. Rom. 4:13 « Zo dan, die uit het 
geloof zijn worden gezegend met den gelovigen Abraham ». Gal. 
3:9 « Zo verstaat dan, dat degenen, die uit het geloof zijn,
Abrahams kinderen (Gr, Zonen) zijn », Gal. 3:7 « En indien gij 
van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de
beloftenis erfgenamen ». Gal. 3:29. Waarvan? Vanzelf van de
hogere Abrahamietische beloften, die van wereld erfgenaam te
zijn, wat vervat is in het: « In u zullen alle geslachten des 
aardrijks gezegend worden. » Gen. 12:3. 

Herziening zal tot zuiverder, beter onderscheidende lijnen
brengen. 
 
TWEEERLEI GROEP. In Gen. 22 ligt het tweede knooppunt der in
Gen. 13 en 15 aangegeven en in Gen. 17 voor het eerst elkaar
rakende lijnen, Thans wordt het doel der groepen uiteengezet en
hun bestaan met Gods eed bezegeld, In vs. 15-18 lezen we: 

« Toen riep de Engel des Heeren tot Abraham ten tweeden
male van den hemel en zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de
Heere, daarom, dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw
enige, niet onthouden hebt, 
 

 
Men ziet de parallellen. Het zegenen, al, houdt verband met het

A « voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen
 B en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des

hemels
 C en als het zand dat aan den oever der zee is;
 C en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk

bezitten
 B en in uwen zade (d.i. uw zaad) zullen gezegend worden

alle volkeren der aarde,
A naardien gij Mijner stem gehoorzaam zijt geweest. »
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gehoorzaam zijn, a2, de sterren des hemels, b1, is het zaad, in 
hetwelk alle volken der aarde gezegend worden, b2, het zand der 
zee, c1, is het zaad, dat de poort zijner vijanden erfelijk bezitten 
zal, c2. Laten we a1 en a2 weg, dan zien we hier andermaal de 
twee groepen: de eerste is als de sterren des hemels, de tweede 
als het zand, dat aan de oever der zee is. De eerste zijn Abrahams 
geestelijke zonen, de zonen der belofte, geboren naar het 
voornemen der verkiezing, de andere stelt Israël, Abrahams 
natuurlijk verkregen volk voor, de kinderen van vlees en bloed. 

Dat we hier wel degelijk twee groepen hebben, bewijst de 
Schrift verder. Tot Isaäk, de zoon der belofte, wordt gezegd: « Ik 
zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels », Gen. 
26:4, tot Jakob echter: « En uw zaad zal wezen als het stof der 
aarde », Gen. 28:14. Alleen in Abraham liggen beide beloften 
samen wat Hebr. 11:12 andermaal bewijst: « Daarom zijn ook 
van éénen, en dat van een verstorvene, zovelen geboren als de 
sterren des hemels en als het zand, dat aan den oever der zee is, 
hetwelk ontallijk (d.i. ontelbaar) is ». De Schrift zegt hier niet: 
als de sterren des hemels, ja als het zand... der zee, maar: als de 
sterren des hemels EN als het zand, dat aan de oever der zee is. « 
Het zand der zee » is geen bijstelling bij « de sterren des hemels 
», maar bewijs, dat er tweeërlei groep is. 
 
HET ZAND DER ZEE. Men zou kunnen vragen, waarom in Gen. 
22 niet staat: als het stof der aarde, zoals in Gen. 13. We geloven, 
dat het dezelfde groep is, waar we hierboven al op duidden door 
Gen. 28:14 als bewijs te geven voor het bestaan van deze groep. 
Alleen, de term zand... der zee » beziet Israël niet op zichzelf 
staande, maar in betrekking tot de Volken, Van die Volken wordt 
meer dan eens gezegd, dat zij waren in menigte als het zand der 
zee (Joz. 11:4; Richt. 7:12; 1 Sam, 13:5; Op. 20:8). Welnu 
tegenover het Volkerenzand wordt Israël gesteld, ook als het 
zand der zee in menigte (Gen. 28:14, 1 Kon. 4:20; Jes. 10:22; 
Hos. 1:10, zie ook Jer. 33:22). Israël alleen weegt dus op tegen 
alle Volken. Men ziet, hoe de term « zand... der zee » meer zegt 
dan « stof der aarde » en volkomen Gen. 12 bevestigt: « Ik zal u 
tot een groot volk maken ». 
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TWEEERLEI TAAK. De 2 groepen hebben elk een taak te
verrichten. De sterren des hemels moeten de volken zegenen, het
zand der zee is der zee ten perk gesteld, Jer. 5:22, het moet het
bruisen der zee doen bedaren, d.i. de Volken beheersen, de poort
zijner vijanden bezitten. Israël komt dus boven de Volken te staan
als het Grote Volk. Maar, waar Gen. 22 tevens zegt, dat in de
sterren des hemels alle volkeren der àarde, dit zijn de tot volheid
gekomen Heidenen, ontstaan uit de geslachten des aardrijks, (niet 
hetzelfde woord) zullen gezegend worden, daar ligt daarin
opgesloten, dat Israël mede in die Volken begrepen is. Het
mindere wordt gezegend van het meerdere. Hieruit volgt dat èn
boven de Heidenvolken èn boven Israël een groep zegenaars
staat, aangeduid als de sterren des hemels, Abrahams geestelijke
zonen, die gezegend worden met dè gelovige Abraham en een 
zegen zijn en in wie alle volkeren der aarde zullen gezegend
worden. Allen, die in geloof in de Heere en ter wille van Zijn eer
zegen verspreiden voor anderen, al zijn zij nog zo gering en
onaanzienlijk, kunnen zegenen, ook al worden zij vervolgd, die
de hongerende vijand weten te spijzigen, de dorstende hater
weten te drinken te geven, die zichzelf om Gods wil en omdat
Gods liefde in hun harten is uitgestort, niet wreken, die het kwade
overwinnen door het goede (Rom, 12:14; 19-21), zullen in de 
toekomende eeuw hun hier aangevangen zegening voortzetten en
tot een zegen zijn voor de dan levende volken, Het: Wees een
zegen wordt ook in en door hen vervuld en omdat zij kunnen
zegenen uit liefde tot God en de naaste, zullen zij heersen en
leiden en zal ook hun naam groot worden. Evenals God de volken
bemint, beminnen zij de naaste, bewijs, dat de liefde Gods in hun
harten is uitgestort. 
 
ABRAHAM EN ZIJN ZAAD. Tot nog toe legden we schier alle
nadruk op Abrahams geestelijk zaad, de Abrahamietische
gelovigen uit de Volken en Israël en op het natuurlijk zaad. De
eerbiedige Bijbellezer zal ons vragen: Maar wat nu met Galate? Is
Christus dan niet het zaad, in Wie alle Volken zullen gezegend
worden? En de eenzijdige lezer zal meenen, dat al de genoemde
beloften uitsluitend en alleen geestelijk in Christus vervuld
worden. Het zij verre van ons Christus, waar dan ook, buiten te
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sluiten en Hem de plaats te ontzeggen, die Hem èn krachtens Zijn 
Godheid èn krachtens Zijn bedienend werk toekomt en waarvoor 
Hem eerst in de toekomende eeuwen, als we kennen zullen zoals 
we gekend zijn, de vólle aanbidding en heerlijkheid zal 
toegebracht worden. Bij het licht der Schrift en des Geestes zien 
we, dat Christus nergens buiten gesloten, maar ingesloten is in de 
Abrahamietische beloften. En wel dubbel n.l. als de grote « IK 
ZAL », de verheven Jehovah Zelf en als hèt Zaad, aan Wie mede 
alles beloofd is. 

De Schrift leert ons bij monde van Paulus, dat de beloftenissen 
gesproken zijn tot Abraham en zijn Zaad Gal. 3:16. Hiermee valt 
alle leer of mening, dat de volle vervulling zoonder d.i. buiten 
Abraham om, zal plaats hebben, God kan, op grond van Zijn 
beloften en eed, geen dezer beloften ten volle vervullen, indien 
Abraham niet eerst uit de doden is opgestaan. Maar hiermee valt 
ook alle leer, die meent, dat de vervulling buiten het Zaad om 
kan gaan. Beide zijn nodig, want de beloften zijn tot Abraham 
èn,zijn Zaad. 

In zijn scherpzinnig betoog in Gal. 3 leert Paulus twee dingen. 
Vooreerst, dat de Schrift, door te spreken van « uw zaad » mede
heenwijst naar Christus. Telkens is er één zaad. Niet àl Abrahams 
zaad ontving de beloften. Ismaël en Ketura's zoonen vallen er 
buiten. Zij zijn wel zaad Abrahams, maar zij zijn niet hèt zaad, in 
welks lijn de beloften tot vervulling zullen komen. Bij Isaäk 
hetzelfde. Niet Ezau, maar Jakob is de zegendrager, hèt zaad. Zo 
ook in Jakobs gezin. Niet Ruben, Simeon, Levi of zelfs Jozef is 
het zaad, maar: « Juda gij zijt het ». En zo de historie doorgaande 
langs het geslachtsregister van Luk, 3 zien we, dat er telkens 
maar één het zaad in het bijzoonder is, De andere zijn zaad, maar 
over hen gaat de lijn om het zaad voort te brengen niet voort, zij 
zijn niet hèt zaad. 

De lijn nu van het zaad loopt uit op HET Zaad. Dit is in 
volheid Christus. Al Gods beloften aan Abraham, dus ook van 
het Land, zijn derhalve ook aan Christus gegeven. Ook aan de 
anderen, aan Isaäk, Jakob, enz. maar Christus is eerst ten volle 
hèt Zaad aan Wie mede al de zegeningen beloofd zijn. Zo ligt er 
dus tussen Abraham en Christus een reeks van zaad in, die de 
komst van hèt Zaad mogelijk maakte. En in en door het Zaad 
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krijgt alles zijn volle bestemming. 
In dit verband zij terloops opgemerkt, dat de uitverkiezing zo 

in, een geheel ander licht komt. Omdat een reeks uitverkoren 
wordt, daarom worden de overigen nog niet verworpen. Dat is 
een menselijke conclusie. De verkiezing is ten bate van, niet met 
verwerping van het geheel. Jakob is uitverkoren om zegendrager 
te zijn, Ezau niet; Juda werd verkoren de voorvader van Christus 
te zijn; werd Jozef daarmee verworpen? Immers neen, En zo de 
hele lijn door. De verkiezing bedoelt de zegening te doen komen 
tot de overigen, niet om hen te verwerpen, ze is ten bate, niet ten 
koste van het geheel. 

Ten tweede leert Paulus ons, dat het verbond (van Gen. 12) 
bevestigd is Gal. 3:17. Het Gr. zegt: rechtskrachtig gemaakt. « 
Op Christus » staat wel in de St. V., maar niet in de betere 
handschriften. Dat Hij evenwel bedoeld is, volgt o.i. uit vs. 16. In 
Gen. 12 nu (want dit is het hier bedoelde verbond, blijkens de 
nadere aanwijzing, dat na 430 jaar de wet is ingekomen) is geen 
sprake van het zaad, zodat we hier voor een schijnbaar 
onoplosbaar vraagstuk staan. Er wordt een verbond gemaakt, dat 
kan eerst rechtskrachtig worden door een Verbondsbevestiger en 
Die wordt in het hele verbond schijnbaar niet genoemd. 

De oplossing is eenvoudig. De Verbondssluiter Jehovah, de 
Heere, is ook de Verbondsbevestiger. We staan hier voor het 
grote mysterie, dat de zich openbarende Jehovah van het « O.T. 
» vlees wordt in het « N.T. ». Eer Abraham was, ben Ik. De « Ik 
zal » is de « Ik ben ». Wel verre dus, dat we Hem, de Verhevene, 
uitsluiten, geven we Hem de plaats, die boven allen is en geloven 
met Abraham in de Heere, dat is in Hem, Die het al volbrengt en 
verwerkelijkt. Davids Zoon is Davids Heer. En Abrahams Zaad 
is Abrahams Heere! 

« Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en 
naar de beloftenis erfgenaam ». Gal. 3.29. Meestal keert men dat 
in zijn gedachten om en denkt: Indien men in Abrahams 
voetstappen wandelt, is men Christus' zaad. De Schrift leert 
anders. Door het Zaad is alleen de vervulling der beloften 
mogelijk. Indien God Zijn beloften aan Abraham niet vervult, 
vervult Hij die aan Abrahams Zaad, Christus, ook niet Gal. 3 
leert, dat zowel Abraham als zijn Zaad erfgenamen zijn. En 
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ziehier nu het Goddelijke. Het Zaad, Christus, schenkt alles aan 
het zaad Israël en de Abrahamietische gelovigen. Het Zaad is 
alleen gekomen om de beloftenissen der vaderen te bevestigen, 
Rom. 15:8 en opdat de Heidenen God vanwege de 
barmhartigheden zouden verheerlijken, Rom. 15:9, ja om 
Abraham en zijn zaad erfgenaam der wereld te doen worden, 
Rom, 4:13. De belofte wordt uit genade verwerkelijkt (Rom. 
4:16). 
 
EXODUS. Israëls verlossing uit Egypte is bekend, Wij staan er 
niet bij stil. Alleen wijzen we er op. dat deze verlossing z'n 
antitype vindt in de toekomstige verlossing uit al de landen, 
waarheen zij verstrooid zijn, Ez. 36:24 e. a. 

Israël is Gods eerstgeboren volkenzoon, Ex. 4:22, In Christus 
vindt het zijn Antitype. Zoals Deze in de dood gegaan is, maar is 
opgewekt, zo zal Israël, hoewel thans dood zijnde, in het leven 
herroepen worden. « Want indien hun verwerping de verzoening 
is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven 
uit de doden? » Rom. 11:15. Dat Israël eerstgeboren zoon is, 
houdt in, dat er na Israël nog andere volkenzonen zullen geboren 
worden. Het houdt nog meer in. De eerstgeborene kreeg een 
dubbel deel, wellicht ook om in staat te stellen de voor schuld 
verkochte erfdelen zijner broeders of hen zelf te kunnen lossen. 
Zo zal Israël als eerstgeborene een dubbel deel ontvangen en 
daarbij tevens een priesterlijk koninkrijk wezen om de volken tot 
God te leiden. Vanzelf moet het daartoe eerst zelf bekeerd zijn. 

Aan Israël werd de Wet gegeven. Eensdeels om daarmee de 
hele wereld voor God veroordeelbaar te stellen. Anderzijds ook 
om, wanneer God die wet in hun hart geschreven heeft, die 
uitwendig te vervullen. Tittel noch jota zal voorbijgaan tot dat 
die vervuld is, Mt, 5:18 Mede door Israël. De Wet is heilig en 
goed. Dat goede, de Wet, in z'n hele omvang wordt niet 
afgeschaft, maar gaat alleen door vervulling over in een hoger 
goed, de vervulling der beloften uit genade. 
 
HET EERSTE VERBOND. In Ex. 24 vinden we de sluiting van het 
eerste, het Oude Verbond. Vooraf had het volk betuigd: « Al 
deze woorden, die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen », 
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24:3. Alles wordt door Mozes in een boek geschreven, vs. 4, 
daarna een altaar gebouwd, waarop door de jongelingen geofferd 
werd, vs. 5, De helft van het bloed wordt op het altaar gesprengd, 
de andere helft op het volk: De brandoffers waren de 
verbondmakers. in Hebr. 9 onjuist vertaald door testamentmaker. 
Mozes maakte geen testament, hij maakte een verbond. 

Eenmaal wordt een Nieuw Verbond gemaakt. Met wie? 
Vanzelf met Israël. Anders kon er niet staan: een Nieuw
Verbond, Dit is nieuw t.o.v. het eerste, het bij Sinaï geslotene. In 
wezen is het 't verbond van Gen. 17:6-8, het eeuwig verbond, Dit 
verbond moest ook door bloed ingewijd worden. Dat is geschied 
door Christus. Hij gaf het bloed voor het Nieuwe Verbond, in de 
St. V, onjuist vertaald door testament, (Overal waar men in het « 
N.T. » het woord testament vindt, leze men « verbond »: 't is 
hetzèlfde woord. dat in andere teksten door « verbond » is 
vertaald.) 

Indien Israël verworpen ware, kon er nooit een « Nieuw » 
Verbond met hen gemaakt worden. Indien met « geestelijk Israël 
» het Nieuwe Verbond gemaakt wordt, met de gelovigen uit de 
Heidenen, wanneer is dan met vroegere Heidenen het Oude 
Verbond gemaakt? Indien wij thans in het Nieuwe Verbond 
staan, wanneer hebben wij, Heiden-gelovigen, dan tot God 
gezegd: Al wat de Heere tot ons gesproken heeft, zullen wij 
doen? Gaarne vernemen wij dat. (Zie verder Dl III. Veelvuldige 
wijsheid Gods.) 

Op een ding zij nog gewezen: Wet en verbond zijn niet 
hetzelfde. Voordat Israël het verbond aanging, had God reeds 
wetten gegeven, Ex. 20-23. Het verbond was, dat Israël 
aanvaardde de wet te volbrengen. Waar zij dit uit eigen kracht 
deden, moesten zij falen, Eenmaal zal God Zijn wetten in hun 
hart schrijven. Volgaarne zullen zij ze dan houden. Dit is dan het 
Nieuwe Verbond. Het eerste verbond kon verbroken worden en 
is verbroken. Het kan niet weer van kracht worden. De Wet 
evenwel kan niet verbroken worden. Gebroken, van mensenzijde, 
ja. Maar van Gods zijde blijft de eis ervan gehandhaafd. Het 
eerste verbond ging voorbij, de Wet gaat niet voorbij dan door 
vervulling. 
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LEVITICUS. In « De Wet », de eerste 5 Boeken der Schrift, vinden 
we niet alleen in Genesis Israëls toekomst getekend, maar ook in 
andere, n.l. Leviticus en Deuteronomium. We gaan dit in het kort 
na. 

Lev. 26, In dit hoofdstuk zien we zegen beloofd, vs. 3-14, en 
vloek bedreigd, vs. 14-46, De onderzoekende lezer ga dit zelf na. 
We kunnen niet alles aanhalen, daarvoor is het hoofdstuk te lang. 
Alleen het slot zij geciteerd: 

Vs. 38-45 « Maar gij zult omkomen onder de Heidenen en 
het land uwer vijanden zal U verteren. En de overgeblevenen 
onder U zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer 
vijanden uitteren, ja ook om de ongerechtigheden hunner 
vaderen zullen zij met hen uitteren. Dan zullen zij hunne 
ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunner 
vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij 
overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid 
gewandeld hebben, dat Ik ook niet hen in tegenheid 
gewandeld en hen in het land hunner vijanden zal gebracht 
hebben. 

Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan 
de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan 
zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob en ook aan Mijn 
verbond, met Isaäk en ook aan Mijn verbond met Abraham 
zal ik denken en aan het land zal Ik gedenken als het land om 
hunnen twil zal verlaten zijn geweest en aan zijn sabbatten 
een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil 
verwoest was en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een 
welgevallen zullen gehad hebben, daarom, dat zij Mijn 
rechten hadden verworpen en hun ziel van Mijn inzettingen 
gewalgd had. En hierboven is dit ook; als zij in het land 
hunner vijanden zijn, zal Ik hen niet verwerpen noch van hen 
walgen om een einde van hen te maken vernietigende Mijn 
verbond met hen, want Ik ben de Heere hun God. Maar Ik zal 
hun (ten beste) gedenken des verbonds der voorouderen, die 
Ik uit Egypteland voor de ogen der Heidenen uitgeleid heb, 
opdat Ik hen tot een God ware. Ik ben de Heere hun God ». 

GEEN EINDE GEMAAKT. Men ziet hieruit duidelijk, dat de Heere 
met Israël geen einde maakt. Hij is en blijft hun God en gedenkt 
aan Zijn verbonden. De vraag is, welke die verbonden zijn die 
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gemaakt zijn met Jakob, Isaäk en Abraham. Dat is na te gaan in 
Genesis. Gen. 35:11 « En dit land, dat Ik Abraham en Isaäk 
gegeven heb , dat zal Ik U (Jakob) geven en uw zaad na U zal Ik 
dit land geven ». 

Gen. 28:13 ...« dit land waarop gij (Jakob) ligt te slapen, zal Ik 
u geven en uwen zade » (= aan uw zaad). 

Gen. 26:3 « ... want u en uwen zade (aan uw zaad) zal Ik al 
deze landen geven », zei de Heere tot Isaäk. 

Gen. 13:16 « Want al dit land dat gij ziet, dat zal Ik u geven en 
uwen zade (aan uw zaad) tot in eeuwigheid », zei de Heere tot 
Abraham. 

Dit zijn onvoorwaardelijke verbonden, vrije genadegiften. En 
daaraan zal de Heere gedenken, ook voor Israël. Naar dat 
onvoorwaardelijk verbond wijst de Heere terug, Daaraan gedacht 
Hij ook, toen Hij hen uit Egypte leidde. Ex, 6:3 « En ook heb ik 
Mijn verbond met hen (Abraham, Isaäk en Jakob) opgericht, dat 
Ik hun geven zou het land Kanaän, het land hunner 
vreemdelingschappen ». Israël werd eens uit Egypte verlost 
krachtens dat onvoorwaardelijk drievoudig herhaald verbond. En 
krachtens dat zelfde verbond zal de Heere ook aan Israël 
gedenken in het land der vijanden en geen einde van hen maken. 
Israël zal dus op grond van dat verbond in de toekomst nogmaals 
in zijn land ingezet moeten worden, Israël is in zijn eigen 
verbond niet staande gebleven, maar 's Heeren onvoorwaardelijk 
verbond is waarborg voor Israëls herstel. De kiem daarvoor is 
Gen, 12:1-3, het verbond der belofte, Gal. 3:17. 
 
NUMERI. Van Numeri brengen we onder de aandacht der lezers 
enkele uitspraken van Bileam. Deze zijn van veel verdere 
strekking dan men gemeend heeft en nog niet in hun geheel 
vervuld. 

23:9 « Zie dat volk zal alleen wonen en het zal onder de 
Heidenen niet gerekend worden ». Wie Israëls historie nagaat, 
zal zien, dat Israël al spoedig met de Heidenen gelijk stond of het 
nog erger maakte. Zie Richteren, 2 Kon. 17:9-17; Jes. 1:9, 10 e.a. 
Het alleen-wonen moet nog vervuld worden en wijst op Israëls 
toekomstige heiligheid. 

23:10 « Wie zal het stof van Jakob tellen, ja het vierde deel van 

113



Israël?... » Tegenwoordig kan Israël nog geteld worden. Hier 
wordt gewezen op een vruchtbaarheid, waarbij het stof ontelbaar 
is. 

23:21. « Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob, ook 
ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere, Zijn God, is met 
hem en het geklank des Konings is bij hem ». Ook dit is 
onvervuld. God heeft Israël tijdelijk verlaten en gedenkt nog wel 
aan hun zonden. Bewijs: Israëls wereldballingschap. 

24:7 « ... zijn (Israëls) Koning zal boven Agag verheven 
worden en Zijn koninkrijk zal verhoogd worden ». Dit, zal zijn 
als Davids Zoon de troon van Israël bestijgt. 

24:19 « ... en daar zal Eén uit Jakob heersen ». Ook dit is 
toekomstig, Christus heerst nog niet maar wacht, totdat Hem Zijn 
vijanden gezet worden ten voetbank Zijner voeten. Zie ook vs. 
17. 
 
DEUTERONOMIUM. Nu leze men Deut. 28. In vs. 1-14 staat de 
zegen voor Israël, alle aardse, natuurlijke zegeningen, in vs. 15-
68 de vloek. Israël ontvangt de zegen als het naarstig Gods stem 
gehoorzaamt, de vloek, indien het weigert dit te doen. 't Is wel 
opmerkelijk, dat de vloek èn in Lev. 26 èn in Deut. 28 veel 
langer is dan de zegen. 

Tot de vloek nu behoort ook Israëls verbanning uit het land en 
de verstrooiïng naar elders. Deze is in tweeën geschied, door 
Babel en door Rome. Vs. 49 « De Heere zal tegen u een volk 
verheffen van verre, van het eind der aarde, gelijk een arend 
vliegt, een volk welks spraak gij niet zult verstaan, een volk stijf 
van aangezicht ». Wij voor ons zien hierin Assur dat de 10 
stammen en Babel dat de 2 stammen, maar vooral Rome dat « 
gans Israël » wegvoerde. Bijzonder schijnt Mozes het oog op 
Rome gehad te hebben, daar hij spreekt van een volk, welks taal 
Israël niet verstaan zou. De talen van Assur en Babel waren zeer 
aan het Hebr. verwant. Toch verstond Israël in vroeger tijden het 
Syrisch, d.i. Aramees, de taal die ook in Babel gesproken werd, 
niet. Immers toen Sanherib tegen Samaria opgetrokken was en de 
10 stammen had weggevoerd, verschenen zijn dienaren ook voor 
Jeruzalem om de overgave te eisen en spraken het volk toe in het 
Hebreeuws. Hiskia's dienaren vroegen hun in het Syrisch d.i. 
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Aramees te spreken, opdat het volk ze niet zou verstaan. Zij
weigerden en wilden het volk juist doen horen, hoe zwak Juda er
bij stond en hoe sterk Sanherib was, Jes. 36:11, 12. Dat was het
eerste volk welks spraak Israël niet verstond, 2 Kon. 18:26, 28. 

In Babel ontmoette het het tweede volk welks spraak hun
vreemd was, al kan er in de meer dan 100 jaar, die er verliep
tussen de wegvoering naar Assur en die naar Babel meer
taalvermenging tussen het oude Hebreeuws en het Chaldeeuws
zijn gekomen. 

In Rome is het derde volk te vinden welks spraak Israël vreemd
was. Het Latijn verschilde geheel en al van het Hebreeuws en was
zelfs geen verwante taal. 

Dat Deut. 28 letterlijk over Israël vervuld is, lijdt geen twijfel.
Vs. 53 zegt, dat Israël de vrucht des buiks eten zou, wat vervuld is
toen Babel Jeruzalem belegerde (Klaagl. 2:20; 4:10), en ook toen
Rome het deed (Josephus). Vs. 64 « En de Heere zal u verstrooiën 
onder alle volken van het eene einde der aarde tot aan het andere
einde derzelve ». Ook dit is vervuld. Overal is Israël te vinden. « 
De wandelende Jood » heeft nergens rust. Vs. 65 « Daartoe zult 
gij onder die volken niet stil zijn en uw voetzool zal geen rust
hebben, want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven en
bezwijking der ogen en matheid der ziel ». Men denke aan het 
Antisemitisme in vroeger en later tijden. Ook onze dagen kennen
nog de progroms, de uitmoording en plundering der Joodse
wijken in buitenlandse steden. ¹ 

Vs. 68 is vervuld. « En de Heere zal u naar Egypte doen
wederkeren in schepen door een weg, waarvan Ik u gezegd heb:
Gij zult dien niet meer zien en aldaar zult gij u aan uw vijanden
willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar
daar zal geen koper zijn » zie Hos. 8:13. Ook in het Jaar 70 n.
Chr. zijn duizenden Joden naar Egypte gevoerd en was er zo'n
overvloed van aangevoerde slaven, dat men niet wist wat er mee
aan te vangen. Zo is de vloek over Israël vervuld. Israëls
volksbestaan is weggenomen en nimmer is het weer een geheel
vrije natie geweest die tot hoofd der Volken was. 
 

 
¹Noot: Bedenk dat dit boek 12 jaar vóór de tweede wereld oorlog is uitgegeven. 
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DE TERUGKEER. Het zal echter niet zo blijven. Na Deut. 28 volgt 
hoofdst. 30 en daar vinden we de terugkeer. 

Deut. 30:1-5 « Voorts zal het geschieden, wanneer al deze 
dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek... 
zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken, 
waarhenen de Heere Uw God u gedreven heeft. En gij zult u 
bekeren tot den Heere uw God en Zijner stemme gehoorzaam 
zijn naar alles dat Ik u heden gebied. ...En de Heere uw God zal 
uw gevangenis wenden en zal Zich uwer ontfermen en Hij zal u 
weder vergaderen uit alle de Volken, waarhenen U de Heere uw 
God verstrooid had ... En de Heere uw God zal u brengen in het 
land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat 
erfelijk bezitten en Hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen 
boven uwe vaderen ». 

Dit is nog nimmer geschied en wacht op vervulling. In de 
toekomende eeuw. Reeds dit woord is voldoende om Israëls 
toekomstig herstel te bewijzen. Mozes, de Man Gods, de profeet, 
heeft een inzicht van God verkregen over Israël als volk. Hij 
wist, dat het volk het na zijn dood verderven zou. Zie Deut. 
31:16-18. 

God zou zijn aangezicht verbergen om al het kwaad, doch 
eenmaal zal de Heere komen. God Zelf neemt de zaak ter hand. 
Deut. 30:6 « En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het 
hart uws zaads om den Heere uw God lief te hebben met uw 
ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft ». Dit is de 
oprichting van het verbond van Gen. 17:7, het Nieuwe Verbond, 
in tegenstelling tot het Oude, bij Sinaï gesloten. In dat Nieuwe 
Verbond nu doet God alles, Hij schrijft Zijn wetten in het hart en 
verlicht door Zijn Geest. 
 
HET LIED VAN MOZES. In Deut. 32 vinden we het lied van 
Mozes. Een deel ervan is vervuld. Men zie vs. 1-20. Vs. 21a 
werd vervuld in de tijd van de richters en koningen, dus tijdens 
Israëls verblijf in het land. Toen was het: « Zij hebben Mij tot 
ijver verwekt door hetgeen dat geen God is, zij hebben Mij tot 
toorn verwekt door hun ijdelheden » (afgoden). Vs. 21b werd 
vervuld in de tijd van Handelingen: « Ik dan zal hen tot ijver 
verwekken door degenen die geen volk zijn, door een dwaas volk 
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zal Ik ze tot toorn verwekken ». Paulus citeert dit vers in Rom. 
10:19. Toen kwam de tijd, dat Israël geen volk meer was. Tussen
vs. 21 en 22 ligt onze tussenbedeling. Van vs. 22 wacht dit lied
nog op verdere vervulling. Het dreigende oordeel, de dag des
Heeren, over Zijn volk, kondigt de Heere dan in vs. 22-25; het 
wordt voltrokken in vs. 39-42. In vs. 26-33 vinden we Gods 
gedachten over Israël tijdens de verstrooiïng: « In alle hoeken zou 
Ik ze verstrooiën, ik zou hun gedachtenis van onder de mensen
doen ophouden, zo Ik den toorn des vijands niet schroomde... er
is geen verstand in hen ». In vs. 43 komt de keer: « Juicht gij 
Heidenen met Zijn volk ». Hieruit blijkt dat èn Israël èn de 
Heidenen blijven bestaan. In Rom. 15:10 ziet Paulus dat in
profetisch licht. Dit woord is nog in genen dele vervuld. Thans is
Israël niet « Zijn volk », maar Lo-Ammi, Niet Zijn Volk, thans 
juichen geen Heidenvolken met Israël. De dag der wrake om het
bloed Zijner knechten te wreken, vs. 43 moet eerst nog komen.
Dan zal Hij Zijn Land en Zijn volk verzoenen, vs. 43. 
 
DE ZEGEN VAN MOZES. Het toekomstig herstel en de bewijzen
voor de barmhartigheid Gods worden in Deut. 33 door Mozes
bezongen. Dan bemint God de volken, vs. 3, dan is de Heere
Koning in Jeschurun, d.i. de Oprechte (Israël) vs. 5. (Het woord
hier door « was »vertaald, is in Gen. 1:6 vertaald door « zij ». Het 
kan evengoed overgezet worden door: « en wonde »). Dan zal 
God op de hemel varen tot Israëls hulp, vs. 26 en Hem tot een
woning zijn. Dan wordt Mozes' profetie vervuld: Israël dan zal
zeker wonen en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en
most, ja zijn hemel zal van dauw druipen, vs. 28. Is het wonder,
dat hij eindigt met: « Welgelukzalig zijt gij, O Israël, wie is u
gelijk? Gij zijt een volk, verlost door den Heere », vs. 29. 
 
WELGELUKZALIG, O ISRAEL. Israël is een voorbeeldend volk. 
God geeft in Israël groots aanschouwelijk onderwijs voor allen.
Ook wat zijn herstel betreft. Te veel is dat uit het oog verloren.
Men heeft de profetieën wel toegepast, maar niet uitgelegd. Rome
en de Reformatie leren, dat zij in Israëls plaats gekomen zijn. Het
Adventisme is ook deze mening toegedaan, het Russellisme
meent, dat zij geestelijke Joden zijn. Al deze richtingen menen,
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dat bij Israël boedelbeschrijving heeft plaats gehad en Israëls 
beloften overgedaan zijn aan anderen. De een eigent zich nog al 
meer toe dan de ander. Als dat zo ware, dan was Israël verstoten 
en had geen hoop meer. De « Wet » heeft ons echter al wat 
anders geleerd en de « Profeten » zullen dat bevestigen. 

Israël heeft niet afgedaan, De Volken hebben een toekomst, 
Op. 21:24. Zou het Grote Volk die niet hebben? Ongetwijfeld. 
En het is dan ook niet zonder oorzaak, dat Mozes, de man Gods, 
op Israël blikkend, in heilige vervoering uitroept: Welgelukzalig 
zijt gij, O Israël, wie is u gelijk. Gij zijt een volk, verlost door de 
Heere. 

De tijd zal komen, waarop dit woord letterlijk vervuld zal 
worden. Zeker ook geestelijk. Maar omdat het geestelijk vervuld 
wordt, wordt het ook letterlijk vervuld. Het waarlijk geestelijke 
streeft naar de letterlijke uitbeelding, Bij God is er geen pure 
abstractheid, maar wezenlijke realiteit. En juist, omdat we de 
Schrift geestelijk willen lezen, d.i. alles onderscheidende (1 Cor. 
2) daarom geloven we ook in Israëls letterlijk herstel. God heeft 
in Israël afgebeeld, wat Hij in de hele schepping zal vervullen. 
Zoals het schepsel van Hem afgevallen: is, valt Israël af. Maar 
even goed als Hij alle dingen tot Zichzelven zal verzoenen, Col. 
1:20, eveneens zal Hij ook Israël, als typisch voorbeeld daarvan, 
herstellen. En dan zal Israël God loven, dat het verkoren is 
geweest om aan te tonen: Roeping, val, herstel. Geen wonder, dat 
Mozes dit ziende, blijde uitroept: « Welgelukzalig zijt gij, O 
Israël ». 
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III. ISRAELS ONVERVULDE O.T. PROFETIE. 
 
DE HEBREEUWSE KANON. Voor we enige O.T. profeten gaan
bespreken, wijden we een enkel woord aan de Hebr. Kànon
(volgorde der Schriftboeken). Deze kànon is in de Hebr. Bijbel
niet als in de St. Vert. De Hebr. Bijbel heeft drie hoofddelen:
Wet, Profeten, Psalmen. De Heere noemt die in Luk. 24:44. Deze
hoofddelen bevatten de boeken in deze orde: 
 
I   De Wet bestaat uit 5 boeken: 

 
II   De Profeten bestaan uit 8 boeken die in tweeën zijn te delen,
n.l. de Vroegere en de Latere Profeteten 

 
III   De Psalmen bestaan uit 11 boeken 
 

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

 Jozua. 
 Richteren. 
 Samuël. (1-2 Sam. is één boek).
 Koningen. (1-2 Kon. evenzo)

Vroegere Prof.

 Jesaja.
 Jeremia.
 Ezechiël.
 De 12 kleine profeten

Latere Prof.

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

(Zie volgende pagina.)
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(Eén en ander is nader besproken in de reeks: De Heilige 
Schriften, Dl I, UIT DE SCHRIFTEN, ook als boek verkrijgbaar). 

De Hebr. kànon is schoner in volgorde dan de tegenwoordige 
Bijbelkànon. Deze is in de vertaling van het O.T. in het Grieks 
(welke vertaling de Septuaginta heet, kortweg geschreven LXX) 
geheel van volgorde veranderd en ook in onze Bijbels 
overgegaan en in zwang gekomen. Dit heeft de heersende 
verwarring nog doen toenemen. Een ding houde men evenwel in 
het oog: Noch de Hebr., noch de latere kànon geeft de boeken in 
historische volgorde. Er is niet gerangschikt naar tijdsorde, maar 
meer naar inhoud. De tijdsorde der profetische boeken is dan ook 
niet die, welke we hierboven aangaven of in onze jeugd geleerd 
hebben, maar een andere. Het is voor ons onderwerp gewenst 
hier nog een weinig op in te gaan om meer licht te verkrijgen op 
de profetische golving, in de H.S. te vinden, We beperken ons 
daarbij alleen tot het tweede hoofddeel: de Profeten. 
 
STRUKTUREN. In dit werk zullen telkens weer strukturen 
opgenomen worden. Het is daarom gewenst om met een enkel 
woord te zeggen wat dat zijn en wat ze bedoelen. 

We spreken bij de planten van de struktuur der vertakkingen en 
bladen. Deze zijn n.l. op wonderbare wijze samengevoegd en 
vertonen een merkwaardige bouw. Bij het onderzoek naar de 
aard der elementen (dit zijn de stoffen waaruit de materie is 
opgebouwd) spreken we van de struktuur van een atoom, d.i. zijn 

 Psalmen. 
 Spreuken.
 Job.
 Hooglied
 Ruth.
 Klaagliederen van Jer.
 Prediker.
 Esther.
 Daniël
 Ezra-Nehemia. (Te nemen als één boek)
 Kronieken. (één boek)

120



wijze van samenstelling, van de groepering der nog kleinere 
onderdelen: proton en elektronen. 

De Schrift heeft ook een struktuur, een bouworde. Strukturen 
nu zijn de grondteksten die overzichtelijk aantonen, hoe een 
groter of kleiner deel der Schrift is opgebouwd. We kunnen zo 
dus de struktuur van een bijbelboek, van een hoofdstuk of van 
een onderdeel van een hoofdstuk geven. 

De struktuur is vaak nodig voor de uitlegging. Als men ziet, 
welke delen met elkaar korresponderen, welke tegenover elkaar 
staan, welke parallel lopen, komt er vaak een oplossing voor 
moeilijke delen en krijgt men in elk geval een beter overzicht. 

Geen enkel boek ter wereld is in struktuurvorm te brengen. Dit 
kan alleen geschieden met de Schrift, wijl die gebouwd is naar de 
zuiverste wetten des Geestes. De struktuur is een uitwendig 
getuigenis, dat Gods Woord de waarheid is. Gods redenen zijn 
gelouterd, zevenmaal, in een aarden smeltkroes (d.i. in de 
menselijke natuur) Ps. 12:7. 

De bouw der verschillende Schriftstrukturen is niet altijd 
dezelfde of steeds even eenvoudig. Ook hier komt Gods grote 
literaire rijkdom uit. Sommige zijn eenvoudig, andere 
ingewikkeld. De strukturen zijn Gods indeling der Schriften. De 
indeling in hoofdstukken en verzen in onze bijbels is zeer 
gebrekkig en vaak oppervlakkig mensenwerk, dat niet kan 
blijven bestaan. God zal eenmaal, in alles de volle waarheid, 
zuiverheid, echtheid, schoonheid, evenwichtigheid, in één woord 
volmaaktheid doen uitstralen. Ook in Zijn Woord. Dat zal Hij 
mede doen door de diepere grondlijnen, de grondschetsen, naar 
voren te brengen, die evenzeer de vaste orde zullen aangeven als 
de ordeningen des hemels en even harmonisch zullen blijken te 
zijn als al het Goddelijke. 

De strukturen die wij opnemen zijn alle ontleend aan de 
Companion Bible, dus van Engelse zijde. Bijzonder dit volk 
schijnt er voor aangewezen om de grondvormen der Schrift uit te 
beelden. 

De strukturen zijn feitelijk een betere hoofdstuk indeling. Men 
leze de Schrift volgens de indeling in de struktuur gegeven. Het 
Woord zal er door aan kracht winnen en het inzicht zal er door 
versterkt worden. 
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INDELING DER PROFETEN. De Profeten, waarvan we geschriften 
hebben, zijn met betrekking tot hun optreden in 3 groepen te 
delen en wel: 

1. Profeten der eerste periode (± 690-588 v. Chr.): Jona, Hosea, 
Amos, Jesaja, Micha en Nahum. Daarop volgt een 
rustperiode van 70 jaar. (588-518).  

2. Profeten vlak voor en onder de Ballingschap (518-424): 
Jeremia, Habakuk, Zefanja, Ezechiël, Joël, Daniël en 
Obadja.  

3. Profeten na de Ballingschap (410-374): Haggaï, Zacharia en 
Maleachi.  

Naar de tijd omspannen zij een tijdvak van ± 300 jaar, ± 690-
374 voor Christus. Na de scheuring des rijks, als Israël hoe 
langer, hoe dieper onder afgoderij en afval verzinkt, komt de 
Heere met Zijn woord van bestraffing, maar ook met dat van 
belofte en heil. Israëls verwerping en herstel is het thema van de 
meeste der Profeten. In Christus vindt de Profetie over Israël z'n 
voortzetting (Mt. 13:24; Lk. 21) en tevens z'n afsluiting: De 
Openbaring. 

Op een meer uitgewerkte tijdsorde kunnen we hier niet ingaan. 
(Zie daarvoor deel II, De Tijden der Eeuwen). Evenmin zullen 
we alle Profeten behandelen en bij hen die we behandelen, niet in 
alle onderdelen kunnen afdalen. Het gaat er hier om, om op 
Israëls onvervulde profetie te wijzen en aan te tonen, dat de Lo-
Ammi-tijden, de tijden waarin Israël niet Gods volk is, 
voorbijgaan en het eenmaal weer zal wezen. Ammi — Mijn volk.

Achtereenvolgens willen we min of meer beknopt nagaan: 
Hosea, Amos, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en Maleachi. 
Wegens de belangrijke inhoud van Daniël zullen we aan hem, 
tevens in verband met een deel van De Openbaring, een 
afzonderlijk hoofdstuk wijden. Vervolgens gaan we over tot het 
N.T. en beschouwen we Christus' profetisch woord over Israël 
om ons onderzoek te eindigen met een nadere beschouwing van 
het boek De Openbaring. 

We herhalen hier de twee regels, die bij het Schriftlezen in het 
oog te houden zijn: 
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1. God meent wat Hij zegt. Israël is Israël, Jeruzalem is 
Jeruzalem, als stad of als volk, maar niet b. v. Parijs, enz. 
 

2. De Heilige Geest kan woorden uit die tijd in het hart der 
gelovigen van thans leggen om hen daarmee te leren, te 
vermanen, te bestraffen, enz. Dit is de « individualisering » 
der Schrift, De gelovige mag dit niet « generaliseren », d.i. 
algemeen maken, t.o.v. de staat die de tegenwoordige 
groepen in Christus hebben, want die gaat uit boven Israëls 
beloften.  
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1 HOSEA. 
 
OVERZICHT. Hosea profeteert tot het Tienstammenrijk, nadat dit
tot grove afgoderij is vervallen. Wellicht opent hij de rij, want
Hfdst. 1:2 zegt: Het begin van het Woord des Heeren. Hij heeft
zijn profetisch werk vele jaren, ± 78 jaar (689-611) voortgezet. 

Hosea stelt ons het verbond van Israël en de Heere voor als een
huwelijk, Israëls afwijking en het zich afgeven met andere goden
als hoerderij. 

Hoewel Hosea in 't bijzonder tot de 10 stammen spreekt, heeft
hij ook waarschuwingen voor Juda, evenals hij voor beide rijke
zegeningen profeteert. Hosea's boek wijst op gebeurtenissen, die
onmiddellijk voorafgaan aan de val van Samaria, de hoofdstad
van het 10 stammenrijk. De profetische golvingen reiken evenwel
tot in de toekomende eeuw. 

De struktuur van Hosea als geheel is eenvoudig. En wel deze: 
 

 

 

A
1

1:1 Inleiding.
 B

1
1:2-3:5 Symbolische voorstelling.

 B
2

4:1-14:8 Letterlijke uitbeelding.
A

2
14:9 Slot.

Elk deel is weer in nadere onderstrukturen te verdelen. B
1
 geeft 

dan het volgende:

Struktuur B
1
 Hfdst. 1:2-3:5: 

(Zie volgende pagina.)
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Men ga de struktuur eens na. In E1 zien we de eerste vrouw en 

wordt ons de symboliek van de letterlijke staat van zaken
gegeven, in E2 de tweede vrouw en haar symbolieke betekenis. F1

geeft de vroegere toestand aan, F2 de tegenwoordige staat van 
zaken. H1 de toekomstige toestand, H2 evenzo. 
 
HOSEA 1. Gaan we nu een en ander uit de Schrift na. De eerste
vrouw baart Hosea een zoon, die hij Jizreël moet noemen, vs. 4.
De naam Jizreël heeft een dubbele betekenis, n.l.: moge God
verstrooien, Jer. 31:10, en: moge God zaaien, Zach. 10:9. Daarin
liggen de twee profetische uitingen vervat. Jizreël, het vruchtbare
veld, verontreinigd door bloed, 2 Kon. 9:16, 25, 33; 10:11 en 14
zal bezocht worden en het Koninkrijk van het Huis Israël zal
ophouden en Israël zal verstrooid en gezaaid worden onder de

B
1

C
1

E
1

a
1

1:2 Symboliek. De eerste vrouw. Ga henen,
neem...
b

1
1:2 Betekenis. Het land hoereert van achter
de Heere.
c

1
1:3 De profeet neemt Gomer.
F

1
G

1
1:4-9 De vroegere toestand.
H

1
1:10, 11 De latere 
toestand.
D

1
2:1-4 Samaria. 
Betuiging.

D
2

2:5-23 Samaria. 
Redegevingen.

C
2

E
2

a
2

3:1 Symboliek. De tweede vrouw. Ga henen,
bemin...
b

2
3:1 Betekenis. Israël ziet naar andere
goden.
c

2
3:2, 3 De profeet neemt een andere
vrouw.
F

2
G

2
3:4 De tegenwoordige 
toestand.
H

2
3:5 De toekomstige 
toestand.
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volken, maar wanneer Gods raad volvoerd is, zal het weer 
opnieuw in zijn eigen land gezaaid worden. Tot zolang is het Lo-
Ruchama, d.i. Niet-ontfermd en Lo-Ammi, d.i. Niet-Mijn-volk. 
Dat de keer komt, wijst vers 10 aan: 

« Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand 
der zee, dat niet gemeten, noch geteld kan worden. Hier hebben 
we een terugwijzing naar Gen. 22:17 « als het zand, dat aan de 
oever der zee is ». Dit wijst ook mede op Israëls verstrooiïng. Die 
zal een einde nemen vs. 11: 

« De kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen 
vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen (d.i. er zal één 
Vorst over beide Huizen zijn) en uit het land (n.l. hunner 
verstrooiïng) optrekken, want de dag van Jizreël, (d.i. der zaaiïng 
in het land Kanaän) zal groot zijn, » Dan kan gezegd worden vs. 
13: Ammi, Mijn volk; Ruchama, ontfermd. 

Vanaf vers 11 is nog niets vervuld. Nog zit Israël zonder 
Koning en zonder Vorst, want zij hebben zich nog niet tot de 
Heere hun God bekeerd. 

Dit woord kan niet slaan op de « Kerk ». Die trekt niet uit haar 
land op, die stelt zich geen Hoofd, die is geen volk. De gelovigen 
van thans zijn zonen Abrahams of Lichaam van Christus. Zo 
blijft dat woord staan voor Israël, voor die dag, dat God het 
weggevoerde Huis Israël, vs. 6, zal doen optrekken. 
 
HOSEA 2. 2:15 « En het zal te dien dage geschieden, spreekt de 
Heere, dat gij Mij noemen zult: Mijn man (Hebr. Ishi) en Mij niet 
meer zult noemen: Mijn Baäl ». (Hebr. Baäli d.i. Mijn Heer.) 
Elke herinnering aan de vroegere afgodendienst wordt 
afgesneden. Israël spreekt dan niet meer van Mijn Baäl, d.i. Mijn 
Heer. Dit woord, dat eerst een neutrale betekenis had en voor 
elke heer gebruikt kon worden, heeft een afgodische betekenis 
gekregen. In het Nieuwe Verbond weet Israël zich Gods Vrouw 
en noemt Hem daarom met de inniger titel van Mijn Man en niet 
meer van de bovenordenende naam: Mijn Heer. 

2:16 « En Ik zal de namen der Baäls wegdoen en zij zullen niet 
meer bij hun namen gedacht worden ». Is dit al geschied? 
Waarom zal dan eenmaal de gruwel der verwoesting in de tempel 
staan, Dan. 9:27; Mt. 14:15, Op. 13:15? 
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2:17 « En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met 
het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en 
het kruipend gedierte des aardbodems en Ik zal den boog en het 
zwaard en den krijg van de aarde verbreken en zal ze in 
zekerheid doen nederleggen ». 

Is dit al vervuld? Waarom spreekt de Heere dan in Mt. 24:21 
over de grote verdrukking, die nog komen moet, waarom van de 
grote nood in het land en de toorn over dit volk, Lk. 21:14. En als 
dat woord letterlijk bewaarheid is over Israël, waarom wordt 
Hosea's woord dan niet bewaarheid, dat ze (Israël) in zekerheid 
zullen nederliggen? 

2:18, 19 « En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid, d.i. in 
de toekomende eeuw, ja Ik zal u Mij ondertrouwen in 
gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in 
barmhartigheden en Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof en gij 
zult den Heere kennen. » 

Dit is de tijd der Wedergeboorte, waarin de 12 Israëlietische 
Apostelen op 12 tronen zullen zitten, Mt. 19:28 oordeelende de 
12 geslachten Israëls. Dan wordt het Nieuwe Verbond gesloten. 
Het Nieuwe Israël wordt als Bruid ondertrouwd. Voortaan noemt 
het God: Mijn Man. 

2:20-22 « En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren 
zal, spreekt de Heere; Ik zal den hemel verhoren en die zal de 
aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren mitsgaders den 
most en de olie en die zullen Jizreël verhoren en Ik zal ze Mij op 
aarde (lees: in het Land — zelfde woord in het Hebr.) zaaien en 
zal Mij ontfermen over Lo Ruchama en Ik zal zeggen tot Lo-
Ammi: Gij zijt Mijn volk en dat zal zeggen: O mijn God ». 

Wij nemen dit woord letterlijk op en zien hierin een rijke 
uitstorting van stoffelijke en geestelijke zegeningen. Wie dit 
woord wil vergeestelijken, doe dat, hij zal het moeten wringen in 
de bochten van zijn menselijke filosofie. Waar dit woord nog 
nimmer letterlijk is vervuld, moet het nog eenmaal zijn 
vervulling erlangen. De Heere heeft dan ook de tijd bepaald: In 
der eeuwigheid. Waarom wil men het zich nu laten vervullen, als 
God zegt, dat het eerst in de toekomende eeuw zal plaats hebben? 
Vs. 20 zegt: te dien dage, vs. 18 in der eeuwigheid. Waarom 
waagt men het te zeggen: Het wordt thans vervuld? En als God 
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zegt Jizreël waar haalt men dan de moed vandaan om te zeggen: 
de kerk? 

Maar, zegt de opmerkzame Bijbellezer: Bewijst Rom 9:25 dan 
niet, dat het woord geestelijk vervuld wordt in de « N.T. 
Gemeente » ? Wij antwoorden daarop: Geenszins. Paulus spreekt 
hier tot hen, die de wet verstaan, m.a.w. tot Joden, tot Israëlieten. 
Hij predikte toen nog de hoop van Israël. Dat velen uit Israël zich 
bekeerden en eerstelingen waren van Israels volle oogst gaf hem 
aanleiding dit woord op hen toe te passen om te bewijzen, dat er 
voor Israël een belofte ligt. Omdat de Heere bij monde van 
Hosea dit voorzegd heeft, daarom waren er ook gelovige Joden. 
Paulus zegt niet, dat in zijn dagen Hosea vervuld werd, maar dat 
God datgene bij Hosea zegt, dat hij nu laat volgen. Israëls 
gelovigen konden hieruit zien, dat het Lo-Ammi veranderen zou. 
Maar als dit geschiedde, dus letterlijk bewaarheid werd, was dit 
tevens een bewijs, dat het andere dat er bij staat, ook vervuld zou 
worden. 

Hierbij komt nog iets. Aangenomen dat Rom. 9:25 de 
geestelijke vervulling is van Hos, 2:22, vervalt daarmee de 
letterlijke? Omdat Paulus in Hand. 13:47 op zichzelf en Barnabas 
toepast het woord: « Ik heb u gesteld tot een licht der Heidenen 
» (want alzoo heeft ons de Heere geboden) wordt daarom Jes. 
49:6 in Paulus vervuld? Of, slechts voorvervuld, wijl het in volle 
en unieke zin eenmaal in Christus zal vervuld worden. Evenmin 
als Jes. 49 in Paulus en Barnabas uiteindelijk vervuld is, evenmin 
is Hos, 2:22 uiteindelijk vervuld in de gelovigen gedurende de 
Handelingenperiode. En geheel niet in ons, die uit alle Volken 
geroepen werden niet om « Volk des Heeren », maar om « 
Lichaam van Christus » te zijn. 
 
HOSEA 3. 3:1-3 Hosea moet weder een vrouw nemen, die een 
overspeelster zal blijken te zijn. Gomer typeerde Israël en tevens 
de eerste verstrooiïng van Israël en Juda, deze Israël in zijn 
tweede verstrooiïng in het jaar 70. De Heere keert dus tot Israël 
terug na de Ballingschap, want gans Israël werd hersteld, Ezra 
2:70, niet in aantal; maar in kern, niet in veelheid, maar in 
volheid, niet in massaliteit, maar in totaliteit. Maar ook dat Israël 
zal een overspeelster blijken en opzien naar andere goden 
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(Mammon, de politiek van Herodes, Hand. 12, enz.) en de 
flessen der druiven, d.i. de rozijnkoeken beminnen d.i. opgaan in 
zorgvuldigheden dezer wereld, Mt. 13:22, Het gevolg geeft vers 
4 en 5 aan. 

3:4, 5 « Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven 
zitten zonder Koning en zonder Vorst en zonder offer en zonder 
opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de 
Kinderen Israëls bekeren en zoeken den Heere hun God en David 
hun Koning en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot 
Zijn goedheid in het laatste der dagen ». Men lette er op dat het 
over Israël gaat, de 12 stammen, vs. 4 en 5 nagaande, zegt de 
Heere dus 't volgende: 
 
Vele dagen — dat zijn de dagen der Lo-Ammi periode, die voor 

de 10 stammen begon bij de wegvoering, naar Assur, voor de
2 stammen van die naar Babel. Voor de laatste vooral
werden die dagen na 70 jaar tijdelijk opgeheven, voor de
andere stammen duurden ze voort, In 70 na Christus keerden
ze voor de 2 stammen weer terug. De « vele dagen » wijzen 
op de lange Lo-Ammi-periode, waarin Israël thans nog leeft
en niet of niet alleen op de 70 jarige Ballingschap. 

Zonder Koning, Israël heeft zijn Koning verworpen, voor Hij tot
den troon gekomen was. Joh, 19:15. 

Zonder Vorst, Het woord « vorst » is op andere plaatsen vertaald
door overste (Gen, 21:22, 37:36, Ex. 2:14). Het wijst op een
hooge ambtelijke betrekking of funktie. 

Zonder offer. Eerst bij de verwoesting van de tempel door
Nebukadnezar, later door de Romeinen. 

Zonder opgericht beeld d.i. rechtopstaand beeld, n.l. afgodsbeeld.
De afgodsbeelden werden Israël ontnomen. Later zullen ze
dus terugkeren. 

Zonder efod, d.i. drager van een efod, dus zonder hoogepriester.
Het kleedingstuk wordt hier genoemd voor de drager er van,
zie Ex. 28:4-8. 

Zonder terafim — afgoden van allerlei soort, beschermgoden. We
zien hieruit dus. dat bij Israël alles terug zal keeren, zowel
offerdienst als afgoderij, Zach. 13:2, De booze geest der
afgoderij is slechts tijdelijk uitgegaan. De Heere Jezus heeft
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Dat alles moet Israël andermaal overkomen. Het: « Daarna » is 
dus ook nog niet vervuld. Nog steeds ligt een deksel op Israëls
aangezicht. Israël moet de Heere nog gaan zoeken. En ook David.
Die moet dus eerst opstaan, zodat dit woord betrekking heeft op
de toekomende eeuw, die eeuw en de opstanding uit de doden,
Luk. 20:34, 35. David is niet opgevaren en heeft verderving
gezien, Hand. 2:27, 31. Eerst in de opstanding doet het
verderfelijke onverderfelijkheid aan. 1 Cor. 15:51, 52. 

Om duidelijk te laten zien, dat Israëls herstel eerst « na dezen » 
plaats vindt, voegt de H. Geest er aan toe: « in het laatste der 
dagen », Dat dit toekomstig is, t.o.v. Christus eerste komst,
bewijst 1 Tim. 4 en 2 Tim. 3 waar ook over de laatste dagen
gesproken wordt. Zo is Hos. 3 dus onvervuld. Eenmaal zal Israël
de Heere achterna wandelen, Hos. 11:10. Hij zal hun afkering
genezen en ze vrijwillig liefhebben 14:5 « Ik zal Israël zijn als de 
dauw, hij zal bloeien als de lelie en zal zijn wortelen uitslaan als
de Libanon » Hos. 14:6. 
 

Het overige van Hosea laten we onbesproken. We geven echter
tot verder onderzoek en ontleding de struktuur van deel B2. 
 

 

hierop 't oog als Hij zegt, dat hij met nog bozer geesten
terugkeert, Mt. 12:43-45. 

B
2

4:1-14:8 de letterlijke uitbeelding nader ontleed, geeft:

B
2

J
1

4:1-5:15 Aanklachten en bedreigingen.
K

1
6:1-3 Besluit om, terug te keren.

J
2

6:4-13:8 Aanklachten en bedreigingen.
K

2
13:9-14:8 Uitnodiging om terug te keren.

J
1

nader ontleed geeft:

(Zie volgende pagina.)
  

130



J
1

K
1

4:1-5 Roepstem tot Israël. In 't algemeen.
L

1
4:6-14 Aanklachten, enz.
M

1
4:15-19 Waarschuwingen met 't oog op
plaatsen in Juda.

K
2

5:1, 2 Roepstem tot Israël. In 't bijzonder.
L

2
5:3-7 Aanklachten enz.
M

2
5:8-15 Waarschuwingen met 't oog op plaatsen
in Juda.

J
2

nader ontleed geeft:

J
2

N
1

6:4 Goddelijke verdraagzaamheid
O

1
6:5-10:5 Onverbeterlijkheid.
P

1
11:1-7 Tegenover elkaarstaande handelingen.

N
2

11:8-11 Goddelijke verdraagzaamheid.
O

2
11:12-12:14 Onverbeterlijkheid.
P

2
13:1-8 Tegenover elkaar staande handelingen.
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2 AMOS. 
 
OVERZICHT. Amos is Hosea's tijdgenoot en mede een der oudste 
profeten, Hij was geboren in Juda (Thekoa), maar profeteerde 
tegen Israël, 1:1. Hij kondigt eerst het oordeel aan over Israëls 
naburen, maar gaat dan voort zijn eigen volk te bestraffen. Hij 
kondigt de dag des Heeren aan, een dag die duisternis zal zijn en 
geen licht. Als de Heere met 't oordeel aanvangt, pleit Amos om 
erbarming, maar wordt door de Priesters van Bethel verjaagd. 
Voor Israël is dan vooreerst geen herstel meer. Toch krijgt het de 
toezegging van grote heerlijkheid. 
De struktuur van Amos is deze: 
 
1:1 Titel. 

 
Men ziet de afwisseling in de letterlijke en symbolische delen. 

Elk deel laat zich weer nader uitwerken. Van A
1
is de uitwerking 

deze: 
 

A
1

1:2-6:14. Letterlijk. Profetisch.
B

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

A
2

7:10-17. Letterlijk. Profetisch.
B

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

A
3

8:4-14. Letterlijk. Profetisch.
B

3
9:1-4. Symbolisch. Sla den knoop.

A
4

9:5-15. Letterlijk. Profetisch.

A
1

C
1

1:2-2:16. Israël, Juda en andere Volken.
C

2
3:1-6:14. Israël alleen.

C
1

1:2-2:16 nader ontleed geeft:

(Zie volgende pagina.)
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Welk een evenredigheid! 

 

 
Elk onderdeel laat zich weer nader ontleden. We geven dit niet 

verder op, ook niet de verdere struktuur; het is er ons alleen om 
te doen, om te laten zien, dat er een vaste basis ligt in de 
rangschikking. God bouwt naar verschillend model Zijn woord 
op. 
 
AMOS 9. Het meerendeel van Amos laten we onbesproken. We 
staan alleen stil bij Amos 9:5-15. Dit deel valt uiteen in tweeën, 
n.l. vs. 5-10 en vs. 11-15. 

Aldus: 
 

 

C
1

D
1

F
1

1:2-5. Het Noorden (Damaskus).
G

1
1:6-8 Het Zuiden. (Gaza).
E

1
1:9, 10 Het Midden (Tyrus).

D
2

G
2

1:11, 12 Het Zuiden (Edom).
F

2
1:13-15 Het Noorden. (Ammon).

E
2

2:1-3 Het Midden (Moab).
D

3
G

3
2:4, 5 Het Zuiden (Juda).

F
3

2:6-16 Het Noorden (Israël).

C
2

3:1-6:14 nader ontleed geeft:

C
2

H
1

3:1-15 Het gehele geslacht uit Egypte.
H

2
4:1-13 Het Noordelijk koninkrijk.(Koeien van Basan).

H
3

5:1-6:14 Betuigingen, Klaaglied. Wee, wee.

A
1

5,6 Het Land. Aangeroerd.
B

1
7-10 Verbanning er uit.

A
2

10-13 Het Land. Gezegend.
B

2
14,15 Herstel er in.
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« Zie de ogen des Heeren Heeren zijn tegen dit zondig 
koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge, behalve dat 
Ik het Huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. 
» Het koninkrijk wordt dus van Israël weggenomen, maar het 
Huis Jakobs, het Volk Israëls, in kern niet geheel verdelgd. 

« Want zie Ik geef bevel en zal het Huis Israëls onder alle de 
Heidenen (d.i. Volken) schudden, gelijk als zaad geschud wordt 
in een zeef en niet een steentje zal er ter aarde vallen. Alle 
zondaars Mijns Volks zullen door het zwaard sterven... » Vs. 8-
10. 

Het woord, door steentje vertaald, komt het eerst voor in Gen. 
42:35, waar het 2 maal vertaald is door bundel. Zo ook in Spr. 
7:20. In 1 Sam. 25:29; Job. 14:17; Hoogl. 1:13 zette de St. V.: 
bundeltje of bundelken, in Hag. 1:6 buidel; in 2 Sam. 17:13 en in 
Am. 9:9 steentje, in Spr. 26:8 door (edel) gesteente. Verder komt 
het woord niet voor. Het betekent iets dat samengepakt is, 
vandaar zwaarte heeft. Hier wordt er korrel mee bedoeld, 
graantje. Israël zal onder alle volken verstrooid worden, het 
koren wordt evenwel bewaard. Dat is het gelovig overblijfsel. 

Men lette er op, dat Amos spreekt van een onder alle Heidenen 
(Volken) geschud worden. Dat ziet dus verder dan de 
Babylonische wegvoering. Verder wijst hij op een oordeels tijd: 
alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven. We 
hebben hier o. i. aan de eindtijd te denken, aan de dag, die 
Johannes de Doper aankondigt als hij tot de Farizeën en 
Sadduceeën zegt: « Wie heeft u aangewezen te vlieden van den 
toekomenden toorn » Mt. 3:7. En verder: « Wiens wan in Zijn 
hand is en Hij (n.l. Degene die na Johannes kwam) zal Zijn 
dorsvloer (de hele aarde, waarover Israël verstrooid is) 
doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur (Kanaän) 
samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk (onuitblusbaar) 
vuur verbranden » 3:12. 

Dat dit gedeelte van Amos een voorvervulling gehad heeft in 
de wegvoering naar Assur, kunnen we aannemen, maar dat het 
ten volle vervuld is, niet. Amos immers profeteert bijzonder 
tegen het Tienstammenrijk. En dat is nimmer teruggekeerd. Al 
aangenomen, dat Amos' profetie mede betrekking heeft op Juda 
en het inplanten in het land dan betrekking heeft op de terugkeer 

134



uit Babel, hoe dan met het laatste deel: « Zij zullen niet meer 
worden uitgerukt. » En Israël heeft in het jaar 70 na Chr. geheel
opgehouden een nationaal tehuis te hebben. Een van beide dus:
Uitgelegd voor de 10 en de 2 stammen is dit woord vervuld, maar
dan wordt de Schrift onbetrouwbaar want Israël (aangenomen dat
« geheel Israël » wederkeerde n.l. in totaliteit, in al zijn
geledingen, niet in massaliteit, in al zijn getal) is weder uitgerukt.
Of dit woord is niet vervuld en dan blijft het voor de toekomst
liggen, maar voor Israël. 

Dat dit laatste het geval is, blijkt o.a. uit de betiteling van 's
Heeren wege als: « Mijn volk ». Hij bedoelt daarmee het gehele 
volk, gezien in zijn nationale eenheid. Waar dat volk na Salomo's
dood versplitst werd in twee delen, die afzonderlijk werden
weggevoerd en hier sprake is van een eenheid, daar ligt daarin
mede het bewijs, dat dit deel een toekomstige strekking heeft. Ten
overvloede wijst de Heere daarop in Ez. 37:15-28, « De Huizen 
Juda en Jozef zullen worden tot een eenig volk in het land op de 
bergen Israëls en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot
koning hebben en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch
voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn », vs. 22. 

« Te dien dage zal Ik de vervallen hut Davids weder oprichten
en Ik zal haar reten vertuinen (d.i. haar breuken sluiten) en wat
aan haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de
dagen van ouds (Hebr. dagen der eeuwigheid) opdat zij erfelijk
bezitten het overblijfsel van Edom en alle de Heidenen (d.i.
Volken) die naar Mijn naam genoemd worden (d.i. over en onder
welke Mijn naam genoemd wordt) spreekt de Heere, Die dit doet.
» 
 
AMOS 9 EN HAND. 15, Dat dit woord niet vervuld is bij de
terugkeer uit Babel, bewijst Hand, 15. Jakobus spreekt over dit
gedeelte van Amos en zegt in vs. 14-17: « Simeon heeft verhaald, 
hoe God eerst de Heidenen (d.i. Volken) heeft bezocht om uit hen
een volk aan te nemen voor Zijn Naam. En hiermee stemmen
overeen de woorden der Profeten ». Nu wijst Jakobus op een der 
Profeten en zegt: « gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik
wederkeren en wederopbouwen den tabernakel Davids die
vervallen is én wat daarvan verbroken is wederopbouwen en Ik
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zal denzelven wederoprichten, opdat de overblijvende mensen 
den Heere zoeken en al de Heidenen over welke Mijn Naam 
aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. » 

Jakobus citeert hier ongeveer de Septuaginta, de Griekse 
vertaling van het O.T. Dat was geen letterlijke overzetting van 
het Hebr., maar een vrije gekommentarieerde (d.i. uitleg 
gevende) vertaling. Toch is Hand. 15 geen zuiver citaat. Jakobus 
vervangt: « Ten dien dage » door « na dezen » en laat sommige 
gedeelten weg. Zonder daar dieper op in te gaan, blijkt, dat 
Jakobus de vervulling van Amos' profetie in de toekomst ziet, 
Het « te dien dage » heeft betrekking op de tijd, waarin Israël 
onder het oordeel zal doorgaan. Dat vangt aan in de dag des 
Heeren en gaat door in de toekomende eeuw. Dan zal Davids 
tabernakel weder opgericht en zullen de breuken hersteld 
worden. Dat herstel, de wederoprichting der dingen, waarvan 
door de profeten gesproken is, heeft plaats als de Heere 
wedergekeerd is. Voor dat dit heeft plaats gehad, geschieden de 
genoemde dingen niet. 

Wat dan wel? Dit, dat God een volk uit de Heidenen neemt 
voor Zijn naam. Veelal verstaat men daaronder de Gemeente, het 
Lichaam van Christus. Dat nu is niet zo. We kunnen hierop thans 
niet dieper ingaan, maar moesten deze opmerking maken om 
verwarring te voorkomen. Het Lichaam heet nergens een « volk 
» en wat Jakobus hier zegt kan niet de verborgenheid zijn, aan 
Paulus eerst later geopenbaard. 

Voor ons is het volk uit de Heidenen Israëls gelovig 
overblijfsel, het volk des eigendoms, dat God in stand houdt en 
dat Hij gedurende de periode van Handelingen en ook in de 
toekomende dag van Israëls naarvorentreden en verdrukking als 
het onder alle Heidenen geschud wordt, aanneemt voor Zijn 
naam. Zij zijn de niet ter aarde gevallen « steentjes », het 
behouden wordende graan. 

« Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den 
maaier en de druiventreden den zaadzaaier genaken zal en de 
bergen zullen van zoeten wijn druipen en alle heuvelen zullen 
smelten » vs. 13. Dat is eerst nadat de Heere wedergekomen is, 
En dan heeft ook het volgende plaats: 

Amos 9:14,15. 
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« En Ik zal de gevangenis Mijns Volks Israëls wenden en zij
zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen en
wijngaarden planten en derzelver wijn drinken en zij zullen hoven
maken en derzelver vrucht eten. En Ik zal ze in hun land planten
en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit het land, dat Ik hun 
gegeven heb, zegt de Heere uw God. » 

Voor wie dit woord opvat zoals het er staat, is het eenvoudig.
Israël keert dan in zijn geheel terug om tot in eeuwigheid het aan
Abram beloofde land te bezitten en zal nimmer meer uitgerukt
worden. 

Op één zaak moet nog de aandacht gevestigd worden, n.L. op
het verschil tusschen Amos en Jakobus. Amos zegt: « opdat zij 
erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom », Jakobus: « opdat de 
overblijvende mensen den Heere zoeken. » Hoe is dit op te 
lossen? Door op te merken, dat hier een verkeerde punktuatie
(klinkeraanbrenging) heeft plaats gehad in de Hebr. tekst, Deze
was vroeger niet van klinkertekens voorzien en heeft die eerst in
de eeuwen van onze jaartelling bekomen (men meent: ± 800 na 
Chr.). Nu zijn de letters voor Adam en Edom in het Hebr. gelijk.
De vokalisatie, d.i. de uitspraak en aanbrenging der klinkers
maakt het verschil. Bij gebrek aan Hebreeuwse letters zullen we
dat aldus uitbeelden:  
 

Õ D' M = eig. Adam, Ö 'D M = Edom 
 

Zoals gezegd, ontbrak vroeger de punktuatie, in de oudste tekst
waren de woorden dus gelijk. Door verkeerde aanbrenging is de
tekst in Amos dus bedorven. Jakobus leert ons de rechte betekenis
zien: Het overblijfsel, niet van Edom, maar der mensen (Adam
immers betekent mens) zal door Israël eenmaal de Heere zoeken.
De Heere ondervangt zo bij voorbaat de fout, die de Joodse
geleerden later zouden maken. 
 
SAMENVATTING. Zo blijkt uit Amos en wordt bevestigd door
Jakobus: 

1° dat tussen de vervulling van het eerste deel ener profetie en
die van het andere een grote tijdsruimte kan liggen; 

2° dat Israëls herstel klein zal beginnen; 
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3° dat er ook voor en in de toekomst een overblijfsel zal zijn; 
4° dat er van de totale mensheid slechts een overblijfsel zal 

blijven leven. Dat zal door Israëls overblijfsel de Heere zoeken; 
5° dat Israël erfelijk de wereldheerschappij zal krijgen, het zal 

erfelijk het overblijfsel der mensen en alle Heidenvolken 
bezitten; 

6° dat Israël een zegen zal zijn voor de Heidenen, door hen 
zullen deze de Heere gaan zoeken; (over welke Mijn naam 
aangeroepen is betekent: onder welke Mijn naam — door Israël 
— genoemd of aangeroepen wordt); 

7° dat Israël zijn land terug ontvangen en de oude steden 
herbouwen zal, (Zie Jes. 61:4), zijn eigen gewas zal eten (zie Jes. 
62:8. 9; 65:21; Ez. 28:26; Hos. 2:21-23; Joël 3:18; Lev. 26:5). 

Jakobus stelde de vervulling van Amos' profetie toekomstig, 
hij vergeestelijkte die niet. Welk recht heeft men dan om dat wel 
te doen? Eenmaal zal de Heere over Israël vervullen, wat Hij 
mede door Amos voorzei en zullen zij in hun land, het hun 
beloofde land Kanaän, geplant en niet weder uitgerukt worden. 
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3. JESAJA. 
 
INLEIDING. Wij komen nu tot Jesaja, de machtige troostvolle 
profeet. Jesaja's werkzaamheid beslaat een periode van ± 60 jaar, 
zodat hij, aangenomen dat hij 18-20 jaar was, toen hij als profeet 
optrad; minstens 80 jaar oud is geworden, mogelijk wel 83-85 
jaar. Hij was tijdgenoot van Hosea gedurende ± 38 jaar, Micha ±
21 jaar en waarschijnlijk ook van Nahum. 

Hij bekleedt een voorname, ja wel de eerste plaats onder de 
profeten, vooral vanwege de voorzeggingen over Israëls 
Verlosser en verlossing. Zijn naam, betekenend Heil of Redding 
des Heeren, is zeer gepast. 

Jesaja is een koninklijke figuur, in schier elk opzicht, Hij 
verenigt vele eigenschappen in zich. Dichter is hij bij 
uitnemendheid. Allerlei figuren worden door hem gebruikt. Als 
redenaar moet hij eveneens uitgeblonken hebben. Als schrijver is 
hij ook bekend geweest, zie 2 Kron. 26:22; 2 Kron. 18:13-20; 
Jesaja 36-39. Welk een schone perspectieven ontrolt hij voor 
Gods Volk Israël! Hij laat ons verstrooiïng en straf, maar ook 
wederkeer en zegen zien. Geen wonder, dat het gelovig naar 
troost dorstend hart daardoor verkwikt wordt. En daar is niets 
tegen, mits men uitlegging en toepassing uiteenhoudt. De 
uitlegging geldt Israël; de toepassing is de les, die we uit Israëls 
historie trekken, n.L. deze: dat er in het leven der gelovigen 
tijden kunnen voorkomen, waarin God Zijn aangezicht verborgen 
moet houden, waarin de zonde heerst in het vlees, waarop eerst 
wederkering tot God moet volgen, beter nog: waarop God eerst 
moet wederkeren, wil het innerlijk ik weer hersteld worden in 
Zijn gemeenschap. 

Dit kan niet anders dan door het inwonen van de Verlosser. De 
toepassing tot uitlegging te maken, is vergeestelijken, iets wat 
verre af is van geestelijk zijn, wijl de geestelijke mens alle 
dingen onderscheidt. 1 Cor: 2:15, iets wat de vergeestelijkende 
mens niet doet, omdat deze daarmee aan Israël zijn belofte 
ontneemt en Israël en Kerk vereenzelvigt. Alleen op de 
uitlegging te staren, zonder te zien, dat hier voorbeelden liggen 
(1 Cor. 10), kan leiden tot verstarren in intellektualisme. Men 
legge de profetie uit voor Israël en passe ze toe naar tijden en 

139



gelegenheden. 
 
UITLEGGING EN TOEPASSING. Het zij ons vergund vooraf t.o.v. 
de uitlegging een en ander te herhalen. Men vrage zich af: Voor 
wie is een Schriftwoord allereerst bestemd? Over wie gaat het? 
Tot wie is de H. Schrift gericht? Is ze doelstellend of 
doelsteunend, d.i. dienend? Een schip, dat langs de Nederlandse 
kust vaart, op weg naar Rotterdam, richt zijn koers naar Hoek 
van Holland. Het kustlicht daar is doelstellend, de tussenliggende 
kustlichten zijn doeldienend, zij dienen om de koers recht te 
houden en het doel te bereiken, maar zij zelve zijn het doel niet. 

Zo met de profetieën. Ze gaan over Israël, ze richten Israël op 
zijn einddoel: Gods volk te zijn op aarde in het land Kanaän. 
Voor ons zijn ze doeldienend. Ze zijn middel om ons doel, dat 
verder ligt, te bereiken. Het doeldienende geeft aan, dat wij een 
andere roeping hebben dan Israël, een hoogere of wil men een 
verder reikende, in Paulus ons gegeven. 

De profetieën assimileeren ons dus niet, maar isoleeren ons, ze 
vereenzelvigen ons niet met Israël, maar zonderen ons af. Ze zijn 
wel voor ons, wat de parallel in het leven der gelovigen betreft, 
maar gaan niet over ons, zijn niet tot ons gericht in 
eindverwachting. Ze gaan over Israël en blijven over Israël gaan, 
Geen oosters gewaad, geen kern voor de Kerk en de bolster voor 
Israël. God meent wat Hij zegt. 
 
STRUKTUUR. Om Jesaja wel te verstaan en tevens in te zien, dat 
er geen twee Jesaja's zijn, zoals de moderne kritiek na eeuwen 
meent ontdekt te hebben, is het noodig de struktuur te geven, d.i. 
de grondschets, het overzichtelijke geheel. Deze is als volgt: 
 
(Zie volgende pagina.)
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Jesaja 1:1 Titel. 

 
JESAJA 1-5. Het eerste deel A

1
 (1:2-5:30) vormt een geheel op 

zich zelf. In struktuur gebracht, krijgen we 't volgende overzicht:
 

 
JESAJA 1. De titel van het boek is: «Het gezicht van Jesaja», het 
onderwerp is: « Juda en Jeruzalem ». Dit is niet de « Kerk » of de 
« Wereld » maar Juda en Jeruzalem. Het woord gezicht wijst op
een visie, die Jesaja gehad heeft. Hij heeft iets aanschouwd en
wel over Juda en Jeruzalem. Dit beschrijft hij nu; men leze Jes. 1.
Wie meent te moeten denken aan de profetische dweepzucht,

A
1

1:2-5:30, Vermaningen. Berispingen. Profetie.
B

1
6:1-13. De stem uit de tempel. Verstrooiïng.
C

1
7:1-12:6, Historie. Gebeurtenissen en Profetieën
(Achaz).
D

1
13:1-27:13. « Lasten », afgewisseld met Israël's 
zegeningen.

D
2

28:1-35:10. « Wee's », afgewisseld met 
Jehova's heerlijkheid.

C
2

36:1-39:8. Historie. Gebeurtenissen en Profetieën
(Hiskia).

B
2

40:1-11, De stem uit de woestijn. Verzameling.
A

2
40:12-66:24. Vermaningen. Beloften. Profetie.

A
1

E
1

1:2-31. Het woord des Heeren « Hoort ». Sion de 
Wijngaard.
F

1
2:1-5 Sions toekomstige heerlijkheid.
G

1
2:6-22. De zonde van Juda (mannen), Oordeel
er over.
H

1
3:1-15. Politieke ineenstorting van Juda.

G
2

3:16-4:1, De zonde van Juda (vrouwen).
Oordeel er over.

F
2

4:2-6. Sions toekomstige heerlijkheid.
E

2
5:1-30. Het lied des Heeren « Oordeelt toch ». Sion de 
Wijngaard.
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oosters inkleding der profetie, fantastische figuren van de 
profeten stijl, waar het betreft de heerlijke voorstellingen over 
Juda en Jeruzalem, moet konsekwenterwijs daar ook van 
spreken, waar het betreft de schildering van Israëls zonden. Die 
zijn dan ook overdreven, ook dat zijn fantastische voorstellingen. 
Waarom is Israël dan evenwel weggevoerd? Waarom zijn ze dan 
in ballingschap gekomen? Jes. 1 geeft ons de beschrijving van 
het zondige volk en roept het wee er over uit, wijl het 
ongeneeslijk krank is en verwoest zal worden. Zijn oversten 
heten oversten van Sodom en het volk, volk van Gomorra. De 
trouwe stad is een hoer geworden. Gods oordeel komt. Dat alles 
betreft het letterlijke Juda en Jeruzalem, niet de Wereld of de 
Kerk, Geestelijk moge Jeruzalem Sodom en Egypte heeten Op. 
19:8, letterlijk blijft het 't Jeruzalem, waar de Heere gekruisigd is, 
niet de Kerk. 
 
JES. 2. Nu volgt in Jesaja 2 weer een woord, dat Jesaja ook ziet 
over Juda en Jeruzalem, Gaan we dit eerst na. Jes. 2:1-4. 

« Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over 
Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, 
dat de berg van het Huis des Heeren, zal vastgesteld zijn op den 
top der bergen en hij zal verheven worden boven de heuvelen en 
tot den zelve zullen alle Heidenen toevloeien, En vele volken 
zullen heengaan en zeggen: « Komt, laat ons opgaan tot den berg 
des Heeren, tot het Huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere 
van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden. Want uit Sion 
zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. En Hij 
zal richten onder de Heidenen en bestraffen vele volkeren, zij 
zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot 
sikkelen, het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard 
opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. » 

Wie hier wil vergeestelijken, moet dit konsekwent doen, Wie 
meent dat dit geschied is in de « Kerk », moet er toekomen de 
vredesactie van het tegenwoordige Pausdom als vervulling van 
dit woord te zien. 

De kanttekeningen verstaan onder het naar de berg toevloeïen, 
de toeloop der Heidenen tot de Kerk. Onder àlle Heidenen 
verstaan zij er énige. De Wet is het heilig Evangelie; het 
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bestraffen is door de prediking des Woords; onder het tot spaden 
en sikkelen slaan, het van een zin zijn door het geloof in liefde en 
enigheid; het niet meer oorlog leren is het in Christelijke vrede 
leven zonder twist en onenigheid. Wat daarvan gekomen is, 
bewijst de Kerk- en Algemene geschiedenis. 

Laat ons de leer der Reformatie, uitkomend in de 
kanttekeningen der St. Vert., niet tot Gods Woord maken, maar 
dit onvoorwaardelijk aannemen, zoals het er staat. Het biedt hier 
geenerlei moeilijkheid. Men blijve konsekwent in de uitlegging. 

   Het eerste verklaart men voor Juda en Jeruzalem. Het tweede 
willen wij ook zo verklaren. Waarom ons hierin niet gelijk 
blijven of liever: ons houden aan wat God zegt, Hij spreekt niet 
van de « Kerk » of van de « Gemeente van Christus ». Die was 
een verborgenheid in God, Ef. 3:9. Daarover kon dus niet 
geprofeteerd worden, anders was ze een openbaring in de H. 
Schrift geworden, of een neergeschreven verborgenheid, maar 
niet meer in God zijnde. Jesaja, kan dus in hfdst. 2 niet spreken 
over de Christelijke Kerk. Hij sprak over Juda en Jeruzalem, en 
verschuift alles naar het laatste der dagen. Bij Hosea (hfdst. 3) 
zagen we reeds, dat « de laatste dagen » toekomstig zijn, Hier 
hebben we dezelfde uitdrukking in een woord, dat ook nog in 
genen dele vervuld is. Daarom stellen we dat ook toekomstig. 

Het Huis des Heeren. In hfdst. 1 wezen we er reeds op, dat het 
Huis des Heeren, Gods zichtbare woning was in het land Israël. 
We houden aan die betekenis ook vast in Jes. 2:2 en Micha 4:2. 
In Jesaja komt deze term 6 maal voor, n.l.: 2:2; 37:1, 14; 38:20, 
22 en 66:20. Hiskia gaat op in het Huis des Heeren, d. i, in de 
letterlijke tempel, 37:1, 14; in Jes. 38:20, 22 is ook de tempel 
bedoeld, Zou het in Jes. 2:2 en 66:20 dan niet Gods zichtbaar 
Heiligdom zijn? Wat voor betekenis had Israël dan aan Jesaja's 
woord moeten hechten? 

Wat is een « geestelijke » tempel, « gebouwd uit alle Volken » 
en waarin nochtans die volken opgaan? Zijn dat reine redenen 
des Heeren of troebele woorden waarin men zijn eigenlijke 

Jes. 1:1. Het gezicht van Jesaja den zoon van Amos, hetwelk
hij zag over Juda en Jeruzalem.

Jes. 2:1. Het woord dat Jesaja den zoon van Amos, gezien heeft
over Juda en Jeruzalem.
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mening verbergt? Zeker, er is een waarheid achter de waarheid,
maar die heft de eerste niet op, maar bevestigt die, d.i. maakt ze
vaster. De vergeestelijkingsmethode heft het bestaan der volken
op en maakt van die volken door een eenzijdige, negatieve
uitverkiezingsleer (negatief is hier: ten koste van) een
eenheidsmensheid. Gods woord bestendigt het bestaan der
volken. Als het Nieuw-Jeruzalem daar is, zijn de Volken er ook
nog. Hoe kan men dan leren, dat de uitverkorenen uit de volken
de nieuwe mensheid vormen en het overige afgesneden wordt?
Als die uitverkorenen dan alle als koningen en priesters zullen
heersen, zoals het heet, waar zijn dan hun onderdanen? Men ziet,
Schriftuurlijk en logisch loopt men vast. 

Men zal zich dan nog staande trachten te houden door zich
terug te trekken in het bolwerk van de woorden: « de volken, die 
zalig worden », en er op wijzen, dat hieruit dan toch maar blijkt,
dat Johannes in profetische vervoering of oosterse inkleding, of
visionaire visie spreekt van de « eeuwige » zaligheid « van de één 
wordende mensheid ». Dit bolwerk is niets dan een kaartenhuis,
het valt uiteen, want in de beste handschriften ontbreken deze
woorden. En zelfs al stonden zij er, dan nog bleek, dat op de
nieuwe aarde volken zijn, geen éénheidsmensheid. Tenzij men
Gods Woord bot wil maken door valselijk genaamde wetenschap.

De term « Berg des Heeren », komt 7 maal voor in het O.T. 
Gen. 22:14 « Op den berg des Heeren zal het voorzien worden ».

Num. 10:33 « Zo togen zij drie dagen van den berg des Heeren
». 

Ps. 24:3. « Wie zal klimmen op den berg des Heeren ». 
Jes. 2:3 en 30:29. « Om te komen tot den Berg des Heeren ». 
Mich. 4:2 en Zach. 8:3 « de berg des Heeren der Heerscharen ».
Waarom men hier aan een figuurlijke berg zou moeten denken,

is niet duidelijk. En hoe letterlijke volken eenmaal naar een
figuurlijke berg zullen gaan, is voor ons een onoplosbaar
probleem. Neem alles, waar mogelijk, letterlijk en de
moeilijkheden vallen weg. Dan volgt uit Jes. 2 mede, dat de
Vrede op aarde niet komt door Vredesbewegingen, Wereldbond
van Kerken; Volkenbond, Vredes- en eenheidsbonden van welk 
soort dan ook, door geen Liberalisme, Socialisme, Kommunisme,
Zionisme, Katholicisme, Calvinisme. Adventisme, Russellisme,
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maar alleen door Jehova, Die het pleit der Volken zal beslechten, 
Dit geschiedt van uit Jeruzalem in de toekomende eeuw (aioon). 
 
JES. 4. De hoofdstuk-indeling in onze bijbels is gebrekkig 
mensenwerk. Niet met hfdst. 4:1 maar met 4:2 had een nieuw 
gedeelte moeten beginnen. « Te dien dage », n.l. in de dag 
beschreven in hfdst. 2:1-4 waarvan 4:2-6 de tegenhanger is (zie 
struktuur), zal des Heeren Spruit zijn tot sieraad en tot 
heerlijkheid en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot 
versieringen dengenen, die het ontkomen zullen in Israël. En het 
zal geschieden dat de overgeblevenen uit Sion en de overgelatene 
in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die 
geschreven is ten leven te Jeruzalem, als de Heere zal afgewassen 
hebben den drek der dochteren Sions en de bloedschulden van 
Jeruzalem zal verdreven hebben uit zijn midden door den Geest 
des oordeels en door den Geest der uitbranding. En de Heere zal 
over alle woning van den berg Sion en over zijn vergaderingen, 
scheppen een wolk des daags en een rook en den glans eens 
vlammenden vuurs des nachts, want over alles, wat heerlijk is, 
zal een beschutting wezen. » 
We nemen hier ook weer letterlijk wat letterlijk kan. Sion is 
Sion, d. w. z. een deel van Jeruzalem, Jeruzale is de letterlijke 
stad. « Te dien dage » is na al de oordelen. 's Heeren Spruit, dat 
is Christus, zal zijn tot sieraad en tot heerijkheid. Dat is Hij voor 
Israel nog niet geweest. Dezelfde profeet zegt: « dat Hij geen 
gedaante noch heerlijkheid had, dat wij Hem zouden begeerd 
hebben, Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, 
een man van smarten en verzocht in krankheid » Jes. 53:3. Dan 
zal Hij tot sieraad en heerlijkheid zijn. 

Verder staat er: « De Vrucht der aarde ». Ligt daarin niet 
opgesloten Christus' dood en opstanding, het « Tarwegraan », dat 
in de aarde eerst moet sterven om vrucht voort te brengen. Is 
deze « Vrucht der aarde » niet de Eerstgeborene uit de doden? 
Verder staat er dat Hij dat zal zijn voor de overgeblevene in Sion 
en de overgelatene in Jeruzalem. Uit andere plaatsen weten we, 
dat het derde deel zal ontkomen. Het overblijfsel wordt 
behouden. Ook dit woord is, wijl nog niet letterlijk vervuld, 
toekomstig. 
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JES. 5. In Jesaja 5 volgt het lied over de wijngaard. In vers 1-7 
wordt die wijngaard beschreven, in vs. 8-30 volgt de uitlegging. 
De wijngaard is Israël. Deze is uit Egypte overgeplant, Ps. 80. De 
wijngaard stelt Israëls geestelijke zegeningen voor, waarmee het 
God en den mens moet verblijden. Richt. 9. Hier zien we waarom 
dit niet geschiedde. De wijngaard bracht stinkende druiven voort. 
In Lk. 20 zien we, dat de landlieden ook niet deugden. In het 
vervolg van het hoofdstuk, vers 25-30, wordt het oordeel 
uitgesproken. 
 
JES. 6. Het tweede onderdeel is Jes. 6. Hiervan geven we alleen 
de struktuur. De lezer ga de schone bouw na. 
 

 
JES. 7-12. Het derde deel, C

1
 (7:1-12:6) kan ontleed worden als 

volgt: 
 

B
1

J
1

Het gezicht. Algemene mededeling.
K

1
a

1
2-4. De Serafs.
b

1
5. De profeet. Onrein.

a
2

6. Een Seraf.
b

2
7. De profeet. Gereinigd.

J
2

De stem. Bijzondere roeping.
K

2
c

1
8. De gezondene. « Toen zeide ik... ».
d

1
9, 10. Antwoord en opdracht.

c
2

11. De gezondene. « Toen zeide ik... ».
d

2
11-13. Antwoord en belofte.

(Zie volgende pagina.)
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Alleen het laatste deel willen we nader bespreken. Het begint

zoals men ziet, in 10:33 en loopt tot 12:6. De struktuur van dit
onderdeel is deze: 
 

 
JES. 11. Jes. 11 had moeten beginnen met hfdst. 10:33. 10:33-
11:1 « Zie, de Heere Heere der heerscharen zal met geweld de
takken afkappen en die hoog van gestalte zijn, zullen neder
gehouwen worden en de verhevenen zullen vernederd worden. En
Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen en
de Libanon zal vallen door den Heerlijke. Want daar zal een
Rijsje, voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï en een
scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen ». 

We hebben hier met een schone tegenstelling te doen.
Tegenover de verwarde struiken van het woud staat het Rijsje.
Het woud is fors en hoog van gestalte, het Rijsje nederig. In
Jesaja's dagen kon men Sanherib voor het « woud » houden. Bij 
dieper nadenken blijkt evenwel, dat de profetische visie veel

C
1

L
1

7:1-9 Verbond (Syrië en Israël) « Het zal niet bestaan », 
vs. 7.
M

1
7:10-8:8 Goddelijke tusschenkomst, vs. 7, 10. De
Zoon der maagd.

L
2

8:9, 10 Verbond. Algemeen, « Zal niet bestaan ».
M

2
8:11-9:7 Goddelijke tussenkomst Immanuël.

L
3

9:8-10:32 Verbond. Des Heeren. « Ik zal straffen ».
M

3
10:33-12:6 Goddelijke tussenkomst. De Zoon
David.

M
3

N
1

10:33, 34 Profetie van Jehovah's bevrijding.
O

1
P

1
11:1-5 De Bevrijder, « Het Rijsje ».
Q

1
11:6-9. Zijn nieuwe bedeling.
(Natuurorde).

O
2

P
2

11:10 De Bevrijder. « De Wortel ».
Q

2
11:11-16 Zijn nieuwe bedeling: (Politieke
orde).

N
2

12:1-6 Dankzegging voor Jehovah's bevrijding.
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verder reikt. Immers zegt 11:1, dat het Rijsje zal voortkomen uit 
de afgehouwen tronk van Isaï. Dus uit Davids Huis. Maar niet uit 
Davids Huis als het nog op de troon zit, doch uit de ondergegane 
koninklijke linie, uit de afgehouwen tronk. In Jesaja's dagen 
stond de Davidische stam nog, was hij nog niet afgehouwen, 
Hieruit ziet men, dat Jesaja verder zag dan zijn dagen en we hier 
naar de eindtijd verwezen worden. Het Rijsje moet eerst komen 
en de Heerlijke worden, voor Hij het woud met ijzer afhouwt. 
Het ijzer ziet op Christus' tweede komst, Juda's verlossing mag 
een flauwe glimp van voorschaduw zijn, Jesaja's oog ziet verder.

11:2-4 a « En op Hem zal de Geest des Heeren rusten (Hebr. 
Geest des Heeren) de Geest der wijsheid en des verstands, de 
Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze 
des Heeren. En Zijn rieken (of ademen) zal zijn in de vreze des 
Heeren en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten, Hij 
zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen, maar Hij zal 
de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des 
lands met rechtmatigheid bestraffen. »  

Tot zover kan men de profetie vervuld achten achten (vs. 4a 
echter nog ten dele). Beslist onvervuld daarentegen is vs. 4b en 
5: « Doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds en 
met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze dooden, want 
gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn, ook zal de 
waarheid de gordel Zijner lendenen zijn ». 

Dat dit deel onvervuld is, bewijst 2 Thess. 2:8, waar Paulus 
zegt: « ... en alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, 
denwelke de Heere zal verdoen door den geest Zijns monds en te 
niet maken door de verschijning Zijner toekomst ». De 
ongerechtige is de Antichristus. Die wordt teniete gemaakt in de 
verschijning van Christus' toekomst (wederkomst). Men ziet, hoe 
Paulus hier een woord van Jes. 11 toekomstig stelt. Het is nog 
nimmer vervuld, Christus is nog niet wedergekomen en de 
Antichristus is nog niet teniet gemaakt. Zo ligt er tussen vs. 4 a 
en 4 b een kloof, de tussenbedeling. (Zie hfdst. I). En wie de 
goddeloze wil opvatten als een verzamelnaam, als een 
aanduiding voor de goddelozen in het algemeen, kan daarmee 
niet beweren, dat dit deel al vervuld is, aangezien God een dag 
gesteld heeft om de aardbodem te oordelen. Hand: 17:31. 
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Op enkele punten in vs. 4 is nog te letten. Eerst staat er een 
meervoudsvorm: de armen, de rechtvaardigen; dan het 
enkelvoud: de goddeloze. Dat heeft betekenis. De goddeloze 
moge goddelozen in het algemeen zijn, maar ziet ook op een 
bepaald persoon. Verder lette men op het verschil met 2 Thess. 
Het Hebr. zegt: doden, 2 Thess.: te niet doen. Dat is niet 
hetzelfde, Bij 's Heeren wederkomst wordt de Antichristus niet 
gedood, maar in de poel des vuurs geworpen. Hij toch is het 
Beest van Op. 19:20. Toch zegt Jes. 11, dat hij gedood worden 
zal. Ligt hierin een tegenspraak? Neen. Alleen het eerste gaat aan 
het tweede vooraf. De Antichristus, als dè goddeloze bij 
uitnemendheid, wordt eenmaal gedood n.l. nadat hij gepijnigd is 
in de aionen der aionen (« in alle eeuwigheid ») d.i. de 2 laatste 
aionen; de toekomende eeuwen van Ef. 2:7. Men ziet hoe de 
Schrift ondanks de verschillen, niet onoplosbaar is, mits men de 
aionen en bedelingen in het oog houdt. 

Waar vs. 4 b en 5 toekomstig zijn en vs. 6-19 voortzetting van 
deze verzen is, is dit deel ook toekomstig. 

11:6-9 « En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij 
den geitebok nederliggen en het kalf en de jonge leeuw en het 
mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven; de koe en 
de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen 
nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een 
zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een 
gespeend kind zal zijn hand uitsteken in den kuil van een asilisk. 
Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg 
Mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van de kennis des 
Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken ». 

Zullen we dit woord « vergeestelijken », zoals de St. V. in de 
Kanttekening doet? Daar wordt onder de wolf « de boze kwade, 
wilde, woeste mensen, zo Joden als Heidenen, verstaan, die door 
de prediking van Christus en Zijn dienaren en de innerlijke 
werking van de Heilige Geest zo veranderd worden, dat zij hun 
boze genegenheden afleggen en met de geest der liefde en 
zachtmoedigheid aangedaan worden, zodat zij goedertieren en 
beleefdelijk met anderen leven en verkeren — zonder hen enig 
leed of schade te doen. » Wat het lam, de luipaard en geitenbok, 
het kalf, de jonge leeuw en het mestvee is, verklaart de 
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Kanttekening niet. Jammer. Het kleine jongske is « de minste 
discipel of dienaar van Christus, die de wolf en zeker ook de 
andere dieren bestuurt en regeert door de leer van het heilig 
evangelie, » De leeuw stelt volgens de Kantt. « de vorsten en 
heren voor; die zich laten leiden en regeren door de prediking 
van Gods Woord. » Het stro is — Gods Woord! Een zoogkind is 
« de geringste in de gemeente, die door de machtigen niet 
beledigd zal worden. » De adder schijnen zij te zijn, wier harten 
te voren vol vergif waren. Dat zegt de Kantt. niet ronduit, maar is 
af te leiden uit de aantekening bij het de hand steken in de kuil 
van de basilisk. 

We zouden zo nog door kunnen gaan, doch wensen geen 
verdere plaats in te ruimen aan de fantastische vergeestelijking 
door Origenes begonnen, door Augustinus voortgezet, door 
Rome verbreid, door de Reformatie overgenomen. In deze 
opvatting ligt de kiem voor allerlei meningen, Men neemt het de 
Apostolischen kwalijk, als zij het Woord Gods kaf noemen. Maar 
de Kanttek. laat men het wel stro noemen! Men duidt het als 
sectarisch, als opkomende richtingsmeningen het Woord 
vergeestelijken, maar zelf gaat men als « Kerk » daarin voor. 

Hoe is men daartoe gekomen? Door de onjuiste mening, dat de 
hele wereld eenmaal bekeerd zou worden vóór Christus' 
wederkomst. Het evangelie zou alles doorzuren en de hele wereld 
zou voor Christus gewonnen worden. Men meende, dat alles in 
dèze bedeling zou geschieden, had geen oog, dat God nog andere 
tijden zal beschikken. 

We nemen de woorden van Jes. 11:6-9 letterlijk op. Een 
letterlijke wolf zal naast een letterlijk lam verkeren, evenzo een 
letterlijke luipaard bij een letterlijk kalf nederliggen. Een 
werkelijke leeuw zal bij werkelijk mestvee weiden evenals koe 
en berin als werkelijke dieren, stro zullen eten. Enzovoort. We 
hebben hier te doen met een nieuwe natuurorde onder Messias' 
regering over Israël. In Mk. 1:13 lezen we, dat Christus tijdens 
Zijn verzoeking bij de wilde gedierten in de woestijn was. Een 
der vruchten van Zijn overwinning zal deze zijn, dat het wild 
gedierte tam zal worden en bij de huisdieren zal nederliggen. 

Er komt tevens een nieuwe geestelijke orde: 11:10 « Want het 
zal geschieden te dien dage,dat de Heidenen naar den wortel van 
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Isaï zullen vragen en Zijn rust zal heerlijk zijn ». Hier zien we de 
wedergeboorte der Heidenwereld. 

Er geschiedt nog meer. Er komt ook een nieuwe politieke orde:
11:11 « Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten 

anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven 
het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van 
Assyrië en van Egypte en van Pathros (OpperEgypte) en van 
Moorenland (ten Zuiden van Egypte, ongeveer de Soedan) en 
van Elam (tussen Babylonië en Perzië, ten Oosten van de Tigris) 
en van Sinear (Babylonië, Zuid-Mesopotamië) en van Hamath 
(Noord Syrië) en van de eilanden der zee (d.i. de aan zee 
liggende landen, wellicht Zuid-Europa) ». 

Dit woord is nog in genen dele vervuld. Men lette er wel op, 
dat er staat: ten anderen male », Hebr.: de tweede maal. De « 
eerste maal » heeft geen betrekking op de terugkeer uit Babel. 
Toen kwamen de Joden alleen terug uit de Oosterse landen, niet 
uit de andere genoemde streken. Het « ten eerste male » moet 
daarom nog plaats hebben. Dat heeft dan betrekking op een 
gedeeltelijke wederkeer, van Israël vóór de wederkomst van 
Christus, voor de tijd van de Antichristus, zodat er een deel is, 
dat Christus kan ontvangen in het Land. Zach. 12. Het « ten 
andere male » heeft dan plaats na Christus' wederkomst als Hij 
zal staan tot een banier der Volken. 

Men lette op dat: te dien dage. Deze term in Jesaja heeft 
herhaaldelijk betrekking op de toekomstige dag des Heeren, 
waarin Hij grote dingen zal doen. De lezer ga dit zelf na. 

11:12 « En Hij zal een banier oprichten onder de Heidenen en 
Hij zal de verdrevenen Israëls verzamelen en de verstrooiden uit 
Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks ». Het kan o.i. 
niet duidelijker. 

11:13 « En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de 
tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden, Efraïm zal 
Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen ». Men 
weet, dat we de Schrift, waar mogelijk, letterlijk nemen. Velen 
willen dit vergeestelijken voor de « Kerk » en lezen daar dan in, 
dat alle twist en tweedracht onder de gelovigen zal wegvallen. 
Doch hoe dan met vs. 14: 

11:14: « Maar zij, (datzelfde Juda en Efraïm, dus geestelijk 
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genomen, die « Kerk ») zullen den Filistijnen op den schouder 
vliegen tegen het Westen en zij zullen te samen het Oosten 
beroven, aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan en de 
kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn ». Men zij 
konsekwent. Als met Juda en Efraïm in vs. 13 de « Kerk » 
bedoeld wordt, dan ook in vs. 14. Dan zal de « Kerk » dus 
eenmaal het zwaard moeten trekken. Doch tegen wie? Tegen de « 
Wereld » ? En men wil die evangeliseren en zo aan Christus' 
voeten brengen! Men ziet welk een verwarring er ontstaat door 
niet letterlijk te nemen, wat letterlijk genomen kan en ook moet 
worden. Men late dit woord staan voor Israël in de toekomst en 
alles is duidelijk. 

11:15, 16 « Ook zal de Heere den inham der zee van Egypte 
verbannen (deel der Roode zee, mogelijk de Bittere meren van 
thans) en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier (de Nijl) door 
de sterkte Zijns winds en Hij zal dezelve slaan in zeven stroomen 
en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. En 
daar zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, 
dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde 
ten dage, toen het uit Egypteland optoog ». 

Deze dingen zijn nog nimmer vervuld. Wil men een en ander 
zich geestelijk laten vervullen, dan geve men ons geestelijke 
schoenen om dit terrein te mogen betreden, anders kunnen wij 
niet volgen. Vs. 16 leert, dat het zal zijn gelijk als Israël 
geschiedde. Hiermee valt alle « geestelijke » uitlegging. Evenmin 
als Israël geestelijk door de Schelfzee ging, evenmin zal dit 
geestelijk geschieden. 
 
JES. 12. 12:1-6 « En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank 
u Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is 
afgekeerd en Gij troost mij. Zie God is mijn heil, ik zal 
vertrouwen en niet vrezen, want de Heere is mijn sterkte en 
psalm en Hij is mij tot heil geworden. En gijlieden zult water 
scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils en zult te dien 
dage zeggen: Dankt den Heere, roept Zijn naam aan, maakt Zijn 
daden bekend onder de Volken, vermeldt, dat Zijn naam 
verhoogd is. Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke 
dingen gedaan, zulks zij bekend op den gansen aardbodem. Juich 
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en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de Heilige Israëls is
groot in het midden van u. » 

Dat alles is toekomstig. Wij staan daarin voor een nieuwe
bedeling voor Israël. Dan wordt het grote Volk zendingsvolk.
Dan worden in Jakob alle geslachten des aardbodems gezegend
Gen. 28:14. Dan komt ook Jes. 2:1-4 (en Micha 4:1-4) tot 
vervulling. Eenmaal zal de Heere in Jeruzalem, de stad des
Groten Konings, resideren, zitten in het paleis Zijner heiligheid
(zie Ezechiël). Dan eerst geschiedt er recht op aarde. De
heerschappij des Heeren op aarde heeft tot werktuig Israël, Ps.
149, tot vredes-centrum Jeruzalem, Jes. 2, tot gerechtshof het
paleis der heiligheid. Ez. 40:47. 

JES. 13-27. In Jesaja 13:1-27:13 vinden we een nieuw onderdeel,
waarvan we eerst de struktuur geven. 
D

1
nader ontleed geeft:

D
1

Q
1

S
1

13:1-22. Last van Babel. (Volk-Land)
P

1
14:1-3. Israël. Jehovah's barmhartigheid.

S
2

13:1-22. Last van Babel (Volk-Land)
P

2
14:24-32. Israël. Jehovah's bevrijding.
R

 
a

1
15:1-16:14 Last v. Moab.

a
2

17:1-14 Last v. Damaskus.
a

3
18:1-7 Last v. Ethiopië.

a
4

19:1-20:6 Last v. Egypte.
a

5
21:1-10 Last v. Woestijn der zee.

a
6

21:11,12 Last v. Duma.
a

7
21:13-17 Last v. Arabië.

Q
2

S
3

22:1-14. Last van dal des gerichts.
P

3
22:15-25. Israël. Oordelen en barmhartigeheid.

S
4

23:1-18. Last van Tyrus
P

4
24:1-27:13. Israël. Oordelen en barmhartig-
heid.
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Duidelijkheidshalve zetten we nu ook 13-14 in structuur: 
 

 
Wie het eene letterlijk neemt, doe het ook het andere. Wie

Israël letterlijk neemt, neme het ook Babel. Men lette op de
dubbele reeks. Eerst gaat het over het Volk, dan over de koning
van Babel (U1, U2). 
 
JES. 13-14. De last Babels. 

Een last is een profetische uitspraak of waarschuwing. Die
drukte de profeet als een gewicht teneer, totdat hij zich ervan
bevrijdde door de last bekend te maken. In hfdst. 13-14 vinden 
we de profetie over Babel en over Israël. In Jesaja's tijd was
Babel van weinig betekenis. Eerst 100 jaar later onder
Nabopolassar en zijn zoon Nebukadnezar bereikte het een
hoogtepunt. Een geslacht later werd het ingenomen door Cyrus en

Q
1

U
1

13:1-5. Profetie. Babels verwoesting.
V

1
a

1
13:6. De dag des Heeren.
b

1
13:7-8. Gevolgen er van.

a
2

13:9-12. De dag des Heeren.
b

2
13:13-18. Gevolgen.

De
Volken.

W
1

13:19, 20. Ontvolking.
X

1
13:21, 22. Verwoesting.

U
2

14:1-3. Profetie. Israëls herstel.
V

2
c

1
14:4-8. De verdrukker houdt op.
d

1
14:9-11. Beschimping door de 
doden (figuurlijk).

c
2

14:12-15 Onderdrukker gevallen.
d

2
14:16-20 Beschimping door de 
levenden.

De 
Koning.

W
2

14:21, 22. Ontvolking.
X

2
14:23. Verwoesting.

U
3

14:24-32. Profetie. Jehovah's voornemen betreffende 
Assyrië, Filistea, Israël.
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Darius de Meder. Nimmer echter is het oordeel zo over de stad 
gekomen als Jesaja hier profeteert. Hoogstens is er een 
voorvervulling of gedeeltelijke vervulling geweest, de 
eindvervulling toeft nog. 

Dat deze « last » verder ziet dan wat heeft plaats gehad, 
bewijst 14:1,2: 

« Want de Heere zal zich over Jakob ontfermen en Hij zal 
Israël nog verkiezen en Hij zal ze in hun land zetten en de 
vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het huis 
Jakobs aanhangen. En de Volken zullen hen aannemen en in hun 
plaats brengen en het Huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het 
land des Heeren, tot knechten en tot maagden en zij zullen 
gevankelijk houden degenen, die hen gevangen hielden en zij 
zullen heersen over hun drijvers. » 

Ons weer houdend aan de maatstaf die de Schrift ons in 
handen geeft en die we in hfdst. I aangewezen hebben, zien we in 
het Huis Israëls het Volk Israël, waarover de Heere zich éénmaal 
zal ontfermen. Dat zal geschieden in de tijd, dat Babel, het 
sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der 
Chaldeën, zal omgekeerd worden zooals Sodom en Gomorra, 
Jes. 18:19. Dit woord is nog nimmer vervuld. Oudtijds is Babel 
niet omgekeerd als Sodom en Gomorra. Tot op Petrus' dagen was 
Babel (Grieks Babylon) bewoond. Petrus schreef van daar uit 
zijn brief, 1 Petr. 5:13, In 117 na Christus, dus lang na Petrus' 
dagen, werd het veroverd door Keizer Trajanus. Eerst gaandeweg 
is het onder het zand bedolven, maar nog nimmer vergaan als 
Sodom en Gomorra. Tegenwoordig is er enig spoor van 
herleving. Het gericht ons hier in Jes. 13 en ook in Jer. 50 en 51 
en Openb. 18 beschreven, moet nog plaats hebben. Babel de 
hoovaardigheid der Chaldeën moet nog onder gaan zooals de 
profeten voorzagen. 

Vaak meent men dat Jes. 13:20-22 reeds vervuld is. Men geeft 
dan verhalen, waaruit blijken moet dat de Arabier er geen tent 
spant en de herders er niet legeren. Het overige niet letterlijk aan 
Babel vervulde deel der profetie brengt men geestelijk, beter 
figuurlijk, over op Rome, de Christenheid, het wereldsysteem. 
Dit nu gaat niet op. Als God laat profeteren over Babel, make 
men daar niet wat anders van. Eenmaal zal het oude Babel het 
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grote Babylon worden. De stad moge tijdelijk ondergegaan zijn, 
de plaats er voor blijft, de opbouw komt en het gericht van Jes. 
13 zal aan het Babel, dat in der Chaldeën land ligt, voltrokken 
worden. 

We houden ons in Jes. 13 en 14 aan de letter. Jes. 13:6 en 9 
spreken ons van de dag des Heeren, een dag, die volgens Petrus 
nog komen moet, 2 Petr. 3:10. Al het vroegere is slechts schaduw 
er van. De koning van Babel van Jes. 14 is in dit opzicht de 
Antichristus, die in de afgrond komt, Op. 20:3, die Jesaja de « hel 
», Hebr. de sheol, het onderaardsche noemt, vs. 9. Van zijn 
nederdalen geeft Jesaja een symbolische voorstelling. Het type 
van de Antichristus, Nebukadnezar, is niet overkomen wat aan 
het Antitype zal voltrokken worden, Zó verplaatst Jesaja 13-14 
ons naar de eindtijd en is er geen symbolische vervulling over de 
Christenheid of over het wereldstelsel of over Rome in te lezen, 
maar realiteit voor Babel en Israël. 
 
JES. 14-27, Niet op alles, wat Jesaja verder geeft in 13-27; 
kunnen we ingaan. Toch willen we hier en daar wat aanwijzen. 
24:23 « ... en de maan zal schaamrood worden en de zon zal 
beschaamd worden als de Heere der heerscharen op den berg 
Sion regeren zal en te Jeruzalem en voor Zijn oudsten zal 
heerlijkheid zijn ». 

Volgens de voorspelling van den Heere Jezus is dat toekomst, 
Mt. 24:29. Ook volgens Petrus' woord in Hand. 2. Als we die zon 
en die maan letterlijk opnemen (en niet doen zoals velen thans 
doen in onze dagen: er systemen in zien), dan moeten we, om ons 
zelf in het verband gelijk te blijven, de berg Sion ook letterlijk 
nemen en Jeruzalem ook. Waarom toch zou dat in eens figuurlijk 
de « Kerk » zijn? En waar vs. 23a toekomstig is, is vs. 23b het 
ook. De Heere zal letterlijk op de letterlijke berg Sion regeren 
(dus daar een paleis hebben) en voor Zijn oudsten (uit Israël) zal 
heerlijkheid zijn. 

En dan zal ook 25:6-9 vervuld worden: « En de Heere der 
heerscharen zal op dezen berg (op Sion) alle volken een vetten 
maaltijd maken... en Hij zal op dezen berg verslinden het 
omwindsel des aangezichts, waarmede alle volken (dus ook de 
z.g. Christelijke naties) omwonden zijn en het bedeksel, 
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waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot 
overwinning en de Heere Heere zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen en Hij zal de smaadheid Zijns volks (d.i. 
Israël) van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het 
gesproken. » 

26:1. « Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land 
van Juda: « Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren 
en voorschansen... ». 

26:12 « ... Heere, Gij zult ons vrede bestellen... ». 
27:6 « In het toekomende zal Jakob wortel schieten, Israël zal 

bloeien, zij zullen de wereld met inkomsten vervullen ». Zie ook 
vs. 9. 

27:13 « En het zal te dien dage geschieden, dat er met een 
grote bazuin geblazen zal worden, dan zullen die komen, die in 
het land Assur verloren zijn en de weggedrevenen in Egypte en 
zij zullen den Heere aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem 
». 

Ook hier houden we ons aan de letter. De 10 stammen die in 
Assur verloren zijn en de weggedrevenen in Egypte zullen 
eenmaal wederkeren. Maar daartoe zal eerst de bazuin moeten 
weerklinken. Dat de bazuin nog niet geblazen is, bewijst de 
Heere Jezus, Mt. 24:31: « En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met 
een bazuin van groot geluid en zij zullen Zijn uitverkorenen 
bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der 
hemelen tot het andere uiterste derzelve », Men ziet dat het « te 
dien dage » toekomstig is t.o.v. onze bedeling. 
 
JES. 28-35. In hfdst. 28:1-35:10 vinden we de weeën » 
afgewisseld met Jehovah's heerlijkheid. Zie de struktuur (Lid. 
P.). 

Men lette weer op de geregelde bouw. Alles naar vaste orde. 
De lezer ga zelf een en ander na. 
 

 
D

2
(28:1-35:10) nader ontleed geeft:

(Zie volgende pagina.)
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28:5 « Te dien dage zal de Heere der heerscharen tot een

heerlijke kroon en tot een sierlijken krans zijn den
overgeblevenen zijns volks... ». 

29:18-20, 22 « Te dien dage zullen de doven horen de woorden
des Beeks en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit
de duisternis, zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugd op
vreugd hebben in den Heere en de behoeftigen onder de mensen
zullen zich in den Heilige Israëls verheugen, wanneer de tyran (de
Antichristus) een einde zal hebben en het met den bespotter uit
zal zijn, en allen die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen
zijn (Op. 19:21) ... ». « Daarom zegt de Heere, die Abraham
verlost heeft, tot het Huis Israël alzo: Jakob zal nu niet meer
beschaamd worden en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek
worden... ». Zie voorts 30:18-26, Een schoon gedeelte. Ook 32:1-
4. 35:10, « En de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en
tot Sion komen met gejuich en eeuwige blijdschap (Hebr.
blijdschap der eeuw) zal op hun hoofd wezen, vrolijkbeid en
blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen
wegvlieden ». 

D
2

R
1

S
1

28:1-22 Efraïm, (Samaria en Israël).
P

1
28:23-29 Jehovah de Onderrichter.

R
2

S
2

29:1-21 Jeruzalem en Libanon.
P

2
29:22-24 Jehovah de Verlosser.

R
3

S
3

30:1-17 Verbond met Egypte.
P

3
30:18-33 Jehovah de Genadige.

R
4

S
4

31:1-9 De afvalligen.
P

4
32:1-20 Jehovah, de Rechtvaardige Koning.

R
5

S
5

33:1-12 De Assyrische Verderver.
P

5
33:13-24 Jehovah, de Koning in Zijn
schoonheid.

R
6

S
6

34:1-17 De Heidenen.
P

6
35:1-10 Jehovah, de Koning in Zijn
heerlijkheid.
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Dit zijn alle profetieën tot Juda en Jeruzalem gesproken en tot
de overgeblevenen in Israël. Zij zullen ook voor hen vervuld
worden. 
 
JES. 36-39. Van het volgende deel geven we alleen de struktuur. 
 

 
JES. 40-66. In het tweede deel van zijn boek leeft Jesaja vooral in
in Israëls toekomende dag, hetzij t.o.v. Christus' eerste als t.o.v.
Zijn tweede komst. Die komsten worden in één visie gezien.
Lijden en heerlijkheid volgen vlak achter elkaar. 

De Hoge Kritiek ontkent Jesaja's auteurschap van dit deel.
Hiermee geeft ze bewijs Gods bedelingen niet te verstaan. Jesaja
heeft vele jaren moeten zwijgen, zinnebeeld van Israëls zwijgen
en uitgerukt zijn. Eerst in later jaren gaat hij weer spreken,
zingen, ja juichen over Israëls toekomst na de Ballingschap,
waarbij hij dan 's Heeren eerste en tweede komst in elkaar ziet
schuiven. 

C
2

(36:1-39:8) nader ontleed geeft:

C
2

U
1

V
1

36:1-37:13, De Koning van Assyriër. Zijn eis om
Jeruzalem over.
W

1
37:14-20 Hiskia's vrees en gebed.
X

1
37:21-28. Jesaja. Het antwoord op het 
gebed en de belofte van bevrijding van 
Sanherib.

U
2

V
2

38:1. « De Koning der Verschrikking ». Zijn eis om 
Hiskia's leven over te geven.
W

2
38:2-3. Hiskia's vrees en gebed.
X

2
38:4-22. Jesaja. Het antwoord op het
gebed en de belofte van bevrijding van de 
dood.

U
3

V
3

39:1. De Koning van Babel. Zijn brieven en
geschenk.
W

3
39:2. Hiskia zonder vrees en zonder gebed.
X

3
39:3-8, Jesaja, Zijn boodschap en
bevrijding van Babel.

159



Het verschil tussen Jes. 1-39 en 40-66, dat de Kritiek er toe 
geleid heeft twee Jesaja's aan te nemen, waarvan de eerste Jesaja
dan de bekende profeet, de tweede een onbekende man uit later
tijd geweest heet te zijn, is geen verschil van persoon, maar van
tijd en van stijl, Dat Jesaja's profetie in tweeën gesplitst werd, is
omdat Israëls bestaan in tweeën geplitst zou worden. Tussen
beide ligt de grote Ballingschap, die wel tijdelijk enige eeuwen
voor een deel des volks is opgeheven, maar voor de grote
meerderheid des volks is gebleven, De korte Ballingschap was
beeld van de lange, het korte herstel van het toekomende.
Daarvan spreekt Jesaja in het tweede deel. 

De opinie der Moderne Kritiek over de 2 Jesaja's is slechts een
menselijk bedenksel. De Heilige Schrift geeft een heel ander
antwoord, In het N.T. wordt Jesaja 21 maal vermeld als de auteur
van het boek, 11 maal met het oog op uitspraken uit het tweede
deel, 10 maal dus t.o.v. het eerste deel. In de Companion Bible
vinden we deze lijst: 
 
I  De 10 plaatsen waar Jesaja de auteur heet van het eerste deel
zijn: 
 

 
II  de 11 plaatsen waar Jesaja de auteur van het tweede deel
genoemd wordt, zijn: 
 

 
Zes boeken citeren dus Jesaja, n.l. Mt. (6 x ), Mk. (1 x ), Lk. (2

1 Mt.  4:14 – Jes.  8:23 6 Joh.  12:41 –   » 6:9,10 
2   » 13:14  –   » 6:9,10 7 Hand.  28:25  –   » 6:9,10 
3   » 15:7 –   » 29:13 8 Rom. 9:27 –   » 10:22, 23 
4 Mark.  7:6 –   » 29:13 9  » 9:29 –   » 1:9 
5 Joh. 12:39 –   » 6:9, 10 10  » 15:12 –   » 11:10 

1 Mt. 3:3 – Jes.  40:3 7 Joh. 12:38  –   » 53:1 
2   » 8:17 –   » 53:4 8 Hand.  8:28 –   » 53:7, 8 
3   » 12:17  –   » 12:1-4  9  » 8:30 –   » 53:7, 8 
4 Luk.  3:4 –   » 40:3-5 10  Rom. 10:16 –   » 53:1 
5   » 4:17 –   » 61:1, 2  11  » 10:20 –   » 65:1, 2 
6 Joh. 1:23 –   » 40:3        

160



x), Joh. (4 x), Hand. (3 x), Rom. (5 x ). Zijn naam wordt, in het 
N.T. genoemd door 7 verschillende personen. Vier maal door 
Christus Zelf (3 x citaat uit het eerste deel, Mt. 13:14; 15:7; Mk. 
7:6; 1 x citaat uit het tweede deel, Mt. 12:17); twee maal door 
Mattheus (1 x citaat uit het eerste deel, Mt. 4:14; 1 x uit. het 
tweede deel, Mt. 8:17); vier maal door Lukas (steeds citaat uit 
het tweede deel, Luk. 3:4; 4:17; Hand. 8:28, 30); drie maal door 
Johannes (2 x citaat uit het eerste deel, Joh. 12:39, 41, 1 x uit het 
tweede deel, Joh. 12:38); twee maal door Johannes de Doper 
(beide citaat uit het tweede deel, Mt. 3:3; Joh. 1:23); zes maal 
door Paulus (4 x citaat uit het eerste deel, Hand. 28:25; Rom. 
9:27, 29; 15:12 en 2 x uit het tweede deel, Rom. 10:16, 20). 
Hebben deze allen, bovenal Christus, het mis gehad? Het is onze 
taak niet het werk van Schriftkritici te onderzoeken. Wij vragen: 
Wat zegt de Schrift. Wij wensen geen botgewet zwaard van de 
valselijk genaamde wetenschap te hanteren, maar het zwaard des 
Geestes, hetwelk is Gods Woord. Wie bovendien de struktuur 
ziet, merkt, dat Jes. 1-39 niet af is. Waar zijn de tegenhangende 
delen ? Heeft de tweede Jesaja er die zo pasklaar bijgemaakt, dat 
ze een geheel vormen met het vorige? 

Op alle Schriftkritiek is maar één antwoord: Zoek in het boek 
des Heeren. Of wil men een ander: Er staat geschreven. In dit 
opzicht wensen we liever om onze naïeviteit voor achterlijk 
gehouden te worden, dan om der wetenschap wil voor modern 
door te gaan. 
 
Jesaja 40-66 bestaat volgens de struktuur uit 2 delen B

2
 en A

2
. 

Het laatste deel:  

B
2

(40:1-11) heeft deze bouw:
B

2
Y

1
1, 2 Troost voor Jeruzalem. Haar ongerechtigheid 
verzoend.
Z

1
3-5 De stem. Jehovah's werk. Heerlijk.

Z
2

6-8 De stem. Jehovah's woord. Eeuwig.
Y

2
9-11 Troost voor Sion. De Heere Heere komt.

A
2

(40:12-66:24) heeft deze struktuur:
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JES. 40. Het eerste deel, B2, Jes. 40:1-11 is een schoon gedeelte. 
Eenmaal zal 's Heeren woord Israël nationaal hoopvol toespreken:
« Troost, troost Mijn volk, zal ulieden God zeggen, spreekt naar
het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd (of
krijgsdienst) vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat
zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor a1 haar
zonden » Vs. 1-2. 

Hiermee neemt de Lo-Ammi, de Niet-Mijn-Volk-periode een 
einde. De Heere noemt Israël weer: Mijn Volk. Israëls God zal
hen troosten, de ongerechtigheid wordt verzoend en Israël krijgt
het dubbel voor al zijn zonden. Onder dit « dubbel » is te 
verstaan: óf de « kwitantie », dat voor de zonde betaald is, óf de 
verzekering, dat zijn dubbele zonde (eerst verwerping van
Jehovah, toen van Christus) verzoend is. In elk geval, de schuld is
betaald en de gevangene kan vrij uitgaan. 

« Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des
Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God ». 
Dit deel is vervuld in de bediening van Johannes de Doper. Zie
Mt. 3:3. Mogelijk is dit slechts een voorvervulling geweest en
komt er een rijkere herhaling. 

« Alle dalen zullen verhoogd en alle bergen en heuvelen zullen
vernederd worden en wat krom is, dat zal recht en wat
hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. » Vs. 4. 
Dat wacht nog op vervulling. Men ziet hier weer de sterke
golving in de profetie, het één volgt vlak op het ander, het nabije
en verre liggen vlak bij elkaar. En toch, hoeveel tijd kan er niet
tusschen liggen? 

« En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden en

A
2

B
1

40:12-31 Gods twist met de Volken. IJdelheid der
afgoden.
C

1
D

1
41:1-42:16 Messias' zalving en zending.
E

1
42:17-45:15. Jehovah's twist met Israël.

B
2

45:16-47:15 Gods twist met de Volken. IJdelheid der
afgoden.
C

2
E

2
48:1-22 Jehovah's twist met Israël.

D
2

49:1-66:24 Messias' zending en overwinning.
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alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heeren 
gesproken heeft. » Vs. 5. 

De heerlijkheid des Heeren is Christus in Zijn tweede komst. 
« O, Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een 

hogen berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, 
hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt tot de 
steden van Juda: Zie, hier is uw God. » Vs. 9. 

Dit woord is nog nimmer vervuld. Men kan het niet 
vergeestelijken, Jeruzalem is de « Kerk » niet, want er is verder 
sprake van de steden van Juda. Eenmaal, als de Verlosser uit 
Sion gekomen is, Jes. 59:20, zal Jeruzalem dit de steden van Juda 
toeroepen. 

« Zie, de Heere Heere zal komen tegen den sterke en Zijn arm 
zal heersen, zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor 
Zijn aangezicht. » Vs. 10. 

De Heere Heere, Christus, zal komen tegen het Beest, Op.13, 
Zijn arm zal heersen, de Christus zal op aarde regeren en een 
ieder vergelden naar zijn werk. 

« Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder, Hij zal de 
lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen, 
de zogenden zachtkens leiden. » Vs. 11. Dit woord is deels 
vervuld, toen Christus als de Goede Herder in Israël optrad, Joh. 
10, maar de volle vervulling wacht tot na Zijn wederkomst en zal 
nog heerlijker zijn. Zie Ez. 34. 

Het tweede onderdeel loopt van hfdst. 40:12-31 en beschrijft 
Gods twist met de Volken. Men ga dit zelf na. 
 
JES. 41-42. Het derde onderdeel, 41:1-42:16, handelt over 
Christus' zalving en zending. Ook hier worden eerste en tweede 
komst nauw aan elkaar verbonden. 

41:2, 3 « Wie heeft van den opgang dien Rechtvaardige 
verwekt, heeft Hem geroepen op Zijn voet, de Heidenen voor 
Zijn aangericht gegeven en gemaakt, dat Hij over koningen 
heerse, heeft ze aan Zijn zwaard gegeven als stof, aan Zijn boog 
als een voortgedreven stoppel, dat Hij ze najoeg en doortrok met 
vrede door een pad, hetwelk Hij met Zijn voeten niet gegaan had. 
» 

Velen houden dit voor de beschrijving van Cyrus. We geven 

163



toe, dat er enkele trekken gevonden worden, die op een 
voorvervulling wijzen, maar geloven toch anderzijds, dat het hier 
gaat over Christus' tweede komst, waarin Hij eenmaal de 
Heidenen zal overwinnen. Volgens Op. 11:15 wordt het 
Koninkrijk des Heeren en van Zijn Gezalfde bij het 7de zegel. 
Het grootste deel van Jes. 41 wacht nog op vervulling aan Israël, 
de Knecht, aan Jakob, de Uitverkorene, vs. 8. 

Over vs. 18-19, het rivieren openen op hooge plaatsen en 
fonteinen in de wildernis, spraken we reeds in het lste hoofdstuk.

42:1 a « Zie, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn 
Uitverkorene, in Denwelke Mijn Ziel een welbehagen heeft, Ik 
heb Mijn Geest op Hem gegeven. » Dit deel is vervuld in 
Christus' eerste komst. Het volgende: 

42:1 b « en Hij zal het recht den Heidenen voortbrengen » niet.
42:2 « Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem op de straten 

laten horen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de 
rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen, met waarheid zal Hij 
het recht voortbrengen. » 

Dit deel is vervuld, al zal het in de toekomst een nog bredere 
vervulling verkrijgen. 42:6 b « Ik zal U geven tot een verbond 
des Volks, tot een licht der Heidenen. » Dit heeft betrekking op 
het Nieuwe Verbond, dat de Heere met Israël maken zal. Dan 
wordt Hij tot een licht der Heidenen, gelijk ook Simeon voorzei, 
Lk. 2. 

42:7 « Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te 
voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis degenen, die in 
de duisternis zitten. » 

Ook dit vers heeft zijn voorvervulling gehad, zie Lk. 4. Maar 
in Zijn tweede komst zal het opnieuw vervuld worden, terwijl het 
nu zijn geestelijke betekenis heeft en betrekking heeft op de 
vrijmaking van de inwendige mens uit de kluisters der zonde. 

42:10 a « Zingt den Heere een nieuw lied, Zijn lof van het 
einde der aarde. » Het nieuwe lied van dit vers vinden we in Ps. 
149. 

Men zie verder vs. 13-15, waarin de strijd tegen de 
Antichristus getekend wordt. Vs. 16, het leiden der blinden is 
voorvervuld, de blindgeboren, Joh. 9 was type van het 
blindgeboren Israël van onze dagen. Dat zal ook eenmaal door de 
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Heere geleid worden. 
 
JES. 43-49. Het derde onderdeel, reeds beginnend Jes. 42:18 en 
lopend tot 45:15, is Jehovah's twist met Israël. Het vierde loopt 
van 45:16-47:15, het vijfde van 48:1-22. Terwille van het 
overzicht nog even de struktuur. 
 

 
Hfdst. 43:1-7 en 44:1-5 bevat de bemoediging voor Israël. 

43:5, 6 « Ik zal uw zaad van den opgang (het Oosten) brengen en 
Ik zal u verzamelen van den ondergang (het Westen), Ik zal 
zeggen tot het Noorden: Geef, en tot het Zuiden: Houd niet terug; 
breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der 
aarde. » 

Dit woord is niet vervuld in de terugkeer uit Babel. Nog 
nimmer is Israël gevoerd uit 0., W., N. en Z. Zach. 8:7 en 8 zegt: 
« Zie, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van den opgang en 
het land van den ondergang der zon. Ik zal ze herwaarts brengen 
en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn. 
» Dit woord werd gesproken na de Ballingschap, ziet dus op een 
toekomstige vervulling. Daarop heeft Jes. 43 ook het oog. 43:25 
« Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, » 
is voor Israël nationaal nog onvervuld. Rom. 11:26 zegt dat « 
Israël zalig (d. i. behouden) zal worden gelijk geschreven is: De 
Verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden 

E
1

A
1

42:18-25 Betuiging. Zedelijk in gebreke.
B

1
43:1-7 Bemoediging. « Vrees niet ».
C

1
43:8-13 Getuigen.

 

Israel 

D
1

a
1

43:14-17. Babylon. Verwoesting.
b

1
43:18-21 Vernieuwing. Negatief.

A
2

43:22-28. Betuiging. Ceremonieel in gebreke.
B

2
44:1-5 Bemoediging. « Vrees niet ».
C

2
44:6-20 Getuigen.

 

Israel 

D
2

b
2

44:21-23 Vernieuwing. Positief.
a

2
44:24-45:15 Jeruzalem. Herstel.
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van Jakob. » 
Individueel vervult de Heere Jes. 43:25 telkens, als de zondaar 

in Christus' bloed gerechtvaardigd wordt. 
44:3. « Ik zal Mijn Geest op uw zaad uitgieten en Mijn zegen 

op uw nakomelingen. » Dit, is nog maar voorvervuld op het 
Pinksterfeest. Pinksteren is het feest der eerstelingen. De volle 
oogst moet nog komen. Hand. 2:17 zegt dan ook zeer 
eigenaardig: « Ik zal uitstorten VAN Mijn Geest, » Joël en Jesaja 
spreken van: « Ik zal Mijn Geest... uitstorten of uitgieten. » 

44:4, 5 « En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen 
aan de waterbeken. Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren en die 
zal zich noemen met den naam Jakobs en gene zal met zijn hand 
schrijven: Ik ben des Heeren en zich toenoemen met den naam 
Israëls. » 

Dit alles is toekomstig. De geestelijke zin wordt te allen tijde 
bewaarheid. 

43:25 « Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om 
Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. » 

44:22 « Ik delg Uw overtredingen uit als een nevel en uw 
zonden als een wolk, keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. »

Ook dit geldt Israël in de toekomst. Wat niet wil zeggen„ dat 
God met dit rijke woord niet duizenden zondaren getroost heeft 
en nog zal troosten. De Geest neemt uit het Woord om 
individueel toe te passen. Dat heft de nationale vervulling 
evenwel niet op. Wat thans hoofdelijk plaats vindt, wordt 
eenmaal nationaal aan Israël vervuld. 

44:23 « Zingt met vreugde, gij hemelen, want de Heere heeft 
het gedaan, juicht gij benedenste delen der aarde, gij bergen, 
maakt een groot gedreun met vreugdgezang, gij bossen en alle 
geboomte daarin, want de Heere heeft Jakob verlost en Zich 
heerlijk gemaakt in Israël. » 

Ook dit betreft Israël. Dat de gelovige nu reeds in zijn ziel de 
verlossing gevoelt, is bewijs, dat dit woord de waarheid is. Het 
zal ook eenmaal nationaal aan Israël bewaarheid worden. 

45:1-5 Kores was een type van Christus. Hij bevrijdde de 
stammen uit de Babylonische Ballingschap, liet Jeruzalems 
tempel herbouwen, verlichtte Babels juk, gaf Israël veel terug. Zo 
zal Christus, maar dan in veel verhevener, voller zin; geheel 
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Israël vrij maken uit de Wereldballingschap, Jeruzalem weer 
verkiezen, de Tempel herbouwen. Dan wordt ook vervuld Zach. 
6:12. Het Koninkrijk der Hemelen wordt dan aan Israël 
opgericht. 

45:17 « Israël wordt door den Heere verlost met een eeuwige 
verlossing. » (Hebr.: verlossing der Olamim zie Kanttek. St. 
Vertaling), Die verlossing der eeuwen is de verlossing, die 
gedurende of met het oog op de toekomende eeuwen, die in Ef. 
2:7 plaats vindt worden genoemd en waarin Christus over Israël 
regeert. Die eeuwen zijn toekomstig t.o.v. de onze. We leven 
thans in de tegenwoordige boze wereld, Grieks aioon of eeuw, 
Gal. 1:4. Na deze eeuw komen nog twee grote wereldtijdperken, 
aionen. 

Vs. 17 b zegt: « Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot 
schande worden in alle eeuwigheden. » In 't Hebreeuws staat « in 
de eeuwen van de eeuw », d.i. in de 2 toekomende eeuwen, die 
op « deze eeuw » volgen. Dan immers zal Christus over het. Huis 
Jakobs Koning zijn « in der eeuwigheid », Luk, 1:33, Gr. in de 
aionen. Men ziet hoe deze teksten parallel lopen. 

Het vierde onderdeel loopt van Jes. 45:16-47:15 en gaat over 
Gods twist met de Volken. Het bestaat weer uit drie delen, n.l. 
45:16-25 over de Volken in het algemeen, 46:1-12 over Babels 
afgoden, 47:1-15 over Babels oordeel. 

Een enkel woord over hfdst. 47. 
47:1. « Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter 

Babels, zit op de aarde, daar is geen troon meer, gij dochter der 
Chaldeën, want gij zult niet meer genaamd worden de tedere 
noch de wellustige. » 

Hier wordt ons de grote vernedering voor Babel getekend. Het 
wordt ons voorgesteld als een jonkvrouw, teder en wellustig. Het 
zal echter een verachte gevangene worden, wat blijkt uit het 
volgende. 

47:2 « Neem den molen en maal, ontdek uw vlechten, ontbloot 
de enkelen, ontdekt de schenkelan, ga door de rivieren. » 

Het malen was een zwaar werk, dat meestal door twee 
vrouwen gedaan werd (Mt. 24:41). Babel wordt er toe 
veroordeeld. Voor zij daartoe gedwongen wordt, zal zij met 
ontbloote schaamdelen, met opgeschort gewaad, de rivieren door 
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moeten waden, geleid als zij wordt naar het gevangenschapsoord. 
47:3 « Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande 
gezien worden, Ik zal wraak nemen, Ik zal op U niet aanvallen 
als een mens. » Het laatste wil zeggen: Veel sterker dan een 
mens, niemand zal het gericht ontkomen. Men leze verder vs. 4-
15. Vs. 9 wordt geciteerd in Op. 18:8, bewijs, dat de Profeet hier 
een verdere achtergrond ziet en het Babel uit later tijd in één 
visie ziet met het Babel zijner dagen. Het toekomende Babel zal 
op één dag van kinderen beroofd en weduwe worden. 

Het vijfde onderdeel omvat Jes. 48:1-22 en handelt over 
Jehovah's twist met Israël. Israël wordt gezien als in ballingschap 
verkerend. Dat blijkt uit vs. 18 en nog duidelijker uit vs. 20. 

Het hoofdstuk bevat drie gedeelten: de gang naar, het verblijf 
in en de uittocht van Babel. 

48:20 « Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeën, verkondigt 
met de stem des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit tot aan 
het eind der aarde, zegt: De Heere heeft Zijn knecht Jakob 
verlost. » 

Dit vers is niet vervuld bij de terugkeer uit de 70 jarige 
ballingschap. Toen werd Israël niet van zijn dienstbaarheid 
verlost, toen was er geen gejuich, toen is er niet gezongen van het 
heil tot aan de einden der aarde. Dat vs. 20 toekomstig is, is te 
zien uit Op. 18:4; Jer. 50:8; 51:6, 45, Zo blijkt van achteren weer 
de profetische tussenruimte. We zien zo, dat er 2 Babels zijn, één 
uit die tijd en één in de toekomst. 

We spreken in dit opzicht niet van Oosterse inkleding, 
fantastische beelden, Apocalyptische visioenen, denken niet aan 
een letterlijk Babel uit die tijd en aan een « geestelijk », (beter 
ware dan symbolisch) Babel uit den eindtijd, waaronder de een 
Rome, de tweede de afvallige Christenheid, de derde de 
wereldmacht wil verstaan. We houden hier letterlijk aan de tekst 
vast en zien nu van achteren in, dat er een Babel zal zijn in de 
eindtijd. Het letterlijke Babel in Sinears' vlakte, het herbouwde 
Babel aan de Eufraat. En eenmaal zal tot Israël de profetie 
weerklinken: « Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeën, 
verkondigt met de stem, des gejuichs, doet zulks horen, brengt 
het uit tot het einde der aarde, zegt: De Heere heeft Zijn knecht 
Jakob verlost. » 
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3. JESAJA. (Vervolg). 
 
JES. 49-64. Het zesde deel, D2 in de struktuur, laat zich weer
nader ontleden. Dan zien we het volgende schema ontstaan: 
 

F
2
 willen we ook nader ontleden. Dan geeft het: 

D
1

F
1

49:1-12. De Messias. Zijn Persoon: roeping,
hoedanigheden en zending.
G

1
49:13-26. Sion. Zijn verzoening, herstel en uit.
leiding.
J

1
50:1-11. De zonde: de oorzaak der scheiding.
K

1
M

1
51:1-8. De uitnodiging om te horen.
N

1
51:9-52:12. De uitnodiging aan 
Israël om te waken.
L

 
52:13-53:12 Messias'
verzoenend werk.

K
2

M
2

54:1-56:8 De uitnodiging om te 
zingen.
N

2
56:9-58:14. De uitnodiging tot 
Israëls vijanden om te verslinden.

J
2

59:1-21. De zonde: de oorzaak der scheiding.
G

2
60:1-22. Sion. Zijn verzoening, herstel en uitleiding.

F
2

61:1-66:24. De Messias. Zijn Persoon: zalving en
uiteindelijke overwinning.

F
2

O
1

61:1-9. Messias. Zijn Persoon. Genade.
P

1
61:10, 11. Blijdschap over de tegenwoordige
regering.
Q

1
R

1
62:1-7. Tot gebed aangespoord.
S

1
62:8-12. Het antwoord beloofd.

O
2

63:1-6. Messias. Zijn Persoon. Oordeel.
P

2
63:7-14. Dank voor de vorige zegeningen.
Q

2
R

2
63:15-64:12. Het gebed gedaan.
S

2
65:1-66:24. Het antwoord gegeven.
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Ook S
2
 willen we nog in struktuur zetten.

 
Men ziet welk een enig schone bouw het Woord heeft. Alles is

in volmaakte harmonie of in zuivere tegenstelling. Overal is
symmetrie. De kerndelen, de centrale middengedeelten springen
naar voren (L en D2). De Wet des Heeren is volmaakt, de
getuigenis des Heeren is gewis, de eenvoudige wijsheid gevende.
Hoe gebrekkig is de indeling in hoofdstukken bij de structuur
indeling! Men noeme ons een boek als Gods Woord, dat zó
wetenschappelijk en zó eenvoudig is. Ieder kan de harmonie zien
en de symmetrie vergelijken. 
 
JES. 49-52. In hfdst. 49 wordt ons de Persoon van de Messias
getekend. 

49:6. « Het is te gering, dat Gij Mij een knecht zoudt zijn om
op te richten de stammen Jakobs, en om weder te brengen de
bewaarden d.i. gevangenen in Israël, Ik heb U ook gegeven ten
licht der Heidenen om Mijn heil te zijn tot aan het einde der
aarde. 

Wanneer is dit vervuld? Wanneer heeft Christus ooit de
stammen Israëls opgericht? De vervulling blijft voor de toekomst.

49:8. « Ik zal U (Christus) geven tot een verbond des volks (het
Nieuwe Verbond) om het aardrijk (Israëls land) op te richten, om
de verwoeste erfenissen te doen beërven. » Christus zal Israël dus 
herstellen. 

S
1

T
1

65:1-7. Tegenstellingen.
U

1
65:8-10. Het zaad beloofd.
V

1
65:11-16. Bedreiging.
W

1
65:17-25. De nieuwe hemel en nieuwe
aarde.

T
2

66:1-6. Tegenstellingen.
U

2
66:7-14. Het zaad voortgebracht.
V

2
66:15-18. Bedreiging.
W

2
66:19-24. De nieuwe hemel en nieuwe
aarde.
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49:16. « Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw 
muren zijn steeds voor Mij. » 

Dit laatste deel bewijst, dat men niet aan de « Kerk » moet 
denken, maar aan Israël. Het eerste deel wordt vaak gebruikt om 
Gods trouw t.o.v. de gelovigen te bewijzen. Het « graveren » is 
een ingriffen, een tatoeeeren. Eenvoudig, kinderlijk gelovigen 
menen dat dit het hoogste der liefde uitdrukt. Dit is niet zo. Men 
tatoeëert iemands naam in enig lichaamsdeel om hem in 
gedachtenis te houden. Hij is dan niet steeds aanwezig, niet bij 
ons. Het graveren wijst juist op een verwijderd zijn, op een 
gedenken vanuit een afstand. De « Kerk », d.i. de Gemeente, die 
Zijn Lichaam is, is niet in Gods handpalmen gegraveerd, maar is 
het Lichaam Desgenen, Die alles in allen vervult. Die is niet 
ingegraveerd in Gods handpalmen, maar is Mede-Lichaam van 
Christus. De schijnbaar vrome toeëigening van dit woord, dat 
wel tot troost kan strekken, wel doeldienend kan zijn, is in de 
grond een verkleinen van Gods heil voor de « dag der zaligheid 
». Een kind Gods is God evenveel nader als een vorstenkind de 
vorst nader is dan het volk. 

49:22-26 beschrijft ons de schone toekomst voor Israël. De 
Volken zullen Israëls zonen naar Kanaän voeren en Israëls 
verdrukkers zullen zelf verdrukt worden. Koningen zullen Israëls 
voedsterheren, Vorstinnen Israëls zoogvrouwen zijn. « Het stof 
der voeten lekken » betekent: grote eer aandoen, de grond 
waarop gij gestaan hebt, zal men kussen. In het Oosten was deze 
gewoonte in zwang. 

50:1, 2, « Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmee 
Ik haar weggezonden heb? » Een Jood mocht zijn vrouw een 
scheidbrief geven en haar wegzenden of verkopen aan zijn 
schuldeisers. (Deut. 24:1-3). Israël is wel verkocht om zijn 
ongerechtigheden en weggezonden om zijn overtredingen vs. 2, 
maar daarom is zijn verlossing, zijn loskoping, niet 
buitengesloten. Daarom zegt de Heere: « Is Mijn hand dan gans 
kort geworden, dat zij niet zou kunnen verlossen? » Men leze 
verder het hoofdstuk. 

51:3. « Want de Heere zal Zion troosten, Hij zal troosten al 
haar woeste plaatsen en zal haar woestijn maken als Eden en haar 
wildernis als den hof des Heeren. » 
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De Paradijstoestand keert terug. Dit is het Paradijs, door 
Christus aan het kruis de biddende moordenaar beloofd. Dit 
neemt zijn aanvang in Zion en zal zich ongetwijfeld van daar uit 
over de gehele wereld uitbreiden. Als de Heere zegt, dat de 
moordenaar met Hem in het Paradijs zal zijn, bedoelt Hij, dat 
deze van af het begin Zijner Messiaansche regering in Zion bij 
Hem zal zijn. Hoe men vs. 3 geestelijk de Kerk betreffende moet 
opvatten, is een raadsel. Is de « Kerk » ooit verwoest! Zion, niet 
de Kerk zal zijn verwoeste plaatsen zien herbouwen. Dat dit 
woord niet vervuld is na de terugkeer uit Babel, is duidelijk. Nog 
nimmer is Ziens woestijn tot een Eden gemaakt. 

51:11. « Alzo zullen de vrijgekochten des Heeren wederkeren 
en met gejuich tot Zion komen en eeuwige blijdschap zal op hun 
hoofd wezen, vreugd en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring 
en zuchting zullen wegvlieden. » 

Dit alles geldt de toekomende eeuw. Zoals eenmaal, zie vs. 10, 
de Rode Zee droog werd en er een weg ontstond, zo zal er in de 
toekomst weer een weg zijn: « En daar zal een gebaande weg zijn 
voor het overblijfsel Zijns Volks, dat overgebleven zal zijn van 
Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage toen het uit Egypte 
optoog. » Jes. 11:16, (Vreemd nietwaar, dat die twee Jesaja's zo 
in elkaar grijpen!). 

51:17. « Waak op, waak op, sta op Jeruzalem, gij die 
gedronken hebt van de hand des Heeren den beker Zijner 
grimmigheid, den droesem der beker der zwijmeling hebt gij 
gedronken, ja uitgezogen. » 

51:21, 22. « Daarom, hoor nu dit, gij bedrukte en gij dronkene, 
maar niet van wijn. Alzo zegt de Heere... Zie Ik neem den beker 
der zwijmeling van uw hand... gij zult dien voortaan niet meer 
drinken! » 

Is dit woord vervuld? Waarom is Israël dan in het jaar 70 
andermaal verstrooid en drinkt het nog de beker der zwijmeling? 
Deze verzen zijn onvervuld, maar leren tegelijk ook Israëls 
herstel. Immers als die beker, die niet meer gedronken zal 
worden, van Israëls hand genomen zal worden, moet het bestaan, 
en als hij aan hen, die bedroefd hebben, zal gegeven worden, 
moeten diegenen, die bedroefden, dat zijn de Volken, bestaan. Is 
dit symbolisch op de « Kerk » toe te passen? Zo ja, hoe kan dat, 
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als de Volken bij Christus' wederkomst verdelgd worden? Hoe 
kunnen zij dan hetzelfde lijden, wat Israël thans lijdt? 

52:1. « Waak op, waak op, trek uw sterkte aan o Zion, trek uw 
sierlijke klederen aan o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal 
voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. » Dit is 
een woord dat nog verder reikt dan de toekomende eeuw. Dan 
komt er geen onbesnedene in Gods heiligdom. Ez. 44:9, hier niet 
in Jeruzalem. 

52:3 «...Gij zijt om niet verkocht » — dit is vervuld geworden 
—, « gij zult ook zonder geld gelost worden. » Moet dat nu aan 
een ander volk dan Israël vervuld worden? Zou God zo Zijn 
belofte vervullen door een ander te geven wat Hij Israël belooft? 
Dit woord is niet vervuld bij de terugkeer. Jeruzalem bleef in 
handen der Heidense vorsten, en zal naar 's Heeren Woord 
vertreden worden van de Heidenen tot hun tijden vervuld zullen 
zijn. 

In Jes. 43:3 wordt gesproken van een losgeld. Dat geldt de 
bevrijding uit Babel door Perzië, Moorenland en Seba waren de 
losprijs. Hier 52:2 is sprake van het zonder geld gelost worden. 
Dit woord geldt Israël in de eindtijd. In 43:3 geeft God Kores een 
vergoeding voor de vrijheid, die deze aan Israël gaf, in 52:2 is 
hiervan geen sprake, omdat dan het Koninkrijk des Heeren zal 
zijn en geen ander Vorst zal opvolgen, die de aarde zal 
beheersen. Dan. 2 Men ziet hoe het woord heel eenvoudig tot 
zijn recht komt, als men Israël maar niet uitschakelt en iets 
anders gaat leren dan er staat. 

52:6. « Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in 
dien dag kennen, dat Ik het Zelf ben Die spreek: Zie hier ben Ik. 
» Zoo spreekt Israël, als de teruggekeerde Christus in zijn 
midden zal zijn. 

52:7-12, Dan wordt ook vs. 7-12 vervuld en zullen de blijde 
boodschappers uitgaan met de blijmare: « Uw God is Koning », 
vs. 7. Dan zal de Heere wederbrengen, vs. 8, dan wordt 
Jeruzalem verlost, het volk getroost; vs. 9, dan zullen de einden 
der aarde het heil van onzen God zien, vs. 10. 

Men neme dit alles letterlijk. In Rom. 10:15 wordt Jes. 52:7 
geciteerd. Paulus zegt evenwel niet, dat dit toen vervuld is. Hij 
zegt alleen, dat er, wil dit woord vervuld worden, een gezonden 
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zijn aan vooraf moet gaan. Dit heeft, wat Israël betreft, nog niet 
plaats gehad. Eenmaal wordt Israël het grote zendingsvolk, dat 
luide verkondigt dat Zijn God zichthaar in zijn midden is. Die 
boodschap kan thans geen enkele zendeling of Kerk brengen. Ze 
kan dan nu ook niet gebracht worden, ze is toekomstig en betreft 
de tijd, als Christus als Koning door Israël aangenomen is. 
 
JES. 53. Het centrale deel van hoofddeel D

2
 (49-66) is hfdst. 

52:13-53:.12. Ook hier blijkt de jammerlijke hoofdstukverdeling. 
Jes. 53 moest 3 verzen eerder begonnen zijn. Ter wille van het 
verhevene van het hoofdstuk geven we de struktuur. 
 

 
Over het ontroerend schone hoofdstuk merken we op, dat het 

letterlijk vervuld is. Het opschieten als een rijsje duidt Zijn 
menselijke ontwikkeling aan, Luk. 2:52. Zijn veracht zijn is 
bekend, het dragen onzer krankheden en smarten, neemt Mt. 
letterlijk, zie 8:17, het verwonden was niet alleen « geestelijk », 
evenmin Zijn striemen. Het zwijgen voor Kajafas en Pilatus, was 
een letterlijk niet spreken. In Zijn dood was Hij bij de rijke. Door 
de beeldspraak, de vergelijkingen heen, is duidelijk de 
letterlijkheid, beter: de realiteit te voelen en te tasten. 

De Rabbijnen hebben dit hoofdstuk « vergeestelijkt », en er 
Israël mee willen zien aangeduid, niet de lijdende Messias. Rome 
en de Reformatie doen zo met andere delen van Jesaja. Tussen 
beiden is dus geen principieel verschil. Alleen hij die, waar 
mogelijk, de Schrift letterlijk neemt, staat op vaste bodem. 
 
JES. 54-60. Nu volgt de uitnodiging om te zingen. Dit geldt 
Israël. Algemeen heeft men in die verzen de « Kerk » zien 

L
 

A
1

a
1

52:13 Messias' voorstelling.
b

1
52:14 Zijn lijden.
c

1
52:15 Zijn loon.

A
2

a
2

53:1-3 Messias' ontvangst.
b

2
53:4-10 Zijn lijden.
c

2
53:10-12 Zijn loon.
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aangeduid. Is die « Kerk » dan een onvruchtbare vrouw, is zij 
verlaten geweest? De « Kerk » is geen vrouw. De Gemeente die 
Zijn Lichaam is, is een volkomen man, Ef. 4:13. Hoe men één en 
ander rijmen wil, moeten de voorstanders der 
vergeestelijkingsmethode maar uitmaken. Wij voor ons zien in 
Jesaja: Israël. Evenals Saraï's huwelijk eerst onvruchtbaar was, 
en nog meer werd toen Abram Hagar nam, zo was het Nieuwe 
Verbond niet in werking, zolang Israël niet in zijn land was en 
het verbond met Sinaï aanvaardde. De onvruchtbaarheid van 
Israël wordt eerst weggenomen, als de Wet — het verbond der 
onvrije — uitgedreven is en Christus, Die door Israël eenmaal 
aan de vloek der Wet overgegeven is, andermaal als Man wordt 
aanvaard. Dan eerst worden de zonen der Vrije geboren. 

Dat Paulus in Gal. 4:27 spreekt van het Jeruzalem dat Boven 
is, bewijst in genen dele, dat we Jesaja 54 op de « Kerk » moeten 
overbrengen. Wie dit doet, blijkt niet in te zien, dat Paulus twee 
bedieningen heeft gehad, die van het Nieuwe Verbond, waarin 
hij de hoogere Abrahamietische lijn voortzet (zie hfdst. II) en een 
latere, waarbij hij in een geheel nieuwe bedeling brengt. Dit heeft 
de Reformatie niet gezien, vandaar het niet recht snijden van het 
Woord en als gevolg daarvan het vergeestelijken. 

Het Nieuwe Verbond voor Israël is wezen het Verbond van 
Gen. 12, waarin ook de: Heidenen betrokken zijn. Het heet « 
Nieuw » in vergelijking tot het Oude, dat van Sinaï. Evenals Sara 
andermaal Abraham terugkreeg en er als 't ware een nieuw 
verbond tussen hen tot stand kwam (de verjeugdiging van hun 
beider leven is daarvan het symbool), zo zal de Heere met Israël 
een nieuw verbond aangaan en Israëls jeugd vernieuwen. In 
zover er in Handelingen een voorvervulling was en Paulus 
daarvan een bedienaar werd, is er sprake van de zonen der vrije. 
Thans is de voleinding van het Nieuwe Verbond uitgesteld en 
een tussenbedeling ingekomen, die nimmer voorzien is. Over een 
en ander meer in: Veelvuldige Wijsheid Gods. 

54:4-7. Israël is de Huisvrouw der jeugd. Dit ziet op het eerste 
Verbond. Het huwelijk was onvruchtbaar, Israël werd daarom 
versmaad. Toch zal het niet te schande worden, in grote 
ontfermingen zal God het weder vergaderen. Deze smaad van het 
weduwschap wordt thans nog gedragen (hoewel God aan Zijn 
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Verbond blijft gedenken, Lev. 26:44, het Verbond wordt niet 
vernietigd), eenmaal wordt aan de smaadheid niet meer gedacht.

54:9, 10. Zoals Noach de zondvloed meemaakte en God aan 
diezelfde Noach zwoer, dat Hij niet meer andermaal de aarde met 
water zal slaan, zo maakt Israël thans de toorn mee, maar belooft 
God aan datzelfde Israël, dat Hij niet meer toornen zal. Te leren 
dat het eerste het letterlijke Israël is en het tweede « de Kerk », is 
hetzelfde als te zeggen, dat God Noach wel het ordeel deed 
doormaken, maar niet met Noach het Verbond oprichtte. Even 
zeker als de Heere met Noach het Verbond oprichtte, zal Hij met 
Israël het Nieuwe Verbond oprichten. Men leze verder het 
hoofdstuk. 

55:1. « O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die 
geen geld hebt, komt, koopt en eet ja komt, koopt zonder geld en 
zonder prijs, wijn en melk! » Ook dit woord heeft betrekking op 
de toekomst. Thans is het God, Die inwerkt, waarop wij uit te 
werken hebben (Fil. 2:12, 13 grondtekst) dan is het: « En die 
dorst heeft kome, en die wil, neme het water des levens om niet. 
» Op. 22:17, Men onderscheide wel de bedelingen. 

55:3. Het eeuwig verbond is het verbond van Gen. 17:7, dat in 
Jeremia het Nieuwe Verbond heet. 

55:6, 7. Roepstem tot de zondaars om tot Christus te komen. 
55:8-13. Gods gedachten hoger dan de onze. Wie meent, dat 

Israël verworpen is om hetgeen het gedaan heeft, weerspreekt dit 
woord, want dan zijn Gods gedachten gelijk aan de onze. Vs. 12-
13 is toekomstig. 

56:1-8. « Mijn Huis zal een bedehuis genoemd worden voor 
alle volken, » De Heere Jezus citeert dat woord in Mt. 21:13 en 
Mark, 11:17, niet omdat het toen vervuld werd of was, maar om 
de Joden te bepalen bij de heiligheid van het bedehuis. Vele 
kerken en kapellen heten: het huis des Heeren. Geen enkele is: « 
Mijn Huis ». Dat Huis, het Tempelpaleis van Ezechiël (zie 
aldaar), zal het bedehuis zijn voor alle volken, Zach. 14:16, 17, 
21. Is eenmaal Israël hersteld, dan zal God nog meer tot hen 
vergaderen. Uit alle volken zullen er dan komen. Dat zijn de 
vreemden, die zich tot de Heere voegen, om Hem te dienen, die 
Zijn sabbatten houden. Het Adventisme meent op grond van dit 
woord het Sabbattisme te moeten voorstaan. Waar is dan het 
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Huis des Heeren met zijn muren, vs. 5? 
Het volgende deel 56:9-58:14 leze men weer zelf en legge het

uit voor Israël, In zoverre Israëls zonden algemeen menselijk zijn,
geldt dit woord vanzelf ons allen, Paulus leert in Rom, 3:19
duidelijk: « Wij weten nu, dat al wat de Wet zegt, zij dat spreekt
tot degenen, die onder (Grieks « in » d.i. in de sfeer van) de wet 
zijn, In dit deel van Romeinen komt ook Jes. 59:7 en 8 voor,
bewijs dat men niet steeds algemeen moet maken, wat God tot 
Israël zegt. Vele Heidenen zullen Israël beschamen, Mt. 11:21-24 
en Rom. 2:6-7. 

In 58:1 is sprake van het Huis Jakobs, in vs. 13 van de sabbat.
Geldt dit nu de Adventisten, die uit de Heidenen zijn? Welke
verwoeste plaatsen zullen die dan bouwen, vs. 12? 

Worden zij gespijzigd met de erve van hun ? vader Jakob, vs. 
l4? Of worden we thans gezegend in Christus Ef. 1:3? 
 
JES. 60-66. Het laatste deel is hfdst. 60-66. 

60:1, 2, « Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de
heerlijkheid des Heeren (de zichtbare luister van Christus) gaat
over u op. Want zie de duisternis (van de dag des Heeren, n.l.) zal
de aarde bedekken en donkerheid de Volken, doch over u (Israël)
zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien
worden. En de Heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot
den glans, die u is opgegaan. » Hier zien we Israëls heil in de 
toekomende dag; niet dat der « Kerk ». 

Men leze verder het hoofdstuk, dat spreekt van de optocht der
volken naar Jeruzalem, van Israëls grote toekomstige
heerlijkheid. 

60:15. « In plaats, dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat
niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige
heerlijkheid (Hebr.: heerlijkheid der eeuw, d. i. der toekomende
eeuw) tot een vreugd van geslacht tot geslacht. » Dat « eeuwige 
heerlijkheid » niet de betekenis heeft, die de Westerse theologie
daarvan gemaakt heeft, n.l. tijdloze duur, bewijst de
paralleluitdrukking: van geslacht tot geslacht. In die eeuwige
heerlijkheid is er geslacht op geslacht. De H. Schrift geeft een
ander begrip van eeuwigheid, (Zie deel II). 

61:1-11. Dit deel is reeds besproken, We weten dat vs. .1-2a 

177



vervuld is bij 's Heeren eerste komst, De dag der wrake vs. 2b, vs.
3-7 zijn toekomstig. Alle treurigen Zions zijn nog niet vertroost,
de oude verwoeste plaatsen nog niet herbouwd, uitlanders weiden
Israëls kudden nog niet, (Hoe kan men dit vergeestelijken?)
vreemden zijn nog niet hun akkerlieden en wijngaardeniers, Israël
is nog niet het priestervolk. Eenmaal zal de Heere Heere
gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de Volken. Men ziet 
dat het verschil in Volken, bij Christus' komst niet wordt te niet
gedaan. En als de Volken blijven bestaan, waarom heeft Israël
dan geen toekomst meer? 

62:4. « Tot u (n.l. Zion en Jeruzalem) zal niet meer gezegd
worden: de verlatene en tot uw land het verwoeste, maar gij zult
genoemd worden: Mijn lust is aan haar en uw land: het
getrouwde. Heeft de Kerk een « land » ? Dan heeft Rome gelijk 
met zijn Kerkelijke Staat. Men ziet, waartoe men komt als men
aan Israël niet laat, wat God voor dat volk bestemd heeft. 

62:6, 7. « O, gij die den Heere doet gedenken, laat geen
stilzwijgen bij ulieden wezen en zwijgt niet stil voor Hem, totdat
Hij bevestige en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. »

62:11, 12. « Zegt der dochter Zions: Zie uw heil komt... En zij
zullen ze noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren... » 

63:1-6, Het gericht over de ondergang der wereldstrijdmachten.
Hij vertreedt de Volken bij Armageddon, en zuivert het land van
de vijanden door het geheel door te trekken tot Edom toe, 1600
stadiën ver. Op. 14:20. Dan keert Hij van Edom terug en zal
andermaal Zijn intocht in Jeruzalem houden. Mt. 23:39. 

63:15-64:12. Men leze verder het hoofdstuk, dat handelt over
Gods grote ontfermingen, Israëls smeking, die voortgezet wordt
in hfdst. 64. 

65:19. « En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn
over Mijn volk en daarin zal niet meer gehoord worden de stem
der wening, noch de stem des geschreeuws. » Is dit woord 
vervuld bij de terugkeer uit Babel ? Immers neen. Andermaal is
Jeruzalem in het jaar 70 vervuld met weening en geschreeuw en
dit zal nogmaals geschieden, Zach. 14:2 en Mt. 24:21. 65:20. « 
Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen
( dus geen zuigelingensterfte) noch een oud man, die zijn dagen
niet zal vervullen, want een jongeling zal ster ven, honderd jaren
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oud zijnde, (d. i. wie op 100 jarige leeftijd sterft, zal nog een 
jongeling geacht worden), maar, een zondaar 100 jaren oud 
zijnde, zal vervloekt worden, » d. i. die vroegtijdige dood, als 
jongeling, zal een bewijs zijn, dat hij een zondaar was. De 
gelovigen leven dan veel langer, zij hebben « eeuwig », d.i. 
aionisch leven, het leven van de eeuw. 

Men leze ook hier zelf verder en neme, waar mogelijk, de 
woorden steeds letterlijk op. Waarom niet? 

66:13. « Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u 
troosten, ja gij zult te Jeruzalem getroost worden. » Kan dit van 
de « Kerk » gezegd worden? 

66:18 b. « Het komt, dat Ik vergaderen zal alle Heidenen en 
tongen, en zij zullen komen en zij zullen Mijn heerlijkheid zien. 
» 

66:20. « En zij zullen al uwe broeders uit alle Heidenen den 
Heere ten spijsoffer brengen op paarden en op wagenen en op 
rosbaren (draagstoelen) en op muildieren en op snelle lopers 
(kamelen of drommedarissen) naar Mijn heiligen berg toe, naar 
Jeruzalem, zegt de Heere.» Nog nimmer vervuld. 

66:23. « En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot 
de andere en van den énen sabbat tot den anderen, alle vlees zal 
komen om te aanbidden voor Mijn aangezicht, zegt de Heere. » 
Zach. 14:16. 

« Zegt de Heere ». Als anderen wat anders zeggen, heeft dat 
geen waarde, is het ijdelheid. De Heere heeft het gesproken en 
zal letterlijk en ten volle Jesaja's schone profetieën aan Zijn volk 
Israël vervullen. Merendeels in de toekomende eeuw of 
eeuwigheid, die tijd zal zijn, sabbatten en nieuwe manen zal 
hebben. De omstandigheden zullen echter zeer gewijzigd 
worden, want de Heere is dan Koning en recht en gerechtigheid 
zullen heersen. Dat is de dag, die de Heere maken zal, Ps. 118:24 
Blijde zal Israël zeggen: « Looft den Heere, want Hij is goed, 
want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. » Ps. 118:29. 
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4. JEREMIA. 
 
INLEIDING. De Profeet Jeremia profeteerde gedurende ± 40 jaar, 
518-477 (over de Schriftuurlijke tijdrekening handelen we later). 
Hij trad op in de laatste tijden van het rijk der twee stammen. Na 
de verwoesting van Jeruzalem, namen de Joden, die, uit vrees dat 
de moord op hun landvoogd Gedalja gepleegd, op hen gewroken 
zou worden, tegen 's Heeren woord door Jeremia gesproken in, 
de wijk naar Egypte hadden genomen, de Profeet mede. Daar 
zette hij zijn profetische werkzaamheid voort. 

Jeremia's profetieën staan niet in tijdsvolgorde. We geven een 
proeve van rangschikking, na opgemerkt te hebben, dat hij begon 
op te treden in het 13e jaar van Josia, en verder profeteerde onder 
Jojakim, Sallum, Jojachin, Zedekia en daarna. Zo krijgen we 
(mogelijk): 
 

 
Jeremia's profetieën kondigen verwoesting aan van Tempel en 

Land, vermanen tot berouw en bekering, beloven vergiffenis en 
terugkeer en troosten de Godvruchtigen door vernieuwde 
verzekering van de komst van Messias en het volle herstel van 
Israël. Telkens (51 maal) vinden we de uitspraak: « Het woord 
des Heeren geschiedde », of: « Voorts zeide de Heere tot mij », 
of een dergelijke uitspraak, bewijs van de hoorbare inspiratie 
Gods. 

De struktuur is als volgt: 
 

Onder   Josia   Hfdst.  1-12. 
»   Sallum   »   26; 35; 43.
»   Jojakim   »   25; 36; 45; 46.
»   Jojachin   »   13?, 22; 23? 29; 27; 28; 49; 34-39;

51:59-64.
»   Zedekia   »   14-20?; 

21-24; 37; 30-33; 38; 39-44.

(Zie volgende pagina.)
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JER. 3, 23. Jeremia heeft de wegvoering van de 2 stammen
voorspeld en meegemaakt. Hij is de man die ellende gezien heeft.
Toch blijft hij daarbij niet staan. Was zijn leven hem ellende, zijn
slaap was hem zoet en zijn toekomst heerlijk. Uit zijn profetieën
nemen we slechts enkele delen. Jer. 3:17 en 18 « Te dier tijd (n.l. 
als de Heere aan zal nemen zie vs. 4 en herders zal geven vs. 15)
zullen zij Jeruzalem noemen: des Heeren troon en alle Heidenen
zullen tot hetzelve vergaderd worden. In die dagen zal het Huis
Juda gaan tot het Huis Israëls en zij zullen te zamen komen uit het
land van het Noorden in het land dat Ik uw vaderen ten erve
gegeven heb. ». Zie ook 12:15-17. 

Jer. 23:5 en 6: « Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik
David een rechtvaardigen Spruit zal verwekken; Die zal Koning
zijnde, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid
doen op aarde. » De rechtvaardige Spruit is vanzelf Christus.
Deze is thans nog geen Koning op de aarde. Dat wordt Hij eerst
in de toekomst, zie Openb. 11:15. Daar eerst worden de
Koninkrijken der wereld des Heeren en van Zijn Christus. Eerst
dan kan Jer. 23:6 dus vervuld worden: « In Zijn dagen (n.l. als Hij 
Koning is), zal Juda. verlost worden en Israël zeker wonen en dit
zal Zijn Naam zijn, waarmee men Hem noemen zal: « De Heere 
(d.i. Jehovah) onze gerechtigheid. 

Zover is Israël nog lang niet, Het erkent de Heere Jezus nog
niet eens als Profeet, laat staan als Koning. En verre is het in Hem

A
1

1:1-3 Inleiding.
B

1
1:4-19 Jeremia's opdracht gegeven.
C

1
2:1-20:18 Profetieën gericht tot de Joden.
D

1
21:1-35:19 Historie, enz. Jojakim (Niet in
tijdsorde).
E

 
36:1-32 Baruch's zending tot Jojakim.

D
2

37:1-45:5 Historie, enz. Zedekia. (Niet in
tijdsorde).

C
2

46:1-51:64 Profetieën gericht tot de Heidenen.
B

2
51:64 Jeremia's opdracht geëindigd.

A
2

52:1-34 Besluit.
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de Heere te zien, de Jehovah van de oude dag. Ook hier hebben 
we weer de open tijdsruimte, de blankotijd. Eerst als die voorbij 
is, gevuld met andere daden des Heeren, eerst dan kan Jer. 23:7 
en 8 worden vervuld: « Daarom, zie de dagen komen; spreekt de 
Heere, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de 
Heere leeft, die de Kinderen Israëls uit Egypteland heeft 
opgevoerd, maar: Zo waarachtig als de Heere leeft, Die het zaad 
van het Huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft 
uit het land van het Noorden en uit alle de landen, waarhenen Ik 
ze gedreven had, want ze zullen wonen in hun land. » 

Ook deze tekst spreekt over Israëls toekomstig herstel. God zal 
Israël weer in hun land zetten. 
 
JER. 30 en 31. De schoonste voorzeggingen over Israëls herstel 
vinden we in hfdst. 30-31. We geven eerst de struktuur: 
 

 
30:3 « Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik de 

gevangenis van Mijn Volk Israël en Juda wenden zal, zegt de 
Heere, en Ik zal ze wederbrenger in het land dat Ik hun vaderen 
gegeven heb en zij zullen het erfelijk bezitten, » Dit woord is niet 
vervuld bij de terugkeer uit de Ballingschap. Israël en Juda zijn 
niet teruggekeerd, noch is het land erfelijk bezeten. 

30:7 « Die dag is zoo groot, dat zijns gelijke niet geweest is, en 
het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; toch zal hij daaruit 
verlost worden, » Dit is de dag der grote verdrukking, waarop 
ook Christus het oog heeft in Mt. 24:21. 

30:8 en 9, « Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de 
Heere der heerscharen, dat Ik zijn juk van uw hals verbreken (zie 
28:10 en 11) en uw banden verscheuren zal en vreemden zullen 
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30:1-17 Het boek.
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1
30:18 De Stad. Herbouwd.
E

1
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31:2-26 Het gezicht.
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2
31:27-37 Het Volk. Herstel.

D
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31:38-40 De Stad, Herbouwd.
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zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen den 
Heere, hun God en hun Koning David, dien Ik hun verwekken 
zal. » 

We geloven dat Koning David letterlijk Koning David 
betekent. Is deze al verwekt, d. i. opgewekt uit de slaap des 
doods? David is niet opgevaren, zegt Hand: 2:34, hij is gestor 
ven en begraven, 2:29, en zijn graf was tot op Petrus' dagen 
onder Israël, d. w. z. hij was nog niet opgestaan. God belooft 
echter David te verwekken, d.i. op te wekken uit de doden. Hij 
zal onder de Heere Koning van Israël worden, Ez. 34:24, 37:24, 
Hos. 3:5, De Reformatie heeft hier Christus van gemaakt. Dit nu 
kan niet, want Israël zal dienen Jehovah hun God, dat is Christus, 
en David hun koning. Is dat dan ook Christus? 

30:18. « Zo zegt de Heere: Zie Ik zal de gevangenis der tenten 
Jakobs wenden en Mij over Zijn woningen ontfermen en de stad 
zal herbouwd worden op haar hoogte en het paleis zal liggen naar 
zijn wijze, » Men zou kunnen menen dat de stad in Nehemia's 
tijd herbouwd is. Waar is dan het herbouwde paleis? Nimmer is 
Salomo's paleis herbouwd. Uit Ez. 40-47 blijkt wat bedoeld 
wordt, n.l. het Tempelpaleis van de Heere der Heerscharen. (Zie 
aldaar). 

31:1 « Terzelver tijd, spreekt de Heere, zal Ik allen 
geslachgeslachten Israëls tot een God zijn en zij zullen Mij tot 
een volk zijn. » 

Wat de geslachten Israëls zijn leert ons Ex. 22:21. De oudsten 
van Israël moesten de huisgezinnen, zelfde woord als Jer. 31:1, 
iets gebieden. In de Engelsche Bijbel staat: familiën; in Ex, 6:13 
enz. is sprake van huisgezinnen van Ruben enz. Het woord 
betekent een bloedverwante groep. Geslachten Israëls zegt dus 
veel meer dan stammen Israëls. Het betekent al de familiën uit 
Jakobs zonen voortgesproten. Kan dit de « Kerk » zijn, waarin 
geen man of vrouw is, wat bij geslachten juist verondersteld 
wordt? 

Jerem. 31 is het schoonste hoofdstuk over Israëls herstel bij 
deze profeet, aangezien het duidelijk naar voren brengt op welke 
grond dit berust, n.l. op het Verbond des Heeren. 

31:23 en 24. « Zo zegt de Heere der heerscharen, de God 
Israëls: Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en 
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in zijn steden, als Ik hun gevangenis wenden zal: De Heere 
zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. 
En Juda mitsgaders zijn steden zullen te zamen daarin wonen, de 
akkerlieden en die met de kudden reizen... » 

31:27 en 28. « Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik 
het Huis Israëls en het Huis van Juda bezaaien zal met zaad van 
mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk Ik 
over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te 
verstoren, en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal Ik over 
hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. » 

Deze profetieën zijn niet vervuld in de N.T. Gemeente. Dat is 
licht te bewijzen uit Jeremia zelf. Wat is het Huis Israëls? Deze 
uitdrukking komt 20 x voor in Jeremia: n.l. 2:4: « Hoort des 
Heeren woord gij Huis Jakobs en alle geslachten van het Huis 
Israëls. » Deze tekst heeft betrekking op Israël, zie vs. 5. Wil de 
uitlegging van Jeremia zich zelf nu gelijk blijven, dan moet men 
de andere uitdrukkingen « Huis Israëls » ook voor Israël nemen. 
Welke uitlegging konden anders de Joden er aan geven. Zie 
verder: 2:26; 3:18, 20; 5:11, 15; 9:26; 10:1; 11:10, 17; 13:11; 
18:6, 6; 23:8; 31:27, 31, 33; 33:14, 17. Het Huis Israëls is het 
huis Israëls, niets anders. God blijft Zichzelf ook in Zijn Woord 
gelijk. Men kan toch niet de straf aan het huis Israëls, de uit 
Jakob's zonen geboren geslachten, geven, en zichzelf de zegen 
toeëigenen? Wie het laatste doet, doe ook het eerste. M. a. w. wie 
onder de zegen van Israël wil komen, kome ook onder zijn 
oordeel. 

De term « Huis Juda » komt 10 x voor in Jeremia, n. 1.: 3:18; 
5:11; 11:10, 17; 12:14; 13:11; 31:27, 31; 33:14; 36:3. 

Als 5:11 zegt: « Want het Huis Israëls en het Huis Juda hebben 
trouwelooslijk tegen Mij gehandeld » en 31:27 spreekt van een 
zegening van het Huis Israëls en van Juda, dan betreft dat 
hetzelfde Huis Israëls en Juda, al kunnen het andere personen 
zijn. Het Huis Juda betekent: «Afstammelingen uit Juda», niet 
Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Fransen, enz. Men leze al die 
teksten en passe bij alle de uitlegkundige regel toe, die we 
aangaven. De Heilige Schrift moet de Schrift uitleggen, we 
hebben slechts konsekwent te volgen. Het wanneer moeten we 
aan God overlaten. Israël en Juda vormen het gehele 
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Israëlietische volk. 
Verder: Aangenomen, dat we deze profetie moeten 

vergeestelijken, wat is dan te verstaan onder het zaad van 
beesten? Dan: De Heere zegt, dat het bouwen en planten zal zijn 
GELIJK het uitrukken en afbreken. Hierin ligt onweersprekelijk 
aangegeven, dat beide dingen Israël en Juda gelden. 

31:31-34. « Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met 
het Huis Israëls en met het Huis van Juda, een nieuw verbond zal 
maken. Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt 
heb, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond met Mij 
zij vernietigd hebben, hoewel Ik ze getrouwd had, spreekt de 
Heere. Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen, met het Huis 
Israëls maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. en Ik zal hun tot 
een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 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, want Ik zal 
hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer 
gedenken. » 

Hier wordt herinnerd aan het eerste verbond, dat van Sinaï. Is 
met de « Kerk » soms een eerste verbond gemaakt? Heeft de « 
Kerk » dat verbroken? Zo ja, wanneer? Van Israël weten we 
beslist het tijdstip, het was bij het maken van het gouden kalf. 
Waar met Israël het eerste verbond gemaakt is, zal ook met dat 
volk het nieuwe verbond gesloten worden. 

In Ex. 24 lezen we van de verbondssluiting van het eerste. Het 
bloed werd gesprenkeld op het boek des Verbonds en het Volk, 
zie 24:6-8. De geslachte dieren waren de verhondmakers. Het 
Nieuwe Verbond is ook reeds door het Verbondsoffer Christus 
bezegeld. Hij was de verbondsmaker (in Hebr. 9 is dat woord 
onjuist vertaald door: testamentmaker, men leze overal, waar in 
het N.T. « testament » staat: « verbond » Dat verbond moet 
evenwel nog voleindigd worden, d.i. uitgewerkt. Dat staat althans 
in Hebr. 8:8 « . . Zie de dagen komen spreekt de Heere, en Ik zal 
over het Huis Israëls en over het Huis Juda een nieuw verbond 
voleindigen. Gr.: sunteleoo. Dit woord staat in het N.T. in Mt. 
7:28: Als Jezus deze woorden geëindigd had; Mk. 13:4 ... 
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wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden; Lk. 4:2 ... als
dezelve (n.l. de 40 dagen van het vasten) geëindigd waren; Lk.
4:13 ... en als de duivel alle verzoeking voleindigd had; Hand.
21:27 ... Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden; Rom.
9:28 ... Want Hij voleindt een zaak... ; en dan in Hebr.8:8. Men
leze overal voleindigen of voleinden. 

Het Nieuwe Verbond is gesloten, het bloed er voor is vergoten
(zie Mt. 25:28; Mk. 14:24; Lk. 22:20 en 1 Cor. 11:25, men leze
hier overal verbond) maar voleind is het nog niet. Dat moet nog
geschieden in de toekomende aioon d.i. eeuw, waarin Christus als
Hogepriester voor Israël zal optreden, na eerst met Zijn eigen
bloed te zijn ingegaan, Hebr. 7:17; Ps. 110:1; Hebr. 9:24-28; 9:11 
en 12 e. a. Op grond van het bloed van het Nieuwe Verbond, bij
Christus' lijden en kruisdood vergoten, zal de Heere Israël
andermaal aannemen. 

In het Nieuwe Verbond kennen allen de Heere, van de kleinste 
tot de grootste. Men neme ook dit letterlijk en versta hieronder de
oude en de jonge Israëliet. Men heeft dit woord toegepast op de
tegenwoordige bedeeling en gemeend, dat we thans in het N.V.
leven. Hoeverre zijn we echter af van deze toestand. De kinderen
der gelovigen kennen niet alle de Heere, vele komen tot volslagen
ongeloof. We leven niet in de bedeling, waarvan staat, dat
niemand zijn naaste meer leert. Heel de gelovige Christenheid
leert zijn naaste en bewijst zo doende juist dat men onder een
andere bedeling leeft, niet onder het N.V. Dat de individuele
gelovige wel bij toepassing door een woord van het N.V. getroost
kan worden, geloven we. Maar finaal geldt het Israël. 

De Heere bekrachtigt dit verbond met een eed. Vs. 35 en 36. « 
Zo zegt de Heere: Indien de hemelen daarboven gemeten en de
fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal
Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen OM ALLES, WAT ZIJ
GEDAAN HEBBEN, spreekt de Heere. » 

Het kan schier niet sterker. Israël is niet verworpen, zegt de
Heere om alles wat zij gedaan hebben. En toch zegt en leert men
het en weerspreekt de Schrift. 

Gods roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. 
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OVER BABEL JER. 50 EN 51. Jeremia's woord over Babel is door
de Reformatie te haastig opgevat als vervuld door de inneming
van Kores. Bezien we Jeremia 50 en 51 eens. 
 

Eerst de struktuur: 
 

 
51:1 « Het woord, dat de Heere gesproken heeft tegen Babel,

tegen het land der Chaldeën... » Duidelijk zegt de Heere dus dat 
het niet is tegen Rome, Parijs, Londen, New-York, een stelsel, het 
Pausdom, de Christenheid, enz. Het betreft Babel, in het land der 
Chaldeën. Welk land dat is zegt o. a. Jer. 24:5; 25:12; Ez. 1:3.
Babel is dus niet Rome in het land der Italianen of welke andere
stad van welk volk dan ook. 
 

50:2-5 Hier wordt Babels inneming aangekondigd, door een
volk uit het Noorden. Wie meent dat dit reeds geschied is, lette op
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vers 4 en 5: « In dezelve dagen en terzelver tijd, (dus heel precies
aangegeven) spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, 
zij en de kinderen van Juda te samen, wandelende en wenende 
zullen zij henengaan en den Heere hun God zoeken. Zij zullen
naar Sion vragen, op den weg herwaarts zullen hun aangezichten
zijn; zij zullen komen en den Heere toegevoegd worden met een 
eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. » 

Wat is hiervan vervuld? Uit Gen. 17 blijkt dat het verbond, dat
God oprichten zal, in de toekomende eeuw aanvangt. Noch
nimmer zijn Israël en Juda de Heere toegevoegd met een eeuwig
verbond. Uit Babel keerden hoogstens een 50.000 Joden terug en
enkelen der 10 stammen, zodat Ezra 2:70 kon zeggen, dat gans
Israël in zijn steden woonde. Hij bedoelt daarmee: Gans Israël is
vertegenwoordigd. Jak. 1:1 spreekt echter van de 12 stammen in
de verstrooiïng, bewijs dat ze niet in Israël woonden en uit zijn
scherpe berisping blijkt, dat ze de Heere nog niet toegevoegd
waren. Zo blijft Jer. 50:1-5 nog op zijn vervulling wachten.
Jeremia zag de eindvervulling. De eerste terugkeer was een
rimpeling in het profetisch vlak, nauwelijks waargenomen. 

50:9. De verzameling van grote volken uit het land van het
Noorden heeft nog niet plaats gehad. Cyrus of Koren kwam van
het Oosten, wijl Medië en Perzië oostwaarts van de Eufraat en
zeker ten Oosten van Kanaän lag. Onder de grote volken van het
Noorden is wat anders te verstaan. Dat dit vers toekomstig is,
blijkt uit vs. 8: « Vliedt weg uit het midden van Babel, » welk 
vers in Op. 18:4 bijna ongewijzigd voorkomt. Waar De Openb.
geschreven werd lang na de eerste terugkeer, moet dit woord
toekomstig zijn, is althans niet vervuld na de 70 jaren. 

50:13. Na de inneming door Cyrus bleef Babel bewoond, tot in
Petrus' dagen zelfs, 1 Petr. 5:13. Ook dit is niet vervuld. 50:15.
Overvuld zie Op. 18:6. De Joden wreekten niets bij hun eerste
terugkeer. Zij roeiden niets uit. 

50:19-20. « Ik zal Israël wederbrengen tot zijn woning... In die
dagen en te dien tijd, spreekt de Heere, zal Israëls
ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn... » Dat 
dit woord onvervuld is blijkt uit Rom. 11:26. De Verlosser is nog
niet uit Sion gekomen. Jakobs ongerechtigheid is nog niet
afgewenteld, staat integendeel nog met een ijzeren griffel
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geschreven (Jer. 17:1). 
50:35-40. Ook hier wordt Babels ondergang beschreven als een

omkering van Sodom en Gomorra, waar niemand overbleef.
Babel bleef na Belsazars nederlaag bestaan. In Alexander de
Grote's tijd, een eeuw later was het er nog, in Rome's dagen
evenzo. Sodom en Gomorra werden in een uur vernield. Hoe kan
Babels. ondergang gelijk zijn aan die van Sodom, als er meer dan
5 eeuwen voor nodig waren? Men leze wel. 

51:5. Israël en Juda zal niet in weduwschap gelaten worden.
Als men dit wil uitleggen voor de « Kerk », moet men eerst 
aantonen, wanneer het weduwschap der « Kerk » begonnen is, 
voorts dat de « Kerk » de vrouw van Jehovah is, dan wat het land
der « Kerk » is. De Roomse Kerk met zijn vroegere in 1870
verloren doch thans weer herwonnen Kerkelijke Staat, zou zich
hierop eerder kunnen beroepen dan de Reformatie met zijn
Kerkstaten en Staatskerken. Voor ons is dit woord onvervuld en
blijft staan voor Israël. 

51:6 « Vliedt weg uit het midden van Babel en redt een iegelijk
zijn ziel (d.i. zichzelf). Wordt niet uitgeroeid in haar
ongerechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heeren... » Op 
18:4 zegt uit het grote Babylon uit te gaan. Bedoelt Jeremia het
oude Babel en Johannes Rome? Dan is het wel vreemd, dat Jer.
51:7 geciteerd wordt in Op. 17:4 en 14:8. Laat men nuchter zijn
en Gods Woord geloven. Zie voorts 51:8 en Op. 17:2. 

51:13. « Gij die aan vele wateren woont. » In Op. 17:1 wordt 
Babel de grote hoer genoemd, die zit op vele wateren. Men leze
het hoofdstuk verder en zie daarin het toekomstig oordeel over
het weer te herrijzen Babel aan de oevers van de Eufraat in het
land der Chaldeën, dat eenmaal als een steen in het water
neergeploft zal worden en ondergaan zal als Sodom, en Gomorra
op één dag. Op. 17:8. Het zal met vuur verbrand worden (kan een
stelsel dat of het Pausdom?) in één ure, Op. 18-10. De woorden 
van vs. 63 en 64 worden herhaald in Op. 18:21. Wie meent dat dit
alles nu maar profetische inkleding is, dat we de kern uit de
bolster moeten halen, dat dit slaat op een toekomstig
wereldstelsel, dat de H.S. maar Babel noemt, voor Israël maar
onder die naam gaf, moet evenzo doen t.o.v. de Messiaansche
profetieën, dus ze in moderne geest uitleggen. Christus is dan de
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Ideaalmens en wordt maar Gods Zoon genoemd. Wie vasthoudt 
aan de realiteit van het vervulde, kan niet het halfslachtige 
standpunt blijven innemen, dat het onvervulde vervaagt tot een 
wezen zonder ziel. In de toekomst zal Babel de ziel zijn van de 
Gode vijandige wereldmacht in het land der Chaldeën, de stad, 
die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde, Op. 17:18. 
Het heet het grote Babylon in tegenstelling met het Babylon van 
vroeger dagen. 

« Een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen 
en wierp dien in de zee, zeggende: Aszo zal de grote stad 
Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer worden 
gevonden. » Op. 18:21. 

De tegenwoordige bedeling van de Christenheid was een 
verborgenheid in God. Men moet de O.T. profetieën niet 
uitleggen voor iets, wat geen der profeten ooit gezien heeft. 
Rome lag geheel buiten de profetische visie. Wie meent, dat de 
profetie van Babel op Rome, het Pausdom of wat ook overgaat, 
kan even goed aannemen, dat ze niet geinspireerd zijn, want zo 
verdwijnt alle vastheid. En wie gelooft, dat Babylon Rome is, 
omdat « men » het zegt, en niet Babel, zoals God zegt, keert de 
Schrift ook t.o.v. dat woord om, dat men God meer gehoorzaam 
moet zijn dan de mens. 
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5. EZECHIEL 
 
INLEIDING. Nu volgt Ezechiël. Hij profeteerde onder hen, die in
Babel kwamen bij de eerste wegvoering. De volgorde van zijn
profetieën is niet strikt chronologisch, d.i. in tijdsorde. Toch
vormt alles een sluitend geheel. 

In Ezechiël komen 13 datums voor. Zie hfdst. 1:1-2; 3:16; 8:1; 
20:1; 24:1; 29:1; 26:1; 30:20, 31:1; 32:1; 3217; 33:21; 40:f;
29:17. Zij vallen alle in de gevangenschaptijd van Jojachin en wel
in het 5de, 6de, 7de, 9de, 10de, 11de, 12de, 25ste en 27ste jaar. Er
is dus 13 jaar onderbreking. (Zie 33:1 en 40:1). De laatste datum
is 29:17. 
 
A

1
1:1-12:28 De Verwoesting.
B

1
13:1-23 Profeten en Profetessen.
C

1
D

1
14:1-11 Oudsten.
E

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

1
16:1-63 Jeruzalem. (Verlaten kind.)
G

1
17:1-24 Babylonische Oorlog. 
(Gelijkenis.)
H

1
18:1-32 Het Volk. Spreekwoord. 
(Zure druiven.)
I

1
19:1-14 De Vorsten van
Israël.

C
2

D
2

20:1-44 Oudsten.
E

2
20:45-22:31 Het Land en de Stad. (Oordelen.)
F

2
23:1-49 Jeruzalem. (Twee zusters.)
G

2
24:1-32:32 Babylonische Oorlog. 
(Gelijkenis.)
H

2
33:1-22 Het Volk. Teken. 
(Wachter.)
I

2
33:23-33. De inwoner van
woeste plaatsen.

B
2

34:1-31 Herders en Kudde.
A2 35:1-48:35 Het Herstel.
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EZECHIËL 11, 16. Ez. 11:15-20 « Mensenkind (Hebr.: Zoon van 
Adam, d.i. zoon des mensen, een term die 92 x voorkomt in Ez.), 
het zijn uw broeders... en het ganse Huis Israëls... Daarom zeg: « 
Zo zegt de Heere: Hoewel Ik ze verre onder de Heidenen heb 
weggedaan en hoewel Ik ze in de landen verstrooid heb... 
Daarom zeg: Alzo zegt de Heere Heere: Ja. Ik zal ulieden 
vergaderen uit de Volken. en Ik zal u verzamelen uit de landen, 
waarin gij verstrooid zijt en Ik zal u het land Israëls geven. En gij 
zult daarhenen komen en deszelfs verfoeiselen en gruwelen 
daaruit weg doen. En Ik zal hun eenerlei hart geven en zal een 
nieuwen geest in het binnenste van u geven en Ik zal het stenen 
hart uit hun vlees wegnemen en Ik zal hun een vlesen hart geven, 
opdat zij wandelen in Mijn inzettingen en Mijn rechten bewaren 
en dezelve doen en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun 
tot een God zijn. » 

Dit deel spreekt van het wegnemen van het stenen hart. Is dit 
geschied bij de terugkeer uit Babel? Zo ja, waarom zegt Rom. 
11:25 dan, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen 
is en Hand. 28:27, dat het hart van dit volk (Israël) dik geworden 
is? Deze uitspraken bewijzen duidelijk dat Ez. 11 nog niet 
vervuld is. Het N.T. spreekt over Israëls verharding gedurende 
deze bedeling. 

Ez. 16 leert ons niet alleen het herstel van Israël, maar ook van 
Sodom. Men leze dit hoofdstuk. 

Vs. 53:63. « Als Ik haar gevangenen wederbrengen zal (n.l.) de 
gevangenen van Sodom en haar dochteren en de gevangenen van 
Samaria en haar dochteren, dan zal Ik weder brengen de 
gevangenen uwer gevangenis in het midden van haar... Als uw 
zusters Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar 
vorigen staat, mitsgaders Samaria en haar dochteren zullen 
wederkeren tot haar vorigen staat... Evenwel zal Ik gedachtig 
wezen Mijns verbonds met u, in de dagen uwer jonkheid en Ik 
zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uwer 
wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusteren die 
groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij; 
aannemen zult, want Ik zal u dezelve geven tot: dochteren, maar 
niet uit uw verbond. Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten 
en gij zult weten, dat Ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt 
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en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, 
wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij 
gedaan hebt, spreekt, de Heere Heere. » 

Als er één tekst is, die Israëls herstel bewijst, is het deze. Nog 
nimmer is Sodom tot heden teruggekeerd tot zijn vorige staat. De 
Heere Jezus bevestigt dit door te zeggen: « Doch Ik zeg u, het zal 
het land Sodom verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan u. 
» Mt. 11:24. Sodom zal dus terugkeren, zoals het was, de Dode 
Zee verdwijnen of veranderd worden. En dan zal ook Israël 
hersteld worden. Deze konklusie is onweersprekelijk, tenzij men 
de H. Schrift niet gelooft. Maar dan houdt alle betoog ook op. 

Sodom betekent hier niet Jeruzalem, maar heeft betrekking op 
het Sodom, van Gen. 19. Sodom had niet Jeruzalems 
voorrechten. Zijn overtreding is geringer dan die van Juda. Zie 
Mt. 11:23. 

Op grond van een nieuw verbond wordt Israël hersteld. Niet uit 
uw verbond, dat is het oude van Sinaï (Jer. 31), maar op grond 
van « Mijn Verbond » d. i. het Nieuwe, dat van Gen. 17:8. 
Daartoe moet Israël gebracht worden onder « den band des 
verbonds », Ez. 20:37. En dit geschiedt in de toekomst, als de 
Heere hen uit de volken uitvoert Ez. 20:34, als Hij met hen recht, 
vs. 35. Israël wordt weer ingebracht in het landschap Israël, vs. 
42. 
 
EZECHIËL 34. Ez. 34 is, het bekende hoofdstuk over de herders, 
die zichzelve weiden en de schapen laten dolen op alle bergen. 
De Heere betuigt, dat Hij naar zijn schapen zal vragen en ze zal 
opzoeken. Dat heeft Hij ook gedaan, Joh. 10:11. « Ik ben de 
Goede Herder. De Goede Herder stelt Zijn leven voor de 
schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen zijn dieven 
en moordenaars, vs. 8. Daartoe behoren ook de herders van Ez. 
34. Vs. 10 zegt dan ook, dat de Heere Zijn schapen uit hun mond 
zal rukken, zodat zij hen niet meer tot spijze zijn. » En vs. 12 
gaat voort: « Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, als hij in het 
midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen 
opzoeken en Ik zal ze redden uit alle de plaatsen, waarhenen zij 
verstrooid zijn ten dage der wolk en der donkerheid. En Ik zal ze 
uitvoeren uit de Volken en zal ze vergaderen uit de landen en 
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brengen in hun land en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls... » 
Vs. 12-13. 

De bergen Israëls is een term die 12 x in Ezechiël voorkomt 
n.l. in 6:2 en 3; 19:9; 33:28; 34:13; 36:1, 1, 4 en 8; 39:2, 4 en 17. 
Hij is niet te « vergeestelijken » en moet konsekwent uitgelegd 
worden als te zijn de bergen van het land Kanaän (zie hfdst. I.} 
Daar wordt Israël dus weer vergaderd en geweid. Men zou 
kunnen menen, dat dit reeds geschied is in de dagen van de 
Heere Jezus, Dat is echter slechts een voorvervulling van dit 
woord geweest. Toen heeft de Heere Zijn schapen opgezocht en 
er weliswaar enige tezamen gebracht, maar nog lang niet alle. Hij 
zegt daarom: « Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet 
zijn, deze moet Ik ook toebrengen en zij zullen Mijn stem horen 
en het zal worden één kudde en één Herder. » Joh. 10:16. Men 
meent meestal, dat dit schapen uit de Heidenen zijn. Dat nu is 
uitlegkundig niet zo. Het beeld der schapen wordt steeds van 
Israël gebezigd. Er staat dan ook: « andere » Gr. « allos » d.w.z. 
iets anders van dezelfde soort. Had de Heere de heidenen 
bedoeld, dan had Hij « heteros » gebruikt, andere van een andere 
soort, uit andere volken. Het woord van Joh. 10 doet zien, dat de 
bijeenbrenging in tweeën geschiedt. Ez. 34 wijst daar ook op, 
Eerst is er sprake van opzoeken, vs. 11 (« God heeft Zijn volk 
bezocht ») daarna van redden uit alle de plaatsen, waarheen zij 
verstrooid zijn ten dage der wolk en der donkerheid, d.i. in de 
dag des Heeren, die een dag van duisternis en donkerheid zal 
zijn, een dag van wolken en dikke duisterheid, Joël 2:2. Dan 
worden ze uitgevoerd en vergaderd in het Land Israëls. Dan 
wordt ten volle vervuld Joh. 10:27-28: « Mijn schapen horen 
Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, En Ik geef hun het 
eeuwige leven (d.i. het leven van de toekomende eeuw, Zie Mk, 
10:30) en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid (d.i. in 
die toekomende eeuw) en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
Zie verder Ez. 34:14-16. Zij zullen zeker wonen, in de woestijn 
en slapen in de wouden, zegt Ez. 34:25. En zij zullen de 
Heidenen niet meer tot roof zijn, vs. 27. Als dit vervuld was, 
zouden de Joden in 70 niet door de Romeinen weggevoerd zijn. 
Vs. 29: « Zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in 
het land (terwijl Jeruzalem in 70 uitgehongerd is) en den smaad 
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der Heidenen niet meer dragen (en nu is er al 19 eeuwen een 
Antisemitisme), Maar zij( de schapen) zullen weten, dat Ik de 
Heere hun God ben en dat ze Mijn volk zijn, het huis Israëls, 
spreekt de Heere Heere. » 
 
EZECHIËL 36. In Ezechiël 36 vinden we weer de verzekering van 
Israëls herstel, Men ziet hoe vaak de Heere dat verzekert. Hij 
wordt niet moede het telkens weer te beloven. 

36:8-12 « Maar gij, o bergen Israëls. » Men ziet, er is geen 
vergissing mogelijk. Dezelfde bergen, die de vloek moesten 
horen, zie 6:2, 3 e.v. horen nu de zegening. « Gij zult mede uw 
takken geven en uw vrucht voor Mijn volk Israël dragen, want ze 
zullen weldra komen. Want zie, Ik ben bij u en Ik zal u aanzien 
en gij zult bebouwd en bezaaid worden. En Ik zal mensen op u 
vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, ja dat gehéél (dus niet 
enkele der 12 stammen) en de steden zullen bewoond en de 
eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. Ja Ik zal mensen en 
beesten op u vermenigvuldigen en zij zullen vermenigvuldigen 
en vruchtbaar zijn en Ik zal u doen bewonen als in uw vorige 
tijden. (Dat nu is nimmer geschied; Samaria was bevolkt door 
een mengras, Galilea heet Galilea der Heidenen, vanwege de 
meerderheid der daar gevestigde Heidenen). Ja Ik zal het beter 
maken dan in uw beginselen en gij zult weten dat Ik de Heere 
ben. En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk 
Israël, die zullen u erfelijk bezitten (dat is niet geschied na de 
Ballingschap, want de Joden zijn weer uitgerukt) en gij zult hen 
ter erfenis zijn en gij zult ze voortaan niet meer beroven. » (d.i. 
kinderloos maken, zie verklaring van vers 13-15). 

Dan zegt de Heere, waarom Israël onder de Heidenen 
verstrooid is, n.L. vanwege des bloeds wil en der drekgoden vs. 
18, En dan volgt waarom de Heere hen herstelt: « Want Ik zal 
Mijn groten naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, 
dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt en de heidenen 
zullen weten, dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere, als Ik aan u 
voor hun ogen zal geheiligd zijn, » vs. 23. 

Israël is niet alleen verstrooid, maar ontheiligt 's Heeren naam 
onder de Heidenen. Het neemt niet alleen heidense gewonten aan 
en heidense leer, maar het werkt daarmee tegen God in. De Jood 
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is tot een vloek onder de Heidenen (Zach. 8:13) en ontheiligt
daarmee Gods naam te meer. Door zijn actie zal hij in de
Antichristelijke tijd voeren tot totale Godloochening. Van veler
heidenen zonde is de Jood de prikkel (Schunnig toneel, bioscoop,
anti-Goddelijke actie in pers en maatschappij, handel). 

36:24-28 « Want Ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit alle
de landen vergaderen en Ik zal u in uw land brengen, Dan zal Ik
rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw
onreinigheden en van al uw drekgoden. En Ik zal u een nieuw
hart geven en zal een nieuwen geest in het binnenste van u en Ik
zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlesen
hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en
Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn
rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat Ik 
uwen vaderen gegeven heb en gij zult Mij tot een volk en Ik zal u
tot een God zijn. » 

Dit alles toeft nog. Israël moet nog komen in de wedergeboorte,
die hier aangegeven wordt. Dat dit zo is, leert ons Mt, 19:28: « En 
Jezus zeide tot hen: « Voorwaar zeg Ik u dat gij, die Mij gevolgd
zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal
gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult
zitten op twaalf troonen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.
» 

Men leze hier niet: dat gij die Mij gevolgd zijt in de
wedergeboorte. Christus is immers nimmer wedergeboren, dus
niemand kan Hem daarin volgen. Bovendien kan men niemand
volgen in de wedergeboorte, aangezien men in de wedergeboorte
volkomen passief is. 't Is God die wederbaart. Alle pogingen om;
wedergeboren te worden, zijn ijdel. De Heere Jezus zei daarom
tot Nicodemus: Gij lieden moet wederom (Gr. van boven)
geboren worden. Niet, gij moet u zelf wederbaren. In Mt. 19 is er
dan ook geen sprake van een volgen in de wedergeboorte. Elk die
Grieks leest ziet, dat de vorm hier geen richting aanduidt, maar
een rust, een tijdruimte dus. De Heere Jezus zeide dus: « Gij zult 
in de wedergeboorte van Israël, d.i. gedurende de tijd, dat die
plaats heeft, zitten op 12 tronen, oordelende de geslachten Israëls.
» Over dit oordeel nu heeft Ez. 36:21 het: « Dan zult gij gedenken 
aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren en
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gij zult een walging van uzelve hebben over uw 
ongerechtigheden en over uw gruwelen... Schaamt u en wordt 
schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. » 

Volgens Mt. 19 is de Wedergeboorte toekomstig, want nog 
nimmer is Christus' woord vervuld. Daarom is de vervulling van 
Ez. 36 ook toekomstig. Op Israël ligt nog een deksel, 't is nog 
niet bekeerd tot God, 2 Cor. 3. Vanzelf is dus ook toekomstig vs. 
33:38. « Ten dage als Ik u reinigen zal van alle uw 
ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen en de 
eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land 
zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor 
de ogen van een ieder, die er doorging. En zij zullen zeggen: Dit 
land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden en de 
eenzame en verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond 
» (zie Jes. 51:3). 

Eeuwenlang is het land, mede door Turkse afpersingen en 
knevelarijen, gedoemd geweest woest te blijven liggen. Het 
moest aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Onderwijl zou 
Israël in het land zijner vijanden zijn. Het land zou rusten, Lev. 
26:34: « Alle de dagen der verwoesting zal het rusten, vermits 
het niet rustte in uw sabbatten, als ge daarin woondet » Lev. 
26:35. Hierin zal een keer komen. Het zal worden als de hof van 
Eden. Ten dage als Israël ondertrouwd wordt, zal Ik, spreekt de 
Heere, den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren en de 
aarde zal het koren verhoren mitsgaders de most en de olie, Hos. 
2:20-21. 

« Dan zullen de heidenen. die in de plaatsen rondom u zullen 
overgelaten zijn (verminderd als ze zijn door de oordelen, in De 
Openbaring beschreven en waardoor millioenen zullen 
omkomen) weten, dat Ik, de Heere, de verstoorde plaatsen 
bebouw en het verwoeste beplant. Ik de Heere heb het gesproken 
en zal het doen. » 

Israëls natuurlijk levensonderhoud zal dus gewis zijn, zie les. 
62:8-9. Zij zullen niet tevergeefs arbeiden les. 65:22-23, want ze 
zijn het zaad der gezegenden des Heeren. « Tot u zal niet meer 
gezegd worden: de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd 
worden: het verwoeste, maar gij zult genoemd worden: Mijn lust 
is aan haar en uw land: het gebouwde, want de Heere heeft een 
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lust aan u en uw land zal getrouwd worden, Jes. 62:4. 
 
EZECHIËL 37. Nu Ezechiël 37 waarvan we eerst de struktuur
geven: 
 

E
2
, vs. 12-14, nader ontledend, zien we: 

 

A
 

B
1

D
1

1, 2 Het gezicht gezien.
E

1
3 De vraag. Het antwoord van de profeet.
C

1
a

1
4 Bevel om te profeteeren tot.
b

1
5, 6 Woorden der profetie.
c

1
7- Gehoorzaamheid van de
profeet.
d

1
-7, 8 Gevolg.

C
2

a
2

9 Bevel om te profeteren tot.
b

2
9 Woorden der profetie.
c

2
10- Gehoorzaamheid van de
profeet.
d

2
-10 Gevolg.

B
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11 het gezicht uitgelegd.
E
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E
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F
1

12- Zo zegt de Heere.
G

1
e

1
-12- Ik zal uw graven openen.
f

1
-12 En Ik zal u brengen in het land Israëls.
g

1
13- En gij zult weten, dat Ik de Heere 
ben.

G
2

e
2

-13 Als Ik uw graven zal hebben geopend.
f

2
14- En Ik zal u in uw land zetten.
g

2
-14- En gij zult weten, dat Ik de Heere 
dit gesproken en gedaan heb.

F
2

-14 spreekt de Heere.
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Ez. 37 is zeer bekend. De profeet wordt « in den geest ». 
D.w.z.: hij ontvangt een visie uit hoger sferen. Zie ook. 1:1, 3; 
8:3; 11:24, 25; 40:2, 3. 

Ez. 37:1-11 wordt ook « vergeestelijkt ». Hoewel men dan vs. 
1-14 leest, gaat men over vs, 1-11 zijn uitlegging geven en die 
van God Zelf in vs. 12-14 wordt weggelaten. Wij brengen die 
thans naar voren. 

37:11-14 « Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze 
beenderen zijn het ganse Huis Israël. Zie zij zeggen: Onze 
beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn 
afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere 
Heere: Zie Ik zal uw graven openen en zal ulieden uit uw graven 
doen opkomen, o Mijn volk en Ik zal u brengen in het land 
Israëls. En gij zult weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven 
zal hebben geopend en als Ik u uit uw graven heb doen opkomen, 
o, Mijn volk. En Ik zal Mijn Geest in u geven en gij zult leven en 
Ik zal u in uw land zetten en gij zult weten, dat Ik de Heere dit 
gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. » 

Hier staat zeer duidelijk, dat de Heere Israël in zijn Land zal 
brengen. In Babel zuchtte Israël er over, dat hun beenderen 
verdord waren, hun verwachting was afgesneden. De terug keer 
na 70 jaar maakte aan deze toestand geen einde. Israëls vroegere 
heerlijkheid keerde nimmer weer. Het werd als begraven onder 
de Heidenen en is dit eeuwen lang geweest. Het moet uit die 
graven opstaan en opnieuw in het land gebracht worden. 

Vs. 1-11 laat meer dan een faze zien in het proces der 
herstelling. Eerst nadert been tot been, dan wordt het skelet met 
vlees, zenuwen en een huid overtrokken. Het lichaam is er dan, 
doch dood. Eerst als de geest komt, komt er leven in. 

Men kan deze verzen symbolisch en ook letterlijk nemen. 
Symbolisch: In onze tijd nadert been tot been, het Jodendom 
begint zich een geheel te gevoelen. Het Zionisme wil over het 
skelet zenuwen en vlees brengen, verbindingsdraden en 
opvulling trachten aan te brengen. Men zal niet verder komen 
dan tot een dood lichaam. Er is geen geest in. Eerst als God Zijn 
Geest schenkt, zal er waar leven komen. Dan zullen zij de Heere 
kennen, zien Die zij doorstoken hebben. Dan wordt lsraëls 
figuurlijke opstanding uit de doden. « Wat zal de aanneming 
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wezen, anders dan het leven uit de doden. » Rom. 11:15. Dan zal 
het volk een levende eenheid vormen onder David zijn koning. 

Maar wat nu met de gestorven Israëlieten heengegaan voor 
deze tijd aanbreekt? Hun wacht een dubbele opstanding. De 
letterlijke komt er dan bij. God zal ook letterlijk de graven 
openen en Zijn volk ook uit die graven doen komen om naar het 
Land Israëls te doen optrekken. 

We hebben reeds opgemerkt, dat Huis Israël Huis Israës is, en 
geen volk uit de Heidenen betreft. (Zie Jeremia). 

In Ez. 37:15-28 wordt ons het herstel der eenheid in Israël 
geleerd. Dit deel valt uiteen in tweeën, vs. 16-19: het teken en vs. 
20-28: de betekenis. De strukturen zijn deze: 
 

 
Ezechiël moet een hout nemen en daarop schrijven: Voor Juda 

en voor de Kinderen Israëls, zijn metgezellen, d.i. voor Juda, de 
hoofdstam van het vroegere rijk Juda en de tot Juda behorende, 
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een deel daarmee vormende stammen. Hij moet een tweede hout
nemen en daarop schrijven: Voor Jozef, het hout van Efraïm en
van het ganse Huis Huis Israëls, zijn metgezellen, d.i. voor
Efraïm, de hoofdstam van het vroegere rijk Efraïm en de met deze
stam een geheel vormende andere stammen. Daarna moet hij de
houten samenvoegen tot één hout. 

De verklaring van dit teken wordt in vs. 26-28 gegeven. In 't 
kort samengevat is het dit: Juda en Efraïm met de bij hen
behorende andere stammen zullen tot één volk worden. 

37:21-22 « Spreekt dan tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie Ik
zal de kinderen Israëls halen uit het midden der Heidenen,
waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en
brengen ze in hun land. En Ik zal ze maken tot een enig volk, in 
het land, op de bergen Israëls en zij zullen allen te samen een 
enigen Koning tot koning hebben en zij zullen voortaan niet meer
tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken
verdeeld zijn. » 

Wij nemen deze woorden letterlijk. We hebben reeds
uiteengezet, dat de bergen Israëls de aardrijkskundige hoogten
zijn in Palestina en houden ons daar ook hier aan. (Zie hfdst. I).
Daaruit volgt, dat dit woord nog nimmer vervuld is. Efraïm en
Juda is nog niet verenigd, de twee volken zijn niet tot een volk
geworden, er is nog niet één koning over hen. 

37:23. « En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun
drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen
en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in dewelke zij
gezondigd hebben en zal ze reinigen, zo zullen zij Mij tot een
volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn. » 

Hoe zou dit woord vervuld zijn bij Israëls terugkeer uit Babel
waar de Jood nog overal woont en overal zondigt, waar geheel
Israël nog onrein is. 

37:24 En Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij
zullen allen te samen één Herder hebben en zij zullen in Mijn
rechten wandelen en Mijn inzettingen bewaren en die doen. » 

Ook dit wil men « vergeestelijken », David is dan Christus. 
Maar zal dan Kanaän de plaats zijn waar al de gelovigen eenmaal
zullen wonen? Dat zal men dan moeten aanvaarden, want,
verder lezend, staat er: 
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37:25 « En zij zullen wonen in het land dat Ik Mijn knecht
Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben, ja daarin
zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kinds kinderen tot in
eeuwigheid en Mijn knecht David zal hunlieder vorst zijn tot in
eeuwigheid. » 

Men lette er wel op: In het land, dat Ik Mijn knecht Jakob
gegeven heb. Dat is niet de hemel, maar Kanaän. Deze zinsnede
laat zich niet vergeestelijken. En wie mocht menen, dat dit
betrekking heeft op Israëls terugkeer uit Babel, loopt vast met de
tijdsbepaling: tot in eeuwigheid. Waarom dit vers niet eenvoudig 
genomen, zoals het er staat? Waar men meende het beter te weten
kwam men van de eene duisternis in de andere. Waar men Israël
niet meer zag, zag men ook niet in, wat met David bedoeld werd
en wist men hier geen andere verklaring van te geven, dan dat
David Christus moest zijn. De vroegere David kon geen koning in
der eeuwigheid zijn, meende men. Wie inziet, dat de toekomende
eeuw ook een tijdsperiode is, wie vasthoudt aan wat God zegt,
leert uit dit woord wat anders en neemt het letterlijk op. Hierbij
zij nog opgemerkt, dat het woord hier door eeuwigheid vertaald,
elders door eeuw is overgezet. (Zie deel II). 

37:26 « En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het
zal een eeuwig verbond zijn (Hebr. Verbond der eeuw) en Ik zal
ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen en Ik zal Mijn heiligdom
in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid (Hebr. de duur der
eeuw). En Mijn tabernakel zal bij hen zijn en zij zullen Mij tot
een volk zijn. En de Heidenen zullen weten dat Ik de Heere ben,
Die Israël heilig, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal
zijn tot in eeuwigheid. » 

Als dat nu mede de « hemel » moet voorstellen van de N.T. 
gelovigen, waarom is er dan nog sprake van een heiligdom en een
tabernakel, waarom nog van een heiligdom, waarom zijn er nog
heidenen? Dat alles is onverklaarbaar. 't Is eenvoudig als we dit
letterlijk nemen zoals het er staat. In de toekomende eeuw krijgt
Israël zijn ceremoniën terug, rijst er op de tempel, die des Heeren
Spruit bouwen zal, Zach. 6:12, zal God Israël heiligen, zoals we
zagen in Ez. 36, staan ze in de « Wedergeboorte » , is David 
theocratisch vorst onder de Heere, d.i. Christus, wordt Israël
gaandeweg ingezet in het land aan de aartsvaderen beloofd, zal
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het in Gods inzettingen leren wandelen, wijl ze een nieuw hart en 
een nieuwe geest ontvangen. Dat alles heeft plaats onder het 
nieuwe verbond, dat berust op betere beloftenissen, wijl het 
bevestigd is op Christus, niet op het woord der wensen. Israël 
beloofde éénmaal: « Al wat de Heere gesproken heeft zullen wij 
doen. » Ex. 24:7 en 19:8. Dat woord hielden ze niet. Het nieuwe 
verbond berust op Hem, Die gezegd heeft: Ik kom om Uw wil te 
doen, Hebr. 10:9 En in die wil zijn zij, met wie het nieuwe 
verbond gesloten is, geheiligd. En wijl de dood van de 
Verbondsmaker tussenbeide gekomen is, ontvangen zij de 
beloftenissen der eeuwige erve, Hebr. 9:15. 
 
EZECHIËL 38 EN 39. We wensen ook nog te spreken over Ez. 38 
en 39, waarin ons de strijd met Gog wordt beschreven. 

Deze trekt op naar het « dorpland », tegen degenen, die in rust 
zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur en geen 
grendel noch deuren hebben, 38:11. Dat Israël na de 
Ballingschap steden met muren had, is bekend uit het N.T. Gog 
en Magog trekken op tegen een volk, dat uit de Heidenen 
verzameld is, 38:12. Nog nimmer is vervuld, dat Israël 7 
maanden het land gereinigd heeft, 39:12 en 7 jaren van het hout 
gestookt heeft, 39:9. En dat dit zo is, blijkt uit De Openbaring, 
lang na Ezechiël geschreven. Die leert ons, dat de Gog en Magog 
eerst in de toekomst verschijnen. Daarmee staat 
onwedersprekelijk vast, dat deze profetie niet vervuld is. Nu is er 
tweeërlei uitlegging, de letterlijke voor Israël of de symbolische, 
tot vaagheden vervallende. Gog en Magog stellen daarbij de 
wereldmacht voor, die zich tegen het christendom verheft in de 
eindtijd, Israël is dan het « geestelijk Israël » de ware gelovigen. 
Hoe men dan de maanden en jaren verklaart, wat de bergen 
Israëls zijn, 38:8, dat mogen de voorstanders dezer leer uitleggen, 
wij voor ons menen, dat, als bergen Israëls in Ez. 6-2, 3; 19:9; 
33:8, hetekent: bergen in Israëls land, de bergen Israëls in 34:12; 
36:1, 1, 4, 8; 38:8 en 39:4 ook in Israëls land Kanaän zijn. 38:18, 
19 zegt duidelijk dat Gog optrekt tegen het land Israëls, d.i. het 
land der Israëlieten, zoals Egypteland het land der Egyptenaren 
is. Wij voor ons wensen niet aan deze letterlijke uitspraken te 
wringen en er niets anders van te maken. Daarvoor is in 't geheel 
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geen aanleiding. Wij vatten dit alles op, zoals het er staat, als
toekomstige historie. We leren daaruit, dat Israël hersteld wordt,
dat het rustig in zijn land zal wonen, volgens Openb. 20 1000 jaar
en dat « na vele dagen », « in het laatst der jaren », 38:8, Gog en 
Magog in het « dorpland » komt. Hieruit volgt dus ook, dat de
1000 jaren van Op. 20 toekomstig zijn en aanvangen met 's
Heeren wederkomst, Op. 19, en niet met Zijn hemelvaart, zoals
men veelal in een deel der Christenheid leert. Duizend jaren
woont Israël in rust, dan komen de vijanden. Gog is een
verzamelnaam voor de volken ten Noorden van Palestina. Het
land van de Magog duidt hun land aan, Mesech en Tubal ¹. In 
Rosh ziet men dan Rusland ², Mesech zoekt men in Oost-Klein-
Azië, Tubal bij de Kaukasus, Perzië ten Oosten van de Tigris, de
Moren in Ethiopië = Cush, d.i. ten Zuiden van Egypte, Lybië =
Put, Gomer = Noord Klein-Azië, Togarma = Armenië en Parsis =
't Sevilla van thans. 

Men ziet hoeveel er nog onvervuld is. Men ziet ook, dat de
toekomende eeuw, niet de eeuwighid is van onze westerse
begrippen. Immers daarin zijn jaren en maanden gelijk aan de
onze. 

Men ziet verder, dat de gewoonten maar niet plotseling
veranderen, Ook dan begraaft men en stookt men nog. 

Wie de dingen aanvaardt zoals ze staan, krijgt hoe langer hoe
meer perspektiet. Dan wordt De Openbaring al vast wat
duidelijker. Nadat Satan ontbonden is, heeft hij een kleine tijd vrij
spel en verleidt de Volken in de vier hoeken der aarde om tegen
Israël op te trekken. Er zal evenwel vuur van de hemel nederdalen
en hen verslinden. Op 20:9. 

Voor Israël is nog een grote toekomst weggelegd, God heeft
immers tot Abram gezegd: Ik zal u tot een groot volk maken, God
heeft Zijn volk, dat Hij te voren gekend heeft, niet verstoten. Hij
moge voor een klein ogenblik hen verlaten hebben, met grote
ontfermingen, zal Hij ze vergaderen, Jes. 54:7, in een kleine toorn
moge Hij Zijn aangezicht voor hen een ogenblik verborgen
hebben, maar met eeuwige goedertierenheid, Hebr.
goedertierenheid der eeuw, zal Hij Zich hunner ontfermen vs. 8. 

 
¹ Het woord: hoofdvorst vertaalt men wel als: vorst van Rosh.
² De Kantt. leest: vorst en hoofd of vorst des hoofds, n.l. van Mesech en Tubal.
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Veelal zegt men, dat de profeten spraken in oosterse beelden, 
dat men ze niet letterlijk moet nemen en er veel inkleeding bij is. 
Wij willen hier wijzen op een feit, dat de letterlijkheid der Schrift 
bevestigt, In 39:9 is sprake van verschillende wapenen: schilden, 
rondassen, handstokken, speren. Ziet ge wel, zegt men, dat dit 
inkleding is: de moderne wijze van oorlogvoeren heeft geheel 
andere wapenen. Mogen wij onder het oog brengen, dat in de 
1000 jaar als Satan gebonden is geen oorlog meer geleerd wordt, 
men ook geen wapenen vervaardigt, dat die juist omgesmeed 
worden, Jes. 2:4. Hieruit volgt dat men in de « kleine tijd », die 
Satan heeft, geen moderne wapenen kan bereiden en terug moet 
keren tot de primitieve, eenvoudige, voor de hand liggende. 

Verre dus, dat we hier met Oosterse inkleding te doen hebben, 
staan we hier voor een naakte werkelijkheid, die de letterlijkheid 
der Schrift bevestigt. Als men slechts de bedelingen en aionen 
onderscheidt. Zonder die is de Schrift onverklaarbaar. Voor wie 
de Schrift verklaart naar de bedelingen, vallen de z.g. 
ongerijmdheden weg. Men lette daartoe op de dingen, die 
verschillen en beproeve die. 
 
EZECHIËL 40-48. Ten slotte Ez. 40-48, De struktuur is: 
 

 
40:2. Ezechiël wordt in de gezichten Gods gebracht in het land 

Israëls, Wat het land Israëls is zagen we reeds. We willen van 
een en ander evenwel iets herhalen. De term land-Israëls komt 3 
maal in Ezechiël voor. 12 maal in het 0.T.. Het eerst in 1 Sam. 
13:19, waaruit blijkt dat het het letterlijke grondgebied van Israël 
is. In Ez. vinden we de term in 27:17, 40:2 en 47:18, We nemen 
hem ook hier letterlijk. 

In het Land Israëls ziet Ezechiël op « een zeer hogen berg », « 
als een gebouw ener stad », Die zeer hoge berg is wel die van 
Jes. 2:2. Verder ziet hij een Huis, vs. 5. Dit heet in 45:4 het 

B
 

B
1

40:1-44:31 Het Huis
C

1
45:1-4618 Het Land.

B
2

46:19-24 Het Huis.
C

2
47:1-48:35 Het Land.
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Heiligdom. Het is zowel Tempel 41:1 als Huis, 40:5, De best 
omschrijvende naam is wellicht « Tempelpaleis ». Dit willen we 
nu beschrijven en dit bewerken, eenigszins vrij en verkort naar 
gegevens uit de Companion Bible. 
 
Het Hefoffer. Als het land opnieuw ten erve valt aan Israël, zal 
aan de Heere een hefoffer geofferd worden, tot een heilige plaats, 
45:1. De lengte zal zijn 25000 meetrieten en de breedte 10000. 
Dat is een zeer grote oppervlakte. Een meetriet toch had een 
lengte van 6 ellen. In Ezechiëls gezicht was het de (gewone) el 
en een handbreed, de (gewone) el rekende men op 6 
handbreedten, zodat de el in Ezechiëls gezicht 7 handbreedten 
had, De juiste lengte van de Hebreeuwse maten is niet precies 
bekend, maar wel ongeveer De el stelt men op ± 47 cm. Een 
meetriet bij Ezechiël is dus 6 el + 6 handbreedten 7 el = 3,29 M. 
Stellen we dit gemakshalve op 3,30 M, daar de el iets meer was 
dan 47 cm. (47,09 cm.) (sommigen stellen ze op 45, anderen op 
cm.). Het hefoffer voor de heilige plaats is dus: 25000 x 3,30 M, 
= 82500 M, = 82½ KM. en de breedte 10000 x 3,30 M, 33000 M. 
= 33 KM., dat is een gebied lang ongeveer van Rotterdam naar 
Amsterdam, en breed ongeveer van Den Haag tot Gouda, Dat is 
het gebied voor Priesters en Levieten. 
 
HET HEILIGDOM. In dat gebied nu komt het Heiligdom te liggen. 
Dat bestaat uit een buitenruimte van 500 bij 500 meetrieten, dat 
is 1650 bij 1650 M., Ez. 45:2. In de vier hoeken daarvan zijn 
voorhofjes met schoorstenen, afmetingen 40 bij 30 el. Daar zijn 
keukens, waar het slachtoffer des Volks gekookt moet worden 
door de dienaren des Heeren 46:22-24, (Zie de schets). In de 
muur rondom deze buitenste Voorhof zijn 3 poorten, de Oost-, 
Zuid- en Noordpoort, 40:6, 40:24, 40:35, met kamertjes, 40:7, 
29, 36. 

Daar binnen was de Binnenste Voorhof van 300 bij 300 
meetrieten, dus: 990 bij 990 M., waarin de afgesneden plaats lag, 
41:12-15, 42:1, 10, 13, en de Tempel, elk 100 meetrieten, zodat 
er een rechthoek was van 200 bij 100 meetrieten, d.i. 660 bij 330 
M. 

In het midden van het Heiligdom stond het altaar, voor het 
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Huis, 40:47. De Tempel zelf is het Paleis. In het midden van de 
afgesneden plaats staat het altaar, de Ariël, 12 el in het vierkant, 
43:16. Het altaar is het middenpunt van het Heiligdom en niet het 
Huis of de Tempel, die er ten Westen van staat. De Tempel is het 
Paleis of de Residentieplaats van Messias. Met de bij het 
Heiligdom liggende stad verbonden gezien, spreekt de Heilige 
Schrift over de stad des Groten Konings, Mt, 5:35, Ps. 48:2. Daar 
zal Hij, de Heerlijkheid des Heeren, van tijd tot tijd resideren om 
de zaken der volken te beslechten. 

In Ez. 43:2-6 zien we de heerlijkheid des Heeren, die volgens 
hfdst, 10:4, 18 en 11:23 tempel en stad verlaten heeft, het 
heiligdom weder binnenkomen door de Oostpoort 43:4 en 44:1. 
Deze zal dan gesloten worden en alleen nog gebruikt worden 
door de Vorst, 44:3, 46:1, 2, 12, wellicht de opgewekte David 
37:24, 25. 

Van uit het Huis zullen wateren vlieten en zich in tweeën 
splitsen, langs de beken zal veel geboomte groeien aan beide 
zijden en zij zullen levenwekkend zijn, 47:1, 7, 8. Er zullen 
vissers staan en goede vangsten hebben, vs. 10. De vrucht is tot 
spijs en het blad tot heling, vs. 12. 
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HET HEILIGDOM VAN EZECHIEL. 

  
 
DE AFMETINGEN. Een enkel woord is nodig over de afmetingen 
van het Heiligdom. Men heeft deze onmogelijk geacht of men 
meende, dat ze in geen meetrieten, maar in ellen waren 
uitgedrukt. Dat dit niet op gaat blijkt uit 48:15, 16, waar de 
maten der stad worden opgegeven met de voorsteden. Deze zijn 
4500 + 2 x 250, Neemt men dit nu als ellen, dan krijgen we als 
stad des groten Konings: 5000 el = ± 2350 M. in het vierkant, 
Dat is niet de indrukwekkende stad, die de Koningen in Ps. 48 
verbaasd doet staan, verschrikt en doet vluchten, vs. 5-7. Nemen 
we daarentegen 5000 meetrieten, dan wordt dit 16500 M, in het 
vierkant d.i. 16.5 K. M. wat een meer passende afmeting kan 
heten voor de stad des Groten Konings en de hoofdstad der 
wereld. Maar dan zijn die 25000 en 10.000 ook meetrieten en dus 
respektievelijk: 82 1/2 en 33 K. M. 
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Op de tweede schets is te zien, dat de bezitting der stad ten 
Zuiden van het Heiligdom. ligt. In Ps. 48 heet het: « schoon van 
gelegenheid (d.i. schoon van verhevenheid) een vreugde der 
ganse aarde is de berg Sion aan de zijden van het Noorden, de 
stad des Groten Konings », Ps. 48:3. 

Dat de « bezitting der stad » parallel zal liggen met de zeer « 
grote vallei », die de Olijfberg zal scheiden en van oost naar west 
zal lopen, Zach. 14:4, 5, schijnt wel duidelijk. De stad des Groten 
Konings zal daarom in een schitterende positie liggen aan de 
Noordzijde van deze grote vallei, schoon van verhevenheid. 
Zoals het oude Sion zich verhief, uit het Kedrondal, zal « Sion de 
stad onzes Gods » in majestueuze verhevenheid gezien worden, 
zich verheffende uit de noordzijde van de zeer grote vallei, 
waardoor de wateren zullen vlieten, die de woestijn zullen doen 
bloeien als een roos, 47:8 en Jes. 35. 

Men heeft hier tegenin gebracht, dat het grote Heiligdom niet 
in de juiste verhouding zal staan t.o.v. het land Kanaän. Men gaat 
daarbij uit van de grenzen van het tegenwoordige land en dat is 
onjuist. 

Als men dat verdeelt onder de 12 stammen, zooals vele kaarten 
dat doen, dan beslaat het Heiligdom 1/5 deel er van. En dit is 
zeker buiten de goede proportie. 

Deze opvatting is echter geheel onjuist. We wezen er reeds op, 
dat in Gen. 15 iets anders beloofd is dan men meestal leert. De 
rivier van Egypte is niet de Sihor, maar de Nijl. Als we die 
grenzen aannemen, Nijl-Eufraat dus en Grote zee (Middellandse 
Zee) tot de Oostzee, 47:18, wat wellicht de Perzische Golf is, 
terwijl de « inham van Egypte » te dien dage geslagen zal 
worden, Jes. 11:15, dan krijgen we een zo grote uitbreiding dat 
alle bezwaar vervalt. Dan zijn daarbij ingesloten de Arabische en 
Syrische woestijnen en de vlakten van Babel. Een schoon 
vaderland, waardig bezeten te worden door een machtig volk, 
Micha 4:7. Het overblijfsel moge dan in 't eerst stukken 
verkrijgen aan weerszijden van het Heiligdom, maar het bezit zal 
zich gaandeweg uitbreiden en ten deel vallen aan de 
rechtvaardigen, die het « aardrijk » zullen beërven. Ook zij, die 
in Gosen in geloof gestorven zijn en nimmer in enig stamgebied 
ingedeeld werden, beërven dan het land hunner vijanden. Zij, die 
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in de woestijn gevallen zijn en vergeving van zonde verkregen, 
staan op in die woestijn en krijgen hun bezitting. De stroken 
mogen dan voor het overblijfsel zijn, Israël wordt door de Heere 
verlost met een eeuwige verlossing (Hebr. verlossing der 
eeuwen.) De Heere voorziet in het steeds groter wordende Israël 
door thans nog woeste en ongekultiveerde landstreken. Er moge 
ook hier rangorde in heerlijkheid en nabijheid zijn, vele eersten 
mogen de laatsten wezen, maar God zal Zijn woord vervullen: 
Aan U en Uwen zade, zal Ik al dit land geven tot in eeuwigheid. 
En meer dan dat. Niet alleen tot in de toekomende eeuw, maar 
ook tot in nog verdere tijden want Luk. 1:31-33 zegt: Deze zal 
groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en 
God zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven en Hij zal 
over het Huis Jakobs Koning zijn in de aionen (Gr. grondtekst) 
d.i. eeuwen( toekomende eeuwen) en Zijns Koninkrijks zal geen 
einde zijn. De Heere zal meer geven dan Hij beloofd heeft, Hij is 
een verrassend God, die de goede wijn tot het laatst bewaart. De 
Heilige Israëls zal groot zijn in het midden van Sion, zie Jes. 
12:4-6. 
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HET GANSE HEFOFFER VAN EZECHIEL 48:20 

 
Totale lengte: 25000 meetrieten = ± 82½ KM. 

 
Het ganse Hefoffer is in drieën verdeeld, voor de Levieten, 

voor de Priesters, voor Vorst en Volk der Stad. Het deel der 
Priesters bevat « Het Heiligdom ». Het derde deel bevat twee 
deelen voor de Vorst, een deel voor de Stad (dat onheilig zal zijn 
48:15) en twee ter bebouwing voor hen, die de Stad dienen 
48:18. De Stad krijgt dus een oppervlakte ongeveer zoo groot als 
de afstand: Den Haag-Leiden en Den Haag-halfweg Gouda in het 
vierkant. 

Alles is dus groots. Het kan ook niet anders: 
« DE HEERE IS ALDAAR » (Ez. 48:35.) 

HEILIGE WERKELIJKHEID. Is dit alles te vergeestelijken? Zijn het 
« fantastische figuren van de profetenstijl », is het « oosterse 
inkleding », van hemelse heerlijkheid? Laat ons eens lezen: 
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44:5-17... Menschenkind... zeg tot die weerspannigen, tot het
Huis Israëls: Zó zegt de Heere: Het is teveel voor ulieden
vanwege al uw gruwelen, o Huis Israëls dewijl gij vreemden hebt
ingebracht, onbesnedenen van hart en onbesnedenen van vleesch
om in Mijn Heiligdom te zijn om dat te ontheiligen, (te weten)
Mijn Huis, als gij Mijn brood, het vet en het bloed offerdet en zij
Mijn Verbond verbraken, nevens al uw gruwelen. En gij hebt de
wacht van Mijn heilige dingen niet waargenomen... 

Alzó zegt de Heere: Geen vreemde, onbesneden van hart en
onbesneden van vlees, zal in Mijn Heiligdom ingaan van enigen
vreemde, die in het midden der Kinderen Israëls is. 

Maar de Levieten, die verre van Mij geweken zijn als Israël
ging dolen, die van Mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna,
zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij in
Mijn Heiligdom bedienaars zijn in de ambten aan de poort des
Huizes en zij zullen het Huis bedienen, zij zullen het brandoffer
en het slachtoffer voor het volk slachten en zij zullen voor hun
aangezicht staan om te dienen. Omdat zij gediend hebben voor
hun drekgoden en het Huis Israël tot een aanstoot der
ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik Mijn hand tegen hen
opgeheven... dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij
zullen tot Mij niet naderen om Mij het priesterambt te bedienen
en om te naderen tot al Mijn Heilige dingen, tot de allerheiligste
dingen (Hebr. tot de heiligen der heiligen) (zo ook 42:13), maar
zij zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan
hebben. Daarom zal Ik ze stellen tot wachters van de wacht des
Huizes, aan al zijn dienst en aan alles, wat daarin zal gedaan
worden. Maar de Levielische Priesters, de Kinderen Zadoks, die 
de wacht Mijns Heiligdoms hebben waargenomen als de
Kinderen Israëls van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen 
om Mij te dienen en zullen voor Mijn aangezicht staan om Mij het
vet en het bloed te offeren, spreekt de Heere Heere... 

En het zal geschieden, als zij tot de poorten des binnensten
voorhof zullen ingaan, dat zij hun klederen zullen aantrekken...
Men leze verder vs. 18-31. 

Wij vragen of men dit vergeestelijken kan en zo ja, hoe dan.
Men make er zich niet met enkele algemeenheden af, maar legge
in finesses, tot in onderdelen alles « geestelijk » uit. Het 
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geestelijke is evenzeer aan wetten gebonden als het natuurlijke. 
Men leere ons die dingen naar vaste wetten te «vergeestelijken ». 
Men verklare ook, wat die geestelijke spijs-, zond-, schuld-, 
brand- en dankoffers zijn van Ez. 42:13, 43:18, 27. Wie « 
geestelijke » zond- en schuldoffers brengt, houdt dus toch ook 
nog een slachtoffer over voor de zonde! 
 
ONVERVULD. Ezechiël 40-47 is voor ons in elk opzicht 
onvervuld gebleven. In het verleden is er nimmer zulk een 
tempel geweest, thans is hij er ook niet. Hij is ook niet 
bestaanbaar in de hemel, want daar offeren toch geen Levietische 
priesters niet waar. Blijft dus alleen over, dat die tempel er 
eenmaal zal komen. En wel in het land Israël. 
 
WAT ER NIET IS. Men lette er op, dat er veel gemist wordt, wat 
vroeger in tabernakel en tempel gezien werd. In deze tempel is 
geen ark. Die zal niet meer gemaakt worden. Zie Jer. 3:16. Daar 
is geen wierookvat, geen wierookaltaar, geen kandelaar, geen 
tafel der toonbrooden, geen voorhang, geen wasvat. 
 
DE WATEREN UIT HET HUIS. In Ez. 47 zien we wateren van 
onder de dorpel des Huizes komen en naar het oosten vlieten. 
Ook hier maakt men een geestelijke stroom van, een verzinken in 
Gods heerlijkheid en genade. Eerst raakt die tot de enkelen, dan 
tot de knieën, dan wordt hij ondoorwaadbaar vs. 3-6. We vragen 
echter verder te lezen. Aan de oever der beek is veel geboomte, 
vs. 7. Die wateren vlieten af naar het voorste Galilea. De Engelse 
vertaling heeft hier: naar het oostelijk land. Hebr.: het oosterse-
gelilah, d.i. een afgerond grensland. In Joz. 13:2. 22:10, 11 en 
Joël 3:4 vinden we hetzelfde woord. Daar is het vertaald door « 
grenzen ». Verder komt het woord niet voor. De St. V. is hier 
gebrekkig. De wateren vloeien in de zee. Die zee blijkt de Dode 
zee te zijn, want daaraan lag Engedi en Eneglaim, vs. 10. Die 
Dode zee, waar thans geen vis in kan leven, zal zeer rijk zijn aan 
vis, vs. 10, hoewel niet overal het leven weerkeert, vs. 11. Aan de 
beek zullen aan beide oevers allerlei spijsgeboomte opgaan, van 
maand tot maand vrucht dragend. Deze zal zijn tot spijs, zijn blad 
tot heeling vs. 12. Wij vragen, hoe men een en ander moet 
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vergeestelijken. 
 
HERSTEL VAN LAND, STAMMEN EN STAD. In Ez. 47:13-48:35 
vinden we het herstel behandeld van het Land, waarvan de 
grenzen gegeven worden, die nog niet het gehele land Kanaän 
beslaan, wijl de zuidgrens reikt tot « de beek », d.i. niet de rivier 
van Egypte, terwijl de noordgrens evenmin raakt tot de Eufraat. 
God zal de grenzen dus later verder uitbreiden, overeenkomstig 
de belofte van Gen. 15. 

In 48:1-29 vinden we de Stammen met hun erfdeelen, in 
48:30-35, de Stad met zijn 12 poorten. De naam er van zal zijn: « 
Jehovah-Shammah », d.i.: De Heere is aldaar. 

We vragen nogmaals. Moet dit vergeestelijkt worden? Zo ja, 
hoe dan? Zo neen, wanneer is dit dan letterlijk vervuld? Waarom 
is de letterlijke vervulling buitengesloten? 

Men zal er ons op wijzen, dat men, als men Ez. 40-47 letterlijk 
neemt, moet komen tot het herstel der ceremoniën en dat er geen 
herstel der ceremoniën plaats vindt, omdat Hebr. 10:18 zegt, dat 
waar vergeving is er geen offerande voor de zonde meer 
overblijft. Kunnen er daarom geen offers gebracht worden, die 
terugwijzen op het offer? Er staat: geen offer meer betreffende de 
zonde. Waren de O.T. offers dan wel voor de zonde, of waren het 
alleen afschaduwingen van het offer. En kunnen de latere offers 
dat ook niet zijn? Verder staat er: Geen offer meer voor de 
zonDE, d.i. de wortel van het kwaad. Dit laat ruimte voor offers 
voor zonDEN, schuld en zondoffers en brand-, spijs- en 
dankoffers, die ook zonder zonde kunnen gebracht worden als 
uitdrukking van algehele toewijding, van naderen tot God. (Zie 
Dl III Veelvuldige wijsheid). In geen geval wrikke men door een 
tekst, die heel wel een andere verklaring toelaat, heel de vastheid 
der Schrift weg, door van geestelijke vervulling te spreken. Er 
staat geschreven. Laat ons aanvaarden zoals het er staat, God 
licht vragend over 't onbegrepene. Maar niet het onbegrepene « 
begrijpelijk » maken door het « ongrijpbaar » te maken, d.i. er 
iets van te maken. Alle Gods woord staat: « in der eeuwigheid ». 
Ook Zijn woord, dat Hij aan Ezechiël gegeven heeft. 
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6. ZACHARIA. 
 
INLEIDING. We komen nu tot Zacharia. Dit was een der profeten,
die optrad na de Ballingschap. Hij was tijdgenoot van Haggai. 

Wie ondanks alles wat we naar voren brachten, mocht menen,
dat al die profetieën over Israëls herstel reeds vervuld zijn in de
wederkeer uit de Babylonische Ballingschap, kan van Zacharia
wat anders leren. Logischerwijs zou men hem eerst kunnen
nemen om dat herstel te bewijzen. 

Waar we de chronologische volgorde namen, zet hij het zegel
op ons betoog en stelt het boven allen twijfel vast. Voor wie iets
uit Zacharia behandelen, geven we de struktuur. 
 

 
We zullen vooral stilstaan bij de letterlijke profetieën. Van 8

nachtgezichten geven we na de struktuur alleen enkele
opmerkingen. 
 

 
Een enkele aanwijzing tot verder onderzoek. 

A
 

B
1

C
1 1:1-6. Letterlijke profetie. Gedateerd (2e jaar van Darius.

 
)

D
1

1:7-6:15. Profetieën met symbolen (in beelden) 8
gezichten.

B
2

C
2

9:1-10:12. Letterlijke Profetieën. Eerste last.
D

2
11:1-17 Profetie met symbolen (in beelden).

C
3

12:1-14:21. Letterlijke Profetieën. Tweede last.

D
1

E
1

G
1

1:7-17 Eerste gezicht. Onzichtbare machten. Paarden.
H

1
1:18-21 Tweede gezicht. Vijanden van buiten.
I

1
2:1-13 Derde gezicht. Jehovah's voornemen. De
Man.
F

1
3:1-10 Vierde gezicht. Jozua. De Spruit.

E
2

I
2

4:1-14 Vijfde gezicht. Jehovah's voornemen. De
Kandelaar.

H
2

5:1-4 en 5-11 Zesde en Zevende gezicht. Vijanden
van buiten. Vliegende rol en efa.

G
2

6:1-8 Achtste gezicht. Onzichtbare machten. Paarden.
F

2
6:9-15. Jozua. De Spruit.
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Eerste gezicht 1:7-17. De Man op het rode paard, is de Engel 
des Heeren, vs. 11, d. i. Christus voor Zijn geboorte. De rode 
kleur wijst op eigen bloed of op bloed der vijanden, dus genade 
of gericht. Wellicht hier beide. De vallei van mirten in de diepte 
is symbool van Israël. De Schrift spreekt viermaal van mirten. Ze 
hebben betrekking op Israëls herstel en toekomstige vreugde, 
afgebeeld of geprofeteerd. Neh. 8:16, Jes. 41:19 en 55:13 en hier. 
De diepte wijst op Israëls ingezonkenheid. De andere rode en 
bruine en witte paarden zijn hemelse heerlegers, zie 2 Thess. 1:7. 
Jud.:14 en Op. 19:14. 

Het stil zijn van het « land » — beter hier de aarde (zelfde 
woord in het Hebr.) — wijst er op, dat de wereldrijken in rust 
waren en daarmee Israëls herstel toefde, want eerst als de golving 
komt, gaat de stroom der profetie verder. Men zie verder voor de 
verklaring vs. 14:16. De verklaring is letterlijk. Van de 
verklaring mag niet nog een andere verklaring gegeven worden. 

Tweede gezicht, 1:18-21. De vier hoornen stellen de machten 
voor die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben, vs. 19. Men 
kan hier voor houden: het Assyrische, het Babylonische, het 
Medo-Perzische en het Romeinse rijk. De vier smeden zijn 
daartegenoverstaande machten, wellicht personen, die er tegen in 
werken. Wie het zijn is niet gemakkelijk te zeggen. 

Derde gezicht 2:1-13. De Man met het meetsnoer wil 
Jeruzalem meten naar lengte en breedte. De Man is zeer zeker de 
Engel des Heeren. De belofte is: Jeruzalem zal dorpsgewijze 
bewoond worden vanwege de veelheid van mensen en beesten, 
die in haar wezen zal. Vaak vergeestelijkt men dit en meent, dat 
hier van de pluriformiteit der « Kerk » sprake is, die verdeeld is 
in vele gemeenschappen. Mogen we vragen, wat de beesten in de 
« Kerk(en) » voorstellen?! Zijn er gééstelijke beesten? Wie alles 
als over Israël handelend leert, krijgt klaarheid. 

Vierde gezicht 3:1-10. Dit gezicht is bekend. Veelal wordt het 
vergeestelijkt en op de zondaar toegepast. We moeten echter 
eerst in de hogepriester afschaduwing van het onreine Israël zien, 
in bezoedeld priestergewaad, De Engel des Heeren zal de 
onreinheid wegnemen en Israël Hem in nieuwigheid des geestes 
doen dienen. De steen met graveerselen ziet op Christus' lijden 
en sterven. Daardoor kan de ongerechtigheid van het land op één 
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dag weggenomen worden. Dit is toekomstig. Vanzelf ook: « Te 
dien dage... zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot 
onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom. » 

Vijfde gezicht 4:1-14. De gouden kandelaar typeert Israël, als 
lichtdrager voor de wereld. De twee olijfbomen vinden in Jozua 
en Zerubbabel hun protype en vinden hun antitype in de twee 
getuigen van De Openb. (mogelijk Mozes en Elia?., Op. 11:4). 
De grote berg is de tegenstand van de wereldmacht van die in 
later dagen. 

Zesde gezicht 5:1-4. De vliegende rol beschreven met de 
vloek. Dit is een bedreiging voor de goddelozen. De zeer grote 
rol wijst op de grootheid van het kwaad van Israël, bijzonder als 
het de Antichristus aanneemt. De vloek zal neer dalen. De 
vliegende rol typeert de oordelen in de dag des Heeren. 

Zevende gezicht 5:5-11 De efa was de grootste maat in Israël 
voor droge waren ± 10 H.L., groot genoeg om een vrouw in 
gebogen gestalte te bevatten. De efa is het beeld van de handel en 
typeert de positie die Israël na de Ballingschap allengs gekregen 
heeft: 't is een handelsvolk geworden. In de handel geschiedt veel 
goddeloosheid: getypeerd door de vrouw. Deze efa wordt 
verplaatst naar het land Sinear, d.i. naar het Babel van de 
toekomst (zie Jes. en Jer.). De twee vrouwen, die het doen, zijn 
twee niet nader bekende machten (volken?). Alles zal zich snel 
afspelen. (« vleugelen eens ooievaars ».) 

Achtste gezicht 6:1-8 De vier wagens tussen twee bergen van 
koper met verschillende paarden zijn de vier winden des hemels. 
Die worden ook in De Op. genoemd, n.l. 7:1-3 en 9:14 en 15. We 
worden hiermee verwezen naar de tijd van het einde. Goed 
beschouwd wijzen daar a1 de nachtgezichten op. In Zacharia's 
dagen werd van enkele een lichte voorvervulling waargenomen. 
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ZACHARIA 8. In hfdst. 7:1-8:13 vinden we letterlijke profetie. 
We vinden deze struktuur: 
 

 
We gaan enkele teksten na. 
Zach. 8:7 « Alzo zegt de Heere der heirscharen: Zie Ik zal 

Mijn volk verlossen uit het land van den opgang (het oosten dus) 
en uit het land van den ondergang der zon (het westen dus). » Dit 
woord kan niet vervuld zijn in de terugkeer uit Babel, want het 
werd tot het reeds terug gekeerde volksdeel gesproken. Aan dat 
deel geeft de Heere een profetie van een veel groter verlossing. 
De Heere zou ze verlossen uit het land van de ondergang der zon, 
dus uit het westen. Daarheen was Israël toen nog niet 
weggevoerd; dat geschiedde eerst in 70 jaar na Christus (voor 
dien waren er al heel wat naar Egypte verplaatst en verhuisd 
onder de regering van Ptolomeus, koning van Egypte). De Heere 
laat dus zien, dat Israël, de wedergekeerden, nóg eens uit hun 
land zouden verdreven worden, maar dat Hij de eindelijke 
Redder zal zijn. 8:8: « En Ik zal ze herwaarts (van die twee 
richtingen dus) brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem 
wonen zullen en zij zullen Mij tot een Volk zijn en Ik zal hun tot 
een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. » 

Waar vs. 7 op de toekomst wijst, daar vs. 8 dus ook. 8:13: « En 
het zal geschieden, gelijk gij, o Huis van Juda, en gij, o Huis 
Israëls, geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik 
ulieden behoeden en gij zult een zegen wezen. » Dit woord is van 
verre strekking en in genen dele uiteindelijk vervuld. Israël is 
ook thans nog de heidenen ten vloek. In Bank- en Staatswereld, 
in ekonomische en politieke zaken is de Jood der wereld niet 
alleen een aanstoot en ergernis, maar meestal een vloek. Men 
denke aan socialisme, kommunisme, aan de financiëele wereld, 
aan pers enz., waarin de Joden veelal een leidende positie hebben 
en waarmee zij de volken uiteindelijk ten gronde richten. De 

C
2

K
1

7:1-14 Vasten.
L

1
8:1-17 Herstel van Jeruzalem.

K
2

8:18, 19 Feesten.
L

2
8:20-23 Het opgaan van de Volken.
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Jood is een vloek voor de wereld, omdat hij niet op zijn plaats is. 
Israël is thans niet Gods Volk. Eerst als God Israël op zijn plaats 
zet en het weer aanneemt, kan het de wereld met inkomsten 
vervullen. 

8:20-23: « Alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog zal het 
geschieden, dat de volken en inwoners van vele steden zullen 
komen en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners 
der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeeken 
het aangezicht des Heeren en den Heere der heerscharen te 
zoeken, ik zal ook henengaan. Alzo zullen vele Volken en 
machtige Heidenen komen om den Heere der heerscharen te 
Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des Heeren te 
smeken. Alzo zegt de Heere der heerscharen: Het zal in die 
dagen geschieden, dat tien mannen uit allerlei tongen der 
Heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een 
Joodsen man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want we hebben 
gehoord, dat God met ulieden is. » 

Kan dit in onze bedeling slaan op de « Kerk »? Indien dat 
mogelijk ware, zou er dan niet het omgekeerde moeten staan, 
n.l., dat 10 Joodse mannen, de slip van een heidens gelovige aan 
zullen grijpen en zeggen: Wij zullen met u naar de « Kerk » 
gaan, want we zien, dat God met u is. Dit staat er niet en het is 
niet mogelijk dit voor de « Kerk » uit te leggen. Men neme het 
letterlijk en verwachte de vervulling in de toekomst. 
 
ZACHARIA 9 EN 10. In hfdst. 9:1-10:12 wordt de letterlijke 
profetie voortgezet. 
 

Struktuur: 
C

3
M

1
9:1-7 Bevrijding van de vijanden. Beloofd.
N

1
9:8 Jehovah. Israël beschermd.
O

1
9:9 Sions Koning. Eerste komst. Redding.

O
2

9:10, 11 Sions Koning. Tweede komst.
Heerschappij.

N
2

9:12-17 Jehovah. Israël beschermd.
M

2
10:1-12 Bevrijding van de vijanden. Voltrokken.
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9:9 en 10 bespraken we reeds (zie hfdst. 1). Vs. 9 is vervuld bij 

's Heeren intocht in Jeruzalem. Zie Mt. 21:5. Vs. 10 en v.v. nog 
niet. Wagens en paarden zijn nog niet uitgeroeid, de Heidenen is 
nog geen vrede geboden, want de Volken zijn nog in volle 
woeling en gisting. Christus regeert nog niet op aarde, wijl Hij 
nog verborgen is in God (Col. 3:3). 

Het bloed des verbonds (vs. 13) moet zijn kracht nog doen 
gevoelen. 

9:12: « Keert weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar 
hoopt, ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven, 
als Ik mij Juda zal gespannen hebben en Ik Efraïm de boog zal 
gevuld hebben en Ik uw kinderen, o Sion; zal verwekt hebben 
tegen uw kinderen, o Griekenland en u gesteld zal hebben als het 
zwaard eens helds. » 

Men lette er op dat hier ook van Efraim, centrum van het 
Tienstammenrijk gesproken wordt. Dat is dus een onvervulde 
profetie, want het gebied van het oude Efraïm werd in Zacharia's 
tijd bewoond door Samaritanen. Dat vs. 13 toekomstig is, bewijst 
vs. 14. 

9:14: « En de Heere zal over hen verschijnen en Zijn pijlen 
zullen uitvaren als een bliksem en de Heere Heere zal met de 
bazuin blazen en Hij zal voorttreden met stormen uit het Zuiden. 
» Men leze in dit verband Jes. 63:1: « Wie is deze die van Edom 
komt, met besprenkelde klederen van Bozra? » In vs. 3 is sprake 
van het treden der pers en in vs. 4 van de dag der wrake. Uit Op. 
19 blijkt dat dit eerste geschiedt als Christus verschijnt. 

9:15: De Heere der heerscharen zal ze beschutten en zij zullen 
eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben; 
zij zullen drinken... en de Heere hun God zal ze te dien dage 
behouden. » 

10:6: « En Ik zal het Huis van Juda versterken en het Huis 
Jozefs zal Ik behouden en Ik zal ze weder inzetten want Ik heb 
Mij hunner ontfermd en zij zullen wezen alsof Ik ze niet verstoten 
had, want Ik ben de Heere hun God en Ik zal ze verhoren. » 

Men ziet hieruit duidelijk dat Israël niet hersteld is na de 
Ballingschap. Waarom zou Zacharia anders voorspeld hebben, 
dat God het Huis Juda en het Huis Jozefs weder inzetten zou? 

220



Waarom staat er dat het zal wezen alsof God ze niet verstoten 
had, terwijl Israël thans verlaten is? 

10:10: « Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland (dat was 
nog niet geschied) en Ik zal ze vergaderen uit Assyrië (ook dat is 
niet geschied) en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon 
brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. » De Heere zal ze 
daarom nog meer geven, n.l. het gehele land Kanaän. Zie hfdst. 
II. 

Men ziet, dat ook Zacharia telkens spreekt van het herstel van 
geheel Israël. 
 
ZACHARIA 11. In hfdst. 11 vinden we weer symbolische 
voorstellingen. 
 

We geven tot overzicht eerst de struktuur: 

 
In 11:6 is sprake van het overgeven « in de hand zijns konings 

». Uit de struktuur blijkt, dat vers 16 daar tegenover staat. Daarin 
is sprake van het verwekken van een herder, die in vers 17 een 
nietige herder heet. Dat is de Antichristus. De « Koning » in vs. 
16 is dus ook de Antichristus, niet Christus of God. 

In vs. 12 en 13 is sprake van het loon, de 30 zilverlingen van 
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de heerlijke prijs die men de Heere waard achtte: Dit ziet op het 
verraad van Judas. Mt. 27:9 zegt dat hiervan gesproken is door 
Jeremia. We vinden daar niets van in zijn boek. Als we scherp 
lezen is de oplossing eenvoudig. Jeremia heeft ervan gesproken 
en niet van geschreven: Eerst Zacharia schreef er van. Zacharia 
wierp de 30 zilverlingen, de prijs bij verwonding van een slaaf, 
als schadeloosstelling gegeven, Ex. 21:32, of die van een slavin, 
Lev. 27:4, in het Huis des Heeren, vooruit uitbeeldend, wat Judas 
eenmaal zou doen. Zo zou de goede Herder éénmaal 
gewaardschat worden. Vs. 12-13 heeft dus betrekking op de 
volheid des tijds. Dat dit zo is blijkt ook uit vs. 11, waar sprake is 
van « de ellendigen onder de schapen, die op Mij wachten », zij 
bekenden dat het des Heeren woord was. Die « ellendige schapen 
» worden dan door de Heere Jezus geweid als de Goede Herder. 
Joh. 10. 

11:15-16: « Voorts zeide de Heere tot mij : Neem u eens 
dwazen herders gereedschap. Want zie, Ik zal een herder 
verwekken in het land; wat gereed is om afgesneden te worden, 
zal hij niet bezoeken, het jonge zal hij niet zoeken en het 
gebrokene 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. » 

In Ez. 34 is sprake van vele zelfzuchtige herders, altemaal 
voorlopers van de dwaze, nietige herder, de Antichristus: De 
Heere Jezus zei dan ook, dat er valse christussen en valse 
profeten op zouden staan, Mt. 24:24: Dat zijn de herders van Ez. 
34: Hier doet Zacharia ons horen, dat er één het eindpunt van die 
reeks zou vormen. Dit deel is dus geheel toekomstig. Zie ook 1 
Joh. 2:18. 

11:17: « Wee den nietigen herder, de verlater der kudde, het 
zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog; zijn arm 
zal ten éénemale verdorren en zijn rechteroog zal ten eenenmale 
verdonkeren. » Dat is het oordeel over de Antichristus, die teniet 
gemaakt wordt door het zwaard van 's Heeren mond. 

Waar de profetieën alle Israël gelden, en het eerste deel vs. 12-
13 vervuld is over dat volk, zal het laatste ook over datzelfde 
volk vervuld worden: En waar Israël geen nationaal bestaan heeft 
gehad, moet het dat dus krijgen: Het Zionisme is de grote 
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wegbereider voor de Antichristus. Een zeker deel van Israël zal 
naar zijn land terugkeren, er zullen daar vele « ,herders » opstaan 
die zich zelve zullen weiden, tot éénmaal de dwaze nietige herder 
komt, die de schapen zal verscheuren. De toekomst van de 
Antichristus vraagt om een zeker nationaal herstel. Dat is het 
lichaam zonder geest van Ezechiël 37. Ook hier is dus de 
tussenbedeling te zien. 
 
ZACHARIA 12-14. Het laatste deel loopt van hfdst. 12:1-14:21 en 
heeft deze struktuur: 

 
ZACHARIA 12. 12:2. « De Heere spreekt..., zie Ik zal Jeruzalem 
stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, allen volken rondom, 
ja ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem ». 

De zin: ja ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen 
Jeruzalem, wordt in de kanttekening der St. V. ook anders 
weergegeven: en ook zal zij zijn in de belegering tegen Juda, 
tegen Jeruzalem. De Leidsche vertaalt: Ook zal Juda 
tegenwoordig zijn bij Jeruzalems belegering. De Miniaturbibel 
heeft: En ook tegen Juda zal het gaan in de belegering van 
Jeruzalem. De nieuwe Fransche Synodale heeft: En ook tegen 
Juda zal het onheil komen tijdens de belegering van Jeruzalem. 
En dat is de betekenis. van de Hebr. tekst. Die heeft: En ook 
tegen Juda zal het zijn (worden) in de belegering tegen 
Jeruzalem: Als Jeruzalem dus belegerd wordt, blijft Juda niet 
gespaard. 

12:3. « En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem 
stellen zal tot een lastigen steen allen volken; die zich daarmee 
beladen, zullen gewis doorsneden worden en al de volken der 
aarde zullen zich tegen haar verzamelen: » 
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Een lastige steen, d.i. een zware moeilijk op te heffen steen. De 
toekomstige wereldpolitiek zal voor ontzaglijk moeilijke 
gevallen komen te staan in haar beleid tegen Jeruzalem. Hiervan 
is nog niets vervuld. Engeland met zijn mandaat over Palestina 
voelt iets van de moeilijkheid hiervan. 't Is slechts een 
voorsmaak. De tijd zal komen, dat al de volken der aarde zich 
tegen Jeruzalem zullen keren. Het zal hun berouwen. 

12:4, 5. « Te dien dage spreekt de Heere, zal Ik al de paarden 
met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid, maar over 
het Huis Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der 
volkeren zal Ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden 
van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen 
mij een sterkte zijn in den Heere der heerscharen, hun God. Te 
dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurigen 
haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven 
en zij zullen ter rechter- en ter linkerzijde alle volken rondom 
verteren en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. 
En de Heere zal de tenten van Juda allereerst behouden, opdat de 
heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners 
van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. » 

Van al deze dingen is nog niets vervuld. Dat bewijst het hele 
verband. Zevenmaal komt de term « te dien dage » er in voor. 
Daarom is het nu wel niet toekomstig, maar die term komt voor 
in de verdere verzen, die zeer duidelijk toekomstig zijn. Vanzelf 
hebben de andere termen daar dan ook betrekking op. Laat ons 
slechts verder lezen. 

12:8, 9. « Te dien dage zal de Heere: de inwoners van 
Jeruzalem, beschutten en wie onder hen struikelen zou, zal te 
dien dage zijn als David en het huis Davids als goden, als de 
Engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dage 
geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die 
tegen Jeruzalem aankomen » (om oorlog te voeren). Men leze dit 
in verband met Ps. 2. 

12:10, 11. « Doch over het huis Davids en over de inwoners 
van Jeruzalem zal Ik uitstorten den geest der genade en der 
gebeden en zij zullen Mij aanschouwen Dien zij doorstoken 
hebben en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage 
over een enigen zoon en zij zullen over Hem bitterlijk kermen 
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gelijk men kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal te 
Jeruzalem de rouwklage groot zijn gelijk die rouwklage van 
Haddad Rimmon in het dal van Megiddon », (waar Josia 
verslagen werd en de rouw ongemeen groot was, 2 Kron. 
35:2224 en 2 Kon. 23:39.) 

Nu volgen de geslachten die daar aan deel zullen nemen. « En 
het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder het geslacht van 
het huis Davids bijzonder en hun vrouwen bijzonder en het 
geslacht van het huis Nathans bijzonder en hun vrouwen 
bijzonder, het geslacht van het huis Levi bijzonder en hun 
vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder en hun 
vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht 
bijzonder en hun vrouwen bijzonder. » Zie vers 12-14. Dat dit 
alles niet vervuld is bewijst, Op. 1:7. 

« Zie Hij (Christus) komt met de walken en alle oog zal Hem 
zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben en alle geslachten 
der aarde zullen over Hem rouw bedrijven, ja amen. » De 
vertaling geslachten der aarde is onjuist, er moet staan: alle 
geslachten des lands: (in het Gr. betekent « gè » zowel aarde als 
land; de vertaling daarvan hangt af van de visie van de vertaler. 
Konsekwent genomen in vergelijking met Zach. 12 moet men 
hier, Op. 1:7, land vertalen, zoo ook Mt. 24:30). 

Zacharia ziet hier dus de wederkomst van Christus. En voor 
wie komt Hij nu allereeerst neder? Voor Zijn Volk Israël, 
bijzonder voor Juda en Jeruzalem, die in grote benauwdheid zijn 
vanwege de Heidenen. (Zie Dan. 12:11). Dat is in de grote 
verdrukking Mt. 24:21. Maar dan zal ook de Redder verschijnen 
en voor hen strijden. 

Men ziet, dat, waar Zach. 12:10 toekomstig is, het gehele 
hoofdstuk dat ook is. En is dit zo, dan moet Israël weer — al is 
het ten deele — naar zijn land teruggekeerd zijn. Ander maal zal 
God dan Zijn Geest uitgieten. Zie ook Joël 2:27-32. « En het zal 
geschieden, al wie den naam des Heeren zal aanroepen, zal 
behouden worden, want op den berg Sion en te Jeruzalem zal 
ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft en dat voor de 
overgeblevenen, die de Heere zal roepen » Joël 2:32. 
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ZACHARIA 13. 13:1 « Te dien dage zal er een fontein geopend 
zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, 
tegen de zonde en tegen de onreinheid. » Dan begint de 
Wedergeboorte van Israël, Mt. 19:28, dan wordt het Nieuwe 
Verbond nationaal opgericht, dan zal Christus Zijn volk « zalig 
maken », d.i. behouden, van hun zonden Mt. 1:21. Israël wordt 
gereinigd van al zijn onreinheden Zach. 3 en van al zijn 
drekgoden, Ez. 36:25, krijgt dan een nieuw hart en een nieuwe 
geest, Ez. 36:26, zal Gods Geest ontvangen Ez. 36:27 en in Zijn 
inzettingen wandelen. 

13:2 « En het zal te dien dage geschieden », spreekt de Heere 
der heerscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der 
afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden, ja ook de 
profeten van den onreinen geest zal Ik uit het land weg doen. » 

Men leze verder dit hoofdstuk. Op het slot zij nog gewezen 
Joël 2:32, spreekt van de overgeblevenen. Uit Zach. 13:8, 9, 
blijkt, dat dit een derde deel is. Twee derden komen om, het 
overige deel komt nog in het vuur der loutering. En dan zal het 
Zijn naam leren aanroepen: God zal het verhoren: « Ik zal 
zeggen: Het is Mijn volk en het zal zeggen: De Heere is mijn 
God ». 
 
ZACHARIA 14. In Zach. 14 hebben we een verdere beschrijving 
van 's Heeren wederkomst. 

14:2: « Want Ik zal alle Heidenen (d.i. Heidenvolken) tegen 
Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de 
huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden 
worden en de helft zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige 
des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden ». Zie Jes. 13:16.

Dit woord is onvervuld. Nog nimmer zijn al de Heidenen (d.i. 
Volken) tegen Jeruzalem opgetrokken. In 70 n. Chr. trok alleen 
het Romeinse volk op: Toen werd geheel het Joodse volk in 
gevangenis geleid, bleef er geen overig. 

Van zelf is onvervuld 14:3: « En de Heere zal uittrekken en Hij 
zal strijden tegen die Heidenen en Zijn voeten zullen te dien dage 
staan op den Olijfberg, die,voor Jeruzalem ligt (d.i. ten oosten 
van) en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het 
oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn 
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en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en en de 
andere helft naar het zuiden. » 

We spraken reeds over die aardrijkskundige verandering in 
Ezechiël. Dan zal ook de berg van het huis des Heeren verheven 
worden boven de top der bergen. Zie Zach. 14:10. De inwoners 
zullen kunnen vlieden door de vallei. Wie vs. 2 letterlijk neemt, 
moet het ook vers 3 doen. Waar is de gespleten Olijfberg? Alle 
twijfel aan dit woord is óf ongeloof in Gods macht, alsof Zijn 
arm verkort zou zijn, óf ongeloof in Zijn Woord, als ware het 
eens mensen woord. De Heere, Die hier gezien wordt als 
uittrekkende, is Dezelfde, die als Christus opgevaren is van de 
Olijfberg. Hij zal daar eenmaal van de hemel nederdalen 1 Thess. 
4:16, Hand. 1:11 om; zo andermaal in de wereld in te komen, 
Heb. 1:6. 

14:5 ... « dan zal de Heere mijn God korven en alle heiligen 
met u.» De heiligen zijn ongetwijfeld wel de engelen, Ps. 89:3, 7; 
Dan. 4:13, 8:13; Mt. 24:30 31, 25:31; Jud.:14; Deut. 32:2, 3; 2 
Thess. 1:7. « En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken 
van den Zoon des mensen en dan zullen alle geslachten der aarde 
(des lands) weeen en zullen den Zoon des mensen zien, komende 
op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Hij 
zal Zijn engelen uitzenden... » Mt. 24:31 « En wanneer de Zoon 
des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en alle de heilige 
engelen net Hem... ». Mt. 25:31 « Zie de Heere is gekomen met 
Zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden en te straffen. 
alle goddelozen... » Jud. 14. 

Dat zal een grote dag zijn « die doorluchtige dag des Heeren » 
« een enigen dag den Heere bekend ». Ongetwijfeld zal het 
gelovig overblijfsel moed krijgen om evenals een Abraham de 
vijanden te vervolgen. Ziet de dag komt, den Heere, dat uw roof 
uitgedeeld zal worden in het midden van u, o Jeruzalem, 14:1, 
14. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heerkracht, 
Ps. 110:3; Micha 5:7. De Heere zal verslaan die het Hoofd is 
over een groot land, Ps. 110:6 b. Jes.. 11:4 b.. Zijn volk zal mede 
strijden, Zach. 14:14. 

14:8, 9. « Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende 
wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft van die naar de Oostzee 
(d.i. de Dode zee) en de helft van die naar de achterste zee (d.i. 
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de Middellandse zee) zij zullen des zomers en des winters zijn. 
En de Heere zal Koning over de ganse aarde (of het gansche 
land) zijn: te dien dage zal de Heere één zijn en Zijn naam één. » 

Uit Ezechiël 47 bleek, dat er uit het Heiligdom wateren zullen 
vlieten, hier zien we dat het een dubbele stroom zal zijn, zowel 
naar Oost als naar West. 

14:10 « Dat ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt 
worden, van Gibea (ten N. O. van Jeruzalem) tot Rimmon toe, 
zuidwaarts van Jeruzalem en zij (of: het, n.l. Jeruzalem) zal 
verhoogd en bewoond worden in haar (zijn) plaats, van de poort 
Benjamins, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de 
Hoekpoort en van den toren Hananeël tot aan des Konings 
wijnbakken toe ». Wij vragen wanneer dat ooit gebeurd is. En 
indien, we dat « geestelijk » moeten opvatten, wat die « 
geestelijke poorten » beteekenen en die « geestelijke torens » en 
« wijnbakken ». Dat dit nimmer vervuld is, blijkt uit vs. 11. 

14:11 En zij zullen daar wonen en daar zal geen verbanning 
meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen ». Nog nimmer 
vervuld, want in het jaar 70 n. Chr. was er een nieuwe 
verbanning en verdrijving. 

Men leze zelf verder vs. 12:15. 
14:16 « En het zal geschieden, dat al de overigen van alle 

Heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen 
van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den 
Heere der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten. »

Als dit beschrijving is van onze bedeling, van de Christelijke « 
Kerk », van de « uitverkorenen, die tot de ware kennis Gods 
zullen gebracht worden, door de verkondiging van het Evangelie 
», als Jeruzalem « de Christelijke Gemeente » is, waarheen zij 
zich zullen begeven, als het loofhuttenfeest « allerhande eer is, 
die men God schuldig is », (Kantteek. St. V.) dan houdt alle 
Schriftwoord op. Jammer dat er dan staat: « van jaar tot jaar ». 
Of is dit dan van « dag tot dag » of van « uur tot uur »? Waarom 
de Schrift niet aanvaard zoals zij daar ligt, waarom de betekenis 
weggedoezeld? Waarom is Jeruzalem de « Christelijke Gemeente 
»? Welke Chr. gemeente dan? De Roomse, Lutherse, 
Gereformeerde, Baptistische, Darbistische, Adventistische, 
Russellistische, enz. enz.?? Of vormen zij alle Jeruzalem. Hoe 
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kan men dan in dat Jeruzalem aanbidden, dat zo verdeeld is en zo 
vijandig tegenover zichzelf staat? 

Men leze verder vs. 18-21 en neme alles letterlijk. Ook de 
bellen der paarden, ook de potten in het Huis des Heeren, ook die 
in Jeruzalem. Wat zijn « geestelijke » bellen, « geestelijke » 
paarden, « geestelijke » potten? 

Israël heeft zijn Pascha gehad, ook zijn Groene-garffeest, 
Christus' opstanding, ook zijn Pinksterfeest (Lev. 23). Nog 
komen moet: het feest des geklanks, de grote verzoendag en de 
loofhuttenzetting. In het symbolische loofhuttenfeest — de rust 
der toekomende eeuw — vieren de Volken het letterlijke 
loofhuttenfeest. 

Israël is en blijft een uniek volk. Het zal door de heerlijke God 
eenmaal zijn roeping vervullen en tot een zegen zijn. 
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7. MALEACHI. 
 
MALEACHI. Ook deze was een profeet, die na de Ballingschap 
optrad, Hij profeteerde ± 374 j. voor Chr., een geslacht na 
Zacharia. Laat ons zien, wat hij over Israël voorzegt. 

Eerst de struktuur: 

 
MALEACHI 1:11 « ... van den opgang der zon tot haren 
ondergang zal Mijn naam groot zijn onder de Heidenen en aan 
alle plaats zal Mijn naam reukwerk toegebracht worden en een 
rein spijsoffer, want Mijn naam zal groot zijn onder de Heidenen, 
» zegt de Heere der heerscharen. 

Velen willen Mal. 1:11 vergeestelijken en voor de « Kerk » 
uitleggen. Nogmaals zij opgemerkt dat reeds bij Abrahamietische 
gelovigen geen Jood en Griek is, m.a.w. het verschil tussen de 
Volken valt daar weg. En zeker bij het Lichaam van Christus. 
Hier wordt aan het verschil vast gehouden. Voorts zegt de Heere 
dat, Zijn naam groot zal zijn onder de Heidenen. Niet in de « 
Kerk », niet in de « gelovigen », maar onder de « Heidenen », d.i. 
Volken. Dan: onder reukwerk verstaat men gebeden. Wat dan 
onder het reine spijsoffer? Volgens de Kanttek. is dat de 
innerlijke en ware godsdienst, Rome vat dit in uitwendige zin op: 
dat brengt wierook ten offer en een ouwel als rein spijsoffer. De 
Reformatie zocht het in innerlijke zin. Door geen van beide 
wordt Gods Naam: groot onder de Heidenen. De Reformatie acht 
de ouwel een vervloekte afgoderij. Voor haar is het een 
onaangenaam spijsoffer. Rome acht de Reformatie afval. Voor 
haar is de Protestantse dienst een dwaling. Wat blijft er zo over 
van de vervulling van dit vers in de « N.T. Gemeente »? Er staat 
nog iets bij: aan alle plaats. Ook dit wordt niet gezien. Niet 
overal zijn Christelijke Gemeenten, die God aanroepen. Zo is 
ook Mal. 1:11 een onvervulde profetie, die eerst tot vervulling 
komt als Christus het koninkrijk en de eeredienst in Israël 
hersteld heeft. 
 

A
1

1:1-5 Nationale uitverkiezing.
A

2
1:6-4:6 Nationale verwerping.
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MALEACHI 3. 3:1 a « Ziet Ik zend Mijn engel, die voor Mijn 
aangezicht den weg bereiden zal. » Dit is een woordspeling op 
Maleachi's naam. Maleachi toch betekent: Mijn engel. De 
voorvervulling heeft plaats gehad in Johannes. Mt. 11:10: « Want 
deze is het, van dewelke geschreven staat: Zie Ik zend Mijn engel 
voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u henen. » 
Men lette er wel op, dat er niet staat dat dit woord al vervuld is. 
We geloven veel eer, dat Johannes de Doper andermaal in Israël 
zal optreden om zijn volle roeping te vervullen, n.l. « om den 
Heere te bereiden een toegerust volk. » 

Lk. 1:17. Dit heeft hij nog nimmer gedaan. We lezen dan ook 
van hem, dat hij een dubbele zending heeft. In Lk. 1:16 heet het: 
« Hij zal velen der kinderen Israëls. bekeren tot den Heere hun 
God », in vs. 17: « Hij zal voor Hem henengaan in den geest en 
de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de 
kinderen en de ongehoorzamen tot voorzichtigheid der 
rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 

Dit heeft Johannes nog nimmer gedaan. Hij is ook niet heen 
gegaan in de geest en de kracht van Elia, want hij deed geen 
wonderen. Zo ziet Mal. 3 dus op een verre toekomst en vinden 
we in Mt. 11 alleen gezegd, dat Johannes die engel niet was, 
maar zal zijn. 

3:1 b « En snellijk zal tot Zijn tempel komen, die Heere, Dien 
gij zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Wien gij lust hebt. 
Zie Hij komt, zegt de Heere der heerscharen. » 

Dit woord is onvervuld. Israël had geen lust aan Christus. Zij 
zochten Hem niet, gingen een ieder zijn eigen weg, Jes. 53:6. De 
tijd van het zoeken moet nog komen, Hos. 3:5. Dat dit naar de 
toekomst verwijst, zegt vs. 2: « Maar wie zal den dag Zijner 
toekomst verdragen. Want Hij zal zijn als het vuur eens 
goudsmids en als zeep des vollers ». De komende Heere zal dus 
louteren en reinigen, Zijn dorsvloer doorzuiveren, dopen in vuur.

In vs. 3 is sprake van het louteren en reinigen van de kinderen 
van Levi. Daarna zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in 
gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de 
Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige jaren, 
vs. 4. Wij hebben dus aan iets letterlijks te denken, aan een 
voortzetting van het vroegere in Juda en Jeruzalem. 
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3:12 « En alle Heidenen zullen u gelukzalig noemen, want 
gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der heerscharen 
». Dit is de keer, die Zach. 8:13 ook op het oog heeft, Israël ten 
zegen en zijn land gezegend. 
 
MALEACHI 4. 4:1-6, spreekt over de komende dag des Heeren, 
die ingaat tegen alle hoogmoedigen en goddelozen. Vóór die dag 
komt, komt de profeet Elia, vs. 5, « om het hart der vaderen tot 
de kinderen weder te brengen en het hart der kinderen tot de 
vaderen ». Elia is nog nimmer wedergekomen om dit werk voor 
Israël te doen. Velen menen, dat Johannes (de Doper) Elia was. 
Johannes zelf zei, dat hij het niet was Joh. 1:21. De Heere Jezus 
zei: « Elia zal eerst welkomen en alles wederoprichten » Mt. 
17:11. Was Johannes dan Elia niet? De Heere zei toch, dat Elia 
nu gekomen was en de discipelen verstonden, dat Hij hun van 
Johannes de Doper gesproken had Mt. 17:13. Johannes kon voor 
Elia gelden, voor hen, die het Koninkrijk der hemelen aannamen. 
« En zo gij het wil aannemen, hij is Elia, die komen zal » Mt. 
11:14. Voor de gelovigen in Israël was Elia niet meer nodig, zij 
hadden genoeg aan Johannes. Voor Israël als volk evenwel is de 
profeet Elia nodig. De Heere zegt dan ook, dat Hij komen zàl 
(niet zou), zoals ook Maleachi voorzegt. Waar geen der volken, 
ook niet de « Kerk » een Elia verwacht, is ook hier weer een 
nieuw bewijs, dat Israël wordt hersteld en al de profetieën over 
dat volk letterlijk aan dat volk zullen vervuld worden. 

Hiermee besluiten we de gang door de O.T. profetieën. 
 
ONDERWERP VAN HET O.T. Onze konklusie over het voorgaande 
nu is deze: Het O.T. spreekt niet over de « Kerk ». Die gedachte 
moet men beginnen te laten varen. Het O.T. en verreweg het 
grootste deel van het N.T. handelt over Israël en het Kon. op 
aarde. Men onderscheide hier wel tussen uitlegging en 
toepassing. Het O.T. met het N.T. geven vele waarheden, die toe 
te passen zijn voor alle tijden en geslachten, maar bij de 
verklaring van het O.T., bij de uitlegging, moet men strikt 
vasthouden aan de gedachte, dat het over Israël gaat. God spreekt 
tot Israël allereerst en allermeest. Dat we Israëls profetieën ook 
als voor Israël allereerst bestemd moeten verklaren, volgt uit de 
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andere profetieën, niet voor Israël bestemd, maar voor andere 
Volken. Die verklaart men ook niet als te gaan over de « Kerk ». 
Wat over Babel gaat, geldt Babel, wat voor Egypte bestemd is, 
geldt Egypte. Welnu, wat voor Israël bestemd is, geldt Israël. De 
H. Schrift, dus ook het O.T., moet, naar bedelingen uitgelegd en 
naar toestanden toegepast worden. Dat wil zeggen er komen 
tijden en gelegenheden voor, die gelijken op wat Israël en de 
volken reeds eerder doormaakten. Dan is zoo'n Schriftwoord uit 
die vorige tijden toepasselijk op de tegenwoordige. Maar dat wil 
niet zeggen, dat we nu ook naar de bedeling in die tijden leven. 
Het zal veel helpen de H.S. te verstaan, als men niet alleen let op 
wat gezegd of geschreven wordt, maar ook tot wie en wanneer, 
waar en met welke bedoeling iets gezegd wordt. En als we zo het 
O.T. gaan lezen, zal blijken, dat bijzonder Israël het onderwerp is 
waarover gehandeld wordt. Men spreke niet van: de « 
fantastische beelden van de profetenstijl », van « oosterse 
inkleding » van « kern » en « bolster », « aanpassing aan de 
bekrompen ideeën dier tijden ». God is reëel en inspireert 
realiteit. Daaruit iets anders te lezen dan er staat, is de H. Schrift 
geweld aan doen, daaruit een leerrijk overzicht te trekken is de 
Schrift nuttig gebruiken. Als God zo met Israël Zijn Volk handelt 
en hen niet verwerpt om alles wat zij gedaan hebben, zal Hij dan 
niet evenzo, ja nog te meer met Zijn kinderen handelen als zij in 
zonden vallen? 

Na dit doorlopen der profeten, zal te beter verstaan worden het 
loflied dat Israël éénmaat de Heere zal zingen: « Hallelu-Jah ! 
Zingt den Heere een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente 
Zijner gunstgenooten. Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die 
hem gemaakt heeft, dat de kinderen Sions zich verheugen over 
hun Koning. Dat ze Zijn naam loven op de fluit, dat zij Hem 
psalmzingen op de trommel en de harp, Want de Heere heeft een 
welgevallen aan Zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren 
met heil... » Ps. 149:1-4. Zie voor Israëls roeping vs. 5-9. 
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IV. HET BOEK DANIEL. 
 
INLEIDING. We wijden een apart hoofdstuk aan het boek Daniël, 
waarop De Openbaring de aanvulling geeft. Vooraf echter de
struktuur. 
 

 
Het boek Daniël valt, wat inhoud betreft, in tweeën uiteen, 

hfdst. 1-6 en 7-12. Het eerste deel is historisch en typisch, het
tweede deel profetisch van aard. Wat de taal betreft, is hfdst. 2:4-
7:28 in het Aramees geschreven, het overige, dus hfdst. 1-2:3 en 
8:1-12:13 in het Hebreeuws. Dat is geen toeval. Het Arameese
deel (Aramees is verwant aan het Hebreeuws, doch werd
oorspronkelijk niet door Israël gesproken) leert ons, dat het de
tijden der Heidenen betreft en de Volken rechtstreeks aangaat.
Vandaar dat de taal van het hoofdvolk dier dagen gebruikt wordt.
Het Hebr. deel heeft bijzonder betrekking op Israël en betreft de
tijd van het einde, de gebeurtenissen waarvan zullen leiden tot
oprichting van het Koninkrijk aan Israël (Hand. 1:8). 

A
1

1:1-11 De ballingschap van Juda. Historische feiten aan het
begin er van.
B

1
2:1-49 De droom van Nebukadnezar. Het begin en de
duur van de tijden der Heidenen.
C

1
3:1-30 Daniëls metgezellen. De brandende oven.
Bevrijding door een engel.
D

1
4:1-37 De eerste koning van Babel.
Nebukadnezars droom. De grote boom. Zijn
tijdelijk uitvallen.

D
2

5:1-31 De laatste koning van Babel. Belsazars
gezicht. De hand op de muur. Zijn finale val.

C
2

6:1-28 Daniël. De kuil der leeuwen. Bevrijding door
een engel.

B
2

7:1-8:27 De droom en het gezicht van Daniël. Het einde
van de tijden der Heidenen.

A
2

9:1-12:13 De verwoestingen van Jeruzalem. Profetische
aankondiging verbonden met het einde er van.
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DRIEERLEI SOORT VERKLARING. Een enkel woord over de aard 
der verklaringen van Daniël. Dit boek wordt op drieërlei wijze 
uitgelegd. Daar is n.l. de Kerkhistorisch-orthodoxe, de Kritisch-
moderne en de Israëlietisch-profetische verklaring. Over elk een 
woord. 

1. De Kerkhistorisch-orthodoxe verklaring. Deze gaat uit van 
Israël en eindigt bij de « Kerk ». M.a.w. ze vergeestelijkt een 
deel. Het onvervulde deel is of wordt geestelijk vervuld in de 
kerkhistorie, in de geschiedenis der Christenheid. Zo genomen, 
zou Daniël in O.T. bewoordingen, in « oosterse inkleding », de 
eindstrijd van de « Wereld » tegen de « Kerk » schilderen. Deze 
verklaring wordt zowel door Roomse als door Protestantse 
uitleggers voorgestaan, al is er ook weer verschil in uitlegging. De 
Protestantse uitleggers laten veel betrekking hebben op het 
Pausdom, de Roomse verklaarders op de Mohammedanen, de 
Islam. Beide zijn echter eenstemmig in de verklaring, dat men de 
« Kerk » in plaats van Israël stellen kan. Israël heeft afgedaan, 
wat onvervuld bleef en betrekking heeft op de tijd van het einde, 
moet tot vervulling komen in de Kerkhistorie van vroeger, nu en 
later. 

Uit het Protestantisme hebben zich in de laatste eeuw twee 
stroomingen gevormd, n.l. Adventisme en Russellisme. Ook deze 
komen de orthodoxe verklaring niet te boven. Het Adventisme 
gelooft niet aan Israëls herstel en eigent zich Israëls beloften toe. 
De « dieren » uit Daniël zijn geliefkoosde thema's om hoorders te 
trekken en dan te leren, dat het vierde dier Rome is. Het verdere 
van de profetie laat men dan liefst liggen, dat zou voor het stelsel 
gevaarlijk kunnen worden. Het Russellisme wordt zo beheerst 
door eigen-krachts idee, dat het meent de steen te zijn, die alles 
vermalen moet en zich geroepen acht het koninkrijk op aarde te 
vestigen. Overigens maakt het zich niet druk om Daniëls 
woorden, die passen niet in het systeem of worden nu « geestelijk 
» vervuld. 

De verklaringen overziende, blijkt, dat geen daarvan het 
beginsel der geestelijke evolutie te boven komt. M.a.w. al deze 
verklaringen van de Roomse tot de Russellistische laten Israël in 
de « Kerk » of op eigen groep overgaan. Wat God over Daniëls 
volk voorzegd heeft, gaat over op een groep uit de Heidenen 
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waarover God dienaangaande niets voorzegd heeft, wijl Hij 
daarvoor wat anders heeft bestemd. Rooms-Katholicisme, 
Protestantisme (Lutheranisme en Calvinisme), Adventisme en 
Russellisme hebben zo bezien dezelfde wortel en stam, al richten 
de vertakkingen zich naar verschillende zijden. Adventisme en 
Russellisme brengen ons in dit opzicht in wezen dan geen nieuws, 
zij zijn hoogstens voortzetting en uitwerking van de in de 
Oudchristelijke Kerk ingeslagen weg der vergeestelijking, van 
vereenzelving met Israël. Deze groepen, die zich veelal fel keren 
tegen Rome en het verdere deel der Christenheid, staan een in 
wezen Rooms-Protestantische verklaring voor, die op de duur., 
ook voor hen, ondermijnend moet en zal werken. Aan de logische 
zin wordt afbreuk gedaan door gebondenheid aan leerstellingen 
die de toets niet kunnen doorstaan en óf af- óf toedoen aan de 
Schrift. 

2. De Kritisch-moderne verklaring. Deze wordt verdedigd door 
de moderne richting en gaat uit van de gedachte, dat Daniël 
eigenlijk maar een verdichting is, geschreven door een vrome 
Jood uit de dagen van Antiochus Epifanes (± 175 v. Chr.) met het 
doel om Israël in de vervolging dier tijden te troosten. Door 
allerlei schone voorspellingen, die, wat het onvervulde deel 
betreft, louter fantasie zijn, vestigde hij de aandacht van het volk 
op een heerlijke toekomst, die nimmer komen zal. 

Deze verklaring loopt vast op de feiten. Het boek Daniël 
bestond al in 300 v. Chr. Toen waren al enkele verhalen over 
Daniël, waaruit blijkt, dat hij reeds lang vóór het jaar 175 v. Chr. 
bekend was. Uit de boeken der Makkabeën leren we, dat Daniëls 
geschiedenis voor iets uit lang vervlogen dagen gehouden werd. 
Uit Ezechiël 14:14, 20 en 28:3 blijkt, dat Daniël in zijn dagen 
bekend was. En dat was lang vóór het jaar 175. 

3. De Israëlietisch-profetische verklaring. Noch de eerste, noch 
de tweede verklaring voldoet en is houdbaar. Er is dan ook een 
derde verklaring opgekomen en in kracht winnende, die Gods 
Woord in zijn kracht laat staan, maar het uitlegt met behulp van 
de profetische tussenruimte. Men houdt daarin vast aan Israël, 
maar rekent met verschillende bedelingen. Veel van het boek 
Daniël heeft betrekking op de tijd van het einde, is, zoals het 
Duits kernachtig zegt: endgeschichtlich, d.i. te plaatsen niet in de 
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loop der Kerkhistorie, maar in het eind der wereldgeschiedenis,
beter: der historie dezer eeuw. De tussenbedeling, die er
menselijkerwijs niet geweest zou zijn, indien Israël zijn Messias
niet verworpen had, bestaat als 't ware niet voor Daniels visie. God
hield die voor hem verborgen. Men moet dus de profetieën net zo
trachten in te snijden als we dat met enkele teksten en vroeger
behandelde profetische delen deden (zie hfdst. I en III). 

Alleen bij deze verklaring blijft het Woord Gods in zijn kracht 
staan. Ze aanvaardt Israëls herstel, geeft nadere bevestiging van
het profetische woord, verscherpt het perspektief, is objektief, d.i.
verklaart Schrift met Schrift, heeft oog voor de voor de O.T.
profeten verborgen tussenbedeling, die bijna reeds 19 eeuwen ¹
duurt (van ± 60 n. Chr. tot heden) en ziet in, dat de profetische
lijnen veel verder gaan dan men in de Kerkhistorische verklaring
aanneemt. Israël is thans Lo-Ammi, Niet-Mijn-Volk. Zijn 
tijdsklok staat thans stil. God heeft Israël voorlopig terzijde gezet,
het moet wachten tot Hij Zijn bemoeienissen weder met het volk,
dat Hij te voren gekend heeft, aanknoopt. Die tijd zal eenmaal
komen. En dan breken de tijden en gelegenheden aan, waarin God
ook de door Daniël voorziene en voorzegde profetie tot vervulling
brengt. Evenwel, niet over de « Kerk », die Daniël nimmer zag, 
maar over « zijn », Daniëls volk, Israël. 
 
DANIEL DE PROFEET. Waarborg voor een en ander is de uitspraak
van Christus: « Wanneer gij dan zult zien den gruwel der 
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël den profeet, 
staande in de heilige plaats — die het leest, merke daarop! — dat 
alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen » Mt. 24:15, 16. De 
Heere zegt dit woord tot Israëls discipelen en gelovigen. Hij
spreekt van hen, die in Judea zijn en noemt Daniël een profeet. Nu
is nog nimmer de gruwel der verwoesting d.i. een beeld, waarmee
een afgoderij gepleegd wordt die tot verwoesting leidt, neergezet
in de heilige plaats, d.i. de Tempel. De Heere verschuift Daniël 9
dus naar een tijd die nog toekomst is t.o.v. de onze; want dit
woord is ook niet vervuld in het jaar 70, toen 
 

 
¹ Inmiddels al bijna 20 eeuwen.
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Jeruzalem en de Tempel verwoest werden. Waar Dan. 9 niet los 
staat van Dan. 8 en dit weer steunt op Dan. 2, wordt door de 
uitspraak van Mt. 24:15 en 16 alle andere verklaring verworpen 
en blijft alleen de Israëlietisch-profetische, de endgeschichtliche 
verklaring die welke de dingen uitlegt voor Israëls toekomst, in de 
eindtijd (the futurist interpretation) over. 

Een en ander zal nader uit het vervolg blijken. We stellen ons 
hierbij evenwel niet tot doel van het gehele boek Daniël een 
verklaring te geven, maar alleen het voor ons oogmerk 
belangrijke naar voren te brengen. Wie een verdere uiteenzetting 
van het geheele boek wenst, zie daarvoor Ds. H. Bultema's werk: 
« Wie het leest, die merke daar op. Populaire verklaring van het 
boek Daniël ». Hiermee nemen wij evenwel niet de gehele inhoud 
van dat werk voor onze rekening, doch vestigen er alleen de 
aandacht op als een der werken, dat in de richting van ons 
standpunt gaat en wel de beste Nederlandse uiteenzetting is over 
deze profetie. 
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NEBUKADNEZARS DROOM. 
 
DANIEL II. Daniël II is een van de belangrijkste profetische 
hoofdstukken der H.S. Wie Dan. II verstaat, al is het dan ook 
maar in hoofdtrekken, zal inzien, dat het een verschiet opent, dat 
verder reikt dan onze bedeling. Het omspant de hele duur van de 
« tijden der Heidenen ». Deze vingen aan met Juda's wegvoering 
naar Babel, dus met Nebukadnezar en eindigen eerst, als het Beest 
te niet gemaakt wordt bij 's Heeren persoonlijke komst uit de 
hemel. God heeft Nebukadnezar in de droom zulk een alle 
wereldrijken omspannende visie gegeven, dat een tweede 
onbekend is. 

Nebukadnezar en zijn bezig zijn met « wat hierna geschieden 
zou » beschaamt menig gelovige, die niet eens weet hoe en waar 
en voor wie Christus nederkomen zal en onkundig is van de grote 
lijnen der toekomst. 

Een Heidens koning krijgt een Goddelijke openbaring over de 
toekomst en belijdt: « Het is de waarheid, dat ulieder God een 
God der goden is en een Heere der koningen en die de 
verborgenheden openbaart » Dan. 2:47. Vele van Gods in de H.S. 
geopenbaarde verborgenheden zijn de gelovigen onbekend, 
eenvoudig omdat men er niet bij stil staat. 

De grote toekomstlijnen zijn thans uitgestippeld in de Schrift. 
Nebukadnezar had die niet. God gaf hem er enig inzicht in. Hij 
heeft ons veel meer gegeven. Vele gelovigen zien daar niets van 
en zien veroordelend neer op hen, die de verborgenheden die God 
geopenbaard heeft, willen leren kennen. Eenmaal zal de Heiden 
Nebukadnezar hen veroordelen, die door onbevangen lezing en 
overdenking der Schrift lichten hadden kunnen zijn in de wereld. 

De struktuur van Daniël II is deze: 
 
(Zie volgende pagina.)
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De droom (Hebr. dromen) en de verdere omstandigheden en 

gebeurtenissen er aan verbonden achten we bekend. We houden
ons daarom vooral bezig met de uitlegging. Dat is het kardinale
punt. Een enkele opmerking ga evenwel nog vooraf. 
 
EEN EN ANDER UIT DANIEL II. Nebukadnezar, een geniaal vorst,
hield zich niet alleen bezig met het tegenwoordige doch ook met
de toekomst. God gaf hem nu een belangrijke en belangwekkende
droom. In die droom ziet hij een heterogeen, d.i. uit verschillende
ongelijksoortige delen samengesteld beeld. Zijn geest wordt er
door verslagen en hij wil door Babels wijzen nader van de
betekenis horen. Een viertal soort wijzen worden ons genoemd:
Toovenaars, mogelijk geleerden in beeldschrift; sterrenkijkers,
mogelijk astrologen; guichelaars d.i. spiritisten; chaldeën,
geleerden in allerlei geheime wetenschappen. Van hen wil
Nebukadnezar ook de droom weten. En vanzelf daarna de
uitlegging. 

B
1

2:1-49 De droom van Nebukadnezar.

B
1

E
1

a
1

1-3 De Chaldeën ingebracht.
b

1
4-9 's Konings eis.
c

1
10-11 Hun onmacht.
F

1
G

1
d

1
12-16 's Konings toorn.
e

1
17-19 Daniël en anderen.
H

1
19-23 Openbaring.

E
2

a
2

24, 25 Daniël ingebracht.
b

2
26, 27 's Konings eis.
c

2
28-30 Daniëls in staat zijn.

F
2

H
2

31-45 Mededeling en 
uitleggingvan de
droom.

G
2

d
2

46-48 's Konings 
dankbaarheid.
e

2
49 Daniël en anderen.
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We staan hier voor de vraag of Nebukadnezar die belangrijke 
droom vergeten was. Schijnbaar is dit zo en de vertaling van vs. 5 
werkt deze gedachte in de hand. Daar immers, staat: De zaak is 
mij ontgaan. Zo ook vs. 8. Toch zijn deze verzen niet beslissend, 
want de vertaling kan anders zijn en wel: Het woord, d.i. het 
bevel, n.l. om; in stukken te houwen, is van mij uitgegaan. De 
Leidsche Vert. heeft: De zaak staat bij mij vast, n.l. om in stukken 
te doen houwen. Ook buitenlandse vertalingen zetten in die geest 
over. V.d. Palm zet: de zaak is bij mij afgedaan. Men ziet dat de 
St. Vert. hierin niet beslissend is. 

Er, is méér dan een reden om aan te nemen, dat de zaak de 
koning niet was ontgaan, maar dat hij de gelegenheid te baat nam: 
de wijzen van Babel eens te beproeven en hun trots zo mogelijk te 
fnuiken. Door de droom zelf van hen te vergen had hij, mits zij 
hem weer konden geven, enige zekerheid dat de uitlegging ook 
niet ver mis zou wezen. 

Dat Nebukadnezar de droom niet vergeten was, volgt o.i. 
hieruit. Vooreerst wordt nergens gezegd, dat hij hem vergeten is 
(Vs. 5 en 8 bespraken we reeds). Dan is het niet wel aan te 
nemen, dat een droom die zijn slaap brak, dus waarvan hij niet 
verder kon slapen en zijn geest verslagen maakte, vs. 1, het beeld, 
dat zo treffelijk en welks gedaante zo schrikkelijk was, vs. 31 
onder de drempel van het bewustzijn was weggezonken om als 
een onrustige, in het onbewuste rondwarend doch voor het 
geestesoog niet meer zichtbare vage herinnering, N. te kwellen. 
God gebruikt intussen N.'s list om de wijsheid der wijzen te niet 
te maken en het verstand der verstandigen te doen vergaan. En 
bovenal om Zichzelf te verheerlijken en tevens om Israëls 
getrouwe overblijfsel, getypeerd en geconcentreerd in Daniël en 
zijn vrienden, een belangrijke voorsprong te geven. Dit alles is 
type voor de toekomst: Israël zal de onderwijzer der Volken 
worden, nadat God de wijsheid en raad der Heidenen vernietigd 
heeft. 

Het verdere verloop is bekend. Noch 's Konings bedreiging, 
noch zijn in het vooruitzicht gestelde beloning baten. Tevetgeefs 
is het protest der wijzen tegen 's Konings onbillijke eis. Hun 
wijsheid gaat failliet, ze belijden hun onmacht. 

Alsnu komt Daniël naar voren. Als eenmaal de wijsheid dezer 
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wereld zich stuk gelopen heeft tegen de muur der eisen van het 
leven, zal God in Israëls gelovigen het licht geven, dat uit de 
ontstane chaos van gebroken wereldwijsheid en geleerdheid voert 
naar Hem, in Wien alle schatten der wijsheid verborgen zijn. 
Daniël wijst op God, Israëls overblijfsel zal wijzen op Christus, 
Die ook voor hen wijsheid geworden is. 
 
HET BEELD. Aan Daniël geeft de Heere de uitlegging te kennen. 
Deswegen dankt hij God, « Die de tijden en stonden verandert, 
Die de koningen afzet en bevestigt, Die wijsheid geeft aan de 
wijzen en verstand aan de verstandigen en Die diepe en verborgen 
dingen openbaart ». Nu gaat hij tot de koning en geeft hem, 
droom èn uitlegging te kennen, de uitlegging evenwel niet verder 
dan N. kan verstaan en God hem (Daniël) heeft getoond. Er is n.l. 
ook hier nog een waarheid achter de waarheid en die wordt hier 
niet direkt geopenbaard. Moge Daniël die al gezien of geweten 
hebben, alles voor N. uitgelegd heeft hij niet. En juist daar komt 
het tegenwoordig voor ons op aan. Laat ons zien. Daniël zegt: 

Vs. 31-33 « Gij o koning, zaagt en zie, er was een groot beeld 
(dit beeld was treffelijk en zijn glans was uitnemend) staande 
tegenover u en zijn gedaante was schrikkelijk. 

1. Het hoofd van dit beeld was van zuiver goud,  
2. zijn borst en zijn armen van zilver,  
3. zijn buik en zijn dijen van koper,  
4. zijn schenketen van ijzer,  
5. zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem.  

N.'s grote beeld geeft ons een openbaring van de 
opeenvolgende wereldmachten die echter niet op zich zelf staan 
doch elkaar opvolgen en onderdelen zijn van de Anti-Goddelijke 
wereldmacht. Zij zijn één in het jagen naar wereldheerschappij 
buiten God om. Dat in deze ontwikkeling een neergang zit, volgt 
nader uit deze droom. Van zuiver goud loopt alles uit op 
modderig leem. Wel verre dat de wereldmachten in innerlijke 
kracht en vastheid vooruit gaan, is er een afdaling naar een 
verdeeld, weinig of geen waarde hebbend wereldbewind. 
Ondanks alle beschaving en kultuur is de basis zwak. Het beeld is 
feitelijk topzwaar. 
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Welke zijn nu de opeenvolgende wereldmachten? Er heerst tot 
op zekere hoogte wel zekere eenstemmigheid bij de uitleggers 
doch geen volkomen. Er is bovendien nog een leemte in de 
verklaringen. En juist die leemte is oorzaak, dat de orthodoxe 
verklaring zwak staat tegenover de opgekomen jongere 
Protestantse afwijkende vertakkingen van Adventisme en 
Russellisme. 
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DANIEL 2. 
 
HET EERSTE KONINKRIJK. « Gij o Koning zijt een koning der 
koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht 
en sterkte en eer gegeven. En overal, waar mensenkinderen 
wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels 
in uw hand gegeven en Hij heeft u gesteld tot een heerser over 
alle dezelve gij zijt (d.i. representeert, stelt voor) dat gouden 
hoofd ». Vs. 37-38. 

Het eerste wereldrijk is dat van Babel. Het was als 't ware in 
één persoon vervat. Het « zuiver goud » typeert N.'s absolute 
monarchie, zijn alleenheerschappij. Hij kon beschikken over alles, 
mede over het leven en de dood zijner onderdanen. « Wien hij 
wilde, doodde hij en wien hij wilde, behield hij in het leven ». 
Dan. 5:19. 

N. kon de absolute heerschappij dragen. Hij was een eminent 
(voortreffelijk) vorst en geniale persoonlijkheid. Hij muntte uit op 
velerlei gebied en was vorst, staatsman, veldheer, wetgever, 
geleerde, enz. Zelf ondervroeg hij de opgeleide prinsenzonen, 
Dan. 1:19, 20. 

Met N. en zijn rijk beginnen de tijden der Heidenen gedurende 
welke aan Israël de scepter uit de hand is gevallen en het niet 
langer hoofd der Volken is. Van nu af zal er een reeks 
wereldrijken opkomen, die de wereldmacht aan zich trekken en 
vijandig tegenover God en Zijn Gezalfde staan, beheerst als ze 
worden door Satan, in wiens hand de koninkrijken der wereld 
overgegeven werden, Mt. 4:9 en dienend het schepsel boven de 
Schepper, daar ze de heerlijkheid van de onverderfelijke God 
veranderen in de gelijkenis van een beeld. Babel was het land van 
gesneden beelden, Jer. 50:38 en de opeenvolgende rijken hadden 
alle hun afgodsdienst. Dit gaat door tot het einde. Uit Op. 9:20 
blijkt, hoe men ook dan aanbidt de duivelen en allerlei afgoden. 
Eerst met Christus' tweede komst begint de aarde vol te worden 
van de kennis des Heeren. 
 
HET TWEEDE KONINKRIJK. « En na u zal een ander het uwe 
koninkrijk opstaan, lager dan. ». Vs. 32. 

Het tweede wereldrijk is Medo-Perzië. Men houde bij de rijken 
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wel in het oog, dat het wereldmachten zijn die voor korter of 
langer tijd de wereld beheersen. Kleinere tussenrijken vallen in 
het beeld weg. 

Waarin zat nu het lagere van het tweede rijk. Niet in de mindere 
omvang of uitgebreidheid, maar in minder absolute vorstenmacht. 
Nebukadnezar kon zeggen: De staat ben ik. De volgende rijken 
misten dat absolutisme. Bij de Medo-Perzische heerschappij 
moest met de staatsregeerders en lagere vorsten rekening 
gehouden worden. De koning was aan wetten gebonden, die hij 
niet eigenmachtig buiten werking kon stellen. De wetten der 
Meden en Perzen zijn bekend. (Dan. 6:16). Wel had de koning 
nog veel glans, maar niet het absolutisme van Babel. 

Dat met het zilver Medo-Perzië bedoeld is, blijkt niet alleen 
hieruit, dat het 't eerste wereldrijk was dat op het Babylonische 
volgde, maar ook, dat het een tweedelig rijk was, getypeerd in de 
armen van het beeld. Wel was het in de loop der tijden één rijk 
geworden, maar het bleef de tweeheid in zich dragen. 
 
HET DERDE KONINKRIJK. « ...daarna een ander, het derde 
koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde ». 
Vs. 39. 

Het derde wereldrijk is het Grieks-Macedonische. Dit was weer 
minder in waarde dan de twee vorige, De Grieken waren 
republikeins in aanleg en wilden wel leiders, doch geen 
despotische heersers. De vorsten konden zich alleen door 
persoonlijke eigenschappen tot heersers verheffen en waren nog 
meer door wetten en instellingen gebonden. Het aanzien van de 
vorst daalde naarmate de invloed van het volk toenam. 

Het derde rijk zou over de gehele aarde heersen. Deze 
aanwijzing zegt duidelijk, dat hier op het Grieks-Macedonische 
rijk gedoeld wordt, dat in en door de persoon van Alexander de 
Grote de toenmaals beschaafde landen der aarde onderwierp en 
zijn invloed en macht dermate uitbreidde als nog geen ander rijk 
bezeten had. Deze heerschappij duurde niet lang. 
 
HET VIERDE KONINKRIJK. « En het vierde koninkrijk zal hard 
zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en vergruist; 
gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen 
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en verbreken ». Vs. 1.0. 
Het vierde wereldrijk is het Romeinse. Na Griekenland toch is 

er geen macht geweest, die de wereldheerschappij verkreeg dan 
alleen Rome. Weer is het gehalte minder dan van de vorige 
machten. Het volk heeft nog meer invloed dan in Griekenland, de 
glans van het staatshoofd is nog minder dan die in Griekenland. 
De Romeinse koningen, konsuls, tribunen, keizers waren feitelijk 
niet meer dan eerste dienaren van de staat en regeerden veelal bij 
de gratie van het volk. Het volk was niet meer zo slaafs 
onderworpen als in vroeger eeuwen, het had zijn eigen strevingen.

Het vierde wereldrijk zou hard zijn als ijzer en alles vermalen, 
vergruizen en verbreken. Hier staan we voor een langzaam, maar 
zeker zich baanbrekende; alles onderwerpende, in zich 
opnemende en veroverende macht, die voor niets terug deinsde. 
Vermalen en vergruizen gaat niet in één slag of stoot. Rome heeft 
dan ook meer dan een eeuw over zijn veroveringen gedaan. Won 
Alexander als met één slag de oosterse wereld, Rome bereikte 
eerst op de lange duur zijn doel. Het vermaalde en vergruisde. 
Beide woorden wijzen op de langzame maar zeker voortgaande 
onderwerping en bewijzen daarmee, dat het vierde rijk Rome is. 
Geen ander. Het Griekse rijk vermaalde niet, het heerste als met 
een slag. Rome vermaalde. Het duurde dan ook tot 117 na Chr. 
dat het zijn grootste uitbreiding had, Toen toch veroverde keizer 
Trajanus o.a. Babel en zette hij de grenzen van het rijk tot over de 
Tigris uit door Armenië, Assyrië en Mesopotamië in Romeinse 
provinciën om te zetten. Trajanus wilde toen, evenals Alexander 
de Grote Indië gaan veroveren. Hij werd evenwel door opstanden 
tot de terugtocht gedwongen en kwam daarbij om. Reeds eerder 
had Rome zich in West Europa baan gebroken (58-50 v Chr. 
tochten in Gallië d.i. het tegenwoordige Frankrijk en België en 
naar Brittanica, Engeland). Zo werd Rome het vierde wereldrijk 
vermalende, vergruizende, ook verbrekende. 

Dat het het vierde rijk is, volgt niet alleen uit het woord 
vermalen en vergruizen, bezien in het licht der historie, maar ook 
uit het feit, dat het ten slotte Babel veroverde. 

Nebukadnezar toch bezag alles van uit Babel. Hij wilde weten, 
wat hierna geschieden zou, vs. 29. Hij dacht vanzelf ook over het 
grote Babel en zijn rijk, Welnu, Medo-Perzië nam Babel en 
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Babylonië in, Griekenland evenzo. En ten slotte ook Rome, Dat 
de stad Babel toen nog bestond, blijkt uit de gewijde en 
ongewijde geschiedenis. De ongewijde (zie Weber, 
Weltgeschichte, dl. I onder Trajanus) vermeldden wij hier boven; 
de gewijde zegt, dat Petrus vanuit Babylon schreef, 1 Petr. 5:13. 
Wij geloven, dat hiermee letterlijk Babylon wordt aangeduid, niet 
typisch Rome, wat men er gaarne van maken wil, niet alleen van 
Roomse, maar ook van Protestantse zijde. 

Zo hebben we 3 opeenvolgende machten, die alle Babel en 
Babylonië innamen, de stad en het land, waarin Nebukadnezar 
allermeest belang stelde. Hierbij komt ook nog, dat alle ook 
Jeruzalem bezeten hebben. Jeruzalem en Babel, de heilige en de 
onheilige stad, waren steeds betrokken in de uitbreiding en bij de 
uitgestrektheid der wereldmachten. Dat Rome geen koninkrijk 
was, toen het in 63 vóór Chr. Juda, veroverde en in 31 vóór Chr. 
de slag bij Aktium won, waardoor het Griekenland onderwierp, is 
van geen overwegend belang. Onder « koninkrijk » is hier 
eenvoudig « rijk » te verstaan, hetzij dat een stad, vorstendom, 
koninkrijk, keizerrijk of republiek was. Een staatsmacht dus. 
 
BUIK EN DIJEN. Voor we nu verder gaan moeten we een schrede 
terug doen en stilstaan bij de vertaling van: buik en dijen, 
voorkomend bij het derde rijk. Dat is nodig om twee redenen: 
Vooreerst om de uiteenlopende vertalingen. Dan vanwege de 
vraag, met welk wereldrijk de tweedeling begon, met of in het 
derde of met en in het vierde. Allereerst dus de verschillende 
vertalingen. Luther vertaalt: Buik en lendenen. Nieuwere Duitse 
vertalingen volgen hem hierin na. Andere zetten: heupen. 
Nieuwere Franse vertalingen zijn hierin verdeeld, de een zet: 
heupen, een ander dijen, De Oude en Herziene Engelse vertaling 
zet: dijen. Men ziet in, dat dit punt van belang is: een heup of 
lenden is geen dij. Als buik en dijen van koper zijn, begint de 
deling in Griekenland, daar zou dus in later tijden een 
tweedeeling moeten plaats hebben gehad, die dan een voortzetting 
zou gevonden hebben in het Romeinse rijk. Immers de schenkelen 
(scheenbenen) zijn de voortzetting van de dijen. Laat ons nu een 
en ander met de konkordantie onderzoeken. 

Het woord buik en dijen vinden we slechts eenmaal in het 
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Arameese gedeelte der Schrift. Dit is in Dan. 2. Dit is evenwel 
geen bezwaar want de Hebr. woorden ter aanduiding van deze 
lichaamsdelen verschillen weinig of niets van de Arameese. 

Het Hebr. woord, door buik vertaald, is overgezet door « 
ingewand », in Gen. 25:23; Num. 5:22; 2 Sam, 20:10; 2 Kron. 
21:15; 18, 19; Job. 20:14; Ps. 22:15; 40:9; 71:6; Hooglied 5:4; 
Jes. 16:11; 48:19; 49:1; 6315; Jer. 4:19; 31:20; Klaagl. 1:20; 2:11; 
Ez.3:3; 7:19; Jona 1:17; 2:1, door lijf in Gen. 15:4; Ruth 1:11; 2 
Sam. 7:12; 16:11; 2 Kron. 32:21, door buik in Hooglied 5:14 en 
in Dan. 2:32, Dit zijn al de teksten, Men ziet, dat ingewand het 
meest voorkomt: 23 van de 30 maal, lijf 5 maal en buik met Dan. 
2 mee, slechts 2 maal. De St. Vert. heeft in de Kanttekening op 
Dan. 2:32 Hebr.: ingewand. Voor de Hebreër zijn het ingewand 
de inwendige organen, in de lichaamsholte liggend, meestal die 
van het onderlijf. 

Het Arameese woord door « dijen » vertaald, is hetzelfde 
woord, dat in het Hebr. voor zijde(n) gebruikt wordt en steeds in 
de St. Vert. door « zijde(n) » is vertaald. En wel 28 maal: Gen. 
49:13; Ex. 26:22, 23, 27; 36:27, 28, 32; Richt. 19:1, 18; 1 Sam. 
24:4; 1 Kon. 6:16, 2 Kon. 19:23; Ps. 48:3; Jes. 14:13, 15; 37:24; 
Jer. 6:22; 25:32; 31:8; 50:41; Ez. 32:23; 38:6, 15; 39:2; 46:19; 
Amos 6:10; Jona 1:5. Alleen in Dan. 2:32 vertaalde de St. V. 
hetzelfde, nu Arameese woord, door « dijen ». We vinden dit niet 
konsekwent en onjuist en menen, dat het woord ook in Dan. 2 
door zijden had moeten vertaald worden, iets wat de Leidse 
Vertaling dan ook doet. Zeer terecht. Een « zijde » is iets heel 
anders dan een dij. Dan. 2:32 wekt de gedachte, alsof het beeld 
van borst tot knieën van koper was, alsof de tweedeling reeds in 
Griekenland begon, alsof het Romeinse rijk de voortzetting was 
van het Griekse. Geen van drieën is waar. Nebukadnezar zag 
alleen buik (ingewand) en zijden van koper, en niet de schenkelen 
(scheenbenen) maar de gehele benen van ijzer. Een lichaam laat 
zich wel indelen in hoofd, borst, buik (onderlijf) benen, voeten, 
maar niet zoals de St. V. dit doet. 

Of bij de benen te denken is aan de later in het Romeinse rijk 
voorgekomen splitsing in Oost- en Westromeinse rijk, is niet te 
zeggen, Velen nemen dat aan. Daarbij moet men zich dan 
voorstellen, dat de benen tot een eind beneden de dijen door een 
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gewaad bedekt zijn, zodat alleen het onderste deel zichtbaar is. De 
mogelijkheid bestaat. Alleen zij er dan op gewezen als men het 
een aanneemt, men dikwijls ook gebracht wordt tot het ander. De 
splitsing van het rijk had plaats in het jaar 395 n. Chr.; het 
Westromeinse rijk ging onder in 476 n. Chr., het Oostromeinse 
echter eerst in 1453. Dan zou men, zo gezien, ook moeten 
aannemen, dat het ene been langer moet zijn geweest dan het 
ander. We laten een en ander over aan eigen inzicht. 
 
HET VIJFDE KONINKRIJK. « En dat gij gezien hebt de voeten en 
de tenen ten dele van Pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat 
zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers 
vastigheid in zijn, ten welken (d.i. waarom) gij gezien hebt ijzer, 
vermengd met modderig leem en de tenen der voeten ten dele 
ijzer en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard en ten dele 
broos zijn. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig 
leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij 
zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met 
leem niet vermengt ». Vs. 41-43. 

We hebben hier een nieuw koninkrijk. Dit wordt te weinig 
ingezien. De traditioneele mening, dat in het beeld van Dan. II 
slechts 4 rijken zijn, is zo ingeworteld, dat ze bijna onuitroeibaar 
is. Dat komt mede, omdat Israël uit het oog verloren is en men 
meent, dat dit volk geen toekomst meer heeft. Men ziet dan in het 
beeld wel een steeds in macht minder wordende regeringsvorm, 
maar laat het feitelijk eindigen in het Romeinse rijk, dat dan in 
onze dagen zijn eindpunt bereikt. Het zuivere goud heeft dan 
successievelijk plaats gemaakt voor het broze leem, de absolute 
monarchie is vervangen door de broze democratie, de 
alleenheerschappij door een volksregering, die alle glans verloren 
heeft. Het leem is dan de voorstelling van Socialisme, Nihilisme, 
Anarchisme, Bolsjewisme, de « sterke mannen » zijn het ijzer, die 
het wereldbeeld voor korte tijd staande houden, de dictatoren. 
Men zegt dan nog in het Romeinse rijk te leven, niet staatkundig, 
maar omdat het Romeinsche recht nog heerscht, omdat de « 
Romeinsche » (Latijnse) taal nog gebruikt wordt in de Roomse 
Kerk en in de wereld van geleerden, omdat de Romeinse leuze: « 
brood en spelen » steeds luider klinkt, enz. Hiermee maakt men 
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een letterlijk bestaand hebbend wereldrijk tot een figuurlijk zich 
voortzettend rijk; men « vergeestelijkt » dus in velerlei opzicht en 
ziet geen letterlijk vijfde rijk, dat ons toch getekend wordt. 

Dit geschiedt evenwel niet door allen even sterk. Naar 
Adventistische mening, zijn de voeten de rijken, die ontstaan zijn 
uit het Romeinse rijk in de Volksverhuizing (4e en 5e eeuw). Het 
tegenwoordige Europa zou dus de voeten symboliseren. Deze 
mening komt praktisch op hetzelfde neer. 

Evenzo de Russellistische visie, die in het vijfde rijk Engeland 
ziet. Nog een andere mening is deze: het vijfde rijk is de 
Mohammedaanse heerschappij, die in 636 na Chr., d.i. 666 jaar 
nadat Rome zijn eerste keizer kreeg (31 v, Chr. Slag bij Aktium, 
Cesar alleenheerser) zich van Jeruzalem meester maakte. In geen 
dezer drie meningen kunnen we delen. We zien er wel 
aanwijzingen in, dat er meer inzicht komt, dat er vijf en niet viér 
wereldrijken zijn, maar geloven, dat de Schrift iets anders zegt 
dan men er van maakt. We willen dat nagaan. 
 
NOG TOEKOMSTIG. Vooreerst staat er: En dat gij gezien hebt de 
voeten en de tenen..., dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Hier 
wordt een nieuw lichaamsdeel genoemd. Rijken ontstaan op het 
grondgebied van het Romeinserijk, dus in de benen, kunnen de 
voeten niet zijn. De Schrift spreekt van rijken, die buiten de benen 
liggen, al hebben zij er verbinding mee. Verder wordt er gezegd: 
dat zal een gedeeld koninkrijk zijn; niet: dat zullen gedeelde 
koninkrijkEN zijn. Samen vormen ze één rijk, niet vele. 

Ten tweede staat er: Zij zullen zich wel door menselijk zaad 
vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten. 
Hierin meent men verschillende door huwelijk aan elkaar verwant 
geworden vorstenhuizen te zien, die toch elkaar zullen afvallen. 
Wij voor ons zijn weer een andere overtuiging toegedaan. 

Wie zijn die « zij »? Dit persoonlijk voornaamwoord kan alleen 
terug slaan op de in vs. 42 genoemde tenen, een soort statenbond. 
Deze zullen zich vermengen met menselijk zaad, Chald. « zaad 
van Enosh ». Wat wil dit zeggen? Het woord Enosh is zowel 
persoons- als soortnaam. Persoonsnaam is het woord in Gen. 
4:26; 5:9; Lk: .2:38, soortnaam, genomen voor het menselijk 
geslacht, is het in Gen. 6:4; Ezra 4:11; Dan. 2:38 
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(mensenkinderen, Chald.: zonen van Enosh.) Hij, Die op de 
wolken komt en een koninkrijk ontvangt, heet een Zoon van 
Enosh, Dan. 7:13. Het zaad van Enosh nu in 2:43 en de Zoon van 
Enosh schijnen ons fysiek (natuurlijk) verwant, te meer, waar 
deze hoofdstukken met elkaar balanceren. (Zie struktuur). Is dit 
zo, dan is het « menselijk zaad » Israël, het volk, welks heiligen 
des Allerhoogsten eenmaal het koninkrijk ontvangen zullen. Jer. 
18:1-6 stelt ons het Huis Israëls voor als leem. Het ijzer stelt dan 
de 10 koninkrijken der Heidenen voor, die mede het vijfde rijk 
vormen, en waarin het uitloopt. Zo bezien zou daaruit volgen, dat 
Israël, en wel het afvallige deel, dienst zou moeten doen als een 
soort cement, hechtsel tussen de 10 tenen. Die zijn ten dele van 
ijzer, ten dele van leem. De teenkootjes (beentjes) vormen het 
ijzer bestanddeel, het overige het leem element. Dit is dan 
mogelijk door Israëls geldmacht. Het Joodse element speelt op 
deze wijze een hoofdrol in dit vijfde rijk. Elk der 10 tenen is er 
mee omgeven. Op zichzelf stoten de tenen elkaar af, het afvallige 
Jodendom moet en, wil trachten ze te verbinden. 

Hierin is Satans hand. Hij wil op deze wijze Israël met de 
Volken assimileren, het grote Volk emanciperen (gelijk maken) 
met de Heidenvolken. Dit is mogelijk door de afval, in 2 Thess. 
genoemd. 

De opzet lukt niet. De tenen verenigen zich niet, omdat ijzer en 
leem niet aan elkaar hechten. Vandaar dat alles zijn 
zelfstandigheid behoudt en de tweedracht blijft heersen èn tussen 
de tenen èn tussen Jood en Heiden. 

Waar in het goud, zilver, koper en ijzer mede volken zijn 
begrepen, kan het leem, ook een aardse substantie geen groep 
personen zijn, het moet mede een volksmacht voorstellen. 

Ten derde staat er: « Doch in de dagen van die koningen zal de 
God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid 
(Chald. in de eeuwen, dat zijn de 2 toekomende aionen) niet zal 
verstoord worden. En dat koninkrijk zal geen ander volk 
overgelaten worden, het zal al die koninkrijken vermalen, maar 
zelf zal het in alle eeuwigheid (Chald. in de eeuwen, de olamim of 
aionen hierboven genoemd) bestaan. » Vs. 44. 

In de dagen van die koningen. Hoe is dat mogelijk, als men die 
koningen laat beginnen te regeren van af de 4e of 5e eeuw? Dan 
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zouden ze nu 1500-1400 jaar oud moeten zijn! Men lette er wel 
op, dat er staat: in de dagen van die koningen, niet: van die 
koninkrijken. Hierin ligt het derde bewijs, dat we hier met een 
toekomstig koninkrijk te doen hebben, niet met een in de 
Middeleeuwen ontstane opeenvolging van rijken of een 
hedendaagse wereldmacht. 

In de dagen van die koningen wil zeggen: in de tijd van hun 
regering. Zodra dus de Tien-Statenbond gevormd is, weten we, 
dat de tijden der Heidenen een eind zullen nemen. Dat er veel in 
die dagen geschieden zal is zeker, maar binnen hun regeringsjaren 
valt de eindkrisis. 

We houden ons hierbij vast aan het door God gegeven 
letterlijke getal tien. Dat is geen bepaald voor een onbepaald 
getal. Het zijn letterlijk 10 koningen Op. 13 en 17 spreken van 
een beest met 7 hoofden en 10 hoornen. Waar we aan kunnen 
tonen, dat die 7 letterlijk 7 betekent, geloven we ook, dat de 10 
letterlijk 10 is. Nergens nu in de historie is een rijk aan te wijzen, 
dat na het Romeinse komende, aan de kenmerken van vs. 44 heeft 
beantwoord. Uit het Romeinse rijk ontstonden geen 10 
koninkrijken. Bovendien vallen ze buiten dat rijk, daar de tenen 
buiten de benen vallen. Nergens vinden we, dat die 10 rijken één 
koninkrijk vormen, een statenbond in dit geval. Nergens zien we, 
dat Engeland met 9 anderen de wereldmacht uitgeoefend heeft. 
Evenmin de Islam. Nog nimmer is in de dagen van dié koningen, 
het aionen bestaande rijk van de God des hemels opgericht. 
Daarom geloven wij, dat Dan. 2:44 toekomstig is. Eerst als dat 
rijk verschijnt, weten we dat het einde nabij is. Tussen het vierde 
en vijfde rijk is een onderbreking gekomen, waarin we nu nog 
leven. 
 
VERGELIJKING. Hegel, de Duitse filosoof, heeft de verschillende 
stadiums in het politieke leven der volken aldus gekwalificeerd. 
In Babels tijd leefden de Volken in de politieke kinderleeftijd, 
tijdens het Medo-Perzische rijk in de politieke knapenleeftijd; in 
het Griekse rijk in de politieke jongelingsleeftijd, in het Romeinse 
rijkin de politieke mannenleeftijd. 

Hiermee is de leeftijd van het politieke leven niet ten einde. Op 
de mannenleeftijd volgt de grijsaardsleeftijd. Deze is nog niet 
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ingetreden. Er zal eenmaal een rijk komen, dat de kenmerken van 
afgeleefdheid duidelijk vertoont. En dan, als de eerste mensheid is 
afgeleefd, kan de nieuwe Mens geopenbaard worden. Hij, Die de 
dagen verlengd heeft en door Wien het welbehagen des Heeren 
gelukkiglijk zal voortgaan. Dit voert ons tot de wederkomst van 
Christus, de Steen, die het beeld zal vermalen. 
 
DE STEEN. « Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een Steen 
zonder handen afgehouwen werd, die het ijzer, koper, leem, zilver 
en goud vermaalt. » 

Hier hebben we een profetische penseelstreek, die de 
ondergrond aanbrengt voor de latere kleurmengelingen op het 
doek der toekomst. Wat er in die dagen nog meer plaats heeft, 
zegt Daniël niet aan de koning. Dit ging hem niet aan, wijl dit 
Israël betreft. De uitwerking vinden we in Daniël 7 en andere 
gedeelten, alsmede in De Openbaring. Nebukadnezar wist nu 
genoeg. Zijn rijk zou niet blijven bestaan, doch de andere 
evenmin. Zijn eenhoofdig gezag liep uit op een gedeelde 
regeringsvorm. Doch ook deze is niet bestendig. Na het vijfde, 
komt het zesde rijk. En dan neemt God het woord en richt het rijk 
op, waarin de Mensenzoon Koning zal zijn over alle volkeren, 
Dan. 7:14. We willen vs. 45 nog nader bezien en eerst nagaan, 
wat de Steen is. 
 
WAT HIJ NIET IS. Vaak meent men, dat met de Steen het 
Christendom bedoeld is. Dit kwam in de tijd van het vierde rijk en 
heeft zich over de hele aarde verbreid. Deze verklaring is niet 
houdbaar. De Steen toch komt niet, voordat de tenen er zijn. Het 
Christendom kwam, toen de benen er waren. Verder is het 
Christendom nimmer een koninkrijk, een staatsmacht geworden, 
tenzij men daar het Pausdom voor wil nemen, wat naar 
Protestantse mening niet aanvaard wordt. Hierbij komt nog, dat 
noch het Christendom in algemene, noch het Pausdom in 
bijzondere zin heel de wereld vermalen heeft. Er zijn nog een 
kleine 1200 miljoen niet-christenen tegenover ruim 650 miljoen 
christenen (300 milj. R.K., 230 milj. Prot., 120 milj. Gr. Kath. 
tegenover 250 milj. Mohammedanen, 235 milj. Brahmanen-
Hindoe's —, 570 milj. Boeddhisten — Sjintoïsten —
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Gonfuciïsten — Laotzisten, 90 milj. afgoden dienaars —
Fetisjisten — Sjamanisten, 14 milj. ongodsdienstigen, los van 
alles staanden, ± 13 milj. Joden). Hoe het Christendom dus als 
steen de wereld vermalen heeft, is met deze cijfers voor ogen, niet 
in te zien. En neemt men daarvoor de « Christelijke » naties, dan 
gaat ook dit niet op, want hun macht is aan het ondergaan en 
heerst bovendien nog niet op de gehele aarde. Voorts zal het 
Christendom, noch de Chr. wereldmacht in alle eeuwigheid 
bestaan. 

De Steen is wat anders. Hij is niet het produkt van een 
geleidelijke voortgang, maar verschijnt plotseling en kent niet de 
geleidelijke ontwikkeling, die men zich gaarne bij het 
Christendom voorstelt. Tegenwoordig wil het Russellisme mede 
voor deze Steen doorgaan. Eenmaal zou dus de aarde door het 
Russellisme vervuld worden. Zij met het Hoofd menen de Steen 
te vormen. Dit is een in wezen Roomse trek, die erger is dan 
Rome zelf. Ook het Russellisme zal niet in eeuwigheid bestaan. 

Noch het Christendom, nog enig « isme » is de in de droom 
geziene Steen. Wie dat meent, zij er op gewezen, dat het gehele 
beeld vermalen wordt. Ware het Christendom de Steen, dan zou 
het in de eindtijd de grote macht moeten ontwikkelen die de Steen 
bezit. Nergens wordt ons dat in de Schrift geleerd. Juist het 
tegendeel. 
 
WAT HIJ IS. De Steen is Christus. Maar niet in Zijn eerste komst. 
Toen heeft Hij geen enkel rijk vermalen. Toen was het bovendien 
niet in de dagen van die koningen, die er tijdens het vijfde rijk 
zullen zijn. De Steen is Christus in Zijn tweede komst. Van 
Zichzelf zegt Hij: « Wie op dezen Steen valt, zal verpletterd 
worden. » Mt. 21:44. Zie ook Jes. 8:14, 15. Dat betrof Zijn eerste 
komst. Toen struikelde Israël over Hem en werd verpletterd (70 n. 
Chr.). « En op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen. » Dat is de 
tweede komst. Dan gaat Hij vermalend te werk. Men ziet hieruit, 
dat de Steen noch het Christendom, noch Rome, noch enig « Isme 
» is. Die bestonden er in Christus' dagen nog niet. En toch was de 
Steen er. De Steen wordt « afgehouwen » zegt de St. Vert. De 
Leidse Vert. heeft: dat vanzelf een Steen zich losmaakte, V.d. 
Palm: dat uit de berg een steenklomp zich losrukte. Ook 
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buitenlandse vertalingen hebben het wederkerende werkwoord 
zich losmaken, zich losrukken. Strikt genomen is de vertaling « 
werd afgehouwen, afgesneden » echter beter. 

De Steen wordt afgehouwen, losgemaakt uit de berg. Die berg 
wordt door velen aangezien als de Olijfberg. Daarop komt 
Christus weder, Zach. 14:4, Hand. 1:11. Van die berg zal Hij Zich 
mogelijk snel losmaken om tegen de vijanden te strijden en de 
wereldrijken te vermalen. Zach. 14 zegt, dat de Heere zal 
uittrekken en strijden tegen de Heidenen. o.i. hebben we hier 
echter te denken aan Christus' openbaring uit God in heerlijkheid. 
De Symbolische Steen wordt niet losgemaakt uit een letterlijke 
berg. 

De uitdrukking « zonder handen » in vs. 34 vinden we ook in 
Dan. 2:34; 8:25; Job. 34:20; Klaagl. 4:6; Hand. 7:48; 17:24, 25; 
19:26: 2 Cor. 5:1; Ef. 2:11; Col. 2:11; Heb. 9:11, 24. Hij wijst 
Gods rechtstreekse ingrijpen aan, niet op een geleidelijke 
ontwikkeling van een Kerk, leer of stelsel. God sluit de 
ontwikkelingsgang der koninkrijken plotseling af. Het beeld 
wordt dan gaandeweg vermalen. 
 
DE VERBORGENHEID VAN DAN. II. Op een bijzonderheid valt 
alle nadruk. En toch wordt deze door geen enkele groep of 
richting naar voren gebracht en berust daarop èn de 
verborgenheid van Dan. 2 èn de verdere verklaring van Dan. 7 en 
8 en daarmee van geheel Daniël en mede die van De Openbaring. 
De Steen vermaalt het ijzer, koper, leem, zilver en goud. Men zou 
menen, dat alleen het ijzer-leem vermalen werd, het laatste rijk. 
De Schrift zegt, dat ook het ijzer, koper, zilver en goud vermalen 
worden. Verder zegt de Schrift, dat het beeld geslagen werd aan 
zijn voeten, vs. 34. Hieruit volgt een allergewichtigste konklusie 
n.l. deze: In de eindtijd is het gehele beeld weer daar. 
Nebukadnezar zag het beeld geslagen worden aan de voeten, hij 
ziet het hele beeld vermalen worden. Daniël spreekt daar ook van 
in zijn uitlegging. Dus moet het hele beeld weer aanwezig zijn, 
anders kon het niet in zijn geheel, in al zijn onderdelen vermalen 
worden. Dit nu is dè verborgenheid van Dan. 2, maar hierover 
spreekt Daniël verder niet tot de koning. We zinspeelden hierop 
in dit gedeelte, waar we spraken over de komst van het zesde rijk. 
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Eerst komt het vijfde, het IJzerleemrijk, daarna verrijst het geheele
beeld als zesde wereldrijk. Dit schijnt aan Daniël niet nader
verklaard te zijn, want in zijn droom (hfdst. 7) wordt dit
geopenbaard en verzoekt hij om uitlegging (7:16). 

We gaan een en ander nog eenmaal na. Vooreerst letten we er 
op, dat er 5 rijken in het beeld aangeduid worden en niet 4, zoals
veelal wordt geleerd, dat dus het Romeinse rijk niet het laatste is.
Dat wordt driemaal in het beeld aangegeven: 
 

 
De vierde maal vinden we het vijftal in de uitlegging: 

 

 
Men ziet van hoeveel belang dit punt is. Viermaal brengt de 

Schrift het naar voren, bewijs, dat er sterk de aandacht op wordt
gevestigd. Dat de koning de zaak wilde weten en de Chaldeën die
zwaar vonden, is nu te begrijpelijker. Daniël heeft echter niet alles
geopenbaard of kunnen openbaren. Eerst vele jaren later kreeg hij
zelf meer licht. (Zie Dan. 7). 

Dan zie men wel in, dat het gehele beeld vermalen wordt. Dit 
wordt drie maal naar voren gebracht. Eerst in vs. 34: « ...een 
steen ... die sloeg dat beeld aan zijn voeten ». Het zou geen zin 
hebben van een beeld te spreken, als het geheel er niet was en niet
van voeten, als de andere lichaamsdelen, ontbraken. Dan in vs. 
 

 

Vs. 32, 33 Vs. 35 ¹ Vs. 45 ¹
goud ijzer ijzer
zilver leem koper
koper koper leem
ijzer zilver zilver
ijzer-leem goud goud

1een koninkrijk — Babylonische rijk.
2een ander koninkrijk — Medo-Perzische rijk.
3het derde koninkrijk — Grieksch-Macedonische rijk.
4het vierde koninkrijk — Romeinse rijk.
5een gedeeld koninkrijk— Toekomstig IJzer-leemrijk.

¹ De Septuaginta heeft in vs. 35 en 45 de volgorde leem, ijzer, koper, zilver en goud.
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35, « Toen werden TE SAMEN vermalen, ijzer, leem, koper; zilver 
en goud en zij werden gelijk kaf ... en de wind nam ze weg en daar 
werd geen plaats voor dezelve gevonden. Alles wordt te samen
vermalen, dus moet in zijn geheel aanwezig zijn. De Schrift zegt
niet, dat er één vermalen wordt. 

Waar we reeds uiteenzetten, dat de Steen Christus is in Zijn 
tweede komst, is dit vermalen nog niet geschied. Men kan niet
zeggen, dat Babel vermalen is door de Steen. Hoogstens (en dat is
dan nog onjuist) dat het vermalen werd door Medo-Perzië. 
Evenmin is Medo-Perzië door de Steen vermalen. Evenmin het
Romeinse rijk. Waar de metalen van het beeld nochtans vermalen
worden door de Steen, moeten zij er eenmaal weer zijn, dus
hersteld worden. En eindelijk zegt vs. 44: « ... het zal al die 
koninkrijken teniet doen ». Er staat niet: al de koninkrijken, dus in
het algemeen, maar al DIE koninkrijken. Dit kunnen geen andere
zijn dan de 5 door Daniël opgesomde. Waar 4 daarvan reeds
voorbij zijn gegaan, maar nimmer door de Steen werden vermalen
(ook Rome niet, zelfs al zou men het Christendom, voor de Steen
houden — wat het niet is — want niet het Christendom heeft een 
einde gemaakt aan het Romeinse rijk, maar de opdringende volken
buiten het Romeinse rijk, in de Volksverhuizing) daar volgt
hieruit, dat, zal Daniëls uitlegging bewaarheid worden, al die
koninkrijken, dus Babel, Medo-Perzië, Griekenland, Rome, in 
zekere vorm terugkomen en in de eindtijd dààr zullen zijn. 

We herhalen daarom: Eenmaal keren al die rijken terug. 
 
TE SAMEN. Men zegge niet, dat de andere metalen in het ijzerleem
overgegaan zijn en daar in mede vermalen worden. Dit is een
verkeerde uitlegging. Er staat, dat alles te samen wordt vermalen, 
dat al die koninkrijkEN te niet gedaan worden. Als alleen het
vijfde rijk vermalen wordt, is er geen sprake van een te samen
vermalen en van koninkrijkEN. Het te samen drukt niet uit, dat het
een eerst in het ander wordt opgelost, omgesmolten en dat dit
mengsel, dit amalgama, nu vermalen wordt; het te samen drukt uit
een gelijktijdig tegenwoordig zijn. 

Het woord te samen komt in het Aramees maar éénmaal voor, 
n.l. hier. In de Hebr. vorm echter meermalen. Het betekent
eigenlijk: als één en wijst steeds op een gelijktijdig aanwezig zijn
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van gelijksoortige personen of dingen. Enkele bewijzen: 
Ezra 2:64 « Deze gansche gemeente te samen (n.l. al degenen, 

die vooraf opgesomd waren) waren 52.360 ». 
Ezra 3:9 « Toen stond Jesua, zijn zonen en zijn broederen en 

Kadmiël met zijn zonen, kinderen van Juda als een man » (zelfde 
woord als te samen). Stond Jesua alleen op? Of de anderen met 
hem? En moesten zij daarom bij hem tegenwoordig zijn? 

Ezra 6:20 « Want die Priesters en de Levieten (dus velen) 
hadden zich gereinigd als een enig man, zij waren allen rein. » 

Pred. 11:6 « Zaai uw zaad in den morgenstond en trek uw hand 
des avonds niet af, want gij weet niet, wat recht wezen zal, óf dit 
of dat, of dat die beide te samen goed zijn zullen. » 

Jes. 65:25 « De wolf en het lam zullen te samen weiden ». Zie 
voorts 2 Kron. 5:13 (eenpariglijk), Neh. 7:66. 

Ziet men wel, hoe het te samen niet betekent, dat er één is, maar 
aanwijst; dat er twee of meer zijn. Als de Schrift dus zegt, dat de 
rijken te samen vermalen worden, moeten ze er te samen zijn. Vs. 
35 zegt dan ook, dat zij werden (niet één dus) als het kaf, dat de 
wind ze wegnam, dat er voor dezelve (niet voor het vijfde dus 
alleen) geen plaats gevonden werd. 

Uit het « te samen » volgt nog iets. Het goud wordt geen zilver, 
deze beide geen koper, deze drie geen ijzer. Medo-Perzië is geen 
omgevormd Babylonië, Griekenland geen omgevormd Babylonië 
en Medo-Perzië, Rome geen omvorming van de vorige drie. Elk 
der rijken komt eerst zelfstandig op en vermeestert dan de andere. 
Hieruit volgt onweersprekelijk, dat het rijk van ijzer en leem geen 
omgevormd Romeins rijk kan zijn, niet kan zijn de uit dat rijk 
ontstane staten, maar een geheel nieuwe vorming moet zijn, een 
eerst op zich zelf staand rijk zal zijn. Het kan zijn wortel, de 
voetwortel wel hebben in of tegen dat rijk aan, maar moet met dat 
al een aparte vorming zijn. De voeten zijn de benen niet, dus het 
vijfde rijk kan noch een hersteld Romeins zijn, noch bestaan uit 
de staten van het uiteengevallen rijk. Historie en logika verzetten 
zich tegen die mening van Adventisten, Russellisten en Darbisten. 
En niet het minst de Schrift. Als de benen het Rom. rijk zijn en dit 
terug komt, met de andere delen van het beeld, dan kunnen de 
voeten dat rijk niet zijn. 

Wat en waar het vijfde rijk zal zijn moet de historie leren. Het 
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is mogelijk Rusland, door het voetgewricht Duitsland, verbonden 
aan de delen van het vroegere Romeinsche rijk. Rusland moet dan 
een konglomeraat (samenhang) worden van 10 op zich zelf 
staande staten, wat zeer wel mogelijk is. Thans reeds bestaat het 
uit een aantal republieken. Geografisch is het thans het enige 
grote rijk, dat Babel en Jeruzalem kan bezitten, daar het in Voor-
Azië vooruitgrijpt. Men houde bij dit alles in het oog, dat we 
slechts een mógelijkheid geven, geen zékerheid stellen. 

Dat het Engeland niet is, geloven we hierom: Engeland maakte 
eens deel uit van het Romeinse rijk en zijn delen liggen wijd 
uiteen over de wereld. Evenmin komt America in aanmerking, 
gescheiden als het is van Europa. Zo blijft tot heden toe alleen 
Rusland, of Duitsland-Rusland, over als het meest waarschijnlijke 
vijfde rijk. 

Stellen we dit als mogelijkheid, met alle zekerheid ontkennen 
we, dat we nu al, in onze dagen, in het laatste stadium van 
Nebukadnezars wereldrijkenbeeld leven. De Schrift zegt, dat het 
vijfde rijk een gedeeld koninkrijk zal zijn, uit 10 staten bestaande. 
Deze zijn nog niet aan te wijzen. 

In de tijd van het einde zullen al de metalen, dus al de rijken 
tegenwoordig zijn. En wel gelijktijdig. Vs. 44 spreekt dan ook 
van: al die koninkrijken. Vs. 35 versterkt dit door het woord: toen. 
Toen n. 1. toen het hele beeld daar voor de koning stond, toen, 
toen de Steen de voeten trof. Waar de Steen nog komen moet, 
moet dat « toen » ook nog plaats vinden. Vs. 44 noemt de delen, 
al die koninkrijkEN, niet: het laatste koninkrijk. Wij menen, dat 
men met de Schrift in de hand genoegzame bewijzen heeft voor 
de herleving der oude rijken. 

Zo goed als alle uitleggers hebben dit te samen vermalen van al 
die koninkrijken uit het oog verloren. Ons is althans geen enkele 
exegeet of werk bekend, die dat leren. Men spreekt wel van van 
een hersteld Romeins rijk. Hierdoor ontstaat een leemte in de 
uitlegging der profetie, die zich wreekt en Adventisme-
Russellisme, Darbisme en de verdere christenheid doet dwalen. 
Zonder de te samen vermaling is Dan. 7 niet goed te verstaan en 
veel van het overige van Daniël ook niet. 

We moeten daarom met nadruk herhalen, dat in de eind tijd alle 
vroegere wereldmachten opnieuw hun rol zullen spelen, daartoe 
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vlak na elkaar weer zullen opkomen, waartoe van te voren de 
verhoudingen voorbereid worden. Een der nieuwe zal 
overheersen. Dit is het vierde rijk van Dan. 7 en Op. 13 en 17. En 
dat geheel verschijnt. Hierin zal het Beest zich als hoofd 
opwerpen en zo zal Satan aantonen, dat hem alle koninkrijken der 
wereld overgegeven zijn, Mt. 4:8. Dan — daarboven staat een 
ander woord. Satan moge veel macht hebben, hij moge thans zijn 
de overste van de macht der lucht, hij is niet almachtig. « Mij is 
gegeven àlle macht in hemel en op aarde », Mt, 28:18, zegt 
Christus. En Hij is de Steen, die te samen vermalen zal het weer 
herleefde beeld en alle als kaf zal verstrooien. 
 
HERSTEL VAN HET VROEGERE ROMEINSE RIJK? Vele gelovigen 
onzer dagen voorspellen de herleving van het Romeinse rijk. Op 
grond van Op. 13. Daarin meent men te kunnen lezen, dat het 
Beest dat Johannes zag opkomen, hetzelfde rijk is, dat er eenmaal 
in zijn dagen was. Men gaat hierbij uit van de vier rijken van Dan. 
7 en meent dat het vierde rijk het Romeinse is, In het pardel- beer-
en leeuwachtige gedrocht ziet men dan het herstelde Romeinse 
rijk. Wij kunnen die opvatting niet delen. We moeten o.i. uitgaan 
van Dan. 2 en eerst zien, dat er vijf wereldrijken op elkaar volgen 
en elk zelfstandig opkomt, Dan komt alles anders te staan. In 
hoeverre de 4 van Dan, 7 met de 5 van Dan. 2 overeenkomen, zal 
nader besproken worden. Hier gaat het om het uitgangspunt: de 
vijf rijken. 

Dat het Romeinse rijk in zijn vroegere vorm hersteld zal 
worden, kunnen we niet zien, dat het in een zekere beperkter 
vorm eenmaal weer aanwezig zal zijn, geloven we wèl. Zo ook de 
andere rijken. Vooraf moet echter het vijfde rijk optreden. Dit zal 
grote veroveringen maken. Oudtijds overwon Medo-Perzië Babel, 
Griekenland Medo-Perzië, Rome Griekenland. Zo is het mogelijk, 
dat het vijfde rijk doende als het vierde, het in zekere vorm 
bestaande vierde overwint en tevens de andere ook onderwerpt. 
Het is evenwel niet nodig, dat het eerst in zijn vroegere omvang 
hersteld wordt. Toen Rome in 146 Griekenland inlijfde, overwon 
het een inwendig verdeeld en tweedrachtig zijn. Zo zou ook het 
vijfde rijk wel eens in het vierde een inwendig verdeeld West-
Europa kunnen vinden; dat een gemakkelijke buit werd. De 
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toekomst zal dit leren. Eén ding staat o.i. wel vast: Het vijfde zal 
het gebied van het vierde aan zich trekken. Indien het vijfde rijk 
Rusland is, mogelijk met Duitsland verbonden of dit in zich 
opgenomen hebbende, dan zou daaruit volgen, dat er in West-
Europa een Russise overheersing te wachten is, die zich tevens 
ook over de vroegere rijken Griekenland, Perzië, die er al zijn en 
Babylonië, het opkomend en thans door Engeland als zelfstandig 
erkende Irak, zou kunnen uitstrekken. Deze Al-russische 
(Panslavische) expansie (uitbreiding) zou verre uitgaan boven die 
van een hersteld Romeins rijk. 
 
DE TIJD VAN HET EINDE? De oorlog van 1914-'18 heeft de 
vervulling van Dan. 2 mogelijk een belangrijke stap naderbij 
gebracht, Rusland is een vijandige wereldmacht geworden, die 
velen met vrees vervult, Europa is in twee helften en partijen 
verdeeld. In hoeverre de pogingen om een (West)-Europese 
Statenbond tot stand te brengen de loop der dingen zal versnellen, 
vermogen we niet te overzien. Mogelijk loopt dit plan uit op een 
opwekken van Rusland's haat en bespoedigt het zijn aanval op het 
Westen. 

Dat er voorboden zijn van de nadering van de tijd van het 
einde, zullen we niet ontkennen. In korte tijd kan er veel 
gebeuren. Toch geloven we niet, dat het einde vlak voor de deur, 
nabij, is. Mogen ook al de schaduwen van de dag der verzoening 
zich beginnen te verlengen, het einde van die dag is er nog niet, 
Komt dat, dan zal duisternis de aarde bedekken en donkerheid de 
volken, Jes. 60:2. Thans is het evenwel nog de dag der zaligheid, 
Om, nu het middernachtelijk geroep aan te heffen: De Bruidegom 
komt! is niet alleen voorbarig, maar ook verwarrend, Men mag er 
op wijzen, men doe evenwel niet, alsof hij er is. God heeft de 
bedeling der genade nog niet afgesloten en tot zolang houdt Hij 
de ontwikkeling der profetie en de verdere uitwerking van Daniël 
op. Het onderzoek van Dan. 2 leert ons mede, dat terstond het 
einde er nog niet is. Het vijfde rijk moet eerst nog gaan 
overheersen en eerst dan kan het komen tot het opkomen van het 
beest van Op. 13. Hieraan gaat, evenwel dan nog vooraf het 
opkomen van de vier dieren van Dan. 7. 

Eemnaal zullen alle bestanddelen van het beeld weer aanwezig 
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zijn. Te samen zullen zij het beeld vormen. Elk heeft dan een 
zekere sfeer die het beslaat. Toch vormen ze te samen een eenheid 
al zal het een gedrongene zijn. Dat is het beest van Op. 13. Dat is 
evenwel groter dan het herstelde Romeinse rijk. En voordat het 
Beest gekomen is, komt het einde niet. Met de herleving der delen 
houdt zich Daniël 2 evenwel niet op, Die moeten we in hfdst, 7 
zoeken. 
 
HET KONINKRIJK DER AIONEN. « ... en dat koninkrijk zal aan 
geen ander volk overgelaten worden, het zal al die koninkrijken 
vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid 
bestaan, » (Chald.: in de olamim, de 2 laatste grote 
wereldtijdgangen, de toekomende eeuwen van Ef. 2:7). 

Van dit koninkrijk, opgericht door de zonder handen 
afgehouwen Steen, heeft men een geestelijk koninkrijk gemaakt. 
De Reformatie heeft hierin eenvoudig de traditie der Kerkvaders 
voortgezet. Hiertegen nu verzet zich het hele verband niet alleen, 
maar ook het gehele O.T. Het verband: Wat kon Nebukadnezar 
verstaan onder een « geestelijk » koninkrijk? Hij moet het 
opgevat hebben als een reëel, aards koninkrijk met een zichtbare 
Koning, volk, hoofdstad en land. En terecht, Het is het rijk van 
Christus op aarde; het vangt aan in Palestina, gaat dan omvatten 
geheel Kanaän (zie hfdst. 11), breidt zich dan verder uit, de hele 
toekomende aioon (eeuw) door om ten slotte de hele aarde te 
omspannen. Dit is het geval in de tweede toekomende aioon als 
het Nieuw-Jeruzalem op aarde zal nederdalen. 

Er komt een aards Messiaansch koninkrijk. Dat koninkrijk is 
wel niet van, Gr.: uit de wereld, Joh. 18:36, maar daarom toch wel 
op aarde. Het is een even letterlijk aards koninkrijk als de andere 
letterlijke rijken waren. Het wordt opgericht van uit de hemelen 
en heet daarom ook: het koninkrijk der hemelen, d.i. van de 
hemelen, maar is niet in de hemel, maar onder de gansche hemel, 
Dan. 7:27. 

Dat koninkrijk nu zal aan geen ander volk overgelaten worden. 
Hij zegt niet, dat het aan geen vólk zal overgelaten worden. Hij 
drukt zich negatief uit: het wordt niet overgelaten aan een ander 
volk. Als dat koninkrijk aan geen ànder volk zal overgelaten 
worden, ligt daarin opgesloten, dat het dus wel aan 'n volk 
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gegeven zal worden, Dat volk is niet de N.T. « Gemeente », de « 
Kerk », de 144000 verzegelden uit Adventisten, Russellisten of 
welke andere groep meer, dat volk is Israël. Zie nader Dan. 7:27. 

De Steen wordt tot een grote berg. Hij gaat aan het vermalen. 
Uit Dan. 7 blijkt, dat aan drie der rijken verlenging van leven 
gegeven wordt, Alleen het vierde dier wordt gedood. In het de 
ganse aarde vervullen van de Steen, ligt mede Israëls zich 
uitbreidende en aangroeiende wereldheerschappij over de Volken 
besloten. En wel onder het Nieuwe Verbond. Door Christus als 
Zoon van David Die recht heeft op Davids troon, richt God het 
koninkrijk aan Israël op. Door Hem als Zoon van Abraham, de 
erfgenaam der wereld, wordt de ganse aarde Zijn koninkrijk. De 
andere rijken zullen Hem eeren, alle volken zullen Hem dienen. 
Uit Zion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem 
(de stad des Groten Konings), Jes. 2:9; Mt. 5:35. « Alle einden 
der aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren en 
alle geslachten der Heidenen zullen voor Uw aangezicht 
aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en Hij heerst onder 
de Heidenen. » Ps. 22:28, 29. 
 
VERMALEN. In verband met het bovenstaande tekstwoord moeten 
we nog wijzen op het woord « vermalen ». De Steen zal 
vermalen. Bij het vierde wereldrijk is ons reeds gebleken dat dit 
een langzaam maar zeker zich voortzettend werk is. Niet op 
eenmaal wordt Christus erkend als de Grote Koning. Eerst 
gaandeweg breidt zich het Koninkrijk der hemelen dat aan Israël 
wordt opgericht uit tot een alle volken omspannend rijk. Voordat 
zich dat als zodanig openbaart is er veel te vermalen, Eerst 
gaandeweg zal vervuld worden: « ja alle koningen zullen zich 
voor Hem nederbuigen, alle Heidenen zullen Hem dienen » Ps. 
72:11. Doch eenmaal zal de Steen toch de ganse aarde vervullen, 
En eerst dan kan de Zoon het Koninkrijk overgeven aan de Vader, 
1 Cor. 15:24. 
 
CHRISTUS' ZICHTBARE WEDERKOMST OP AARDE. In Dan. 2 is 
ook Christus' zichtbare wederkomst op aarde besloten. Dat is te 
zien uit de woord van vs. 34: ... een Steen ... die sloeg (of trof) het 
beeld aan zijn voeten. De Steen moet om de voeten te treffen 
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vanzelf eerst op de aarde komen, want de voeten van het beeld
stonden op de aarde. De Steen symboliseert iets zichtbaars, dus
Christus is zichtbaar bij Zijn tweede komst. Aller oog zal Hem
zien. Zo bewijst Dan, 2 onweersprekelijk Christus' letterlijke,
persoonlijke, zichtbare wederkomst. Eerst dan kan de vermaling
beginnen. Voor hen die aan een figuurlijk of ook wel een
onzichtbare komst denken, geven we de volgende parallel tussen
de symboliek en de realiteit: 
 

 
Uit Dan. 7 zal blijken, dat het door Christus het eerst geslagen 

deel opgenomen is in het vierde dier dat schrikkelijk en gruwelijk
is. Dat dier wordt gedood, maar aan de overige verlenging van
leven gegeven. Ook dit is mede bewijs voor het vermalen, het niet
in eens alles doen, en voor het aanwezig zijn van de andere rijken,
want al wordt hun heerschappij weggenomen. hun wordt
verlenging van leven gegeven, Dan. 7:11, 12, 26. Hiermee vallen
in dit opzicht verschillende « ismen ». 

Ten eerste het Adventisme. Dit meent (en het heeft dat met vele 
andere uitleggers van Daniël gemeen) dat: 

1° het verbrokkelde Romeinse rijk het rijk van ijzer en leem is, 
Des ijzers vastigheid houdt men dan voor het Romeinse wezen dat
nog ten grondslag ligt aan de West Europese regeringsvormen. De
Schrift houdt zich niet bezig met de ondergang der rijken, maar
met hun opeenvolging. 

2° dat er geen zelfstandig opnieuw opkomend vijfde wereldrijk 
is. De Schrift somt er vijf op, geen vier, de historie ziet elk
daarvan zelfstandig opkomen, uit beide is af te leiden, dat het
vijfde rijk nog te verwachten is. 

3° dat het leem de Germaanse volken zijn, die het ijzer 
verbrijzelen. Nu kan wel ijzer leem, maar niet leem ijzer
vermalen. Als het Adventisme beweert, dat Gothen, Bourgondiers,

Symboliek:   Realiteit:
Het beeld   De 5 rijken
De Steen   Christus
De voeten    Het 5e rijk (een letterlijk rijk)
Getroffen aan de voeten door de
Steen

   Christus overwint het rijk op 
aarde
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Vandalen, Sueven, Alanen, Hunnen, Angel-Saksers, enz. de 
ijzeren monarchie, het Rom. Rijk, verbrijzelden, dan zijn die 
feiten op zichzelf genomen juist, maar de uitlegging van Dan. 2 
niet. De Schrift leert niet, dat het leem het ijzer verbrijzelt, maar 
dat er een apart zelfstandig rijk van ijzer en leem zal zijn, buiten 
de vorige vier om. 

4° dat Babel reeds verwoest is als Sodom en Gomorra. Babel is 
slechts langzaam vervallen en nog niet in een ure verwoest 
geworden, Op. 18:19. Als men het vijfde rijk ziet kan men wel 
geloven in een herleefd Babel, maar niet in een nieuw ontstaan 
geestelijk Babel waarover het oordeel van Op. 18 komt. 

5° dat het ene element het andere in zich opneemt in die zin 
alsof het goud zilver wordt, dit koper, dit ijzer, en dit leem met 
wat ijzer bestanddelen. De Schrift zegt dat eenmaal te samen de 
vijf substanties vermalen worden, niet een rijk van ijzer en leem. 

6° dat we nu reeds 1400 en meer jaren « in de dagen van die 
koningen » leven. De Schrift spreekt van koningen, niet van 
koninkrijken. Dan. 7 zegt duidelijk, dat de tien koningen zullen 
zijn dus personen. Nergens zijn in West Europa koningen aan te 
wijzen die 1400 of meer jaren oud zijn. 

7° dat de aarde in de 1000 jaar woest en ledig zal zijn. Maar 
dan is er niets te vermalen en kan de steen geen berg worden die 
de gehele aarde vervult, dan kan er geen kaf wegstuiven voor de 
wind. 

Ten tweede het Russellisme ook om meer dan één reden. 
1° De Schrift zegt, dat ze te samen vermalen worden en noemt 

dan de metalen op. Te menen, dat het vermalen nu reeds 
begonnen is, mede door hen, doet vergeten, dat het een vermalen 
is, waarbij de wind alles wegneemt. Wij hebben nog niets gezien 
van het meevoeren door de wind van de zware metalen van goud, 
zilver, koper en ijzer, die vormen van staatsregeringen, door het 
Russellisme. IJzer — en leem, zelfs staan nog daar. Niet een leer, 
het Russellisme, zal alles vermalen, maar de Steen. En als het in 
die Steen dan mede het Lichaam van Christus wil besluiten, moet 
het niet zo enghartig zijn, alleen zijn volgelingen voor het 
Lichaam te houden. Want nog afgezien van het feit, dat er ook 
thans buiten het Russellisme nog vele anderen zijn, die deel 
zullen uitmaken van dat Lichaam, komen we dan tevens èn voor 
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de vraag te staan of het Lichaam van Christus er dan niet was 
vóór het Russellisme er was èn of dat vermalen dan eerst dateert 
vanaf de geboorte van het Russellisme. Indien het Russellisme 
mede in de Steen begrepen is en thans aan het vermalen is, dan 
bewijst het daarmee, dat het zich op één lijn stelt met de 
orthodoxe verklaarders, die er het Christendom voor houden. Een 
altijd nog wat bredere opvatting. 

2° We hebben reeds opgemerkt, dat de Steen niet Christus is in 
Zijn eerste komst, want toen bestond het ijzer-leem rijk nog niet. 
De Steen kan daarom ook niet het Christendom zijn of enig-« 
isme ». Hij is Christus in Zijn tweede komst. Maar die komst is 
niet onzichtbaar, maar zichtbaar, want de Steen is symbool van 
iets zichtbaars. De Steen slaat het beeld aan de voeten, die op de 
aarde staan; dus Hij moet zelf op de aarde komen, anders gaat de 
symboliek niet op. 

3° Het gehele beeld wordt getroffen, dus moet het tegenvoor 
zijn. Het Russellisme is opgekomen in een tijd, toen het beeld niet 
in zijn geheel tegenwoordig was. 't Is er nu zelfs nog niet. Daarom 
kan het Russellisme niet mede in de Steen begrepen zijn. 
Bovendien als de Steen Hoofd en leden zijn, waar is dan een deel 
van de Steen (de Leden) wel zichtbaar tegenwoordig, maar een 
ander, het voornaamste deel, het Hoofd, niet? De gehele Steen 
treft, niet een deel ervan. 

4° De Steen vermaalt, d.i. al wat Hij treft wordt vergruisd. Nu 
kan een malende steen niet een deel treffen en een ander deel in 
dezelfde omgeving ongetroffen laten. Wat op één lijn ligt, maalt 
de molen fijn. Als dus het Russellisme de vermalende steen is, is 
het vreemd, dat het zo ongeregeld en onzuiver vermaalt. Slechts 
hier en daar wordt iets « getroffen », d.i. enige gewonnen voor 
hun leer. Al het andere blijft onvergruisd staan. Ware het 
Russellisme de steen, dan had het eerst America moeten 
vermalen, daarna Engeland bijv., daarna West-Europa, enz. Wij 
zien van die vermaling niets. Reeds symbolisch en logisch is de 
Russellistische verklaring onhoudbaar. Vanzelf dus ook voor de 
Schrift. 

Ten derde het rooms-katholicisme, Lutheranisme en 
Calvinisme. Die menen. 

1° dat met Christus' wederkomst de « eeuwige staat intreedt, 
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waarin storeloze zaligheid en volmaakte heerlijkheid heerst. De 
Schrift zegt, dat vanaf Christus' komst, dat is bij de aanvang van 
de toekomende eeuw, een langzaam voortschrijden van Zijn 
Koninkrijk, dat Hij dan op aarde opricht, te verwachten is. Geen 
eindelooze eeuwigheid vangt aan, waarin niets is dan de nieuwe 
herboren mensheid, maar een tenietdoen van alle macht en kracht, 
een uitbreiden van het koninkrijk van Israël. De Steen gaat 
vermalend te werk, geleidelijk, maar zeker. 

2° dat de Schrift onbepaald spreekt en maar in het algemeen de 
« wereldmacht », het « wereldstelsel » bedoelt. De Schrift zegt, 
dat al die koninkrijken vermalen worden, niet maar een 
onbepaalde macht welker zetel niet nader aan te geven is, maar al 
de koninkrijken, die Daniël in zijn uitlegging aangewezen heeft. 
Dat alle rijken der wereld hier uiteindelijk mee onder inbegrepen 
zullen zijn, willen we niet ontkennen, maar dat er bepaalde met 
name te noemen zijn aan te wijzen, volgt onweersprekelijk uit vs. 
44. Daarin ligt dan mede opgesloten, dat de stad Babel herbouwd 
zal worden en tal van vorige dingen mede zullen terugkeren. De 
Schrift geeft een bepaald beeld van de eindtijd en verliest zich 
niet in de vaagheid, die genoemde stelsels kenmerkt. 

3° dat Israël afgedaan heeft; de N.T. Gemeente, de « Kerk » 
daarvoor in de plaats gekomen is. De Schrift zegt, dat er 
koninkrijk komt, dat aan geen ander volk zal overgelaten worden. 
Dat volk zijn niet de gelovigen van deze bedeling, die vormen 
geen volk. Dat volk is Israël zoals Dan. 7 nader zal bewijzen. Luk 
1:33 zegt dan ook, dat Christus over het Huis Jakobs Koning zal 
zijn in de aionen (St. Ver . in der eeuwigheid). Uit hfdst. I kan 
men zien, wat het Huis Jakobs is. Van dat volk zijn Daniël en zijn 
vrienden de vertegenwoordigers en medebezitnemers. In Daniël 
en zijn vrienden staat Israël daar. 
 
DE UITLEGGING ZEKER. Daniël zegt, dat de uitlegging zeker is. 
Men mag daarom niet aan zijn woorden toe of afdoen. Geen 
enkele trek moet er overgeslagen worden. Zo eerst komt men tot 
een helder in- en overzicht en ziet men welke ontzaglijke 
perspektieven Dan. 2 heeft en welke diepten er in schuilen. 't Is 
dan ook een Goddelijke droom. 

Daniël 2 handelt over de tijden der Heidenen. Die zijn nog niet 

267



ten einde. De Heere Jezus zegt, dat Jeruzalem van de Heidenen 
zal vertreden worden, totdat de tijden der Heidenen zullen vervuld 
zijn, Luk. 21:24. Ligt hierin mede niet opgesloten, dat Israël in de 
toekomst een grote rol zal spelen, hetzij als afvallige natie, hetzij 
als gelovig overblijfsel? Alle wereldrijken hebben Jeruzalem 
bezeten, o.i, zal het vijfde het ook innemen. En ook Babel. Zo 
krijgen we tevens een kenmerk aan de hand, wat we als 
wereldrijken moeten aanmerken: alleen die staatsmachten, die èn 
Jeruzalem èn Babel veroverden, want Nebukadnezar denkt over 
Babel en Daniël over Jeruzalem. (Dan. 9:2). Israël is er steeds bij 
betrokken. Hiermee valt de mening van het Adventisme, die in de 
kleine West- en Middeleuropese middeleeuwse rijken het vijfde 
rijk wil zien. Zelfs al zou men in de verovering van Jeruzalem 
door de Kruisvaarders een bewijs willen vinden, dat de 
Westeuropese staten het vijfde rijk vormden, dan nog blijft Babel 
buitengesloten. Dat namen zij niet. 

Nebukadnezar bezag de dingen van Babel uit. Het beeld stond 
tegenover hem, d.i. had mede wat met Babel uit te staan. Waar 
Babel in de Middeleeuwen geen betekenis had, heeft de 
vervulling van Dan. 2 toen niet plaats gehad. 

Waar de uitlegging zeker is en we gezien hebben, dat eenmaal 
het gehele beeld weer dààr zal zijn, volgt hieruit, dat Babel zal 
herbouwd worden. We spraken hier al over in hfdst. III. Nu blijkt 
des te duidelijker het waarom. Hiermee wordt De Openbaring 
meer voor ons geopend en zien we te beter in, dat het grote 
Babylon het oude Babel is, de stad aan de Eufraat. 

Hiermee vallen allerlei meningen van Adventisme en 
Russellisme. Babel is niet het Pausdom of de afvallige of van een 
dier systemen afkerige Christenheid. Hier ziet men ook de 
vaagheid van het Calvinisme, dat enige stad der wereld aanneemt, 
waarin het wereldsysteem zijn eindpunt zal hebben, Dat kan dan 
Parijs, Londen, New-York, enz. zijn. De Schrift zegt dat het is het 
grote Babylon. Wie Daniël 2 inziet, verstaat dat duidelijk. 

De zèkere uitlegging bewijst mede Christus' persoonlijke, 
letterlijke, zichtbare wederkomst op aarde en de oprichting van 
het koninkrijk aan Israël. Johannes ziet dit plaats hebben bij het 
zevende zegel. Dan zullen er grote stemmen geschieden, 
zeggende: Het koninkrijk (niet de koninkrijken) der wereld is 
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geworden (of wordt) onzes Heeren en van Zijn Christus en Hij zal 
als Koning heersen in alle eeuwigheid (Gr. in de aionen der 
aionen, de twee laatste, parallel lopend met de in Dan, 2:44 
genoemd.) Op. 11:15. 
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DANIELS DROOM. 
 
DANIEL 7. We geven eerst de struktuur: 
 

 
TIJD. « In het eerste jaar van Belsazar, den Koning van Babel, zag
Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger; toen
schreef hij dien droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. » 
L.V.: de hoofdzaak verhalende. 

In hoofdstuk 2 hebben we Nebukadnezars droom, hier die van 
Daniël. Daniël had deze droom in het eerste jaar van Belsazar. Hij
was toen 84 jaar oud, Het was drie jaar vóór hij in de kuil der
leeuwen geworpen werd. Deze droom kreeg Daniël nog in
Chaldea. Hij werd in de Arameese taal opgeschreven. 

Dan. 7 is de voortzetting van Dan. 2. God geeft Daniël inzicht in 
wat geschieden zal « in de dagen van die koningen. » We krijgen 
een inblik in het op een na laatste stadium van de heerschappij der
Heidenen over Israël. Het laatste stadium zelf vinden we in
hoofdlijnen in het vervolg van Daniël en verder uitgewerkt in De
Openbaring. Nebukadnezars droom heeft betrekking op het begin
en de loop van de tijden der Heidenen. Daniëls droom op het
begin van het einde hunner heerschappij. De gezichten van Dan. 8
worden twee jaar later gegeven en zijn voortzetting of nadere
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verbijzondering van hfdst. 7. (Zie de struktuur). Gaan we een en 
ander na. 
 
DE ZEE. « Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden 
des hemels braken voort op de grote zee. En daar klommen vier 
grote dieren op uit de zee, het een van het ander verscheiden. » 
Vs. 2, 3. 

Daniël ziet een « zee ». Dit is geen werkelijke zee, want Dan. 7 
is een visionair beeld, d.w.z., de werkelijkheid wordt voorgesteld 
door beelden, die enige trekken gemeen hebben met wat 
afgebeeld moet worden. Daniël ziet de toekomstige rijken als 
wilde dieren. Daarmee wordt hun boos karakter uitgebeeld. Zo is 
de zee symbool van wat anders. In Op. 17:15 wordt ons geleerd, 
wat die zee is: « De wateren, die gij gezien hebt,... zijn volken en 
scharen en talen en natiën ». In Op. 13:1 ziet Johannes ook die « 
zee ». De zee stelt voor het bruisende, golvende. Jes. 17:12 zegt: « 
Wee der veelheid der grote volkeren, die daar bruisen gelijk de 
zeeën bruisen en wee het geruis der natiën, die daar ruisen gelijk 
de geweldige wateren ruisen. » Zie ook vs. 13. 

De vier winden zijn wellicht geestelijke stromingen, die de 
volkenmassa's te meer opzwepen. Eenmaal ontbonden, zullen ze 
volken en natiën doen opstuiven. Vooral tegen Israël. In die tijd 
zal het evangelie des koninkrijks gepredikt worden, alle volken 
tot een getuigenis, Mt. 24:14. De oprichting van het komende 
koninkrijk wordt dan aangekondigd. 
 
HOE ONTSTAAN. Hoe is deze zee ontstaan? Hoe is de vaste orde 
van het wereldrijk der 10 koningen zo opeens veranderd in een 
golvende, stromende, bruisende menschenwereld? We geloven, 
dat we hier moeten denken aan een komende wereldrevolutie 
voorvoeld en wellicht mede voorbereid door het communisme of 
gelijksoortige of nog erger uitbarsting van haat en nijd, in de hand 
gewerkt door hooghartigheid en rechtsvertrapping. Die 
wereldrevolutie zal wel ingeluid worden door het opstaan van 
volk tegen volk, van koninkrijk tegen koninkrijk, dus van een 
algemene wereldoorlog. Mt. 24:6; 7. Zo kan de « zee » ontstaan, 
de dooreen golvende, opbruisende volken, scharen, natiën en 
tongen. 
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Door die « zee » nu, uit die wereldrevolutie, veroorzaakt door 
wereldoorlog, ontstaan andere machtsverhoudingen, uit die « zee 
» stijgen 4 dieren op. Men lette er op, dat deze dieren ongeveer 
tegelijk of zeer kort na elkaar opklimmen; het een is wel van het 
ander verscheiden, maar zij bestaan eenmaal gelijktijdig. De 
politieke verschuivingen zijn al veel eerder voorbereid. 

Dat zij eenmaal gelijktijdig zullen opstijgen, is uit meer dan een 
ding af te leiden. Vs. 7 zegt, dat het vierde dier het overige 
vertrad, vs. 12 zegt: en aangaande de overige dieren,men nam hun 
heerschappij weg. Een derde bewijs, in vs. 7 liggend, n.l. het 
woord « voor » geven we hieronder. De beide voorgaande 
bewijzen zijn voor thans voldoende om aan te tonen, dat de dieren 
nagenoeg gelijktijdig opkomen, wat vs. 2 dan mede bevestig. 
 
DE DIEREN. Welke zijn nu die vier dieren? Voor ons zijn het 
toekomstige rijken, wijl we menen, dat Dan. 2 zich nog niet 
tenvolle heeft verwezenlijkt. Vele uitleggers echter laten Dan.7 
parallel lopen met Dan.2 en menen, dat het dezelfde wereldrijken 
zijn uit dat hoofdstuk. Men verliest daarbij uit het oog: 1° dat de 
vier dieren gelijktijdig opklimmen; 2° dat ze opklimmen uit de 
grote zee; 3° dat in Dan. 2 sprake is van 5 en niet van 4 rijken. 
Dan. 7 is geen herhaling van Dan. 2, maar een blik in de verre 
toekomst. Waarom Daniël nog eens dezelfde droom moest 
hebben, die hij Nebukadnezar verklaard had en zelf nu niet wist, 
blijft anders een raadsel. Daniël verstond de droom niet. In vs. 16 
toch staat duidelijk: « Ik naderde tot een dergenen, die daar 
stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles en hij 
zeide ze mij en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen. » 
God heeft Daniël deze droom (met 4 rijken) toch niet gegeven, 
omdat hij de droom van Nebukadnezar, (met 5 rijken), die 
bovendien opgeschreven was, vergeten had? Zo rest dan alleen de 
verklaring, dat Dan. 7 een toekomstbeeld is, geen herhaling der 
reeds voorziene dingen. Zij, die Dan. 7 willen beschouwen als een 
herhaling van Dan. 2 in een andere vorm, dus er in zien Babel, 
Medo-Perzië, Griekenland, Rome, staan voor minstens drie 
moeilijkheden. De eerste is, dat zij moeten aannemen, dat Daniël, 
als het eerste dier, de leeuw, het Babylonië van zijn dagen 
voorstelt, een terugblik krijgt in het verleden, wijl Babylonië er 
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toen al was, ja ten einde liep. De tweede is, dat zo onverklaard 
blijft, hoe het vierde dier de overige kan vertreden. De derde is, 
dat Johannes ook de rijken uit de zee ziet opkomen, Op. 13:1. 
Zijn boek is toekomstig. 

Vraagt men of de vroegere rijken dan ook niets van het dierlijke 
in zich hadden, dan geven we dit grif toe. We willen ook 
toegeven, dat zij de voorlopers waren der eenmaal opkomende 
rijken. Met dit al geloven we, dat deze droom van Daniël 
bijzonder betrekking heeft op het einde. Het vierde dier althans 
zeker is nog niet geweest in die vorm, zooals Daniël het zag. 
 
DE DRIE EERSTE DIEREN. Gaan we een en ander na. « Het eerste 
was als een leeuw en het had arendsvleugelen; ik zag toe totdat 
zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde 
opgeheven en op zijn voeten gesteld als een mens en aan hetzelve 
werd eens mensen hart gegeven. » Vs. 4. 

Dit dier is niet het Babylonië van Daniëls dagen. Dat was er 
reeds en behoefde niet op te komen, toen waaiden er geen 4 
winden over de volkenzee. Bovendien kwam het niet op met 
andere dieren. Nebukadnezar was sinds 23 jaar dood en Babel 
was reeds over zijn hoogtepunt heen. Bij de uitlegging in vs. 17 
wordt ons gezegd, dat die 4 rijken 4 koningen zijn, die uit de 
aarde zullen opstaan. De uitlegger stelt dit (en de andere rijken) in 
de toekomst en laat ze alle vier zowat gelijktijdig opkomen. 
Daarom zien wij ze als toekomstige rijken, niet alleen voor 
Daniël, maar ook voor ons. Nimmer is er nog een volkenzee 
geweest, waarop vier geestelijke invloeden tegen elkaar in 
werkten en de zee van alle kanten opstuwden. We zoeken er 
eerder in een na de toekomstige wereldoorlog en revolutie zich uit 
de omknelling van het Tien-tenenrijk losgevoelend en zich 
opnieuw verheffend Babylonisch rijk. Wat de verdere 
beschrijving betreft, menen wij daar niet verder op in te moeten 
gaan. Dat zijn toekomstige gebeurtenissen in symbolen 
beschreven. Daar we ons niet scharen kunnen ander de 
toekomstvoorzeggers, laten wij aan de historie over wat hieronder 
te verstaan zij. Daniëls droom is opzettelijk ingewikkeld, omdat 
hij niet algemeen voor de wereld bekend mag worden. De 
verstandigen uit de laatste tijden zullen hem ten volle verstaan. 
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Dat Babel hersteld wordt, althans opnieuw zal opkomen, is 
duidelijk uit De Openbaring. De Vrouw, met purper en kostelijk 
gesteente en paarlen, met in haar hand een drinkbeker vol van 
gruwelen en van onreinheid harer hoererij, is het grote Babylon, 
de moeder der hoererijen. Op. 17:4, 5. Hiermee wordt de stad 
Babel bedoeld. Waar deze echter een gebied tot ommeland moet 
hebben, ligt in het herrijzen van Babel mee opgesloten, dat het 
rijk Babylonië terug zal keren. En dat het rijk van de leeuw van 
Dan. 7 mede deel zal uitmaken van het gebied door Babel 
beheerst, volgt uit Op. 17:3 waar de vrouw, het economische 
Babylon; zit op het dier met de 7 hoofden en 10 hoornen. In dat 
dier is ook de leeuw versmolten, Op. 13:2. 

« Daarna, ziet het andere dier, het tweede, was gelijk een beer 
en stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil 
tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet 
veel vlees. » Vs. 5. 

In dit dier ziet men het vroegere Medo-Perzische rijk. Voor ons 
is het dat niet. We geloven eerder aan een in de toekomst herleefd 
Medo-Perzische rijk. Het « zich op een zijde stellen » wijst er 
mogelijk op, dat een der twee rijken, wellicht het Perzische, 
sterker zal zijn dan het andere, Medië. Wat onder de drie ribben te 
verstaan zij, zal de toekomst leren. Velen verstaan er onder de 
drie door Oud-Medo- Perzië veroverde rijken: Lydië, Babel en 
Egypte. Wij geloven ook, dat het 3 staten zullen zijn, maar weten 
de namen niet. Het « sta op, eet veel vlees » wijst o.i. op grote 
veroveringen, die gemaakt worden. Verder laten we het beeld 
onverklaard. Alleen merken we nog op, dat ook dit rijk 
opgenomen wordt in het beest, dat Johannes zag opkomen. 

« Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een 
luipaard en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had 
hetzelve dier vier hoofden en aan hetzelve werd de heerschappij 
gegeven. » Vs. 6. 

In dit dier ziet men het vroegere Macedonisch-Griekse rijk. 
Voor ons is het weer een nog op te komen rijk. Mogelijk het in de 
toekomst herleefde Griekse rijk met zijn vier, na Alexanders dood 
daaruit ontstane en weer herleefde staten, de vier hoofden (zie 
Dan. 8). De vier vleugels geven een snelle uitbreiding aan. 
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HET VIERDE DIER. « Daarna zag ik in de nachtgezichten en ziet, 
het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk; en het 
had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het 
overige met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren, 
die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. » Vs. 
7. 

Het vierde dier heeft geen naam. We staan hier voor een 
buitengewoon gedrocht, waaraan veel aandacht geschonken wordt 
in het gezicht en waardoor Daniël bijzonder ontroerd wordt. 
Tevens is het het laatste dier. Geen ander stijgt meer op. Het 
vierde dier is een schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk rijk. Het 
is voorzien van grote ijzeren tanden, wellicht duidend op een 
enorm sterke modern toegeruste militaire macht die reeds schrik 
aanjaagt bij de verschijning. Het zal dan ook gruwelijk, zeer 
wreed zijn en alles vertreden, wat het door zijn tanden gewond of 
stervend heeft terneer geworpen. 

In dit rijk is mogelijk het in de toekomst in enige vorm 
herleefde vierde en vijfde rijk van Dan. 2 te zien. Men weet, dat 
het vijfde rijk mede door wereldoorlog en wereldrevolutie uit zijn 
voegen geslagen wordt. Het stabiliseert zich en verbindt zich met 
het gedeeltelijk herstelde Romeinse rijk tot één rijk. 't Is 
eigenaardig, dat de voeten van hetzelfde metaal zijn als de 
beenen. Dit wijst mogelijk op een latere versmelting. Men houde 
wel in het oog, dat gissen hier missen kan zijn en dat we alleen 
spreken van een mogelijk zijn. 

Wat dit rijk betreft, zou men kunnen zeggen, dat het in de 
dagen van Christus nog niet tot zijn volle ontwikkeling gekomen 
was. Het kan zich nog uitbreiden. Het vindt dan ook zijn 
voortzetting in de voeten, die mede van ijzer zijn, bewijs, dat het 
eenzelfde karakter heeft, 't Is wel eigenaardig, dat eerst meer dan 
een eeuw na Christus' komst het rijk zijn grootste uitbreiding 
verkreeg. Ware Christus na Zijn hemelvaart door Israël aanvaard, 
dan zou Zijn tweede komst in elk geval uitgesteld zijn tot de tijd, 
waarop het verschrikkelijk monster van Dan. 7 daar was in al zijn 
grootte. Het ware dan geworden tot een tienhoofdig rijk, had tien 
koningen gekregen, zoals Dan. 2:45 aangeeft. De tenen hadden 
zich dan nog moeten vormen. Het Romeinse rijk had dan nog 
meer veroveringen moeten maken. Hierin is een stilstand 
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gekomen. Het rijk is gaan kwijnen en is zelfs vervallen, zodat er 
een onderbreking gekomen is in de ontwikkelingsgang. Die ligt 
dan aangeduid in Dan. 2 met zijn vijf rijken, Een vijfde rijk is nu 
eerst nodig om het vierde van Dan. 7 tot stand te brengen. Dan. 7 
ziet, hoe in de toekomst beide één zijn, de samensmelting van een 
(gedeeltelijk) hersteld Romeins Rijk met het vijfde wereldrijk 
(Duitsland-Rusland?) is in zijn nachtgezicht het vierde rijk, dat 
dan zou omvatten ongeveer Europa minus Griekenland met 
omgeving, dat het derde rijk vormt. 

Hoe alles zich precies ontwikkelen zal, vermogen we ook hier 
niet te zeggen, De toekomst zal ook hier de ontsluiering brengen.
 
VOOR. De opmerkzame lezer zou in vs. 7 met zijn Bijbel voor 
zich, voor een moeilijkheid kunnen komen te staan. Daar staat 
eenerzijds, dat het vierde dier het overige met zijn voeten vertrad, 
onder welk overige men de overige dieren heeft te verstaan en 
waaruit dus volgt, dat die dan tegenwoordig, dus ongeveer 
gelijktijdig of althans kort na elkaar herleefd moeten zijn en er 
staat tevens, dat ze vóór hetzelve geweest zijn, wat in de mening 
kan doen komen, dat ze niet meer bestaan en waarvan 
oppervlakkige uitlegging dan ook gebruik maakt om de 
opeenvolging daaruit af te leiden. De oplossing is eenvoudig: het 
« voor » is geen tijds-, maar een plaatsbepaling. Het betekent: met 
één zijde gericht naar. Het werkwoord: « geweest waren » moet 
dan worden: « zijn », wat zeer wel kan. Het werkwoord ontbreekt 
in het Chaldeeuws. 

Het woord door « voor » vertaald, komt in zijn Hebr. vorm het 
eerst voor in Gen, 2:8. Het is daar vertaald door: ten oosten van. 
Zie ook Gen. 3:24, 10:30; 11:2, 13:11; 25:6 (oostwaarts) enz. De 
wisselende betekenissen zijn: ten oosten van, oostwaarts, voor, 
voor het aangezicht van, met een zijde gericht naar. 

Deze wisseling in betekenis is licht te verklaren, De Israëliet 
wendde zich met het aangezicht naar het oosten. De ark stond in 
de tabernakel aan de oostelijke zijde, Ex. 36:27, het westen was 
de ingang. Al wat in het oosten lag, was dus vóór de Israëliet, in 
het aangezicht van, vóór zijn aangezicht. 

In de Chaldeeuwse vorm vinden we het woord o, a, in Ezra 
4:18: De brief is voor mij gelezen. Zie ook vs. 23 en 7:14, 19. In 
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Daniël 2, 3 en 5 komt het telkens voor. Het eerst in hfdst. 2:6 (van
mij — moet zijn: voor mij, voor mijn aangezicht); dan o.m. in vs. 
9, 10, 24, 25, 27. Dan, in 3:13, 4:6, 7, 8, In hfdst. 5 en 6 heeft het
ook weer die betekenis. In hfdst. 7 vinden we het in vs. 7, 8, 10,
13, 20, In vs. 10 lezen we: « ... een vurige rivier ging van voor 
Hem uit », in vs. 13 « ... en zij deden Hem (de Mensenzoon) voor
Hem (de Oude van dagen) naderen », in vs. 20 ... de tien 
hoornen ... en den anderen ... voor denwelke drie afgevallen
waren, » In al deze plaatsen heeft het voorzetsel de kracht van: in 
tegenwoordigheid van, voor het aangezicht van. 

Terugkomende tot Dan. 7:7: het was verscheiden van al de 
dieren, die voor hetzelve waren, menen wij, dat uit het woord « 
voor » volgt, dat al de andere rijken aan een zijde begrensd
worden door het vierde rijk. De Schrift zegt duidelijk: al de dieren,
heeft het dus over de voorgaande drie, Het vierde rijk ligt voor die
drie, aan een zijde dus. Hieraan voldoet alleen een rijk, dat zich
uitstrekt van Italië door Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Rusland.
Eerst zo'n rijk grenst tegelijk aan Griekenland, Babylonië en
Perzië. 

Een en ander samenvattend, hebben we: 
 

 
Dit vierde rijk zal een sterke militaire en tot de tanden toe 

gewapende schrikkelijke, d.i. vreesaanjagende en gruwelijke, d.i.
allerlei wreedheid bedrijvende macht zijn, die zich boven de
andere drie dieren zal verheffen en hen zal vertreden om zodoende
de wereldleiding te bemachtigen. Mogelijk worden de 10
koningen van het ondergegane of zinkende vijfde rijk van Dan. 2
vervangen door 10 andere, de 10 hoornen van het Beest, die met
nog groter macht optreden. De wisseling in de profetische
gezichten wijst op de bewogenheid dier tijden, Als de zee een
algemene wereldchaos is en daaruit weer bet dier met de 10 

1 Het eerste dier is een leeuw: een toekomstig Babylonisch rijk.
2 Het tweede dier is een beer: een toekomstig Medo-Perzisch rijk.
3 Het derde dier is een luipaard: een toekomstig Grieks rijk.
4 Het vierde dier is onbenoemd: Dat zal waarschijnlijk een 

Paneuropees monsterrijk zijn waarin al de z, g, Christelijke 
staten van Europa zijn vereenigd, dus niet alleen West Europa.
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hoornen opkomt, wijst dit op een ineenzinkende; doch zich weer 
herstellende macht. In de toekomst zal alles duidelijk zijn. We 
kunnen een en ander nu slechts enigszins benaderen. 
 
DE KLEINE HOORN. « ik nam acht op de hoornen, en ziet, een 
andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige 
hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven 
hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen 
sprekende. » Vs. 8. 
Daniël ziet, nadat het vierde dier opgekomen is, nog meer 
gebeuren. Het vierde dier beheerst de wereld, maar wereldvrede is 
er niet. Dit moge in het oog gehouden worden door hen, die een 
wereldstatenbond bepleiten en beogen. De mededinging, die er 
eerst tussen de volken en dieren was, blijkt niet weggenomen, Nu 
komt er een strijd wie hoofd zal zijn over het vierde rijk. Hoewel 
er een hoofd is, is er geen rust. Er komt een mededinger, die drie 
der 10 hoornen uitrukt, dus vertreedt of verdrijft en dan tussen de 
andere in zich een plaats verovert om zodoende de wereldmacht 
in handen te krijgen. 

Het Adventisme en Russellisme menen, dat dit de pauselijke 
macht is, die in de Middeleeuwen is opgekomen in de staten 
ontstaan uit het Romeinse rijk. De Schrift zegt echter, dat er één 
hoorn opkomt, niet een reeks van hoornen. De Schrift zegt, dat de 
tien hoornen tien koningen zijn, 7:24 elke hoorn is dus een 
koning. Is dan de « Kleine Hoorn » een stelsel of een rééks van 
pausen? Alle logica en helder nadenken is hier zoek. Als de tien 
hoornen tien koningen zijn, is de kleine hoorn één koning. De 
Schrift zegt, dat die kleine hoorn drie koningen zal vernederen. 
Heeft ooit enige paus drie koningen ongeveer tegelijk verreden 
om meester te worden van het niet bestaande vierde dier? De 
Schrift zegt, dat de Kleine Hoorn eerst opstaat nadat de tien 
koningen er zijn 7:24. Kan het Adventisme of Russellisme ons in 
de historie een tijd aanwijzen, waarin tegelijk tien koningen 
regeerden, en waarvan er later drie door een of andere paus 
vernederd werden? De Schrift zegt, dat na die koningen een ander 
of andere, dus andere koning, zal opstaan, De Paus noemt zich 
geen koning, maar stedehouder van Christus, Als de kleine hoorn 
een stelsel is, zijn de tien andere koningen ook stelsels. Men wijze 
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ons die eens aan. 
Voor ons is de « Kleine Hoorn » niet het Pausdom. Hij is 

niemand anders dan het eerste Beest van Op. 13, dat we voortaan 
kortheidshalve het Beest zullen noemen. Men lette er op, dat het 
Beest- in Op. 13 zowel aanduiding is van het opkomende vierde 
rijk als van hem,die dat rijk eenmaal zal beheersen. 

Terloops zij opgemerkt, dat men bij de term Antichristus 
mogelijk beter zal doen te onderscheiden tussen het Beest en de 
Valsche Profeet. De eerste zou men de politieke Antichristus 
kunnen noemen, de laatste de godsdienstige. We geloven, dat de 
eerste de mens der zonde is, die opkomt uit de Heidenwereld, de 
laatste meer de eigenlijke Antichristus. Deze zal dan voor Israël 
optreden als Valse Profeet. De eerste vindt zijn type in Nero, de 
laatste in Herodes. 

Het Beest nu zal als een verachte opkomen, men zal hem niet 
eens de koninklijke waardigheid geven; hij zal in stilte komen en 
het koninkrijk door vleierijen bemachtigen, Dan. 11:21. Dat 
koninkrijk is nog niet de heerschappij over het vierde dier, want 
het Beest komt niet uit het vierde rijk, maar er in. Hij komt, staat 
er, tussen de hoornen, er werden er drie voor hem uitgerukt. Waar 
uit Dan. 8:23 blijkt, dat de kleine Hoorn uit het derde rijk komt en 
de tien koningen over het vierde rijk heersen, volgt hieruit 
noodzakelijkerwijze, dat hij zich baan breekt naar dat vierde rijk 
en hij niet opkomt te midden van de koningen, maar tussen hen in 
komt. Hieruit blijkt andermaal de onjuiste leer van Adventisme en 
Russellisme en alle andere leer, die meent in het Pausdom of een 
heerser over Italië het Beest te zien. Of een voorloper er van. Zie 
nader hfdst. 8. 

Als de « Kleine Hoorn » eindelijk wereldheerser is geworden 
gaat hij tegen de heiligen krijg voeren. Het Adventisme meent, 
dat dit de pauselijke vervolgingen zijn tegen de gelovigen. Wij 
geloven, dat dit de verdrukking van Israël is. De heiligen der hoge 
(plaatsen) zijn de getrouwe Joden. Voor: heilige der hoge 
(plaatsen) leze men: heilige des Allerhoogsten (zie bewijs 
daarvoor bij vs. 27). De Antichristus gaat woeden tegen Israël, zie 
Op. 12 en dit gaat door tot het einde toe. 

Men leze nu vs. 9-14. Er worden tronen gezet en de Oude van 
dagen zet zich. De Oude van dagen is volgens velen Christus. 
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Bewijs daarvoor is voor hen Joh. 5:22: « Want de Vader oordeelt 
niemand, maar heeft al het oordeel aan den Zoon overgegeven. » 
Uit de beschrijving van Op. 1 zou dit mede volgen. Anderen 
menen, dat de Drie-enige God bedoeld wordt. Wij laten dit hier 
aan elks inzicht over. Oude is bij betere overzetting: Bestendige, 
Onvergankelijke van dagen. Duizend maal duizenden is minstens 
2 miljoen (1000 x 1000= 1.000.000), tienduizend maal 
tienduizenden minstens 200 miljoen (10.000 x 
10.000=100.000.000). De boeken worden geopend, de boeken 
van Gods raadsbesluit en het gericht wordt voltrokken. Het vierde 
dier wordt gedood en zijn lichaam met vuur brand. Aan de 
overige dieren wordt de heerschappij ontnomen, maar zij worden 
niet gedood en mogen voorlopig blijven leven. De drie rijken ten 
oosten van het vierde, bestaan dus voort, maar de gruwelijke 
westerse macht wordt vernietigd. Bij het dier denke men niet aan 
de Antichristus, want die wordt niet gedood (Op. 19:20), maar 
aan het rijk. Dat wordt vernietigd. 
 
DE VERDERE UITLEGGING. Bij de uitlegging van een en ander 
staan we nog eens stil, na er vooraf op gewezen te hebben, dat 
Daniël in vs. 13 en 14 iets van het toneel ziet, dat Johannes ons in 
Op. 4 en 5 beschrijft. Hierop gaan we niet in. Alleen zij 
opgemerkt, dat de Mensenzoon heerschappij en eer en het 
koninkrijk gegeven wordt, dat Hem alle volkeren natiën en tongen 
eren zouden. Wat blijft er zoo over van de Adventistische leer, dat 
de volken verdelgd zullen worden en de aarde woest en ledig zal 
zijn? Wat van de Calvinistische mening, die zegt, dat alleen de 
uitverkorenen behouden worden? We lezen hier van alle volken, 
niet van alle uitverkorenen. 

Daniël, wiens geest doorstoken (getroffen) was en wie de 
gezichten zijns hoofd verschrikten, begeert van een dergenen, die 
daar stonden, ongetwijfeld een der duizenden heiligen die hem 
omringden, de zekerheid over dit alles; de uitlegging moet hij 
weten. 

« Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de 
aarde opstaan zullen. » Vs. 17 Voor « koningen » staat in de 
Septuaginta. « koninkrijken », wat mogelijk de juiste lezing is. 
Verder zij er op gewezen, dat de Schrift ter voorkoming van 
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verwarring met kleinere rijken, nadrukkelijk zegt: grote dieren, 
die vier zijn. 

« Toen wenste ik naar de waarheid aangaande het vierde dier, 
hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer gruwelijk, welks 
tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at, het 
verbrijzelde en vertrad het (of de) overige met zijn voeten. En 
aangaande de tien hoornen, die op zijn hoofd waren en den 
anderen, die opkwam en voor welken er drie afgevallen waren, 
namelijk dien hoorn, die oogen had en een mond, die grote dingen 
sprak en wiens aanzien groter was dan zijner metgezellen. Ik had 
gezien, dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die 
overmocht tot dat de Oude van dagen kwam en het rijk werd 
gegeven aan de heiligen der hoge (plaatsen) (beter: des 
Allerhoogsten) en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het 
rijk bezaten. » Vs. 19-22. 

Enkele opmerkingen. De Hoorn is het Beest van Op. 17:11, de 
zevende en tevens de achtste koning. Als zevende koning wordt 
hij dodelijk gewond, Op. 13:2, als achtste koning herleeft hij. Wat 
zijn metgezellen zijn, blijkt uit vs. 24. Het rijk is het koninkrijk, 
dat in hfdst. 2:44 genoemd wordt en Israëls heerschappij op aarde 
is. De heiligen zijn Israëls gelovigen. Die worden benauwd en 
vervolgd en verdrukt en gedood. Zie Op. 12:4, 13 (de Vrouw is 
Israël), 17; 6:9-11; Mt. 24:9, 10. 
 
HET MILITAIRE MONSTER. « Hij zeide aldus: Het vierde dier zal 
het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die 
rijken en het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelve 
vertreden en het zal ze verbrijzelen. » Vs. 23. 

We hebben reeds opgemerkt, dat het vierde dier « voor het 
aangezicht van » de andere in het Westen moet gezocht worden. 
Zie vs. 7. We hebben daar zeer waarschijnlijk in te zien het 
verheidenste Europa, misschien met steun van Amerika, dus al de 
« Christelijke » volken. 

We hebben reeds opgemerkt, dat het vierde dier voor het 
aangezicht van de andere moet gezocht worden, vs. 7. Het vierde 
dier is waarschijnlijk een Paneuropese samenhang, mogelijk nog 
gesteund door Amerikaanse macht, een groot en sterk Europees 
rijk, dat al wat er buiten ligt verbrijzelt en vertreedt, het zal de 
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ganse aarde opeten, vs. 23. Dat hierbij ook de andere drie rijken 
zijn, blijkt uit vs. 12: « aangaande de overige dieren, men nam 
hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun 
gegeven. » Hieruit blijkt, dat zij er in de eindtijd zijn en waar ze 
er op het ogenblik niet zijn of niet zijn in de vereiste grootte, daar 
moet een herleving of herstel plaats vinden. 

De toekomst brengt ons, in plaats van wereldvrede, een militair 
monster, dat zijns gelijke nimmer gehad heeft. De ijzeren tanden, 
de koperen klauwen; het vraatzuchtig karakter, zijn een 
tegenhanger van wat de vredesaktie wil. Onze dagen zijn 
voorbereiding voor die tijden. De hooge politiek bereidt mede 
door haar huichelachtig beleid de dierlichamen voor. 
Inzonderheid zal het vierde dier het produkt zijn van 
staatsmansvalsheid en volksopzweeping en haat. Geen wonder dat 
dit dier gedood en zijn lichaam d.i. krijgsmachinatie, verbrand zal 
worden. 
 
VERSCHEIDEN VAN DE ANDERE. « Belangende nu de tien 
hoornen, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een 
ander zal na hen opstaan en die zal verscheiden zijn van de vorige 
en hij zal drie koningen vernederen. » Vs. 24. 

In het vierde rijk komen 10 koningen. Deze heten de 10 
hoornen. Na hen, d.i. later dan zij, zal een ander opstaan, die van 
de vorige zal verschillen. Die ander is het Beest; hij zal van de 
andere verschillen. Mogelijk wordt hij bovennatuurlijk geboren 
en heeft Satan tot rechtstreeks vader. Hij zal, om zelf aan het roer 
te komen, drie der tien koningen vernederen, zonder dat kan hij 
zich geen baan breken in het vierde rijk. Hij zelf komt uit het 
derde (Dan. 8:9), moet dus de troon veroveren. De hele persoon 
en het doen van het Beest zal verschillen van die zijner 
metgezellen. Dat blijkt nog nader uit het volgende. 
« En hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste en hij zal de 
heiligen der hooge (plaatsen), d.i. des Allerhoogsten, verstoren en 
hij zal menen de tijden en de wet te veranderen en zij zullen in 
zijn hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte 
eens tijds. » Vs. 25. 

Het Beest zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, d.i. 
bepaalde redevoeringen houden tegen God. Hij zal de heiligen des 
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Allerhoogsten verstoren, verdrukken. L. Vert.: mishandelen, 
volgens anderen: vernietigen. Daarbij zal hij zich voornemen de 
tijden en de wet te veranderen. Tijden wil zeggen: vaste tijden, 
termijnen. (Zie Neh. 2:6; Esther 9:27, 31; Pred. 3:1). 

Het verstoren van de heiligen wordt verschillend verklaard. 
Rome ziet daarin de oorlogen der Christenheid tegen de Turken, 
de Modernen de vervolgingen onder Antiochus Epifanes, 
orthodoxe Protestanten en Adventisten veelal de vervolgingen 
van Rome. Door in de Kleine Hoorn het Beest te zien, vervallen 
al die kerkhistorische uitleggingen en komt er eenheid. 

Vanzelf vervalt dan ook de Adventistische mening, dat het 
Pausdom de sabbat veranderd heeft in de Zondag. We hebben 
reeds meer dan eens opgemerkt, dat de historie der Chr. Kerk 
geen onderwerp is der O.T. profeten, Voorts heeft niet het 
Pausdom de sabbat veranderd, maar is deze een heidens 
insluipsel. De Heidenen wijdden een dag aan Heer Zon, Jupiter. 
We geven toe, dat de Schrift nergens de Zondag leert; de term « 
eerste dag der week » komt niet in de Gr. Schriften voor, het is 
slechts vertaling en nog wel een onjuiste. Steeds staat er: « op een 
der sabbatten ». En voor Israël was de Zondag geen sabbat. Met 
dat al behoeft men geen sabbattist te worden, Alle dagen moeten 
ons gelijk zijn, omdat we steeds in de rust moeten staan, door 
Christus aangebracht, de rust in God en steeds in het werk moeten 
staan, dat Hij ons oplegt. We hebben uit te werken, wat God 
inwerkt. Fi1.2:12,13. 
 
TIJD, TIJDEN, HALVE TIJD. Dat al de oud-orthodoxe en nieuw-
orthodoxe (Adventistische) verklaringen niet opgaan, bewijst het 
vervolg van het vers: De heiligen worden in zijn hand 
overgegeven een tijd, tijden en een gedeelte eens tijds. Dat is: 1 
jaar + 2 jaar + ½ jaar = 3½ jaar. Dat is te zien uit De Openbaring, 
In Op. 12:14 vinden we dezelfde term. De Vrouw, dat is Israël, 
moet in de woestijn vluchten en wordt daar een tijd, tijden en een 
halve tijd gevoed, In Dan. 12:7 vinden we gelijksoortige 
woorden; en uit Dan. 9:27 blijkt, dat we dan zijn in de tweede 
helft van de 70ste jaarweek. Dan houdt slacht- en spijsoffer op en 
wordt de gruwel der verwoesting gesteld, dan wordt de waarheid 
ter aarde geworpen. Waar die jaarweek in het geheel 7 jaar duurt, 
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duren die tijd, tijden en een halve tijd 3½ jaar, dat is 42 maanden 
of 1260 dagen, welke getallen in De Openb. voorkomen en ook 
betrekking hebben op de laatste jaarweek. In de laatste helft der 
week valt de vervolging der heiligen des Allerhoogsten. 

Het Adventisme heeft hiervan 1260 jaar gemaakt, Die 1260 jaar 
— voor elke dag een jaar — laten zij beginnen in het jaar 538, 
toen de bisschop van Rome door keizer Justinianus tot hoofd van 
alle kerken werd verklaard. Ze eindigen dan in 1798, toen 
Napoleon de paus gevangen naar Frankrijk voerde. Jammer, dat 
de pausen weer in Rome gezeteld zijn, nu is er veel kans, dat de 
heiligen weer opnieuw in de hand van dat Rome kunnen vallen bij 
nieuwe vervolgingen, dus dat het bij die 1260 jaar niet blijft. Men 
ziet op wat losse schroeven men het Woord zet, met al die 
spitsvondige filosofische redeneringen. 

De tijd, tijden en een halve tijd liggen in de toekomst en 
betreffen de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël 9, die 
voor Daniëls volk is afgesneden: uw volk, uw heilige stad, vs. 24. 
Als deze tijd geen 3½ jaar is, maar 1260 jaar, dan is b.v. de 3½ 
dag van Op. 11 3½ jaar (voor elke dag een jaar). Zo kunnen we 
dan bij vele getallen een jaardagtheorie opstellen. 
 
HET GERICHT. « Dan zal het gericht zitten en men zal zijn 
heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het 
einde toe. » d.i. tot voleindens toe, geheel. Vs. 26. 

We hebben er reeds op gewezen, dat de Hoorn een persoon is 
de 10 hoornen zijn immers 10 koningen, vs. 24, geen 10. De 
Kleine Hoorn is dus ook geen stelsel, maar een persoon. Hiermee 
vallen Adventistische en Russellistische meningen die er het 
Pausdom in zien. Dus ook de Adv. uitlegging dat dit gericht in 
1798 gezeten heeft en het pausdom toen gericht is. Dat dit niet zo 
is, blijkt verder uit de woorden: hem verdelgende en verdoende, 
d.i. te niet makende. Nu is het Pausdom weer herleefd en bestaat 
nog. Wat is er zo gekomen van de tenietmaking, Het zitten van 
het gericht sluit aan bij het overgeven van de heiligen in 's 
Antichristus' hand. Zijn heerschappij wordt weggedaan. Ook zo 
blijkt, dat de 3½ jaar toekomstig zijn. 

Niet de mens grijpt in, maar God. Niet Napoleon vernedert het 
Pausdom, maar God maakt het Beest te niet. De hemel wordt 
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geopend en Christus komt neer. Op. 19:11. Hier is dan ook 
gevoeglijk vs. 14 van Dan. 7 in te lassen: « En Hem werd 
gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat Hem alle 
volkeren natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en Zijn koninkrijk zal 
niet verdorven worden. » En in Zijn koninklijke macht deelt Zijn 
volk Israël. 
 
HET RIJK ONDER DE GANSE HEMEL. « Maar het rijk en de 
heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder den gansen 
hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge 
(plaatsen) d.i. des Allerhoogsten, welks (Wiens) rijk een eeuwig 
rijk zijn zal en alle heerschappijen zullen Hem eren en 
gehoorzamen. » Vs. 27. We hebben reeds laten uitkomen, dat 
voor « hoge plaatsen » « Allerhoogsten » te lezen is. Dit vers kan 
dit, ook gezien de struktuur, nader bewijzen. Vs. 9-14 en 26-27 
balanceeren met elkaar, In vs. 14 is sprake van Zijn koninkrijk en 
lezen we: En Hem werd gegeven, dat Hem alle volkeren, natiën 
en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige 
(aionische) heerschappij. In vs. 27 komen dezelfde zinsneden 
voor. Alles wordt scherper als men het vers aldus leest: « Maar 
het rijk en de heerschappij en de grootheid der, koninkrijken 
onder den gansen hemel zal gegeven worden aan het volk der 
heiligen des Allerhoogsten, Wiens rijk een eeuwig rijk zijn zal en 
alle heerschappijen zullen Hem eren. » Dan is « welks », 
betrekkelijk voornaamwoord, niet bij volk maar bij Allerhoogste 
en « Hem », het daarbij behorende persoonlijke voornaamwoord. 
Zeker, het kan ook anders, men kan « welks » laten staan, maar 
moet dan « hem » in hetzelve veranderen. Ons lijkt het beter toe 
alles hier op Christus betrekking te doen hebben. Dan is de 
Mensenzoon van vs. 14 de Allerhoogste van vs. 27 en is Hij 
Israëls Koning, Die het rijk ontvangt. Uit de werkwoorden: eren 
en gehoorzamen volgt o.i. nog te meer, dat we het « Hem » 
opvatten als de Allerhoogste aanwijzend en niet het volk Israël, 
dat wel in Gods zegen zal delen, maar hier niet op de voorgrond 
staat. 

In die tijd komt ook Ps. 46 tot nadere vervulling. « God is ons 
een toevlucht ... en hulp in benauwdheid ... Laat de wateren 
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bruisen ... beroerd worden, ... God zal helpen in het aanbreken 
van de morgenstond. De Heidenen raasden, de koninkrijken 
bewogen zich, Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt ... 
Aanschouwt de daden des Heeren, Die verwoestingen op aarde 
aanricht, Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der 
aarde ... Laat af en weet dat Ik God ben, Ik zal verhoogd worden 
onder de Heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. » En dan 
zingen de heiligen des Allerhoogsten, die het koninkrijk bezitten: 
« De Heere der heerscharen is met ons, de God Jakobs is ons een 
hoogvertrek. » 
 
HET RIJK OP AARDE. Het rijk en de heerschappij en de grootheid 
der koninkrijken onder de ganse hemel worden Christus gegeven. 
Men lette er op, dat het betreft het rijk onder de ganse hemel, niet 
de hèmel. Er staat niet: de koninkrijken, maar: het rijk of 
koninkrijk. Dit wijst op 'n rijk dat boven die koninkrijken staat. 
Dit is geen koninkrijk in de hemel, maar een op aarde. Verder 
worden de andere koninkrijken niet direct vernietigd, maar al hun 
heerschappij en grootheid wordt Israël gegeven. De rijken blijven 
dus bestaan. Hiermee keert de Schrift zich tegen het Adventisme, 
dat de aarde 1000 jaar woest en ledig maakt. Hier blijkt, dat er 
koninkrijken zullen zijn. Voorts tegen het Russellisme, dat meent 
een geestelijk koninkrijk op te moeten richten. En wel op aarde. 
Dat zijn zij dan of nader nog, de 144.000 verzegelden. De Schrift 
geeft dat rijk aan de heiligen des Allerhoogsten op aarde. Niét in 
de hemelen maar op aarde ontvangen deze heiligen een rijk. De 
groep, waarin de Russellisten willen zijn, staat daarboven. Zo 
wisselt men het meerdere uit voor het mindere. Dan keert zich dit 
woord tegen alle Katholicisme en Protestantisme (Lutheranisme 
en Calvinisme) dat niet weet van een voortbestaan der 
koninkrijken na Christus' wederkomst. Alle heerschappijen, (dus 
die moeten er zijn), zullen Hem eren en gehoorzamen. Genoemde 
Ismen hebben daar geen oog voor, omdat zij Israëls herstel niet 
zien. Zij willen Israëls plaats innemen en ruilen daarmee ook het 
meerdere voor het mindere in. 

« Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij, Daniël aangaat, 
mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde 
aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. » Vs. 28. 
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Daniël was zeer ontroerd èn over het vreselijke gruwelijke dier 
èn over de Kleine Hoorn èn over Israëls vervolging. Hij bewaarde
echter de woorden en overlegde die, bewijs, dat hij er mee
werkzaam bleef. En ook, dat hij alles maar niet ging uitdragen
naar buiten. Ook hier kan hij ons wat leeren. 
 
DE 7 HOOFDEN EN 10 HOORNEN. Johannes ziet vooral het vierde 
rijk, dat al de andere heeft overweldigd, geusurpeerd. Toch zijn de
delen niet één geworden, geassimileerd. Het beest, dat Johannes
ziet, was een pardel of luipaard, (gevlekte tijgerkat) gelijk — 3e 
rijk van Dan.7, — had voeten als een beer — 2e rijk — en de 
mond van een leeuw — 1e rijk. Het had zeven hoofden en tien
hoornen. We moeten hier even op Daniël 8 vooruitlopen. Daarin
wordt van het derde rijk gezegd, dat er 4 koninkrijken uit ontstaan,
het wordt zo dus vierhoofdig. Nu is het monster van Op. 13 te
verstaan. We hebben: 
 

 
Dat er sprake is van 7 hoofden is wellicht aanwijzing, dat de 

vorige rijken herleven, dat de 10 koningen geen hoofden heten, is
wellicht omdat ze hun troon terugkrijgen en met elkaar geen
rijkseenheid vormen. 
 
VERBAND TUSSEN DAN. 2 en 7. Bij Dan. 2 hebben we
aangetoond, dat er vijf rijken zijn. Tevens, dat in de toekomst het
gehele beeld weer aanwezig is, wijl alles te samen vermalen
wordt. We merkten op dat we hier voor een verborgenheid staan.
Daniël beschreef aan de koning de opeenvolging der rijken, hij
legde de toekomstige gelijktijdige aanwezigheid niet uit, hoewel

 1e Rijk: Het Babylonische rijk herleeft en heeft 1 hoofd.
 2e Rijk: Het Medo-Perzische rijk herleeft en heeft 1 hoofd.
 3e Rijk: Het Grieks-Madeconische rijk herleeft en heeft 4

hoofden. Egypte, Syrië, Griekenland en een rijk in Klein
Azië, waarvan het tegenwoordige Turkije mogelijk het
begin is.

 4e Rijk: Het Romeinse rijk herleeft en heeft 1 hoofd.
  Het Tientenenrijk herleeft en heeft 10 hoornen.
  Samen 7 hoofden en 10 hoornen.
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hij die vaststelde. Waar nu geheel Daniël een eenheid vormt en het
een het ander aanvult, kunnen we niet aannemen, dat Dan. 7 om
zou gaan buiten Dan. 2. We geloven dan ook, dat het de
aanvulling er van is. Dan. 2 geeft de loop van de tijden der
Heidenen, Dan. 7 een der laatste stadiums van diezelfde Heidenen. 
Voor ons handelt Dan. 7 dan ook over dezelfde groepen, nu èn van
Gods zijde èn in de eindtijd bezien. We zoeken in Dan. 7 de
wedersamenstelling van het beeld van Dan. 2 in een, op één na,
laatste stadium. Het laatste geeft ons dan Johannes in De Openb.
Zo genomen is dus Dan. 7 de beschrijving van de weder uit de
algemene wereldoorlog en -revolutie zich mogelijk in wat 
gewijzigde vorm herstellende rijken, die Daniël 2 in hun
opeenvolging zag. De eerste drie dieren kunnen dan zijn een
Babylonische, een Medo-Perzische en een Grieks rijk, terwijl dan 
in het monsterachtige vierde rijk, een versmelting te zoeken zou
zijn van het vierde en vijfde van Dan. 2. Voornamelijk een Pan-
Europa waarvan men tegenwoordig de noodzakelijkheid reeds
gevoelt. 

Is deze veronderstelling juist, dan wordt meer dan één 
moeilijkheid weggenomen. 

Ten eerste vinden we dan een bevredigende oplossing van Dan. 
2, het te sàmen aanwezig zijn. 

Ten tweede wordt de eenheid van Daniël er door versterkt. Dan. 
2 is dan het vlak waarop en waarbinnen al het verder
geopenbaarde zich afspeelt. 

Ten derde blijkt dan, dat de uitleggers, die in de rijken van 
Daniël 7 Babylonië, Medo-Perzië, Griekenland en Rome zagen
zich minder vergist hebben t.o.v. de rijken dan wel naar de tijd.
Alleen hebben ze het vierde rijk te beperkt genomen. 

Ten vierde bestaan de vroegere rijken reeds bijna alle weer of 
bestaat de mogelijkheid dat ze zich vormen. Waar het vijfde rijk
ze eerst zal overheersen, is het niet dan natuurlijk, dat ze eenmaal
hun zelfstandigheid zullen zoeken te herwinnen en zich uit en
mede door de revolutie of golving der zee zullen trachten te
herstellen. Uit elke revolutie wordt altijd een nieuw staatswezen
herboren. De combinatie van het vierde met het vijfde rijk zal de
illusies der andere verstoren, maar ook dan nog blijven ze bestaan.
Dan. 7:12. 

288



Ten vijfde spreekt Johannes in De Openb. van geen beeld maar 
van het monsterdier, dat al de kenmerken heeft van Daniël 7, 
maar waarvan de delen in omgekeerde volgorde genoemd 
worden. Volgens Johannes wordt het koninkrijk des Heeren en 
van Zijn Christus, volgens Daniël wordt het beeld vermalen en de 
Steen tot een Berg die de wereld vervuld. Beide achten we 
identiek, gelijk, zodat hieruit o.i. mede volgt, dat het eindbeeld 
van Daniël 2 en het beest van Op. 13 samenvallen. Wij nemen aan 
dat het Beest in Op. 13 zowel aanduiding is van het rijk als van 
hem, die dat rijk eenmaal zat beheersen. Er geschieden niet twee 
dingen: er wordt geen beeld vermalen en geen beest gedood. De 
zaak is één, maar de voorstelling verschillend. Evenals Farao's 
droom van aren en koeien één was, zo zijn Nebukadnezars en 
Daniëls droom één in betekenis. De een beziet de zaak naar de 
menselijke zijde, de ander vanuit die van God. Daarom is het niet 
dan zeer waarschijnlijk, dat de samenstellende delen van beeld en 
beest samenvallen. Hierbij is dan het vierde dier van Dan. 7 een 
combinatie van ijzer en ijzer en leem. 

Alles overziende voor zover we thans kunnen, achten we het 
voor waarschijnlijk, dat de oplossing van Dan. 7 in de door ons 
aangegeven richting ligt. Nogmaals zij opgemerkt, dat we geen 
bijzonderheden kennen en ons zeer wel bij de poging tot verdere 
afdaling vergist kunnen hebben. Wie beter of meer licht heeft, 
geve ons en anderen dat. 
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RAM, BOK, KLEINE HOORN. 
 
DANIEL 8. We komen nu tot het gezicht van Daniël. De struktuur
is als volgt: 
 

 
Met Daniël 8 begint de Hebreeuwse taal weer gebruikt te 

worden: 
« In het derde jaar van het koninkrijk des konings Belsazars 

verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen dat mij in het
eerst verschenen was. » Vs. 1. Dat was twee jaar na de droom en 
de gezichten van hfdst. 7. Daniël was toen dus 86 jaar oud. Hij
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was toen niet in Babel, maar in de burg Susan, de hoofdstad van 
Perzië vs. 2, waarheen hij zich mogelijk terug getrokken had of 
geroepen was gedurende Nebukadnezars krankzinnigheid en nog 
vertoefde. Hij was toen in dienst van de koning van Perzië, want 
vs. 27 zegt: « ... daarna stond ik op en deed des konings werk. » 
Deze koning was Darius de Meder uit hfdst. 6, de Astyages uit de 
ongewijde geschiedenis. Velen zal het ongerijmd toeschijnen, dat 
de Ahasveros van het boek Esther 1:1, de Artaxerxes van Ezra 
(6:1) en Nehemia (2:1) en de Darius van Daniël (6:1) een en 
dezelfde persoon zijn en dat Daniël tijdgenoot was met Nehemia 
en Ezra. Men wete, dat de gehele menselijke chronologie in de 
war is en we op grond der Schrift tot een geheel andere, althans 
zeer afwijkende komen. (Zie hiervoor dl. II De Tijden der 
Eeuwen hfdst. VII).  
 
DE RAM. In het gezicht dat Daniël ontvangt, ziet hij zich aan de 
vloed Ulai staan (de rivier, die langs Susan stroomt). 

« En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie, een ram stond voor 
dien vloed; die had twee hoornen, en die twee hoornen waren 
hoog, en de ene was hoger dan de andere en de hoogste: kwam 
het laatst op. » Vs. 3. 

De man, die later voor hem stond, vs. 13 moest Daniël de 
uitlegging te kennen geven, vs. 16. Nadat Daniël eerst in een 
diepe slaap gevallen was en aangeroerd was om wakker te 
worden, zegt de man tot hem: 

« Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde 
dezer gramschap, want ter bestemder tijd zal het einde zijn. » Dit 
wijst heen naar de toekomst. 

« De ram, met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de 
koningen der Meden en der Perzen. » Vs. 19, 20. 

De hoornen zijn zinnebeelden van macht en heerschappij. De 
twee lange hoornen wijzen op grote macht en uitgebreide 
heerschappij. Ze stellen het rijk der Meden en Perzen voor. 

De ene hoorn is groter dan de andere. Daarmee wordt 
uitgedrukt, dat de Perzische macht groter was dan de Medische. 
Koning Cyrus of Kores was een Pers. De hoogste hoorn kwam het 
laatst op. Dit is in overeenstemming met de historie. Eerst 
voerden de Meden de boventoon, wat later begonnen de Perzen, 
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en krachtiger, de eerste viool te spelen. De ram met de twee 
ongelijke hoornen beeldt zo zeer juist het Medo-Perzische rijk af, 
dat nog in opbloei was en Babel nog niet ingenomen had, doch 
aan de vooravond stond der gebeurtenissen. Immers in datzelfde 
jaar werd Belsazar gedood. 
« En ik zag, dat die ram met de hoornen tegen het westen stiet en 
negen het noorden en tegen het zuiden en geen dieren konden 
voor zijn aangezicht bestaan en daar was niemand, die uit zijn 
hand verloste; maar, hij deed naar zijn welgevallen en maakte 
zich groot. » Vs. 4. 

De ram stiet, d.i. ging oorlogvoeren. Hier hebben we allereerst 
aan Cyrus' veroveringen te denken. Hij stiet tegen het westen, d.i. 
tegen het Babylonische rijk. Jes. 46:2 zegt dan ook, dat God een 
roofvogel riep van het oosten, en in Jes. 41:2 heet Cyrus de 
rechtvaardige, die van de opgang der zon, dus het oosten, komt. 
Dit was van uit Palestina bezien. Vanuit Susan was het een stoten 
naar het westen. 

In het stoten naar het noorden is Darius Hystaspis' beoorlogen 
van de Scyten en Armeniërs te zien. De ram immers stelt niet 
Cyrus voor, maar het Medo-Perzische rijk, dus ook de volgende 
koningen. Voor dat rijk waren geen andere dieren, symbolen voor 
rijken, bestand. Ongeveer een eeuw lang beheerste Medo-Perzië 
de oude wereld. Babylonië, Lydië, Klein-Azië, Egypte, Ethiopië 
en andere landen vielen het ten deel en het bezat groter gebied 
dan Babel ooit had. De ram kon er wezen, al was het dan ook naar 
het bestuur het rijk van zilver. Hij maakte zich groot en deed naar 
zijn welgevallen. 
 
DE GEITEBOK. « Toen ik dit overleide, zie daar kwam een 
geitebok van het westen over den gansen aardbodem en roerde de 
aarde niet aan; en die bok had een aanzienlijke hoorn tusschen 
zijn ogen. » Vs. 5. 

Die harige bok nu is de koning van Griekenland en de grote 
hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. » Vs. 21. 
Aldus de uitlegger. 

In vs. 5 zien we het derde rijk opkomen. Dit wordt getypeerd 
door een bok. De grote hoorn is Alexander de Grote, de eerste 
koning genoemd en wel omdat hij de eerste was, die over het 

292



verenigde rijk van Macedonië en Griekenland heerste. 
De bok roerde de aarde niet aan. Dit ziet op Alexanders grote 

snelheid in zijn veroveringstocht. Met slechts 35000 man en 
weinig voorraad trok hij in 334 als jongeling van 20 jaar uit om 
Perzië te overwinnen. Het scheen onmogelijk. Het was evenwel 
Gods tijd. 

« En hij kwam tot den ram, die de twee hoornen had, dien ik 
had zien staan voor den vloed en hij liep op hem aan in de 
grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem naken aan den ram en 
hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet den ram en hij brak zijn 
beide hoornen en in den ram was geen kracht om voor zijn 
aangezicht te bestaan en hij wierp hem ter aarde en hij vertrad 
hem en daar was niemand die den ram uit zijn hand verloste. » 
Vs. 7. 

In deze woorden geeft de Schrift de kernachtige en toch alles 
omvattende beschrijving van Alexanders onderwerping van 
Medo-Perzië. De grote hoorn stiet de ram neer na met groot 
geweld en grimmigheid op hem te zijn aangestormd. Dit 
geschiedde in 333 in de slag bij Issus, waarin hij Darius 
Kodomannus versloeg. Hierop veroverde Alexander Egypte, zette 
toen de veldtocht voort en versloeg in 331 in de slag bij Arbela 
het opnieuw tegen hem aangevoerde Perzische leger, waarna hem 
Perzië, Babylonië en andere streken in handen vielen. Hiermee 
eindigde het Perzische rijk; beide hoornen waren afgebroken, 
niemand hielp het. Alexander was wereldveroveraar geworden. 

« En de geitebok maakte zich uitermate groot, maar toen hij 
sterk geworden was, brak die grote hoorn. » Vs. 8 a. 

Alexander ging nu voort en veroverde ook de oostelijke 
provinciën, ving toen zijn tocht naar Indië aan, die hij echter 
moest opgeven. In Babel teruggekomen was hij thans verzadigd 
en weende hij, naar men zegt, omdat er niet meer werelden waren 
te veroveren. Reeds in 323, 12 jaar na zijn optrekken uit 
Griekenland, stierf hij tengevolge van zijn losbandig leven, en 
verzwakt door allerlei uitspattingen op 33 jarige leeftijd. De grote 
hoorn, waarmee de geitebok zich onweerstandelijk betoond had, 
was afgebroken. 
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DE VIER HOORNEN. « ... en er kwamen op aan deszelfs plaats 
(n.l. in de plaats van de grote hoorn) vier aanzienlijke, naar de 
vier winden des hemels. » Vs. 8 b. 

« Dat er vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was: 
vier koninkrijken zullen uit dit volk ontstaan, doch niet met zijn 
kracht. » Vs. 22. 

Alexander liet geen opvolger na en het derde rijk had zijn 
grootste roem gehad. Voor de grote hoorn kwamen vier 
aanzienlijke hoornen in de plaats, doch zij waren niet als de 
eerste. Het rijk werd onder Alexanders veldheren verdeeld, doch 
eerst na langdurige krijg. De verdeling was als volgt: 
 

Ptolomeus kreeg Egypte, Lybië, Arabië, Palestina en een deel 
van Syrië. Dit is het Zuiden te noemen. 

Kassander kreeg Macedonië en Griekenland. Het Westen. 
Lysimachus kreeg Bythinië, Tracië en Mysië. Het Noorden. 
Seleucus kreeg Syrië, Babel, Armenië en de Oost-

Eufraatlanden. Het Oosten. 
 
DE KLEINE HOORN. « En uit een van die kwam voort een kleine 
hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het 
oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het 
heer des hemels en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk 
van de sterren, ter aarde neder en vertrad ze; ja, hij maakte zich 
groot tot aan den Vorst van dat heer en van Denzelve werd 
weggenomen het gedurig offer en hij wierp de waarheid ter aarde 
en deed het en het gelukte wel. » Vs. 9-12. 

« Doch op het laatste huns koninkrijks als het de afvalligen op 
het hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een koning opstaan, 
stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal 
sterk worden, doch niet door zijn kracht; 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. 

Velen menen, dat deze woorden reeds vervuld zijn in de tijd 
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van Antiochus Epifanes, de bekende koning uit het Syrische rijk. 
Diens vader, Antiochus de Grote, had het land der Joden, dat 
vanaf de deling van Alexanders rijk aan Egypte hal toebehoord, 
aan Syrië gebracht. Zijn zoon Antiochus Epifanes (de Verlichte), 
die van 175-168 v. Chr. regeerde, heeft de Joden zeer onderdrukt. 
Vandaar dat velen hem, voor de « Kleine Hoorn » houden. Het 
zou te ver voeren alles uitvoerig te behandelen. Alleen zij nog 
meegedeeld dat de Joden door de zonen van de priester Mathias 
verlost werden. Bijzonder is Judas, bijgenaamd de Makkabeër, 
d.i. de Strijdhamer bekend. Hun strijd had tot uitkomst, dat de 
tempel vernieuwd werd, welke gebeurtenis de Joden elk jaar 
feestelijk herdachten, Joh. 10:22. Voor verdere bijzonderheden 
verwijzen we naar de boeken der Makkabeën en (of) naar: 
Geschiedenis der Israëlieten van T.M. Looman. 
 
UITGELEGD DOOR DAN. 7. Dat de afgeschreven verzen een 
voorvervulling gehad hebben in de dagen van Antiochus 
Epifanes, achten we mogelijk en waarschijnlijk, dat deze echter 
de « Kleine Hoorn » zou zijn, achten we buitengesloten. Evenzo 
andere meningen, die hierin enig ander reeds geleefd hebbend 
persoon of tegenwoordig stelsel zouden willen aanwijzen. We 
menen, dat de Kleine Hoorn nog toekomstig is en we in hem het 
Beest van Op. 13 moeten zien. We willen een en ander nagaan. 

Dan. 8 moet mede uitgelegd worden door Dan. 7. Daar wordt 
de Kleine Hoorn reeds genoemd. We hebben reeds gezien, dat hij 
daar inkomt de 10 hoornen, vs. 8. Zie de verklaring aldaar bij vs. 
8, 20, 21, 24-26. Als nu uit Dan. 7 blijkt, dat het Ant. Ep. niet kan 
zijn, waarom moeten we dat dan in Dan. 8 toch leren? Waar blijft 
dan het zich gelijk blijvende in de verklaring? 

De Kleine Hoorn komt op nadat het vierde rijk er is. We zullen 
even aannemen — niet toegeven —, dat het vierde rijk van Dan. 7 
het Romeinse rijk is. Is dan Ant. Ep. gekomen toen er 10 hoornen 
waren — welke zijn dat geweest in die tijd in het Rom. rijk? —
en heeft hij er drie van uitgerukt — welke? — om, zelf het hoofd 
te worden. Is Ant. Ep. ooit keizer van Rome geworden na drie 
vorsten, stadhouders, konsuls of wie dan ook verslagen te 
hebben? Geen spoor van te vinden. Dus reeds zo genomen kan de 
Kleine Hoorn van Dan. 7 Ant. Ep. niet zijn. Als nu de Schrift in 
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Dan. 8 weer van die Kleine Hoorn spreekt, moeten we hem nu 
ineens voor een ander houden? Dan zouden we hier hetzelfde 
doen als de Christenheid veelal doet men de termen Huis Jakobs, 
Israël, enz., m.a.w. in het ene geval er een andere betekenis aan 
toekennen dan in het andere. We hebben uiteengezet dat de 
Kleine Hoorn van Dan, 7 het Beest is, we houden dus in Dan, 8 
hem op grond der zichzelf gelijkblijvende verklaring er ook voor.
 
UIT EEN VAN DIE. Dat de Kleine Hoorn ook niet het Pauselijk 
stelsel of enige paus is, volgt uit de woorden: « Uit een van die ». 
De Schrift leert, dat de Geitebok Griekenland is. Hij had een 
Grote hoorn. Dat was Alexander de Grote. Dat was 'n persoon en 
ook één persoon. Daarna kwamen er vier aanzienlijke hoornen, 
zijn 4 generaals, 4 persónen dus. Niet 4 stelsels. Dan komt er een 
kleine hoorn. Dat moet dus ook een persóon zijn, geen stelsel. Uit 
Dan. 8 volgt dus, dat het Beest een persoon is. Dus geen reeks van 
pausen of enig antichristelijk stelsel, een georganiseerde gróep 
van personen. 

De Schrift leert ook, waar het Beest vandaan komt. Niet uit 
Rome, maar uit een van die, n.l. uit een der 4 Grieks-
Macedonische rijken, Hoe kan hij dan het Pausdom of een paus 
zijn, dat (die) uit een ander rijk is voortgekomen? Als we nog 
willen spreken van uit een rijk voortkomen, wat ook al onjuist is; 
want het Pausdom is geen produkt van het Rom. rijk, maar van de 
Paulus niet gevolgd zijnde Christenheid. Begon het Pausdom in 
een der 4 Griekse staten? Is men in Griekenland Rooms 
Katholiek? Heeft het Pausdom of een paus drie rijken vernederd 
om zelf heerser te worden? Geen spoor van aan te wijzen. 

De Antichristus komt uit één van die, n.l. der 4 rijken. De lezer 
zal weer zeggen: Maar die zijn er niet meer. Welnu, dan staan we 
voor hetzelfde geval als in Daniël 2, dan zullen ze weer op 
moeten komen. We hebben dat ook betoogd bij Dan. 7, dat het 
herstel dier rijken beschrijft, Hier wordt dit betoog nader 
bevestigd. Uit een der 4 rijken, die er nu niet zijn, komt het Beest.

Uit welk? Dat wordt negatief gezegd, niet positief. De Kleine 
Hoorn maakt zich groot tegen het zuiden. Hij kan dus niet uit 
Egypte, het zuidelijk rijk, zijn. Hij maakt zich ook groot tegen het 
oosten, dus komt hij niet voort uit het oostelijk rijk — Syrië, Hij 
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kan dus zijn uit het westen, Griekenland, of uit het noorden, het 
rijk; waarvan het tegenwoordige Turkse rijk wellicht de kern is. 

« En hij werd groot tot aan het heer des hemels en hij wierp er 
sommige van dat heer, namelijk van de sterren ter aarde neder en 
vertrad ze, » Dit ziet op de vervolging onder het vijfde zegel. Vele 
zielen worden gedood, De Heere Jezus heeft hier ook het oog op 
als Hij in Mt, 24:9 zegt: Alsdan, n.l. als volk tegen volk en 
koninkrijk tegen koninkrijk zal opstaan, zullen zij u overleveren 
in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van 
alle volken om Mijns naams wil. » 

« Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst van dat heer en 
van Denzelve werd weggenomen het gedurig offer en de woning 
Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. » 

De uitlegging, die dit gedeelte van Dan. 8 vervuld acht in de 
dagen van Ant. Ep., houdt geen voldoende rekening met wat de 
Schrift zegt. Die Kleine Hoorn wordt uitnemend groot tot aan het 
heer des hemels, het zaad van Abraham, dat zal zijn als de sterren 
des hemels. Gen. 15:5. Dit houdt in, dat hij zich met hen gelijk 
wil stellen, dat hij hunner één wil zijn, Dat nu wilde Ant. Ep. in 
genen dele. Hij wilde de Joden verheidenschen. Er staat niet, dat 
hij groot werd tegen het heer, maar tot aan dat heer, Eerst daarna 
gaat hij ze vertreden, Nu wilde Ant. Ep. zich groot maken tegen 
Egypte, niet allereerst tegen de Joden, die reeds zijn onderdanen 
waren. 

Ook staat er, dat hij groot werd tot de Vorst van het heer. Die 
Vorst was toen nog niet verschenen, Christus was nog niet 
geboren. Kende Ant. Ep. Christus? Zo neen, hoe kon hij zich dan 
groot maken tot aan die Vorst? Men lette er op, dat er weer staat: 
tot aan, niet: tegen. De nadere uiteenzetting van dit groot maken 
geeft 2 Thess. 2,4. De mens der zonde, de zoon des verderfs zal 
zich verheffen boven al wat God genaamd of als God geëerd 
wordt, alzo dat hij in de tempel Gods (te Jeruzalem dus) zal zitten, 
zichzelf vertonende, dat hij God is. Is dat ooit door Ant. Ep. 
gedaan? 

Men lette ook op de woorden: het heiligdom werd neder 
geworpen. Dit betekent niet: afgebroken, maar kan vertaald 
worden door: verworpen zoals in Jes. 14:19; in Jer. 22:28 door 
weggeworpen, in Ps. 22:10 en Ez. 19:12 door werpen. 
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Veel wat in Ant. Ep. dagen plaats vond kan men als 
voorschaduw rekenen van wat eenmaal in de Kleine Hoorn 
vervuld zal worden. Als we evenwel streng Schrift met Schrift 
uitleggen en uit Dan. 7 putten om Dan, 8 te verklaren, volgt 
daaruit, dat we verder dan Ant. ED. moeten zien. 

Het Adventisme houdt eerst de Kleine Hoorn voor het politieke 
Rome, dat Griekenland overwon. Later houdt het hem voor het 
Pausdom, dat de waarheid ter aarde wierp en dat drie Ariaanse 
machten (volgelingen van Arius) ten onder bracht, n.l. de 
Herulen, de Vandalen en Oost-Goten. Deze mening is niet 
houdbaar. De Kleine Hoorn is geen stelsel, maar een persoon. De 
Kleine Hoorn komt niet voort uit het vierde rijk, maar uit een van 
de Griekse rijken. Bovendien is het vierde rijk niet Rome, maar 
de vereniging van het vierde en vijfde rijk van Daniël 2. Om al 
deze redenen is deze mening onhoudbaar. 
 
DE AFVAL. « En het heer werd in den afval overgegeven tegen 
het gedurig offer en hij wierp de waarheid ter aarde en deed het 
en het gelukte wel. » Uit: en het heer... enz. zou men kunnen 
opmaken, dat dit het heer des hemels is, dat afvallig wordt. Dit nu 
staat er niet. Er staat: een heer werd... overgegeven, d.i. een leger 
werd gesteld, klaar gehouden om het gedurig offer, het morgen-
en avondbrandoffer, te verhinderen. Bij de afval hebben we hier 
te denken aan de afval van de Wet van Mozes, het werpen van de 
waarheid ter aarde is het verkrachten van Gods geopenbaarde wil. 
Vóór het Beest geopenbaard wordt, moet eerst de afval komen, 
zegt Paulus. Hij doet de herstelde tempeldienst ophouden en 
plaatst een leger om hem te verhinderen. 
 
OP HET LAATSTE HUNS KONINKRIJKS. Nu nemen we vs. 23-25, « 
Doch op het laatste huns koninkrijks; als het de afvalligen op het 
hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een koning opstaan, stijf 
van aangezicht en raadselen verstaande, » 

Luther vertaalt dit door: « na deze koninkrijken », Zeer ten 
onjuiste, Andere nieuwere Duitse vertalingen volgen hem dan ook 
hierin niet en stemmen, wat betekenis betreft, met de St. Vert. 
overeen. Zo ook Franse en Engelse. De Leidse Vert. heeft: « aan 
het einde hunner heerschappij. » Beter ware: in het einde. In 
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hfdst, I van dit deel is de term in het laatste der dagen besproken. 
Die betekende niet: na de dagen, maar in het einde der dagen n.l. 
van deze aioon. Als hier nu gesproken wordt van « in het laatste 
van hun koninkrijk », volgt daaruit ontegensprekelijk, dat hun 
koninkrijk er weer moet wezen. Niet zij, n.l. de vier aanzienlijke 
hoornen zelf maar hun koninkrijk. Ligt hierin niet duidelijk 
opgesloten, dat, waar die 4 koninkrijken er niet zijn, zij weer 
hersteld zullen worden? We kunnen tot geen andere uitkomst 
komen. In Dan. 7 bespraken we het toekomstig herstel der 3 grote 
wereldrijken, door Dan. 2 gevorderd. Hier zien we het herstel der 
vierdeling van het Grieks-Macedonische rijk, En eerst als dat daar 
is, kan uit een der vier het Beest opkomen, Men ziet zo, hoe Dan. 
8 voortzetting en uitbreiding is van Dan. 7. 

« Als de afvalligen het op het hoogst zullen gebracht hebben », 
betekent: als de afvalligen tot hun volheid zullen gekomen zijn, 
hun maat vol gemaakt hebben. Ook hieruit blijkt, dat dit vers naar 
de eindtijd wijst. 't Is immers niet zo, dat eerst de Koning opstaat 
en dan tot afval dwingt, maar omgekeerd: hij wordt koning 
vanwege de afval. Eerst moet de afval komen, dan wordt de mens 
der zonde geopenbaard. Deze is de zóón der wetteloosheid, niet 
de vàder er van. De Koning is stijf van aangezicht d.i. hard, 
meedoogenloos. Raadselen verstaande betekent: moeilijke 
problemen op kunnende lossen, Ook wel: in alle listen bedreven. 

« En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht en 
hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het 
doen en hij zal de sterken mitsgaders het heilige volk verderven. »
« Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht.»

Zijn toekomst zal zijn naar de werking des Satans 2 Thess. 2:9.
Deze zal hem stijven. De draak zal hem zijn kracht en troon en
grote macht geven, Op, 13:2. 

« ... en hij zal het wonderlijk verderven, » 
d, i, wonderlijk tot verderf brengen of: buitensporig verwoesten,
Men denke, hier mede aan de vervolging der heiligen, Op. 12. 

« ... en zal geluk hebben en zal het doen. » 
De ganse wereld zal zich eenmaal achter het beest verwonderen
en hem zelfs aanbidden, Op, 13:15. 

« ... en hij zal de sterken en het heilige volk verderven. » 
Het heilige volk is Israël, de sterken zijn mogelijk de twee
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DE 2300 AVONDEN EN MORGENS. « Daarna hoorde ik een heilige 
spreken en de heilige zei tot den ongenoemde, die daar sprak: Tot
hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den
verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heer ter
vertreding zal overgegeven worden? En hij zeide tot mij: Tot twee
duizend en drie honderd avonden en morgens; dan zal het
heiligdom gerechtvaardigd worden. » 

Nu komen we tot de 2300 avonden en morgens, We willen eerst 
nagaan of ze vervuld zijn in de dagen van Antiochus Epifanes,
daarna wat het Adventisme er van zegt om ze ten slotte te plaatsen
in het licht der door ons gegeven uitlegging. 
 
ANTIOCHUS EPIFANES' TIJD? In 1 Makk. 1:57 is sprake van de 
gruwel der verwoesting, die op de 15e dag der maand Chisleu op 
Gods altaar gezet werd. Dat was zeer waarschijnlijk het
afgodsbeeld van Jupiter, want volgens 2 Makk. 6:2 heette de
tempel de kerk van Jupiter Olympus. Velen menen, dat in die tijd
de 2300 avonden en morgens vallen, in Dan, 8 genoemd. Letten
we echter op de duur der ontheiliging, dan blijkt deze geen 2300
avonden en morgens, dus 2300 dagen, geduurd te hebben. Josefus
zegt van de inwijding van de gereinigde tempel: Dit was op
denzelfden dag, dat de tempel drie jaar te voren door Antiochus
snodelijk ontheiligd en verwoest was, want dat was geschied op
den 25ste der maand Apelleus (in het Hebr. Chisleu) in het 145ste

getuigen van Op. 11. 
« En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in
zijn hand en hij zal zich in zijn hart verheffen. » 

De bedriegerij doen gedijen betekent: al zijn bedrog zal
gelukken. 

« en in stille rust zal hij er velen verderven, » 
Ant. Ep. werkte niet in die stille rust, hij had veel krijg. Het
Beest is veel zekerder van zijn zaak; hij doet het in stille rust. 

« ... en hij zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal
zonder hand verbroken worden. » 

 
Ant. Ep. heeft niet gestaan tegen de Vorst der vorsten. Die
kende hij niet. Het Beest kent hem wèl, Zijn einde zal zijn, dat
hij zonder hand, dus van Godswege, verbroken wordt. 
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jaar (van de Seleucidische tijdrekening; die begon in 312; volgens 
de gewone opgave 168 v. Chr.) en in de honderd drie en vijftigste 
olympiade; en deze vernieuwing geschiedde op denzelfden dag 
van het 148ste jaar en de honderd vier en vijftigste olympiade. 
Joodse Oudheden, Boek 12, Hfdst. 11, § 476. Volgens Josefus' 
opgave dus juist 3 jaar of 1080 dagen. Volgens 1 Makk. 1:57 
werd de gruwel der verwoesting gesteld op de 15° dag der maand 
Chasleu (of Chisleu) in het 145ste jaar (van bovengenoemde 
tijdrekening) en werd volgens 1 Makk. 4:52 de dienst hersteld op 
de 25ste dag der maand Chasleu (Chisleu) in het 148ste jaar, wat 
dus neerkomt op 3 jaar en 10 dagen of 1090 dagen. Men ziet, dat 
dit geen 2300 dagen kunnen zijn. De Kanttek. der St. V. wringen 
de zaak ook in allerlei bochten om tot 2300 dagen te komen. Ze 
moeten daarbij het jaar op 365 d. stellen en voor 3 maanden 92 d. 
rekenen. Uit een en ander blijkt, hoe men met die 2300 dagen 
schipperen moet om ze uit te leggen met betrekking tot die tijd. 
Volgens 1 Makk.zijn het 3 jaar en 10 dagen, geen 6 jaar 3 mnd. 
en 18 d., zoals de St. V. wil (2300 = 6 x 365 + 92 + 18). In die tijd 
moet men die 2300 dagen dus niet zoeken. 
 
LOPEND TOT 1844? Bezien we nu de Adventistische verklaring. 
William Miller, de geestelijke vader van het Adventisme, 
meende, dat men een dag voor een jaar moest nemen, zoals in 
Num. 13:34 en Ez. 4:6 geschiedt. Dit is de jaardag-theorie. Die 
2300 jaren begonnen dan in 457, toen het bevel werd gegeven 
Jeruzalem te herbouwen en lopen tot 1843 of 1844. Dan zou het 
heiligdom gerechtvaardigd worden; d.i. hersteld, geheiligd, 
gereinigd. Dit betekende voor hem het verbranden van hemel en 
aarde, dus de wederkomst van Christus. Velen waren dan toen 
ook in verwachting van Zijn wederkomst. Evenwel, de tijd ging 
voorbij en Christus kwam niet weder. In plaats van de fout te 
erkennen, zijn zijn volgelingen er een bij gaan maken door te 
verkondigen, dat de Heere toen in het hemels heiligdom ingegaan 
is om dat te reinigen. Zodra dit geschied is, komt Hij weder. Dat 
werk duurt dus nu reeds een kleine eeuw. Opgemerkt zij, dat 
Miller niet de vader is van deze heiligdoms-theorie. 
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HET INGAAN IN HET HEILIGDOM. Tegen de Adventistische 
gedachte zij het volgende opgemerkt. 

Ten eerste dat de Schrift in de twee teksten, waarin een dag 
voor een jaar wordt genomen, de letterlijke dagen niet terzijde 
stelt. De verspieders waren 40 dagen weg, zo zou Israël 40 jaar in 
de woestijn zijn. Ezechiël moest 390 op de ene en 40 dagen op de 
andere zijde liggen. Deze symboliseren 390 en 40 jaar. 
Konsekwent genomen moesten er dus in type 2300 dàgen zijn om 
in antitype 2300 jààr te geven. Die 2300 dagen zijn niet aan te 
wijzen, zoals we reeds zagen. Hiermee valt de vastheid van de 
2300 jaar. 

Ten tweede begint men met een letterlijk heiligdom om met een 
geestelijk te eindigen. 

Ten derde zie men, dat de Schrift niet spreekt van 2300 dagen, 
maar van 2300 avonden en morgens, wat wijst op dagen van 24 
uur, etmalen, Ook hiermee wankelt veel. 

Ten vierde kan men niet beginnen in 457. Dit moet volgens de 
Schrift-chronologie (zie Dl II) zijn 454. 

Ten vijfde heeft men geen oog voor de tussenbedeling, door 
God aan Paulus gegeven. Men telt de 2300 jaren door alsof er 
sinds 457 niets veranderd is. Verder heeft men Israël 
uitgeschakeld en zijn herstel voorbijgezien. 

Ten zesde is Christus niet in 1844 ingegaan in het hemelse 
heiligdom. Dat deed Hij al na Zijn opstanding, bij Zijn eerste 
hemelvaart, Joh. 20:17. Toen ging Hij in door Zijn eigen bloed, 
Heb. 9:12-14. Het ingaan in het heiligdom had plaats kort nadat 
Hij Zichzelf geofferd had, evenals de O.T. hogepriester met het 
bloed inging nadat de offers gedood waren, Lev. 16. Christus was 
Offer en Offeraar. Hij kon dus eerst na Zijn opstanding ingaan. 
Maar dat deed Hij niet eerst ± 18 eeuwen later. Hij heeft direkt de 
weg ingewijd. Anders hadden de Hebreën (en anderen) toen niet 
reeds kunnen toegaan, Hebr. 10:19. 

Ten zevende is Hij nu niet en was Hij in 1844 niet in het 
heiligdom, naar is Hij de hemelen doorgegaan, Heb. 4:14 en zit 
Hij aan Gods rechterhand, Ef. 1:20. Hij stààt niet in het hemelse 
heiligdom om dit te reinigen, maar zit boven dat heiligdom in de 
heerlijkheid Gods, Hebr. 10:11, 12. 
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VANAF HET EINDE. Noch in Ant. Epifanes' dagen, noch in de 
Adventistische leer vinden we de 2300 avonden en morgens die 
Dan, 8 noemt. Er blijft dan ook geen andere oplossing dan om die 
in de toekomst te stellen en hierin 2300 dagen aangewezen te zien 
ten tijde van het Beest, de Kleine Hoorn. 

Om het begin ervan te weten, moeten we tellen vanaf het einde, 
dat is vanaf Christus' wederkomst. Rekenen we zo terug, dan 
komen we in de 70ste jaarweek van Daniël. Dan zal de 
verwoestende afval zijn, d.i. de afval, die tot verwoesting leidt, 
dan wordt het heer ter vertreding overgegeven. Zie nader hfdst. 9 
en het overzicht van Daniël aan het eind van dit hoofdstuk. 

Dat de profetisch-toekomstige uitlegging de juiste is, blijkt uit 
vs. 17 waarin gezegd wordt: « Versta gij menschenkind, want dit 
gezicht zal zijn tot den tijd van het einde, » Deze uit drukking is 
in Daniël de telkens terugkerende term voor de tijd van de 
Antichristus, de laatste tijd van deze aioon. Zie 11:35, 40; 12:4, 9. 
Als deze woorden in andere gedeelten van Daniël naar de eindtijd 
verwijzen, dan ook in Dan. 8. Men zij ook hier consequent. 

Eveneens wijst naar de tijd van het einde vs. 26: « Het gezicht 
nu van den avond en van den morgen, dat er gezegd is, is de 
waarheid en gij, sluit dit gezicht toe, want daar zijn nog vele 
dagen toe. » 

« Toen werd ik, Daniël zwak en was enige dagen krank; daarna 
stond ik op en deed des konings werk; en ik was ontzet over dit 
gezicht, maar niemand merkte het. » Voor: Toen werd ik, Daniël, 
zwak kan wellicht beter gelezen worden: Toen kwam, ik, Daniël 
bij, Daniël was in flauwte gevallen, alles had hem ontzettend 
aangegrepen. 
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DE 70 ZEVENS. 
 
DANIEL 9. Met Daniël 9 vangt het profetische woord aan, dat 
handelt over de verwoestingen van Jeruzalem. Dit deel loopt dan 
tot hfdst, 12:13. Het ontledende krijgen we: 
 

 
« In het eerste jaar van Darius, den zoon van Ahasveros, uit het 

zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der 
Chaldeën, in het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in 
de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des 
Heeren tot den profeet Jeremia geschied was in het vervullen der 
verwoestingen Jeruzalems, zeventig was, » vs. 1 en 2. 
't Is eigenaardig, dat Daniël eerst nu op de hoogte kwam van wat 
Jeremia geschreven had. Toch verwondere ons dit niet al te zeer. 
Daniël behoorde tot de eerstweggevoerden. Toen was hij nog 
jong. Mogelijk heeft Jeremia zijn woorden eerst later te boek 
gesteld of zijn zij eerst na lange tijd Daniël in handen gekomen. 
In elk geval kwam Jeremia's voorspelling hem eerst toen onder 
het oog. 

Die voorspelling vinden we in Jer. 25:11, 12 en 29:10. In 25:11, 
12 staat: « En dit ganse land zal worden tot een woestheid tot een 
ontzetting en deze volken zullen den koning van Babel dienen 
zeventig jaar. Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren 
vervuld zijn, dan zal ik over den koning van Babel en over dat 
volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders 
over het land der Chaldeën... » In 29:10: « Want zo zegt de Heere: 
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Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik 
ulieden bezoeken en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken u 
wederbrengende tot deze plaats. » 

De 70 jaar waren begonnen in het jaar 496, en eindigden dus in 
426. We hebben reeds opgemerkt, dat we een andere chronologie 
volgen dan de gewone. De uiteenzetting daarvan geven we in 
Deel II. (De Tijden der Eeuwen). Is Daniël weggevoerd als 
jongeling van 17 jaar, dan was hij nu 87 jaar. 

Wie is de hier genoemde Darius? Darius is een bijnaam, die 
Onderhouder, Bewaarder of Bedwinger betekent. Hij is, zegt de 
tekst, de zoon van Ahasveros. Dit is de in het boek Esther 
genoemde vorst. Zeer waarschijnlijk is Esther zijn moeder 
geweest. Uit Dan. 6:1 blijkt, dat hij 62 jaar oud was, toen hij het 
koninkrijk ontving, n.l. over de Chaldeën. Hij was reeds eerder 
mederegent met Ahasveros, de Astyages der Oude Geschiedenis, 
die zwager van Nebukadnezar schijnt geweest te zijn en reeds 
eerder aan Nehemia verlof gegeven had Jeruzalem te herbouwen. 
Dat was toen al reeds 28 jaar geleden n.l. in 454. Er was evenwel 
nog geen verlof tot terugkeer gegeven, Vandaar nu Daniëls gebed. 
Men leze deze ontroerend schone bede. Welk een pleiter is hij 
voor zijn volk. Zo zal eenmaal het gelovig overblijfsel tot God 
pleiten voor Israël en wachten op wat God antwoorden zal. Het 
zal zijn een belijden van der vaderen zonden en eindigen met het: 
« O Heere hoor, o Heere vergeef, o Heere merk op en doe het, 
vertraag het niet om Uws Zelfs wil, o onze God, want Uw stad en 
Uw volk is naar Uw naam genoemd, » vs. 19. Ook dan zal God 
horen en de gevangenis van Zijn volk wenden. 
 
GABRIELS ONDERRICHT. Terwijl Daniël nog sprak en bad en zijn 
zonde beleed en de zonde van zijn volk Israël en zijn smekingen 
voor God nederwierp, ter wille van de heilige berg van zijn Gcd, 
vs. 20 kwam de man Gabriël om hem te onderrichten. Hij zeide: « 
Daniël nu ben ik uitgegaan om u den zin te doen verstaan, » vs. 
22, Daarop geeft hij hem de bekende profetie van vs. 24:27. 

De struktuur is deze: 
 
(Zie volgende pagina.)
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« Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en over uw 

heilige stad... » 
Zeventig weken is in het Hebr. zeventig zevens, d.i. in dit geval 
zeventallen van jaren. Dat we hier aan jaren moeten denken, blijkt 
uit de historie. In Dan. 10:3 is sprake van drie weken der dagen, 
Hebr. drie zevens van dagen, dus 21 dagen. Hier staat: zeventig 
zevens, dus 490 jaar. 

Zijn bestemd, Hebr.: is afgesneden. Het werkwoord staat in het 
enkelvoud om daarmee de eenheid van de hele periode aan te 
geven. Wij zouden in dit geval zeggen: Een zeventigtal zevens is 
bestemd of afgepast. 

Over uw volk en over uw heilige stad. Het gaat over Daniëls 
volk, dus Israël; over zijn heilige stad, dus Jeruzalem. Daarvoor 
had hij immers gebeden. Er waren nu 70 jaar voorbij sinds 
Jeruzalem verwoest was, vs. 2 en Juda weggevoerd. Zelf was 
Daniël als jongeling uit Jeruzalem naar Babel overgebracht. Nu 
bidt hij er voor, waarop Gabriël hem komt zeggen, dat Jeruzalem 
nog meer te wachten stond. Niet 70 jaar, maar zeventig zevens 
zouden over Jeruzalem komen. 

« ... om de overtreding te sluiten ». Sluiten betekent eerst: 
terughouden, weerhouden, dan: opsluiten, dus iemand of iets 
terughouden. Overtreding betekent: opstand, rebellie, zonde tegen 
wettig gezag of meerdere. De overtreding ziet hier op Israëls afval 
van Jehovah. Hieraan zal aan het eind der 70 jaarweken een einde 
komen. 

« ...en om de zonden te verzegelen ». Zonde is doelmissing. 
Israël heeft tot op heden zijn doel gemist. Verzegelen betekent 
hier: bedekt worden. 

« ... en om de ongerechtigheid te verzoenen ». Verzoenen heeft 
in het O.T. steeds de betekenis van: bedekken. Ongerechtigheid 
komt van een wortel: verdraaid zijn, krom zijn, ongerechtigheid is 
hier dan zedelijke verdorvenheid. 
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« ... en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen » Hebr.: 
een gerechtigheid der olamim d.i. gezien wordende in of met het 
oog op de toekomende eeuwen (aionen). 

« ... en om het gezicht en de profeet te verzegelen ». Het gericht 
is hier in algemene zin, de profetische inblik, in de toetst. De 
profeet is niet Christus of Daniël, maar in het algemeen de 
profetie. Verzegelen betekent hier: vervullen. 

« ... en om de heiligheid der heiligheden te zalven ». De 
heiligheid de heiligheden is de tempel. Het woord wordt nimmer 
van een persoon gebruikt. Het zalven van deze heiligheid der 
heiligheden slaat op de inwijding van Ezechiëls nieuwe tempel, » 
Weet dan en versta ». Wat te weten en te verstaan is, zetten we 
eerst in struktuurvorm. 
 

De 70 zevens: 
 

 
DE 7 EN 62 WEKEN. « ... van den uitgang des woord om te doen 
wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias den Vorst 
zijn 7 weken en 62 weken; de straten (brede straten) en grachten 
(beter: nauwe straten) zullen wederom gebouwd worden, doch in 
benauwdheid der tijden ». 

Wanneer w as die uitgang des woords? Dat was het 20ste jaar 
van Artahsasta. Artahsasta betekent: Grote koning; het is dus een 
bijnaam en wordt aan meer dan één Perzische koning gegeven. 
De Artahsasta die dit bevel gaf, is Astyages, de Gemaal van 
Esther, de vader van Cyrus. Hij is dus de Ahasveros van Esther 
1:1. Ahasveros betekent: de Eer- en Achtenswaardige. Hij is 
dezelfde als Darius de Meder, Dan, 6:1. Zijn schenker was 
Nehemia. 
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De uitgang des woords had plaats in 454 v. Chr. 7 zevens zijn 
49 jaar, Men lette er op, dat er staat: om Jeruzalem te bouwen,
Niet: de tempel. Jeruzalems opbouw begon in 454 onder Nehemia,
Neh. 1 en 2. Onder Ezra begon de bouw van de tempel. De
benauwdheid der tijden duurde 49 jaar, dus tot 405. Toen had de
inwijding van de tempel plaats en van toen af begonnen de 62
weken of zevens, dus 434 jaar. Zij lopen dus tot 405-434 d. i. het 
29ste jaar onzer jaartelling. Dat is Christus kruisigingsjaar, want
men weet, dat onze jaartelling 4 jaar ten achter is, dus we thans
telkens 4 jaar moeten bijtellen bij het jaar waarin we volgens de
Chr. jaartelling leven. Chr. stierf 33 jaar na Zijn geboorte. 
 

Struktuur van 9:26; 27. (Q
2
). De Stad verwoest. 

 

 
NA DE 62 WEKEN. « En na die 62 weken zal de Messias (Hebr.
zal Messias) uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven
zijn. » De Messias die hier bedoeld wordt kan geen andere zijn 
dan Jezus Christus, Die na de 62 weken werd gekruisigd. Er staat:
Messias de Vorst. Dat er « de Vorst » bijstaat, dient om aan te 
geven, dat Hij Zijn intocht gehouden heeft en openlijk als Vorst is
erkend geworden. Zong men toen niet: Gezegend zij het
koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den naam des
Heeren? Mk. 11:10. Tot op die tijd, d.i. tot in 29 n. Chr. lopen de 
62 weken. Na die 62 weken werd Messias uitgeroeid, d.i.
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gekruisigd, uit de angst en het gericht weggenomen. 
Uitroeien wordt ook gebruikt van het ómhakken van een boom. 

In Jes. 44:14 is het gebruikt voor het afhouwen der cederen. In 
andere teksten komt het voor voor het uitroeien door de doodstraf. 
Zie Ex. 12:15; 30:33; Lev. 18:20; 20:17; Ps. 37:34. Het uitroeien 
van Messias wijst dus op de gewelddadige dood van Christus. 

« Maar niet voor Hemzelven » Hebr.: niets voor Hem, betekent, 
dat Hij verworpen is en niet het koninkrijk heeft kunnen 
oprichten, wijl de zijnen Hem niet aannamen, Joh. 1:11. Het 
koninkrijk is daarom uitgesteld. Messias de Vorst moet wachten, 
Hebr. 10:13. 

« En een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en 
het heiligdom verderven ». Men late de tussenzin eens weg en 
leze: En een volk... zal de stad en het heiligdom verderven. Dat is 
na de 62 weken. Hier wordt de verwoesting van Jeruzalem 
aangegeven in het jaar 70. Christus voorzei die ook in Mt. 22:7: « 
Als nu de Koning dat hoorde, werd Hij toornig en Zijn 
krijgsheeren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad 
in brand gestoken. » Men lette er op, dat de profetie met dat: « na 
de 62 weken » een tussenruimte aanduidt. Van de 70ste week is 
nog geen sprake geweest. Jeruzalems verwoesting valt daar niet 
in. De profetie wijst duidelijk op een tussentijd, maar verklaart die 
niet verder en geeft ook niet het hoelang aan. 

Tot zover is Dan. 9 vervuld. Een volk is gekomen, n.l. de 
Romeinen. Nu wat er verder staat: Een volk van de vorst en nu 
lezen we niet « dat », maar « die », dus: die komen zal. Beide kan 
en de vertaling en opvatting wint ongemeen aan duidelijkheid als 
men hier « die » leest. De Romeinen zijn een der volken van de 
vorst, die komen zal. Die vorst nu die komen zal, is het Beest van 
De Openb. Dat blijkt uit het volgende vers. Tevens blijkt; dat hij 
in de eindtijd de vorst der Romeinen zal zijn. De toekomstige 
vorst is de mens der zonde, de zoon des verderfs van 2 Thess. 2, 
de koning stijf van aangericht van Dan. 8:23, de vijand en 
wraakgierige, Ps. 8:3, de mens van de aarde; Ps. 10:18, de 
verachte, Dan. 11:21, 26. Tevens is hij koning van Babel, omdat 
hem alles onderworpen is, Jes. 14:4, 12. Hij heet het Beest in Op. 
13; 17:8-11. 

« ... en zij einde (n.l. het einde van de komende vorst zal zijn 
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met een overstromenden vloed en tot het eind toe zal er krijg zijn 
en vast besloten verwoestingen. » (L.V.: ... wiens einde in de 
vloed zijn zal. En tot het einde is er oorlog, duurt het besluit, dat 
verwoestingen zullen aangericht worden). Hier worden we naar 
het einde gevoerd, terwijl vs. 27 nader zijn werk beschrijft. De 
Eng. Bijbel vertaalt: en tot het eind van de oorlog zijn 
verwoestingen besloten, de Franse van Second: het staat vast, dat 
de verwoestingen tot aan het eind van de oorlog zullen 
voortduren. Andere vertalingen loopen hiermee parallel. 
 
DE 70e WEEK. « En hij zal velen het verbond versterken, één 
week en in de helft der week zal bij het slachtoffer en het 
spijsoffer doen ophouden. ». 

Het Adventisme (en ook anderen) laten dit vers op Christus 
slaan. De 62 weken lopen dan tot op Christus' doop. Daarmee 
begint de 70ste jaarweek. Na een 3½ jarige omwandeling werd de 
Vorst, gekruisigd. Toen hield het slacht- en spijsoffer op, meent 
het Adventisme. Nog 3½ jaar later eindigde de 70ste week. 
Volgens sommigen bij Stefanus' dood. Deze visie berust op 
mènselijke gegevens. Men ontleent het jaartal 457 aan ongèwijde 
historieschrijvers en nièt aan de Schrift. Verder ziet men niet in, 
dat Christus eerst bij de intoeht; (door een deel van het volk) als 
Vorst erkend werd en niet bij Zijn doop. Men verliest ook uit het 
oog, dat de offers na het Kruis niet ophielden. Ze duurden na 
Stefanus' dood nog jarenlang voort en zouden zelfs door Paulus 
nog gebracht zijn geworden, indien hij daarin door het oproer niet 
verhinderd was. Hand. 21. Wie onbevangen leest, zal zien; dat het 
« h ij » terugslaat op de vorst van vs. 26, die Israël benauwen zal 
en niet op Christus. Hij is toch niet de vorst van het volk dat 
gekomen is om stad en tempel te verwoesten? 

Dat die « hij » niet Christus is, volgt uit meer feiten en 
bewijzen. Vooreerst is er van Christus gezegd dat Hij is 
uitgeroeid en er niets voor Hemzelf was. Christus heeft voorts 
ook nimmer voor een week een verbond gemaakt. Hij zal een « 
eeuwig » verbond maken, niet van 1 week van 7 jaar maar van de 
hele toekomende eeuw. Dan is nimmer het offer in de tijd van 
Hand. 3½ jaar na Christus' dood opgehouden. Eindelijk bewijst de 
Heere Zelf, dat dit vers naar de toekomst verschoven moet 
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worden. Hij zegt immers, dat de gruwel der verwoesting eenmaal 
zal gesteld zijn. Dit nu is nog nimmer geschied, ook niet in het 
jaar 70. Toen is Jeruzalem is genomen en de tempel in brand 
gestoken. De fanatieke Joden zetten vanzelf geen gruwel der 
verwoesting. Dat kan alleen door anderen gedaan worden. 

Tussen de 69 weken en de ene week ligt, zoals reeds gezegd 
werd, de tussenbedeling. Ook hier is dus weer een insnijding. De 
70ste week toeft nog. De vorst is nog niet gekomen. Eerst als hij 
komt, kan hij het verbond sluiten met de velen, de afvalligen in 
Israël. Die afvalligen moeten er eerst zijn zoals we reeds bij Dan. 
8 opgemerkt hebben. Als zij het op het hoogst zullen gebracht 
hebben, kan hij aanvangen. Hij zal het slacht- en spijsoffer doen 
ophouden in de helft der week, zegt het vers. Die helft is 3½ jaar 
of 42 maanden of 1260 dagen. Nu wordt het gedurig offer 
weggenomen gedurende de 2300 dagen gerekend vanaf het eind 
der 70ste jaarweek. Immers dan, zegt Dan. 8:14 wordt het 
heiligdom gerechtvaardigd. Dus 2520-2300=220 dagen vanaf de 
aanvang der 70ste week d.i. 1040 dagen vóór het einde der eerste 
helft, dus in de helft der week, begint het wegnemen. Dat duurt 
dan verder die (eerste) helft der week door en verder ook de 
andere helft (zie verder het overzicht aan het eind). 
 
DE GRUWEL DER VERWOESTING. « ... en over den gruwelijken 
vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleindiging toe, die 
vastelijk besloten, zal uitgestort worden over den verwoeste. » 

Het laatste deel van vs. 27 is zeer geheimzinnig. De Leidse 
vertaling heeft: en in de plaats daarvan komt een ontzettende 
gruwel totdat het voldongen en vastbesloten vonnis wordt 
voltrokken over het ontzettende. Van der Palm: En op de tinne 
(des tempels) zal de verwoestende gruwel staan, totdat alles 
verdelgd is en onherstelbare vernieling is uitgestort over den 
verwoester. Andere nieuwere vertalingen geven de zin weer 
enigszins anders weer. De Companion Bible geeft de aantekening 
van Ginsburg op. Deze meent, dat er in de oorspronkelijke tekst 
voor vleugel een woord gestaan heeft, dat maar één letter 
verschilt en er zó bezien gelezen kan worden: en in plaats van 
(n.l. van het dagelijks offer) zal er de gruwel zijn, die verwoest 
(d.i. tot verwoesting leidt; van de komende vorst, n.l.) tot de 

311



voleindiging toe( d.i. ten volle), die, vastelijk besloten zijnde, zal 
uitgestort worden over de veroorzaker der verwoesting. 
Moge de tekst wat donker zijn, de bedoeling er van is, in het licht 
van andere uitspraken, duidelijk. Eenmaal zal in de tempel Gods 
te Jeruzalem een beeld staan, opgericht ter eere van het Beest uit 
de zee opkomende Op. 13:3. De Heere Jezus zegt daarvan in Mt. 
24:25: « 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... » De heilige plaats 
is de tempel. Dat bewijst het vervolg: « dat alsdan, die in Judea 
zijn vlieden op de bergen ». We worden hier naar Judea 
verplaatst. Er was maar één heilige plaats in Judea, n.l. de tempel. 
En daarin wordt de gruwel gezet. Een gruwel is een afgodsbeeld. 
Op. 13:14 zegt... « ... zeggende tot degenen, die op de aarde 
wonen, dat zij voor het Beest, dat de wond des zwaards had en 
weder leefde, een beeld zouden maken. » 

Het woord van Mt. 24 is niet vervuld in het jaar 70. Nimmer 
hebben de Romeinen een gruwel in de tempel gezet, want ze 
waren niet in de stad en toen ze er in kwamen, stak een der 
soldaten de tempel in brand. Nimmer hebben de Joden, die in 
Babel de afgoderij verleerd hadden; dit gedaan. Dit gedeelte is 
dan ook in de toekomst. Vs. 21 van Mt. 24 bewijst dat 
onweersprekelijk: « Want alsdan zal grote verdrukking wezen, 
hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en 
ook niet zijn zal. » Dat is de grote verdrukking. Die is er nog 
nimmer geweest, want in Op. 7:9 is daar sprake van en De 
Openbaring is toekomstig, beschrijving van de dag des Heeren, 
die niet komt, zegt 2 Thess. 2 volgens de grondtekst, dan nadat de 
Antichristus er is. En wil men verder bewijs, dan zegt Mt. 24:29, 
30 « En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 
verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven. En 
alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des 
mensen en dan zullen alle de geslachten der aarde wenen en 
zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des 
hemels met grote kracht en heerlijkheid. » De Heere Jezus ziet 
dus de verdrukking dier dagen vlak voorafgaan aan Zijn 
wederkomst. Mt. 24 is dus voor de eindtijd. Dus ook Dan. 9. 

De 70ste jaarweek van Daniël moet nog komen. Het zijn de 
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laaste 7 jaar van deze boze aioon. Dan zetelt het Beest uit de zee 
(vanzelf van tijd tot tijd) in de tempel en laat er zijn beeld 
plaatsen, dat zelfs kan spreken. Deze gruwel leidt tot verwoesting. 
De verwoester van Israëls instellingen, de wetteloze, wordt door 
het gericht getroffen, tenietgemaakt (d.i. van kracht ontdaan) door 
de adem van Christus' mond en dan in de poel des vuurs 
geworpen, Op. 19:20. Eerst dan wordt Israëls zonde verzoend, de 
overtreding gesloten, de « eeuwige gerechtigheid » aangebracht, 
het nieuwe verbond, het « eeuwige » voleind, Heb. 8:5, het 
koninkrijk der hemelen opgericht en de Messiasregering 
aangevangen. 

We hielden ons bij deze uiteenzetting streng vast aan Gabriëls 
woorden: Zeventig weken zijn bestemd over UW volk en over 
UW heilige stad. Daniël 9 geldt Israël, geen ander volk. Alle 
uitleggingen die volk of stad vergeestelijken, zullen in de loop der 
historie als hout, hooi en stoppelen ondergaan. God heeft dit 
voorzegd over Israël en Zijn woord zal te Zijner tijd bekrachtigd 
worden. 
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DE MAN MET LINNEN BEKLEED. 
 
DANIEL 10. Daniël 10 is geen profetie. Die zet zich voort in Dan. 
I1 en 12. In Dan. 10, balanceerend met 9:20-23 (zie struktuur 
Dan. 9-12), hebben we een moeilijk deel betreffende de Man met 
linnen bekleed. Uit de struktuur blijkt, dat er 5 maal sprake is van: 
De Gezondene. Men zie: 
 

 
Daniël 10 valt 2 jaar later dan Dan. 9. Het, was het derde jaar 

van Kores, bijgenaamd Darius (d. i. de Onderhouder). Dit is de 
laatste datum in Daniël genoemd. Hij was toen 89 jaar. Hfdst. 11 
en 12 zijn vervolg van Dan. 10 en bekendmaking van hetgeen 
geteekend is in het geschrift der waarheid, vs. 21. 

« In het derde jaar van Kores, den koning van Perzië, werd aan 
Daniël, wiens naam genoemd werd Beltsazar, een zaak 
geopenbaard en die zaak is de waarheid, doch in een gezetten 
groten tijd; en hij verstond die zaak en hij had verstand van het 
gezicht. » Vs. 1. 
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Beltsazar betekent: Bescherm gij zijn leven, o Bel. In de gezette 
grote tijd betekent: gedurende een lange oorlog. Het woord 
gezette tijd is meest vertaald door heer, leger. Als bewijs geven 
we Daniël zelf. In hfdst. 8:10-13 is hetzelfde word door: heer 
vertaald, het heer des hemels, enz. Het kan hier door: oorlog 
vertaald worden, blijkens het vervolg. 
« In die dagen was ik, Daniël, treurende drie weken der dagen, 
begeerlijke spijs at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond 
niet, ook zalfde ik mij gans niet, totdat die drie weken der dagen 
vervuld waren. » 

Drie weken der dagen, Hebr. drie zevens van dagen, betekent 3 
weken. We wezen daar reeds op in Dan. 9. Deze 3 zevens 
korrespondeeren met de 21 dagen waarin de vorst van Perzië 
tegenover Gabriël stond, vs. 13. Daniëls zieletoestand was drie 
weken lang treurend. De tegenstand van de vorst van Perzië tegen 
Gabriël deed zijn uitwerking ook op Daniël gevoelen, bewijs hoe 
de hogere machten de aarde beïnvloeden kunnen. Hierbij kwam 
ook Daniëls bedroefdheid over de weinige opgewektheid in Israël 
om van Kores' verlof gebruik te maken. Israël bleef in de 
Ballingschap neerzitten. Daniël vastte en treurde en vernederde 
zich. Zie struktuur hfdst. 9-12, waarin 10:2, 3 parallel loopt met 
9:3-19. 

« En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zoo was 
ik aan den oever der grote rivier welke is Hiddékel ». Vs. 2. De 
eerste maand is de maand Abib (± onze April) waar in Israël uit 
Egypte getrokken was (Ex. 12:2). De Hiddékel is de Tigris, 
nevenstroom van de Eufraat (Gen. 2:14). Deze rivier stroomde 
ook dicht langs de burcht Susan. Daniël schijnt zich te hebben 
teruggetrokken om zich voor God te vernederen. 
 
WIE DE MAN IS. « En ik hief mijn ogen op en zag en zie, daar 
was een Man met linnen bekleed en Zijn lendenen waren omgord 
met fijn goud van Ufaz en Zijn lichaam was gelijk een turkoois en 
Zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems en Zijn ogen 
gelijk vurige fakkelen en Zijn armen en Zijn voeten gelijk de 
kleur van gepolijst koper en de stem Zijner woorden was gelijk de 
stem ener menigte. En ik Daniël zag dat gezicht, maar de mannen 
die bij mij waren zagen dat gezicht niet, doch een grote 
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verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te versteken. Ik 
dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht en daar bleef 
in mij geen kracht overig en mijn sierlijkbeid werd aan mij 
veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik 
hoorde de stem Zijner woorden en toen ik de stem Zijner woorden 
hoorde, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht, met mijn 
aangezicht ter aarde. » Vs. 5-9. Daniël zag een Man met linnen 
bekleed. Over deze Man lopen verschillende meningen. De een 
ziet in Hem de engel Gabriël, de ander de aartsengel Michaël, de 
derde het Beeld Gods vóór Zijn vleeswording. Wij voor ons 
achten het laatste het geval. En wel hierom: l° worden gewone 
engelen ons nimmer in de Schrift beschreven of verschijnen zij in 
zulk een majesteit. 2° Daniël noemt dit gezicht een groot gezicht, 
vs. 8. 3° Johannes zag op Patmos soortgelijke verschijning en die 
Was onweersprekelijk de verheerlijkte Christus. De beschrijving 
van Op. 1 en Dan. 10 lopen volkomen parallel. 4° In hfdst. 12 
verschijnt de Man weer en is hij onderscheiden van Michaël. 5° 
Wanneer we in de Man Christus zien, is er een schone 
opklimming in de profetie van Daniël, van de laagste vorm van 
openbaring, de droomverklaring, tot de hoogste: het zien van de 
Zoon Gods en is elke nieuwe visie voor de gewenste man een 
diepere Gods-openbaring. Een en ander hebben we ontleend aan 
Ds. H. Bultema's reeds genoemd werk ever Daniël: « Wie het 
leest, die merke daarop », waaruit we meer gedachten overnamen 
voor dit hoofdstuk. 

De Man met linnen van Dan. 10 treedt reeds voor hem in hfdst. 
8:15, maar wordt er niet in beschreven. Het met linnen bekleed 
zijn, wijst op de hogepriesterlijke waardigheid (Ex. 28:4; 29:5). 
De met goud omgorde lendenen spreken van Zijn koningschap. In 
Op. 1:13 zijn de borsten omgord. Dit wijst wellicht op het 
volbrachte werk. De lendenen omgord betekent: gereed om uit te 
trekken. Ufaz mogelijk Ofer (Afir, Afrika). Gelijk een turkoois, 
Hebr.: gelijk de tarsis, een groen glanzende steen, ook vermeld in 
Ex. 28:20; 39:13; Ez. 1.:16; 10:9; 28:13; Hooglied 5:14. Zijn 
aangezicht gelijk de bliksem. Zie Mt. 24:27. De als vurige 
fakkelen brandende oogen wijzen op Zijn alles doorvorsende, 
doorziende blik. De als gepolijst koper zijnde armen en voeten 
wijzen op grote massieve kracht. De stem Zijner woorden als de 
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stem eener menigte wijst op Zijn alles overstemmend geluid, dat 
Hij kan voortbrengen en dat al het andere overklinken kan. De 
Heere zal eenmaal brullen uit Zion. 

Hier stond vóór Daniël de Koning-Priester van de toekomende 
eeuw, Die Zich nu reeds in macht openbaart. Hier is de 
uitgeroeide, maar verheerlijkte Messias van hfdst. 9. 

De verdere verzen zijn eenvoudig. Daniël alleen zag het 
gezicht, de anderen vloden weg en hij werd evenals een Johannes 
schier als een dode, hij viel in bezwijming; al zijn glans 
verdween, bewijs, dat hij nog een krasse grijsaard was. Een slaap 
kwam over hem en de gewenste man lag met het aangezicht ter 
aarde. 
 
EEN DIENAAR GEZONDEN. « En zie een hand roerde mij aan en 
maakte, dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner 
handen. En hij zeide tot mij: Daniël; gij zeer gewenste man, merk 
op de woorden, die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, 
want ik ben alsnu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij 
sprak, stond ik bevende. » Vs. 10, 11. 

Daniël wordt opgewekt uit de toestand van bezwijming door 
iemand die hem aanraakt. Velen, meenden, dart dit de Man met 
linnen bekleed is. o.i. is dit niet zo. En wel hierom niet: 1° is het 
niet wel aan te nemen, dat de Man met linnen, Christus, hulp 
behoefde van Michaël om staande te blijven tegen de Vorst van 
Perzië, vs. 13. 2° wordt er niet gezegd: Zijn hand roerde mij aan, 
maar: 'n hand. 3° wijst het woord: « zie » op een nieuwe 
verschijning. 4° zegt vs.11, dat de persoon gezonden is. Hij heeft 
dus een Zender. En deze is de Man. De gezondene is mogelijk 
Gabriël geweest, wat af te leiden is uit het: Daniël, zeer gewenste 
man, dat ook in hfdst. 9:23 voorkomt en door Gabriël gesproken 
wordt. Eveneens de gelijksoortige woorden: nu ben ik uitgegaan 
(9:22), die hier luiden: ik ben alsnu tot u gezonden. 

Daniël herstelt zich van schrik en inzinking van kracht, blijft 
echter eerst nog geknield liggen, steunend op zijn handpalmen en 
richt zich dan op om toe te luisteren. 

« Toen zeide hij tot mij: Vrees niet. Daniël, want van den 
eersten dag aan, dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om 
uzelven te verootmoedigen voor het aangezicht Gods, zijn uw 
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woorden gehoord en om uwer woorden wil ben ik gekomen. 
Doch de Vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij een 
en twintig dagen en zie Michaël, een van de eerste vorsten; kwam 
om mij te helpen en ik werd aldaar gelaten bij de koningen van 
Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan, hetgeen uw 
volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is 
nog voor vele dagen. » Vs. 12-14. 

Daniël verneemt nu, dat reeds vanaf de eerste dag zijner 
verootmoediging af, dus 3 weken geleden, de engel uitgezonden 
was om Daniël te vertroosten. Hij was echter opgehouden door de 
Vorst van Perzië en was nog geholpen moeten worden door 
Michaël, een der eerste vorsten. 
 
ONZICHTBARE LEIDERS. Dit zijn merkwaardige woorden. Wie 
toch is de vorst van Perzië? Vanzelf geen aards vorst, Cyrus b.v. 
Dan toch zou deze engel zich wel plotseling onzichtbaar hebben 
kunnen maken of hem hebben kunnen doden. We hebben hier 
ongetwijfeld te denken aan een boze satanische macht, want 
Michaël strijdt mede tegen hem. Het is een hoge macht, want hij 
wordt een vorst genoemd, een titel, die hij met Michaël gemeen 
heeft. Deze heet een der eerste vorsten, gene: de Vorst van Perzië. 
Als we alles goed overdenken blijkt, dat een boze hemelse macht 
Gabriël (die zullen we nu maar voor de spreker houden) 
tegenstond. Uit Col. 1:16 weten we, dat er tronen, heerschappijen, 
overheden, machten zijn in de onzichtbare wereld der hemelen. 
De tronen zijn voor de vorsten; de heerschappijen kunnen voor de 
delen van het rijk zijn, de overheden voor de plaatselijke 
gebieden, de machten voor de onderdelen daarvan. Men zou deze 
rangorde kunnen vergelijken met onze Koningin en de 
provinciale, gemeentelijke besturen en plaatselijke wijken. 

De vorsten worden geleid door hemelvorsten en waar de wereld 
in de Booze ligt, door booze hemelvorsten. Deze worden weer 
gediend door ondergeordende machten, zodat de Satan een net 
van boos machtsbewind over de aarde gespannen heeft, dat de 
wereld gevangen houdt. Hij is de overste van de macht, d.i. de 
kollektieve macht, de groepen samen genomen, der lucht, heeft 
daar dus zijn zetel. Vandaar uit wordt deze eeuw door hem 
beïnvloed, geleid zelfs en de mens door de vloed op en neer 
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bewogen. We zien hier de grote wolkenleiders, die het lot der 
volken in handen hebben. Waar zij vol boosheid zijn, ontzien zij 
het niet tegen elkaar in te gaan en ook te vernielen. Satans rijk is 
immers tegen zichzelf verdeeld. Zo bezien, zijn de oorlogen der 
natiën het werk van Satans hemelvorsten. Zij gebruiken de natiën 
tot uitvoering van hun boosheidspolitiek, vernieling en verderf 
brengend over elkaar en over de Volken. Uit die boze wereld, 
Gal. 1:4 (Gr. boze aioon) worden de gelovigen in de eindtijd, de 
dag des Heeren; uitgerukt, 1 Thess. 4; Op. 12. 

Tegenover deze booze vorsten heeft God andere hemelvorsten 
staan, zoals Gabriël, Michaël en andere. Michaël heet een der 
eerste vorsten. Hij is dus niet Christus Zelf, waarvoor men hem 
vaak houdt. Anders moest hij heten: de eerste Vorst. Nu staat er: 
een der eerste vorsten, er zijn dus nog andere eerste vorsten. 

De Vorst van Perzië weerhield Gabriël om tot Daniël te komen. 
Gabriël ontving eindelijk steun van Michaël, Israëls Vorst, Dan. 
12:1 en brak door. 

De woorden: Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië 
kunnen luiden: Ik heb hem daar alleen gelaten, of ook: zodat ik 
mij handhaafde bij de koningen van Perzië, d.i. de boze macht 
terugdrong. 
 
WAARTOE GEZONDEN. Gabriël zegt: Nu ben ik gekomen om u te 
doen verstaan hetgeen dat uw volk bejegenen zal in het vervolg 
der dagen. Voor: « in het vervolg » staat eigenlijk: in het laatste 
der dagen. Deze term staat het eerst in Gen. 49:1 waar vader 
Jakob hem gebruikt, dan in Num. 24:14 in Bileams woorden. Zie 
voorts Deut. 4:30; 31:29. Hiermee wordt verwezen naar de 
toekomst. Het gericht is nog voor vele dagen, dat is: het duurt nog 
lang voor het vervuld is of: het duurt vele dagen. De engel 
waarschuwt er dus voor al te spoedig de vervulling te verwachten, 
b.v. in Antiochus Epifanes' tijd. Er moge al een voorschaduw zijn, 
het gericht betreft het laatste der dagen en is dus ook thans nog 
niet vervuld. 

« En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn 
aangezicht ter aarde en ik werd stom. En zie, een, den 
mensenkinderen gelijk, raakte mijn lippen aan; toen deed ik mijn 
mond open en ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond: 

319



Mijn Heere, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, 
zodat ik geen kracht behoud en hoe kan dan de knecht van dezen 
mijn Heere spreken met mijn Heere? Want wat mij aangaat, van 
nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij 
overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een als in de 
gedaante van een mens en hij versterkte mij en hij zeide: Vrees 
niet, gij zeer gewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. 
En, terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zeide: Mijn 
Heere spreke, want gij hebt mij versterkt. Toen zeide hij Weet gij 
waarom ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te 
strijden tegen den Vorst der Perzen en als ik zal uitgegaan zijn, 
zie zo zal de Vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te 
kennen geven hetgeen dat getekend is in het geschrift der 
waarheid en daar is niet een, die zich met mij versterkt tegen 
dezen dan uw Vorst Michaël. » Vs. 15-21. 

Op het horen van de woorden van Gabriël wordt Daniël stom 
en slaat voorover neer, vs. 15. Nu verschijnt een de 
mensenkinderen gelijk, vs. 16. Wie is dat? In vs. 5-8 zien we 
Christus, ongetwijfeld vergezeld door dienende troongeesten en 
vorsten. Een hunner wordt tot Daniël gezonden. Deze is het, die 
Daniël aanraakt. Dat het niet de Man Zelf is, blijkt uit Daniëls 
vraag: Hoe kan de knecht (Daniël) van dezen mijn Heere spreken 
met mijn Heere (de Man). De term.: Mijn Heere is een betiteling 
en behoeft niet God of Christus aan te duiden. In Daniël is geen 
kracht over; hij vraagt zich verwonderd af, hoe Gabriël kan 
spreken tot de Man. Weer wordt hij aangeraakt en versterkt, vs. 
18. Alsnu hoort hij hetgeen toen en thans nog voor een deel 
profetie was over Israël. 

De engel van vs. 11, die hem aangeraakt en versterkt heeft, vs. 
16 en 18, vraagt nu of Daniël weet, waartoe hij gekomen is. Voor 
die vraag was aanleiding. Daniël was immers geheel van streek en 
niet erg vatbaar en ontvankelijk voor het opnemen van de 
openbaring. Als Daniël zich sterk genoeg gevoelt, begint de engel 
(Gabriël) te spreken. Hij zegt, dat hij nog meer zal moeten 
strijden tegen de Vorst van Perzië, die Israëls wederkeer en 
Jeruzalems opbouw belemmert en verhindert. En daarna komt de 
Vorst van Griekenland, ook een hemelmacht, die Alexander en de 
verdere Griekse wereldmacht beheerst. Ook dan zal de engel 
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beschermend moeten optreden. Alleen in verbinding met Michaël, 
zal hij het tegen de Vorst van Griekenland, wellicht nog 
geduchter dan die van Perzië, moeten opnemen, vs. 21. Zo blijkt; 
welk een worsteling er is om Israël en daarmee om de 
Vleeswording van de Zoon Gods, de verzoening der wereld en het 
heil Gods. Al Satans vorsten werken tegen. Alleen, er is bij Satan 
zelfverdeeldheid. Hij probeert het nu eens zus, dan zo. De Vorst 
van Griekenland werpt zich tegen de Vorst van Perzië. God staat 
evenwel boven alles. Hij volvoert Zijn raad. Hij leidt het zo, dat 
in de donkerste ure de redding doorbreekt. 

Zo zal het ook gaan in de eindtijd. De Man met linnen zal dan 
Zelf opstaan tot de strijd om de vijanden te verstrooien en Zijn 
volk vrede en rust te geven. 

Daniël de zeer gewenste man wordt boven vele andere profeten 
begiftigd met zulk een rijke, brede, diepe en in vele onderdelen 
uitgewerkte uiteenzetting van hetgeen zijn volk zou bejegenen, 
dat hij in dat opzicht alle profeten achter zich laat. Dat blijkt 
nader uit de volgende hoofdstukken, die we nu zullen bespreken. 
  

321



DE KONINGEN VAN HET ZUIDEN EN HET NOORDEN. 
 
DANIEL 11 EN 12. Dan. 11:1-12:3 is het derde deel der tweede 
helft van Daniëls boek en bevat zijn eigenlijke profetie. 

Als we dat deel nader ontleden, krijgen we: 
 

 
Het verleden 11:1-20. 

 

 
TOT ALEXANDER. « Ik nu stond in het eerste jaar van Darius den 
Meder om hem te versterken en te stijven ». Aldus de engel 
Gabriël tot Daniël. Dit « eerste jaar » is hetzelfde als dat van Dan. 
9:1. « Hem » is niet Darius, maar Michaël. Zo als Michaël hem 
(Gabriël) later steunde tegen de vorst van Perzië, zo steunde hij 
toen Michaël. 
Dit vers behoort daarom feitelijk nog tot hfdst. 9, het is een 
tusschenvers om ons mee te deelen, wat de spreker twee jaar te 
voren gedaan had. 

« En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven ». Vs. 2. 
Nauwkeurig zal Gabriël aangeven, wat geschieden zal. Geen 
wonder, dat men de profetie verloochent: hoe weet nu iemand 

N
2

A
1

11:1-20 Het verleden(toen nog toekomstig voor Daniël).
A

2
11:21-12:3 De toekomst (nog toekomstig voor ons).

A
3

12:4-13 Het heden voor Daniël.

A
1

B
1

1-3 Koningen van Perzië en Griekenland.
B

2
4 Vier gelijktijdige koningen.

B
3

5-20 Opeenvolgende koningen en wel:
C

1
5 De eerste koning van het zuiden.
D

1
6 De eerste koning van het noorden.

C
2

7-9 De tweede koning van het zuiden.
D

2
10 De tweede koning van het noorden.

C
3

11, 12 De tweede koning van het zuiden.
D

3
13-20 De tweede koning van het noorden.
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precies wat in de loop van vele jaren zal plaats vinden? Het « nu » 
vestigt de aandacht op de voor Daniël tegenwoordige tijd als 
onderscheiden van vs. 1, het « twee jaar geleden ». 

« Zie er zullen nog drie koningen in Perzië opstaan. » Vs.2. Dat 
zijn geweest Cambysus, Pseudo Smerdis en Darius Hystaspis, de 
opvolgers van Cyrus. De ongewijde geschiedenis geeft er veel 
meer, maar is onkundig van het feit, dat de Schriftchronologie 
t.o.v. de wegvoering naar Babel ± 110 jaar verschilt met de 
gewone opgave. Vanzelf sluiten dan de Perzische koningen ook 
veel dichter aan bij de Griekse geschiedenis. 

« ... en de vierde zal verrijkt worden met groten rijkdom meer 
dan de anderen en nadat hij zich in zijn rijkdom versterkt zal 
hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van 
Griekenland. » Vs. 2. 

De vierde wordt nader omschreven, niet genoemd. Mogelijk is 
het Xerxes I geweest. Hij trok het eerst tegen Griekenland op en 
werd door de tegenaanvallen van dit rijk oorzaak van de overgang 
van het tweede in het derde rijk. Met een macht van ongeveer 'n 5 
miljoen rnensen, waarvan 2 1/2 miljoen manschappen, viel hij 
Griekenland aan. Hij verwekte allen tegen dat koninkrijk. Dat ziet 
op zijn vierjarige voorbereiding voor de mobilisatie tegen 
Griekenland. Nog nimmer was zo'n reusachtig leger opgetrokken. 
Daarbij kwam nog een vloot van 1200 schepen. Deze werd 
evenwel bij Salamis verslagen. Na geduchte nederlagen keerde 
Xerxes terug. Van nu af taande Perzië's roem. Xerxes' tocht werd 
Perzië's ondergang. De andere koningen worden dan ook niet eens 
verder aangeduid. 

« Daarna zal een geweldig koning opstaan, die met grote 
heerschappij heersen zal en zal doen naar zijn welgevallen. En als 
hij zal staan, zal zijn rijk gebroken worden en naar de vier winden 
des hemels verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, 
ook niet naar zijn heerschappij, waarmee hij heerste; want zijn 
rijk zal uitgerukt worden en dat voor anderen dan deze. » Vs. 3, 4.

De geweldige koning is Alexander de Grote. In Dan. 8 is hij 
reeds getekend als de geitebok, die op de ram los stormt. Hij is 
het hoofd van het derde rijk. Nakomelingen had hij niet. Bij zijn 
dood wees hij zijn gebied toe « aan de waardigste ». Wie dat was, 
zei hij niet. Na zijn dood volgde een tijdvak van de grootste 
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verwarring: er ontbrandde een strijd tussen 4 zijner generaals, die 
elkaar de heerschappij betwistten. Alexanders rijk was verbroken. 
Na de slag bij Ipsus in 301, had een verdeling des rijks plaats en 
ontstonden de 4 reeds in Dan. 8 genoemde delen. De glans 
verbleekte. De vier delen bezaten noch samen, noch afzonderlijk 
de heerschappij van zijn wereldrijk. 
 
DE KONINGEN VAN ZUID EN NOORD. Tussen vs. 4 en 5 wordt 
door sommigen een insnijding gezien. Zij menen, dat van af vs. 5 
alles nog toekomst is. o.i. ligt bij vs. 21 de insnijding. Anderen 
nemen die bij vs. 36. Voor ons is er een kleine insnijding tussen 
vs. 2 en 3, tussen het Perzische en het Griekse rijk,en een brede 
tussen vs. 20 en 21, zo breed, dat de mensheid die in haar 
geschiedenis nog niet doorlopen heeft. Vs. 5-20 achten we 
historie te zijn geworden. Vs. 21-35 hoogstens in voorschaduw. 

« En de koning van het zuiden, die een van zijn vorsten is, zal 
sterk worden, doch een ander zal sterker worden dan hij en hij zal 
heersen, zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. » Vs. 5.

Tot juist inzicht moet men weten, dat de bepalingen: zuiden, 
noorden, oosten en westen in de Schrift gezien moeten worden 
vanuit, Palestina. Egypte lag ten Z. daarvan. De koning van het Z. 
is dus de koning van Egypte. Deze was een van zijn vorsten. 
Bedoeld is dan Ptolomeüs, de stichter van het rijk der Ptolomeën 
of Lagiden (Ptolomeüs was de zoon van Lagus). 

Doch een ander, n.l. van zijn bevelhebbers, zal sterker worden 
dan de pasgenoemde. Hiermee is de machtige Seleucus Nikator 
bedoeld, die de grondlegger werd van het Syrische rijk, dat ten N. 
van Palestina lag. Vandaar heet hij de koning van het N. Zijn 
heerschappij zou een grote heerschappij zijn. Hij voegde n.l. 
Babel en Medië bij Syrië. Door de gedurige oorlogen van deze 
twee koninkrijken hebben de Joden veel moeten lijden. Ze waren 
nu eens aan Egypte, dan weer aan Syrië onderhorig. Wie het 
sterkst was bezat Kanaän. Men ziet hoe nauw Israël in de 
geschiedenis dezer koningen betrokken is. 
 
BERENICE. « Op het einde nu van sommige jaren zullen zij zich 
met elkander bevrienden en de dochter des konings van het 
zuiden zal komen tot den koning van het noorden om billijke 
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voorwaarden te maken... » Vs. 6. 
Het einde van « sommige jaren » is meer dan een halve eeuw 

(63 jaar). Ptolomeüs II van Egypte en Antiochus 11 van Syrië 
wilden vriendschap sluiten door de koninklijke hoven te 
vermaagschappen. Tot leden toe hadden de rijken in felle 
vijandschap tegenover elkaar gestaan. De dochter van Egypte's 
koning zou komen tot de koning van het noorden om billijke 
voorwaarden te maken, of, zoals er letterlijk staat, alles te 
vereffenen. Ptolomeüs gaf zijn dochter Berenice aan Antiochus 
van Syrië. Deze verstiet daarvoor zijn eigen gemalin, die tevens 
zijn half zuster was en onterfde haar zoon, want Ptolomeus' 
voorwaarde was, dat de kinderen uit het huwelijk met Berenice 
verwekt, hem in zijn heerschappij zouden opvolgen. 

« ... doch zij zal de macht des arms niet behouden, daar om zal 
hij noch zijn arm niet bestaan, maar zij zal overgegeven worden 
en die haar gebracht hebben en die haar gegenereerd heeft en die 
haar gesterkt heeft in die tijden. ». 

Het huwelijk liep op mislukking uit, er kwam geen vaste 
vereeiging tot stand. Ptolomeüs stierf en kort daarna verstiet 
Antiochus Berenice om zijn vorige vrouw Laodice weer terug te 
nemen. Berenice bleef dus geen koningin. De weer aangenomen 
vrouw vertrouwde Ant. echter niet en vergiftigde hem. Zij doodde 
ook Berenice en haar zoon. Eveneens vele der Egyptische 
hovelingen, die Ber. naar Syrië begeleid hadden. « Die haar 
gegenereerd heeft » moest vertaald zijn geworden door: die zij 
gebaard heeft of: die van haar geboren is, dus haar zoon. « Die 
haar gesterkt heeft » zijn haar raadslieden. Die allen werden dus 
omgebracht. Dat legde de kiem voor nieuwe oorlogen, waardoor 
Israël weer in het nauw kwam. 
« Doch uit de spruit harer wortelen zal er een opstaan in zijn staat, 
die zal met heerkracht komen en hij zal komen van het noorden 
en hij zal tegen dezelve doen en hij zal ze bemachtigen. Ook zal 
hij hun goden met hun vorsten met hun gewenste vaten van zilver 
en goud in de gevangenis naar Egypte brengen en hij zal enige 
jaren staande blijven boven den koning van het noorden. Alzo zal 
de koning van het zuiden in het koninkrijk komen, en hij zal 
wederom in zijn land trekken, » Vs. 7-9. 

De spruit harer wortelen is een afstammeling uit hetzelfde 
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koningshuis als waaruit Berenice was. Dit was Ptolomeüs 
Euergetes, haar broeder, die de dood van zijn zuster wreken 
wilde. Hij ondernam een veldtocht tegen Syrië, bemachtigde vele 
sterke plaatsen en wreekte zich zeer. Hij slaagde overal. Vs. 8 
wijst op de rijke buit, die hij meevoerde en die men schat op 
40.000 talenten zilver. Ptolomeüs nam dus veel gevangenen, 
schatten en goden mee, ook de afgodsbeelden, die de zoon van 
Cyrus Cambysus vroeger uit Egypte geroofd had, Vandaar zijn 
bijnaam Euergetes, d.i. de Weldoener. Enige jaren bleef hij 
staande. Dat waren er 4. Vs. 9 wordt verschillend vertaald. Ook 
wel aldus: Deze, d.i. de koning van het noorden, zal een inval 
doen in het rijk van het zuiden. Zo genomen is het ook waar, want 
Seleucus Callinicus poogde uit weerwraak een inval te doen in 
Egypte, doch een zware storm vernielde zijn vloot en hij moest 
terugtrekken. 

« Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen en zij zullen een 
menigte grote heren verzamelen en een van hen zal snellijk 
komen en als een vloed overstromen en doortrekken en hij zal 
wederkomen en zich in den strijd mengen, tot aan zijn sterke 
plaats toe. » Vs. 10. 
 
ANTIOCHUS DE GROTE. Zijn, n.l. Seleucus Callinicus' twee zonen 
waren Ceraunus en Antiochus, die zich later door zijn veldslagen 
de bijnaam van de Grote verwierf. Zij mengden zich in de strijd, 
Een uit hen, dat was Antiochus (222-187), trok, toen zijn broer 
Ceraunus omgekomen was, op aanraden van zijn eerste minister 
Hermias tegen Ptolomeüs Filopator de zoon van Euergetes, op. 
De eerste tocht slaagde niet, maar de 2 volgende, in vs. 10 
bedoeld, slaagden uitnemend. Geheel Palestina werd door hem 
onderworpen en aan Egypte ontnomen. Hij brak als een stroom 
naar Egypte door, hij kwam wederom (3e tocht) en nam Rafiam 
in aan de grens van Egypte. Wat Antiochus verder oorloogde, 
vermeldt Daniël niet. De oorlogen in het oosten gevoerd, blijven 
buiten beschouwing, omdat ze geen betekenis hadden voor Israël. 
De profetie is hier Israël-centrisch. 

« En de koning van het zuiden zal verbitterd worden en hij zal 
uittrekken en strijden tegen hem, tegen den koning van het 
noorden, die ook een grote menigte oprichten zal, doch die 
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menigte zal in zijn hand gegeven worden. » Vs. 11. 
Ptolomeüs Filopator werd verbitterd en trok op. Bij Rafia kwam 

het tot een treffen. Beide legers waren ongeveer even groot, (±
75.000 man), maar de Syriërs hadden meer olifanten dan de 
Egyptenaars (102 tegen 73). Toch werden de eersten verslagen en 
de grote menigte viel in de macht van Egypte's koning. Antiochus 
trok naar zijn land terug en smeekte doormiddel van een 
gezantschap Ptolomeüs om vrede. Deze trok door kortzichtigheid 
geen partij van zijn grote overwinning. Met gemak zou hij toen 
het Syrische rijk hebben kunnen overwinnen, maar lui, vadsig en 
verwijfd als hij was, had hij meer behagen in de 
vermakeiijkheden van het hof dan in de strijd, Daarbij was hij 
zeer verwaand op zijn overwinningen. 

« Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich 
verheffen en hij zal er enige tienduizenden nedervellen, evenwel 
zal hij niet gesterkt worden. Want de koning van het noorden zal 
wederkeren en hij zal een grotere menigte dan de eerste was 
oprichten en aan het einde van de tijden der jaren zal hij snellijk 
komen met een grote heerkracht en met groot goed, » Vs. 12, 13. 

In 3 Makk., hoewel niet zeer betrouwbaar, vinden we de 
letterlijke vervulling van vs. 12. Ptolomeüs was zo opgeblazen 
over zijn overwinning, dat hij, ondanks de vermaningen der 
Joden, in het binnenste heiligdom doordrong. Hij werd terneder 
geslagen en voor dood weggedragen. Uit wraak liet hij op een 
pilaar graveeren, dat hij de Joden als slaven zou wegvoeren. Ook 
vatte hij het dolzinnig plan op om 500 dronkengernaakte olifanten 
op de gevangen Joden los te laten. Op het gebed van een 
Godvrezend priester werd dit onheil afgewend. De Joden zeggen, 
dat God twee engelen gezonden heeft, die de redelooze dieren 
dermate verschrikten, dat ze in plaats van Israël, het leger van 
Filopator vertrapten. 
 
ONDER SYRIE. Vs. 13 zegt, dat Antiochus zich van zijn grote 
nederlaag herstelde en met nog talrijker legermacht dan voorheen 
terugkeerde naar Egypte. Na dertien jaar stierf Ptolomeüs en werd 
opgevolgd door zijn zoontje van 6 jaar. Toen, aan het einde van 
de tijden der jaren (n.l. van Ptolomeüs), toog Ant. met ontzaglijke 
krijgstoerustingen naar Egypte, versloeg het Egyptische leger en 
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nam Sidon, Gaza en Palestina in. De Joden waren de Egyptische 
overheersing moe en begroetten veelal de overwinnaar met 
blijdschap. Antiochus gaf hun vele voorrechten. 
« Ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen den koning van 
het zuiden en de scheurmakers uws volks zullen verheven worden 
om het gericht te bevestigen, doch zij zullen vallen. » Vs. 14. 

Vele Joden waren het juk van Ptolomeüs zo moede; dat zij 
tegen hem opstonden en gaarne Antiochus als vorst aanvaardden. 
Vele anderen, scheurmakers (Hebr. « zonen der verbrekers » of « 
doorbrekers »), onstuimige Joden; die wet en recht vertrapten, 
wilden evenwel alle juk afwerpen. Zij hadden geen succes. Israël 
kan alleen bevrijd worden door zijn Vredevorst. 

« En de koning van het noorden zal komen en een wal 
opwerpen en vaste steden innemen en de armen van het zuiden 
zullen niet bestaan noch zijn uitgelezen volk, ja er zal geen kracht 
zijn om te bestaan. Maar hij die tegen hem komt, zal doen naar 
zijn welgevallen en niemand zal voor zijn aangezicht bestaan; hij 
zal ook staan in het land des sieraads en de verderving zal in zijn 
hand wezen. » Vs. 15, 16. 
 
BILLIJKE VOORWAARDEN. Vs. 15 beschrijft Antiochus' 
voorspoed in de oorlog. De ene versterkte stad na de andere viel 
in zijn handen. Egypte kon geen weerstand bieden, de « armen 
van het zuiden » hadden geen kracht. Ant. kwam ook in het land 
des sieraads d.i. Palestina. De zinsnede « De verderving zal in zijn 
hand wezen » had anders moeten vertaald worden. Men zou thans 
daaruit kunnen lezen, dat hij de Joden vreselijk vervolgd heeft. 
Dat nu is niet zo, hij heeft ze zeer begunstigd. Er staat dan ook: de 
voleinding zal in zijn hand wezen, d.i. Ant. zou het volbrengen, 
volmaken de Joden zó aan zich te onderwerpen, dat ze van die tijd 
af nooit meer Egypte onderworpen waren. Verderving is in Gen. 
18:21 vertaald door uiterste. Zie Kanttek. 

« En hij zal zijn aangezicht stellen om met de kracht zijns 
gansen rijks te komen en hij zal billijke voorwaarden meebrengen 
en hij zal het doen, want hij zal hem een dochter der vrouwen 
geven om haar te verderven, maar zij zal niet vaststaan en zij zal 
voor hem niet zijn. » Vs. 17. 

« Hij zal zijn aangezicht stellen » betekent: het vaste voor 
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nemen hebben en pogingen aanwenden tot vervulling er van. Het 
was Ant. vaste voornemen Egypte te vermeesteren. Hij wilde zich 
daartoe met zijn ganse macht op het land werpen. Hij deed dit 
echter niet, maar kwam met billijke voorwaarden. Daar zat 
Rome's macht achter. Rome had het voogdijschap genomen over 
de knaapkoning. Antiochus durfde niet tegen Rome op. Hij 
probeerde nu door list zijn doel te bereiken. Hij gaf zijn dochter 
Cleopatra (niet te verwarren met de Egyptische koningin, die een 
eeuw later leefde) aan de 12 jarige Filepater tot vrouw. Die 
dochter was de « dochter der vrouwen »: haar moeder en 
grootmoeder zorgden nog voor haar opvoeding, want zij was toen 
11 jaar. Hij wilde haar niet verderven, maar gebruiken om Egypte 
te verderven. Zij kreeg tot bruidschat o.a. Palestina. Zij stond 
evenwel niet vast, d.i. was niet standvastig; zij kwam, toen zij 
gehuwd was, niet op voor de belangen haars vaders, maar koos 
met haar man de zijde van het Romeinse rijk, zij was niet voor 
hem. 

Daarna zal hij zijn aangezicht tot de eilanden keren en hij zal er 
vele innemen; doch een overste zal zijn smaad tegen hem doen 
ophouden, behalve, dat hij zijn smaad op hem zal doen 
wederkeren. En hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkten zijns 
lands en hij zal aanstoten en vallen en niet gevonden worden. » 
Vs. 18; 19. 

De « eilanden » zijn bij de Hebreën de kustlanden der 
Middellandse zee of de eilanden daarin. Antiochus rustte een 
grote vloot uit, keerde zich tegen Klein-Azië en Griekenland en 
veroverde vele eilanden in de Egeese zee. Hij werd door de 
Romeinen onder Lucuius Scipio verslagen. Deze maakte aan de 
smaad, de Romeinen aangedaan; een einde, hij liet die smaad op 
Antiochus nederdalen. 

Vs. 19 tekent ons Antiochus' einde. Na een alles behalve 
eervolle vrede (hij moest alle provinciën ten W. van het Tauris 
gebergte aan de Romeinen afstaan, beloven geen olifanten meer te 
houden (sedert Alexanders tijd veel in de oorlog gebruikt) en zijn 
zoon Antiochus Epifanes als gijzelaar naar Rome zenden, was hij 
nu genoodzaakt zich binnen de grenzen en de sterkten — de 
vestingen — van zijn eigen land te bepalen. Wegens geldgebrek 
besloot hij de tempel van Jupiter te Ely maïs in Perzië te beroven. 
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Deze daad van heiligschennis verbitterde het volk zeer, er barstte 
een oproer uit en Antiochus werd gedood, Hij viel en was niet 
meer te vinden (187 v. Chr.). 
 
« IN ZIJN PLAATS ». « En in zijn staat (d.i. plaats) zal er een 
opstaan, doende een geldeiser doortrekken in koninklijke 
heerlijkheid, maar hij zal in enige dagen gebroken worden, 
nochtans niet door toornigheden, noch door oorlog ». Vs. 20. 

Na Antiochus' dood werd zijn zoon Seleucus Filopater koning 
van Syrië. In de koninklijke heerlijkheid, Hebr.: de heerlijkheid 
des koninkrijks, d.i. Palestina, liet hij een geldeiser doortrekken, 
een heffen van belastingen. Dat was Heliodorus, die het « sierlijke 
land » doortrok. Tevens moest hij de tempel plunderen, 2 Makk. 
3:4. Hierin was hij niet gelukkig. Volgens 2 Makk. werd hij door 
een van God gezonden ruiter en 2 jongelingen teruggeslagen en 
zou zonder voorspraak en offerande van de hogepriester gedood 
zijn geworden. 

Seleucus verlangde zeer het Romeinse juk af te werpen, doch 
waagde dit niet. In het jaar, 176 zond hij zijn zoon Demetrius naar 
Rome om de plaats van zijn broeder Antiochus als gijzelaar in te 
nemen. Heliodorus achtte nu het ogenblik gunstig om de kroon te 
bemachtigen en hij vergiftigde Seleucus. Deze werd verbroken 
zonder toornigheden en zonder oorlog. Toch werd Heliodorus 
geen koning, maar de op de terugreis zijnde Antiochus, die de 
bijnaam kreeg van Epifanes, de Schitterende. 
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DE VERACHTE, EIGENWILLIGE KONING. 
 
DANIEL 11:21-35. De struktuur van dit gedeelte is deze: 
 

 
ANTIOCHUS EPIFANES: Gaan we dit nu na. 

« Daarna zal er een verachte in zijn staat opstaan, denwelke men 
de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilte
komen en het koninkrijk door vleierij bemachtigen. » Vs. 21. 

Velen menen, dat dit vers het vervolg is van vs. 20 en dat met de 
verachte Antiochus Epifanes bedoeld wordt, die in 175 de troon
beklom na Heliodorus verjaagd te hebben en tot 164 regeerde. Een
verachte — men had de waardigheid niet aan hem, maar aan zijn
broer Demetrius, toegedacht. Men weet uit het vorige hoe zijn
vader, Antiochus de Grote, Demetrius als plaatsvervanger in het
gijzelaarschap zond om Antiochus Epifanes af te lossen. Kort
daarna stierf Ant. de Grote. Antiochus Epifanes moest, toen hij in
Syrië kwam, met behulp van Gumenus, zijn vriend, de koning van
Pergamus, de vriend der Romeinen, zich op de troon verheffen.
Wij voor ons delen die opvatting niet. Reeds vs. 24 geeft voor
deze uitlegging al moeilijkheid. Dit kan niet op Ant. Ep. slaan. Het
met stilheid komen betekent: in een tijd van zorgelooze zekerheid.
In Dan. 8:25 is sprake van: in stille rust. Dit vers, 8:25, heeft
betrekking op de Antichristus, want er staat, dat hij zal staan tegen
de Vorst der Vorsten. Dit zal het Beest doen. Waarom nu niet zo
de lijn getrokken over 11:21 en het laten gelden voor de
Antichristus? 

Vs. 21 zegt verder, dat hij het koninkrijk door vleierijen zal 
bemachtigen. Luther vertaalt: door zoete woorden. Ook dit is niet
op Ant. Ep. toepasselijk. Hij moge al naar, de gunst des volks
gejaagd hebben, het koninkrijk door vleierijen bemachtigd heeft
hij niet. 

A
2

E
1

11:21-31 De Verachte (de Kleine Hoorn).
F

1
11:32-35 Het Volk. Beproefd.

E
2

11:36-45 De naar zijn welgevallen doende Koning (de
Kleine Hoorn).
F

2
12:1-3 Het Volk. Overgeleverd.
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Vs. 21-31 vormt een eenheid. Uit vs. 31 blijkt, dat de verachte 
het gedurig offer zal wegnemen en de verwoestende gruwel zal 
stellen. We hebben reeds gezegd, dat de voorschaduw moge 
gezien zijn in Ant. Ep., vele karaktertrekken, die hier genoemd 
worden, gaan niet op. De gruwel der verwoesting moet volgens 
Mt. 24:15, 16 nog geplaatst worden. De vorst des verbonds is niet 
aan te wijzen. Men heeft aan verschillende personen gedacht, 
maar geen enkele verklaring bevredigt, o.i. bewijs, dat de 
verklaringen niet juist zijn. Voor ons verdwijnen al die bezwaren 
door vs. 21-31 toekomstig te stellen, wat èn de struktuur èn de 
inhoud vorderen: de struktuur: vs. 21-31 staat tegenover vs. 36-
45, de inhoud: er zijn geen of althans weinig afdoende historische 
gegevens. Als men beide delen laat slaan op het Beest, loopt alles 
veel beter. Vs. 36 is zo nauw aan vs. 35 verbonden, dus ook aan 
vs. 31 (daar vs. 32-35 een tussen-tafereel geeft), dat het niet 
aangaat ze los te maken en eerst in vs. 36 het Beest te zien 
optreden. In vs. 32 is sprake van leraars, in Dan. 10:3 evenzo. 
Dan. 12 valt in de eindtijd, dan ook vs. 11-32. En daarmee ook vs. 
21-31, waarvan het de voortzetting is. 
 
HOOGSTENS VOORVERVULD. Hoewel we geloven, dat vs. 21-31 
toekomstig is, willen we de uitlegging van hen, die menen dat het 
op Ant. Ep.’ tijd betrekking heeft, hier onder opnemen. Enkele 
trekken, die op een voorvervulling kunnen wijzen, verscherpen 
het geheel, dat zijn vervulling in de eindtijd heeft en een 
toekomstig persoon betreft. De uitleggers, die vs. 23 en 24 en 
volgende verzen betrekking doen hebben op Ant. Ep.’ tijd zeggen, 
dat de profetie hier slechts een algemeen overzicht geeft, er zijn 
weinig historische gegevens. En dat, terwijl Daniëls visiën altijd 
zo scherp getekend worden! De vette plaatsen des lands, n.l. van 
Palestina zijn de vruchtbare streken. Dat hij anders handelde dan 
zijn voorouders wil aangeven, zegt men, dat Ant. Ep. zeer 
verkwistend was. Wat hij in de ene plaats als roof en buit vond, 
strooide hij in beschonken toestand elders onder de scharen uit, 
hij gaf goud aan de vreemdelingen, grote sommen geld aan 
sommige steden en belegde vele feesten en vermakelijkheden 
voor het volk. Alles echter maar een zekere tijd. De « verachte » 
neme men als het Beest, de Kleine Hoorn van Dan. 7:8, 8:9; 
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11:36 de vorst van 9:26, 27. Deze komt in een tijd van stilte, als 
men roept: vrede, vrede en geen gevaar. 

« En de armen der overstroming zullen overstroomd worden 
van voor zijn aangezicht en zij zullen gebroken worden en ook de 
vorst des verbonds. » Vs. 22. 

De armen der overstrooming zijn de sterke Egyptische legers, 
die in de toekomst zullen optreden, doch zelf onder de voet 
geloopen worden door het Beest. De vorst van het verbond is 
Egypte's koning. Hier is sprake van oorlogen en woelingen tussen 
een Egyptische koning der toekomst en het Beest. Eerst wordt er 
een verbond gemaakt, dan wordt het verbroken en komt er oorlog.

« En na de vereniging met hem, zal hij bedrog plegen en hij zal 
optrekken en hij zal met weinig volks gesterkt worden. Met 
stilheid zal hij ook in de vette plaatsen des landschaps komen en 
hij zal doen wat zijn vaders en de vaders zijner vaderen niet 
gedaan hebben: roof en buit en goederen zal hij onder hen 
uitstrooien, hij zal tegen de vastigheden zijn gedachten denken, 
doch tot een zekeren tijd toe. » Vs. 23, 24. 

Gewoonlijk klagen de uitleggers bij vs. 22-24 over gebrek aan 
historische feiten, die op vervulling zouden kunnen wijzen. 
 
ANTIOCIIUS EN PTOLOMEÜS. « En hij zal zijn kracht en zijn hart 
verwekken tegen den koning van het zuiden met een grote 
heerkracht en de koning van het zuiden zal zich in dezen strijd 
mengen met een grote en zeer machtige heerkracht, doch hij zal 
niet bestaan, want zij zullen gedachten tegen hem denken. En die 
stukken zijner spijs zullen eten, zullen hem breken en deszelfs 
heerkracht zal overstromen en vele verslagenen zullen vallen. En 
beider dezer koningen hart zal wezen om kwaad te doen en aan 
een tafel zullen zij leugen spreken en het zal niet gelukken, want 
het zal nog een einde hebben, ter bestemder tijd. En hij zal in zijn 
land wederkeren met groot goed en zijn hart zal zijn tegen het 
heilig verbond en hij zal het doen en wederkeren in zijn land. » 
Vs. 25-28. 

In deze verzen meent men de veldtochten van Ant. Ep. 
beschreven te zien. Die in vs. 25 weet men echter niet bepaald aan 
te wijzen. Men denkt aan die van het jaar 171, waarin Ant. Ep. de 
Egyptenaars sloeg in de slag bij Pelusium. Egypte's koning moest 
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zich onderwerpen, Ant. Ep. nam hem door listen gevangen. 
Egypte raakte mede in verwarring. Alexandrijnen verzaakten hun 
vorst Ptolomeüs Filometer en zetten zijn jongere broer Ptolomeüs 
Fyskon op de troon. Ook de vroegere landvoogden en 
huurtroepen die door hem bezoldigd en onderhouden werden, vs. 
26a, vielen van hem af. Ant. Ep.’ leger, overstroomde het land en 
velen vielen. 

Vs. 27 beschrijft de wederzijdsche valsheid van Ant. en Pt. Zij 
aten aan een tafel, teken van vriendschap en vrede. Schijnbaar de 
grootste vrienden, zijn ze er op uit elkaar te bedriegen. Ant. 
poogde op listige wijze Egypte te bemachtigen, doch dit gelukte 
niet. Vs. 27b wijst er op, dat de krijgsverrichtingen van Ant. Ep. 
nog niet ten einde waren, vs. 28 zegt, dat Ant. Ep. met grote buit 
huiswaarts keerde en zijn haat tegen het heilig verbond, Israël, 
openbaarde. Hij ging vermetel in het heiligdom en roofde aldaar 
gouden reukofferaltaar, kandelaar, tafel der toonbroden, bekers, 
schalen, gouden wierookvaten, voorhangsel, gouden versierselen 
en verdere tempelschatten en sloeg verder alles stuk. Hij doodde 
er velen en vaardigde godslasterlijke geboden uit. Toen keerde hij 
naar zijn land terug. Evenwel, niet voor het laatst. 
 
SCHEPEN DER KITTIETEN. « Ter bestemder tijd zal hij 
wederkeren en tegen het zuiden komen, doch het zal niet zijn 
gelijk de eerste noch gelijk de laatste reize. Want er zullen 
schepen van de Kittieten tegen hen komen, daarom zal hij met 
smart bevangen worden en hij zal wederkeren en gram worden 
tegen het heilig verbond en hij zal het doen, want wederkerende, 
zal hij acht geven op de verlaters van het heilig verbond. » Vs. 29, 
30. 

De derde veldtocht van Ant. Ep. tegen Egypte viel niet zo 
gunstig uit als de beide eerste. Een jaar te voren had hij de beide 
broeders Filometer en Fyskon in burgeroorlog achterge laten en 
gehoopt, dat ze elkander zouden vernietigen, zodat hij Egypte 
gemakkelijk zou kunnen vermeesteren. De broeders hadden zich 
echter vereenigd en besloten samen het rijk te besturen. Ant. Ep.’
veldtocht liep op een grote mislukking uit. De oorzaak wordt in 
vs. 30 genoemd. Er kwamen schepen der Kittieten tegen hem. De 
Kittieten of Chittieten worden in Gen. 10:4 genoemd. Zij 
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stammen af van Javan. De Kittieten waren bewoners van Cyprus 
of van de ei- en kustlanden der Middellandse zee. Zie ook Num. 
24:24. 

Zien deze verzen ook op Ant. Ep., dan zijn hier de Romeinse 
schepen bedoeld. De Romeinse gezant was in Egypte geland om 
orde op zaken te stellen. Bij Alexandrië ontmoette Ant. Ep. de 
Romeinse gezant Cajus Popilius Lenas. Vroeger vrienden, 
weigerde Cajus nu elk vriendschapsbetoon vóór hij wist of Ant. 
Ep. vriend of vijand van Rome was. Zijn eis was, dat Ant. Ep. alle 
vijandelijkheden zou staken en terugkeren. Ant. Ep. wilde eerst 
nog zijn krijgsraad raadplegen. doch Popilius trok met zijn rotting 
een kring in het zand, waarop Ant. Ep. stond en beval hem die 
niet te verlaten, vóór hij beslist had. Ant. Ep. gehoorzaamde. Nu 
kreeg hij de hand der vriendschap, doch keerde met verbeten 
woede door Judea naar Syrië terug. Nu ging hij zijn gramschap 
koelen aan het heilig verbond Israël. God vergeet n.l. Zijn 
verbond niet, ook al is Israël Niet-Zijn-Volk, Lev. 26:44, 45. De 
afvalligen zijn de verlaters van het verbond. Ant. Ep. gaf acht op 
die afvalligen. Hij gaf gehoor aan hun wens om zich geheel van 
Jeruzalem meester te maken. Zie onze uiteenzetting van Dan. 8 en 
verder de boeken der Makkabeën. 
 
TEGEN HET HEILIG VERBOND. «En daar zullen armen uit hem 
ontstaan en zij zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte en 
zij zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende 
gruwel stellen. En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, 
zal hij doen huichelen door hun vleierijen, maar het volk die hun 
God kennen, zullen zij grijpen en zullen het doen. En de leraars 
des volks zullen er velen onderwijzen en zij zullen vallen door het 
zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele 
dagen. Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp 
geholpen worden, doch velen zullen zich door vleierijen tot hen 
vervoegen. En van de leraars zullen er sommigen vallen « om hen 
te louteren en te reinigen en wit te maken tot den tijd van het 
einde toe, want het zal nog voor een bestemde tijd zijn. » Vs. 31-
35. 

In deze verzen meent men de verschrikkelijke vervolgingen te 
zien aangeduid, door Ant. Ep. de Joden aangedaan en beschreven 
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in de boeken der Makkabeën. De « armen » zijn de legerkorpsen 
der Syriërs die Ant. Ep. op de burcht Zion plaatste. Het 
ontheiligen van het heiligdom, de wegname van het dagelijks 
offer en het stellen van een verwoestende gruwel zijn toen 
geschied (zie Dan. 8), meent men. Deze vervolging was deels een 
oordeel Gods over Israël, deels een gevolg van de afvalligen in 
Israël. Door geschenken, ereposten en schone beloften lieten zij 
zich betoveren, Ant. Ep. vleide hen en zij huichelden gelijk de 
Heidenen. In tegenstelling met deze afvalligen, heten de 
getrouwen het volk, dat God kent. Het: « zullen zij grijpen en 
zullen het doen » betekent niet, dat zij gegrepen en gedood 
werden, maar dat het vrome volk moed zal grijpen om vast te 
houden aan het verbond Gods. Er waren toen ook getrouwe 
leraars (Eleazar, Matthias, de vader der Makkabeën e.a.). Die 
onderwezen en bemoedigden het volk, hoewel vaak ten koste van 
hun leven, zie 2 Makk. 6. In de « kleine hulp » ziet men de 
redding, aangebracht door de dappere Makkabeën. Deze helden 
waren eerst gering in macht: het was een kleine hulp, maar 
allengs groeide deze. Velen voegden zich bij hen door vleierijen, 
zegt de St. V., anderen sloten zich uit vrees of wraakzucht bij hen 
aan. Van de leraars vielen er sommigen. Om hen te louteren zegt 
de St. V., maar de grondtekst heeft: om door hen te louteren, dus 
met het doel, dat anderen door hun voorbeeld tot trouw aan God 
zouden worden aangespoord. God had dus een doel met al dat 
woeden der vijanden. 

Tot zover de mening van hen, die menen, dat vs. 21-35 ook 
reeds vervuld is. Wij hebben reeds opgemerkt, dat dit deel voor 
ons, wat volheid betreft, geheel toekomstig is. Wat in de 
Makkabeëntijd voorgevallen is, willen we wel erkennen als 
voorvervulling, als schaduw, maar niet als eindvervulling, als 
voorbijgegane realiteit. Het is vooral endgeschichtlich, voor de 
eindtijd. 
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DE GROTE VERDRUKKING. 
 
DANIEL 11:36-12:3. Dit deel heeft 2 onderdelen, n.l. 11:36-45 en 
12:1-3. Het eerste daarvan handelt over de naar zijn welgevallen 
doende koning, het tweede over de bevrijding van het Volk. 

De struktuur van 11:36-35 is deze: 
 

 
DE EIGENMACHTIGE 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 totdat de gramschap voleind 
zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. » Vs. 36. 

In de koning die doet naar zijn welgevallen, zien velen nog Ant. 
Ep. Talrijke anderen staan hier tegenover en tonen aan, dat men 
hem niet wel kan thuis brengen. Diegenen nu die in hem Ant. Ep. 
zien, redeneren o.i. logisch beter dan de anderen, die in hem een 
ander zien, immers het « hij » van 36 sluit vlak aan bij vs. 35 en 
moet een en dezelfde persoon aanwijzen, zo nauw is althans het 
verband. Zij, die er niet Ant. Ep. in zien, lopen in velerlei mening 
uiteen. Men houdt die « hem » voor het Romeinse rijk, voor het 
Pausdom, voor Mohammed, voor Napoleon, voor de koning van 
het noorden der laatste dagen. In al deze meningen kunnen we 
niet delen. Gabriël heeft gezegd, dat hij gekomen was om Daniël 
mee te delen, hetgeen zijn (Daniëls volk, « uw volk ») bejegenen 
zou in het laatste der dagen. Grondtekst Dan. 10:14. Deze profetie 
heeft dus geen betrekking op de Heidenen. Hiermee wordt de 
kerkhistorische verklaring andermaal uitgeschakeld. Niet in deze 
bedeling, die der toebereiding van het Lichaam van Christus, 
treedt die « hij » op, maar in Israëls geschiedenis. Als het vorige 
over Israël handelt — en dat doet het — dan ook het latere. Geen 
evolutie van Israël in de « Kerk », niet generaliseren, 
veralgemenen, wat de profetie verbijzondert, n.l. als op Israël 
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betrekking hebbend. 
Wij hebben reeds gezegd, dat we menen, dat met vs. 21 de 

toekomst van het einde geteekend wordt. Voor ons sluit vs. 36 
dan aan bij vs. 35 en is de « hij » de verachte van vs. 21, het 
Beest. Alles wijst daarop in vs. 36, bezien in het licht van 2 
Thess. 2 en Op. 13. Hij zal zichzelven verheffen en groot maken 
boven alle god en hij zal tegen de God der goden wonderlijke 
dingen spreken. 2 Thess. 2:3, 4 « ... de mens der zonde, de zoons 
des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God 
genaamd of als God geëerd wordt. » « En aan hetzelve (n.l. het 
Beest) werd een mond gegeven om grote dingen en 
godslasteringen te spreken en aan hetzelve werd macht gegeven 
om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot 
lastering tegen God om Zijn naam te lasteren en zijn tabernakel 
en die in de hemel wonen. » Op. 13:5, 6. Het Beest, de « hij » van 
Dan. 11:36, zal daarbij voorspoedig zijn. Niets staat hem tegen. « 
En aan hetzelve werd macht gegeven om de 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 ... » Op. 1:3:7, 8. 

Paulus en Johannes zien zich Daniëls profetie dus eerst in de 
toekomst vervullen. De eigenmachtige koning is het Beest. Dit zo 
zijnde, is vs. 36 dus toekomstig, daarmee ook vs. 35 en het 
voorgaande. Men moet niet in Ant.Ep.’ tijd al de vervulling 
zoeken. Hoogstens kan men zeggen: Daniël zag Ant. Ep. niet los 
van het Beest, zij vloeiden ineen. In Ant. Ep’ dagen heeft de volle 
vervulling niet plaats gehad. Wel plaatste hij een altaar (en 
wellicht ook een afgodsbeeld) in de tempel, wel nam hij het 
gedurig offer weg, maar dat duurde 3 jaar = 1080 dagen, niet 
2300 dagen. Wel vervolgde hij de Joden, maar niet precies 42 
maanden = 3½ jaar. Men lette ook op de tijd, waarin de « hij » 
optreedt. 't Is: « totdat de gramschap voleindigd zij », « tot den 
tijd van het einde ». We hebben reeds eerder opgemerkt dat dit 
het laatste deel is van deze aioon. De « tijd van het einde » wijst 
de tijd van het Beest aan; zie 7:26; 8:17-19; 9:27. Als verachte 
komt hij op, als eigenwillige koning doet hij naar zijn 
welgevallen, als staande tegen de Vorst der vorsten wordt hij 
verbroken. 
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DE GOD ZIJNER VADEREN. « En op de goden zijner vaderen zal 
hij geen acht geven, noch op de begeerte der, vrouwen; hij zal op 
geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. »

Voor « op de goden zijner vaderen » leze men: op de God 
zijner vaderen. » Dezelfde term vinden we aldus overgezet in 2 
Kron. 30:19 en 33:12; hij komt ook voor in verbinding met andere 
bezittelijke voornaamwoorden (de God mijns vaders, uws vaders, 
enz.). Ook in verband met vs. 38: in zijn standplaats, d.i. in zijn 
plaats, is het beter hier het enkelvoud te gebruiken. Hierin ligt dan 
de aanwijzing, dat het Beest van oorsprong uit een Jood althans 
uit Israël is. Hij zal een Joodse (of Israëlietise) vrouw tot moeder 
hebben en wellicht Satan, de Draak, tot vader. « De begeerte der 
vrouwen » is mogelijk enige afgod, begeerd door vrouwen, als 
Baaltis, Astarte of Mylitta van de Babyloniërs, Artemis der 
Perzen, de Nanvea der Syriërs of de koningin des hemels in 
Israël, Jer. 7:18; 44:17. 

Zij, die dit vers voor Ant. Ep. uitleggen, meunen, dat de 
begeerte der vrouwen Ant. Ep.’ wreedheid is, die de tranen der 
vrouwen niet ontzag, of zijn ongebondenheid en zedeloosheid, 
waardoor hij al de reine huwelijksliefde versmaadde. Anderen, 
die in de « hij » het Pausdam zien, menen, dat dit het 
huwelijksverbod der priesters betreft. Wie aan Napoleon denken, 
menen, dat dit het verstoten is van zijn vrouw Josefine. Nog weer 
anderen geloven, dat de begeerte der vrouwen is om eens moeder 
van de Messias te mogen zijn. Ook deze verklaring kan ons niet 
voldoen. Er staat in het algemeen: de begeerte der vrouwen. 
Daarom gaven wij een andere verklaring hierboven,die ons meer 
dunkt te liggen in de lijn van die toekomende tijden, waarin de 
eens uitgedreven geest (van afgoderij) met zeven andere nog 
bozer dan hijzelf is, terugkomen zullen, Mt. 12:43-45. Zie ook 
Op. 7:20. 
 
DE GOD MAÜZZIM. « En hij zal den god Maüzzim in zijn 
standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet 
gekend hebben, zal hij eren met goud en met zilver en met 
kostelijk gesteente en met gewenste dingen. En hij zal de 
vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; 
dengenen, die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen en 
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hij zal ze doen heersen over velen, en hij zal het land uitdelen om 
prijs. » Vs. 38, 39. 

Het Beest zal God lasteren en er toch één op na houden, de god 
Maüzzim. Hebr. de god der vestingen, der oorlogssterkten of der 
sterkten in het algemeen (in vs. 7 en 10 is dit woord vertaald door: 
sterke plaats(en). Dat ook hierbij niet aan Ant. Ep. gedacht kan 
worden, blijkt uit wat deze deed. Die eerde Jupiter Olympius, de 
god der Romeinen, die in Griekenland als Zeus, in Syrië als Baal 
geëerd werd. Ant. Ep. eerde, al was het, onder een andere naam, 
dus wel de god zijner vaderen. Dat. doet het Beest niet, hij eert « 
in zijn standplaats » d.i. in zijn, plaats, een geheel nieuwe god. 

Het woord door « standplaats » vertaald, komt vier maal voor in 
Dan. 11, n.l. in vs. 7, 20, 21, waar het vertaald is door: staat. Het 
lijkt ons beter toe te vertalen: in zijn plaats of in plaats van Hem, 
n.l. van de God zijner vaderen. In Diens plaats. eert hij een god, 
die zijn vaderen niet gekend hebben. 

Welke god is dat? De God Maüzzim, de god der sterkten, der 
vestingen. o.i. zal dat Satan zelf zijn. Deze zal door het aanleggen 
van een ring van sterkten, enz. Israël geheel, omknellen. Uit Op. 
13:2 blijkt, dat de Draak het Beest zijn kracht en troon en grote 
macht geeft. Zou dat niet zijn, omdat de eigenwillige koning 
nedergevallen is en hem heeft aangebeden? Mt. 4:8, 9; Lk. 4:6, 7. 
En zal het Beest hem dan niet blijven eren en aanbidden? Deze 
god, de god dezer eeuw, is o.i. geen ander dan Satan. Hij wordt 
gediend met goud, zilver, kostelijk gesteente en gewenste dingen. 
Hij zal eenmaal ook het Militairisme leiden en aan het Beest in 
handen geven. 

« En hij zal de vastigheden der :sterkten maken met dien, 
vreemden god. » Hiervan worden verschillende vertalingen 
gegeven. We kiezen daaruit deze: Met behulp van deze god zal hij 
vastigheden der sterken (vestingen) maken. En dan verder: die 
hem erkennen, zal hij grote eer aandoen en hen over velen 
heerschappij geven en land uitdelen tot beloning (laatste zin van 
V. d. Palm). Met « land » kan mogelijk Palestina bedoeld zijn, dat 
een begeerlijk bezit zal zijn wegens zijn schatten die het in zich 
bergt. 

Men ziet, hoe er bij hem aanneming des persoons is, niet hij, 
die recht doet is in ere, maar hij die hem in het gevlei komen. 
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DE TIJD VAN HET EINDE. « En op den tijd van het einde zal de 
koning van het zuiden tegen hem met hoornen stoten en de 
koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenens 
en met ruiterers en met vele, schepen en hij zal in de landen 
komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. En hij zal 
komen in het land des sieraads en vele (landen) zullen terneder 
geworpen worden, doch deze zullen zijn hand ontkomen: Edom 
en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn 
hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet 
ontkomen. En hij zal heersen over de verborgen schatten des 
gouds en des zilvers en over al de gewenste dingen van Egypte en 
die van Lybië en de Mooren zullen in zijn gangen wezen. » Vs. 
40-43. 

Zij, die deze verzen voor Ant. Ep. willen uitleggen, lopen hier 
hopeloos vast. In de geschiedenis beantwoordt niets aan het hier 
beschrevene. 't Is dan ook nog onvervulde profetie, het staat er 
immers nadrukkelijk bij: op de tijd van het einde. En in die tijd 
leefde Ant. Ep. niet, want er zijn nadien al meer dan 20 eeuwen 
verlopen. 

Uit vs. 40 blijkt, dat er 3 koningen. optreden: die van het zuiden 
— Egypte, die van het noorden — Syrië, de eigenwillige koning. 
Zuid en Noord stormen op het Beest, dat bijzonder in Palestina, 
het hart der aarde, zal zetelen, toe. Hij zal evenwel in de landen 
komen, Egypte en Syrië, en zal ze overstromen en doortrekken. 
Inmiddels schijnt ook Palestina oproerig geworden te zijn. 
Daarom komt hij in het land des sieraads en werpt vele plaatsen 
terneder. (Landen staat kursief, men kan ook: plaatsen invullen). 
Ook aan de grenzen van Palestina begint het te gisten. Ook daar 
moet hij heen om zijn gezag te herstellen en wraak te oefenen. 
Edom, Moab en Ammon ontkomen daaraan. Men ziet, hoe deze 
in de eindtijd weer aanwezig moeten zijn, hoe zouden ze anders 
ontkomen? 

Niets hiervan is geschied in Ant. Ep.’ dagen. En ook niet door 
Pausdom, Mohammed, Napoleon of wie dan ook. Ook niet, wat er 
van Egypte gezegd wordt. Dat land wordt n.l. onderworpen, het 
ontkomt niet aan zijn bestraffingsveldtocht en wordt met zijn 
bondgenoten Lybië (ten W. er van) en Moorenland (ten Z., de 
tegenwoordige Soedan, dus MiddenAfrika) overwonnoen. Hun 
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schatten vallen in zijn handen en hun jongelingen zullen hem in 
zijn legers moeten volgen, in zijn gangen. Daarbij krijgt hij macht 
over verborgen goud en zilver, mogelijk nog niet ontdekte mijnen 
of vindplaatsen. 

Velen houden de koning van het noorden voor de vorst van 
Rusland. Een inkonsekwent standpunt. Immers, als in vs.6 sprake 
is van de koning van het zuiden en van die van het noorden en 
daarmee Egypte en Syrië zijn bedoeld, waarom zou dan in vs. 40 
van hetzelfde hoofdstuk iets anders zijn te zien. Laat ons ook hier 
de lijn konsekwent vasthouden. We hebben gezien hoe in het 
vierde rijk van Dan. 7 ook Rusland begrepen kan zijn. Nu is het 
Beest juist Vorst van het vierde rijk, dus mede van Rusland. Hoe 
kan nu de koning van het noorden van Dan. 11:40 dat men voor 
Rusland houdt, optrekken tegen de Antichristus, die reeds koning 
van Rusland is! Al deze beschouwingen komen voort uit het niet 
wèl onderscheiden. De Antichristus, die mede koning van 
Rusland is, omdat hij heerst over Pan-Europa kan niet tegen 
zichzelf optrekken. In het noorden zie men dan ook niet Rusland, 
maar Syrië. Dan blijft men konsekwent in zijn uitlegging. 
 
DE GERUCHTEN. « Maar de geruchten van het oosten en van het 
noorden zullen hem verschrikken, daarom zal hij uittrekken met 
grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. En hij 
zal de tenten van zijn paleis plaatsen tussen de zeeën aan den berg 
des heiligen sieraads en hij zal tot zijn einde komen en hij zal 
geen helper hebben. » Vs. 44,45. 

Als het Beest in het zuiden is, komen er plotseling 
verontrustende tijdingen uit het 0. en N. De koning van het 
noorden heeft mogelijk de koningen van het oosten tot 
bondgenoten. Als de zesde engel zijn fiool uitgiet, droogt het 
water van de rivier Frath uit en wordt bereid de weg der 
koningen, die van de opgang der zon zullen komen, Op. 16:12. 
Zij trekken op Palestina af. Inmiddels trekt het Beest met grote 
grimmigheid uit. Zijn weg voert eerst naar Palestina, waar het ook 
niet rustig meer schijnt te willen wezen, daarna wil hij het 
noorden slaan en verdelgen, om dan de Oosterse koningen te 
bekampen. De tenten van zijn paleis, d.i. zijn paleislijke tenten, 
plaatst hij tussen de zeeën, n.l. de Dode en Middellandse zee 
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(voorste en achterste zee) aan de berg des heiligen sieraads, de 
berg Zion, dus bij Jeruzalem. Jeruzalem wordt belegerd Zach. 
14:1-3, de stad wordt ingenomen, de huizen geplunderd, de 
vrouwen geschonden, de helft gevangen gemaakt. 't Is de laatste 
twist, die God met Israël heeft, 't is de tijd van Jakobs 
benauwdheid. Doch zie: De Heere zal uittrekken en Hij zal 
strijden tegen die heidenen. Hij daalt neder op de, Olijfberg en 
geeft de eerste verlichting en uitkomst door een vallei te maken, 
waardoor men vluchten kan, Zach. 14:4, 5. Het Beest moet nu 
wijken en trekt naar de vlakte van Jizreël. Nu gaan uit de mond 
van de Draak, Satan, en uit de mond van het Beest, en uit de 
mond van de Valsche Profeet, de Antichristus, drie onreine 
geesten, de vorsen gelijk en zij doen tekenen; zij gaan uit, tot de 
koningen der gehele wereld (Gr.: oikoumenè — kultuurwereld) 
om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des 
almachtigen Gods. Zij hebben ze vergaderd in de plaats, welke in 
het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon d.i. heuvel van 
Megiddo, liggend in de vlakte van Jizreël, het slagveld van 
Kanaän, Richt. 5:19; 2 Kon. 23:29. 
 
MICHAEL STAAT OP. « En te dier tijd zal Michaël opstaan, die 
grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een 
tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er 
een volk geweest is tot op dien tijd toe. En te dier tijd zal uw volk 
verlost worden, al wie bevonden wordt geschreven te zijn in het 
boek » 12:1. 

Te dier tijd. Dit bepaalt het eind der verdrukking. Michaël, die 
we reeds in hfdst. 8 hebben zien strijden tegen geestelijke 
machten, treedt andermaal op. Hij staat op, bewijs, dat er een 
rustpoze voor hem geweest is. Wijst dit ook niet op de 
tussenbedeling, waarin Israël uitgeschakeld is? Michaël zal 
opstaan voor « uw », d.i. Daniëls volk, duidelijk bewijs van 
Israëls toekomstig herstel. Hij staat op in de tijd van Jakobs 
benauwdheid. Jer. 30:7. Dat die tijd toekomstig is, geeft de Heere 
Jezus Zelf te kennen in Mt. 24:21. 't Is de tijd der grote 
verdrukking, « hoedanige niet geweest is van het begin der wereld 
tot nu toe ». Daaruit moet nu « uw », Daniëls volk, verlost 
worden. Nog één slag en de strijd is volstreden, nog een laatste 
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kamp en de Heere kan Koning worden over de ganse aarde. 
Die slag is de strijd bij Armageddon. Kwam de Heere reeds op 

de Olijfberg om Jeruzalem te verlossen, thans trekt Hij opnieuw 
uit. De Verlosser zal uit Sion komen, Rom. 11:26, nadat Hij eerst 
tot Sion gekomen is, Jes. 59:20. Het gaat nu naar Armageddon, 
het hoofdkwartier der koningen van de gehele wereld, Gr.: der 
kultuurwereld, Op. 16:14, 16. Alles is daar bijeen in wilde woede 
tegen God en Zijn Gezalfde. 

Daar wordt andermaal de hemel geopend. Andermaal, want hij 
is reeds gescheurd bij liet nederdalen op de Olijfberg, Jes. 64:1. 
Thans trekt de Heere uit op het witte paard, en wel als de 
Getrouwe en Waarachtige, Die krijg voert in gerechtigheid, Op' 
10:11. Zijn ogen zijn als een vlam, op Zijn hoofd zijn veel 
koninklijke hoeden, vs: 12. De heerlegers in de hemel volge hem 
op witte paarden, gekleed met wit en fijn lijnwaad; vs. 13. 
Generalissimus is Michaël; de grote vorst. Deze komt me Christus 
neder 1 Thess. 4:16. De bazuin Gods, oproepend tot de strijd, 
schalt. 's Heeren volk is zeer gewillig op de dag van deze Zijn 
heerkracht, Ps. 110:3. Uit Zijn mond gaat een scherp zwaard. 
Niets kan Hem weerstand bieden, Op. 19:15 en de vijanden 
worden verslagen, gedood met het zwaard van 's Heeren mond, 
Op. 19:21, het Beest te niet gemaakt, d.i. van zijn kracht ontdaan 
door de verschijning van Zijn toekomst, 2 Thess. 2:8. Het Beest 
en de Valse Profeet worden gegrepen en in de poel des vuurs 
geworpen. Niet gedood, Op. 19:20. Israël is bevrijd en het volle 
herstel kan beginnen. 
 
OPSTANDING, LOON, STRAF. « En velen dergenen, die in het stof 
der aarde slapen, zullen ontwaken. Dezen ten eeuwig leven en 
genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. » Vs. 2. 

Zij, die bevonden worden geschreven te zijn in het boek, zijn 
zij, die raken tot 1335 dagen (Dan. 12:12), die dus niet omkomen 
in de grote benauwdheid en verdrukking. Het gehele land immers 
zal overstroomd zijn met vijanden, de strijd zal gevoerd worden 
over een lengte van 1600 stadiën = 300 K.M. d.i. de lengte van 
Palestina van Noord tot Zuid, ongeveer van Armageddon tot 
Edom. Jes. 63:1, 2. Zij gaan in in het Koninkrijk der hemelen. 
Doch zij niet alleen. Velen gestorven zullen dat mede beërven. Zij 
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slapen in het stof der aarde, doch ontwaken en staan op om het 
land te beërven « tot in eeuwigheid » Gen. 13:15, de duur der 
toekomende eeuw. Zij ontvangen eeuwig, d.i. aionisch, leven. 
Volgens Mark. 10:30 en Luk. 18:30 vangt dat aan in de 
toekomende eeuw. 

Niet allen ontvangen het « eeuwig » leven. De overigen van de 
in het staf slapenden ontwaken tot versmaadheden en tot eeuwige 
afgrijzing, d.i. tot verwerping gedurende de volgende aioon. Zij 
gaan niet uit tot de opstanding des levens, maar tot die der 
verdoemenis, Gr. des gerichts, zegt Joh. 5:29: (Er staat niet 
veroordeeling, Oud-nederlands: verdoemenis, maar: gericht). De 
tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven 
aan Gods dienstknechten, de profeten en heiligen en die Zijn 
naam vrezen, de kleinen en de groten en om te verderven, die de 
aarde verdierven, is gekomen, Op. 11:18. Het zevende zegel loopt 
daar op uit. De mens van de aarde kan niet meer voortvaren 
geweld te bedrijven. Ps. 10:18 en de zachtmoedigen zullen de 
aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen Ps. 37:29, 
de overtreders worden te samen verdelgd, het einde der 
goddelozen wordt uitgeroeid, vs. 38 in die aioon, vandaar de 
eeuwige versmaadheid. 

« De leeraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en 
die er velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk 
» Vs. 3. 

De leraars zijn zij, die in vs. 10 de verstandigen genoemd 
worden, het zijn zij die onderwijzen. Zij zullen blinken als de 
sterren, bewijs dat ze gewandeld hebben in de voetstappen des 
geloofs van Abraham, die een zaad zal hebben als de sterren des 
hemels, Gen. 15:5, 6. Er is nog wel verschil in de heerlijkheid der 
sterren, 1 Cor. 15:41, maar zij zullen allen sterren zijn. Zij hebben 
er velen gerechtvaardigd, d.i. tot gerechtigheid geleid, door hun 
leer en voorbeeld de rechte weg gewezen. Altoos en eeuwiglijk is 
in de (toekomende) eeuw en langer, verder, dus ook in de tweede 
toekomende eeuw. (Zie Dl. II). De door de Kleine Hoorn ter aarde 
geworpenen, 8:10 schitteren hier in heldere glans aan het 
firmament van de Bovenisraëlitische heilsfeer. 
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HET VERZEGELDE BOEK, DANIELS LOT. 
 
DANIEL 12:4-13. Nu volgt het laatste deel van Daniël, vs. 4:13 van
hfdst. 12. De struktuur is als volgt: 
 

 
DE VERZEGELING. « En gij Daniël, sluit de woorden toe en
verzegel dit boek tot den tijd van het einde: velen zullen het
naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. » Vs. 4.

Daniël moet het boek verzegelen. Men meent vaak, dat dit 
zeggen wil, dat niemand er inzicht in kan krijgen vóór de tijd van
het einde. Dit nu is in strijd met 2 Tim. 3:16, waar staat, dat alles
tot onze lering en onderrichting geschreven is. Wel zij toegegeven,
dat naarmate de eindtijd nadert, de visie klaarder zal worden over
de historische vervulling. Dit wil echter niet zeggen, dat de
historie nodig is om Daniël te verklaren. Door letterlijke
uitlegging en strikt vasthouden aan de door God gegeven lijnen,
kan men Daniël leren verstaan als een niet verzegeld boek. Het
verzegelen betekent hier het letterlijk met zegels toesluiten van het
opgeschrevene. Daniël moest het niet direkt aan Israël meedelen,
het boek moest dicht bewaard worden. Hierin ligt opgesloten, dat
het figuurlijk voor Israël gesloten blijft tot het einde vanwege hun
ongeloof. Dat er staat: tot de tijd van het einde houdt wel in, dat
men het in de eindtijd beter verstaan zal, maar dat is toch nog iets
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anders, dat niemand vóór die tijd het boek niet zou kunnen 
verstaan. Tot Johannes, die 19 eeuwen geleden leefde, werd 
gezegd de door hem ontvangen Openbaring niet te verzegelen, 
Op. 22:10. Wie nu De Openbaring wil verstaan, moet Daniël 
begrijpen. Als nu De Openb. een « niet verzegeld boek » is, hoe 
kan Daniël dan een « verzegeld boek » zijn t.o.v. de uitlegging? 
Het een zou met het ander strijden. Wie er zich ernstig toe zet, zal 
èn Daniël èn De Openbaring kunnen leren verstaan en al is het 
dan ook in hoofdlijnen, zien, wat de tijd van het einde brengen 
zal. 

Velen zullen het naspeuren. De Engelse vertaling heeft: Velen 
zullen heen en weer trekken. Vele gelovigen in onze dagen 
menen, dat dit bedoelt te zeggen, dat er in het eind der dagen veel 
gereisd zal worden. De vele en snelle verkeersmiddelen onzer 
dagen heten door Daniël voorzien te zijn. Zendingsvrienden 
menen hierin de uitbreiding der zending te zien. 

Wat zegt de grondtekst nu van dat naspeuren? Feitelijk staat er: 
om-, rond-, doortrekken. In Job. 1:7 zegt Satan, dat hij geweest is 
van om te trekken op de aarde en van die te door wandelen. Om te 
trekken is hetzelfde woord als hier in 12:4. Satan was aan het 
omtrekken om Jobs leven nauwkeurig na te gaan. Naspeuren kan 
dus doorzoeken betekenen, de St. V. kan er bij door. De 
Companion Bible meent, dat het: afvallen kan betekenen, of: doen 
afvallen of: verachten, zoals in Ez. 16:57 of: beroven, Ez. 28:24, 
26. In Amon 8:12 is dezelfde vorm vertaald door: zwerven, in 2 
Kron. 16:9, Zach. 4:10 door: doorlopen: De ogen des Heeren 
doorlopen de ganse aarde. In Jer. 49:3 is de vertaling: om lopen, 
in Num. 11:8: lopen. Plaatsen we in plaats van een sh een s in het 
Hebr., dan is de betekenis: afvallen. Ps. 101:3: afvalligen, Hos. 
5:2 afwijken. Ook Ps. 40:5. Men kan alles overziende in het eerste 
geval (dus met sh) doorzoeken vertalen, in het tweede (dus met s) 
afvallen. Velen zullen afvallen. Dat stemt dan overeen met Dan. 
8:23 en 2 Thess. 2:3. 

De wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Dè wetenschap, 
dat is niet: elke wetenschap; niet: wetenschap dus in het 
algemeen, maar de wetenschap, n. l. der heilige dingen of der 
profetie. Velen meenen dit ook toe te kunnen passen op de 
opgravingen en ontdekkingen. Volgens de Comp. Bible kan er 
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ook: boosheid gelezen worden. Dit verschilt één letter of beter 
nog: een afronding van een Hebr. letter (r in plaats van d). De 
Septuaginta — de vertaling van het 0. T. in het Grieks — heeft 
hier: boosheid; de Vaticanus heeft: wetenschap. 
 
TOT HOELANG. « En ik Daniël, zag en zie, daar stonden twee 
anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier en de 
ander aan gene zijde van den oever der rivier » (n.l. van de 
Hiddékel, zie 10:4). « En hij zeide tot den Man bekleed met 
linnen, die boven op het water der rivier was: Tot hoelang zal het 
zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde 
dien Man, bekleed met linnen, die boven op het water van de 
rivier was, en hij hief Zijn stem op naar den hemel en zwoer bij 
Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde 
tijden, en een helft, en als Hij zal voleindigd hebben te 
verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleindigd 
zullen worden. » Vs. 5-7. 

Daniël ziet nog twee andere gestalten, elk aan een oever der 
rivier. Een er van is Gabriël, wat blijkt uit vs. 4 en 10:11, 14 en 
9:21. We geloven dat de ander Michaël is. Deze twee zijn de 
enigen, die in Daniël genoemd worden. Boven de rivier zweeft de 
Man met linnen bekleed. Over Hem spreekt hfdst. 8 uitvoeriger. 
Gabriël vraagt Hem, hoe lang de tijd van het einde zal duren. De 
Man antwoordt daarop met een eed: de tijd der grote verdrukking, 
van Jakobs benauwdheid zal duren: een tijd, tijden, een halve tijd, 
d.i. 3½ jaar, dus de tweede helft van de 70ste jaarweek, waarin het 
verbond met het Beest gesloten is. Dan eindigt de verstrooiïng en 
het voorzegde van de grote verdrukking. Vooraf zullen, leert Op. 
11 ons, de twee getuigen optreden en 1260, 42 maanden, dus ook 
3½ jaar profeteren. Dat is de eerste 3½ jaar der 70ste week. Het 
Beest uit de afgrond, het graf, opkomend, zal hen doden, daarna 
zullen zij opstaan en opvaren en dan begint de laatste tijd, waarin 
het heilig volk bitter vervolgd wordt. De Vrouw, Israël, moet dan 
de woestijn in vluchten en wordt daar « een tijd, en tijden en een 
bestemde tijd » gevoed, buiten het gezicht der Slang, de Draak, 
Op. 12:14. Deze tijden korresponderen met elkaar, n.l. Dan. 12:7 
en Op. 12:14. 
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TOT DE TIJD VAN HET EINDE. « Dit hoorde ik, doch ik verstond 
het niet en ik zei de: Mijn Heere, wat zal het einde zijn van deze 
dingen? En hij zeide: Ga henen, Daniël, want deze woorden zijn 
toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. Velen zullen 
er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden, doch de 
goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de 
goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het 
verstaan. » Vs. 8-10. 

Daniël vraagt Gabriël om verdere toelichting; hij verstaat het 
niet. Hem wordt echter niet meer te kennen gegeven, de woorden 
moeten toegesloten worden en verzegeld tot de tijd van het einde. 
Hoe zal die tijd van het einde verder te herkennen zijn? Hieraan: 
Velen zullen gereinigd, wit gemaakt en gelouterd worden, 
anderen in goddeloosheid voortvaren. Die onrecht doet en vuil is, 
worde nog vuiler, die rechtvaardig is en heilig neme daarin toe, 
Op. 22:11. 

Al wordt nu het einde dezer dingen, n.l. der wonderen van vs. 
6, niet nader uiteengezet, er wordt nog wel iets aan toegevoegd 
betreffende de tijd. 
 
1290 EN 1335 DAGEN. « En van den tijd af, dat het gedurig offer 
zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld 
zijn, zullen zijn duizend twee honderd en negentig dagen. 
Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend drie 
honderd vijf en dertig dagen. Maar gij, ga henen tot het einde, 
want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der 
dagen. » Vs. 11-13. 

De tijd der verdrukking duurt een tijd, tijden, een halve tijd, 3½ 
jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Dat is de tweed helft der 70ste

jaarweek. Hieraan worden nu nog 30 dagen toe gevoegd (1290-
1260). Tot zolang duurt wellicht de concentratie van de legers in 
Armageddon. Die worden immers verzameld tot de grote dag des 
almachtigen God. Eerst als Christus Zich geopenbaard heeft, door 
bij Jeruzalem in te grijpen op de 1260ste dag, gaat Satan heen om 
tegen Sions Koning te strijden. Daarmee kan een maand verlopen, 
30 dagen. Ondertussen blijft de verwoestende gruwel nog staan. 

Met de 1290 dagen is evenwel de nieuwe aioon niet 
aangebroken. Christus moet eerst Zijn intocht nog houden in 
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Jeruzalem, Mt. 23:39. Andermaal moet Hem, maar nu als uit één 
mond, het Hosanna toegezongen worden. Met een en ander gaan 
nog 45 dagen heen (1335-1290 = 45). Welgelukzalig, (Hebr. 
Gelukkig) hij die tot zolang leeft, tot zover raakt. Dan zijn de 
gevaren voorbij. Wie dan nog leeft, zal niet sterven, « in der 
eeuwigheid », d.i. de toekomende eeuw en die gestorven zal zijn, 
zal leven, Joh. 11:25, 26, dus opstaan. Dat zal met Daniël 
geschieden. Tot zolang zal hij rusten, onwetend van elk gevaar en 
bevrijd van alle lijden. 
 
DANIELS TOEKOMST. Daniël moet heen gaan tot het einde. Hij 
zal niet lang meer leven, doch eenmaal opgewekt worden. In zijn 
lot, in het einde der, dagen. Bij de opstanding zullen er 
verschillende « loten », orden, groepen, afdelingen zijn. « Een 
ieder in zijn orde », 1 Cor. 15:23. God is een God van orde. In de 
toekomende dagen van de eindtijd zal de bazuin weerklinken en 
zullen de opstandingen aanvangen. In meerdere groepen. De « 
zeer gewenste man zal zeker niet een der laatsten zijn. In Hebr. 
11:33 wordt hij indirect genoemd. Hij zal zeer waarschijnlijk de 
betere opstanding verkrijgen, in Heb. 11:40 genoemd en in die 
opstanding dan tot een der eerste groepen behoren. Mogelijk heeft 
hij aan de toevergadering de Heere tegemoet in de lucht deel. Aan 
de Hebreën toch wordt gezegd die niet na te laten, te verlaten, 
Heb. 10:25 (vertaald door onderlinge bijeenkomst, zeer ten 
onrechte). Hij zal zijn Heere inhalen en de Man met linnen 
bekleed het koninkrijk op zien richten aan Israël. En in dat 
koninkrijk zal hij een der eersten zijn, aanzittend met Abraham, 
Isaak en Jakob. Dan zal hij zien, hoe de Steen het beeld vermaalt 
en als medeheilige des Allerhoogsten mee mogen delen in het rijk 
en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de 
ganse hemel. Ja meer dan dat zijn. Hij zal blinken als de glans des 
uitspansels en als een ster der eerste grootte schitteren aan het 
uitspansel van de gerechtigheid der eeuwen. 
 
SAMENVATTING VAN DANIEL. Een korte samenvatting. Velen 
vinden Daniël een moeilijk boek. En een van de gemakkelijkste is 
het zeker niet. Toch is het niet zo duister als men meent. Vooral 
niet voor ons die leven in deze dagen waarin de lijnen zich naar 
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het einde gaan ombuigen. En nog minder voor hen die inzicht 
kregen in de bedeeling der verborgenheid. 

Voor ons staat de zaak zo: 
Dan. 2. Er zijn 4 wereldrijken geweest. Het 5e moet nog 

komen. Dat ligt buiten het gebied der vier vorige. Het is 
vermoedelijk Groot-Rusland (Europees en Aziatisch Rusland, 
[Siberie]). Dit zal West Europa en ook de andere vroegere rijken, 
(het Griekse, Perzische en Babylonische) overheersen. Deze 
rijken moeten dus in enige vorm aanwezig zijn, maar het is niet 
noodzakelijk, dat ze dat zijn in hun vroegere vorm. Het herstel 
van het Romeinse rijk b.v. staat profetisch niet vast. 

Het vijfde rijk bestaat uit ijzer en leem, het ijzer is het nationale 
element, het leem het internationale Jodendom. Waar dit een 
gedeeld koninkrijk is, kan het niet bestaan, het valt uiteen. Het 
gevolg is een wereldchaos, de zee van Dan. 7:2. 

Dan. 7. Uit die wereldchaos verrijzen de oude wereldrijken. Die 
zijn ongetwijfeld daarvoor dus in zekere vorm aanwezig. Het 4e

en 5e rijk van Dan. 2, in onze mogelijke visie West-Europa en 
Rusland, vormen dan één geheel, Pan-Europa. Zij vormen met 
elkaar het vierde rijk van Dan. 7. Dit overheerst nu de andere drie. 
Er komt een opperkoning of keizer over dit Pan-Europa. Dit is 
nog niet de Antichristus. Als die komt, zijn er reeds vijf van zulke 
keizers geweest en is de zesde er, Op. 17:10. 

Dan. 8, 9. De politieke Antichristus, het Beest, de mens der 
zonde, komt niet op uit het vroegere Romeinse rijk, is niet het 
Pausdom of een paus of het afvallige Christendom, maar is uit een 
der staten van het Griekse rijk. Deze staten komen mede terug en 
zijn in onze dagen reeds aanwezig (Griekenland, het Turkse rijk, 
Syrië, Egypte). Deze zullen zich op de duur met elkaar verbinden. 
Uit een er van komt dan het Beest op dat zich meester maakt van 
de Pan-Europeese opperheerschappij (waar Griekenland dan 
buiten valt). Dan sluit hij een verbond met het afvallige Jodendom 
dat er dan reeds in geslaagd is de tempel te herbouwen. Dit 
verbond duurt 7 jaar. Dit is Daniëls 70ste jaarweek. 

Het vroegere Babel, het Babylon van De Openbaring, zal in die 
tijd een grote rol spelen. Reeds thans is het ommeland Irak als 
zelfstandige staat in opkomst. Babel is de grote Hoer, die 
ekonomisch (staathuishoudkundig) het monsterrijk met zijn 7 
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hoofden en 10 hoornen beheerst. Het is de stad van het afvallige 
Jodendom, dat in die tijd de wereld door zijn geldmacht zal 
knechten. Totdat Babel verbrand wordt. 

Dan. 11, 12. De verdere loop der dingen wordt ons wat nader 
getekend in hfdst. 11 en 12. Alleen in hoofdlijn. Verdere 
beschrijving voor de tijd van het einde geeft De Openbaring. Dit 
Boek beziet die tijd meer van Boven uit, van Gods zijde en geeft 
een overzicht van de komende oordelen. De Openbaring is dus 
uitwerking en bovenbouw van Daniël. De Openbaring is de 
beschrijving van de Dag des Heeren. Deze komt eerst als het 
Beest er is. Waar dit nog komen moet, leven we nog niet in de 
vervulling van. de Openbaring. 

De tusschenbedeling. Tussen het 4e en 5e rijk van Dan. 2 is de 
bedeling der verborgenheid ingeschoven. Men ziet, dat deze aan 
Daniël en mede voor de andere 0.T. profeten niet geopenbaard is. 
God heeft de profetie zo goed als stil gezet. Satan werkt nu de 
verborgenheid der ongerechtigheid uit. Naast Gods verborgenheid 
loopt een Satanische. Eerst in de eindtijd, als Israël weer op het 
toneel opkomt, gaat de profetische vervulling voort. 

Het Boek Daniël is niet moeilijk omdat God de zaken moeilijk 
voorstelt, maar omdat de lijnen der wereldhistorie zoo 
ingewikkeld zijn. Naarmate de dingen zich vervullen of gaan 
vervullen, komt de aftekening beter uit. De vervulling en de 
vooravond er van geven nader licht en inzicht. Dat licht komt 
mede voor hem die het Woord in juiste delen verdeelt, « recht 
snijdt » en aan Israël laat wat voor Israël is, n.l. de 0.T. profetie. 
Hem die de bedeling der verborgenheid ziet, is het mede gegeven 
in hoofdlijn nu reeds Daniël te overzien. Al de Schrift is hem 
nuttig. Ook dit Boek. 
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1. DE GEZICHTEN VAN DANIEL (hfdst. 7-12). 
OVERZICHT.  

 
Al de gezichten van Daniël, beschreven in hfdst. 7-12 vallen 

tijdrekenkundig samen en betreffen « de tijd van het einde ». We 
geven hier een tabel ontleend aan de Companion Bible en door
ons aangevuld met De Openb., waarin alles wordt samengevat. 
 

 Dan. 7  Dan. 8  Dan. 9  Dan. 11  Dan. 12  Mt. 24  Op.11  Op.12 

Een Kleine 
Hoorn, vs. 
8, 20, 21, 

24, 26

De Kleine 
Hoorn, vs. 9-

12, 23-25

 Een 
Verachte, vs. 

21-30

   

 

        
 Het gedurig 

offer, 
weggenomen, 

vs. 11-13

Het offeren 
opgehouden, 

vs. 27

Het gedurig 
offer, 

weggenomen, 
vs. 31

Het gedurig 
offer, 

weggenomen, 
vs. 11

   

        
 De 

verwoestende 
afval, vs. 13

De 
gruwelijke 
vleugel, vs. 

27

De 
verwoestende 

gruwel 
gesteld, vs. 

31

De 
verwoestende 

gruwel 
gesteld, vs. 

11

Gruwel der 
verwoesting, 

vs. 15

  

        
De tijd De 
helft der 

week, 1260 
dagen, vs. 

35

De 2300 
avonden en 
morgens, vs. 

14

De helft der 
week, (1260 

d.) vs. 27

 De helft van 
de week, 

1260, 1290, 
1335 d., vs. 

7, 11, 12

 De stad 
vertreden 

42 
maanden, 

vs. 2

De Vrouw 
onderhouden, 
1260 d., vs. 
6, een tijd, 
tijden, een 

halve tijd, vs. 
1

        
 Het 

heiligdom 
gerechtvaar- 
digd vs. 14

Heiligheid 
der 

heiligheden 
gezalfd, vs. 

24

     

        
Het einde, 

vs. 26
Tijd van het 
einde, vs. 17, 

16

Het einde, 
vs. 26

Tijd van het 
einde, vs. 40

De tijd van 
het einde, vs. 

4, 9, 13

Het einde, 
vs. 14
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2. DE TIJDEN EN DAGEN VAN DAN. 7-12 
 

Er worden in Dan. 7-12 vijf bizondere tijden en dagen vermeld, 
n.l. 7:25; 8:14; 12:7, 11, 12. Zij zijn alle te bepalen in verband 
met de 70ste jaarweek. Daar deze toekomstig is, zijn het die tijden 
en dagen ook. Uit de Comp. Bible ontlenen we weer de volgende 
tekst. 
 

 
De 30 dagen van Dan. 12:11, mogelijk de Veadar, d.i. 

ingeschoven maand, dienen mogelijk tot het bijeenvergaderen tot 
de slag van Armageddon. Op de 1260ste dag komt de Heere dan 
op de Olijfberg, de Antichristus vergrimt zich tegen Hem en 
vergadert alle volken tot de krijg van de grote dag des 
almachtigen Gods, Op. 16:14. Dan blijven er nog 45 dagen over. 
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Daarin trekt de Heere mogelijk het land door van Armageddon tot 
Bosra voorttrekkend in grote kracht om de pers te treden, de 
persbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen 
Gods, Jes. 63:1-6; Op. 19:15. De volken worden nu vertreden in 
Zijn toorn, hun kracht daalt ter aarde neder. Dat geschiedt over 
een afstand van 1600 stadiën (± 300 K. M.), Op. 14:20. Daarna 
trekt de Heere naar Jeruzalem op om Zijn intocht te houden als 
Davids Zoon en Heer, Mt. 23:39. Welgelukzalig is hij, die 
verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dan is de boze aioon ten einde 
en vangt Christus' regering in Jeruzalem aan. Dan zit Hij op de 
troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. In de laatste dier dagen of op 
de laatste dag, heeft de opstanding van Israëls gelovigen plaats. 
Joh. 11:24. 
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3. DE 70 JAARWEKEN. 
 

Waar onze jaartelling 4 jaar ten achter is en we dus thans vier 
jaar móór schrijven dan door het tegenwoordig jaartal aangegeven 
wordt, valt Christus' kruisiging 4 jaar eerder dan aan gegeven 
wordt, dus in het jaar 29 na Zijn aangenomen geboortejaar. Dat de 
jaartelling in de war kon komen, is niet te verwonderen. Eerst in 
de 6e eeuw heeft een geleerde monnik Dionysius Exiguus trachten 
uit te rekenen, in welk jaar de Heere Jezus geboren is. Hij vond 
toen dat dit 754 jaar na de stichting van Rome was. Dit jaar werd 
toen aangenomen als het geboortejaar van Christus. Later bleek, 
dat Dionysius zich 4 jaar vergist heeft. In het jaar 754 na Rome's 
stichting was Herodes reeds gestorven en kon hij Christus niet 
meer willen doden. Daarom moet de geboorte eerder plaats gehad 
hebben en wel ongeveer 4 jaar. In 749 leefde Herodes nog. 

We kunnen hier niet nader bewijzen, dat Christus juist 4000 
jaar na Adams schepping geboren werd, doch geven dat getal 
alleen op. In Dl. II De Tijden der Eeuwen kan men de 
Schriftchronologie vinden. We nemen aan, dat de Heere ruim 3 
jaar Israëls bedienaar geweest is en dus ± 33 jaar in het vlees 
geleefd heeft. Hij is echter niet in het jaar 33, maar in het jaar 29 
gekruisigd. De 69 jaarweken eindigen dus daar, in 29 n. Chr. 69 
weken zijn 483 jaar, hiervan gaan af 29 jaar voor onze jaartelling, 
blijft dus 483-29=454 voor de jaren vóór Christus' geboorte. In 
454 was dus het 20ste jaar van Artaxerxes. Van 454-405 duren dus 
de eerste 7 jaarweken, van 405 voor tot 29 na Chr. de 62 weken. 
Na die 62 weken is Messias uitgeroeid en is het volk gekomen om 
de stad en het heiligdom te verderven. Nu rest dus nog een week. 
Deze moet nog intreden. De zaak staat aldus: 
 
(Zie volgende pagina.)
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Begin: 
7 weken 
49 jaar
 

62 weken 
434 jaar
 

Tussenbedeling 

1 week 7 jaar

In het 20ste jaar van Artaxerxes
 

Artaxerxes is geen eigennaam, maar
een titel en betekent: de grote koning.
Neh. 1:1; 2:1. Hij is de Astyages der
ongewijde geschiedenis, de Ahasveros
van Esther. 

De 7 weken eindigen bij de
tempelinwijding van Ezra (7:8, 9). Toen
begonnen de 62, uitlopend op Messias,
de Vorst. Als zodanig werd Hij erkend
bij Zijn intocht in Jeruzalem. Na die 62
weken is Messias uitgeroeid. Nu komt er
een onderbreking. De 70ste is nog
toekomstig. Dit blijkt uit het optreden
van de Kleine Hoorn: de Antichristus.
Waar deze nog komen moet, is de 70ste

jaarweek nog niet voorbij. 

 

3½ j.
3½ j. 42 m. = 1260 d. = tijd, tijden,
halve tijd
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4. DE KAARTJES. 
 

De kaartjes trachten enige indruk te geven van de vroegere 
rijken. Bij N° I houde men in het oog, dat Perzië; na de 
verovering van het Babylonische rijk ook aan zich trok wat dat 
rijk bezat. Bij N° II ontbreekt de oostelijke helft, die ongeveer zo 
groot was als de westelijke, maar wegens plaatsruimte weg moest 
gelaten worden. We wilden er vooral de aandacht op vestigen, dat 
het ene rijk het (de) vorige veroverde. Zie verder een historische 
atlas. 
Uit N° IV blijkt dat, zullen de oude rijken weer opkomen; het 
Rom. Rijk nimmer in zijn oude vorm hersteld kan worden. Men 
komt daar alleen toe door het vierde rijk van Dan. 7 te verwarren 
met het vierde van Dan. 2. Overigens zie men de gegeven 
uiteenzetting. 
 
(Kaartjes, zie volgende pagina's.)
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V. ISRAEL IN DE EVANGELIEN. 
 

I. Inleiding. 
 
DE EVANGELIEN VOORTZETTING VAN HET O.T. Algemeen 
verbreid is de mening, dat Christus uitsluitend kwam met het doel
de « Kerk » te stichten. Deze opinie druist lijnrecht in tegen de
H.S. Rom. 15:8 zegt, dat Jezus Christus een Dienaar geworden is
der Besnijdenis, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der
vaderen. Christus kwam dus allereerst voor Israël om de O.T.
beloften, neergelegd in Wet, Profeten en Psalmen, te vervullen.
Hij Zelf getuigt in Mt. 5:17: « Meent niet dat Lk gekomen ben om 
de Wet of de Profeten te ontbinden, Lk ben niet gekomen om die
te ontbinden, maar te vervullen. » En in vs. 18 « Want voorwaar 
zegt Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één
jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal
zijn geschied. » Christus leert hiermee, dat de profetieën letterlijk
zullen vervuld worden, zij zullen geschieden. En Paulus zegt, dat 
ze zullen bevestigd worden. Niet aan de « Kerk », want in Rom. 
15:9 gaat hij verder met te zeggen: « En de Heidenen (d.i. Volken 
en niet enkelen uit de Volken) God vanwege de barmhartigheid
zouden verheerlijken. » Christus kwam derhalve om het verbond
op te richten, aan Abraham beloofd in Gen. 17. Dat verbond gaat
over Israël en de Volken (Heidenen). En waar Israël het Oude
Verbond d.i. de belofte om de Wet uit eigen kracht te volbrengen,
verbroken had, heet het door God op te richten verbond het
Nieuwe Verbond. Dat verbond nu wordt met Israël gemaakt, Jes.
31 en in de zegeningen ervan delen de Heidenen. 

Dat de Reformatie de Gemeente van Christus met het Nieuwe
Verbond verward heeft, is, omdat de Reformatoren geen
voldoende inzicht hadden in de bedelingen. Zij bleven staan bij
de « Oude » en « Nieuwe bedeling ». De Oude liep dan tot 
Christus, de Nieuwe begon toen. Zo is de verwarring ontstaan.
Alsof God Israël alleen gebruikt totdat Christus verschijnt en het
nu voor, altijd verworpen heeft. 

Het is zaak te letten op bovengenoemde uitspraken, die we aan
zullen vullen met allerlei plaatsen uit de Evangeliën welke
aantonen, dat Christus allereerst voor Israël kwam. Het doel was
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om het Nieuwe Verbond op te richten, hetgeen inhoudt: in en 
door Israël al de Volken te zegenen. Het door Israël houdt in, dat 
uit Israël de Leidsman voort moest komen, Die dat volk weiden 
zou. Israël en de Volken deelden in Gods zegeningen op aarde. 
We moeten zo in de Evangeliën niet zien de bedeling der « Kerk 
», maar de voortzetting van het O.T., de inzet der vervulling van 
de beloften der vaderen aan Israël. 
 
DE EVANGELIEN HANDELEN OVER ISRAEL. Vanwege het 
belang der zaak willen we eerst in het kort aanwijzen, dat de 
Evangeliën over Israël handelen. Mt. 1:1 opent die sfeer. « Het 
boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, den 
Zoon van Abraham ». Dit vers brengt Christus in tweeërlei 
betrekking naar voren. Niet als Koning der « Kerk », of Hoofd 
der Gemeente, maar als Davids Zoon en Deze erft de troon, 2 
Sam. 7, Ps. 89, en als Abrahams Zoon, gesteld over al de Volken. 
Als Davids Zoon regeert Hij over Israël, als Abrahams Zoon is 
Hij Heer der volken, want Abraham is erfgenaam der wereld, 
Rom. 4:13. Beide wijzen een aardse sfeer aan. 
De Wijzen vragen naar de geboren Koning der Joden 2:2 
Johannes' zending is vervulling van Jes. 40:3. Volgens 40:5 zal 
de heerlijkheid des Heeren geopenbaard worden aan alle vlees. 
Dat ziet op de wederkomst van Christus op aarde, dus mede voor 
de Volken. Johannes spreekt van het verbranden van het kaf, Mt. 
4:1. 

Christus zendt de apostelen alleen tot de verloren schapen van 
het Huis Israëls 10:5-7 en verbiedt uitdrukkelijk naar de 
Heidenen te gaan. Hij wordt verheerlijkt op de berg 17:2 en 
Petrus zegt hiervan, dat Hij de heerlijkheid van Zijn toekomstig 
Koninkrijk verkreeg, 2 Petr. 1:17. Elia zal komen en alles weder 
oprichten, 17:12. Elia is Johannes niet. Die zei juist, dat hij Elia 
niet was, Joh. 1:21. Elia moet dan ook nog komen. Dat zal zijn 
voor de grote en vreselijke dag des Heeren komt, Mal. 4:5. 
Alleen voor hen, die het Koninkrijk der hemelen wilden 
aannemen, kon Johannes als Elia aangemerkt worden, Mt. 17:11. 
Boven het kruis stond: Jezus de Nazarener, de Koning der Joden 
Mt. 27:37. 

Bij Lukas merken we hetzelfde Israëlietisch karakter. De engel 
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kondigt Christus aan als Koning over het Huis Jacobs... Hem zal 
de troon van Zijn vader David gegeven worden, 1:31-33. Maria 
zingt over het opnemen van Israël Zijn knecht, 1:54. Zacharias 
spreekt over het oprichten van een hoorn der zaligheid in het 
Huis David, 1:69 van een verlossing van « onze » d.i. Israëls 
vijanden, van een gedenken aan Zijn heilig verbond, van de eed 
aan Abraham gedaan, van het heengaan van Johannes om Zijn 
volk d.i. Israël, kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner 
zonden, zie 1:68-80. Simeon lofzingt over de « heerlijkheid van 
Uw volk Israël », 2:32. Hijzelf verwachtte de vertroosting Israëls, 
2:25. In zijn lofzang was heilige geest op hem. Anna sprak van 
allen die de verlossing verwachtten in Jeruzalem, 2:38. De 
Emmaüsgangers verwachtten van Christus de verlossing van 
Israël, 24:21. En Christus Zelf zegt, dat Hij door lijden tot Zijn 
heerlijkheid moest ingaan, de heerlijkheid, die Hij zal hebben op 
de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31, zie ook Op. 3:21, de 
troon van Zijn vader David, Luk. 1:31-33. 

Johannes is eveneens Israëlietisch. Nathanaël ziet Christus als 
Koning Israëls 1:5O. Nikodemus moest de dingen die de Heere 
sprak, weten, 3:10. Hoe kon hij dat, als de Heere niet voortzette 
wat het O.T. leerde? De Heere doelt op het geestelijke en 
nationale herstel. Zie Ez. 36. Velen in Israël menen, dat hij de 
Christus is 7:41, Die komen zou uit het zaad Davids, 42. Christus 
verwijst naar het leven der, toekomende eeuw, 8:51, dat Hij 
geven kan en belooft daarin hetzelfde, als wat de Heere deed in 
Gen. 13:15. Hij spreekt van het Herder zijn, hfdst. 10, waar 
Ezechiël ook over spreekt, Ez. 34. Hij zegt schapen te hebben 
van deze stal en van een andere, 10:16. Mocht men menen, dat 
met die andere stal hier de gelovigen uit de Heidenen bedoeld 
zijn, dan is het Grieks er om dat te weerspreken. Er staat « allos » 
d.i. van dezelfde soort, d.i. ook uit Israël, hetzelfde woord als in 
Mt, 21:41: andere landlieden, d.i. andere uit Israël, niet uit een 
ander volk. 

We deden slechts enkele grepen en kunnen op alles niet 
ingaan. We wijzen alleen nog op het Israëlietisch karakter t.o.v. 
de uitdrukking: de eerste dag der week. Het Grieks heeft nergens 
in het geheele N.T. die uitdrukking. Men zou kunnen menen, dat 
hier de Sabbat vervangen wordt door de Zondag. Dat zou de idee 
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der Kerk kunnen steunen. Deze mening is echter vreemd aan 
Gods Schrift. 

De St. Vert. is hier schromelijk verdogmatiseerd. Men heeft 
het Griekse woord « een » door « eerste » vertaald, « Sabbatten » 
door « week », en het woord « dag » ingelast. Er staat: één der 
sabbatten. Ook hier blijven we geheel in Israëls sfeer. Op de dag 
nà de Paassabbat moest een groene garf bewogen worden, 
symbool van Christus' opstanding, een Zich voor God stellen, 
Lev. 23. 

Tussen Pasen en Pinksteren moest men zeven volkomen 
sabbatten tellen, vs. 15, omvattend zeven weken met zeven 
sabbatten dus. Op één dezer sabbatten tusschen Pasen en 
Pinksteren nu is de Heere opgestaan. Dat was de wekelijkse 
sabbat, de 7e dag. Waar, het Joodse Pascha aan een vaste datum, 
dus niet aan een vaste dag gebonden was (evenals het Kerstfeest) 
versprong het elk jaar. Bij Christus' opstanding zijn er twee 
sabbatten na elkaar gevolgd, de 150 Nisan die een rustdag was, 
en de wekelijkse sabbat. Het zou thans te ver voeren dit geheel 
uit een te zetten. We beperken er ons hiertoe om uit te spreken 
dat Christus niet op een Zondag is opgestaan, maar op Israëls 
wekelijkse sabbat. De term: de eerste dag der week staat nergens 
in de Schrift. De Zondag is later ingevoerd onder invloed van het 
Heidendom. Christus stond niet op de eerste, maar op de zevende 
dag op. Ook hier zien we dus Israëls sfeer. 
 
O. EN N. TESTAMENT. Na zo enigszins aangegeven te hebben, 
dat de Evangeliën voortzetting zijn van het O.T. (zie ook 
Handelingen) en er geen sprake was van een « Kerk », stichting, 
die Christus' Lichaam is, is een woord nodig over het z.g. O. en 
N.T. Het zogenaamde, want deze onderscheiding is niet alleen 
puur mensenwerk, maar ook zeer misleidend. Testament is een 
woord, dat nimmer in de benoemende onderscheidingen van de 
delen der Schrift had moeten gebruikt worden; 't is van 
Latijnsche oorsprong en betekent: verbond. Het kwam door de 
Vulgata, de Latijns-Roomse vertaling, tot ons. Ook al kon men 
het woord gebruiken, dan nog is de indeling onjuist, want het 
Nieuwe Testament d.i. verbond, is reeds in Jeremia 31 vervat, 
dus wordt reeds in het « O.T. » geleerd. De benaming O. en N.T. 
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is ingevoerd in de Oud-roomse tijd door de onjuiste opvatting, 
dat het N.T. in alles reeds de vervulling is van het Oude. We zien 
hieruit, dat deze benamingen wijzen op vergeestelijking van de 
profetieën, waaraan mannen als Origenes en Augustinus veel 
schuld hebben. De Vervuller is wel gekomen, maar het te 
vervullene wacht nog op vervulling. De namen O. en N.T. 
bevorderen, oppervlakkig gebezigd, de verwarring en doen uit 
het oog verliezen, dat God in de volheid des tijds met Israël 
handelde. Betere indeling is: Hebreeuwse en Griekse Schriften. 
De Hebr. zijn dan de vroeger genoemde (zie hfdst. 3) in de door 
de Heere erkende volgorde: Wet, Profeten en Psalmen. Hij 
verwerpt daarmee zijdelings de indeling in de Septuaginta 
gegeven, de vertaling der 70-en, die de volgorde der Hebr. 
Kanonieke boeken veranderde, Samuel en Koningen en 
Kronieken in 2 boeken splitsten, Daniël bij de Profeten plaatsten 
enz. Deze volgorde is door de Vulgata overgenomen en door de 
Reformatie bestendigd. En al geven we toe, dat de volgorde der 
boeken op zichzelf geen al te groot gewicht in de schaal legt wat 
het inzicht der H.S. betreft, toch zagen we liever de Hebr. 
volgorde hersteld, die de Heere Zelf ook noemt, Luk. 23:43. 
Hiermee verdween nog wel de naam O. en N.T. niet, maar dit 
herstel zou mogelijk aanleiding kunnen zijn om meer korrect te 
worden en een betere indeling te geven. 

Gemaks- en verstaanbaarheidshalve zullen we de benamingen 
O. en N.T. ook gebruiken, mits men in het oog houdt, dat wij er 
alleen de kànon, de volgorde, mee aanduiden en niet leeren, dat 
het O.T. in het N.T. vervuld is. Het N.T. is tot op Hand. 28 
voortzetting van Israëls historie en handelt voor drie vierden over 
Israël. 
 
DE VIERVOUDIGE BEDIENING VAN DE HEERE JEZUS. In de 4 
evangeliën is de bediening van de Heere Jezus niet verdeeld in 
jaren, maar naar onderwerpen, die van groter belang zijn dan de 
tijd. Het aantal onderwerpen is twee, n.l. het Koninkrijk, het door 
de O.T. profeten voorzegde naderende rijk van Israël en de 
Koning van Israël. 

Deze onderwerpen worden beide tweevoudig en in ongekeerde 
volgorde behandeld. Alle evangeliën zijn naar die indeling 
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gebouwd. We hebben dus 4 delen. 
 

 
Uitgewerkt over de 4 evangeliën geeft dit het volgende 

overzicht: 
 

 
(Ontleend aan de Companion Bible). 

 
Wat er aan voorafgaat en volgt is inleiding en slot. De 

aankondiging van het Koninkrijk heeft dus 306 verzen, die van 
de Koning 964 verzen, de verwerping van de Koning 901 verzen, 
die van het Koninkrijk 782 verzen. Over de Koning spreken 
samen 1865 v. (964+901), over het Koninkrijk 1088 v. 

Het Koninkrijk
De Koning   

   Aangekondigd 

De Koning
Het Koninkrijk   

    Verworpen

 Matth. Markus Lukas Johannes 

1

 
4:12-7:29 

125 V. 
 

 
1:14-20 

7 V. 
 

 
4:14-5:11 

42 V. 
 

 
1:35-4:54 

132 V. 
 

2

 
8:1-16:20 

347 V. 
 

 
1:21-8:30 

295 V. 
 

 
5:12-9:21 

204 V. 
 

 
5:1-6:71 
118 V. 

 

3

 
16:21-20:34 

134 V. 
 

 
8:31-10:52

110 V. 
 

 
9:22-18:43

409 V. 
 

 
7:1-11:53 

248 V. 
 

4

 
21:1-26:35 

263 V. 
 

 
11:1-14:25

139 V. 
 

 
19:1-22:38

171 V. 
 

 
11:54-17:26
209 V. 
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(306+782). Het evangelie, dat het meest spreekt over de
aankondiging van het Koninkrijk is Johannes, Markus doet dat
met 7 verzen. Over de aankondiging van de Koning zegt
Mattheus het meest, Johannes het minst. De oorzaak is dat
Mattheus de Heere wil voorstellen als Israëls Koning, Johannes
als God, geopenbaard in het vlees. Over de verwerping van de
Koning spreekt Lukas het meest, Markus het minst. En over de
verwerping van het Koninkrijk zegt Mattheus het meest, Markus
het minst. Men leze de evangeliën van uit het oogpunt, dat
Koninkrijk en Koning over en in Israël worden aangekondigd in
het O.T. 
 
DE STRUKTUUR VAN MATTHEUS. Waar we ons vooral tot 
Mattheus bepalen, nemen we dit tot voorbeeld van de indeling.
Eerst geven we de struktuur of grondschets, die ook overgenomen
is uit de Companion Bible. 
 

 
Het eerste deel, 4:12-7:29 handelt over het Koninkrijk. Dat

Koninkrijk, het Aardse, is nabij gekomen, later, in de
Handelingen, is het verschoven tot Zijn wederkomst. 't Is « nog 

A
1

1:1-2:23 Voorbediening.
B

1
3:1-4 De Voorloper.
C

1
3:5-17 De doop in water.
D

1
4:1-11 De verzoeking in de woestijn.
E

 
F

1
4:12-7:29 Het Koninkrijk.
G

1
8:1-16:20 De Koning.

Aange-
kondigd 

G
2

16:21-20:34 De Koning.
F

2
21:1-26:35 Het Koninkrijk.

Ver-
worpen

D
2

26:36-46 De strijd in Gethsemané.
C

2
26:47-28:15 Doop in lijden, dood, begrafenis,
opstanding.

B
2

28:16-18 De Opvolgers.
A

2
28:19, 20 Nabediening.
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niet » Hebr. 2:8. 
Het tweede deel gaat over de Koning. Deze wordt in 8:2, 6, 8 

aangeproken als Heere. Hij geeft Zichzelf in vs. 20 de titel van 
Zoon des mensen. Deze titel komt hier voor het eerst voor, in 
Openb. 14:14 't laatst. 't Is de titel verbonden met de heerschappij 
over de aarde. In dit deel worden de wonderen verhaald, die Hem 
openbaren in Zijn Goddelijke en menselijke volmaaktheden. Het 
eindigt met de vraag: « Wie zeggen de mensen, dat Lk, de Zoon 
des mensen, ben » en Petrus' antwoord: « Gij zijt de Zoon van 
den levenden God », 16:13-16. 

Het derde deel vangt aan met: « Van toen aan begon Jezus Zijn 
discipelen te tonen, dat Hij moest heen gaan naar Jeruzalem en 
veel lijden. » Hier openbaart Hij Zijn verwerping, waarover Hij 
nog nooit iets gezegd had, Hij herhaalt dit vier maal: 16:21, 
17:22, 20:18, 20:28. 

Het vierde deel, de verwerping van het Koninkrijk, begint met 
21:1 en loopt door tot 26:35 als Hij uit de Opperzaal naar 
Gethsemané gaat. In dit deel komt de tweede reeks gelijkenissen. 
De eerste vinden we in Mt. 13, de tweede begint met het: 
Wederom vs. 22:1. De eerste handelt over de verborgenheden 
van het Koninkrijk, de tweede over de verwerping en het uitstel. 
Het naderende einde van deze periode vangt aan 26:1 en voltrekt 
zich in het Avondmaal 26:26-29. 

Zo laten zich ook de andere evangeliën indelen. 
 

2. Wat is het Koninkrijk der hemelen? 
 
HET KONINKRIJK DER HEMELEN UITSLUITEND IN MT. Gaan we 
thans, om alle onduidelijkheid te voorkomen na, wat het 
Koninkrijk der hemelen is. 

Mt. 3:1, 2 « 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. » 

Mt. 4:17: « Van toen af heeft Jezus begonnen te prediken en te 
zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij. » 

Mt. 10:5, 7: « Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun 
bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet henengaan op den weg der 
Heidenen (d.i. Volken) en gij zult niet ingaan in enige stad der 
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Samaritanen, maar gaat veel meer henen tot de verloren schapen 
van het Huis Israëls. En henengaande predikt, zeggende: Het 
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. » 

Deze term, Kon. der hemelen (= K.d.H.) komt uitsluitend bij 
Mattheus voor. Geen enkel ander evangelie of ander Schriftboek 
heeft hem. Wel vinden we daar: Koninkrijk Gods (= K.G.). 
Velen menen, dat beide hetzelfde zeggen, We geven toe, dat de 
termen elkaar kunnen dekken, maar waar in Mt. 5 of 4 maal de 
term K.G. voorkomt, leert de H. Geest ons o.i. ook hier te letten 
op de dingen die verschillen. We willen nu eerst nagaan, wat de 
term K.d.H. betekent en inhoudt. 

We wezen er reeds op, dat Christus een Dienaar der 
Besnijdenis werd om de beloften der vaderen te bevestigen. Wat 
is nu aan de vaderen beloofd? Een hemel? Een burgerschap in de 
hemelen? Lichaam van Christus te zullen worden? We vinden 
geen spoor daarvan. Het O.T. spreekt over geen « Kerk,» als 
Lichaam van Christus. We gingen dat reeds na. Het Lichaam kon 
niet gevormd worden voor het Hoofd er was, en werd eerst 
geopenbaard aan Paulus, en door hem bekend gemaakt, nadat hij 
in Rome gekomen was. Bovendien werd het hèm alléén 
geopenbaard, zie Ef. 3:1-10. Aan geen van de 12. De Gemeente 
die Zijn Lichaam is, was in God verborgen tot ongeveer 60 à 62 
na Christus' geboorte. Dat kan dus het K.d.H. niet zijn. Toch 
wordt het K.d.H. gepredikt als nabij gekomen. Er wordt geen 
K.d.H. gepredikt als iets nieuws, er wordt èn door Johannes èn 
door Christus èn door de 12 Apostelen geproklameerd, (want dat 
is de betekenis van dit Griekse woord prediken, afkondigen, 
proklameren,niet evangeliseren) dat het nabij gekomen is. Het 
was geen nieuwe zaak, het was iets bekends, dus is in de O.T. 
Schriften te vinden. Uit Mt. 10 zien we, dat dat K.d.H. Israël 
betrof. Noch aan Heiden noch zelfs aan Samaritaan moest het 
bekend gemaakt worden. Uitsluitend aan de verloren schapen 
van het Huis Israëls. Het O.T. noemt Israël de schapen Zijner 
weide, Ps. 100. In Ez. 34:30, 31 is sprake van de verloren 
schapen. De Heere zal die schapen opzoeken, vs. 11 en ze 
uitvoeren uit de volken en vergaderen uit de landen en ze 
brengen in hun land, vs. 13. Hij zal ze weiden op de bergen 
Israëls, vs. 14. David zal eenmaal hun vorst zijn, vs. 24. 
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Bij de term K.d.H. hebben we allereerst ons in te denken wat 
een koninkrijk is. In een koninkrijk is een koning en zijn er 
onderdanen. Voorts is er een gebied om te wonen en een 
bepaalde plaats als middelpunt. Al deze dingen worden uit het 
oog verloren door hen, die menen, dat de « Kerk » het K.d.H. 
vormt. Zij zeggen naar de hemel te gaan en als priesters en 
koningen te zullen regeren. Waar zijn de onderdanen als er alleen 
koningen zijn? Voor ons is een Koninkrijk een gebied en tevens 
een sfeer, waarin een koning heerst over een volk of onderdanen, 
en die verder een bepaald punt of centrum heeft van waaruit alles 
geleid wordt. 

Verder staan we stil bij het tweede stuk van de term: der 
hemelen d.i. van de hemelen. `Zij die leren, dat het K.d.H. het 
rijk in de hemelen is, verstaan niet eens de kracht van de 2e

naamvalsvorm der = van de. 
Het K.d.H. is niet in de hemelen, maar is van de hemelen, d.i. 

wordt van uit de hemelen gevestigd, komt van de hemelen, is dus 
voor de aarde. Of meent men, dat Johannes de Doper en de 12 
Apostelen, die niet eens wisten of goed verstonden, dat Christus 
nog sterven, opstaan en naar de hemel moest varen, aan Israël 
predikten, dat de Israëlieten die in Christus geloofden « naar de 
hemel » zouden gaan? Laat ons dan zien wat de Heere Jezus Zelf 
leert. Mt. 5:3: « Zalig zijn de armen van geest, want zij zullen het 
aardrijk beërven (zelfde woord als land). Mt. 5:5: « Zalig zijn de 
zachtmoedigen, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. » De 
vraag is of deze termen parallel loepen of niet. Is hier sprake van 
een hemel of van een rijk op aarde, een rijk in de hemelen of van
de hemelen. Wij voor ons menen èn gezien Israëls bekendheid 
met het Koninkrijk èn gelet op de O.T. beloften; o.a. dat de 
rechtvaardigen het aardrijk (zelfde woord als land) zullen 
beërven, dat het K.d H. een rijk op aarde is, Israëlietisch in 
karakter en dat de Koning daarvan Christus is, de Zoon van 
David. We gaan dat verder na, na er vooraf op gewezen te 
hebben, dat Christus nergens in de H.S. de Koning der Kerk heet, 
wel de Koning der Joden Mt. 2:2, de Koning Israëls, Joh. 1:50. 
En als nu aan Israël gepredikt wordt, dat het K. d. H. nabij is, dan 
betekent dat, dat Zijn Koning in hun midden was verschenen en 
het Koninkrijk opgericht kon worden. 
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HET KONINKRIJK OVER ALLE KONINKRIJKEN. De leer dat de « 
Kerk » het geestelijk Israël is, dat Gods O. T. Volk Israël
verworpen is en vervangen door de N.T. gemeente, het verkeerd
begrip van wat eeuwigheid beteekent in de H.S., het gemis aan
inzicht in onze tussenbedeling, ja het reeds niet doorzien wat het
woord koninkrijk betekent, is oorzaak dat men Christus'
Koningschap vergeestelijkt en daarmee aan de Schrift veel kracht
ontnomen heeft. Wie de term K.d.H. wil verstaan, moet niet in de
Evangeliën indragen, wat eerst later geopenbaard is. Dat is tegen
de voortschrijdende Godsopenbaring op willen roeien, dat is
tegen Gods woord in gaan. Men moet die term niet van achter af,
maar van voren uit verklaren. Men moet niet met Paulus' leer
beginnen maar met Daniëls profetie. In hfdst. 7 ziet Daniël in de
nachtgezichten, dat er Eén kwam met de wolken des hemels. Aan
die Eéne werd door, de Oude van dagen gegeven heerschappij en
eer en het Koninkrijk 7:13, 14. Wat houdt dat in? Een geestelijk
rijk in de hemelen? Neen, 't is op aarde, want de verklaring wordt
in het vervolg van het vers gegeven: dat Hem alle volkeren, 
natiën en tongen zouden eren. Dat is het Koninkrijk. 

Van dat Koninkrijk lezen we ook in Op. 11:15: « Het 
Koninkrijk (niet de koninkrijken) der wereld is geworden onzes
Heeren en van Zijn Christus, en in 12:10: « Nu is de zaligheid en 
de kracht en het koninkrijk geworden onzes Gods en de macht
aan Zijn Christus. » Door Daniël 7:13, 14 vervalt: 

1° de mening alsof de nieuwe mensheid, die de « Kerk » leert, 
alleen zal bestaan uit het Lichaam van Christus dat een eenheid
vormt uit alle Volken. De H.S. leert dat de Volken blijven
bestaan; in Op. 22 zien we hen op de nieuwe aarde, dat is in de 2e

toekomende eeuw, terwijl we hen in Mt. 25:31 zien bij Christus'
wederkomst d.i., in de eerste toekomende eeuw. Al die volken
zullen Hem dienen. 

2° de mening dat bij Christus' wederkomst de volken vernietigd
worden, wat het Adventisme wil. De Volken zullen Hem eeren,
dus zij bestaan. De aarde 1000 jaar woest en ledig te maken, dus
de Volken te vernietigen, gaat lijnrecht in tegen wat Dan. 7:14
leert, dat Christus het Koninkrijk ontvangt over al de volken. 

3° de mening alsof Israël geen toekomst meer heeft. Als er
Volken zijn, zal het grote Volk niet ontbreken. Christus kwam om
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Zijn volk d.i. Israël zalig te maken, Gr. te behouden; (zo had dit 
woord overal vertaald moeten worden) van hun zonden Mt. 1:21. 
Zou Israël dan ontbreken? Juist het tegendeel, want het rijk en de 
heerschappij en de grootheid der Koninkrijken (die dus blijven 
bestaan) zal gegeven worden aan het volk der heiligen des 
Allerhoogsten Dan. 7:27. Zie onze vroegere uiteenzetting in 
hfdst. IV. 

Het rijk van Dan. 7 is hetzelfde dat Nebukadnezar zag als de 
berg, ontstaan uit de Steen, zonder handen afgehouwen. Deze 
vervulde de ganse aarde, Dan. 2:34. Daniël geeft daar van de 
verklaring in vers 44. « Doch in de dagen van die koningen, n.l. 
van het laatste koninkrijk, zal de God des hemels een koninkrijk 
verwekken dat in eeuwigheid (Chald.: in de olamin, de aionen) 
niet zal verstoord worden en dat koninkrijk zal geen ander volk 
overgelaten worden, het zal al die koninkrijken (let wel: er staat 
niet volken) vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle 
eeuwigheid (in de eeuwen) bestaan. » En waarom dit koninkrijk 
dat onder de ganse hemel is nu koninkrijk der d.i. van de 
hemelen heet, is nu licht in te zien. Het komt niet uit de wereld 
op, d.i. wordt niet door aardse macht en door een aards koning 
gevestigd, het is niet uit de wereld, zoals de Heere Jezus tot 
Pilatus zei (Joh. 18:36 grondtekst) maar uit, van de hemelen. In 
de Persoon des Konings, vergezeld van Zijn heerscharen, Op. 
19:14, 2 Thess. 1:7, komt het eenmaal en wordt gevestigd. Als er 
in Mt. gezegd wordt, dat het nabij gekomen is, wil dit zeggen, dat 
de Opzichter er van gekomen is. Het was nabij in de Persoon des 
Konings. Dat het nog niet opgericht kon worden lag aan Israël. 
Van Gods zijde waren alle dingen gereed. Israël liet zich te 
vergeefs noden. Mt. 20. 

Het K.d.H. is dus niet de « Kerk », ook niet de gelovigen die in 
Abraham hun voorganger hebben. Abraham werd tot een vader 
van menigte der volken gesteld, dus er boven. Zijn geestelijke 
zonen, zullen er eveneens boven staan als leidslieden der volken. 
Het K.d.H. is Israëls heerschappij over al de andere volken. Dan 
zal Davids Zoon Koning in Israël zijn en van uit Jeruzalem, de 
stad des groeten Konings; Mt. 5:35 de wereld regeren in recht en 
gerechtigheid. Israël verwachtte dat koninkrijk krachtens de 
beloften gedaan aan de vaderen. Het feilde evenwel in Christus 

372



de Koning te erkennen Die God over Sion gezalfd had. 
 
HET DAVIDISCH VERBOND 2 SAM 7. Deze zijde van Christus' 
Koningsschap moet niet vergeestelijkt worden. Dan verwart men 
het met de wijdere term: Koninkrijk Gods. Christus heet nergens 
Koning der Kerk, wel Koning der Heidenen, Jer. 10:7. « Wie zou 
U niet vrezen, enz. Koning der Heidenen ». Dit is in Op. 15:3 
verkeerd overgezet door Koning der heiligen. De betere, 
handschriften lezen: Koning der heidenen en dat is in 
overeenstemming met vs. 4. « Want alle volkeren zullen komen 
en U aanbidden ». Men ziet, hoe de Schrift telkens weer 
bevestigt, n.l. dat Christus Koning zal zijn over de Volken, dus 
ook over Israël. Dus geen verwerping van Israël, geen 
vernietiging der Volken. Christus is geen Koning der Kerk. Hij is 
Hoofd der Gemeente die Zijn Lichaam is. Hij is Heer der 
gelovigen, dit tot Hem in broeder relatie staan, Hij is Koning van 
Israël en Koning der koningen t.o.v. de Volken. De Wijzen 
vragen naar de geboren Koning der Joden Mt. 2:2. Uit Bethlehem 
kwam Hij voort, Die een Heerser zal zijn in Israël Mt. 2:6, Mk. 
5:2. Verstond Micha onder Israël de Kerk, die hij niet kende, 
noch ooit gezien heeft? Boven het kruis stond. Deze is Jezus de 
Koning der Joden Mt. 27:37. Heeft Pilatus onwaarheid 
neergeschreven. Is Christus dan niet de Koning der Joden? Dan 
heeft Paulus ook gedwaald, toen hij een andere Koning predikte 
Hand. 17:6, 7. 

Al deze dingen leiden er ons toe, voor we verder gaan, terug te; 
lopen op 2 Sam. 7: Het met David gesloten verbond. We zagen 
reeds, hoe God Abram beloofd heeft hem, tot een groot volk te 
maken, hem een groot land te geven. Onvoorwaardelijk. Hierin 
ligt opgesloten, dat dat volk ook een groot Koning ontvangen zal. 
Abram heeft het type daarvan gezien in Melchizedek, de Koning 
van Salem, het latere Jeruzalem. Reeds toen werd deze stad, de 
stad des groten Konings en Christus' Koningsschap over het land 
uitgebeeld in protype. T.o.v. het Koningsschap wordt met 
Abram, als nog geen volk zijnde, geen verbond gemaakt. Voor 
David de man naar Gods hart was het weggelegd hierover een 
onvoorwaardelijke belofte te ontvangen. Saul kon die niet 
ontvangen, zijn koninkrijk is niet bestendigd, hij is type van de 
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Antichristus, wiens koningsschap aan het ware vooraf gaat. Aan 
David evenwel wordt in een verbond onvoorwaardelijk beloofd, 
dat het koningsschap in zijn geslacht bestendigd zal worden. 

Men kent de omstandigheden. David wil de Heere een huis 
bouwen. Nathan de profeet vindt dit eerst goed. De Heere 
verschijnt hem echter en zegt de profeet, dat David Hem geen 
huis moet bouwen. Hij zal hèm een bestendig huis oprichten, een 
koningshuis over Israël. Laat ons dat nagaan in 2 Sam. 7:12-16. 

« Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen 
zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit 
uw lijf voortkomen zal en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die 
zal Mijn naam een huis bouwen en Ik zal den stoel zijns 
koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een 
Vader en hij zal Mij zijn tot een zoon, dien Ik, als hij misdoet, 
met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen zal 
straffen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, 
gelijk Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw 
aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en 
uw koninkrijk in eeuwigheid voor uw aangezicht, uw stoel zal 
vast zijn tot in eeuwigheid. » 

We hebben hier weer een voorbeeld van wat profetie is. In een 
visie wordt hier Salomo en de Meerdere dan Salomo gezien Zij 
zijn nauw aan elkaar verbonden. De golving van de een gaat over 
in die van de ander. 

Wij kunnen van achter uit ze beiden duidelijk zien. Vs. 12-13 a 
geldt Salomo, eveneens 14 en 15. Maar de woorden: « Ik zal den 
stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid » en: « Doch 
uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid 
voor uw aangezicht, » uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid 
gelden niet Salomo maar Christus. 
 
EEN AARDS KONINKRIJK. God zal de Davidise troon bevestigen 
d.i. vast maken, doen stand houden. Niet in deze eeuw echter. 
Dat staat er dan ook niet. Er staat: tot in eeuwigheid d.i. 
gedurende de toekomende eeuw. Daarop hebben de woorden: tot 
in eeuwigheid of: in eeuwigheid doorgaans betrekking. Vs. 16 
komt daarop terug en zegt, dat Davidshuis en koninkrijk « 
bestendig zijn in eeuwigheid, in de toekomende eeuw voor uw 
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(Davids) aangezicht. » David zal dus met eigen oog zien, dat God
Zijn beloften vervult. In vs. 12 wordt gezegd, dat David ontslapen
zal, in vs. 16, dat zijn stoel vast zal zijn voor zijn aangezicht.
Hierin ligt opgesloten, dat David eerst moet opstaan. David is nog
niet opgestaan, Hand. 2:29, zo dat ook dit woord der belofte nog
profetie is. Dat dit geen geestelijk koninkrijk betreft, ligt in het
hele verband. Het ging hier over het aardse koninkrijk over 
Israël. Dat koninkrijk zou bestendigd worden, vs. 12 en de stoel
van zijn d.i. Salomo's koninkrijk zou bevestigd worden. 

Niet Salomo's koninkrijk is bevestigd, maar de stoel, d.i. de
heerschappij over Israël wordt bevestigd. Niet van toen af of in
deze eeuw, maar, in de toekomende. Verder zegt vs. 16, dat uw,
d.i. Davids huis bestendig zal zijn en uw d.i. Davids aardse
koninkrijk in eeuwigheid zal zijn voor uw, d.i. Davids aangezicht.
Hieruit volgt onwederlegbaar Israëls herstel en Christus' reëele
Koningschap over Israël. God zal aan Christus de troon van Zijn
vader David geven en Hij zal over het Huis Jakobs (niet de Kerk)
Koning zijn in der eeuwigheid... in de aionen d.i. in de 2 volgende
eeuwen of eeuwigheden. God belooft aan Maria nog meer dan
aan David. Voor hem was 2 Sam. 7 reeds genoeg met zijn eerste
toekomende eeuw. Bij Maria wordt dat perspectief nog verwijd.
Het meerdere omvat hier het mindere, het is er niet mee in strijd,
het bevestigt het. Voor Davids eigen oog nu zal God eenmaal in
Jeruzalem zijn zaad Christus op de troon plaatsen en de stoel, d.i.
de heerschappij van het rijk bestendig maken in de volgende
eeuwen, tot dat de Zoon het koninkrijk aan God en de Vader
overgeeft, 1 Cor. 15:23-28. 

David heeft dit profetisch woord letterlijk opgevat, wat blijkt
uit zijn dankgebed, vs. 18-20. Biddend dankend zegt hij: Nu dan,
Heere, doe dit woord, dat Gij over uw knecht en over zijn huis
gesproken hebt, bestaan in eeuwigheid en doe als Gij gesproken
hebt (dus niet anders). En Uw naam ware groot gemaakt tot in
eeuwigheid, (dus in de volgende eeuw), dat men zegge (in de
eeuw): « De Heere der heerscharen » is God over Israël en het 
huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor Uw aangezicht,
vs. 25:26. David kende geen ander dan een letterlijk aards Israël
en gelooft, dat de Heere eenmaal Zijn woord aan dat volk
bestendigen zal. En dat zal de Heere ook. Onvoorwaardelijk heeft
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Hij het beloofd. 
Hij zal zelfs nog meer doen. Niet alleen zal Hij aan Davids 

grote Zoon de troon geven, Hij zal David zelf weer op die troon 
zetten om onder diens grote Zoon Zijn volk te weiden. Hij zal 
Zijn knecht David verwekken Ez. 34:23. 't Was David genoeg, 
dat zijn huis bestendig zou zijn in de toekomende eeuw. Voor 
zich zelf vroeg hij niets. De Heere zal ook hem gedenken. 
Ezechiël zegt het ons. David wordt verwekt en zal koning over 
hen zijn Ez. 37:24. David zal dus eenmaal niet alleen zièn, dat 
zijn troon vast is, maar er zelf op bevestigd worden. En vraagt 
men hoe dat kan, dat zowel Davids Zoon als David zelf die troon 
bezitten, dan is de enige oplossing, dat Davids Zoon de Heere 
Zelf is Dan krijgen we dezelfde toestand, maar nu in 
volmaaktheid, terug die reeds toen was. De Heere (Jehovah) 
Israëls Opperkoning en David de theocratische vorst, die in alles 
naar 's Heeren wil regeert. David heeft dit doorvoeld, 
doorschouwd wellicht als hij in Ps. 110 zegt: De Heere (Jehovah) 
heeft tot mijnen Heer (Adonai) gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand. Abraham krijgt het land in eeuwigheid. David de 
troon. Hun beider Zoon zal eens beide bezitten en hun 
toebedelen. Hij heeft eens het recht er op. En om het te kunnen 
doen, richt hij: het koninkrijk aan Israël op van uit de hemelen. 
 
PSALM 89. Dat Davids troon er zal zijn in de toekomende eeuw, 
wordt ons ook door Ethan de Ezrahiet in Ps. 89 onderwezen. Ps. 
89 is een der 13 onderwijzingen (naschil) die we in de psalmen 
vinden (Ps. 32-42-44-45-52-53-5455-74-78-88-89-142). 

Ethan heeft waarschijnlijk Salomo overleefd en de deling des 
rijks meegemaakt. In vs. 29-37 herinnert hij de Heere aan het 
verbond met David en spreekt verder zijn klacht uit over Gods 
bezoeking. Uit vs. 4 blijkt, dat God het Davidisch verbond met 
een eed bezworen heeft: « Ik heb mijn knecht David gezworen: 
Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon 
opbouwen van geslacht tot geslacht, Selah. » In het voorbijgaan 
merken we hier op, dat in eeuwigheid parallel loopt met: van 
geslacht tot geslacht, m.a.w. dat er in de eeuwigheid geslachten 
zullen zijn. De eeuwigheid is dus geen tijdloze duur, maar een 
tijdsbedeling. 
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Het bezworen verbond nu betreft troon en zaad, maar in vs. 19-
27 zien we hoe er beloften in staan, die nog niet vervuld zijn. 
Deze psalm zal zijn vervulling alleen verkrijgen in en door 
Christus. Vs. 22 zegt, dat God Zijn hand vast zal doen blijven, 
dat Zijn arm Hem sterken zal. De vijand zal hem niet dringen, en 
de zoon der ongerechtigheid, het Beest, zal Hem niet 
onderdrukken, vs. 23. God zal Zijn hand in de zee zetten, Zijn 
rechterhand in de rivieren, vs. 26. Dit wijst wellicht op het bezit 
van het geheele land Kanaän Gen. 15 (Middellandse zee 
Perzische golf, Nijl-Eufraat. Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn 
Vader, Mijn God en de Rotssteen Mijns heils, vs. 27. 

In de toekomende eeuw zal God Hem stellen ten eerstgeboren 
Zoon, een Hoogste over, de koningen der aarde, vs. 28. Ik zal 
hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden en Mijn 
verbond zal hem vast blijven, vs. 29. Davids zaad zal de Heere in 
eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen vs. 30.

God heeft alles gezworen bij Zijn heiligheid: Zo Ik aan David 
lieg, vs. 36. De eed is mede waarborg. De inhoud van die eed is 
deze: Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor Mij 
zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk, d.i. in de eeuw, bevestigd 
worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw, 
Selah, vs. 37, 38. In deze heerlijkheid zal David delen. Zijn zaad 
maakt dit alles mogelijk en is de ware Koning van Israël. 
Christus kwam ook om het Davidische Koninkrijk op te richten. 
Dat is het K.d.H. 
 
HET EVANGELIE DES KONINKRIJKS. Bij de aankondiging van het 
K.d.H. behoort het evangelie des koninkrijks. Evangelie 
betekent: goede tijding. De Heere laat aan Israël een goede 
tijding bekend maken over het koninkrijk en Zijn Koning. Alle 
evangeliën zijn goede tijdingen, maar de inhoud van alle is niet 
dezelfde. 

Het Ev. des Kon. komt slechts drie maal voor en wel in Mt. n. 
1. 4:23, 9:35, 24:15. 

4:23 « En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun 
synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en 
genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. » Zo ook 
9:35. 
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24:15 « En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen Volkeren, en 
dan zal het einde komen. » 

Eenmaal zal dus aan alle volken gepredikt, d.i. geproklameerd 
(niet geëvangeliseerd worden, dat het koninkrijk der hemelen 
opgericht zal worden. Het was nabij in Christus' dagen in de 
Persoon des Konings: Door de verwerping week het terug en 
werd verschoven. Eenmaal komt het met kracht. Men lette er op 
dat er staat: alle volkeren tot getuigenis. Het Ev. des Kon. heeft 
dus iets te zeggen tot de Volkeren als volken. Het is niet voor de 
personen, maar voor de volken. In de tijd van de Antichristus 
zullen de heiligen des Allerhogsten de overwinnaars van De 
Openb. of anderen uit Israël, de volken verkondigen, dat niet de 
Antichristus, maar Jezus Christus Koning zal zijn, dat niet de 
volken, maar Israël heersen zal, dat God Zijn Koning reeds 
gezalfd heeft, Ps. 2. Ook zal het Israëls stammen opwekken uit te 
zien naar de komende Koning, Die het rijk zal oprichten van uit 
de hemelen. Dit evangelie is niet het evangelie voor onze 
bedeling. Thans laat God niet de oprichting van dat Koninkrijk 
prediken. Het Koninkrijk begint eerst in de toekomst. Luk. 1:33 
en Op. 11:15 zeggen ons dat Hij als Koning zal heersen in der 
eeuwigheid, Gr.: in de aionen en in alle eeuwigheid d.i. in de 
aionen der aionen: Thans is dat Koningsschap en het Ev. er van 
opgeschort. Het wachten is op Israëls bedeling. Dan komen de 
tijden der verkoeling d.i. verkwikking van het aangezicht des 
Heeren, Hand. 3:19 en komen de tijden der wederoprichting aller 
dingen, die God gesproken heeft door de mond van Zijn heilige 
profeten van (alle) eeuw d.i. in deze eeuw, Hand. 3:20, 21. 
 
DE 2 KONINKRIJKEN. Voor we de teksten bespreken waarin 
K.d.H. voorkomt, moet eerst een woord gezegd worden over de 
term: Kon. Gods. Deze term komt veel voor in de andere 
Evangeliën en in de Brieven. In de Evangeliën is hij vrijwel 
identisch met K.d.H., maar toch moet het verschil nagegaan 
worden. 

Wat het Kon. Gods is, blijkt uit Mt. 12:28: « Maar indien Ik 
door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het 
Koninkrijk Gods tot u gekomen. » Hieruit is te leren dat het Kon. 
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Gods die sfeer is, waarin God regeert en wel door Zijn Geest. Dat 
blijkt nog uit Mt, 12:32: « En zo wie enig woord gesproken zal 
hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven 
worden, maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken 
hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, 
noch in de toekomende. » Er zijn dus 2 sferen, de een waarin 
God rechtstreeks heerst, waarin Zijn wil gedaan wordt, van 
binnen in Zijn schepselen, door Zijn Geest. Er is een andere 
sfeer, waarin God Zijn wil middellijk openbaart. Het een heet het 
Kon. Gods, het ander het Koninkrijk der hemelen. Beide kunnen 
samen vallen, maar behoeven elkaar niet te dekken. Het K. Gods 
omspant het K.d.H. Zoals Amsterdam in Nederland is, maar 
Nederland zelf niet is, zo is het K.d.H. in het K.G. maar niet 
hetzelfde als het K.G. Alleen waar Gods wil vrijwillig, van 
binnen uit gedaan wordt, is het K.G. Het K.G. heeft tot Heerser 
God, het K.d.H. Christus. Waar Hij Zelf ook God is (Rom. 9:5), 
daar vallen de beide sferen in Hem samen. Maar naar Zijn 
ambten en betrekkingen vallen zij uiteen. Onze Vorstin is 
Koningin van Nederland. Wie in Haar ook een eerste schilderes, 
of schrijfster of wat ook ziet, dus een Vorstin in een andere sfeer, 
behoeft in 't geheel geen Nederlander te zijn, terwijl toch in Haar 
die functies vereenigd zijn. 

Zo ook bij Christus. Israël als volk zal in Hem allereerst zien 
de Koning. Gelovigen buiten Israël zullen in Hem allereerst zien 
Gods Zoon of God Zelf. Wie Hem ziet als Koning der koningen, 
is gesteld in of onderworpen aan het K.d.H., wie Hem hoger ziet, 
behoort tot het K.G. In Zijn Persoon vallen die sferen samen; wat 
de stand betreft t.o.v. Hem gaan zij uiteen. Men kan tot het 
K.d.H. behoren en niet tot het K.G. en omgekeerd. Men kan ook 
tot beide behoren. Dat is het geval met vromen uit Israël, die 
zeggen: Mijn Heer en Mijn God. 
 
HET KON. GODS. Eenmaal bestond alleen het K.G. Eenmaal zal 
het weer alleen bestaan. Het K.d.H. is een tussenperiode die 
eenmaal voorbijgaat. Het K.G. bestond na de schepping voor de 
val van Satan. Toen regeerde God in volle harmonie in Zijn 
schepselen. Door Zijn Geest waren zij geschapen, door Zijn 
Geest werden zij geregeerd. Satans hoogmoed onderbrak die 
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regering, althans voor een deel. Gods heiligdommen werden 
verontreinigd Ez. 28:13, 14. Het gevolg was dat de aarde, die niet 
als een ledig geschapen was (Jes. 45:18 grondtekst), woest en 
ledig werd. Ook de hemelen waren niet rein meer Job. 15:15. 
Vandaar dat zij gereinigd moesten worden Hebr. 9:23. Gods 
Kon. was dus aangetast. Toen schiep God de mens na het 6 
daagse herstellings. (niet scheppings) werk. De mens stond in het 
K.G., er was, geen gestoorde harmonie. De ganse aarde moest 
door hem vanuit Eden onderworpen worden Gen. 1:26, 28. Hier 
ligt in kiem de aanvang van het K.d.H. Zo wilde de Heere het 
K.G. weer op aarde vestigen. De mens valt en andermaal is het 
K.G. geschonden. Wat de hoogere wereld betreft, bestond het in 
de ongevallen geesten, wat de aarde betrof, werd het gevonden in 
de wedergeboren mensen, althans in beginsel. 

Nu ontstaat de worstelstrijd. Deze gaat door tot de Vloed. Aan 
Noach en zijn geslacht wordt hernieuwde heerschappij gegeven 
over de gehele aarde. Reeds in Babel blijkt, dat de mensheid in 
zijn zondige staat de wereldheerschappij niet dragen kan en dus 
het K.G. niet kan doen komen. Nu roept, God Abram en belooft 
Hem tot een groot volk te maken. In hem, in zijn persoon (zie 
hfdst. II) zouden alle geslachten gezegend worden. Hiermee 
neemt God de lijn in Adam begonnen, n.l. om Zijn heerschappij 
op aarde te vestigen van uit een bepaald centrum, opnieuw ter 
hand. Die vestiging zal nu door een volk geschieden, dat een 
letterlijk aards koninkrijk zal vormen. Waar de Heere in Gen. 12, 
reeds zegt, dat Hij voor alles zal zorgen, ligt daarin reeds in kiem 
besloten, dat het Koninkrijk van Boven uit, van Godswege, van 
uit de hemelen zal worden opgericht. De naam K.d.H. houdt zo 
bezien geen nieuwe gedachte in t.o.v. Gen. 12. Het wordt door 
God op aarde bevestigd, in één volk vastgelegden is de sfeer, 
waarin dat volk op aarde zal heersen over de andere volken om 
die tot God te verzoenen. Israël moest zijn( en zal eenmaal zijn) 
een priesterlijk Koninkrijk, Ex. 19:6. Het Kon. in Israël is er dus 
mede om het K.G. te herstellen. Zo heeft God het gewild. 

Van dat Kon. in Israël nu spreekt het O.T. We zien het telkens 
vallen en eindelijk verbroken worden. Alles schijnt dus te falen. 
Nu grijpt God Zelf in. Hij zendt Zijn Zoon. Deze komt om het 
Kon. aan Israël op te richten, het K.d.H. God laat nooit varen de 
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werken Zijner handen. Hij heeft Israël geroepen om priesterlijk 
koninkrijk te zijn, door Israëls Koning-Priester zal het dat ook 
worden. Hier is de Reformatie ontspoord. Israël heeft geen 
toekomst meer, zegt de Theologie. Bij God echter wel. Israël als 
volk uit te wissen is hetzelfde als alle volken uit te wissen. Het 
Adventisme is in deze de konsekwentie van het Calvinisme. God 
heeft andere gedachten. 
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HET K.D.H. - HET K.G. Vatten we nu het verschil tussen 
Koninkrijk Gods en Kon. der hemelen samen, dan hebben we het 
volgende (ontleend aan de Comp. Bible): 
 

A Het Koninkrijk der hemelen: 

 
B Het Koninkrijk Gods: 

1 Het heeft Messias tot Koning.
2 Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen

door de komst van zijn Koning uit de hemelen.
3 Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een

koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en
gerechtigheid.

4 Het is Israëlietisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der
wereldheerschappij.

5 Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën.
6 Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en

Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.
7 Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen

(in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in
Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden
in de toekomst (Openbaring).

1 Het K.G. heeft God tot Heerser.
2 Het omspant hemelen en aarde.
3 Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard,

berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen,
dus op liefde.

4 Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de
aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams
geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.

5 Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt,
evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.

6 Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en
bedoelingen en blijft altoos bestaan.

7 Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar
het welbehagen Gods gaat toch gelukkiglijk voort. Einddoel:
God alles in allen.
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3. Alle teksten met de term K.d.H. 
 
MT.5-7. BERGREDE. Thans bespreken we de term Kon. der 
hemelen. Deze term K.d.H. komt, zoals gezegd, uitsluitend in 
Mt. voor en wel 32 maal. We schrijven hier alle teksten af. 

1. Mt. 3:2 « Bekeert u, want het K.d.H. is nabij gekomen. » 
We hebben reeds uiteengezet, dat dit Kon. iets bekends was of 

dat kon zijn aan Israël. Johannes sprak geen nieuwe vreemde 
dingen, maar doelde op het onderwerp der O.T. profetieën. 

2. Mt. 4:17 « Van toen af heeft Jezus begonnen te prediken en 
te zeggen: Bekeert u, want het K.d.H. is nabij gekomen. » De 
Heere Jezus zet Johannes' werk voort, en verkondigt hetzelfde 
Kon. n.l. dat van Dan. 2:44, 7:27 enz. 

Nu volgt de Bergrede. (Zie nader hier onder). 
3. Mt. 5:3 « Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het 

K.d.H. » 
4. Mt. 5:10 « Zalig zijn die vervolgd worden om der 

gerechtigheid wil, want hunner is het K.d.H. » 
We wezen er reeds op, dat uit vs. 5 blijkt, dat het K.d.H. een 

aards Koninkrijk is. De herders en discipelen verstonden er niets 
anders onder. Dat K.d.H. nu was nabij gekomen, de Koning 
kwam de armen van geest troosten, zij die vervolgd werden om 
der gerechtigheid wil (dit is om hun wandel in al de geboden des 
Heeren. Luk. 1:6) zouden het beërven. 

5-6. Mt. 5:19 « Zo wie dan een van deze minste geboden zal 
ontbonden en den mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de 
minste genaamd worden in het K.d.H., maar zo wie dezelve zal 
gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het 
K.d.H. » 

7. Mt. 5:20 « Want Lk zeg u, tenzij uw gerechtigheid over 
vloediger zij dan der Schriftgeleerden en der Farizeërs, dat gij in 
het K.d.H. geenszins zult ingaan. » 

Wie vs. 17 en 18 erbij leest zal zien, dat we hier staan op het 
terrein der Wet: « Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet en 
de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om (die) te 
ontbinden maar te vervullen. » « Want voorwaar zeg Ik u, totdat 
de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een 
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tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn vervuld. » 
En dan volgt vs. 19: « Zoowie dan een van deze minste geboden 
zal ontbonden hebben, » enz. Men ziet, dat het hier gaat over de 
vervulling der Wet. Christus kwam om die Wet te vervullen, wie 
in Zijn aardse Koninkrijk wilde ingaan, moest de geboden 
houden, de inzettingen van Mozes en de nieuwe opvolgen die de 
Profeet Die de Heere nu verwekt had, leerde. Zulken alleen 
konden ingaan in het K.d.H., het rijk waarin gerechtigheid 
heersen zou en zal. De Schriftgeleerden en Farizeën hielden er 
hun eigen inzettingen op na, en meenden daarmee hun 
gerechtigheid op te kunnen bouwen. 

Christus wijst die af. Geen inzettingen, geen mondelinge 
overlevering, geen traditie. Hij komt met de eis van de 
onderhouding der Wet. Die toch zou en zal heersen, want de 
Koning zal heersen in gerechtigheid, en de vorsten naar recht Jes. 
32. Zij die met Hem in het K.d.H. willen delen als vorsten, 
moeten het recht der wet betrachten. Men ziet, dat hier een 
andere toon gehoord wordt dan in onze bedoeling. In een 
koninkrijk moet de wet heersen, in het Kon. d. H. moet Gods wet 
richtsnoer zijn. Christus komt dus tot Israël met de eis der wet. 
Jehovah's stem had het volk niet kunnen verdragen. Nu trad de 
Profeet op door Hem gezonden en eiste hetzelfde wat Jehovah 
gedaan had, maar zonder bliksem of duisternis of brandend vuur. 
Maar de eis was hetzelfde. Wie Zijn woord niet deed, van die zou 
het gezocht worden, Deut. 18:19. Ja, werd nog verzwaard. Israël 
was in de wet geplaatst. Deze werd verscherpt tot de inwendige 
roerselen. Men zie in Mt. 5-7 de eisen gesteld op het ingaan in 
Christus' rijk op aarde, het rijk der gerechtigheid. 

8. Mt. 7:21 » Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere, 
zal ingaan in het K.d.H., maar die daar doet den wil Mijns 
Vaders, Die in de hemelen is. » 

Om in het Koninkrijk in te gaan, moest men 's Vaders wil 
doen. Die wil kon Israël weten en werd nader door Christus 
bekend gemaakt. Hij was de als Mozes gezonden Profeet aan 
Wie God de woorden in de mond gegeven had, Deut. 18:18. Zijn 
leer was de Zijne niet, maar, van Hem Die Hem zond. Wat 
daarbuiten valt, is ongerechtigheid. Mozes reeds had daarvoor 
gewaarschuwd. Velen zullen eenmaal komen en tot Christus 
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zeggen: « Heere, Heere hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd,
en in Uw naam duivelen (Gr. demonen) uitgeworpen en in Uw
naam vele krachten gedaan. En dan zal Ik hun openlijk
aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij die de
ongerechtigheid werkt. » En dan gaat vers 24 voort: « Een 
iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en ze doet; die zal Ik 
vergelijken bij een voorzichtig man » enz. « En het zal 
geschieden de man die niet horen zal naar Mijn (Gods) woorden,
die Hij in Mijn naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken », 
Deut.18:19. In vs. 20-22 is sprake van de valse profeten. In
Deut.18:14 is sprake van guichelaars (spiritisten) en waarzeggers,
in Mt. 7 van het demonen uitwerpen, wat ook op de spiritistische,
lijn ligt. Men ziet dat we de dingen van voren uit moeten
verklaren, uit dat wat voorafgaat. We moeten ons daarom
behoedzaam wachten dingen uit een latere bedeling terug te
schuiven naar een vroegere. We zijn in Christus' tijd in een heel
andere sfeer. Het gaat om de oprichting van het Kon. aan Israël.
De Heere maakt de eisen daarvoor bekend. En Johannes heeft dat
als voorloper van Hem gedaan. In Lukas kunnen we lezen, wat de
eisen waren. Scharen tollenaars en krijgslieden konden ze
betrachten. Zie Luk. 3:1-4. Hij kwam met eisen van sociale 
gerechtigheid in overeenstemming met Jesaja's eis: « Wast u, 
reinigt u, doet de boosheid uwer handeling van voor Mijn ogen
weg, laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het
recht; helpt den verdrukten, doet den wees recht, behandelt de
twistzaak der weduwe » Jes. 1:16, 17. 

Dat moest Israël eerst leren. En dan kon plaats hebben, wat er
dan volgt: « Komt dan en laat ons te zamen richten, zegt de
Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden
als (witte) wol » vs. 8. « Indien gij gewillig zijt en hoort, zo zult
gij het goede dezes lands eten, maar indien gij weigert en
wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden » 
vs. 19, 20. « Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer
doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal
het kaf met onuitblusselijk (onuitblusbaar) vuur verbranden » Mt. 
3:12. Dit zal mede de slagregen zijn van Mt. 7:26, 27. 
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MT 8 9. Mt. 8:11 « Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van
Oosten en Westen en zullen met Abraham, Isaak en Jakob
aanzitten in het K.d.H. en de kinderen des Koninkrijks zullen
uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening
zijn en knersing der tanden. » 

Aan Abraham, Isaak en Jakob is het land Kanaän beloofd, niet
« het hemelse Kanaän, » maar het gehele land zoals Gen. 17 zegt.
De kinderen des Kon. zijn de Israëlieten. Die dachten aan een
letterlijk Koninkrijk en vormden dat letterlijke Koninkrijk.
Daaruit zouden ze uitgeworpen worden in de buitenste duisternis,
en anderen zouden hun plaats in Kanaän innemen. De Heere doelt
hier op het toekomstig gericht. Dan zal Hij Israël zuiveren en het
volk uitzuiveren en de verstrooide oprechte Israëlieten in het
beloofde erfdeel brengen, de zondaars daar uit verdelgen. De
buitenste duisternis is niet de vuurbrand van de middeleeuwsche
hel (hoe zou een brandend vuur duisternis kunnen zijn?), maar het
verstoken zijn van de Messiaanse zegeningen in het land Israëls.

Het aanzitten in de helder verlichte feestzaal wordt gesteld
tegenover de dikke nachtelijke duisternis daarbuiten. Dat is de
beeldspraak. De letterlijke zin is: Vele Heidenen zullen Israëls
zegeningen ontvangen, vele Israëlieten er van verstoken worden.
 
MT. 10. ALLEEN VOOR ISRAEL. 10. Mt. 10:7 « En heengaande 
predikt; zeggende: Het K.d.H. is nabij gekomen. » 

Dit is de last gegeven aan de 12 discipelen, zie vs. 2-4. De 
Heere zendt die uit tot algemeene proklamatie van het K.d.H. Wat
moesten ze doen? Naast de, prediking kranken genezen,
melaatsen reinigen, doden opwekken, duivelen (demonen)
uitwerpen vs. 8. Wat was de sfeer van dat K.d.H.? Uitsluitend
Israël. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven,
zeggende: Gij zult niet henen gaan op den weg der heidenen, en 
zult niet ingaan in eenige stad der Samaritanen, maar gaat veel 
meer henen tot de verloren schapen van het huis Israëls vs. 5, 6. 
Men ziet, dat de sfeer van het K.d.H. tot Israël beperkt is. Israël
was het volk voor wie het K.d.H. nabij gekomen was. Weer een
bewijs dat het een aards Kon. is. Israël kende geen « hemelsch » 
Kanaän d.i. hemel der westerse theologie. Ook zou het niet als
volk daarheen opgenomen worden. Het K.d.H. betrof een aards
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Koninkrijk, het is een aardse sfeer. 
11. Mt. 11:11 « Voorwaar zeg Ik u, onder degenen, die van 

vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan 
Johannes, de Doper, doch die de minste is in het K.d.H. is 
meerder dan hij. » 

Deze tekst is velen duister. Men meent, dat de minste in het 
K.d.H. de kleinste in het geloof is in deze bedeling en zal staan 
boven Johannes. Dit zegt deze tekst evenwel niet. Er staat niet: 
de kleinste, maar: de kleinere Gr. mikroteros. En het woord 
mikros slaat niet op lengte, dus geestelijk genomen niet op 
grootte, maar op leeftijd. We kunnen hier dus lezen: De Jongere 
in het K.d.H. En die Jongere is dan Christus Zelf. Men ziet hoe 
alles nu veel beter loopt. En Johannes èn Christus behoren tot het 
K.d.H., maar de Jongere, de Latere in geboorte (naar Zijn 
mensheid) en naar Zijn optreden, is meerder dan Johannes. 
 
MT. 11. DE GEWELDHEBBERS: 12. Mt. 11:12 « En van de dagen 
van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het K.d.H. geweld 
aangedaan èn de geweldigen nemen het met geweld. » 

Ook deze tekst heeft veel moeilijkheden veroorzaakt. Zien we 
in, wat het K.d.H. is, dan ligt de oplossing dichter bij. Het 
K.d.H., door Johannes aangekondigd, werd geweld aangedaan. 
De St. V. heeft hei werkwoord hier passief (lijdend) genomen: 
wordt aangedaan. Het Grieks heeft dat niet: Van af de dagen van 
Johannes dringt het K.d.H. zich met geweld op (brazelai) (en wel 
aan de aandacht der mensen). De passieve (lijdende) vorm, komt 
noch met de feiten noch met het verband overeen. In Luk. 16:16 
komt het werkwoord brazelai nog eenmaal voor; nu is het beter 
vertaald. Daar staat: « Wet en Profeten zijn tot op Johannes; van 
dien tijd af wordt het Kon. Gods verkondigd en een iegelijk doet 
geweld op hetzelve » (brazelai). Men ziet hoe hier dezèlfde vorm 
staat. In Mt. vertaalde de St.V. het passief, in Luk. actief. Strikt 
genomen is het noch het een noch het ander, 't is de middelvorm, 
die beide betekenissen in zich draagt: Zich met geweld 
opdringen. Uit een vondst in de Papyri blijkt, dat dat zich met 
geweld opdringen of indringen bij afgodische heiligdommen 
plaats had om, het offer aangenaam te maken. De offeraars 
drongen zich met geweld naar binnen, de tegenstand of 
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belemmeringen overwinnende. De geweldhebbers komt slechts 
eenmaal voor, en wel hier. Er staat niet de geweldhebbers, maar 
geweldhebbers nemen het met geweld (Arpazeo). Dit woord 
komt hier het eerst voor en verder in Mt. 13:19... de boze (komt) 
en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Verder in Joh. 6:15: 
met geweld nemen, 10:12 de wolf grijpt ze, 10:28 niemand zal ze 
uit Mijn hand rukken, zo ook 10:29. Hand. 8:35 de Geest nam 
Filippus weg Hand. 23:10 hem (Paulus) uit het midden 
wegrukken, 2 Cor. 12:4 dat hij opgetrokken is geweest; zo ook 1 
Thess. 4:17 wij... te samen met hen opgenomen worden. Judas 
23: grijpt ze uit het vuur, Openb. 12:5. het kind werd weggerukt 
tot God en Zijn troon. Het woord heeft de betekenis van 
plotseling, snel iets wegnemen zoals de vogelen snel het zaad 
wegpikken, de wolf snel zich op een schaap werpt en dat 
verscheurt. Paulus is plotseling uit de volksmenigte weggerukt, 
ook plotseling van de aarde verplaatst naar het paradijs. Als iets 
in het vuur valt, rukt men het er snel uit. De gelovigen worden in 
een punt des tijds veranderd en van de aarde weggenomen. 

De Heere Jezus zegt dat geweldhebbers of geweldigen het 
K.d.H. wegrukken. O.i. hebben we hier te denken aan een 
vijandige macht. Niet die van Schriftgeleerden en Farizeën, zoals 
een der hoofdverklaringen leert, maar gezien het voorkomen van 
het woord in Mt. 13 worden hier boze geestelijke machten 
bedoeld. In Mt. 13 zijn dat de vogelen des hemels, die het zaad 
wegrukken, vs. 4, demonische of boze geestelijke invloeden, die 
maakten, dat Israël het K.d.H. niet aannam, 13:19. Het was wel 
nabij gekomen, maar kon terug wijken. En dit is ook geschied. 
Evenals Epafrodites nabij de dood gekomen was, Fil. 2:27 
(zelfde woord), maar die dood weer week, zoo was wel het 
K.d.H. nabij gekomen, maar trok zich na de verwerping van 
Christus en de Geest terug. De Heere Jezus bedoelt dus, dat 
vanaf Johannes' dagen geestelijke machten zich in het K.d.H. 
binnen drongen en die geweldigen verhinderden dat het kwam. 
Met geweld rukten zij het weg en verblindden Israëls inzicht. 
 
MT. 13. ACHT TEKSTEN. 13. Mt. 13:11 « En de discipelen tot 
Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in 
gelijkenissen. En Hij hen antwoordende, zeide tot hen: Omdat 
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het u gegeven is de verborgenheden van het K.d.H. te weten, 
maar dien is het niet gegeven. » 

In Mt. 12 hebben Israëls oversten Christus als Profeet en 
Koning verworpen. De Meerdere dan Jona vs. 40, 41, de 
Meerdere dan Salomo, vs. 42 werd verloochend; Israël aanvaardt 
Zijn Koning niet. Nu openbaart Christus wat plaats zal hebben in 
de tussenbedeeling van de verwerping en de oprichting. In Mt. 13 
hebben we de verborgenheden van het K.d.H., dat is dus het Kon. 
aan Israël op te richten. Voor we iets naders daar over zeggen, 
willen we zien, waarmee dat Kon.d.H. vergeleken wordt, of 
waarbij het voorkomt. 

14. Mt. 13:24 « Het K.d.H. is gelijk een mens die goed zaad 
zaaide in zijn akker ». 

15. Mt. 13:31 « Het K.d.H. is gelijk een mosterdzaad ». 
16. 13:33 « Het K.d.H. is gelijk een zuurdeesem ». 
17. » 13:44 « Wederom is het K.d.H. gelijk aan een schat in 

den akker verborgen. » 
18. Mt. 13:45 « Wederom is het K.d.H. gelijk aan een 

koopman die schone paarlen zoekt. » 
19. Mt. 13:47 « Wederom is het K.d.H. gelijk aan een net 

geworpen in de zee. » 
20. Mt. 13:52 « Daarom een iegelijk schriftgeleerde, 

onderwezen in het K.d.H.... » 
Men ziet, dat deze term 8 maal voorkomt in Mt. 13. De 

behandeling van dit hoofdstuk geven we als nieuw onderdeel. 
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4. De 8 gelijkenissen van Mt. 13. 
 
DE VERBORGENHEDEN VAN HET K.D.H. Mt. 13 is een belangrijk 
hoofdstuk. We willen eerst de struktuur geven, daarna bespreken.
De struktuur is ontleend aan de Comp. Bible en als volgt: 
 

 
Een verborgenheid in de Schrift is een geheim, of geheimenis,

dat tot zekere tijd niet is geopenbaard, maar als het geopenbaard
is, even duidelijk als de reeds geopenbaarde waarheid kan
verstaan worden door hen, aan wie het geopenbaard wordt. In het
O.T. nu worden het lijden en de heerlijkheid van Messias vlak
achter elkaar gezien. We geven nogmaals twee voorbeelden. « 
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de
heerschappij is op Zijn schouders » Jes. 9:5, 6. « De Geest des 
Heeren Heeren is op mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft om
een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij
gezonden om, te verbinden de gebrokenen van hart, om den
gevangenen vrijheid uit te roepen en den gebondenen opening der
gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des
Heeren en den dag der wrake onzes Gods, om alle treurigen te
troosten, » enz. Jes. 61:1-3. De Profeten zagen deze Messiaanse

A
1

1, 2, Plaats. Vertrek. Uit het huis. 
B

1
3-9 Eén gelijkenis: de Zaaier.
C

1
10-23 Vraag van de discipelen. Antwoord niet
verstaan.
D

1
24-33 Drie gelijkenissen. Een andere, een
andere, een andere.
E

1
24-35 Scharen.

A
2

36- Plaats. Vertrek. In huis.
E

2
-36-43 Discipelen.

D
2

44-50 Drie gelijkenissen.
C

2
51 Vraag aan de discipelen. Antwoord verstaan.

B
2

52 Eén gelijkenis. De Schriftgeleerden.
A

3
53 Plaats. Vertrek « van daar ».
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openbaring vlak achter elkaar. Wel was er iets in hen, dat hen de
tegenstelling deed inzien in het lijden, maar dat te doorgronden
konden en mochten ze niet. God openbaarde hen, dat zij niet
zichzelven, dus hun tijd, maar een latere bedienden. Ze
worstelden met het probleem van Christus' lijden en heerlijkheid.
Hoe konden deze zo vlak na elkaar komen. Hoe kon het
welaangename jaar des Heeren gevolgd worden door de dag der,
wrake, hoe kon de gegeven Zoon direkt de heerschappij dragen
en Zijn naam direkt uitblinken als Wonderlijk, Raad, sterke God,
Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Dat nu doorvoelden ze, maar
doorzagen het niet. Christus Zelf geeft, zoals we zagen, hier de
oplossing door van Jes. 61:1-2a te verklaren: Heden is deze 
Schrift in uw oren vervuld Luk. 4:21. Hij las niet het verdere, vers
20 en maakte daarmee een insnijding. Hij zette de delen, die
achter elkaar, staan, van elkaar. Hij schoof ze uiteen. 

Hierin ligt de verklaring voor de nog onvervulde profetie. Ze
zal letterlijk vervuld worden over hen, over wie ze gesproken is.
Maar de tijden der vervulling der afzonderlijke delen is niet
dezelfde. Tussen het eene en het andere deel kunnen eeuwen
liggen. Het welaangename jaar voor Israël is voorbij, de dag der
wrake niet. Tussen beide delen liggen reeds 19 eeuwen. Hoe komt
dat? Omdat het Koninkrijk uitgesteld is. De oorzaken daarvan
vinden we in de verborgenheden van het K.d.H., in Mt. 13. Daar
worden ons de oorzaken van het uitstel der verdere vervulling
aangegeven, en wel in gelijkenisvorm. Gelijkenissen zijn daarom
niet gegeven om lessen in moraal of ethiek te geven, niet voor
evangelisatiedoeleinden, niet voor evangelie verkondiging. De 
gelijkenis van Mt. 13 en andere plaatsen moet men inzien en
uitleggen naar de tijdsbedelingen in het K.d.H. Ze dienen om: 
iets, te verbergen voor de buitenstaanders « uit het huis » en om 
iets te openbaren voor hen, die verkoren worden ingewijden te
zijn, « in het huis » St. V. naar het huis, vs. 36. De discipelen
vernemen het waarom der mislukking van Israël en krijgen
inzicht in het verloop der Koninkrijksgebeurtenissen. 
 
8 GELIJKENISSEN. Mt. 13 heeft 8 gelijkenissen, geen 7. We
wezen daar reeds op in de eerste struktuur. We geven nog een
struktuur, die enkele bijzonderheden uitwerkt en het achttal
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duidelijk doet uitkomen. 
 

 
Men ziet uit deze uitgewerkte struktuur nog schoner de 

innerlijke harmonie. Geen enkel boek is op deze wijze zo parallel 
en systematisch opgebouwd. Hiermee bewijst de H.S. haar 
Goddelijk karakter en spot met alle kritiek. 

In de eerste 4 gelijkenissen toont de Heere aan waarom en hoe 
Israël mislukt. Enkele korte aantekeningen 
 

A
1

1-9 De Zaaier. Vierderlei bodem
gesteldheid, Israël verstaat niet.
B

1
24-30 Het onkruid. Goed en slecht
tesamen, gescheiden bij de oogst, d.i.
het eind der eeuw. Het slechte wegge
worpen om te vebranden. Wening en
knersing der tanden.
C

1
31, 32 Het mosterdzaad. Eén
boom.
D

1
33 Het zuurdeeg. Verborgen
in 3 maten meel.

 De eerste vier
gelijkenissen ge-
sproken buiten het 
huis tot de grote 
scharen.

D
2

44 De schat. Verborgen in
het veld.

C
2

45, 46 Schone paarlen, Eén
parel.

B
2

47:50 Het Net. Goed en slecht te
samen gescheiden aan het eind der
eeuw. Het slechte weggeworpen.
Wening en knersing ter tanden. De
discipelen verstaan.

A
2

51-52 De Schriftgeleerde. De schat
geopend voor hen die in huis zijn.

De laatste vier 
gelijkenissen ge-
sproken in het 
huis tot de disci-
pelen

1 De Zaaier. Vierderlei grond, vierderlei bediening in Israël.
 a Bij de Weg. Bediening van Johannes « Bij de weg » Luk. 

3:7, 8, Mt. 21:32.
 b Op steenachtige plaatsen. Bediening van Christus. Voor

een tijd Luk. 4:14-29 Mt. 27:19-25.
 c Onder de doornen. Bediening der 12 Apostelen in
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Vanzelf waren in alle vier dezer bedieningen vierderlei soort 

personen. Ook onder Christus' bediening was er goede aarde. Zij 
zullen hun deel niet missen. Hunner wacht de ingang in het 
K.d.H. bij de eerste opstanding. Ook was er onder Johannes' 
bediening goede aarde. Denk aan de 2 discipelen die tot Jezus 
kwamen Joh. 1. De vier bedieningen in hun geheel bezien 
vertonen echter de 4 erlei- gesteldheid van de akker. 

De zaaier is niet Christus maar een zaaier in het algemeen. 
Deze gelijkenis laat een ruime toepassing toe voor alle tijden. 

Overal waar Gods woord gebracht wordt heeft het deze 
uitwerking. De uitlegging geldt Israël. 
 

De Heere legt deze gelijkenis Zelf uit. We hebben er niets bij 
te voegen. Alleen moet t.o.v. de vertaling hier opgemerkt 
worden, dat in vs. 39, 40 en 49 in het Gr. teIkens dezelfde uit 
drukking staat n.l. sunteleia tou aioonos. Deze is vertaald door: 
voleinding der wereld in vs. 39 en 40 en voleinding der eeuwen 
in vs. 49. Geen dezer, is juist. Er moet staan: voleinding der 
eeuw. Vertaling is hier zeer gebrekkig. (Zie: De Tijden der 
Eeuwen). 
 

Handelingen « Onder de doornen » Hebr. 6:8 Hand. 8:13.
 d Goede aarde. Vrucht. Bediening in de tijd van het einde.

Aangenomen Jes. 60:21, Rom. 11:26, Hos. 14:7 enz.

2 Het onkruid. Een mens die zaait. De Zoon des mensen vs. 24-
37. 
Akker de wereld vs. 24, 38. 
Het goede zaad de kinderen des Koninkrijks vs. 24 en 38. 
Het onkruid de kinderen des boozen vs.25 en 38. 
De vijand de duivel vs. 25 en 39. 
De oogst de voleinding der « wereld », Gr. aioon = eeuw 
vs. 30, 40. 
De maaiers de engelen vs. 30 en 41. 

3 Het Mosterdzaad. Overmatige groei. Mosterdzaad is een
moeskruid vs. 32 wordt geen boom tenzij door
onnatuurlijke aanwas. Zoo zal het afvallige Israël in de
eindtijd overmatig aanwassen en de groote Hoer van De
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Drie maten meel. Dat is de reine natuur van Christus, zie Lev. 

2:11. Door Israël zal Zijn drievoudig ambt, verricht in die reine 
natuur, het profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt, zo 
verwrongen en verleugend worden, dat de Antichristus Christus' 
plaats zal innemen. Anti = in de plaats van. De vrouw, Israël, is 
de vrouw van Jehovah. Zij wordt tot hoer. Alles doorzuurd. De 
hele wereld door die leer doortrokken. Wel verre dat dit een 
beeld zou zijn van de doorwerking van het Christendom zoals 
men graag beweert, is het beeld van de doorwerking van het 
Antichristendom, van de geest van de Antichristus. 

Hiermee sluit de eerste helft af, Christus laat zien, waarom 
Israël mislukt en waarom het K.d.H. dat nabij is, wijken zal. Is 
dat nu het einde? Neen, want Gods roeping en verkiezing zijn 
onberouwelijk. De tweede reeks toont ons de innerlijke 
werkzaamheid Gods met Zijn voIk tot oprichting van het 
Koninkrijk. 
 

Openbaring worden die in Babel tronen zal. Het was het
kleinste onder de voIken Deut. 7:7, werd nu een boom met
vogelen er in. Vogels zijn symbool van boze machten, zie
vs. 4 en 19, Op. 18:2 (onreine geesten en alle onrein en
hatelijk gevogelte). Christus teekent ons hier de
wereldheerschappij van Israël onder de Antichristus. 

4 Het Zuurdeeg. Steeds teken van bederf in de H. S., zie Ex.
12:15 Zuurdeesem de leer der Farizeën en schriftgeleerden,
Mt. 16:6-12; zie ook Mk. 8:15, geveinsdheid, zie Luk 12:1.
Oude zuurdeesem moet uitgezuiverd worden volgens
Paulus, 1 Cor. 5:6-8, Gal. 5:9. 't Is de deesem van
kwaadheid en boosheid, 1 Cor. 5:8. Zie voorts Ex. 34:25,
Lev. 2:11, Am. 4:4, 5. 

5 De Schat. Dat is Israël. De Akker is de wereld vs. 38. De
Vinder is Christus. Christus vindt het voIk des eigendoms
Ex. 19:5, 6; Deut. 14:2; 26:18 in de wereld. Hij koopt die
wereld door Zijn dood en daarmee Israël, om het eenmaal te
bezitten. Israël nu verborgen tot dat Christus als Zijn
Koning komt, Op. 11:15. 
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MT. 16 GIJ ZIJT PETRUS. 21. Mat. 16:19 « En Ik zeg u ook, dat 
gij zijt Petrus; en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen en
de poorten der hel (hades = dodenrijk) zullen haar niet
overweldigen, (d.i. in macht overtreffen). En Ik zal u geven de
sleutelen van het K.d.H. en zo wat gij zult binden op de aarde (in
het land) zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij
ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. » 

Deze tekst is ontzettend misverstaan. Allereerst door Rome, dat
daarop zijn Pauselijke stoel stelt. Maar niet minder door het
Calvinisme, dat daarop zijn ban of uitsluiting uit het Lichaam van
Christus grondt. Wanneer we niet inzien, wat het K.d.H. is, loopt
vanzelf de verklaring van deze tekst vast. Dat begint reeds met vs.
18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus d.i. een steen. En op
deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. Rome zegt: Dat is op
Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de
gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der

6 De Parel. Dat is Israëls overblijfsel. De parel ontstaat door
lijden in de wateren. Zo zal Israëls overblijfsel geheiligd
worden door lijden onder de voIken, in de eindtijd, Op.
17:15. Versiert de Hoer zich o.a. met parelen, Op. 17:4,
deze groep is een parel op zichzelf. De Koopman heeft
reeds alles verkocht en deze parel zal Zijne zijn. Ze vormt
waarschijnlijk de Bruid. Deze zal er althans ook in
begrepen zijn. 

7 Het Net. Tegenhanger van het onkruid. Uit de zee der voIken
zal God het net laten trekken van Israëls bijeenvergadering.
In het K.d.H. worden de goeden en bozen gescheiden aan
het eind der eeuw. De afvalligen worden gescheiden van de
Godgetrouwe kinderen Israëls. Door de engelen. 

8 De Schriftgeleerden. De discipelen behoorden tot die groep. En
verder allen die in Israël Jezus als Messias erkennen en Zijn
naam zullen brengen onder hun voIk. De nieuwe dingen
zijn mogelijk de N.T. Openbaring, wat betreft dan de
boeken die voor de besnijdenis zijn (Evangeliën - Jacobus, 
1-2 Petrus, 1-3 Joh., Judas, Openb.) 
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Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is 
Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. 
Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord 
homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. 
En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel 
minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats 
die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij 
bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 
118:22: 1 Petr. 2:7. Ware ze op Petrus gebouwd, dan zouden de 
poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want 
Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op 
Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. 

Nu de sleutelen van het K.d.H. We moeten ook hier 
handhaven, dat het K.d.H. het Messiaanse Koninkrijk over Israël 
is. Aan Petrus nu werd de macht gegeven die hij later met de 
andere apostelen delen moet, Mt. 18:18: Gij (meervoud) om dat 
Kon. te openen of toe te sluiten. Hij opent', het in Hand. 2: « U 
komt de belofte toe (voor dat Kon.), en uw kinderen. » Hij sluit 
dat b.v. bij Ananias en Saffira Hand 5, bij Simon de Tovenaar 
Hand. 8. Het K.d.H. betreft niet het Lichaam. Daarvoor werd 
alleen Paulus geroepen. Het K.d.H. ligt op het terrein der 
Besnijdenis. De 12 Apostelen gingen alleen tot de Besnijdenis 
Gal. 2:7-9. Derhalve kon Petrus zich geen macht aanmatigen 
over de gelovigen uit de Heidenen. Hiermee valt de Pauselijke 
machtsverheffing en de Calvinistische machtsaanmatiging. 
Tussen Hoofd en Lichaam staat geen sleutelmacht. Tussen 
Koning en onderdaan zeer wel. 

Nu krijgen we nog de woorden: Wat gij binden zult op de 
aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Voor aarde is ook land te 
lezen, maar ook als we het nemen in de betekenis van aarde, dan 
nog betreft die aarde alleen de sfeer van Israël, want Petrus heeft 
geen roeping gehad voor de Heidenen. Hij blijft Israëlietisch 
Apostel, zie 1 Petr. 1:1, 2:9, (Ex. 19:6), 2:12, 2 Petr. 3:4. Hij is 
voor Israël, krijgt geen macht over de Heidenen. Hij is bedienaar 
der Besnijdenis. Onder hemelen hebben we een afkorting te 
verstaan en wel K.d.H., pas door de Heere genoemd. Maar dan 
naar zijn openbaring in de toekomende eeuw, als de Heere 
Koning zal zijn op de aarde en al de koninkrijken onder de ganse 
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hemel Zijns zullen zijn. 

Ik zal u geven de sleutelen van het K.d.H. 
Zo wat gij binden zult op de aarde. 
Zal in de hemelen gebonden zijn. 
Zo wat gij ontbinden zult op de aarde 
Zal in de hemelen ontbonden zijn. 

Wat is nu die binding of ontbinding? Dat blijkt uit Joh. 20:23: 
« Zo gij iemands zonde vergeeft, dien zijn zij vergeven, zo gij 
iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden. » 

Aan Petrus en zijn mede-apostelen (zie Mt. 18:1, 18) wordt de 
macht gegeven tot zonde vergeving. Die macht oefenen zij uit in 
Hand. zie 4:37, 5:1-10. In Paulus' evangelie is geen sprake van 
zonde vergeving maar van rechtvaardiging. Vergeving toont de 
schuld, rechtvaardiging ontkent schuld. Ook zo blijkt, dat de 
sleutelen niet door gaan voor de gelovigen tot wie Paulus' 
evangelie komt. Voorts wordt wel aan hen die macht gegeven, 
maar niet gezegd, dat zij die kunnen of mogen of moeten 
overdragen aan anderen of opvolgers. Zo hebben de sleutelen van 
het K.d.H. geen betrekking op hen voor wie Paulus geroepen is. 
De sleutelen van het K.d.H. zijn nooit overgedragen, zelfs niet 
aan Paulus. Ze bleven in handen van de 12 Apostelen, geroepen 
in Christus' aardse bediening en blijven mogelijk ook in de 
toekomende eeuw bij hen berusten. 
 
MT. 18 ALS DE KINDERKENS. 22. Mt. 18:1 « Te dierzelver ure 
kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste 
in het K.d.H.? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen 
hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: ... » 

23. Mt. 18:3 « Voorwaar, zeg Ik u, indien gij u niet verandert 
en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het K.d.H. geenszins 
ingaan. » 

24. Mt. 18:4 « Zo wie dan zichzelven zal vernederen gelijk dit 
kindeke, deze is de meeste in het K. der H. » 

Wie hfdst. 18 verder naleest, zal zien dat het geheel staat in de 
sfeer van het Koninkrijk. Om daarin in te gaan moest men eerst 
andere gedachten krijgen, metanoieoo, dan zich veranderen, 
epistrefoo, zich omkeren, wederkeeren tot God. De kleinen 
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worden gezien als te behooren tot de schapen, zie vs. 13, 14. Hij 
die de meeste wil zijn, moet eerst als een kind worden, 
afhankelijk, zich vernederen, verootmoedigen, vs. 4. Het 
geroepen kind voelde zich klein, schroomvallig te midden van al 
die grote mannen. Zo zal hij die in het Kon. de meeste of grotere 
wil zijn, beginnen moeten zich eerst klein te gevoelen t.o.v. God 
en door wederkeer tot Hem met verootmoediging verheven 
kunnen worden tot een leidende positie. Het vlees wil zich die 
krachtens zijn vermeende hoogheid aanmatigen, doch alleen hij 
die zich klein leert gevoelen kan, zegt de Heere, groot worden in 
het K.d.H. Dit woord heeft allen wat te zeggen, maar dan als 
inleiding tot hogere bedelingen. Er is geen andere weg tot het 
meerdere dan door in de geest ook de beginstadiums door te 
gaan. Christus geeft hiervoor in Mt.18 de basis. Dit bevestigt 
echter dat er een Koninkrijk in de lagere sfeer zal zijn, op aarde. 
 
DE TALENTEN EN DE PENNINGEN. 25. Mt. 18:23 « Daarom 
wordt het K. der H. vergeleken bij een zeker koning, die rekening 
met zijn dienstknechten houden wilde. » Men leze verder vs. 24-
35. 

Hier krijgen we weer een bevestiging van ons vorig betoog. De 
Koning, Christus, komt eenmaal om rekening te houden met Zijn 
dienstknechten. Deze typeren de koninkrijken onder de hemel. 
Eén ervan, Israël, is 10000 talenten schuldig. Dit wordt geschat 
op zeker f 24.000.000 (24 milj.). De Koning schold dit bedrag 
kwijt. De dienstknecht, zeker een Satraap, d.i. oosters landvoogd, 
(anders had hij nimmer zooveel schuld kunnen maken) gaat vrij 
uit. Hij vindt een zijner mededienstknechten, die hem 100 
penningen schuldig is ± f 40. Dat is type van de heiden. Zeker, de 
Heidenen hadden zich aan Israël vergrepen, maar Israëls schuld 
bij God was veel groter. Zij hadden schatten van zegeningen 
ontvangen en vergooid. En wat zien we nu? Israël vergeeft de 
mededienstknechten, de heidenen, niet. Daarom wordt het pardon 
ingetrokken en wordt Israël besloten in de gevangenis der 
voIken, totdat alles betaald is. Waarin zal die betaling bestaan? 
Zeker wel hierin dat het zich schuldig voelt. Eerst dan zal de 
gevangenis open gaan om het vrij te laten. Hier staat een 
Goddelijk « tot dat ». In de ware schuldbelijdenis zit het herstel. 
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Aan Israël zal alles ontnomen worden en als arme smekelingen 
zullen zij tot God moeten komen. Dan zal Hij andermaal en dan 
voorgoed de schuld kwijt schelden. Bovendien is de schuld 
betaald door Zijn Koning Zelf. 

Het K.d.H. heeft dus te maken, niet alleen met een vergeving 
van zonden, maar zelfs met een voorwaardelijke vergiffenis. 
 
MT.19. 26. Mt. 19:12 « Want daar zijn gesnedenen die uit 
moeders lijf alzo geboren zijn, en daar zijn gesnedenen, die van 
de mensen gesneden zijn, en daar zijn gesnedenen, die zichzelve 
gesneden hebben om het K.d.H.; die dit vatten kan, vatte het. » 

Deze tekst is door sommige sekten letterlijk toegepast. We 
geloven, dat Christus dit niet bedoeld heeft. De Israëliet mocht 
zich niet eens snijden. 

Dat Christus' woord niet geheel letterlijk moet verstaan 
worden, blijkt uit de tekst zelf. Er zijn van de mensen 
gesnedenen. Dit is vanzelf letterlijk. Er zijn geboren gesnedenen. 
Hier geldt het geen letterlijke kastrering. Christus bedoelt, dat zij 
geen aandrang hebben tot sexuele gemeenschap en « de gave der 
onthouding » bezitten. Er, zijn er ook die zichzelven snijden. 
Moet men dit nu weer letterlijk nemen? We geloven van niet. 
Waar we eenmaal in de figuurlijke sfeer zijn gekomen, moeten 
we deze uitspraak ook als zodanig nemen. Niet letterlijk dus. De 
Heere zegt daarom: Wie dit vatten kan, vatte het. Er zit dus meer 
achter dan de letterlijke zin. 

In de eindtijd zullen er velen zijn die dit vatten. Dat zijn de 
144.000 van De Openb. Op. 14:4 zegt van hen: « Dezen zijn het, 
die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. » Voor 
maagden is hier beter te vertalen: maagdelijk, d.i. zonder sexuele 
gemeenschap zijnden en geweest zijnden. Het zijn allen mannen. 
Deze nu hebben zich « gesneden » om het K.d.H. Zij hebben niet 
willen huwen, omdat het in de eindtijd beter is dit niet te doen 
met het oog op de aanstaande (Gr.: tegenwoordig zijnde) 
vervolging, 1 Cor. 7:26; maar nog veel meer omdat zij zien dat 
zij alleen op deze wijze waardig geacht kunnen worden om te 
staan voor de Zoon des mensen, Luk. 21:36. Mogelijk zijn de 
zorgvuldigheden des levens dan zó groot, dat het beter is dan niet 
te huwen. En ook omdat er schier niet dan bevlekte vrouwen zijn.
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27. Mt. 19:14 « Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens en 
verhindert hen niet tot Mij te komen, want derzuIken is het 
K.d.H. » 

De Heere wil zeggen: Zij die aldus gestemd zijn, die een 
nederig gevoelen hebben, die eenvoudig zijn gelijk de kinderen; 
zie Mt. 18:2. Hij zegt niet, dat die kinderen het K.d.H. beërven 
zoude, maar de zodanigen. 

28. Mt. 19:24 « En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar 
Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het K.d.H. zal ingaan.» Om 
deze tekst te begrijpen, moet men inzien, dat we op Israëls 
bodem staan. De rijken konden daar niet dan bezwaarlijk ingaan 
in het K.d.H. Omdat zij eigendommen hadden die zij voor de 
Wet niet mochten hebben. In het Jubeljaar toch moest alles tot de 
eigenaren terugkeren (behalve de verkochte huizen in de stad). 
Wie dus rijkdommen bezat, bewees daarmee dat hij of zijn 
voorouders de wet niet onderhouden hadden. De jongeling 
meende de wet volbracht te hebben. Uiterlijk was dan ook niets 
op hem te zeggen. Toch ontbrak er nog wat. Christus wijst hem 
daarop. Wil hij volmaakt zijn, dan moet hij alles verkopen en 
Hem volgen. Nu blijkt, dat de ware liefde ontbreekt. Hij wil nu 
zelfs de Wet niet eens onderhouden. Hij kan van zijn goederen 
geen afstand doen en heeft ze liever dan God en zijn naaste. 

Waar hij de Wet niet wil volbrengen die wees op de Voleinder 
der Wet en de Schenker van het leven, kan hij ook niet tot het 
hogere komen, het eeuwige (aionische) leven. Dit wordt in Mk. 
10:21 verbonden aan de vervolgingen en het kruis op zich 
nemen, het als een vreemdeling zijn in het land der belofte zoals 
Abraham. Dat kon de schat in de hemel geven en het aionische 
leven. Hij ging bedroefd heen, want hij zocht de schat in het 
aardse. 

De eis aan de jongeling gesteld, gaat niet door voor onze 
bedeling. God eist thans van niemand zijn goederen te verkopen. 
Men ziet uit de eis, dat we op het terrein van de Wet staan 
waarbij Christus wel een hoger element voegt maar zonder de 
Wetseis op te heffen. Thans kunnen er zeer wel rijken zijn, 1 
Tim. 6:17, 18. 
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MT. 20 DE ARBEIDERS IN DE WIJNGAARD. 29. Mt. 20:1 « Want 
het K.d.H. is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond 
uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. » 

Deze gelijkenis wordt gesproken naar aanleiding van Petrus' 
vraag en 's Heeren antwoord in hfdst. 19:27-30. 

Petrus en de anderen hadden alles verlaten. Wat zal hun nu 
geworden. Dan zegt Jezus: « Voorwaar zeg Ik u, dat gij, die Mij 
gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen 
zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult 
zitten op twaalf tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. » 

De wedergeboorte is de tijd, als de Zoon des mensen zal 
gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid. Er staat niet: gij die 
Mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dat kan niet. Vooreerst is 
Christus niet wedergeboren, dus kan niemand Hem daarin 
navolgen. Ten tweede wordt men wedergeboren, en is men dus 
niet actief, maar passief, kan men dus ook zo niet volgen. Ten 
derde: de Griekse vorm wijst een tijdsduur aan en staat in de 3e

naamval, niet in de vierde, die een beweging naar iets toe 
aanduidt. De Wedergeboorte van Israël heeft plaats in de 
toekomende eeuw. Dan zullen de Apostelen op 12 tronen zitten 
om Israël te oordelen. Men ziet duidelijk Israëls herstel. 

Christus zit nu niet op Zijn troon, maar op Zijns Vaders troon 
Op. 3:21. Dan zal Hij zitten op Zijn troon Mt. 25:31. Na Zijn 
wederkomst dus. En dan zijn Zijn Apostelen opgewekt, en tronen 
met Hem in Israël. 

Anderen die ook het hunne of de hunnen verlaten zullen 
hebben, ontvangen het eeuwige leven, 19:29 d.i. het leven van de 
toekomende eeuw. zoals Mk. 10:31 nadrukkelijk leert. « Maar 
velen eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. 
Want het K.d.H. is gelijk aan een heer des huizen ». Dit « want » 
zou niet mogelijk zijn als het niet ging over het aardse Kon. 
bedoeld in 19:28. Weer een bewijs dat het K.d.H. Israëlietisch in 
karakter is. 

Dan geeft de Heere de bekende gelijkenis. Alle arbeiders 
ontvangen evenveel, maar de laatste gaan voor de eerste. Zij die 
de hele dag arbeiden, zijn zij die Christus volgden in Zijn aardse 
bediening. Die ter derde ure kwamen, zijn zij die komen met de 
Uitstorting. Die ter 6e en 9e uren komen zijn als de Samaritanen 
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en als Cornelius. Die ter 11e ure komen zijn zij die in de toekomst
het evangelie des Koninkrijks zullen prediken tot een getuigenis,
allen voIken Mt. 24:14. Dan is het de laatste ure, 1 Joh. 2:18.
(Johannes schrijft bij vooruitziening, dit woord en krijgt eerst dan
zijn volle vervulling). 

Weer blijkt dus dat het K. der H. het aardse rijk voor Israël is.
De laatsten die geroepen worden om het evangelie des
Koninkrijks te predIken, zullen de eersten zijn om hun loon te
ontvangen. Dat loon is het aionisch leven, d.i. het leven der
toekomende eeuw. 

Waarom zullen zij de eersten zijn? Omdat zij levend ingaan en
de anderen die reeds gearbeid hebben eerst moeten opstaan. Dat
is de opstanding ten laatste dage, Joh. 11:24. Zij die als laatsten
toch de eersten zullen zijn, leven en arbeiden al die dagen (en
wellicht nog meerdere) voor het Koninkrijk. 

Waar thans het Kon. uitgesteld is door een andere bedeling, is
dit deel van Gods woord, n.l. het werk in de wijngaard, die het 
huis Israëls is, Jes. 5:7, ook onderbroken. Thans is de wijnstok,
uit Egypte overgebracht, Ps. 80:9, met vuur verbrand en
afgehouwen vs. 17. Eerst moet Israël weder gebracht worden, (ten
dele althans) vs. 20, zal de Heere Zijn aanschijn kunnen laten
lichten d.i. wederkomen om hen te verlossen. Tijdens het
gedeeltelijk hersteld zijn, loopt de laatste ure. 
 
MT. 22 DE UITNODIGING TOT DE BRUILOFT. 30. Mt. 22:2 « En 
Jezus antwoordende; sprak tot hen wederom door gelijkenissen
zeggen de: Het K.d.H. is gelijk een zeker Koning, Die Zijn Zoon
een bruiloft bereid had, » Men leze ook de volgende verzen. 

De verklaring. De Koning is God, de Zoon is Christus, voor
Hem werd de bruiloft bereid. Een deel van Israël dat Hem
aanneemt als Messias, is de Bruid. Deze zien we hier echter niet
getekend. Eerst in de toekomst wordt de Bruiloft gehouden, Op.
19. De dienstknechten gaan driemaal uit, tweemaal tot hetzelfde
volk, eens, na hun vernieling en de verbranding hunner stad, op
de uitgangen der wegen. De genoden wilden niet komen. De
bekendmaking van de Bruiloft had dus reeds eerder plaats gehad.
Dat was dan ook de Oosterse gewoonte. Vaak meer dan een half
jaar te voren werd zo'n vorstelijke bruiloft aangekondigd. Men
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had dus alle tijd om zich klaar te maken. De eerste uitnodiging 
nu geschiedde door Johannes, de vriend des Bruidegoms, door 
Jezus en zijn 12 Apostelen en de 70 uitgezondenen. De genoden 
lieten echter op zich wachten. Als de ossen en gemeste beesten 
geslacht en alle dingen reeds gereed zijn, worden zij nogmaals 
genodigd, maar wilden niet komen. Dat typeert Israël in de tijd 
van Handelingen. Toen was van Gods zijde alles gereed. Het 
Lam was geslacht, Hand. 3:18, 19, de Bruiloft kon beginnen. De 
toebereiding was voorbij Mt. 3:3; Luk 1:17. Maar Israël acht het 
niet, het ging zijn eigen weg. Het nam de dingen licht op, Hebr. 
2:3. De tekenen en wonderen en krachten van Pinksteren hadden 
ten slotte geen uitwerking ten goede. Ze bleven in hun gewone 
doen van akkerbouw en koopmanschap, zie Mt. 13:22 (de 
doornen). De tweede uitnodiging maakte sommigen hunner boos. 
Ze grepen de dienstknechten en deden hun smaadheid aan. Men 
denke aan Petrus' en Johannes' gevangeneming Hand. 4:3, aan 
der Apostelen smaadheid Hand. 5:41 aan Paulus' vervolging 
Hand, 8:3; 9:1. Er worden er zelfs ook gedood. Men denke aan 
Stefanus Hand. 7:59, 60, aan Jakobus Hand. 12:2. Om met een 
andere gelijkenis te spreken: de landlieden waren de wijngaard 
niet waardig. 

Wat deed de Koning nu? Hij werd toornig en zond Zijn 
krijgsheren. De doodslagers werden vernield, hun stad in brand 
gestoken. Dat is geschied in het jaar 70. De Romeinen hebben 
Israël vertreden, Jeruzalem in brand gestoken, velen gedood en 
hun nationaal bestaan in Kanaän onmogelijk gemaakt. 

Tussen v. 7 en 8 van Mt. 22 ligt de tegenwoordige bedeling der 
verborgenheid evenals ze tussen het welaangename jaar des 
Heeren en de dag der wrake onzes Gods ligt. De Koning heeft 
het bruiloftsfeest moeten onderbreken. Immers Hij heeft zijn 
heerlegers moeten zenden, en oorlog moeten voeren. Hoe zou Hij 
dan aan het houden van een bruiloft kunnen denken ? Daarna —
hoe lang wordt niet geopenbaard en is nog niet te zien — zendt 
Hij wederom dienstknechten en zegt: De bruiloft is wel bereid, 
maar de genoden waren het niet waardig. De bruiloft blijft dus, 
God houdt Zijn bemoeienis met Israël. Hij knoopt de lijn weer 
aan. De genoden van de vorige bedeling waren het bijwonen niet 
waardig evenmin als de landlieden de wijngaard. Maar God zal 
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de wijngaard aan andere landlieden geven. Dat zijn niet de 
heidenen, want er staat voor anderen Alloi d.i. van dezelfde 
soort. Israël wordt dus hersteld en krijgt andere landlieden over 
zich. Zo knoopt de Heere weer aan, want het geldt nog steeds het 
K.d.H. van vs. 2. En als dat dààr Israël betreft, betreft het dat 
evenzo in vs. 8 bij de nieuwe uitnodiging. 

De bruiloft is opgeschort. In de eindtijd moeten de knechten 
uitgaan op de uitgangen der wegen en allen noden zovele als zij 
er vinden vs. 8. Ze doen dat en de bruiloftszaal wordt vol vs. 10. 
Dit typeert Israëls verstrooiïng en mede hen, die zullen komen 
van oosten en westen en aan zitten met Abraham, Isaäk en Jakob 
in het K.d.H. Zij gaven gehoor aan de uitnodiging. 

De kinderen des Kon., dat is het toenmalige Israël, worden 
uitgeworpen, andere, de verstrooiden, worden geroepen. Dat doet 
Jakobus, Petrus, Johannes en Judas in en door hun brieven, die 
voor Israël zijn. Nu mogen allen, die de nodiging geloven, 
komen. 

De wijngaard krijgt nieuwe landlieden. Hier krijgen we de 
vierde soort bodemgesteldheid, de goede aarde. Toch zijn allen 
nog niet gereed. Een der aanzittende gasten heeft geen 
bruiloftskleed aan. Dat is de boze dienstknecht van Mt. 24:48-51. 
Die geloofde niet aan de komende Koning. Zij die zo het K.d.H., 
het Messiaanse rijk van Christus binnensluipen en zich 
geveinsdelijk onderwerpen, worden niet aan de bruiloft geduld 
en buiten geworpen bij de andere kinderen des Kon. die het reeds 
eerder zijn gedaan. Zij zijn het niet waardig, zie Mt. 10:37, 38; 
Hand. 13:46-52; zie vs. 51 en Mt. 10:14; Op. 3:4, 16 b; Luk. 
20:35; 21:34-36. 

Er komen goeden en kwaden. De engelen zullen ze scheiden 
Mt. 13. De reden wordt gegeven: Velen zijn geroepen, weinigen 
uitverkoren. Het bruiloftsfeest door de Koning aan gericht vraagt 
een kleed, De gerechtigheid der Farizeegn en Schriftgeleerden 
baat niet Mt.5, het fijne lijnwaad der gerechtigheid der heiligen 
wordt geëist, Op. 19:8. De roeping en verkiezing moet 
vastgemaakt worden 2 Petr. 1:5-11. In de laatste dagen zullen 
velen van Israël gehoor geven aan de roeping tot de bruiloft, 
maar niet aller motieven daarvoor zullen voor God bestaan 
kunnen. Zij zullen niet allen mede aanzitten. Een wandel in 
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oprechtheid en hoopvol uitzien naar de Bruidegom wordt geëist, 
men moet het kleed van de rechtvaardigmaking der heiligen aan 
hebben, men moet gewassen zijn van de zonden, Op. 1:5 en 
gemaakt zijn tot koning en priester. 
 
MT. 23. WEE U. 31. Mt. 23 « Maar wee u gij Schriftgeleerden en 
Farizeërs, gij geveinsden, want gij sluit het K.d.H. voor de 
mensen overmits gij daar niet in gaat en degenen, die ingaan 
zouden, niet laat ingaan. » Dit is het eerste der 7 wee u's in dit 
hoofdstuk (vs. 14 ontbreekt n.l. in de betere handschriften.) 

De Farizeën en Schriftgeleerden sloten èn voor zichzelf èn 
voor anderen het K.d.H. toe door hun leer en geveinsdheid. Hun 
leer bestond vooral uit inzettingen, die het gebod Gods 
krachteloos maakten, zie vs. 16, 18, 23. Het gevolg was 
geveinsdheid. Van buiten gereinigd, van binnen vol van roof en 
onmatigheid vs. 25, van buiten rechtvaardig, van binnen vol 
geveinsdheid en ongerechtigheid vs. 28. Zo werd het K.d.H. 
gesloten, men kon er niet ingaan. De gerechtigheid van het Kon. 
stond tegenover hun ongerechtigheid als de klare bergbeek tot 
het stinkend moeras. 
 
MT. 25. DE 10 MAAGDEN. 32. Mt. 25 « Alsdan zal het Kon. d. H. 
zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen 
uit, den bruidegom tegemoet. » 

Dit is de laatste tekst met de term K.d.H. Hij verplaatst ons 
naar de tijd van het einde, naar de laatste ure. 

Alsdan. Wanneer? Als het is in de dagen van de toekomst van 
de Zoon des mensen Mt. 24:27. Voor wie is het K.d.H.? Voor 
Israël. Want Mt. 24 handelt over Israël. De Heere Jezus voorspelt 
daarin 3 dingen: de verwoesting van de tempel, Zijn toekomst en 
het einde der eeuw (ten onrechte vertaald door voleinding der 
wereld 24:3 Gr. sunteleia tou aioonos. Zie Mt. 13:39, 40, 49). 

In de eindtijd nu is het K.d.H., dus Israëls rijk, dat God weder 
als rijk inzet door Israël ten dele in het land te brengen, gelijk aan 
de maagden die uitgaan tot ontmoeting van de Bruidegom. De 
gelijkenis is bekend, de verklaring is niet zo gemakkelijk. De 
gebeurtenissen gaan vanzelf vlak aan de toekomst Gr. parousia, 
vooraf, want men gaat uit de Bruidegom tegemoet. De gelijkenis 
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is een aansporing om te waken. « Waakt dan », luidt vs. 13, « 
want gij weet den dag niet noch de ure in dewelke de Zoon des 
mensen komen zal. » Niet allen die ingaan in het K.d.H. gaan in 
tot de Bruiloft des Lams. Het gaat hier niet over het zalig 
worden, zoals veelal uitgelegd wordt, maar over het waakzaam, 
zijn, de maagden leven wel in de verwachting van de toekomst, 
maar worden sluimerig en slapen alle in. De komst overviel haar 
bijna, alleen het middernachtelijk geroep doet hen ontwaken. Nu 
blijkt, dat niet allen op het lange uitstel gerekend hebben. Aan 
vijf harer ontbreekt de olie. Meestal wil men dat zo uitleggen, dat 
die vijf naam- of mondbelijders zijn, maar niet werkelijk 
wedergeborenen. Is dit zo, dan geven de 5 wijze maagden haar 
een zeer dwaze raad. Immers ze zeggen: Gaat heen en koopt olie 
bij de verkopers. Is de zaligheid dus voor geld te koop? Is, bij 
een of andere leraar heilige geest te verkrijgen, kan men nog 
gauw met een schuldbelijdenis geholpen worden? De gewone 
uitlegging die gegeven wordt, draagt van achteren uit iets in dat 
er niet in gelezen moet worden. De dwaze maagden hadden olie, 
maar niet genoeg. Wie meent, dat het kopen van de olie het 
middel is om zalig te worden, ontkent daarmee de volharding der 
heiligen. De fout zat niet in het niet hebben van de olie, maar in 
een tekort hebben aan olie, aan een niet klaar zijn. Allen werden 
sluimerig, maar de 5 wijzen hadden gerekend op een lang 
uitblijven; de anderen niet. Hun olie was niet toereikend d.i. zij 
waren niet bereid, zij waren niet voldoende verlicht. En om 
meerder licht te krijgen, moesten zij naar de verkopers. 

Wie zijn nu die maagden in de eindtijd ? Israëlieten, die naar 
de toekomst des Heeren uitzien en zich voorbereid hebben. 
Mogelijk zijn het groepen uit de 10 stammen die dan nog ten dele 
verstrooid zijn onder de volken. In de eindtijd vinden we de dan 
in hoofdzaak nog maar een gedeeltelijk herstel in Kanaän van de 
twee stammen Juda en Benjamin met enkelen uit de andere tien, 
terwijl de overgrote meerderheid der 10 stammen nog buiten het 
land is. Waar niet gans Israël de bruid is en er meer groepen bij 
de Bruiloft betrokken zijn (bruiloftskinderen, genoden, dienaren 
enz.) vormen de maagden ook groepen uit Israël. Alleen de 
waakzamen gaan in tot de. bruiloft, de anderen missen die. 

Verklaring en toepassing moeten gescheiden worden. Het « 
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alsdan » zegt ons, dat de vervulling nog niet heeft plaats gehad.
Toch zijn er velen door het lezen van dit deel van Gods Woord
opgeschrokken uit hun stille zondige gerustheid en zijn bevreesd
geworden dat ook zij eenmaal buiten de zaligheid zouden staan.
Zij hebben de Heere aangelopen als een waterstroom en zijn
gevorderd op de levensweg of hebben het pad des levens
gevonden. Dat is de toepassing die Gods Geest maakt. Maar dat
geldt dan een persoon. De uitlegging is voor de hele groep die 
leeft in die (toekomstige) tijd. Die groep moet waken omdat hij
dag noch ure weet. 

Tot slot zij gewezen op een verschil met Paulus' leer, wat wijst
op een andere bedeling. Paulus schrijft in 1 Thess. 5:6 wel: « Zo 
laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons
waken en nuchter zijn. » Maar aan het slapen d.i. het 
ingedommeld zijn, zodat die dag n.l. des Heeren als een dief zal
bevangen, is niet verbonden het buitengesloten worden. Want,
zegt vs. 9 en 10, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot
verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus, Die
voor ons gestorven is, opdat wij hetzij dat wij waken, hetzij dat 
wij slapen te samen met Hem leven zouden. Hier zijn we in een
andere sfeer. Een met een rechterstoel. Niet van uitsluiting. Het
werk van de slapende kan verbrand worden, maar hij zelf wordt
behouden als door vuur 1 Cor. 3:12-15. Hij zelf mist het bij de 
Heere zijn niet. En dat missen de dwaze maagden wel t.o.v. de
Bruidegom. We willen daarmee niet zeggen, dat het niet erg is als
men slaapt. Het is wel erg. Men zal het loon missen, wijl men niet
mee gebouwd heeft op het Fundament. Maar wat God gebouwd
heeft op dat Fundament, dat blijft staan. Er is geen afval der
heiligen. 

Hiermee sluiten we de lange uiteenzetting af en hebben tevens
een overgang gemaakt naar het volgende punt: Het verschil
tussen Kon. der hemelen en Kon. Gods. 
Vooraf willen we nog de parallel plaatsen in betrekking tot het
bovenstaande en in de andere evangeliën nagaan. 
 
KON. DER HEMELEN EN KON. GODS SAMENVALLEND. In de 
volgende plaatsen achten wij Kon. der hemelen en Kon. Gods
samen te vallen. M.a.w. daarin is Kon. Gods slechts een andere
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benaming voor Kon. der hemelen. 
 

Het woord « hemel » wordt dikwijls gebruikt voor God Zelf,

Mk. 4:11  « ... de verborgenheden van het Kon. Gods. »
Mk. 4:26  « Alzo is het Kon. Gods alsof een mens het zaad in de

aarde wierp. »
Mk. 4:30  « Waarbij zullen wij het Kon. Gods vergelijken... bij

een mosterdzaad. »
Mk. 9:1  « Voorwaar zeg Ik u, dat er sommigen zijn van

degenen die hier staan, die den dood niet zullen
smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Kon.
Gods met kracht gekomen is. » Het gaat hier over 
Christus' verheerlijking, beeld van de majesteit, die
Hij eenmaal in Zijn toekomst voor Israël zal hebben,
2 Petr. 2:16.

Mk. 9:47  « ... Het is u beter maar één oog hebbende in het Kon.
Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende in het
helse vuur geworpen te worden. »

Mk. 10:14 « Laat de kinderkens tot Mij komen,en verhindert ze
niet, derzulken is het Kon. Gods. ».

Mk. 10:15 « Voorwaar zeg Lk u, zoo wie het Kon. Gods niet
ontvangt als een kindeke, die zal in hetzelve
geenszins ingaan. »

Mk. 10:23 « Hoe bezwaarlijk zullen zij die goed hebben, in het
Kon. Gods inkomen. »

Mk. 10:24 « Kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen, die op het
goed hun betrouwen zetten, in het Kon. Gods
ingaan. »

Mk. 10:25 « Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van
een naald, dan dat een rijke in het Kon. Gods inga. »

Mk. 12:34 « ... Jezus zeide: Gij zijt niet verre van het Kon. Gods.
»

Mk. 14:25 « Voorwaar zeg Ik u, dat Lk niet meer zal drinken van
de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik
dezelve nieuw zal drinken in het Kon. Gods. »

Mk. 15:43 « ... Jozef ... een raadsheer, die ook zelf het Kon. Gods
was verwachtende. » Deze term komt dus 14 maal 
voor in Markus.
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Wiens woning daar is, zie Ps. 73:9; Dan. 4:26; 2 Kron. 32:20; 
Mt. 21:25; Luk. 15:21: Lk heb gezondigd tegen den hemel d.i., 
tegen God en voor u; Joh. 3:27. De Heere nu zal in het Aramees 
gesproken hebben van het Kon. d. H. Mattheus, door Gods Geest 
geleid, heeft de term letterlijk vertaald, terwijl de andere 
evangeliën voor andere groepen bestemd, de betekenis vertaalden 
en spreken van Kon. Gods. Toch heeft de H. Geest in Mattheus' 
evangelie ook ons willen leren dat er verschil is tussen K.d.H. en 
Kon. Gods en hiermee de basis gelegd voor latere 
onderscheidingen. 

Dat Markus met Kon. Gods bedoelt het Kon. in Israël, dat zijn 
centrum zal hebben in Jeruzalem, waarbij de Davidische 
heerschappij wordt opgericht, blijkt uit Mk. 11:9, 10: « Hosanna, 
gezegend is Hij, Die komt in den naam des Heeren. Gezegend zij 
het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den 
naam des Heeren. Hosanna in de hoogste (hemelen). » 

Men ziet in welke gedachtensfeer het volk leefde. Het zag in 
Christus de Vorst van het Huis van David en dacht aan een 
herstel van Davids troon. Christus had en heeft daar naar Zijn 
geboorte recht op. Te algemeen meent men nog, dat Israëls 
aardse verwachting van het Koninkrijk onjuist was. Maar 
waarom heeft Christus wel de Farizeën bestraft, die het juichen 
wilden verhinderen, maar niet de schare, die mede onder leiding 
Zijner discipelen, het deden? Dit is een duidelijk bewijs, dat 
Christus het, hiermee eens was en de verwachting juist was, al 
was de tijd nog niet daar. Het koninkrijk van Vader David is 
geen geestelijk maar een letterlijk, geen hemels maar een aards 
rijk. Evenals David het Koninkrijk in Israël oprichtte na de 
nederlaag die de Filistijnen het land toegebracht hadden, zo zal 
Davids grote Zoon het rijk oprichten na de tenietdoening van de 
Antichristus. Evenals Saul koning werd naar de keuze van het 
hart des volks — een koning als de volken — zo zal de 
Antichristus dat ook worden. Dan. 9:27 Daarna kwam David, de 
man naar Gods hart. Zo komt na des Antichristus' heerschappij 
over Israël de Man in Wie God al Zijn welbehagen heeft, de 
wortel en het geslacht Davids. 

Bij Lukas, die voor de Heidenen schreef die door Paulus van 
de afgoden tot God bekeerd waren en Christus schetst als de 
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Zoon des mensen, die dus voor de hele menschheid gekomen is, 
valt de term Kon. Gods samen met Kon. der hemelen in de 
volgende teksten: 

Luk. 4:43 « Maar Hij zeide: Ik moet ook anderen steden het 
evangelie van het Kon. Gods verkondigen. » 

Luk. 6:20 « Zalig zijt gij armen, want uwer is het Kon. Gods. »
Luk. 7:28 « Want Ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen 

geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper, 
maar de minste (Gr. de Kleinere = de Jongere) in het Kon. Gods 
is meerder dan hij. » 

Luk. 8:1 « ... Hij reisde... predikende en verkondigende het 
evangelie van het Kon. Gods. » 

Luk. 8:10 « ... En Hij zeide: U is het gegeven de 
verborgenheden van het Kon. Gods te verstaan. » 

Luk. 9:1, 2 « En Zijn 12 discipelen geroepen hebbende, gaf Hij 
hun kracht en macht over al de duivelen (demonen) en om 
ziekten te genezen en zond ze henen om te prediken het Kon. 
Gods. » 

Luk. 9:11 « En de scharen, dat verstaande, volgde Hem; en Hij 
ontving ze en sprak tot hen van het Kon. Gods, en die genezing 
van node hadden, maakte Hij gezond. » 

Luk. 9:27 « En Ik zeg u, waarlijk, daar zijn sommigen 
dergenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat 
zij het Kon. Gods zullen gezien hebben. » 

Luk. 9:60 « Maar Jezus zeide: Laat de doden hun doden 
begraven, doch gij ga heen en verkondig het Kon. Gods.» 

Luk. 9:62 « En Jezus zeide tot hen: Niemand die zijn hand aan 
den ploeg slaat en omziet naar hetgeen achter, is, is bekwaam tot 
het Kon. Gods. » 

Luk. 10:9 « En geneest de kranken... en zegt tot hen: Het Kon. 
Gods is nabij gekomen. » 

Luk. 10:11 « Nochtans zo weet, dat het Kon. Gods nabij 
gekomen is. » 

Luk. 12:31 « Maar zoekt het Kon. Gods en alle deze dingen 
zullen u toegeworpen worden. » 

Luk. 13:18 « Waaraan is het Kon. Gods gelijk, en waarbij zal 
Ik het vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad... » 

Luk. 13:29 « En daar zullen er komen van Oosten en Westen 
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en zullen aanzitten in het Kon. Gods. » 
Luk. 14:15 « ... Zalig is hij die brood eet in het Kon. Gods. » 
Luk. 16:16 « De Wet en de Profeten zijn tot op Johannes; van 

dien tijd af wordt het Kon. Gods verkondigd en een iegelijk met 
geweld op hetzelve. » 

Luk. 18:16 « Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert 
ze niet, want derzulken is het Kon. Gods. » 

Luk. 18:17 « Voorwaar zeg Ik u: zoo wie het Kon. Gods niet 
zal ontvangen als een kindeke, die zal geenszins in hetzelve 
komen. » 

Luk. 18:24, 25 « Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed 
hebben in het Kon. Gods ingaan, want het is lichter dat een 
kemel ga door het oog van een naald dan dat een rijke in het 
Kon. Gods inga. » 

Luk. 18:29 « Voorwaar zeg Ik u, dat er niemand is die verlaten 
heeft huis, of ouders, of vrouw, of kinderen om het Kun. Gods... 
» 

Luk. 19:11 « ... en omdat zij meenden, dat het Kon. Gods 
terstond zoude openbaar worde. » 

Luk. 21:31 « Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien 
geschieden, zo weet dat het Kon. Gods nabij is. » 

Luk. 22:16 « Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal 
totdat het vervuld zal zijn in het Kon. Gods. » 

Luk. 22:18 « Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de 
vrucht des wijnstoks totdat het Kon. Gods zal gekomen zijn. » 

Luk. 23:51 « ... die ook zelf het Kon. Gods verwachtte. » 
Men ziet door vergelijking met de teksten in Mattheus, hoe 

Lukas telkens de naam Kon. Gods gebruikt voor K.d.H. 
Hetzelfde doet Johannes in de twee teksten, waarin Kon. Gods 
voorkomt. 

Joh. 3:3 « Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand 
wederom (Gr. van boven) geboren worde, hij kan het Kon. Gods 
niet zien. » 

Joh. 3:5 « Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet 
geboren wordt uit water en geest, hij kan in het Kon. Gods niet 
ingaan. » 
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KON. DER HEMELEN EN KON. GODS IN MATTHEUS. In 
Mattheus komen vier teksten voor, waarin Kon. Gods staat en 
niet K.d.H. Volgens de Nederlandse Konkordantie zijn het er 
vijf, volgens de Nieuwe Griekse vier. 

Mt. 6:33 « Maar zoekt eerst het Kon. Gods en Zijn 
gerechtigheid. » Hier staat volgens de oudste handschriften 
alleen Kon., niet Kon. Gods. 

Mt. 12:28 « Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen 
(demonen) uitwerp, zo is dan het Kon. Gods tot u gekomen. » 

Mt. 19:24 « En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel 
ga door het oog van een naald dan dat een rijke inga in het Kon. 
Gods. » 

Mt. 21:31 « ... Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de 
hoeren u zullen voorgaan in het Kon. Gods. » 

Mt. 21:43 « Daarom zeg Ik u lieden, dat het Kon. Gods van u 
zal weggenomen worden, en aan een volk gegeven, dat zijn 
vruchten voortbrengt. » 

Mattheus legt op deze wijze t.o.v. de evangeliën verband 
tusschen K.d.H. en Kon. Gods. Dat het Kon. Gods een wijder 
betekenis kan hebben, komt bij hem evenwel ook uit. 

We wezen er reeds op, dat het rijk en de heerschappij en de 
grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, aan het volk 
der heiligen des Allerhoogsten zal gegeven worden, zie Dan. 
7:27. Dat is het Kon. der hemelen. Maar die Allerhoogste bezit 
niet alleen de aarde, maar ook de hemelen, Gen. 14:19. Beide nu, 
hemelen en aarde, ja ook de hemel der hemelen, vormen of 
maken uit het Kon. Gods. 

Het Kon. d. H. is een sfeer in het Kon. Gods. Wat tot het Kon. 
d. H. behoort, behoort ook tot het Kon. Gods. Maar het 
omgekeerde is nog niet steeds het geval. Niet alles wat tot het 
Kon. Gods behoort, behoort tot het Kon. d. H. Alle 
Amsterdammers zijn Nederlanders en behoren tot het Kon. der 
Nederlanden, maar niet alle Nederlanders zijn Amsterdammers. 
Amsterdam is een deel van Nederland, van het Kon. der 
Nederlanden. 

In het « Onze Vader » vinden we beide koninkrijken 
aangeduid. Aldus: « Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzo 
ook op aarde. » 
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Als Gods wil op aarde geschiedt, is het K.d.H. d.i. van of uit de 
hemelen met kracht gekomen. Thans is dit deel van het Kon. 
Gods nog in grote opstand tegen Hem en is het nabije Kon. d. H. 
terug geweken, waar Zijn Koning naar een ver land gegaan is om 
het te ontvangen en het volk verstrooid is. Bezien we nu Mt. 
19:24 en 21:43, dan is er o.i. niet veel of geen verschil. Beide 
sferen vallen samen. 

Mt. 19:20, 24 « Voorwaar Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in 
het K.d.H. zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat 
een kemel ga door het oog eener naald, dan dat een rijke inga in 
het Kon. Gods. » Plaatsen we hiernaast Luk. 18:24 en 25. « Hoe 
bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Kon. Gods 
ingaan, want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een 
naald dan dat een rijke in het Kon. Gods inga. » 

Beide evangelisten spreken hier van de rijke jongeling. Waar 
Mattheus herhaalt: « Wederom... » blijkt hoe de sferen hier 
samenvallen. Hier geeft de Heilige Geest ons de brug van Kon. 
Gods tot Kon. d. H.; ze staan niet los, naast of boven elkaar, 
neen, ze grijpen in elkaar in. Hetzelfde vinden we nog eens, en 
wel in Mt. 21:43: Het Kon. Gods zal van Israël weggenomen 
worden en aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten 
voortbrengt. De wijngaard is Israël, dat behoort tot het K.d.H. De 
Geest geeft ons deze twee teksten om de sferen in elkaar vast te 
leggen. Men mocht menen, dat het K.d.H. geheel los was van of 
stond buiten het Kon. Gods. 

Een voorbeeld ter opheldering. 
Men kan zeggen: Het is bezwaarlijk om zonder bewijs van 

Nederlanderschap naar Antwerpen te gaan. Het is gemakkelijker 
Nederland zonder papieren van legitimatie te doorkruisen, dan 
zonder bewijs van Nederlandschap per officiëele reisgelegenheid 
België binnen te komen. Volgt uit deze zinnen nu, dat Antwerpen 
= België? Voor hem die aardrijkskundige kennis heeft, niet. 
Antwerpen is een deel van België. In onze zinnen letten we 
echter niet op hetgeen beide doet verschillen, maar op wat ze 
vereenigt: 't Is alles Belgisch gebied. Zo ook in Mt. Alles wordt 
omvat door de term Kon. Gods. Maar Kon. der hemelen is een 
sfeer daarin. Nu letten we echter, niet op wat ze onderscheidt, 
maar op wat hier het samenvallende is. En dat samenvallende is, 
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dat de rijke moeilijk zal ingaan in het Kon. der hemelen. Waar 
dat een deel is van het Kon. Gods, kunnen we het ook Kon. Gods 
noemen. Als we maar in het oog houden welk deel van het Kon. 
Gods hier bedoeld wordt. Want Paulus schrijft de rijken, 
milddadig te zijn in de wereld. Die behoorden ook tot het Kon. 
Gods, maar niet tot het deel van het Kon. Gods dat hier Kon. der 
hemelen genoemd wordt. 

Voor we van deze tekst afstappen, bezien we waarin het 
bezwaarlijke bestaat. Tevens blijkt dan, hoe we nu in een andere 
bedeling staan. 

Men weet hoe in het Jubeljaar alles tot de bezitters 
wederkeerde, behalve de verkochte huizen in de steden, Lev. 
25:1315, 28, 29. De Israëliet kon dus alleen tijdelijk verarmen of 
tijdelijk bezittingen hebben buiten zijn erfdeel. De rijke jongeling 
nu had vele goederen en wilde daarvan geen afstand doen. Toch 
moest dat volgens de Wet. Daarom zegt de Heere hem alles ie 
verkopen. Dan zou hij een schat hebben in de hemel, d.i. in de 
tijd en de bedeling als de hemel op aarde heerst, dus in het 
Messiaanse rijk. Nu blijkt, dat hij het 10e gebod niet in praktijk 
brengt: Gij zult niet begeren... iets dat uws naasten is. Hij gaat 
bedroefd heen. En dan zegt de Heere Jezus de woorden van onze 
tekst, en leert hoe de rijke die goederen heeft, bezwaarlijk zal 
ingaan. Hij kan hoogstens met zijn eigen erfdeel ingaan, want in 
het Messiaans rijk wordt het land opnieuw verdeeld, zie Ez. 
48:23-29. Ligt dat erfdeel in de voor de stam aangewezen strook, 
misschien kan hij het behouden. Maar meer ook niet. Alle andere 
goederen moeten afgelegd worden, evenals de kameel ontladen 
werd als de hoofddeuren der poort gesloten waren om door de 
kleine te kunnen gaan, die naast de hoofdingang was en naald 
heette. De karavaan die te laat kwam om door de poort in te 
gaan, zag zich verplicht alles af te laden en de kameelen 
ongeladen door de naald te laten door kruipen. Zo zal de rijke 
met goedereen alle goed moeten afstaan. Zo deed Barnabas in 
Hand.4:36, 37. Hij volgde de raad van Christus op en verkocht 
zijn goederen om het geld de armen te geven. Levieten hadden in 
het geheel geen goederen buiten de steden die hun ter woning 
waren aangewezen. 

De andere twee teksten doen meer het onderscheid gevoelen. 
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Waar deze twee verenigen, onderscheiden Mt. 12:28 en 21:31. 
Christus wierp de demonen uit. Dat behoorde ook tot het K.d.H. 
wat de gezondmaking betrof. Maar ook tot het Kon. Gods, daar 
de demonen niet tot de aardse sfeer, maar tot de hemelen behoren 
of behoord hebben. 

In dat opzicht was dus het Kon. Gods nabij gekomen. Gods wil 
geschiedde hier op aarde door verdrijving der demonen. En om 
dat aan te tonen, gebruikt Mattheus de term Kon. Gods. Evenzo 
in Mt. 21, waar de Heere spreekt over het voorgaan van 
tollenaars en hoeren. In het K.d.H. hadden deze feitelijk geen 
plaats. Toch gingen zij voor in het Kon. Gods. Hier zien we 
duidelijk de andere sfeer. Het K.d.H. is het rijk waar een Koning 
zal regeren in gerechtigheid. In het Kon. Gods is God de 
Albeheerser. En waar het schepsel van Hem vervreemd en 
afgedwaald is, zoekt Hij voor dat Kon. tevens hetgeen verloren 
was. Om tot het Kon. Gods in te gaan, moet de opstand, waar die 
plaats heeft gehad, gebroken worden, de vijanden met God 
verzoend. Zo ligt het in de lijn van dat Kon. om Christus als 
Priester te zien. Voor het K.d.H. is Hij Davids Zoon, Die van zee 
tot zee zal regeren en de ellendigen recht doen. Voor het Kon. 
Gods is Hij Abrahams zoon, Die Zich geeft om met God te 
verzoenen. In Zijn Persoon liggen beide sferen begrepen; in Zijn 
ambten worden ze openbaar. Waar hoeren en tollenaars Hem 
gehoor gaven, gingen zij voor. Zij kwamen tot waar schuldbesef 
en hadden Christus niet alleen als Zoon van David nodig, maar 
ook als Zoon van Abraham. Zij zetten de eerste treden op de weg 
van de rechtvaardigmaking des geloofs. De uitwerking van dat 
punt is voor later. 
 
DE DOOP VAN JOHANNES. De doop van Johannes was iets uit de 
hemel, dat is iets nieuws, of iets dat een nieuw stempel zette op 
de tijd. Hij kwam om. het nabije K.d.H. aan te kondigen, Mt. 3:1-
2 en doopt in water. Men vertale niet « met water »; dat is 
Westerse dogmatiek. Johannes dompelde in water. Het was de 
doop der bekering tot vergeving der zonden Mk. 1:4. Die zonden 
vloeiden voort uit het niet houden van het eerste verbond. Zonde 
betekent doelmissing. Israël nu had ook zijn doel gemist. Dat 
moest het belijden. Door het zenden van Johannes bewijst de 
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Heere Zijn genade en barmhartigheid. Hij wil een nieuw verbond 
maken. De. « toekomende toorn » is de toorn over hen, die God 
ongehoorzaam zijn. Hij zou en zal komen voor de oprichting van 
het K.d.H. op aarde Mal. 4:1: 1 Thess. 1:10; 2:16; 5:3. Hij geldt 
allereerst Israël. De toekomende toorn is begin van de dag des 
Heeren, waarin Hij alle hoovaardige en hoge en verhevene 
vernederen zal, Jes. 2:12 e v. Door de toekomende toorn wordt 
het koninkrijk van God en van Zijn Christus, Op. 11:15. 

De waterdoop van Johannes zet dus voorop, dat er zonde is. 
Die zonde wordt verpersoonlijkt tot schuld en moet beleden 
worden. Zie de klassen die tot Johannes komen, Luk. 3:10-14. De 
waterdoop was alleen geoorloofd bij schuldbelijdenis, zie Mt. 
3:6. De Farizeën en Saddeceën die ook gedoopt wilden worden, 
zagen zich dit geweigerd. De waterdoop is geen formule of 
ceremonie tot inlijving in enige korporatie, maar werd geeist tot 
ingang in het K.d.H. Ook dat is niet in het oog gehouden. 
Bekering, belijdenis van zonde en waterdoop golden Israël Van 
daar ook de belofte van de doop in heilige geest die er direkt op 
volgt Mt. 3:11. « Die na mij komt... Die zal u in heilige geest en 
in vuur dopen. » Was de waterdoop de erkenning, de geestesdoop 
was de uitbranding der zonde. 

Het woord Heilige Geest wordt in onze Bijbel met een 
hoofdletter geschreven. Men meent vaak dat hier de derde 
Persoon in Gods Wezen bedoeld wordt. Dat is hier echter 
geenszins het geval. Hier wordt niet de Geest als Gever maar als 
gave bedoeld. Men leze dan ook: heilige geest en zie daarin de 
kracht uit de hoogte Luk. 24:49. Zie Hand. 1:4, 5; 2:4; 8:15. Die 
heilige geest was voorzegd in Joël 2:28. Hij diende ter reiniging 
(de dorsvloer doorzuiveren). De bloedschulden van Jeruzalem 
moesten verdreven worden door de geest des oordeels en de 
geest der uitbranding, Jes. 4:4. In deze tekst (Jes. 4:4) zien we de 
beide dingen genoemd, die Johannes ook noemt, maar met wat 
andere woorden. Hij spreekt over heilige geest en vuur. Dit is een 
stijlfiguur d.i. een taaluitdrukking, waardoor men met twee 
woorden één zaak of begrip neerschrijft. Men noemt dat de 
stijlfiguur Hendiades d.i. twee voor één. Heilige geest en vuur 
betekent met een vurige, dat is reinigende heilige geest. De 
uitbranding van Jes. 4:4 zit dan in het vuur van Matth. 3:11 en 
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oordeel in geest des oordeels. Het heilige staat hier tegenover het 
onheilige dat geoordeeld wordt, het onreine de drek der dochter 
Sions tegenover het reinigende. De waterdoop wordt gevolgd 
door de vuurdoop. En moest dat worden, anders was de bekering 
een geveinsde of onvoldoende. We zien daar een voorbeeld van 
in Hand. 8. Simon de Tovenaar werd wel gedoopt 8:13, maar 
ontving geen heilige geest vs. 19-24. Hij kreeg geen deel aan 
deze gave Gods. Als we nu nog in de bedeling van de waterdoop 
leefden, zou deze — en dan na belijdenis van zonden dus bij min 
of meer bewuste personen — moeten gevolgd worden door de 
gaven van heilige geest, gaven die het hart louterden, het stenen 
hart verteerden, het vleesen hart baarden en inlijfden in het 
Nieuwe verbond. De geest der uitbranding werd dan bron van 
levenswater. De rots des harten werd geopend en stromen van 
levend water zouden uit het binnenste vloeien, Joh. 7:38, 39. 

Waar de Heilige Geest thans niet aldus werkt maar er 
verscheidenheid der bedieningen is, 1 Cor. 12:6, is dit een 
bewijs, dat de bedeling veranderd, ja voortgeschreden is; van het 
zichtbare komen we tot het onzichtbare, van de waterdoop in de 
evangeliën ging het door water- en geestesdoop in de 
Handelingen tot de ééne doop in Efese, die des Geestes, Ef. 4. De 
reiniging des heiligen geestes in Israël zou en zal voorafgaan aan 
de toekomende toorn, waarin de verterende macht van de geest 
zal openbaar worden, want met de adem (Hebr. roeach = geest) 
Zijner lippen zal Christus de goddelooze doden Jes. 11; 2 Thess, 
2:8; Op. 19:21. 

Dat alles is nu uitgesteld. En de doop in water èn die van 
heilige geest èn in vuur zijn opgeschort tot de tijden der 
wederoprichting aller dingen, door de profeten vermeld. Thans 
werkt de Geest door mede te doen sterven, mede te doen opstaan, 
mede in de hemel te zetten, door tot mede-lichaam te vormen. 
Hij doet dit als God Die inwerkt; Fil. 2:13. 
 
THANS NOG WATERDOOP? Men zal tegen een en ander 
opmerken, dat Mk. 16:16 a zegt: « Die geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, » dat Paulus ook doopte, 1 
Cor. 1:14, dat Mt. 28:19 spreekt van het al de volkeren 
onderwijzen, dezelve dopende. We ontkennen deze feiten niet. 
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We merken echter op 1° dat Mk. 16:16 b niet zegt, dat wie niet
gedoopt zal zijn, verdoemd zal worden maar: wie niet geloofd zal
hebben, 2° dat Rom. 6:3 spreken van « zovelen als wij gedoopt 
zijn, » 3° dat Paulus niet gezonden was om te dopen, 1 Cor. 1:17,
4° dat Mk. 16:17 het geloof verbindt aan tekenen en zegt: « En 
diegenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen
zullen zij spreken. slangen zullen zij opnemen en al is het, dat zij
iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken
zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. » Nu 
een van tweeën: Ons geloof is niet goed, want niemand onzer
volgen deze tekenen of er is een verandering gekomen in de
bedeling. En indien dit laatste het geval is en ons geloof een
andere inhoud heeft, een andere sfeer betreft, hoe kan men dan de
waterdoop in welke vorm dan ook, doen overgaan, waar hij reeds
in de bediening voor Hand. 28 niet zodanig op de voorgrond
stond, dat hij een bijzonder kenmerk is van Paulus' evangelie.
Christus heeft hem niet gezonden om te dopen, zegt 1 Cor. 1:17,
bewijs dat de waterdoop reeds toen niet beslist gevorderd werd.
Mk. 16:16 en 17 laat ook doorschemeren, dat niet de waterdoop,
wel het geloof allermeest nodig was. De waterdoop gold allereerst
het Koninkrijk op aarde. Zolang God dat wilde oprichten, kon de
waterdoop toegepast worden, ook aan de Heidenen. Maar reeds in
Paulus' eerste bediening was hij niet gebiedend; Christus had hen,
niet gezonden om te dopen. De oprichting van het Koninkrijk is
thans uitgesteld. God heeft een nieuwe bedeling ingezet, wat
bewezen wordt door Mk. 16:17: thans gelooft men maar geen der
gelovigen heeft de daar genoemde tekenen, bewijs dat er iets
veranderd is. Alles wat met het Koninkrijk op aarde en de
oprichting er van verband houdt, is nu opgeschort. Ook de
waterdoop in welke vorm. 

T.o.v. Mt. 28 is op te merken, dat er thans aan de Volken niet
geleerd moet worden wat Christus op aarde Zijn discipelen uit
Israël geleerd heeft, maar het Paulinische evangelie, want God
heeft Paulus gezet tot prediker, apostel en leraar der Heidenen, 2
Tim. 1:11. Hiermee is Mt. 28 opgeschort tot de oprichting van het
Koninkrijk. Dan eerst zal deze opdracht z'n vervulling verkrijgen
en dan zal Christus met hen zijn al de dagen tot aan de voleinding
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van de aioon. Men ziet hoe alles tot zijn recht komt mits men de
bedelingen onderscheidt. Voor deze bedeling is er slechts de doop
van het met Hem sterven en met Hem opstaan om in nieuwigheid
des levens te wandelen. 
 

5. Wet, Gelijkenis, Profetie. 
 
DE DRIE GROTE REDEVOERINGEN. In Mattheus vinden we drie 
grote rede voeringen en wel de Bergrede in Mt.5-7, de 
gelijkenissen van Mt. 13 die handelen over de verborgenheden
van het K, d. H. en de profetie op de Olijfberg, Mt, 24 en 25. 

In de eerste, uitgesproken op een berg, leerde Hij Zijn
discipelen, Mt. 5:1-2, in de tweede sprak Hij door gelijkenissen
13:1, de derde is een profetie over de toekomende gebeurtenissen,
Mt. 24:3. 

De eerste stelt de eisen en wetten tot ingang in het Koninkrijk,
de tweede handelt over de tussenperiode die begint bij de
verwerping van het Kon., en voortgezet wordt als God de lijn met
Israël weer aanknoopt, de derde is geheel toekomstig. We hebben
dus: 
 

 
We zien zo Beter wat de Bergrede is en voor wie ze is. Ze

Betreft de voorschriften tot het ingaan in het K.d.H. 
De Bergrede is zeer misverstaan. Men heeft ze los gemaakt van

Israël en daardoor verwrongen. De Christenheid heeft ze willen
maken tot leiddraad van haar geestelijk leven en het Christelijk
Communisme tot Basis voor het maatschappelijk leven. De
Bergrede is evenwel noch het evangelie voor de Kerk, noch de
grondwet voor enige Maatschappij Buiten Israël. De Kerk heeft
iets veel hogers in Paulus' evangelie voor de Heidenen, de
Maatschappij heeft niets, wijl de tijden der Heidenen nog niet

Mt.  5-7 Op een berg. Voorschriften. Het Kon. verklaard.
Verleden.

Mt.  13 Uit het huis. Gelijkenissen. Het Kon. verworpen.
Bij de zee. Verleden — toekomst. Niet tegenwoordig.

Mt.  24-25 Op een berg. Profetie. Het Kon. opgericht.
Toekomst.
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vervuld zijn. De Bergrede moet dan ook voor Israël uitgelegd 
worden. Over de toepassing weet men onze gedachten. 

De Bergrede is nodig voor de oprichting van het Kon. der H. 
Waar Israël het eerste verbond verbroken heeft, geeft Hij Die op 
Sinai sprak, Hebr. 12, nu als de beloofde Profeet, Deut. 18, de 
voorschriften die vereist worden om tot het Nieuwe verbond te 
komen. 

De Bergrede is verscherping der wet, zie Mt. 5:22, 29, 30 en 
behoort tot het Ev. des Koninkrijks. Israël moest zich weer 
Bewust worden van zijn koninklijke roeping. Daartoe wordt deze 
rede gegeven. Om echter de harten der gelovigen in Israël niet 
kleinmoedig te maken, opent ze met een reeks van » 
zaligsprekingen » zoals men ze ten onrechte noemt. Er staat een 
negenvoudig: Gelukkig. Het Gr. woord is vertaling van het Hebr. 
van Psalm 1, dat vertaald is door: welgelukzalig, maar Beter zou 
luiden: Gelukkig. 
 
DE BERGREDE. We komen nu tot enige toelichtende 
bijzonderheden over de Bergrede en geven enige strukturen uit 
de C. Bible. 
 

Vooreerst de ontleding van de gehele Bergrede. 
 

 
Mt. 5:1 Jezus spreekt deze rede uit op een Berg, zegt de St, V. 

Het Gr. heeft de berg, d.i. de bekende berg, zo bekend, dat hij 
niet genoemd behoeft te worden. Als we de struktuur als 

A
1

5:1-2 Inleiding.
B

1
5:3-12 Geestelijke gesteldheid. Waar Gebed.
C

1
5:13-16 Ware discipelen.
D

1
5:17-7:12 Het Koninkrijk. Zijn Wetten.

D
2

7:13-14 Het Koninkrijk. De ingang er in.
C

2
7:15-23 Valse leraars.

B
2

7:24-27 Geestelijke gesteldheid. Ware wijsheid.
A

2
7:28, 29 Besluit.
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uitlegging mogen nemen, kan die Berg de Olijfberg zijn geweest. 
Want tegenover de Berg van Mt. 5:1 staat de Olijfberg van Mt. 
24. 

5:2 Jezus leert hen. Het Blijkt uit Mt. en Luk., dat de Heere 
deze rede in gedeelten telkens herhaald heeft. Mt. 18:8, 9; 19:9; 
Luk. 8 e.v. Uit de rede Blijkt, dat ze in nauw verband staat met 
het K.d.H. Vs. 3 is er de sleutel van. « Hunner is het K.d.H. » En 
waar hei; K.d.H. uitgesteld is, is deze rede ook opgeschort t.o.v. 
zijn eisen tot het Ev. des K. weder gepredikt zal worden in de 
toekomst Mt. 24. 
 
MT. 5:3-12. Spreken we thans over een en ander. 
 

Deel B
1
 vorige struktuur ontledend, hebben we: 

 

 
Men ziet weer de harmonieuze bouw. Tweemaal hebben de 

term K.d.H., 8 maal staat er het woord makarios, gelukkig. 
5:3-12 Acht Zaligsprekingen. De term « zalig » in de St. V. 

achten wij onjuist. Gelukzalig zou nog ietwat gaan, maar Beter 
is: gelukkig. In het Hebr. is het Asherei, in Ps. 1:1 vertaald door: 
Welgelukzalig. In Asherei zit het woord Aser, wat: geluk 
betekent. Dus: gelukkig of: wel hem, enz. 

Vs. 3, 4 De armen van geest, d.i. in zichzelf. Geest staat hier 
voor het onzichtbare innerlijk van de mens, de weerkaatsing van 
zijn wezen in zichzelf. Wel hem, die daarbij ziet, hoe nietig hij is. 
Die armen zijn de nederigen van hart, waarover Maria het heeft 

B
1

a
1

5:3 Erfgenamen van het K.d.H.
b

1
5:4 Treurenden. Hun loon.
c

1
5:5 Zachtmoedigen. Erfdeel. Het land.
d

1
5:6 Ware gerechtigheid.

d
2

5:7 Vruchten der gerechtigheid.
c

2
5:8 Erfdeel. God zien.

b
2

5:9 Vredestichters. Hun loon.
a

2
5:10-12 Erfgenamen van het K.d.H.
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in Luk. 1:52 en die staan tegenover de hoogmoedigen in de 
gedachten hunner harten, vs. 51. 

Om zich arm van geest te gevoelen, moet er eerst ontlediging 
vooraf zijn gegaan. Men moet eerst arm worden. En dan kan 
Christus er het « welgelukkig » over uitspreken. Hier ligt achter 
het zich bekeren, het berouw hebben, het zichzelve bekend 
gemaakt worden, het beschaamd zijn Jer. 31:19, de erkentenis 
van het verbreken van het eerste verbond. Tot zulke armen nu, 
die arm in zichzelf zijn en uitzien naar de belofte des Geestes van 
Joël 2, richt de Heere Jezus het woord en spreekt hen een 
welgelukkig toe. Immers dat is de eerste en tevens de 
voornaamste stap tot ingang in het K.d.H. Uit het arm zijn in 
geest, in zichzelf, vloeit het rechte treuren voort. Wat klaagt dan 
een levend mens een ieder klage vanwege zijn zonde, zegt 
Jeremia. Zulke treurenden over de Breuk van Sion, over Israëls 
val, die de Klaagliederen tot de hunne maken, zullen vertroost 
worden. De geluksprekingen zijn zo een tegenhanger van de 
Klaagliederen. Aan zulke klagers zal God grote dingen doen 
Luk. 1:49. Hunner is het K.d.H., iets wat we reeds verklaard 
hebben. 

Vs. 5. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Dit is een 
citaat van Psalm 37:11, Voor het aardrijk is beter te lezen: het 
land. De Heere spreekt tot Israël en herinnert hen aan de belofte 
aan Abram: « Uw zaad zal Ik dit land geven, » Gen. 13:15. Dat 
zaad is het zachtmoedige. Type: Isaäl. 

Vs. 6. De hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid zullen 
met goederen vervuld worden Luk. 1:53. Zij dorsten naar de 
gerechtigheid en zijn daarin navolgers van de vader der 
gelovigen, die op zijn gerechtigheid het zegel der besnijdenis 
kreeg. Zij zijn in zichzelf dus niet gerechtig, maar voelen hun 
grote onheiligheid en ongerechtigheid wegens het schenden van 
Gods Wet. Zij hongeren en dorsten naar de Vervuller der 
gerechtigheid. 

Vs. 7. De barmhartigen zijn de medelijdenden, zij die zich 
verstandig gedragen bij een ellendig mens. Ps. 41. Hun zal 
barmhartigheid geschieden. Ps. 41 zegt: De Heere zal hen 
bevrijden ten dage des kwaads, d.i. van de toekomende dag des 
toorns. 
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Vs. 8. De reinen van hart zijn zij, aan wie een stenen hart 
ontnomen, een vlesen hart gegeven is, zij die met David gebeden 
hebben: « Schep mij een rein hart, o God en ver nieuw in het 
binnenste van mij een vasten geest, » Ps. 51. Welgelukkig hen, 
want zij zullen God zien. Dat zal zijn als het land beërfd wordt. 
Zie lid C

1
 en C

2
 van de struktuur. 

Vs. 9 De vreedzamen, de vredemakers volgens het Gr., zijn zij 
die de vrede van Jeruzalem zoeken, de nijd van Efraim verfoeien, 
Juda's benauwing wraken, Jes. 11. Zij zullen Gods zonen 
genaamd worden zegt het Gr. Hier hebben we een vooruitgrijpen 
op wat later nader geopenbaard worden zal, zij zullen waardig 
geacht worden die eeuw te verwerven en de opstanding uit de 
doden. Het zijn zonen der opstanding, Luk. 20, 34, 35. Zulken 
heeft God nodig om Israël te leiden. 

Vs. 10 De vervolgden moeten verblijd zijn. De vervolging toch 
om Christus' wil is hun een bewijs, dat Gods Geest op hen rust, 
zie 1 Petr. 4:12-14. Zij mogen God verheerlijken, vs. 16. 

Men ziet hoe ver de Heere reeds grijpt. We hebben hier een 
samenvatting van het hele terrein der wedergeboorte, die eenmaal 
geheel Israël ten deel zal vallen. Zij die dat toen reeds ervoeren, 
zijn de uitverkorenen. Welgelukkig hen. We hebben hier 8 
soorten karakters. Acht geestesgesteldheden. Dit 8-voud is 
symbolisch, 8 is het nieuwe begin en wijst mede op de 
opstanding. Daarom staat er telkens: zij zullen. 

De Heere geeft de tijd niet rechtstreeks aan. Wel zijdelings, n.l. 
in vers 3. Het land beërven viel na de verbreking van het eerste 
verbond pas in de toekomende eeuw, in DE eeuw Gen. 13:15; 
17:6-8. Ook het God zien wijst daarop. In vs. 3-12 zien we de 
groepen voor het K.d.H. Alleen deze 8 soorten hebben toegang 
tot dat Koninkrijk. Vervolging moge hun deel zijn, geen nood, 
hun loon is groot in de hemelen, dat is als de hemelen op aarde 
heersen. Zij behoren tot het zaad aan hetwelk het land in 
eeuwigheid ten deel valt. 
 
MT. 5:13-16. We zetten de ontleding voort. C

1
 vs. 13-16 spreekt 

over de ware discipelen. 
 
(Zie volgende pagina.)

423



 
Dit zaad Abrams moet het zout der aarde zijn, d.i. moet Israëls 

volksleven doortrekken. Zelf lost het zout bij doorzouting op, 
maar de bewarende activerende kracht blijft, ja komt zo tot zijn 
recht. De ware discipelen zijn bederfwerend zout. Dat wijst 1e op 
de aardse roeping. Hier is geen sprake van een gezet zijn in de 
hemel met Christus, 2e op bederf onder de volken, dat tegen 
gegaan moet worden. Het zout in Palestina gewonnen kon 
smakeloos worden; als het opgehoopt werd op de aarde of aan 
zon en licht werd blootgesteld, verloor het zijn smaak en was 
nergens meer nuttig toe. De ware discipelen moesten ook het 
licht der wereld zijn, d.i. de volken ten licht verstrekken door hun 
de wijze wetten Gods te leren en zo God te leren verheerlijken. 
 
MT. 5:17-21. In lid D

1
 volgt de uiteenzetting over het Kon. en 

zijn wetten. We hebben deze struktuur: 
 

 
Christus kwam niet om de Wet en de Profeten te ontbinden. 

Hij zou ze vervullen. Onder de Wet zijn hier wel de 5 eerste 
boeken van Mozes te verstaan. Alles moet vervuld worden, ook 
dat Israël hersteld wordt in zijn land. Hemel noch aarde zullen 
voorbijgaan. We weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde komt, Jes. 65, Op. 21, 2 Petr. 3. Hier valt de klemtoon er 
op, dat zij niet voorbij zullen gaan voor alles vervuld is. Hoe zal 
alles vervuld worden. Door het doen plaats hebben van het 
beloofde of bedreigde. Niets zal daaraan ontbreken. De jota is de 

C
1

e
1

5:13 Zout der aarde (aarde).
f

1
5:14- Licht der wereld.

e
2

5:-14 Stad op een berg (aarde).
f

2
5:15. 16 Een kaars.

D
1

h
1

5:17-20 Wet en Profeten vervullen.
i

1
5:21-48 Overtreding van Mozes en de Profeten.

i
2

6:1-7:11 De inzettingen der ouden.
h

2
7:12 Wet en Profeten vervullen.
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Hebr. letter i, de tittel waarschijnlijk het stipje boven een der 
Hebr. medeklinkers. Als dit rechts staat, is het een sh, links een s, 
wat verschil in woord kan geven (zie hfdst. IV, Dan. 12:4). 

Het ingaan in het K.d.H. was niet licht. Er werd gerechtigheid 
voor vereist en wel een, die overvloediger was dan die der 
Schriftgeleerden en Farizeën. We hebben deze tekst reeds 
besproken en er op gewezen, dat we hier staan op het terrein der 
Wet in een heel andere sfeer dan waarin Paulus later komt. Dat 
kan niet anders. Israël is in de Wet geplaatst en moet die 
vervullen. Zij die het K.d.H. in willen gaan, moeten de geboden 
houden. Wie groot er in wil zijn, moet ze doen en leren. 
 
MT. 5:21-18. In vs. 21-48 vinden we een verscherping van de 
Wet van Mozes. De Wet van Mozes ge- of verbood iets 
uitwendigs, de Heere gaat terug naar de wortel der zaak. 

Vs. 21-26 Niet doden. Christus veroordeelt ook de allereerste 
opwelling.  

Vs. 27-32 Niet echtbreken. Christus veroordeelt de eerste 
onreine ritseling.  

Vs. 33-42 Niet eedzweren. Christus verbiedt dat in het Nieuwe 
Verbond.  

Vs. 43-48 Het liefhebben, ook van de vijand. 
Deze geboden gaan dus dieper dan de eisen bij Sinai gesteld en 

aan Mozes geboden. Zij vragen volmaaktheid. « Weest dan 
gijlieden volmaakt gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is », vs. 48. 

Ook in onze bedeling moet naar volmaaktheid gestaan worden. 
Paulus jaagde er naar, Fil. 3:12, had het nog niet gegrepen. Het is 
eigenlijk het teniet doen wat ten dele is, 1 Cor. 13:10. Het is geen 
volmaaktheid van wetsbetrachting en vervulling. Men verwarre 
niet. 

Een enkele aantekening over Matth. 5:21-48. 
Vs. 21, 22 Christus vervult de Wet, d.i. maakt ze vol door 

verdieping en aanvulling. Daardoor brengt Hij in een andere 
sfeer en wel in die der liefde. Immers Hij komt tot de ware 
zedelijke verhoudingen. Die bestaan niet in het opvolgen van 
uitwendige geboden, maar in het hart. Zo dringt Hij door tot in de 
kern der zaak en ontbloot meteen de dodelijke wonde, die leidde 
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tot vernietiging van het Oude Verbond. Er was geen liefde. Het 
gebrek en gemis aan liefde leidde (en leidt nog) tot allerlei 
overtreding. Hij verscherpt de eisen om tot ware ontdekking te 
leiden. Zo wordt de weg gebaand tot de wedergeboorte. Deze 
wordt vergezeld van zelfveroordeling. Dat moest Christus de 
discipelen ook leren. Vandaar de oordeeluitspraken, bijz. vs. 22, 
26, 29 en vs. 30. 

Raka was een vreselijke betiteling. In vs. 22 zien we de 3 
toekomstige rechtbanken: het gericht d.i. het plaatselijke of 
gewestelijke, de Grote Raad, en het helse vuur Gr.: vuur der 
Gehenna d.i. brandend in het dal van Gehinnom ten westen van 
Jeruzalem, zie 2 Kron. 33:6 en Jer. 7:31-33. Deze laatste 
veroordeling is de Messiaanse Luk. 12:5. 

Vs. 29 Ergeren d.i. ten val brengen. Eenmaal zal alle doodslag, 
overspel, diefstal enz. rechtmatige vergelding ontvangen. 't is 
daarom beter over zich recht te doen wanneer dat nodig is om 
zich zelf daarvoor te vrijwaren, dan in het gericht gedood en in 
de Gehenna geworpen te worden, het vuur dat eenmaal de lijken 
der overtreders zal verslinden, Jes. 66:24. 

Vs. 33 Zie Lev. 19:12. 
Vs. 35. Jeruzalem is de stad Ps. 48:2. 
Vs. 39. « Maar Ik zeg u dat gij den boze niet wederstaat, maar 

zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. » 
Het de boze niet wederstaan geldt niet voor alle tijden. Christus 
Zelf heeft dit niet gedaan, Joh. 18:22, 23, bewijs dat Hij in de 
Bergrede het oog heeft op een bijzondere tijd, bijzonder de dagen 
van de Antichristus. Hem en zijn aanhangers moet men niet 
wederstaan, maar duldzaam verdragen wat zij aandoen. Ook hier 
blijkt weer, dat de Bergrede « bedelingswaarheid » is, d.i. 
waarheid die niet voor alle groepen en alle tijden doorgaat, maar 
alleen gegeven is als onderwijs voor een bepaalde groep of een 
bepaalde tijd. 

Vs. 41 Hen, die de weg vroegen, moest men een mijl 
begeleiden, Christus wil dat men dat twee mijlen zal doen. Ook 
bij transport moest men een mijl de bagage of vracht dragen. Nu 
moest men het twee mijlen doen. 

Vs. 43 Uw vijanden: persoonlijke, politieke, godsdienstige. 
Vs. 44 Van af: zegent ze die geweld doen, wordt in twee oude 
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handschriften niet gevonden. 
Vs. 46 Gevarieerd herhaald in Luk. 6:35. 
In hfdst. 6:1-7, 11 gaat het over de inzettingen der ouden. 
6:2-4 Over aalmoezen doen. 
6:5-15 Over het gebed. 
6:16-18 Over het vasten. 
6:19-24 Over de rijkdom. 
6:25-7:11 Over het zorg hebben, enz. 
6:2 Hun loon weg, d.i. hun loon al ontvangen, dus niets meer te 

wachten; zo ook in vs. 5 en 16. 
In vs. 9-13 hebben we het onze Vader. Ook dit gebed is zeer 

misverstaan. Men noemt dit het allervolmaakste gebed. Dat nu is 
niet zo. 't is een volmaakt gebed voor de discipelen van het 
K.d.H. De Geest bidt in Efese anders., zie 1:15-23 en 3:14-21. 
De Heere zegt niet: Bidt dan aldus, maar nadrukkelijk: bidt gij 
dan. In het Gr. wordt het persoonlijke voornaamwoord er bij 
gebruikt. Er staat feitelijk: Aldus bidt gij. De Heere geeft dat 
gebed dus aan de discipelen, die Hij leerde over het K.d.H., 6:1, 
2. 
Israël kende God als Vader. Het was immers Zijn eerstgeboren 
zoon Ex. 4:22. Zij heten kinderen (zonen) Israëls Deut. 32:8. Gij 
zijt toch onze Vader, Jes. 63:16, 64:8. Dat recht hadden de 
volken niet. De eerste 3 beden gelden God; Uw naam worde 
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede... Gods naam 
was en werd onheiligd onder de Heidenen, Ez. 36:22. Zijn 
koninkrijk moest komen. En dat Kon. werd nu aangekondigd. 
Dat is het Kon. in Dan. 2 en 7 beloofd, het Kon. over de 
koninkrijken. God wil geen Volkenbond over de volken, maar 
Israël tot hoofd der volken. Als dat zo wordt, is het K.d.H. 
gekomen. 

Thans is het uitgesteld. Israël is als natie verworpen, de tijden 
der heidenen zijn nog lopende. Toen moest men er om bidden, 
thans is er een geheel andere bede, zie Efese. In het K.d.H. zal 
Gods wil geschieden op aarde. Dan kan er ook vrede op aarde 
komen, Luk. 2. Thans geschiedt Gods wil nog niet op aarde. 
Zonde is niet naar Zijn wil. De zonde is dus geen noodzakelijke 
evolutie in het wereldplan, maar gaat in tegen dat plan. Het onze 
Vader leert ons dat op duidelijke wijze. De tijd komt, dat Gods 
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wil ook op aarde plaats zal hebben zoals in de hemelen. 
De bede: Geef ons heden ons dagelijks brood is een 

merkwaardige. Dagelijks staat er niet, hoewel het af te leiden is 
uit Israëls historie. Er staat, omgezet in lopend Nederlands: Geef 
ons heden het op ons neerkomende brood. Dagelijks, Gr. 
epiousios, ook in Luk. 11:3, betekent op (ons) zijnde d.i. op ons 
neerkomende, afdalende. Het manna was een afdalend brood en 
ook een dagelijks brood, (met uitzondering van de 7e dag). Men 
kan hierin iets mystieks zien aangeduid n.l., Christus, die het 
levende Brood is, Joh. 6:32, 33. Ook dat is waar. Maar o.i. is hier 
wat anders bedoeld. Uit de geluksprekingen weten we, dat er 
vervolging zal plaats hebben. Dat wordt ons nader geopenbaard 
in Op. 12, waar de Vrouw, Israël, moet vluchten voor de woede 
van het Beest. Zij vindt een plaats in de woestijn, waar zij gevoed 
wordt een tijd, en tijden en een halve tijd d.i. 3½ jaar of 42 
maanden of 1260 dagen, Op. 12:14. Gedurende die tijd heerst het 
Beest, Op. 13:5. Mogelijk worden de vervolgde discipelen in de 
woestijn gevoed door brood dat andermaal uit de hemel 
neerdaalt. Christus legt de bede daartoe in de mond der Zijnen. 

En vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze 
schuldenaren, zegt de St. V. Dit is beslist verkeerd. Er staat: 
Gelijk wij hebben vergeven onzen schuldenaren. Dus: Niet gelijk 
wij vergeven, maar: hebben vergeven. Op grond van de 
vergeving aan anderen gegeven, moeten de discipelen vragen om 
vergeving aan God, In de gelijkenis van Matth. 18 over de 
koning en de knechten zagen we reeds, wat dit betekent. Israël 
moest zijn schuldenaars, dat waren de Heidenen die hen vervolgd 
hadden, vergeven. Dan zou God hun hun veel grotere schuld 
vergeven. De discipelen die in het K.d.H. in wilden gaan, 
moesten daarmee beginnen door hun vijanden lief te hebben en te 
bidden voor hun vervolgers Ml. 5:44. Van daar deze bede. Israël 
heeft dit als natie niet gedaan, zij waren woedend om de zegen, 
die aan. de Heidenen door Paulus' prediking gegeven werd Hand, 
21. Dat is hun val geworden. Door hun ongehoorzaamheid (ook 
aan deze bede) is de barmhartigheid de Heidenen geworden 
Rom. 11:30. 

Thans is het juist omgekeerd. Niet wij hebben eerst onze 
schuldenaren vergeven om daarna van God vergeving te 
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verkrijgen, maar omdat God ons vergeven heeft, vergeven we 
elkander: « Vergevende elkander gelijkerwijs ook God in 
Christus ulieden vergeven heeft, » Ef. 4:32. 

Mt. 6:14, 15 leggen nader Mt. 6:12 uit. « Want indien gij den 
mensen hun misdaden vergeeft, zo zal Uw hemelse Vader ook u 
vergeven. » En vs. 15: « Maar indien gij den mensen hun 
misdaden niet vergeeft, zo zal ook Uw Vader uw misdaden niet 
vergeven. » Hier hangt dus de vergeving af van 's mensen 
houding tegenover anderen. Als hij vergeeft, vergeeft God, In 
Efese is ons vergeven. Men ziet welk een grote ommekeer. Als 
wij nog in de bedeling van de volheid des tijds leefden, dan 
waren al de inzettingen van de Bergrede van kracht. Wij leven 
niet in die bedeling. Nu leren wij er uit verschil te zien. Dat God 
ook nu de woorden van de Bergrede kan gebruiken tot geestelijke 
opvoeding, geven we direct toe. Maar dat is dan middel. Het doel 
voor onze tijd ligt verder. 

6:22 « Indien uw oog eenvoudig is, » d.i. klaar. 
6:25 « Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven. » 

Aldus de St. V. Er staat echter: Zijt niet bezorgd voor uw ziel. 
Dit is een Hebreeuwse term voor persoon, uzelf. Dat dit zo is, 
bewijst het vervolg: « wat gij eten en wat gij drinken zult, noch 
voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is de ziel niet meer 
dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? » Met ziel wordt 
hier het lichaam, de persoon zelf, bedoeld. Dat blijkt uit de 
ontleding van de tekst: 
 

 
Men lette op de betekenis die « ziel » in het Hebreeuws vaak 

heeft. Onder « ziel » verstaat de Schrift dikwijls de persoon des 
mensen met al zijn werkingen, waaronder ook eten en drinken 
gerekend wordt. De Schrift ziet de mens steeds als een eenheid 
en kent niet die scheiding, die wij, Westerlingen, aanbrengen in 
ziel en lichaam, waarbij men dan onder « ziel » iets onzienlijks, 

a
1

Zijt niet bezorgd voor uw ziel t.o.v. eten en drinken.
b

1
Noch voor uw lichaam t.o.v. kleding.

a
2

De ziel is meer dan het voedsel.
b

2
En het lichaam dan de kleding.
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abstrakts, geestelijks, verstaat. Wat wij zielkunde, psychologie 
noemen (psyche = ziel) moesten we beter: geestkunde, 
pneumalogie, heten. 

Uit vs. 31 blijkt weer, dat de ziel de hele persoon is. « Wat 
zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmede zullen wij ons 
kleden. » Het lichaam is de uitwendige verschijning, de uiterlijke 
vorm, de ziel de tastbare hoewel achter de uitwendige vorm 
verborgen lichaamsdelen. Hiermee is de inhoud van het begrip « 
ziel » niet uitgeput. Ook allerlei werkingen in het gevoelsleven 
zijn er vaak onder begrepen. 

6:32 « Al deze dingen zoeken de heidenen, d.i.: heidenvolken. 
» Ook dit woord is te veel individueel opgevat, n.l. als 
heidenmensen. Christus spreekt hier tot Israël in tegenstelling 
met de Volken. Dit blijkt duidelijk uit Mt. 10: « Gaat niet op de 
weg der heidenen, volken. » Zo moeten we het ook in Mt. 24 
nemen, dus als heidenvolken. 

6:33 « Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn 
gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
Het woord: « Gods » wordt in de betere handschriften gemist. Dit 
geeft echter een moeilijkheid met het vervolg: en Zijn 
gerechtigheid. De vorm van het woord « Zijn » duidt er op, dat 
het geen betrekking heeft op het woord koninkrijk. Dat is in het 
Gr. vrouwelijk, terwijl het « Zijne » terugwijst op een mannelijk 
zelfstandig naamwoord. Nu zijn zulke wendingen wel meer eigen 
aan de Israëlietische taalwereld, zodat dit niet beslist. Indien er 
Koninkrijk Gods moet gelezen worden, dan verwijzen we naar 
onze uiteenzetting van het verschil tussen K.d.H. en K. Gods. 

7:1, 2 « Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want 
met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden en met 
welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. » 

Hieruit blijkt weer het wettische standpunt. Daarbij krijgt men 
juist de wedermaat. Zoals bij oog om oog en tand om tand. 

7:6 « Geeft het heilige den tienden niet, noch werpt uw paarlen 
voor de zwijnen. » De honden zijn de heidenen, Mt. 15:26. 
Evenzo de zwijnen. Bij Israël waren ze veracht. Het zwijn was 
bovendien een onrein dier. Christus leert ons dus hier de 
Heidenen niet bekend te maken met de heilige dingen, iets wat 
later wel moest geschieden. Een sterk bewijs voor het exclusief 
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(uitsluitend) Israëlietisch karakter dat eenmaal weer in het oog 
gehouden moet worden. 

7:12 « Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden 
doen, doet gij hun ook alzo, want dat is de Wet en de Profeten. »

Mt. 7:13, 14 « Gaat in door de enge poort, want wijd is de 
poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er 
die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw, 
die tot het leven leidt en weinigen zijn er die denzelven vinden. »

Meestal wordt dit deel uitgelegd als te zijn de weg der « 
zaligheid ». Dit is niet zo. De Heere bedoelt wat anders. Weer 
moeten we terug naar het O.T. Mozes zegt in Deut. 30:15: « Zie, 
ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en den dood 
en het kwade. » Zie verder vs. 16-20. Dat zijn de twee wegen, 
waartussen Israël moest kiezen. Vs. 19: « Kiest dan het leven 
opdat gij leeft en uw zaad. » Dit is de smalle weg en de enge 
poort. Weinigen zijn er die door die weg zoeken in te gaan. Zij 
moesten komen tot het einde der wet, Christus. Israël zocht de 
wet der rechtvaardigheid uit de werken, Rom. 9:32. Daarbij 
stieten ze zich aan de Steen des aanstoots, gelegd in Sion, vs. 33, 
vielen daarover en werden verpletterd. Deze weg die breed was, 
leidde ten verderve. Velen gingen er op onder aanvoering der 
Farizeën. Deze allen hadden Gods rechtvaardigheid niet en 
zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Dat moest falen. 
Slechts weinigen vonden de smalle weg en de enge poort, dat is, 
zagen Christus als het einde der wet, als einddoel waartoe de Wet 
wilde leiden. — Het leven is het eeuwige leven, d.i. dat der 
toekomende eeuw. Dit berustte niet op het bouwen van Gods 
geboden, wat de Farizeën meenden, maar op de belofte, in Gen. 
13:15 aan Abram gegeven, 't was niet de Wet, maar de Belofte. 
Het eeuwige (aionische) leven was dus onafhankelijk van enige 
wet, was onvoorwaardelijk. God beloofde ook in de Wet het 
leven aan een ieder die de Wet hield. Israël moest daardoor leren 
in de Wet te staan en tevens te zien, dat het de Wet niet kon 
volbrengen. Zo doende zou het terug kunnen lopen op de Belofte. 
Israël wilde in eigen kracht de Wet volbrengen en raakte juist zo 
op de brede weg, de ondergang. Christus roept hun toe de nauwe 
weg te nemen en daarmee het Koninkrijk binnen te gaan 
krachtens de Belofte. Waar de Heidenen niet de Wet hebben, kan 
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hun die keus van de twee wegen niet voorgesteld worden. Zo 
zien we ook hier weer iets uitsluitend Israëlietisch. — Vs. 13 en 
14 staan tussen vs. 12 (Wet en Profeten) en vs. 15, de valse 
profeten. We moeten de uitlegging dan ook zoeken in de O.T. 
openbaring. 

7:21-23 bespraken we reeds. De toekenen van vs. 22 liggen op 
het terrein van het K.d.H., niet van de Gemeente van Ef.-Col. 

7:24-29. Hier wordt ons de wijze en dwaze man in Israël 
getoond. Wie Christus' Bergrede-woorden hoorde en ze deed, 
had zijn huis op een rots gebouwd, wie ze niet hoorde en deed op 
zand. Het bouwen op zand d.w.z. het niet weggraven van de 
grond tot op de rotsen, werd in Palestina (niet bij ons) vaak 
noodlottig. De bergstroomen spoelden het zand weg en het 
bouwsel viel. Dit wat het letterlijke betreft. De figuurlijke 
betekenis kan deze zijn. De slagregen is de grote verdrukking. 
Alleen hij, die op de Rots bouwt, zal veilig wonen en staan 
blijven. 

Men ziet, dat in de Bergrede van lijden, dood, opstanding en 
verzoening nog heel geen sprake is. Ze behoort dan ook tot het 
Evangelie des Koninkrijks dat gepredikt wordt, niet tot het Ev. 
Gods, dat we bij Paulus vinden. Men lette op de dingen die 
verschillen. 
 
MT. 8 EN 9. In Mt. 8 en 9 stelt de Heere Zichzelf voor als 
Messias en wel door de tekenen en wonderen, waarmee God 
medegetuigenis geeft aan Zijn zending. Hij is Heer, 8:2 en Zoon 
des mensen, 8:20. Zoon des mensen, d.i. Zoon uit Adams 
geslacht, is een nog omvangrijker titel dan: Zoon van David en 
Zoon van Abraham. Als Zoon van David heeft Hij recht op de 
troon, als Zoon van Abraham op het Land. Maar als Zoon des 
mensen, over de geheele aarde krachtens Gen. 1:26-28 en Ps. 8. 
Lukas stelt ons Hem bizonder als zodanig voor. Mattheus geeft 
ons hiervoor de basis. De titel: Zoon des mensen, komt 88 maal 
voor in de Griekse Schriften. Nergens in Paulus' Brieven aan de 
Voorhuid. Hij staat 84 maal in de Evangeliën, 32 maal in Mt., 15 
maal in Mk., 25 maal in Luk., 12 maal in Joh., 1 maal in Hand., 1 
maal in Hebreën, 2 maal in De Openb. 

De titel: de Zoon des mensen, vinden we het eerst in Mt. 8:20. 
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« De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar
de Zoon des mensen, heeft niet, waar Hij het hoofd neerlegge. » 
Wij geloven, dat Christus hiermee allereerst wil zeggen, dat Hij
geen vaste rustplaats had, dat Hij steeds voort moest. O.i. drukt
het niet allereerst Zijn armoede uit. Hij werd gediend door
vrouwen van haar goederen, Luk. 8:3. Velen ontvingen Hem in
hun woningen. Maar een blijvende rustplaats had Hij niet. — De 
laatste maal dat we lezen van de Zoon des mensen, is in Op.
14:14, waar we Hem gekroond zien met een gouden kroon en in
Zijn hand een scherpe sikkel gereed om te oordelen. — De 
verdeling van de titel: Zoon des mensen, over de Gr. Schriften
bewijst, dat de Zoon des mensen, wat dié titel betreft, niets, te 
doen heeft met de Gemeente Gods. Voor haar is Hij de Zoon 
Gods. Voor de Gemeente die zijn Lichaam is, het Hoofd. Zo
blijkt ook uit deze dingen, dat we hier voor een aardse
heerlijkheid staan, dat het in Mt. nog verre af is van het in de
hemel (overhemelse) gezet te zijn, zoals we later vinden in Efese.

Vs. 2-4 De genezing van de melaatse schijnt dezelfde als die
van Mk. 1:40 en Luk. 5:12. Dit behoeft evenwel nog niet. De
genezing in Mk. had plaats toen de Heere van de berg
afgeklommen was. Beiden zijn buiten de stad. De Heere gaat
daarop Kapernauw binnen, vs. 5. Volgens Mk. 1 en Luk. 5
gehoorzaamt hij niet, zodat de Heere de stad niet meer kon
binnengaan. Er zijn dus ook hier verschillen. Men behoeft ze niet
te harmonieeren. Het kunnen er zeer wel twee geweest zijn. 

8:12 bespraken we reeds. 
9:16, 17 « Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud

kleed, want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er
wordt een erger scheur. Noch doet men nieuwen wijn in oude
lederzakken, anders zo bersten de lederzakken en de wijn wordt
uitgestort... » Het oude kleed en de oude zakken stellen het eerste
verbond voor. Dat was niet te herstellen of opnieuw te vullen. Er
moest iets nieuws voor in de plaats komen. De nieuwe wijn is de
vreugde die God in het nieuwe Israël zal scheppen, het nieuwe
kleed zijn de klederen des heils. God lapt het oude niet op, Hij
schept wat nieuws. 
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MT 10. Over Mt. 10 zeiden we reeds iets. De struktuur van dit 
deel is leerzaam. Daaruit blijkt, dat dit deel in tweeën uiteenvalt 
en we hierin een dubbele bediening moeten lezen. Er is althans 
iets in, dat in de eerste uitzending niet vervuld is, n.l. het voor 
stadhouders en koningen gesteld, het gehaat worden, de 
vervolgingen. 

De struktuur van Mt. 10:1-42 is deze: 
 

 
10:6 De apostelen werden uitsluitend uitgezonden tot de 

verloren schapen van het Huis Israël. Tot die moest het K.d.H. 
gepredikt worden. Hieruit blijkt duidelijk, dat dit evangelie niet 
voor de Gemeente is, tenzij men zich op het standpunt stelt, dat 
de Gemeente Israël vervangen heeft. Gezien de profetieën over 
Israël, kan men dit bij ongedwongen uitlegging niet volhouden. 
Israël wordt weer hersteld. Niet Israël is een tussenperiode, maar 
de bedeling der Gemeente. Israël is een « eeuwig » volk. Hot 
K.d.H. blijkt dus duidelijk voor Israël te zijn. 

10:10 Een mate is een bedelzak, zoals Oosterse monniken, die 
er toen ook al waren, droegen. 

10:15 De dag des oordeels, waarin het Sodom en Gomorra 
verdraaglijker zal zijn dan die steden in Israël die de apostelen 
niet ontvingen, is een deel van de dag des Heeren, waarin Hij de 
wereld rechtvaardig zal oordelen. Zie ook Ez. 16:53-63. 

Het tweede deel begint met vs. 16 waarin op vervolging 
gewezen wordt. Zie Mt. 5:10-12. Uit vs. 18 blijkt, dat de Heere 
nog een verdere zending up het oog heeft. Deze zal gaan tot 

A
1

1-4 Zending.
B

1
5, 6 Voorschriften.
C

1
D

1
7-13 Hun ontvangst.
E

1
14, 15 Hun verwerping.

A
2

16 Zending.
B

2
16, 17 Voorschriften.
C

2
D

2
17-39 Hun verwerping.
E

2
40-42 Hun ontvangst.
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buiten het land, want er is sprake van een tot getuigenis der 
Heidenen zijn, van een gesteld worden voor koningen en 
stadhouders. Dit wijst er op, dat de Verstrooiïng, de Joden in het 
buitenland, mede daarbij betrokken zijn en dus de zending der 12 
apostelen niet voleind is. Als we de wijdere zending in verband 
brengen met Mt. 24:14, komt er meer licht. Zie ook vs. 19 en 
24:9, 10. Ook Luk. 21:16, 17. 

Vs. 22: wie volharden zal tot den einde toe schijnt te wijzen op 
het eind van de aioon: Zie Mt. 24:9, 13. 

Vs. 23 heeft veel moeilijkheid veroorzaakt. Door te lezen: of 
de Zoon des mensen moge gekomen zijn in plaats van: zal 
gekomen zijn, wordt veel opgelost. De Heere Jezus wenst, zo 
gelezen, dat de tussenperiode tussen het jaar van het welbehagen 
des Heeren en de dag der wrake kort moge zijn, zo kort, dat de 
12 discipelen alles nog mee mochten maken, Dat de verharding 
over Israël zou komen, stond vast, Jes. 6:10. De duur niet. Wel 
zegt Jes. 6:11, dat het hoelang zou zijn totdat de steden verwoest 
en het land verstoord zou zijn, maar dat dit 19 eeuwen zou duren, 
wordt nergens geopenbaard. Alleen Paulus zegt dat de duur een 
verborgenheid was, Rom;. 11:25. Christus spreekt in Mt. 10 
daaromtrent een wens uit: Zij mogen hun reis niet volbracht 
hebben of de Zoon des mensen moge gekomen zijn. Die komst is 
de wederkomst in heerlijkheid. 

Nu de tussenperiode zo lang is, staan we voor enkele 
moeilijkheden, n.l. deze twee: 1° Wist de Heere niet, dat de 
afstand in tijd zo groot zou zijn, 2° zullen dezelfde discipelen 
zonder Judas nu voor het eind dezer eeuw weer opgestaan zijn 
om hun reis te voleindigen in de steden Israëls. Wat de eerste 
vraag betreft, weten we, dat de Heere op aarde niet alles wist, Zie 
Mt. 24:36. Zelfs De Openbaring is Hem gegeven. Op. 1:1. Voor 
Hem kan toen ook zeer wel de lange tussenbedeling verborgen 
geweest zijn wijl die verborgen. was in God, Ef. 3:9; Col. 1:26, 
dus niet in de Schriften. Later, na Zijn hemelvaart, wist Hij ook 
de verborgen tijdsduur van Israëls verharding. Bij Zijn 
verschijning op aarde vergete men niet, dat Hij ons in alles is 
gelijk geworden uitgenomen de zonde, al zij direct toegestemd en 
beleden, dat de gezegende Zoon Gods niet in het onzer één zijn 
ondergaat. Naar Zijn mensheid was Hij beperkt, Luk. 2:52, al 
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waren Zijn uitspraken geheel waar en waarheid. Wat het tweede 
betreft, geloven we, dat het tweede deel van Mt. 10 de apostelen 
later, in de bedeling der Handelingen overkomen kan zijn. 
Jakobus b.v. werd door Herodes gedood, Petrus ook bijna, Hand. 
12. Later was Petrus in Babylon, 1 Petr. 5:13. Van de andere 
apostelen lezen we niet meer, behalve dat we Johannes op 
Patmos vinden. Toch schijnt het ons toe, dat 's Heeren woord een 
dieper betekenis heeft en we het niet onmogelijk moeten achten, 
dat de apostelen voor 's Heeren komst opgewekt worden om hun 
taak in de eindtijd weer voort te zetten. Dit ook in verband met 
Joh. 14, waar de Heere, Die heengegaan is om hun plaats te 
bereiden, nog niet wedergekeerd is om hen in het Vaderhuis te 
nemen. Wèl gelezen lijkt het ons toe, dat hieruit volgt, dat ze er 
ook volgens Johannes, zijn zullen. We laten een en ander verder 
onbeslist en stellen alleen mogelijkheden. Zou voor God iets 
onmogelijk zijn? 

Dat Mt. 10 een verre strekking heeft, blijkt ook uit vs. 28. « 
Vrees 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 Gehenna. » De Gehenna is het vuur 
dat bij Jeruzalem branden zal onder Messias regering, Jes. 66:24. 
De Heere bedoelt hier niet de onsterfelijke ziel der Westerse 
Theologie, want de ziel die zondigt, zal sterven, Ez. 18:4. De ziel 
is hier het inwezen van de mens dat ervaringen opdoet, zich uit. 
De opgedane ervaringen nu gaan niet verloren door de gewone 
dood. Zij rusten als een zaad, een graan, een kern, in de aarde. 
Dat kan de mens nimmer verderven. In de opstanding krijgt die 
kern zijn uitgroei. De dood vernietigt het wezen van de mens niet 
al stijgt dit niet op in de sferen die de Westerse Theologie leert. 
Het lichaam, de uitwendige mens kan men doden, het inwezen 
niet wegnemen, al is dit opzichzelf nog niet onsterfelijk. God 
alleen kan beide vernietigen, niet de mens. Hoe Hij het inwezen 
en de ervaringen er van bewaart. is een zaak, die Hem alleen 
bekend is. En ook veilig is bij Hem. 
 
MT. 11. In Mt. 11 zien we, dat zelfs Johannes verward raakt in de 
tijdsbedeling. Hij zegt: « Zijt gij degene die komen zou of 
verwachten wij een ander. » Ander is hier anderssoortige. 
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M.a.w., Johannes twijfelt of de Heere de rechte Messias is met 
het oog op Zijn optreden. Johannes doorzag de bedelingen niet, 
iets wat vele Christenen met hem gemeen hebben, hoewel zij 
beter konden weten. De Heere doet nu vele tekenen en verwijst 
Johannes naar Jes. 29:18 en 35:5, 6 en 61:1, plaatsen die, mede 
verwijzen naar de dag der wraak. De Heere wil dus zeggen: 
Johannes, ge hebt gelijk gehad. met uw prediking van de dag der 
wraak. Die zal komen. Zie in Mij echter nog meer dan Jezus van 
Nazareth, dan Davids en Abrahams Zoon. In Jes. 35:4 toch staat: 
« Ziet uw God zal ter wraak komen met de vergeldingen Gods, 
Hij zal komen en ulieden verlossen. » Johannes zal dus verlost 
worden, doch in de dag der wraak. Door te herinneren aan Jes. 
61, wil de Heere Johannes leren, dat deze dag voorafgegaan 
wordt door het welaangename jaar des Heeren. « Zalig is hij, die 
aan Mij niet geërgerd zal worden, d.i. ten val komen, » zegt de 
Heere. Dat kon zo licht, want Christus is gezet tot een val van 
velen in Israël. En wel hierom: Men begreep Hem niet t.o. v. de 
tijdsbedeling, men vatte niet, dat de Christus eerst lijden moest 
en alzo tot Zijn heerlijkheid ingaan. Johannes is staande 
gebleven. Christus zal hem zijn ter opstanding. 

11:11 is besproken. 
11:23. De hel is hier de hades, het onderaardse. 

 
MT. 12 DE LASTERING TEGEN DE GEEST. In Mt. 12 komt de 
krisis t.o.v. Zijn Persoon. De Meerdere dan de tempel, dan 
Salomo, dan Jona, wordt verworpen. Zijn demonen uitwerping 
wordt toegeschrevan aan Beelzebul, oorspronkelijk de God der 
vliegen, 2 Kon. 1:2, die later ook voor ander kwaad heette te 
behoeden en in Christus' dagen de god der demonen heette te 
zijn. Dan komt Christus' uitspraak over de lastering van de 
Heilige Geest, waarmee Satan zo vele Christenen benauwd heeft 
en nog benauwt. 

De lastering (niet de zonde) tegen de Geest was toen mogelijk 
en is ook geschied. Door de Farizeën hier, door anderen en Israël 
later. Christus waarschuwt er plechtig tegen. Wat men tegen Zijn 
Persoon spreekt, kan vergeven worden, maar wie de Geest 
lastert, krijgt geen vergeving, noch in deze eeuw, die loopt tot 
Zijn wederkomst, noch in de toekomende, die loopt tot op de 
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nieuwe hemel en aarde van Op. 21. De toekomende eeuw is 
gedurende de wedergeboorte, Mt. 19:28. Laat dit soms de 
mogelijkheid open dat Gods barmhartigheid en vergeving dan 
ook hun ten goede komt? 

Waarin bestond nu de lastering tegen de Geest. Daarin, dat 
men aan Satan toeschreef wat Gods Geest deed. Men wist dat Hij 
het door Gods Geest deed. Niemand geloofde dat Hij met 
Beëlzebul omging. Nochtans zei men dat uit boosaardigheid en 
haat en lasterde de Geest. Met open oog en overtuigd hart 
verloochende men Gods Geest. 

De « zonde » tegen de Heilige Geest kon toen alleen plaats 
vinden. Geen enkel waar wedergeborene of gerechtvaardigde 
maakt zich daaraan schuldig. Geen kind van God bedrijft die. De 
« zonde » tegen de Heilige Geest is alleen mogelijk als er 
tekenen en wonderen geschieden, in de sfeer van het Koninkrijk 
en men zulks toeschrijft aan Satans macht. De lastering tegen de 
Heilige Geest geschiedt op de grens der twee verbonden. De 
Farizeën gevoelden het wegwijken van het Oude verbond en de 
nadering van het Nieuwe. Ze waren overtuigd, dat Christus een 
werk Gods deed, Maar uit pure haat tegen Zijn Persoon schreven 
ze dat toe aan Satan er lasterden hiermee niet alleen Hem, maar 
de Geest Gods, Die Hem bekwaamde. Daarmee gingen ze 
vierkant tegen God in en verhardden zich. Niet God, maar zij 
zouden Israël leiden. Niet Gods Geest, maar hun geest zou 
zegevieren. Zij waren overtuigd, maar wilden niet. Ze 
verkrachtten hun geweten en wilden Christus niet erkennen als 
de Gezondene, hoewel Gods Geest hun daarvan bewijzen gaf. De 
lastering tegen de Heilige Geest werd bedreven door hen, die 
leefden in de bedeling van de volheid des tijds. Of er in onze 
bedeling zijn die het hartgrondig eens zijn met de Farizeën, 
weten we niet. Zou dit het geval zijn, dan zouden zij mogelijk 
onder hetzelfde oordeel vallen. In elk geval ligt deze lastering in 
de sfeer der overtuigde ongelovigen, niet in die der klein
gelovigen. Allen die werkelijk vrezen deze zonde (de Schrift 
zegt: lastering wat veel sterker is) bedreven te hebben, hebben ze 
niet bedreven. Men late zich door Satan niet bevreesd maken. Hij 
werpt alles door elkaar. 

Nog een opmerking. Christus stelt de Geest op een lijn met 
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Zichzelf. Hij zegt dat men tegen Hem kan spreken en tegen de
Geest. Volgt hieruit niet, dat de Geest een persoonlijk Wezen is,
begaafd met wil, verstand, liefde, enz. en ligt hier niet in
opgesloten, dat de Geest geen kracht, maar een « Persoon » is, 
d.w.z. wil en verstand heeft ? 

12:39. « Het boos en overspelig geslacht », Gr.: een boos en 
overspelig geslacht. De Heere bedoelde het geslacht van Zijn
dagen, niet het heele geslacht Israël van alle tijden. Overspelig zal
hier voornamelijk (hoewel niet uitsluitend) in geestelijke zin
genomen moeten worden; zie Jer. 3:9, Ez. 23:37. 
 
IN HET HART DER AARDE. 12:40 « Want gelijk Jonas drie dagen 
en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon
des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der 
aarde. » Nu is Christus niet precies 3 dagen en 3 nachten, dus
drie etmalen in het graf geweest. Hij is ten derde dage opgestaan. 
De traditionele opvatting stelt Zijn zijn in het graf van Vrijdag tot
Zondag. Voor ons is Hij Donderdags gekruisigd, was Vrijdags in
het graf, is Zaterdags (een der sabatten )opgestaan. « Ten derde 
dage. » Hoe moeten de 3 dagen en 3 nachten dan opgevat
worden? Als een Hebraisme, d.i.: een uitdrukking eigen aan de
Hebr. taal. Zoals wij zeggen: Ik kom over 8 dagen, daarmee een
week bedoelend, zo zei de Hebreër: drie dagen en drie nachten
om daarmee aan te geven: binnen drie dagen. We kunnen thans
op deze zaak niet dieper ingaan. Dat zou een aparte studie zijn. 

De Zoon des mensen zou gedurende zekere tijd zijn in het hart
der aarde. Evenals Jona naar zijn hele persoon, « ziel en lichaam 
» was in de walvis — de wateren hadden hem omgeven tot de ziel
toe, Jona 2:5, zijn ziel was in hem overstelpt, 2:7 — alzo is 
Christus naar Zijn Persoon geweest in het hart der aarde. Dit is
niet het middelpunt der aarde, maar: geheel omgeven, omsloten
door de aarde, in wat voor vorm ook. Een schip in het hart der
zee, is niet in het middelpunt der zee, Spr. 30:19, maar geheel
omgeven door de zee. Absolom bleef hangen in het hart van de
eik volgens de Hebr. tekst van 2 Sam. 18:14, waar voor het hart
van Absolom en het « midden » van de eik in het Hebr. hetzelfde 
woord staat. In Mt. 12:40 betekent het hart der aarde niet het
middelpunt, maar: het graf, geheel ingesloten door de aarde. 
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Christus is bij de rijke in Zijn dood geweest, niet in de hemel of
in het paradijs of in de hel. Hij is dood geweest, Op. 1:8. 

Over de walvis is al veel geschreven. In het Gr. staat ketos. Dit
woord komt maar eenmaal voor. Noch in het Hebr., noch in het
Gr. wordt geleerd, dat Jona in een walvis zoals wij die kennen,
geweest is. Walvissen uit de Poolzeeën komen niet voor in de
Middellandsche zee.¹ Het woord walvis is een Oudhollands
woord, dat grote vis betekent. Later heeft men het begrip verengd
tot wat wij nu walvissen noemen. Zie Jona. 1:17. 

12:44 De Heere wist, dat geen teken, zelfs de opstanding niet,
Israël zou helpen. De onreine geest heerst weder. Hij was
uitgegaan in de Ballingschap, maar zal achtvoudig weder komen.
Israël zal het dus nog veel erger maken dan het gedaan heeft. Het
zal zich helemaal verontreinigen. Niet alleen zal het de afgoderij
van het Heidendom, maar alles overnemen en zijn laatste zal
erger zijn dan zijn eerste. 

In 12:46-50 snijdt Christus alle banden des bloeds af. Voortaan
erkent Hij alleen tot Hem te behoren hen, die de wil Zijns Vaders
doen. Hij wist het: ook Zijn broeders geloofden niet in Hem 
 
VERDERE AANTEKENINGEN OVER DE GELIJKENISSEN VAN MT. 
13. Nu volgt Mt. 13. Voor we Mattheus verder, bespreken, willen
we eerst nog iets dieper ingaan op de gelijkenissen. 

De Zaaier. Hiervan geeft Christus Zelf de uitlegging. De zaaier
is niet alleen Hij. Hij zegt niet dat de zaaier de Zoon des mensen
is, Hij zegt: 'N zaaier. Dit laat ruimte voor meer dan een zaaier.
De discipelen verstonden dit, omdat zij inzagen waar het over
ging. Wij zijn meestal van jongsaf gewoon geraakt aan een
uitlegging die in alles de « Kerk » ziet. Alleen als we ons in die 
tijd verplaatsen en ons in Israël denken, kan er licht komen. Men
leze in Mt. 13 niet datgene wat eerst jaren later aan Paulus
geopenbaard is. Het K.d.H. is niet de « Kerk ». Die was een 
verborgenheid in God, Ef. 3:9. 

We wezen er reeds op, dat Christus wil leren in Israëls akker
vierderlei gesteldheid te zien. De bediening van Johannes is 
 

 
¹ Later toegevoegde noot: Inmiddels weten we dat er wel degelijk walvissen

voorkomen in de middelandse zee, waaronder vinvissen en potvissen.
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bijzonder die van het zaad langs de weg. Velen kwamen om 
gedoopt te worden, ook Farizeën, Luk. 3:7. Zie ook Mt. 3:7; 
12:34; 23:33. Toch verstonden zij zijn prediking niet. Van het 
volk gold: een boos en overspelig geslacht, Mt. 12:39. De 
vogelen zijn de boze geesten, die het zaad wegnamen. Johannes 
zong klaagliederen, maar Israël hoorde niet, Mt. 11:17. Christus' 
bediening was als het zaad op steenachtige plaatsen. Hij deed 
vele tekenen, Joh. 21:25, vele scharen volgden Hem, Mt. 4:25, 
het volk hoorde Hem gaarne, Mk. 12:37, een groot Profeet was 
hun opgestaan, Luk. 7:16, men hield Hem voor de Profeet, Joh. 
7:40, voor de Christus; 7:41. Toch kwam er geen grondige 
verandering; later werden velen geërgerd, Joh. 6:60, 61, velen 
gingen terug, 6:66 en eindelijk klonk het: Kruis Hem. — De 
bediening der Twaalf is als het zaad onder de doornen. Dit zaad 
schoot wel op, maar de doornen kregen de overhand. De 
Apostelen deden meerder wonderen, in aantal dan, Joh. 14:12. 
Israël stond verslagen, Hand. 2:37, er werden hemelse gaven 
gesmaakt, Heb. 6:3. Alleen, de grond droeg distelen, Heb. 6:8. 
Er, waren veel ijveraars der wet, Hand. 21:20, en was wel 
verdraagzaamheid bij het roven der goederen, Heb. 10:34. En 
toch was er geen volstandige vrucht. — De vierde bediening zal 
zijn als het zaad in de goede aarde. Deze moet nog komen. Israël 
is tijdelijk uitgeschakeld en is geen lichtdrager meer voor de 
wereld. Drie bedieningen zijn voorbij en betroffen Israël, de 
vierde is toekomstig en zal ook Israël betreffen. Eenmaal wordt 
weer het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen verkondigd, 
Mt. 24:14. Dan zal er rijke vrucht gezien worden. Tussen de 
derde en vierde bediening ligt de bedeling der verborgenheid. 

De tarwe en het onkruid. Hierin maken we kennis met 
tweeërlei zaad. Ook van deze gelijkenis geeft Christus de 
uitlegging. Hij Zelf is de Zaaier, de vijandige mens is de Boze. 
Deze zaait onkruid, Gr.: zizania, d.i. wilde tarwe. Deze lijkt zo 
zeer op de goede, dat alleen goede kenners ze enigszins kunnen 
onderscheiden. Alleen bij de rijping van de korrel kan men meer 
algemeen het verschil zien. Dan bemerkt men, dat de zizania 
zwarte korrels heeft. In deze gelijkenis gaat het over de aard der 
hoorders. Satan zal Christus' werk bedektelijk nabootsen en ook 
zijn zaad zaaien, de kinderen des Bozen. Daartoe behoorden o.m. 
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de Farizeën en Sadduceën, het adderen gebroedsel, Mt. 3:7; 
12:34; 23:33. In Joh. 8:44 zegt de Heere dat ze uit de vader de 
Duivel zijn. Zelfs Judas behoorde er toe, Joh. 6:70. In de eindtijd 
zullen het de verleiders zijn, die niet belijden dat Jezus Christus 
in het vlees gekomen is, 1 Joh. 4:2, 3 en weder komende is, 2 
Joh.:7, grondtekst. (Zie Kanttek. St. V.). De Antichristus 
loochent Vader en Zoon, 1 Joh. 2:22. Dat doen ook zij die Satans 
zaad zijn. Het Mosterdzaad. Er is veel verschil van opinie 
gerezen over de vraag wat voor soort van plant met het 
mosterdzaad bedoeld is. De een houdt, het voor een struik, die 
een overmatige groei verkrijgt, de ander voor een boom die dit 
reeds uit zich zelf is. Wij geloven dat het eerste bedoeld is. Mk. 
4:32 zegt dat het de meeste wordt van de moeskruiden en grote 
takken maakt. Lukas alleen zegt, dat het een grote boom werd, 
13:19. Er is naast goed ook wild mosterdzaad. Meestal neemt 
ook dat niet de afmetingen aan hier beschreven, maar onmogelijk 
is het niet. We hebben in deze gelijkenis Israël te zien. Het 
mosterdzaad is het kleinste van alle zaden (uit de moestuin). Zo 
was Israël het kleinste der volken; zie Deut. 7:7. Gaandeweg is 
Israël gegroeid. Eenmaal zal het uitwassen tot een boom, de 
wilde mosterdboom, waarin de vogelen des hemels, de boze 
geesten, huizen. De afvalligen zullen het eenmaal op het hoogst 
brengen, Dan. 8:23. Dan beheerst Israël de wereld, doch anti-
Goddelijk. In Babel of Babylon krijgt het zijn economisch 
centrum. Het zetelt dan als Hoer op het Beest. De vogelen des 
hemels zijn de boze machten, Satan en zijn engelen; zie Mt. 13:4, 
19; Op. 18:2. 

Het Zuurdeeg. Meestal meent men dat het zuurdeeg de 
doorwerking is van het Christendom in de wereld. Het zal 
eenmaal overal zijn werking doen gevoelen. Vader van deze leer 
is Augustinus die de wereld eenmaal geheel bekeerd zag. Dit 
strijdt evenwel met de openbaring over Christus' wederkomst. 
Hij komt niet tot een bekeerde, maar geheel Gode vijandige 
wereld. Zuurdesem is niet het type van goede maar van 
verkeerde werking. Zuurdesem is steeds type van bederf, van 
verkeerde leer, Mt. 16:12, Mk. 8:15, van geveinsheid, Luk. 12:1, 
van onreinlieid, 1 Cor. 5:7, 8. Israël moest bij het Pascha al het 
gedeesemde wegdoen, Ex. 12:15, 19, 20, 34, 39; 13:3, 7 en niets 
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gedeesemds offeren, Ex. 34:25; Lev. 2:11; 6:17; 10:12. Steeds 
ziet de Schrift het als teken van bederf. Zou Mt. 13 hierop een 
uitzondering maken, te meer waar de gelijkenis gesproken werd 
tot Joodse mannen? We geloven dat het ook hier als type van 
bederf genomen wordt en de Heere op een bedervende invloed 
wijst, een verkeerde werking. De inkonsekwentie der gewone 
uitlegging valt ras in het oog. Het zuurdeeg wordt gedaan in drie 
maten meel. Meel is het product van tarwe. Iets goeds dus. Stelt 
de wereld nu het meel voor, waarin het Christendom nu als 
zuurdeeg moet werken? Iets goeds in iets goeds dus!? Wij zien in 
de Vrouw Israël die de leer der drie ambten van Christus 
bederven zal. Tegenover de Schriftuurlijke Messias leer zal het 
een andere plaatsen. Er komt een werelds profeet-priester- en 
koningschap, dat belichaamd wordt in Beest en Valse Profeet. 
Alles wordt verbasterd. Totdat het zijn eindpunt bereikt. 

De schat in de akker. De algemene Traditieleer is, dat de 
zondaar alles moet verkopen om de schat, Christus, te gewinnen. 
Alsof een arme zondaar nog wat heeft om te verkopen! En alsof 
hij met zijn armoede de hele wereld koopt! Dat men toch eens 
nuchter werd en beter las. De mens is Christus, niet de zondaar. 
Hij vindt de schat. Dat is Israël. Deze is verborgen in de wereld: 
Israël was afgedaald van het hoofd zijn der volken. Om de schat 
te krijgen, koopt Christus de hele wereld en bezit zo de schat. Dat 
Israël deze schat is, blijkt uit verschillende plaatsen in het O.T.: 
Israël is Gods bijzondere eigendom, Ex. 19:5, 6; Deut. 7:6; 14:2; 
Deut. 26:18, 19; Ps. 135:4. Israël moest eerst vrij gekocht 
worden. Christus heeft het nu verborgen tot dat Hij terugkomt. 
De prijs is reeds betaald, Hij wacht slechts tot dat God Hem het 
Koninkrijk geeft. Israël is nog verborgen. Eenmaal zal het 
uitschitteren. In deze gelijkenis ligt tevens het bewijs van 
Christus' letterlijke wederkomst. Zoals de Man eerst de schat 
vond en henenging om daarna terug te keren en de akker met de 
schat in bezit te nemen, zo is ook Christus eenmaal gekomen om 
Israël te vinden, is daarna heen gegaan om alles te kopen en zal 
nu wederkeren tot Zijn schat. Hij heeft er alles voor gegeven: 
Zijn leven, Hij zal de schat bezitten als Koning Israëls. 

De parel. Van de parel wordt een soortgelijke scheve 
verklaring gegeven als van de schat. De zondaar moet weer de 
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parel kopen, waarvoor hij niets bezit. De parel heet Christus, de 
zondaar is de koopman die tevens in andere paarlen handelt! Ook 
hier zie men anders. We houden beide gelijkenissen niet voor 
gelijk. De schat is Israël, de parel een groep uit Israël. Er zijn 
immers nog andere parelen ook. Mogelijk is de parel de Bruid. 
Deze is niet geheel Israël maar een groep uit Israël. In De Openb. 
zien we de Hoer getooid met parelen, Op. 17:4; 18:12. Zo zal het 
ook de stad der Bruid zijn, Op. 21:21. Mogelijk wordt zij hier 
aangeduid door die parel zelf. De parel is produkt van het lijden. 
Deze groep uit Israël zal dat ook zijn. De schat is dus het volk 
Israël, de parel wellicht de bruid uit Israël, de akker de wereld, de 
andere parelen andere groepen gelovigen. 

Het visnet. Het visnet heeft betrekking op de voleinding der 
eeuw. Er komen veel soorten vis in. In Christus' tijd waren er in 
de zee van Galilea meer dan 40 soorten vissen, maar slechts één 
die door Israël gebruikt mocht worden. Deze had schubben. De 
andere die naar Rome gevoerd werd had geen schubben, was dus 
verboden, Lev. 11:10. De vissers zijn de engelen; zij zullen 
eenmaal de scheiding aanbrengen. In de eindtijd wordt van alles 
in het net gevangen, er zullen vele soorten Israëlieten zijn. Alles 
wordt uitgelezen in de voleinding der eeuw (niet: der wereld). De 
goede vis zal benut worden, de verkeerde verworpen. De bozen 
worden uitgescheiden uit het midden der rechtvaardigen. Dan 
vangt de zuivering van het Koninkrijk aan. Het slechte wordt uit 
het Koninkrijk weggeworpen. Zie ook Mt. 13:41, 42. 

De Schriftgeleerde. Tegenover de wettische Schriftgeleerde 
staat de ware van God geleerd Schriftgeleerde, onderwezen in het 
K.d.H. Deze brengt uit zijn schat nieuwe en oude dingen voort. 
De discipelen behoorden daartoe, zij verstonden Christus' 
onderricht, vs. 51. In de eindtijd zullen er leraars zijn, die 
anderen de rechte weg wijzen, Dan. 12:10. Onderwezen zijn 
betekent: gediscipeld zijn, een discipel zijn. De nieuwe dingen 
zijn wel die van het oprichten van het Nieuwe verbond, de oude 
het inzicht in het O.T. De Heere beperkt dit Schrift-geleerde zijn 
niet tot de discipelen, Hij zegt: Een iegelijk. Ook anderen zijn er 
bij begrepen. Men ziet welk een diepte er in deze gelijkenissen 
ligt. En ook dat het perspectief geheel anders wordt als men ze 
beziet vanuit Israël en het feil dat Christus een dienaar der 

444



Besnijdenis geworden is, Rom. 15:8 om de beloften der vaderen 
te bevestigen. Het zijn verborgenheden van het K.d.H. gesproken 
door Christus als hoogste Profeet. Zij overtreffen alle beelden der 
profeten. Ook hier geldt: « Nooit heeft een mens alzo gesproken 
als deze Mens, » Joh. 7:46. 
 
MT. 13 EN JES. 6. De Heere weet, waar de lastering van de Geest 
door de Farizeën op uitlopen zal. Geheel Israël zal er door vallen. 
Dat komt, omdat de geestesgesteldheid van Israël er een van 
gevoelloosheid is. Jesaja reeds had dat voorspeld. De tussentijd 
en gesteldheid nu in Israëls nationaal bestaan (niet daarbuiten, 
dus nu Israël terzijde gezet is) wordt ons getekend in de 
gelijkenissen van Mt. 13. 

Christus ging « te dien dage » uit het huis. Dat « te dien dage » 
is op de dag van Mt. 12:46-50. Letterlijk en figuurlijk. Hij 
verbreekt de banden des bloeds. Israël heeft Hem in zijn oversten 
verworpen. Hij voorzegt nu Israëls lot. 

De betekenis van de gelijkenissen gingen we reeds na. Ze 
zullen na de aantekeningen die we gaven; nog duidelijker zijn 
geworden. We gaan nu verder. Van groot belang is het thans te 
wijzen op het citaat van Jes. 6. Laat ons zien. 
 
(Zie volgende pagina.)
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Weer dat schone parallelisme. Tegenover de profeet Jesaja

staan de andere profeten, tegenover de geestesgesteldheid van het
volk staat die der discipelen. Men lette voorts op de met elkaar
balancerende leden b1 - b2, c1 - c2, d1 - d2, e1 - e2. Geen enkel boek 
heeft een dergelijke bouw. Hiermee zal de H.S. eenmaal alle
kritiek het zwijgen opleggen. Ze is nu in dienstgestalte en wordt
vertreden. Dan zal God haar inwendige Goddelijkheid openbaren
en alle mond der kritiek doen verstommen. 
 
HOE LANG. Jesaja vroeg de Heere hoe lang de verharding zou
duren, Jes. 6:11. De Heere antwoordt hierop: Totdat de steden
verwoest worden, zodat er geen inwoner zij en de huizen, zodat er
geen mens zij en dat het land met verwoesting verstoord wordt.

a
1

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:
b

1
Met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan
c

1
en ziende zult gij zien en geenszins bemerken,
d

1
want het hart dezes volks is dik geworden
e

1
en zij hebben met de oren zwaarlijk 
gehoord
f

1
en hebben hun ogen toegedaan

f
2

opdat zij niet te eniger tijd met ogen
zouden zien

e
2

en met de oren horen
d

2
en met het hart verstaan en zich bekeren en Ik 
hen geneze.

c
2

Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien,
b

2
en uw oren, omdat zij horen.

a
2

Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen
hebben begeerd
g

1
te zien de dingen, die gij ziet,
h

1
en hebben ze niet gezien,

g
2

en te horen de dingen die gij hoort,
h

2
en hebben ze niet gehoord.
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Want de Heere zal die mensen verre wegdoen en de verlating zal 
groot wezen in het binnenste des lands, » vs. 12. Het schijnt alsof 
deze woorden hun vervulling vonden in de wegvoering naar 
Assur en Babel. Toen toch werd het land verlaten en de steden 
woest. Toch blijkt, dat met de wegvoering de verharding geen 
einde nam. Israël bleef zwaar van oren en dof van blik en vet van 
hart. Dat bleek in Christus' dagen. De Heere Jezus citeert nu 
Jesaja's woorden en toont daarmee aan, dat waar de geest der 
verharding gebleven was, het feit der verwoesting zich herhalen 
zou. En dit is ook geschied bij de verwoesting van Land en Stad 
in 69-70 na Christus. De geestesgesteldheid van het Volk in 
Christus' dagen maakte een herhaling der profetie nodig. Of wil 
men het nog anders bezien, dan kan het zo: De vólle vervulling 
van Jesaja's profetie had plaats toen het wedergekeerde deel van 
Israël andermaal uit zijn land verdreven en het land eeuwen lang 
verlaten werd. In de wegvoering naar Assur en Babel hebben we 
dan een eerste vervulling, die gedeeltelijk onderbroken werd 
door de terugkeer uit Babel die nodig was om de Christus in Juda 
te doen geboren worden zoals voorzegd was, maar daarna laat 
God de profetie zich andermaal en nu finaal voltrekken, omdat 
de geestesgesteldheid van het volk in wezen niet veranderd was. 
Voor afgoderij was slechts werkheiligheid in de plaats getreden. 

Paulus bevestigt Christus' woord door in Hand. 28 andermaal 
Jes. 6 te citeren, nu tegenover de buitenlandse Joden. Hiermee 
wordt ons een tussenbedeling geopend. Dat Israël verlaten zou 
worden, was reeds voorzegd. Christus heeft alles gedaan wat Hij 
kon om deze verlating op te heffen en Israëls zware hart tot 
geestelijk leven te brengen. Ook heeft de Geest medegewrocht. 
Alles tevergeefs. Toen heeft Paulus de deur van het Koninkrijk, 
die door de Farizeën gesloten was, Mt. 23:13, en door Petrus in 
Hand. 2 opnieuw geopend werd, voor eerst voor goed gesloten in 
Hand. 28. Israël valt dan als natie uit. De Heere Jezus nu heeft in 
de gelijkenissen van Mt. 13 de oorzaken blootgelegd die tot het 
sluiten leidden en tevens aangegeven, dat er een lange tijd zal 
zijn tussen het toen nabije Kon. der hemelen en de werkelijke 
oprichting in of na de voleinding der eeuw, Schematisch 
voorgesteld hebben we dus: 
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(Verb. K.d.H. = Verborgenheden van het K.d.H.) 

 
De verborgenheden waren niet bekend aan de profeten, Mt. 
13:16-1.7. Ze laten ons Israëls mislukking zien. Deze zijn van 
tweeërlei aard. Vooreerst is het Israëls boze hart. Ten tweede is 
het de Boze, die óf het zaad wegneemt óf onvruchtbaar maakt óf 
slechte tarwe zaait. Hieruit vloeit voort, dat er tweeërlei moet 
gebeuren, zal Israël aan zijn bestemming beantwoorden. 
Vooreerst dat het boze hart weggenomen wordt. Ten tweede, dat 
de Boze gebonden wordt. Het laatste geschiedt door de binding 
van Satan, waartoe Christus hem door Zijn dood in beginsel 
overwint, het eerste heeft plaats door de werking des Geestes, die 
het harde hart omploegt en tot een wel toebereide aarde omschept 
waarop andermaal het zaad zal gestrooid worden. 
 
GEVOLGEN DER VERWERPING. De verwerping van Christus als 
Koning leidt Hem, menselijkerwijs, tot het priesterschap voor 
Israël en maakt Hem tot het geslachte Lam Dat ook de zonden 
der wereld wegneemt. Zo werkt de verwerping mee tot bereiking 
van Gods doel. Israëls bedoeling is zondig. God overheerst die. 
Hij brengt niet uit het kwade het goede voort, maar door het 
kwade heen. Dient de schepping tot verheerlijking van de Zoon 
van God, niet minder de verlossing. Wat de « broeders » ten 
kwade denken, denkt God ten goede. 

Niet het ganse Israël heeft Hem verworpen. Er was een deel 
dat Hem aannam. Dat was niet, omdat het beter was dan de 
anderen, het was het overblijfsel naar de verkiezing der genade. 
Dat kwam tot Hem, omdat de Vader het na Zijn verwerping op 
bijzondere wijze toch tot Hem trok, Joh. 6:44. Zij namen Hem 
aan, hun werd macht gegeven kinderen Gods te worden, Joh. 
1:12 en medeoverblijfsel te zijn met degenen, die ook in Jesaja 

K.d.H. 
nabij

De Koning 
verworpen

Verb.
K.d.H.

Verb. 
K.d.H.

Oprichting
K.d.H.

  
 

Mt.3-7 8-12   
24-25

Bedeling der
Verborgenheid
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genoemd worden. « Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en 
het zal wederkeren en zijn om af te weiden. » Volgens nieuwere 
vertaling: « En blijft nog een tiende deel daarin (over), zo valt 
ook dat wederom de verderving ten deel.» En verder: « Maar 
gelijk de eik en de haageik bij het vallen nog hun wortelstam 
behouden, zo zal het heilig zaad hun wortelstam zijn. » 

Het heilige zaad is het overblijfsel naar de verkiezing der 
genade in Israël. Zij zouden de anderen gelijk zijn, indien de 
Heere hen niet van boven geboren had. Zij zijn degenen, aan wie 
Mt. 5-7 gericht wordt. En daarom kan de Heere de lijn met Israël 
nog niet direkt afbreken. Brengt Zijn verwerping als Koning het 
oordeel over de verwerpers, voor hen voert dit tot Zijn 
priesterschap, waarin Hij het verbondsoffer voor het Nieuwe 
Verbond offert. Daarna, worden hun de gaven des Geestes 
gegeven, Hand. 2. Nu wordt het een zaak van genade. Niet meer 
uit de werken van het eerste verbond, maar uit de genade die 
wordt door Jezus Christus om te brengen in het tweede, het 
Nieuwe. 

Van achteren uit kunnen wij de dingen beter bezien dan zij die 
er voor stonden. Het lijden van Christus is het vraagstuk, 
waarmee Israëls gelovigen zich bezig hielden. En hoewel zij alles 
niet konden verklaren, beseften zij bij overdenking van en 
inleiding in de Schriften en door bekendwording aan zichzelt, dat 
Hij ook om hun overtredingen verwond werd, om hun 
ongerechtigheid verbrijzeld. Van Zoon van David werd Hij ook 
voor hen Zoon van Abraham, aan Wie de Vader alles gaf, Die 
Zijn Enige was en Die eerst door Zijn lijden en dood ten volle de 
Middelaar van het Nieuwe Verbond kon worden. 

Vanaf Mt. 13 komt er meer en meer een afzondering voor het 
heilige zaad voor wie Hij Zijn ziel, d.i. Zijn Persoon, zal stellen 
als rantsoen, d.i. losprijs. De bedeling van de volheid des tijds 
moet, ondanks de verwerping als Koning, haar loop hebben en 
het priesterschap uitwerken, De Mens vindt de schat, de 
Koopman de parel. Hij wordt gezet tot een val (Mt. 12) en tot een 
opstanding van velen in Israël. De scheiding gaat zich voltrekken 
en zo is de eerste komst van Christus voor hen, die God Hem uit 
de wereld gegeven heeft en waarvoor Hij bidt, Joh. 17. Zo wordt 
ook Israëls herstel in het Nieuwe Verbond voorbereid. De 
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eerstelingen zijn voorboden van de volle oogst, de uitverkorenen
van de niet verkorenen die door de eersten zullen geloven. Hij zal
Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat volk zijn niet alleen
da verkorenen, het is het volk in massaliteit, het geheel. Dit
zaligmaken van het volk, de blijdschap die al het volk wezen zal
en het bidden voor de gegevenen des Vaders strijden niet met
elkaar, maar verhouden zich als middel staat tot doel. Christus
kwam voor Israël, om de beloften der vaderen te bevestigen.
Voorlopig verkrijgen de uitverkorenen alleen, en dan nog in
hoop, de beloften. De tijd zal komen„ waarop Christus met en 
door middel van de uitverkorenen Israël zal oprichten.
Uitverkiezing toch is steeds ten bate, niet ten koste van. 

Zo blijft alles een louter werk Gods. De Vader trekt er enkelen
en geeft die aan de Zoon. Deze zal de Zijnen weer trekken. En
deze weer anderen. En dat steeds door de werking van de Geest,
Die de wereld zal bewijzen z'n zonde, gerechtigheid en oordeel.
Zo alleen wordt de belofte vervuld: Ik zal Mijn wetten in hun
harten inschrijven en zij zullen allen van den Heere geleerd zijn.
Zo verheerlijkt de grote God des verbonds Zich. Alleen in deze
weg kan geen vlees roemen. En zo bezien is de verwerping in Mt.
12 en de openbaring der verborgenheden van Mt. 13 een stap
voorwaarts om de ware genade uit te laten schitteren. 

Onze Heere Jezus heeft Zich daarover verblijd. « Ik dank U, 
Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor
de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze den
kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het 
welbehagen voor U, » Mt. 11:25, 26. 
 
JOHANNES EN ELIA. Dat de Koning verworpen is, blijkt uit de
volgende hoofdstukken. In Mt. 14 wordt Hem Zijn voorloper
ontnomen. Deze zat reeds gevangen, type van het naderend
geweld, dat Hem en de Zijnen aangedaan zal worden. In de dood
van Johannes ligt, een voorteken van de vervulling van Mt. 13.
Immers, daarmee wordt het koningschap geknakt. Johannes komt
niet vrij, Israël zal zich dus niet bekeren. Johannes heeft de harten
der vaderen niet bekeerd tot de kinderen en de ongehoorzamen
niet tot de voorzichtigheid. Hij heeft de Heere geen toegerust volk
bereid, Luk. 1:17. Dat moet hij nog doen, dat is zijn tweede

450



zending. De eerste was: En hij zal vèlen der kinderen Israëls 
bekeren tot den Heere hun God, vs. 16. Dit was geschied. Het 
heengaan in de geest en de kracht van Elia, vs. 17a, kan pas 
geschieden als Elia er mede is en 's Heeren tweede komst nabij 
is. Johannes was Elia niet, Joh. 1:21. Deze moet komen om alles 
weder op te richten, Mt. 17:11. Voor Elia gekomen is, kan het 
Koninkrijk er dus niet zijn. Johannes eerste taak was de Messias 
aan te kondigen. Voor hen die aannamen dat het Koninkrijk nabij 
gekomen was, kon hij voor Elia doorgaan. « Indien gij het wilt 
aannemen, hij is Elia die komen zou » Mt. 11:14; Mark. 9:11-13. 
In het Grieks staat: die komen ZAL. De Heere zegt dus, dat Elia 
komen zàl en dat, nadat Johannes er reeds was. Hij zegt niet dat 
hij Elia is die komen zou. Dan zou Hij die twee vereenzelvigen. 

De komst van Elia gaat vooraf aan de groten vreselijke dag des 
Heeren, Mal. 4:5. Hij zal het hart der vaderen wederbrengen tot 
de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders. Dit is het 
Herstel der dingen, die we in Mt. 10:35, het tweedrachtig maken, 
zien uiteengaan. 

Elia's komst ligt in de toekomst. Ook dat is een bewijs voor 
Israëls herstel. Voor welk volk of welke kerk moet Elia anders 
komen? Johannes zal dan heengaan in de geest en de kracht van 
Elia, Luk. 1:17 om de weg te bereiden, nu niet voor Jezus, maar 
voor de Heere hun God, bewijs dat de O.T. Zich openbarende 
Jehovah de Christus van het N.T. is. Zie ook Jes. 40. 

Zij die geloven aan de reïncarnatieleer, aan het weder in het 
vlees komen van een vroeger geleefd hebbend persoon, zien zich 
door de Schrift deze leer door twee dingen uit de hand geslagen. 
Ten eerste door Johannes zelf. Hij zegt, dat hij Elia niót is, Joh. 
1:21, 25. Reïncarnisten beweren steeds, dat zij wèl een zeker 
vroeger persoon zijn. Ten tweede door het feit, dat Elia niet 
gestorven is. Hij kon dus niet als Johannes incarneren, want wat 
niet gestorven is, kan zich niet incarneren wijl het nog als 
zodanig bestaat. Hiermee valt de reïncarnatieleer in wezen. Ze is 
vervorming en scheeftrekking van de Schriftleer der opstanding.
 
IN NOOD. Mt. 14:24, 25. De nood van het schip der discipelen 
zonder Jezus wijst op Zijn afwezigheid. Hij komt eerst ter vierder 
nachtwake, wandelend over de zee. Zo zal Hij eerst in het 
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donkerste der tijden komen tot het in noodzijnde scheepje Israëls 
om dan het geweld der volken te doen bedaren en de storm van 
Satan te stillen. Dan zal ook Israël verschrikt zijn, Hem eerst niet 
herkennen, maar Hem daarna bereidwillig in zijn schip nemen en 
aanbidden met de belijdenis: « Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon. » 
Thans is Hij nog « op den berg » om ook voor Zijn volk te 
bidden. 
 
MT. 15. In Mt. 15:1-22 wordt de diepere ondergrond gezien. 
Alleen de plant die de Hemelse Vader geplant heeft, zal niet 
uitgeroeid worden. De Heere maakte de discipelen los van de 
Farizeën. « Laat ze varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. 
» Dan openbaart Hij de innerlijke bron der verdorvenheid;, het 
hart, en loopt zo terug op Gods eis: de Heere lief te hebben met 
zijn gehele hart en met zijn gehele ziel. 
 
VAN DE KRUIMPKENS. Mt. 15:23-28. In het tot Hem komen der 
Kananeese vrouw ligt een voorafschaduwing, dat de Heidenen 
zullen eten van Israëls tafel. Toen kon het nog niet. Toch wordt 
deze vrouw geholpen. We hebben hier een merkwaardige 
gebedsverhoring. Toen de vrouw riep: Heere, Zone Davids, werd 
ze niet geholpen. De Zone Davids is alleen voor Israël. Toch kon 
de Heere haar niet afwijzen, want in het woord: Heere lag de 
eerste ritseling dat Hij meer was dan alleen Zoon van David. 
Daarin lag de onbewuste en toch diepe erkenning: Gij zijt de 
Zoon des mensen, Heere der aarde. De Heere brengt klaarheid in 
haar geloof en zegt, dat Hij alleen gezonden is tot de verloren 
schapen van het Huis Israël. Daarop weet ze niet direkt te 
antwoorden. Ze erkent dat, maar bidt nu alleen: Heere, help mij. 
Het: Zone Davids laat zij vallen, het: Heere blijft over. Wat zal 
Hij doen? Nog een ding ter beproeving: Hij mag het brood der 
kinderen (d.i. van Israël) niet nemen en het de hondekens voor 
werpen. Ook dit erkent zij. Maar gevat als zij is — 't is de 
gevatheid des geloofs, dat God grijpt bij Zijn woord —, schiet 
haar ineens iets te binnen: De Heere gebruikt niet het woord 
hond, de naam, waarmee de Joden de Heidenen meenden te 
moeten betitelen. Hij gebruikt het verkleinwoord: hondeke, 
Oudhollands voor ons: hondje. En nu weet de vrouw iets. De 
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kinderen in Israël, die met de grote en als regel vieze honden niet 
omgingen, haalden dikwijls de kleine hondjes der straat naar 
binnen om er mee te spelen. Dan kregen ze van de kruimels, die 
van de tafel vielen. Al mag dan de Heere het brood der kinderen 
niet gaan nemen om het de honden voor te werpen, laat zij dan 
zijn als een hondje, dat in Israëls huis gekomen is om een brokje 
te kunnen ontvangen van Israëls rijk voorziene tafel. Hij, de 
Heere van die tafel, is zo rijk, dat het kruimpje er best gemist kan 
worden. « O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij 
wilt. » Zo moet Jezus uitroepen. Het begeerde kruimpje bleek 
voor haar een grote brok te zijn: Haar dochter werd genezen van 
diezelfde ure. 
 
MT. 16. In Mt. 16 leert de Heere Zijn discipelen, wat de 
zuurdeesem der Farizeën is. 't Is de leer die Israël doortrekken 
zou, vs. 11. De vrouw van Mt. 15 die verstond, wat de Heere met 
« hondeke » bedoelde, had een groot geloof; de discipelen, die zo 
verhard waren, dat zij, ondanks het vele onderricht niet wisten, 
wat Hij met zuurdeesem bedoelde, waren kleingelovig, vs. 8. —
Zuurdeesem is in de Schrift altijd iets onreins en type van bederf. 
We wezen daar reeds op. Uit vs. 13-14 blijkt, dat Israël Christus 
niet gekend heeft. De een zegt zus van Hem, de andere zo. 
Niemand ziet in Hem de Zoon des mensen. Zij zagen in Hem 'n 
zoon der mensen. Er was een Goddelijke openbaring voor nodig 
om in Hem de Zoon Gods te zien. Aan Simon viel die te beurt, 
vs. 17. Thans werkt de Geest verlichtend om in Hem de Christus 
Gods te zien. 
 
MT. 17, VS.1-9 DE VERHEERLIJKING. Mt. 16:28 « Voorwaar zeg 
Ik u, daar zijn sommigen van die hier staan, welke den dood niet 
zullen smaken, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben 
zien komen in Zijn koninkrijk. » Dan volgt Mt. 17 met als begin 
de verheerlijking op de berg. 

Christus geloofde en wist, dat Hij verheerlijkt zou worden. Hij 
heeft dat gelezen in de Schriften. Wat Henoch en Elia ten deel 
viel, moest ook het Zijne worden. Christus wist ook, dat dit niet 
lang op zich zou laten wachten. Vandaar de boven-staande 
uitspraak. De dood smaken betekent: er iets van proeven, die 
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alleen ondergaan met het uitzicht op opstanding. Tegenover het 
de dood smaken zou men kunnen stellen: de dood drinken, wat 
veel intenser zou zijn. Christus heeft de dood gedronken 
(neergedronken, grondtekst) tot overwinning, St. V.: verslonden, 
1 Cor. 15:54. Het: de dood smaken, is een wijze van uitdrukking 
om het sterven van die gelovigen mee aan te duiden. Christus 
belooft dat sommigen Zijner discipelen de dood niet zouden 
smaken totdat zij Hem gezien hadden' in de heerlijkheid van het 
toekomstige koninkrijk. Niet allen zouden dat zien: sommigen. 

De uitdrukkingen bij de evangelisten zijn niet gelijk. Die van 
Mattheus citeerden we reeds. Markus zegt: « ... totdat zij zullen 
hebben gezien, dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is » 
9:1; Lukas: « ... totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien 
hebben, ». 9:27. Men kan deze woorden zien doelen op het feit, 
dat die sommigen Christus gezien hebben zoals men Hem 
eenmaal zal zien in het toekomstige koninkrijk. Dat waren dan 
Petrus, Jakobus en Johannes. Twee hunner geven hiervan 
getuigenis. Johannes zegt in zijn evangelie: « ... en wij hebben 
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van den 
Eniggeborene van den Vader... » 1:14. Dit vers slaat mogelijk op 
de verheerlijking. Zeker is, dat Petrus het daarover heeft in zijn 
tweede zendbrief: hfdst. 1:16-18: « Want wij zijn geen 
kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend 
gemaakt hebben de kracht en toekomst (parousia d.i. de komst en 
daarop volgende tegenwoordigheid en wel in de toekomende 
eeuw) onzes Heeren Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers 
geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God den Vader 
eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de 
Hoogwaardige Heerlijkheid gehoord werd: Deze is Mijn geliefde 
Zoon in Wien Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij 
gehoord als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met 
Hem op den heiligen berg waren. » 

Men kan het ook anders nemen en zeggen: Christus belooft 
sommigen, dat ze zouden blijven leven totdat het Koninkrijk zich 
in kracht geopenbaard had in de Pinksterbedeling. Er staat in het 
Grieks in al de drie evangeliën een onzekerheilswoordje (an), dat 
niet het feit maar de tijd van de oprichting onzeker maakt. Zijn 
komst was zeker, maar de tijd hing af van Israëls bekeering, 
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Hand. 3:19-21. Dat sommigen de gehele Pinksterbedeling 
zouden blijven leven, dus tot ± 60 na Christus, werd door 
Christus' woord zeker gesteld; of Hij dan al wedergekomen zou 
zijn, werd onzeker uitgedrukt. Hoe ook genomen, de 
verheerlijking op de berg staat in verband met Christus' 
toekomstige heerlijkheid. Zo zal Hij gezien worden in Zijn 
koninkrijk. De verheerlijking was bevestiging van Zijn 
koningschap. 

Men denke zich alles wèl in. De Heere Jezus had door 
geboorte recht op de Davidische troon, Hij was als eerstgeboren 
zoon van Maria Davids erfgenaam. Waar Hij evenwel ook alles 
verwerven moest en niet krachtens positie alleen Zich de rechten 
verkreeg, daar is Hij geworden onder de Wet. Deze zegt dat 
degene die haar volbrengt, leven zal, recht heeft op het leven. Dat 
heeft Christus gedaan. Krachtens de wetsvolbrenging nu kan Hij 
de heerlijkheid verkrijgen, die geen anderen konden verwerven. 
Op de heilige berg nu bekleedt Hem Zijn Vader met een 
heerlijkheid meer dan van Salomo. Hij wordt bekleed met de 
heerlijkheid waarin Hij gezien zal worden in Zijn toekomstig 
koninkrijk. Daarop heeft Hij ten volle recht door de 
wetsvolbrenging. De verheerlijking bevestigt Zijn koningschap, 
hoewel door Israël miskend. Ze doet evenwel meer. Ze is ook 
roeping tot het Priesterschap. Niemand nam zelf die eer aan, 
maar die van God geroepen wordt gelijk Aaron, zegt Hebr. 5:4. 
Voor Aaron werden heilige klederen gemaakt tot heerlijkheid en 
sieraad, Ex. 28:2. Welnu, Christus werd met een dubbel sierlijk 
gewaad bekleed: dat van KoningPriester. Zo zal Hij zijn op Zijn 
troon. Men zie de verheerlijking in dat licht. Daar staat de 
toekomstige Koning-Priester, Zach. 12:6. Op het eerste, het 
koningschap, wordt het zegel gedrukt, tot het tweede wordt Hij 
geroepen. Hier ontvangt Hij de kleding daarvoor. 

Met Christus spreken Mozes en Elia. Mozes moet daartoe 
opgewekt zijn. Luk. 9 zegt, dat twee mannen met Hem spraken. 
De Schrift kent geen lichaamloze zielen en geen als mannen 
verschijnende zielen. Mozes moet daarom opgewekt zijn, wat 
Judas beschrijft, zie vs. 9. We zien hieruit, dat de doden niet 
verschijnen kunnen dan door en na de opstanding. Beide mannen 
nu spreken met Christus over Zijn uitgang te Jeruzalem, Luk. 
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9:31. Deze uitgang is Zijn lijdensgang tot buiten de poorten van 
Jeruzalem. Christus laat de glans varen. Hebr. 12:2 zegt hiervan 
volgens het Grieks: « ... Die in plaats van (niet: voor) de vreugde 
die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande 
veracht. » Het eind is nu niet de Davidische en koninklijke 
heerlijkheid, die van Zijn troon, maar het zitten aan de 
rechterhand van de troon Gods. 

17:2. Christus werd van gedaante veranderd. Er zijn drie 
woorden in het Grieks, die een veranderen aanduiden. In 1 Cor. 
15:51 is het ene gebruikt, allassoo, in 2 Cor. 11 en andere teksten 
een ander, metaschèmatizoo d.w.z. in uitwendige gedaante 
veranderen, hier het derde: metamorphoöinai, d.i. in inwendige 
natuur, van bestaanswijze veranderen. Christus' op aarde 
omgedragen lichaam werd veranderd in een geestelijk lichaam. 
Geen enkel natuurlijk (ziellijk) lichaam straalt licht uit. Dat kan 
wel geschieden door een geestelijk lichaam. Zo'n lichaam kan 
ook weer het uitstralende licht zodanig temperen, dat het een 
gewoon lichaam gelijkt (Christus na Zijn opstanding). In Mk. 
16:12 staat dan ook, dat Hij in een andere gedaante gezien werd. 
Hier staat het grondwoord van het werkwoord morphoömai, n.l. 
morphè. Dat is dan bestaanswijze. Christus veranderde op de 
berg van bestaanswijze. Daarom blonk Zijn gelaat gelijk de zon 
en schitterde het licht door Zijn kleding heen. Zo zal Hij eenmaal 
wederkomen als Zoon des mensen, met grote kracht en 
heerlijkheid, Mt. 24:30. Hoe groot is Zijn liefde geweest, toen 
Hij na met Mozes en Elia gesproken te hebben, in Zijn vroegere 
bestaanswijze terug keerde en weer Jezus werd, Mt. 17:8. 

17:3, 4. Op de berg werd in protype, in grondbeginsel, de 
aanvang van het Koninkrijk gezien. Men vond er de verheerlijkte 
Koning, men vond er Mozes, de Wetgever en Elia, de 
Wetshandhaver. Mozes is type van hen die gestorven zijn. Van 
hen zegt Christus: « Die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook 
gestorven » Joh. 11:25. Elia is type van hen die leven. « En een 
iegelijk die leeft..., zal niet sterven in der eeuwigheid », vs. 26. 
Beiden zijn type van de groepen, die iets waardig geacht zullen 
worden, n.l. de opstanding uit de doden (de andere doden blijven 
dus liggen) en het verwerven van die eeuw. Zij zullen de engelen 
gelijk zijn, Luk. 20:34, 35. De tabernakelen zijn symbool van 
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Israëls toekomstig Loofhuttenfeest, de vreugde van het 
Millennium (de 1000 jaar). De drie discipelen zijn type van drie 
soorten groepen van gelovigen: Jakobus representeert hier de 
gedode gelovigen, Hand. 12:1, Petrus de vervolgde in de eindtijd, 
waarvan er dan vele sterven 1 Petr. 4:6, Johannes die groep die 
blijft leven tot de tijd der wederkomst en dus niet sterven, 1 Joh. 
2:28. De andere negen representeeren de groep werkende 
gelovigen, die evenwel zo goed als uitgeput zijn en niet meer 
kunnen. Het volk aan de voet van de berg is het nog ongelovige 
Israël, de met zijn zoon uitgegane vader type van de groep, die 
zijn hoop gaat richten op Christus' dienaars. 

Mt. 17:5. De luchtige wolk kan de Shechina geweest zijn, de 
vroegere wolkkolom boven de Tabernakel. Zij wijst in elk geval 
op de tegenwoordigheid van de Vader, Die Zijn Zoon getuigenis 
geeft: « Hoort Hem. » 

Mt. 17:9 De 3 discipelen wordt verboden iets mee te delen 
voor de opstanding uit de doden heeft plaats gehad, Wat dat is, 
begrijpen zij niet De opstanding ten laatsten dage werd wel 
verstaan, Joh. 11:24, die uit de doden niet, dat was iets nieuws. 
Zij durfden het echter niet te vragen, Mk. 9:10. 

17:10-12 Naar aanleiding van Elia's verschijning vragen de 
discipelen, of Elia nog komen zal. Ze bedoelden hiermee wellicht 
te zeggen: Is de profetie van Mal. 4 nu soms vervuld. De Heere 
zegt hun nu, dat Elia nog komen zal en alles weder zal oprichten.

17:14-20 De maanzieke jongen is type van een groep uit Israël. 
Israël werd bezeten door demonen. De discipelen konden hen 
echter niet verdrijven. In vs. 20 moet niet staan: Om uws 
ongeloofs wil, maar: Om uws kleingeloofs wil. 
 
DE STATER. 17:24-27. Dat men met Jezus geen weg wist, blijkt 
ook hier. De Rabbi's waren vrij gesteld van het hoofdgeld voor 
de tempel, de Bidrachmen. De belastinggaarder houdt Jezus niet 
voor een rabbi en vraagt waarom Deze en Petrus niet betalen. 
Christus' antwoord aan Petrus toont aan, dat Hij de inning van de 
tempelgelden in Zijn dagen voor niet méér acht dan een aardse 
tolheffing. Hij wil echter geen aanstoot geven. Dan, al moge Hij 
voor geen rabbi gehouden worden, Hij zal tonen, dat Hij meer is 
dan dat, n.l. Zoon des mensen, die macht heeft over alles, ook 
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over de vissen der zee, Gen. 1:28, Ps. 8:9. Petrus vangt een vis
met een stater. Dat was 4 didrachmen of 2 sikkels. Zie Ex. 30:11-
16. 

MT. 18. Over 18:1-4 zeiden we reeds iets. In 18:15-17 wordt 
een regel gegeven voor de gemeente van het Koninkrijk. In vs. 18
is sprake van het binden en ontbinden, welke macht hier aan alle
discipelen overgedragen wordt. Andere b.v. Oosterse Christenen,
beroepen zich op een andere apostel dan Petrus als stichter hunner
Kerk, kunnen dus met evenveel recht een pausdom, naast het
pausdom zetten als Rome. Er zijn 12 Israëlitische apostelen
geweest. Die alle hebben de sleutelmacht ontvangen. Maar dat zij
die alleen ontvangen hebben, doet dat kerkrecht te niet. Mt. 46:19 
en 48:18 beperken zich alleen tot de apostelen. Christus spreekt 
van geen opvolgers. Roomse zomin als Reformatorische. 

18:23-35 is reeds besproken. Dit deel is uitwerking van Mt.
6:14. 

Ook over Mt. 19 zeiden we reeds een en ander. 
 
MT. 19 DE WEDERGEBOORTE Vs. 28: « ... Voorwaar Ik zeg u, 
dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de Wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner
heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende
de twaalf geslachten Israëls. » Men weet dat er niet staat, dat zij 
Christus gevolgd zijn in de wedergeboorte, want Christus is niet
wedergeboren, dus men kan Hem daarin niet volgen en een
geboorte, ook de Goddelijke, is altijd iets passiefs, men kan
daarin niemand navolgen. De Wedergeboorte is de tijd van Israëls
nationaal herstel, waarin tevens het stenen hart wordt
weggenomen en een vlezen gegeven, Ez. 36:22-33. De 
Wedergeboorte valt in de tijd der wederoprichting aller dingen
door de profeten voorzegd, Hand. 3:21. Ze volgt na Christus'
wederkomst en betreft het Koninkrijk op aarde. « En gij zijt 
degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in. Mijn verzoekingen.
En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader Mij
dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel,
oordelende de twaalf geslachten Israëls, » Luk. 22:28-30. 

Over Mt. 20 werd ook reeds gesproken. Ten derde maal wordt
het lijden aangekondigd. Zie 16:21; 17:22, 23; 20:18, 19. Uit vs.
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20-28 blijkt, dat men de oprichting van het Koninkrijk spoedig 
verwachtte. De Heere zegt niet, dat het niet komen zal, Hij zegt 
alleen, dat het zitten ter rechter- of linkerhand niet bij Hem stond 
te geven. M.a.w. de vrouw van Zebedeus was juist t.o.v. haar 
verwachting, maar niet t.o.v. de tijd. Christus' Vader zou er voor 
zorgen. Zie Heb. 1:13, 10:13. 
 
MT. 20. GENEZING VAN BLINDEN. Mt. 20:30-34 toont ons in het 
wonder der genezing van twee blinden nog een merkwaardig 
teken. In Mt. 9:27 worden er twee genezen die roepen: Gij Zone 
Davids. Hier roepen zij: Heere, Gij Zone Davids. Dit zijn de 
enige twee wonderen door Christus verricht als Zoon van David. 
Ze symboliseren twee bedelingen, die van de volheid des tijds, 
waarin Hij door sommigen aangenomen werd als Zoon van 
David en die van de dag, waarin men Hem zal erkennen als 
Heere, Zoon van David. In het blinde, maar genezen Israël zal 
een verdieping des geloofs plaats hebben. 

Hierbij zij ook nog opgemerkt, dat er geen twéé genezen 
worden in Jericho, maar meer. Mk. 10:46 zegt, dat Bar-Timeus 
aan de weg zat, toen zij van Jericho uitgingen. Mt. 20 spreekt 
ook over het uitgaan uit Jericho. Mogelijk wordt Bar-Timeus 
alleen genoemd, omdat Mattheus' lezers hem nader kenden of hij 
het hardste riep. In Luk. 18:35 is echter sprake van het nàbij 
Jericho komen. Daar zat ook een blinde. Die riep niet. Heere, 
Zone Davids, maar: Jezus, gij Zone Davids. Er zijn dus minstens 
drie, waarschijnlijk vier blinden, want Bar-Timeus roept ook: 
Jezus, Gij Zone Davids. Alleen de twee laatsten roepen om Hem 
als Heere. Toen waren zij al buiten Jericho. 
 
MT. 21 DE INTOCHT. DE VIJGEBOOM. In Mt. 21 hebben we 'n 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Meestal spreekt men van de 
intocht, alsof er slechts één is geweest. Dit is echter niet zo. In 
Mt. 21 hebben we de eerste intocht, gedaan van uit Bethfagé. De 
rijdieren waren een ezelin en haar veulen. Christus wordt door de 
« meeste schare » erkend als Davids Zoon. Jeruzalem wordt 
echter ontroerd. In Jeruzalem rekende men niet op Hem. Deze 
eerste tocht symboliseert de komst des Konings in 
zachtmoedigheid en nederigheid. In Mk., Luk. en Joh. vinden we 
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de tweede intocht. Toen ging men Hem tegemoet, Joh. 12:18, dus 
verwachtte men Hem. Dat is symbool van Zijn tweede komst, 
waarin men Hem ontvangen zal, Mt. 23:39. 

Mt. 21:18-22 De vijgeboom verdort. De vijgeboom typeert. 
Israëls nationale voorrechten boven de andere volken. De Heere 
zocht vijgen, hoewel het de tijd der vijgen niet was. Mk. 11:13. 
Waarom zocht Hij ze dan, zal men vragen. Men heeft hiervoor 
velerlei uitleggingen. De eenvoudigste lijkt ons deze: De 
vijgeboom kon geen rijpe vijgen hebben, maar wel jonge, 
onrijpe. Deze werden gaarne gegeten. De vijgeboom bloeit 
voordat hij bladeren heeft. De vele bladeren deden een krachtige 
boom, veronderstellen, dus goede jonge vrucht. Deze ontbrak 
echter, de boom was wel weelderig, maar niet vruchtbaar en 
werd daarom vervloekt. 

De boom typeert Israël. Er was veel schone schijn, er waren 
versierde tempelgebouwen, gebod op gebod, tal van inzettingen. 
Men zou dus enige vrucht, al was ze dan niet voldragen, kunnen 
verwachten. Rijpe vruchten konden het nog niet zijn, de Geest 
was nog niet uitgestort. De onrijpe waren voldoende geweest en 
zouden door God zijn aanvaard als hoop gevend voor de 
toekomst. Er was evenwel helemaal geen vrucht. Israël was wel 
weelderig geworden, Deut. 32:15, maar bleef onvruchtbaar. Het 
zal geen vruchten meer dragen in deze eeuw. « Uit u wordt geen 
vrucht meer in der eeuwigheid, » Gr.: gedurende de aioon. Uit 
Luk. 21:29, 30 leren we, dat de vijgeboom weer teder kan 
worden en dat zijn tak weer uit kan spruiten. Israël zal dus weer 
tot, leven komen. De teder wordende, de weer uitbottende tak 
voorspelt dat de zomer nabij is, de zomer van Messias' regering. 
De winter van dorheid en nationale doodsslaap is dan voorbij, het 
K.d.H. is andermaal nabij en zal met kracht worden opgericht. 

Mt. 21:23-32 verklaart zich zelf. 
 
DE WIJNGAARDENIERS. Mt. 21:33-42 is bekend. Israël is de 
wijngaard, Jes. 5, Ps. 80, de Farizeën en Schriftgeleerden zijn de 
landlieden die van Israëls oogst iets aan de Heere moesten 
afstaan. De profeten zijn de knechten, de zoon is Christus. De 
heer zelf reisde buitenlands. Hier hebben we te denken aan het 
zich onttrekken aan Israël in de Shechina (wolkkolom) 
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heerlijkheid, zoals ons in Ez. 10 en 11 beschreven wordt, zie 
10:4, 19 en 11:23. Waar de wijngaard Israël is, wil dit dus 
zeggen, dat Israël er eenmaal weer zal zijn. De wijngaard is niet 
gegeven aan de Heidenen, niet aan de Kerk, maar, zal gegeven 
worden aan andere landlieden. De wijngaard zelf blijft dus. Ook 
dat heeft de Westerse theologie vergeten. De muren mogen 
verbroken worden (door de strijd met de landlieden wellicht), hij 
moge geplukt worden door de voorbijgangers, het zwijn, de 
woeste onreine Heidenen mogen hem omwroeten, het wild des 
velds (de toekomstige verdrukkers) hem afweiden, nochtans blijft 
het gebed: « Aanschouw uit den hemel en zie toe en bezoek 
dezen wijnstok, » Ps. 80:13-15. En dat zal God doen om de Zoon 
Dien Hij Zich gesterkt heeft, vs. 18. Hierin ligt de opstanding van 
de gedode Zoon besloten. Dan krijgt de wijngaard nieuwe 
landlieden. Andere, Gr.: allos, d.i. van dezelfde soort, dus 
evenals de eersten Israëlieten. Deze zullen God de gevraagde 
vrucht geven. « Zo zullen wij van U niet terugkeren, behoud ons 
in het leven zo zullen wij Uw naam aanroepen », Ps. 80:19. « O 
Heere, God der heerscharen, breng ons weder, (d.i. herstel Uw 
wijngaard), laat Uw aanschijn lichten (dit geschiedt door 
Christus' wederkomst als Hij verschijnt in de heerlijkheid van de 
Koninkrijksglans), zo zullen wij verlost worden, (d.i. gans Israël 
«zalig», behouden, worden), vs. 20. 
 
DE STEEN. Mt. 21:42-46. « Wie op dezen Steen valt, die zal 
pletterd worden. » De Steen is Christus. Niet het Koninkrijk 
Gods, zoals men wel eens meent. Mt. 21:44 is citaat van uit Jes. 
8. We lezen daar in vs. 13 en 14: « Den Heere der heerscharen, 
Dien zult gijlieden heiligen en Hij zij Uw vreze en Hij zij Uw 
verschrikking. Dan zal Hij ulieden tot een heiligdom zijn, maar 
(dezelfde Heere dus) tot een steen des aanstoots en tot een 
rotssteen der struikeling den twee huizen Israëls... » Christus past 
dit woord op Zichzelf toe. Hij is de Steen. Dus tevens de Heere 
der heerscharen. Israël stiet zich tegen Hem onder de Wet en de 
Profeten en in de volheid des tijds (Rom. 9:32). Het werd op 
Hem verpletterd. Men denke hier aan Israëls verderving in het 
jaar 70 door Vespasianus en Titus. 

« En op wiep Hij valt, dien zal Hij vermorzelen. » Hier hebben 
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we te denken aan de tijd, dat de Steen zonder handen 
afgehouwen wordt van de berg, Dan. 2, d.i. aan Christus' 
wederkomst. Weer een bewijs van Israëls gedeeltelijke terugkeer 
naar Kanaän, doch in ongeloof. De Steen zal komen, nu om te 
verpletteren. Het woord verpletteren wordt soms opgevat als: 
verstrooien. Het Gr. is likmaoo. Het komt alleen nog voor in 
Luk. 20:18, in hetzelfde verband. De likmos is de wan of 
werpschop om het koren van het kaf te zuiveren. Likmaoo is dus 
eigenlijk wannen en overdrachtelijk: als kaf doen wegstuiven, 
uiteen doen stuiven. Volgens de papyri ook: tot pulver vermalen. 
Als de Heere dit bedoelt te zeggen, dan stemt het woord overeen 
met de gedachte in Dan. 2 gegeven: vermalen. 
 
MT. 22 DE BEREIDE BRUILOFT. Mt. 22:1-4, de gelijkenis van de 
bruiloft, bespraken we. breedvoerig. We voegen er nog aan toe, 
dat meerderen leren, dat de bruiloftsgasten steeds een gewaad uit 
's Konings kledingvoorraad uitgereikt werd. Dit was hier te meer 
nodig, omdat de genodigden lieden van allerlei slag, merendeels 
de pooversten waren. Bij de uitgang konden zij zich wassen en 
kleden, de oude kleding afleggen en een bruiloftskleed 
ontvangen. Zij werden dus geheel nieuw in de kleren gestoken. 
De ene bruiloftsgast, die dit geweigerd had of elders was binnen 
gekomen, deed daarmee de Koning grote smaadheid aan. Hij was 
mogelijk een der genodigden, die nog wel wilde komen, doch in 
eigen kleding. Daarmee viel hij juist in het oog en viel op als 
degene, die 's Konings zorg andermaal met verachting afwees. 
De buitenste duisternis moet in de omlijsting der gelijkenis 
gezien worden: buiten het licht der zaal gebracht, zover weg, dat 
hij zelfs de uitstraling van het licht niet meer zag. Het 
symboliseert de uitwerping uit het Koninkrijk. Het: velen zijn 
geroepen, weinigen uitverkoren betekent: Velen worden 
geroepen in de laatste uitnodiging, die uitgaat tot de gehele 
wereld, maar weinigen van de vroeger verkorenen — Christus' 
zending was alleen tot Israël — zullen mede aanzitten. De 
weinigen behoren dus tot de eerste, de velen tot de laatste groep.
 
DE OPSTANDING. Over de strikvragen, Mt. 22:15-40 kunnen we 
kort zijn. Bij vs. 30:33 is op te merken, dat het hier gaat over de 
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opstanding en wel die ten laatsten dage. De Heere zegt niet, dat 
de doden leven, maar: Want als zij uit de doden zullen opgestaan 
zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven, Mk. 
12:25. De Sadduceën zeggen: In de opstanding dan, wanneer zij 
zullen opgestaan zijn. Zij hebben het niet over het na de dood 
voortleven. De Sadduceën ontkenden dat beslist. Het gaat hier 
dan ook niet over de vraag of de doden bewust voortleven, maar 
over het feit der opstanding. Daarover spreken de Sadduceën en 
ook de Heere, vs. 25. Verder zegt Hij bij Mk. 12:26 « Doch 
aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden ». In de 
opstanding nu nemen zij niet ten huwelijk noch worden ten 
huwelijk gegeven, zegt de Heere, Mt. 22:30. En mocht men de 
opstanding loochenen, zoals de Sadduceën, dan wete men: God 
is niet een God der doden, d.i. van dood blijvenden, maar der 
levenden. En wel in de opstanding. Dan leven zij Hem allen, 
Luk. 20:38. 
Ook thans ontkennen velen de opstanding. Niet als de ongelovige 
Sadduceën, maar door de leer der onsterfelijke ziel. Onsterfelijke 
zielen hebben geen opstanding nodig. Ook nu nog weet men en 
dat onder Christenen, de kracht Gods niet, noch de Schriften. 

Mt. 22:36-40. De Wet zijn de vijf boeken van Mozes, de 
Profeten de acht, die we vroeger reeds noemden. (Zie hfdst.III). 
Wet en Profeten staan niet tegenover de Evangeliën, maar vinden 
daarin hun vervolg. De Heere citeert Deut. 6:5; en Lev. 19:18. 
 
DAVIDS HEER. In Mt. 22:42-46 hebben we het probleem: Davids 
Zoon en Davids Heer, een onderwerp, dat hoe langer hoe meer 
voor Israël de strijdvraag zal worden. En niet alleen voor hen. 
Ook nu zijn er nog velen, die niet geloven in Christus' 
voorbestaan vóór Zijn vleeswording. 

Eigenaardig is het gebruik van de term: aan de rechterhand. In 
het Grieks staat een dubbele konstruktie: ek dexioon mou (moe), 
lett.: uit Mijn rechten, in het meervoud; dit vinden we in Mt. 
22:44, 26:64; Mk. 12:36, 16:19; Luk. 20:42; 22:69; Hand. 2:34, 
7:55, 56; Heb. 1:13 en « en dexia. », in Mijn rechter, enkelvoud; 
dit staat in Rom. 8:34; Ef. 1:20; Col. 3:1; Heb. 1:3, 8:1, 10:12, 
12:2; 1. Petr. 3:22. 

Het zijn aan Gods rechterhand heeft nog weer zijn fazen. Er 
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staat van, dat Christus zit uit. Zijn rechten, staat uit Zijn rechten 
(Hand. 7:55, 56) en zit in Zijn rechten. Gedurende de 
Handelingenperiode wordt Hij gezien als staande uit (aan) Gods 
rechterhand. Hiermee wordt uitgedrukt, dat Hij bereid was weder 
te keren als het volk zich bekeerde. Na Hand. 7 lezen we, dat Hij 
zit in Gods rechterhand. Uitzondering is alleen Heb. 1:13, maar 
dit: heeft betrekking op de toekomst, dus niet op Zijn 
tegenwoordige positie. In De Openbaring zien we Hem ook weer 
staan, Op. 5:6, 14:1. Men ziet hoe scherp alles naar voren 
gebracht wordt. 
 
MT. 23 CHRISTUS' STRAFREDE. In Mt. 23 hebben we de grote 
strafrede tegen Farizeën en Schriftgeleerden met het 7 voudig: 
Wee u. In de St. V. staat het 8 maal, doch vs. 14 ontbreekt in de 
betere handschriften. Zie echter Mk. 12:40 en Luk. 20:47. Het 
hoofdstuk ontledende, krijgen we als inleiding vs. 1-12: 
 

 
De Heere erkent, dat zij de uitleggers zijn van Mozes' Wet. 

Hun praktijk echter moest verre zijn van Zijn discipelen. 
Nu volgen de Wee u's 

 

a
1

l, 2 Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Zittend stoel.
b

1
3, 4 « Doe niet. »

a
2

5:7 Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Hun werken.
b

2
18:11 « Gij zult niet »

a
3

7-12 Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Toepassing.

c
1

13 Hun handelwijze,
d

1
15 Hun ijver tot bekering van anderen.
e

1
16-22 Valse eedzwering.
f

1
23 Geveinsden. Het zwaarste der Wet.

e
2

25-26 Bedrog.
d

2
27-28 Valse reiniging.

c
2

29-33 Hun handelwijze.
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De centrale gedachte is het nalaten van oordeel, 
barmhartigheid en geloof. Vs. 13 bespraken we. Vs. 15 kind der 
hel = der Gehenna, d.i. bestemd voor de Gehenna of gestraft met 
de Gehenna. Vs. 16 Hier staat niet: hieron, maar naos, d.i. niet de 
gehele tempel, maar het tempelhuis, het Heilige en het Heilige 
der heiligen, dus binnenste heiligdom. Vs. 23 munt, dille, komijn 
zijn moeskruiden. Vs. 24 uitzijgen is door een zeef uitzuiveren. 
Doorzwelgen is opslokken. Vs. 27 de graven waren van buiten 
gewit, leken wel mooi, maar het witten diende ter waarschuwing 
voor onreinworden, Num. 19:16. 

In vs. 34-39 vinden we nog enkele voorzeggingen. Ziehier de 
struktuur: 
 

 
Vs. 34. Dit betreft de zending in de tijd der Handelingen en 

ook « in de laatste ure. » 
Vs. 35. Zacharia de zoon van Barachia. Men stuitte hier op een 

moeilijkheid. Men nam aan, dat de zoon van Jojada bedoeld 
werd, 2 Kron. 24:20, 21 en meende, dat de bijnaam van Jojada 
Barachia was. Men behoeft dit evenwel zo niet op te lossen. Kan 
niet veel beter Zacharia bedoeld zijn, op een na de laatste 
profeet? Kan hem dat lot niet wedervaren zijn. Hij heet Zacharia, 
de zoon van Berechja. 1:1. Zo blijkt, dat de Joden zelfs na de 
ballingschap rechtvaardig bloed vergoten hebben en dus hun 
geest niet veranderd was. 

Vs. 37. De Heere heeft Jeruzalems kinderen op en samen 
willen vergaderen (epi sunagagoo). We zullen hierbij moeten 
denken aan Joël 2:32 « ... op den berg Sion en te Jeruzalem zal 
ontkoming zijn ». In Mt. 24:31 hebben wij weer dat werkwoord: 
De engelen zullen de uitverkorenen bijeenvergaderen. Daarop 

g
1

34 Profeten. Toekomstige zending.
h

1
35 Gevolg.
i

1
36 Ik zeg u.

g
2

37 Profeten. Vroegere zending.
h

2
38 Gevolg.
i

2
39 Ik zeg u.
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ziet Op. 14:1 mogelijk: « Het Lam stond op den berg Sion en met 
Hem 144.000, hebbende den naam Zijns Vaders geschreven aan 
hun voorhoofden. » Episunagoo betekent: op een plaats 
samenleiden. De Heere heeft Jeruzalem willen beschutten voor 
naderend onheil door de bewoners samen te vergaderen op Sion, 
waar voor hen ontkoming zou zijn voor de verdrukker. Ze wilden 
niet. 

Vs. 38 « Zie, uw Huis d.i. de tempel, wordt u woest gelaten. » 
Men denke aan de verwoesting door Titus en aan de latere 
verwoesting onder het Beest, Dan. 9:27. Het Uw heeft de 
klemtoon. Het is niet meer Mijn (des Vaders) Huis, Mk. 11:17. 
 
TOTDAT. Vs. 39. « Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan aan 
niet meer zien totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij Die komt 
in den naam des Heeren. » 

Dit is een merkwaardig vers. Onoplosbaar voor hen die niet 
geloven aan Israëls herstel, schoon voor hen die in de Schriften 
voor Israël een toekomst zien gloren. Eenmaal komt de Heere 
Jezus weder en zal opnieuw Jeruzalem binnentrekken. Dan zal 
Israël Hem blijde toejubelen. Die dag toeft nog. 't is wellicht « 
ten laatste dage » d.i. op de laatste dag van deze aioon, de 1335ste

van Daniel 12:12 « Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 
1335 dagen. » Die zal die intocht levend mee maken. Zeer 
waarschijnlijk zullen de O.T. gelovigen die het Koninkrijk 
beërven, daarbij tegenwoordig zijn. Zij zullen dan mede de 
Koning zien komen in heerlijkheid. 

Welk een overweldigende gebeurtenis zal dat zijn. Jeruzalem 
gaat zijn eenmaal verworpen Vorst tegemoet. Deze wordt dan als 
Koning aangenomen. Dan wordt Jes. 9:5 b vervuld: « ... en de 
heerschappij is op Zijn schouder... » Dan zal Hij plaats nemen op 
Davids troon, op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Thans 
zit Hij nog in 's Vaders troon, Op. 3:21. Op die dag wordt Hij 
Koning van Israël. Meer nog, Hij zal de troon geven aan de 
opgewekte David en door hem Israël weiden, Ez. 34:23. Israëls 
gebed vermeerdere: « Och dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij 
nederkwaamt, dat de bergen voor Uw aangezicht vervloten, Jes. 
64:1. Zie ook Zach. 14. 
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MT. 24. In Mt. 24 (en 25) zien we Christus bijzonder als de
Profeet optreden Die het lot van Zijn volk voorspelt. Laat ons dat
nagaan. We geven daartoe eerst de volgende strukturen: 
 

 
Vers 3 bevat drie vragen: 1 Wanneer zullen deze dingen zijn. 2

Welk is het teken van Uw parousia (toekomst). 3 Welk is het
teken van de voleinding van de aioon. Men weet dat de St. V. hier
heeft staan: Voleinding der wereld, Dit is zeer te betreuren. Men
heeft daarin de mening neergelegd, dat de wereld vergaan zal bij
Christus' wederkomst. De St. V. zegt dit wel niet, maar heeft dat
toch in de hand gewerkt. In het Gr. staat: sunteleia tou aioonos,
sameneinding van de aioon. Deze term vonden we reeds 3 maal in
Mt. 13, n.l. vs. 39, 40, 49, waar ze slechts eenmaal wat juister,
maar nog niet precies vertaald is, n.l. vs. 49: voleinding der
eeuwen. Dit moest dan zijn geweest: voleinding der eeuw. In Mt.
24 vragen de discipelen nader naar die voleinding waar de Heere
met hen over gesproken heeft in Mt. 13 en zeker wel bij andere
ons niet verhaalde gelegenheden. Die uitdrukking: sunteleia tou
aioonos komt uitsluitend in Mattheus voor, n.l. 13:39, 40, 49;
24:3 en 28:20. 

Op de drie gedane vragen volgt het antwoord in Mt. 24 en 25.
De eerste wordt beantwoord in Mt. 24:4-6, de tweede in 24:7-28, 
de derde in 24:29-25:46. Men ziet hoe onjuist de indeling in
hoofdstukken is. Ze is dan ook mensenwerk en nog wel
onoordeelkundig en oppervlakkig. Vaak is dit een belemmering
voor het verkrijgen van beter Schriftinzicht. 

A
1

24:1 Plaats: Vertrek uit de Tempel.
B

1
24:1 Discipelen tonen Hem wat.
C

1
24:2 Profetie. Algemene: Geen steen op de andere
gelaten.

A
2

24:3 Plaats: Aankomst op de Olijfberg.
B

2
24:3 Discipelen vragen Hem wat.
C

2
24:4-25:26 Profetie. Bijzondere.
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EERSTE VRAAG. De eerste vraag is: Wanneer zullen deze dingen 
zijn. Het antwoord daarop vindt men in vs. 4-6. 
 

 
Zie ook Mk. 13:5-7 en Luk. 21:8, 9. De tekst is eenvoudig. 

Men lette op het woord einde, Gr.: telos. Dit is een ander woord 
dan voleinding, suriteleia. Dit betekent: samenvinding, samen-
lopingstijd, telos eindpunt. Zoals bij een eindstation vele 
spoorwegen samen kunnen lopen al een heel eind vóór dat station 
en zich dan over een baan voortzetten, zo zullen bij de voleinding 
van deze aioon (eeuw) de grote lijnen convergeren en zich naar 
elkaar toebuigen om in een punt te eindigen. Hierbij zijn dan drie 
hoofdlijnen te onderscheiden: Jood, Heiden en Gemeente Gods, 1 
Cor. 10:32. (Men verwarre deze gemeente niet met de Gemeente 
die Zijn Lichaam is, deze is dan reeds bij Christus). De eerste 
twee convergeren en concentreren zich in Beest en Valse Profeet. 
De vele voorlopers van de politieke en godsdienstige 
Antichristus zullen een teken zijn, dat de aioon zich gaat 
afsluiten. 
 
TWEEDE VRAAG. De tweede vraag is: Welk zal het teken zijn 
van Uw toekomst. Het antwoord daarop vindt men in vs. 7-28. 
 

 
Als we lid G

1
 ontleden, krijgen we: 

D
1

4 Waarschuwing. Het begin: Als men begint te verleiden.
E

1
5 Vele antichristussen.

E
2

6 Geruchten van oorlogen.
D

2
6 Waarschuwing: Nog het einde niet.

F
1

7, 8 Verdrukking. Beginsel der smarten. Eerste teken.
G

1
9-14 Eerste Verdrukking. Algemeen.

G
2

15-20 Het tweede teken.
F

2
21-28 De grote verdrukking.

 
(Zie volgende pagina.)
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Vs. 7. Volk zal tegen volk opstaan. Hiermee wordt bedoeld: 

Heidenvolk tegen heidenvolk, dus de volken buiten Israël. Men 
lette er op, dat dit gezegd wordt vanuit Israël bezien. Er zullen 
verder zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen zegt de St. V. of volgens het Gr.: 
streeksgewijs. 

Vs. 8 Beginsel der smarten d.i. begin der geboorteweeën (van 
het Kon.). 

Vs. 9 Gehaat van alle volken. Dit is een universeel (algemeen) 
antisemitisme (jodenhaat); opkomend uit Godshaat. 

Vs. 11 Valse profeten zien we alleen bij Israël optreden 
tegenover de ware profeten. Waar aan Israël Gods woorden zijn 
toebetrouwd, geeft Satan ook aan Israël de karikatuur ervan door 
valse profeten. We staan ook hier op Israëlietisch terrein. 

Vs. 13 Ongerechtigheid, d.i. wetteloosheid, In 2 Thess 2 heet 
de politieke Antichristus de zoon der ongerechtigheid, d.i. 
wetteloosheid. Hij kan dus eerst optreden als de wetteloosheid 
toeneemt. Op alle gebied. Zeer bijzonder onder Israël. Vs. 14. 
Het Ev. des Kon. moet eerst gepredikt, geproklameerd,worden 
aan alle (heiden) volken tot getuigenis. We weten wat het Kon. 
is. In de eindtijd zal aan de volken gepredikt worden, dat God 
een Kon. op zal richten over die volken en dat Christus Koning 
zal zijn. Israëls geloovigen zullen spreken van het komende 
koninkrijk en het aankondigen. Het Ev. des Kon. zal mede 
inhouden, dat de Koning komende is, Die recht heeft op de 
Davidische troon en op de wereldheerschappij. Dit is geen Ev. 
der genade zoals we nu kennen, het is het Ev. van de oprichting 
van een politiek, nationaal, aards rijk waarin gerechtigheid en 
oordeel is. 

G
1

a
1

9 Verkondiging van het Ev. des Kon.
b

1
10 Gevolg: Geërgerd.
c

1
11- Valse profeten staan op.

c
2

-11 Valse profeten verleiden.
b

2
12 Gevolg: Verkoeling.

a
2

13, 14 Belofte: Het Ev. des Kon.
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DE GRUWEL DER VERWOESTING. In vs. 15-20 volgt tweede 
teken: 
 

 
Vs. 15 verplaatst ons ook naar Israëls eindtijd. We horen van 

de gruwel der verwoesting van Daniël de profeet. Dit is een 
verwijzing naar Dan. 12:11 « En van dien tijd af, dat het gedurig 
offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld 
zijn, zullen zijn duizend twee honderd negentig dagen.» Dit vers 
leidt ons terug naar Dan. 8:12, het werk van de « Kleine Hoorn », 
de politieke Antichristus, die zich stelt tegenover Israël, vs. 10 en 
zijn Vorst vs. 11, het gedurig offer wegneemt, vs. 11 en de 
woning van Zijn heiligdom nederwerpt. Verder ook naar Dan. 
9:27. Dan. 9 bewijst zeer duidelijk, dat de profetie over Israël 
handelt. « Zeventig weken zijn bestemd over uw (Daniëls) volk 
en over uw heilige stad, » vs. 24. Van die 70 weken zijn er 69 
voorbij. Messias is uitgeroeid, vs. 26, :een volk van de vorst die 
komen zal, is gekomen en heeft stad en heiligdom verdorven. Dit 
volk was het Romeinse, dat in 70 stad en tempel verwoestte. Tot 
zover is Dan. 9 dus vervuld. Het overige nog niet. De vorst zelf is 
nog niet gekomen om met velen — de afvallige Joden — een 
verbond te maken van één week, Hebr.: een zeven, dat is 7 jaar. 
In de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer, het 
gedurig offer, wegnemen en wel 2300 avonden en morgens, dus 
2300 dagen. Een en ander ter herhaling. 

« Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, 
waarvan gesproken is door Daniël den profeet. » Uit De Openb. 
blijkt, dat men, op aansporing van de Valse Profeet, de 
godsdienstige Antichristus, een beeld zal maken, Op. 13:14. Dit 
wordt gemaakt, nadat het Beest, de politieke Antichristus, van de 
dodelijke wonde genezen en uit de afgrond, het graf, opgekomen 
is. Dit geschiedt bij de tweede helft der laatste jaarweek. Dat 
beeld moet aangebeden worden. Dit nu is de gruwel der 

F
1

d
1

15 Waarschuwing. Het tweede teken.
e

1
16-18 Vlucht.

d
2

19 Medelijden.
e

2
20 Gebed en vlucht.
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verwoesting, d.i. die tot verwoesting leidt, n.l. van de tempel. 
Van dit alles is niets geschied in het jaar 70 na Chr. Er is geen 

afgodsbeeld geplaatst. Mt. 24 is tot op heden onvervuld. Zal 
Christus' woord bewaarheid worden — en dat zàl het — dan is de 
enige oplossing, dat Israël weer een tempel krijgt, dus 
gedeeltelijk naar zijn land terugkeert. Eerst dan kan Mt. 24 en 
dus ook Dan. 9 vervuld worden. 

« Vs. 16 Dat alsdan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. » 
Waar vs. 15 toekomst is, moet het ook vs. 16 zijn. Wanneer men 
de gruwel der verwoesting gesteld ziet, alsdan moeten de 
inwoners van Judea vlieden. En alsdan eerst kan ook vs. 17-20 
vervuld worden. « Die op het dak is, kome niet af om iets uit zijn 
huis weg te nemen. En die op den akker is, keere niet weder 
terug om zijn klederen weg te nemen... Doch bidt dat uw vlucht 
niet geschiede des winters noch op een sabbat. » We houden dit 
voor de Joodse sabbat, niet voor onze Zondag. Men ziet weer, 
hoe dit voor Israël is, bijzonder voor de Joden (Judea). Er is niets 
voor de Gemeente of « Kerk » die Christus' Lichaam is, bij. Haar 
zullen deze dingen niet treffen. 
 
DE GROTE VERDRUKKING. In vs. 21-28 vinden we de grote 
verdrukking. In vs. 7 en 8 hadden we slechts een inleidende 
verdrukking, die parallel loopt met de zegelen uit De Openb. 
Hier komen we tot de tijd van bazuinen en fiolen. Bijzonder als 
het Beest opgekomen is uit de afgrond, gaat het met brute macht 
heersen, doet de Valse Profeet er een beeld voor maken en begint 
de gruwelijke vervolging. Op deze tijd heeft ook Op. 12 
betrekking: de Vrouw — Israël — moet vluchten naar de 
woestijn. Van Judea wellicht. Daar wordt ze onderhouden 1260 
dagen, d.i. 3½ jaar, Op. 12:6. Daarop doelt de Heere in Mt. 
24:16. 

Laat ons Mt. 24:21-28 ook ontleden: 
 
(Zie volgende pagina.)
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Vs. 21 zegt, dat er grote ongekende verdrukking zal wezen. 

Die zal er eerst zijn als de gruwel der verwoesting er is. Ze is niet 
geweest in het jaar 70. Toen stond er geen gruwel in de tempel. 
Zullen deze dingen vervuld worden zoals de Heere ze voorzegd 
heeft, dan kan dit dus eerst in de toekomst plaats vinden. En wel 
over Israël. Over dat volk komt die verdrukking. Van die tijd 
zegt Jer. 30:7: « O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke 
niet geweest is en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob. 
Toch zal hij daaruit verlost worden. » Men leze verder dat 
hoofdstuk. 

Vs. 22 Wie deze uitverkorenen zijn, is niet direct te zeggen. 
Mogelijk is, het de groote schaar, die uit de groote verdrukking 
komt, Op. 7:14. Deze schaar is uit alle natie en geslachten en 
volken en talen. Meestal meent men, dat dit gelovigen uit de 
Heidenen zijn. Dat is niet zo, want zij komen uit de grote 
verdrukking, die voor Jakob is, Jer. 30:7. Uit Op. 7:16 blijkt, wat 
de vluchtelingen zullen lijden: honger, dorst, verschroeiïng door 
de hitte der zon op hun vlucht. 

Vs. 23 Tot ulieden, Joden of Israëlieten. 
Vs. 27 De toekomst, parousia, van Christus zal niet zijn gelijk 

die van valsche christussen in de binnenkamer of in de woestijn, 
maar helder lichtend als de bliksem, voor, iedereen zichtbaar 
waarneembaar. 

Vs. 28 « Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de 
arenden vergaderd worden. » Het dode lichaam zijn de 
verslagenen, de dode lichamen der strijders tegen het Lam;. 
Voor: « arenden » kan men beter « aasgieren » lezen. Job. 
39:3033 spreekt over, de « arend »; vs. 33 b zegt: « waar 
verslagenen zijn, is hij ». Bij Christus' wederkomst worden 

H
1

21, 22 De grote verdrukking. Het begin.
I

1
23 Waarschuwing: Zo iemand tot u zeggen zal.
J

1
24- Valse christussen en valse profeten.

J
2

-24 Hun oogmerk. Uitverkorenen verleiden.
I

2
25, 26 Waarschuwing: Zo zij tot u zeggen zullen.

H
2

27, 28 De grote verdrukking. Het Einde.
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duizenden gedood, Op. 19:21. De vogels voeden zich dan met
hun vlees. Bijzonder de aasgieren. Uit Zach. 14:12 blijkt, hoe zij
zullen sterven. Vlees en ogen zullen wegteren. Mt. 24:27 en 28
vinden dus hun verdere uitwerking in Op. 19:11-21. 
 
DERDE VRAAG. De derde vraag: Welk zal het teken zijn van de
voleinding der eeuw. Het antwoord daarop vindt men in 24:29-
25:46. 

Eerst de struktuur: 
 

 
Weer wordt men getroffen door de volkomen bouw. Tot in

onderdelen is er balans. 
Vs. 29, 30 « En terstond na de verdrukking dier dagen zal de

zon verduisterd worden er, de maan haar schijnsel niet geven en
de sterren zullen van den hemel vallen en de krachten der
hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel 
verschijnen het teken van den Zoon des mensen en dan zullen al
de geslachten der aarde wenen en zullen den Zoon des mensen
zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en
heerlijkheid. » 

Het Russellisme meent; dat Christus reeds wedergekomen is.

K
1

L
1

24:30 De Zoon des mensen. Verschijnende. Het derde 
teken.
M

1
24:31 Vergadering der uitverkorenen van Israël.
N

1
O

1
24:32-41 Vergelijkingen en type. De
vijgeboom, Noachs dagen.
P

1
24:42-44 Waarschuwing: Waakt dan.
R

1
24:45-51 Dienstknechten.
Gelijkenis.

N
2

O
2

25:1-12 Gelijkenis. De 10 maagden.
P

2
25:13 Waarschuwing: Waakt dan.
R

2
25:14-30 Dienstknechten.
Gelijkenis.

K
2

L
2

25:31 De Zoon des menschen. Op Zijn troon.
M

2
25:32-46 Vergadering der Volken (Heidenen).
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Sinds 1874 is Hij al weer tegenwoordig. Onzichtbaar dan. En dat 
blijft Hij voor immer. Wat zegt de Schrift nu? Dat Hij eerst 
wederkomt nà de verdrukking dier dagen. Welke dagen Die 
genoemd zijn in vs. 22, de tijd er grote verdrukking, als de 
gruwel der verwoesting gesteld is. En die zal staan in de heilige 
plaats. We zagen dat dit een letterlijk beeld is, staande in 
Jeruzalems tempel. Is dit reeds geschied? Kan het Russellisme dit 
aanwijzen? Staat er zelfs reeds een tempel in Jeruzalem? Zoo 
neen; dan is de grote verdrukking nog niet gekomen en is 
Christus nog niet wedergekomen. Hij komt: na de verdrukking 
dier dagen. Verder zegt de Schrift, dat de zon zal verduisterd 
worden en de maan haar schijnsel niet geven en de sterren van de 
hemel zullen vallen. 

Men wil ons doen geloven, dat dit figuurlijk moet opgevat 
worden voor allerlei machthebbers. Wij nemen dit woord in 
letterlijke zin. Luk. 21:25 zegt: En daar zullen tekenen zijn in de 
zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken. 
Zon, maan en sterren vormen hier een tegenstelling met de aarde. 
En dit is geen figuurlijke aardemacht, want er staat: op de aarde 
benauwdheid der volken. Aarde wordt hier dus letterlijk 
genomen als planeet. Zo ook: zon, maan en sterren als 
hemellichamen. En zo neme men ze ook in Mt. Lukas zegt ook. 
En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een 
wolk met grote kracht en heerlijkheid. Van die grote kracht en 
heerlijkheid hebben we na 1874 ook nog niets gezien. Ook niet 
na 1914. Waar is die heerlijkheid. Wij voor ons houden ons hier 
aan de letter. Vergeestelijken behoeft niet. We geloven, aan een 
letterlijke verduistering der, zon en een letterlijke verdonkering 
der maan. Dus zal men zeggen: Ook aan een letterlijk afvallen 
van de sterren. Zeer zeker. Dit geschiedt onder het zesde zegel, 
Op. 6:12-17 (zie ook Op. 8:12). Dan wordt de zon zwart als een 
haren zak en de maan als bloed en vallen de sterren op de aarde. 
Moge men opmerken dat de sterren toch zoveel groter zijn dan 
de aarde en deze dus moeten verpletteren en dat er niet veel 
sterren op de aarde kunnen liggen, dus dat men dit wel geestelijk 
zal op moeten vatten, dan menen wij daar tegenover te moeten 
stellen, 1° dat men dan alles figuurlijk moeten, dus ook de 
koningen der aarde, de dienstknechten en de vrijen, enz. Dit zijn 
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dan dingen die in de geestelijke spelonken der aarde gaan. Zie vs. 
15. 2° dat de tekst zelf de oplossing aangeeft: zoals een 
vijgeboom zijn vruchten afwerpt, zo vallen de sterren. Het zijn 
dus niet de sterren in hun geheel, zij werpen delen af, zoals wij 
spreken van een sterrenregen zonder daarmee te zeggen dat het 
sterren regent, maar lichtende stukken sterrensteen neervallen, zo 
ook in Op. 6:13. Een letterlijke opvatting is nog niet steeds een 
geheel woordelijke opvatting. 3° dat het aannemelijker is God 
letterlijk te geloven, dan zijn woord figuurlijk te nemen. God 
zegt dat de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Als 
die hemelen aardse machthebbers moeten zijn (gaarne willen we 
weten wie dat zijn) dan zal ook in die machthebberswereld het 
teken van de Zoon des mensen verschijnen, want aldus zegt vs. 
30 van Mt. 24. 

Wij geloven, dat de komst van de Zoon des mensen allereerst 
voor Israël is. Voor: al de geslachten der aarde is te lezen: al de 
geslachten des lands; zelfde woord in het Grieks. Christus komt 
voor Israël terug. Zij zullen Hem het eerst zien en als een Saulus 
van Tarsen door het zién van de verhoogde Heere bekeerd 
worden. Saulus is hun type. Dan begint de oprichting van Israël. 

Vs. 31 « En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van 
groot geluid en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit 
de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere 
uiterste derzelve. » 

Ook hiervan is nog niets geschied. Wij hebben in 1874 geen 
engelen gezien of gehoord, geen vergaderingen van Israëls 
uitverkorenen gezien. Zie Deut. 30:4. De uitersten der hemelen 
staan voor de windstreken. 

Vs. 32 De vijgeboom is Israël. « Wanneer gij al deze dingen 
zult zien, » zegt de Heere, « zo weet dat het nabij is, voor de 
deur. » n.l. Zijn komst. We moeten dus niet enkele dezer dingen 
zien, maar al deze dingen, die Hij hier voorzegt. 

Vs. 34 « Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. » Beter is: Dit 
geslacht moge geenszins voorbijgaan. De Heere wenste, dat het 
eind der eeuw spoedig mocht komen. Zo bleef de wereld voor 
veel leed bewaard. Israëls verharding is mede voor een groot deel 
oorzaak der wereldellende. 
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DE « TOEKOMST ». Vs. 37 De toekomst. In het Gr. woord 
parousia zit drieërlei begrip besloten; het is het officieel bezoek 
van een vorst, de aankomst van de vorst en zijn daarop volgende 
tegenwoordigheid, aanwezig zijn in het bezochte landsdeel. 
Zoals wij spreken van het inhuldigingsfeest onzer Vorstin of van 
Haar 25-jarig regeeringsjubileum, waarbij we ook denken aan de 
voorafgaande voorbereidingen, doch de eigenlijke dag het 
hoogtepunt vormt, zo is dat ook met de parousia het geval. De 
parousia van de Keizer, voor een stad was lang te voren bekend. 
Alles werd in orde gemaakt, de komst werd aangekondigd door 
herauten, de aankomst bij de stad afgewacht, een stoet ging hem 
tegemoet, het volk stond alles gade te slaan, enz. Zo zal ook de 
parousia des Heeren een tocht zijn met verschillende onderdelen: 
een komen, een aankomen, een inkomen, een aanwezig zijn. Dit 
laatste is het hoofdpunt. 

Vs. 40 De, een aangenomen, de ander verlaten. Beter: de een 
wordt genomen (door de engelen voor het Kon.), de ander 
gelaten, niet genomen. Denk aan het uitlezen van Mt. 13, het 
visnet. 

Vs. 45 De getrouwe en voorzichtige dienstknecht geeft spijs te 
rechter tijd. Dat is de Schriftgeleerde, onderwezen in het K.d.H., 
Mt. 13:52. Daar wordt hij vergeleken bij een heer des huizes, die 
uit zijn schat oude en nieuwe dingen voortbrengt. De oude zullen 
wel zijn het inzicht in het O.T., de nieuwe hetgeen gegeven 
wordt in de N.T. Schriften der Besnijdenis d.i. alle behalve de 
Paulinische aan de Heidenen. Spijze te rechtertijd is de olie nodig 
voor het wachten op de komst des Heeren. Zij zijn de « 
verkopers » van Mt. 25:9. 

Vs. 48-51 De kwade dienstknecht verwacht zijn heer niet. Zijn 
lot is « doorsnijding ». De St. V. zegt: afscheiding, vs. 51, maar 
dat staat niet in het Gr. Dat zegt: « doorsnijden ». 

MT. 25. Mt. 25 bespraken we reeds gedeeltelijk. Men lette op 
dat: Alsdan. Vs. 1: Alsdan zal het K.d.H. gelijk zijn aan 10 
maagden. Wanneer is dat: alsdan? Als geschiedt wat in hfdst. 24 
verhaald is, als Christus' wederkomst genaakt. De gelijkenis heeft 
niets te maken met de Gemeente die Zijn Lichaam is. Ze geldt 
allereerst en allermeest Israël. Mogelijk ook de gelovigen uit de 
Volken, die in Israël gezegend worden. 
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DE TALENTEN. Mt. 25:14-30. Het K.d.H. is ook gelijk aan een 
mens buitenslands reizende. Die mens is de Zoon. Evenals 
Jehovah Israël verlaten had, deed het ook de Zoon. De heer gaf 
zijn knechten verschillende talenten. Een talent zilver gold ± f 
5100, een van goud f 76.500. Het zullen wel zilveren talenten 
geweest zijn. Niettemin was de waarde zeer groot, daar het geld 
in die tijd veel meer waard was dan het onze. De talenten zien op 
de gaven van inzicht waarmee Christus' discipelen te arbeiden 
hebben. Petrus, Jakobus en Johannes mogen bij wijze van 
spreken, 5 talenten hebben gehad, de andere 3, Judas 1. En dat 
verloor hij door zijn luiheid om te arbeiden, voortkomend uit 
onwil. De gegeven gaven moeten verdubbeld worden. De Heere 
oordeelt eenmaal niet naar het aantal, maar naar het percent. Hij 
telt niet op, Hij let op de verhouding. Als de bezitter der 5 
talenten er 3 bij wint, is zijn winst kleiner dan wanneer die van 3 
er 3 bijwint. De Heere zal hem dan niet zo prijzen als de ander, 
hij toch wint zo maar 60%, de ander 100%. Hij die één talent 
heeft, behoeft er geen 2 bij te winnen, hij behoeft het slechts te 
verdubbelen. 

Deze gelijkenis heeft betrekking op het woekeren met het 
inzicht in 's Heeren Woord: Zijn goederen. Die van de ponden op 
de uitbreiding van het arbeidsterrein door dat Woord. Het een is 
subjectief, het ander meer objectief. Stefanus stond boven 
Jakobus de broeder des Heeren en boven Filippus in inzicht in de 
Schrift. Nochtans hebben alle drie gearbeid. En wel met het eene 
pond: Bekering voor Israël en de Jodengenoten. Het 
vermeerderen der talenten kan plaats hebben door uitbreiding van 
het arbeidsterrein dat bewerkt wordt. Er is dus wel enige parallel 
maar toch ook weer verschil. Men kan één pond en meer talenten 
hebben, men kan 5 talenten hebben en toch zijn pond in de aarde 
begraven. Het werken met het pond verdubbelt vaak het talent. 
 
OP DE TROON ZIJNER HEERLIJKHEID. Het slot van 's Heeren 
laatste rede is Mt. 25:31-46. Ook dit deel wordt algemeen slecht 
gelezen en uit zijn verband getrokken. 

Vs. 31 « En wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op 
den troon Zijner heerlijkheid. » Christus zit thans niet op de troon 
Zijner heerlijkheid. Dat bewijzen meerdere teksten. Hij Zelf zegt, 
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dat Hij zit bij Zijn Vader in Diens troon, Op. 3:21. Dat is de 
troon der Majesteit in de hemelen, Heb. 8:1. Die hemel vormt 
Gods troon, Mt. 5:34; 23:22; Hand. 7:49. Die hemel heeft 
Christus ontvangen, Hand. 3:21. Christus' hemelvaart is het 
plaatsnemen in Zijns Vaders troon. Als Zoon van David heeft Hij 
recht op de troon van Zijn vader David. Die zal God Hem 
eenmaal ook geven, Luk. 1:32. Als Zoon van Abraham is Hij 
erfgenaam der Volken. Vandaar: Koning der koningen. Als de 
Zoon des mensen heeft Hij recht op de aarde en wat daarin is. 

Dat Christus thans niet zit op de troon Zijner heerlijkheid, 
blijkt ook uit Mt. 19:28. Als Hij daar op zat, moesten de 
apostelen ook op tronen zitten om, de 12 geslachten Israëls te 
oordelen. Die geslachten Israëls zijn niet de « geestelijke joden » 
maar volgens Paulus in Hand, 26:7 « ónze » twaalf geslachten, 
dat is het letterlijke Israël. (De term: twaalf geslachten hier 
verschilt een weinig van die van Mt. 19:28, maar niet meer dan 
ons Nederlands: 12 geslachten verschilt van: twaalftal 
geslachten). Waar we niets zien van het zitten van 12 apostelen 
op 12 tronen oordelend de 12 letterlijke geslachten van Israël, 
besluiten we daaruit, dat Christus ook niet zit op de troon Zijner 
heerlijkheid: want beide moeten samenvallen. Mt. 25 is dus 
toekomstig. 
 
DE VOLKEN VOOR HEM VERGADERD. Wanneer Christus op die 
troon Zijner heerlijkheid zit, worden al de Volken voor Hem 
vergaderd. Die volken behoeven niet alle tegeluk voor de troon te 
komen, het kan gaandeweg geschieden. (Men lette er op, dat dit 
de levende volken zijn. Hier is geen sprake van een opstanding). 
Dan heeft er een scheiding plaats, niet naargelang van geloof of 
ongeloof, maar naar de houding die zij aangenomen hebben t.o.v. 
's Heeren « broeders ». Die broeders zijn de Israëlieten. De 
mensen die door hun leiders in de grote verdrukking niet 
weerhouden zijn ook maar de minste gave gegeven te hebben aan 
de dorstende, de hongerende gevangen en op andere wijze 
smachtende Israëlieten, worden daarvoor beloond, zij die met 
Beest en Valse Profeet deel genomen hebben in de vervolging, 
gestraft. Jes. 34:1 roept ze op: « Nadert gij Heidenen om te 
horen, en gij Volken, luistert toe » en Joël 3:1 beschrijft het 
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gericht: « Want zie in die dagen en te dien tijd, als Ik de 
gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden zal, dan zal Ik alle 
Heidenen (= Heidenvolken) vergaderen en zal ze afvoeren ;n het 
dal Josafat en Ik zal aldaar met hen richten vanwege Mijn volk 
en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de Heidenen hebben 
verstrooid en Mijn land gedeeld. » Zie ook vs. 3 en 11. Al geven 
we toe, dat hier over een ietwat andere zaak sprake is, toch ligt 
het oordeel in dezelfde lijn, n.l. in de houding t.o.v. Israël 
aangenomen. Voor de troon der heerlijkheid verschijnen niet de 
individueele geloovigen. Ook staan er geen Israëlieten. Deze 
worden met de Volken niet geteld, Num. 23:9. Ook niet de 
Gemeente die Zijn Lichaam is. Het zijn de Volken, de natiën der 
wereld. Die Volken vinden hun voormannen en leidslieden op 
elk terrein van het leven. Sommigen gaan in de eindtijd voor 
Israël wèl te doen, andere woeden tegen Gods aardse volk. 
Daarover velt de Heere dan een rechtvaardig vonnis. De 
rechtvaardigen uit elk volk gaan in tot het eeuwige leven, dit is 
het leven der toekomende eeuw, de anderen, de gevloekten, 
komen in de eeuwige pijn, Gr.: de aionische kolasis. Dit woord « 
pijn » komt nog éémnaal voor, in 1 Joh. 2:18. « Wie vreest heeft 
pijn en is niet volmaakt in de liefde. In kolasis kan een 
korrigeerend doel zitten, maar, dan is het als lering voor anderen.
 
LOON EN STRAF. Loon en straf zijn konkrete toestanden waarin 
de betrokkenen geplaatst worden. Het loon is het aionische leven 
in het koninkrijk dat voor de beloonden bereid is van de 
grondlegging der wereld, vs. 34. De grondlegging is de 
nederwerping. Toen door Satans opstand de wereld verwoest 
werd, heeft God die zodanig opnieuw toebereid, dat Hij de 
landpalen der, volken naar het getal der kinderen Israëls kon 
stellen, Deut. 32:8. Hij heeft een terrein voor het Koninkrijk 
bestemd, dat Hij aan Israël zal oprichten. Dat heet het Koninkrijk 
bereid van de grondlegging der wereld. 't Is Israëls gebied in de 
wereld. De rechtvaardigen nu wordt gezegd daarin te gaan. Zij 
behoren tot degenen die komen van Oosten en Westen om aan te 
zitten met Abraham, Isaäk en Jakob. De gevloekten gaan in het 
aionische vuur, waarmee God oordeelt. Dat « eeuwige vuur » is 
een letterlijk vuur. Met dat vuur zijn Sodom en Gomorra gestraft, 
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Jud.: 7. Het vuur dat deze steden verdierf, is een voorbeeld van 
wat God eenmaal in de toekomende eeuw met het vuur doen zal. 
Hij zal daarmee steden en landstreken treffen en de omgeving 
kunnen bewaren. De gevloekten moeten terugkeren naar hun 
land, waarover, het oordeel losbarst. De eeuwige pijn is het met 
vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen, 
dat is: willen kennen, 2 Thess. 1:8. 

Men lette er op, dat dit niet allen behoeft te treffen. Het oordeel 
is niet eenvormig. Evenmin als in onze aardse wetgevingen op 
alle misdrijven en overtredingen dezelfde straf staat, is dat bij 
God het geval. Er zullen zijn enkele en vele slagen, Luk. 12:47, 
48. 
 
LUKAS 21. Tot slot van dit. hoofdstuk spreken we nog over Luk. 
21, dat in meer dan een opzicht parallel loopt aan Mt. 24. 
Sommigen menen dat dit hfdst. een vroegere, eerder 
uitgesproken redevoering is en nemen aan, dat ze in de tempel is 
gehouden bij de schatkist, Luk. 21:5. Men kan ook aannemen, 
dat Mt. en Luk. elkaar aanvullen, dat Mattheus de ordergang van 
Jeruzalem weglaat als meer buiten zijn onderwerp liggende en 
dat Lukas dat punt juist inlast als inleiding op het terzijde zetten 
van Israël. Hoe dit zij, beide redevoeringen kunnen in elkaar 
geschoven en tot een geheel gemaakt worden. 

Geven we eerst de struktuur. 
 

 
Vs. 9-28 bevat de eigenlijke profetie. Dit deel nader ontledend, 

hebben we: 

A
1

5 Opmerking van sommigen over de tempel.
B

1
6 's Heeren antwoord: Verwoesting.

A
2

7 Vraag van sommigen: Wanneer. Welk is het teken.
B

2
8-36 's Heeren antwoord.

 
(Zie volgende pagina.)
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Voor dit alles. In Luk. 21 staat een gedeelte, dat we niet vinden 
bij de andere evangelisten. Lukas gaat bij vs. 12 niet verder maar 
grijpt terug. Hij deelt niet mee wat het vervolg van het begin der 
smarten is, maar loopt terug op wat voor dat begin der smarten 
zal plaats hebben. Mattheus gaat verder en zegt: Alsdan, Lukas 
gaat terug en zegt: Maar vóór dit alles. Dat is dus vóór wat 
aanvangt in vs. 10 en 11 en in Mt. 24:6-8, voor die tijd aanbreekt, 
waarin koninkrijk tegen koninkrijk en volk tegen volk opstaat en 
er aardbevingen, hongersnooden, pestilentiën, verschrikkelijke 
dingen en grote tekenen zullen zijn. Vóór dat alles nu heeft 
plaats, wat door Lukas beschreven wordt in vs. 12-25. Dit is de 
verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. 

Men heeft dit niet goed onderscheiden en zo doende verwaad. 
Vs. 20 en 21 gaven, uit hun verband gelezen, daar mede 
aanleiding toe. We vinden daarin dezelfde raad t.o.v. de tijd van 
Jeruzalems verwoesting als we die vinden t.o.v. het gesteld zijn 
van de gruwel der verwoesting. Laat ons zien: 
 

 

C
1

D
1

9- De eerste dingen.
E

1
-9 Tijd: Einde nog niet terstond.

C
2

D
2

10, 11 De laatste dingen. Verdrukking.
E

2
12-24 Tijd. Voor de laatste dingen. Vóór dit alles.

C
3

D
3

25-27 De laatste dingen. Grote verdrukking.
E

3
28 Tijd: Israëls verlossing nabij.

Luk. 21:20 en 21 « Maar wanneer 
gij zien zult, dat Jeruzalem van 
heerlegers omsingeld wordt, zo 
weet alsdan, dat haar verwoesting 
nabij gekomen is. Alsdan die in 
Judea zijn, dat zij vlieden naar de 
bergen en die in deszelfs midden 
zijn, dat zij daaruit trekken en die 
op de velden zijn, dat zij daarin niet 
komen. » « ... Doch wee den 
bevruchten en den zogenden 
vrouwen in die dagen. » 

Mt. 24:15-19 « Wanneer gij dan 
zult zien den gruwel der 
verwoesting... dat alsdan die in 
Judea zijn vlieden op de bergen; die 
op het dak is, kome niet af om, iets 
uit zijn huis weg te nemen en die op 
den akker is, keere niet weder om 
zijn klederen weg te nemen. Maar 
wee den bevruchten en zogenden 
vrouwen in die dagen. » 
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Men ziet de parallellen. En ook, dat het jaar 70 voorspel is 
geweest van latere gebeurtenissen. Luk. 21:12-25 is vervuld, Mt. 
24:15-29 niet. Luk. 21:12-25 had plaats toen Jeruzalem van 
heerlegers omsingeld werd. Toen was er evenwel geen gruwel 
der verwoesting gesteld. Mt. 24 moet nog plaats hebben in de 
eindtijd. De Heere heeft dit duidelijk aangegeven door te spreken 
van: Voor dit alles. 

Gaan we nu dit gedeelte van Lukas na. 
 
DE VERWOESTING VAN JERUZALEM. Vs. 12 Het de handen 
slaan aan hen en het hen vervolgen had plaats in de tijd van 
Handelingen. Dit vers sluit evenwel niet uit, dat de Joden-
Christenen later weer, dit lot treft en kan de inleiding zijn tot de 
latere vervolgingen. Vs. 12-20 is dan te nemen zowel voor de tijd 
van Handelingen als voor de toekomst. 

Vs. 19 « Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid, » d.i. door uw 
lijdzaamheid (dragende volharding) kunt of zult ge uw zielen, d.i. 
uzelf, uw persoon, gewinnen. 

Vs. 20-24 werd reeds in hoofdzaak besproken. Nog een enkele 
aanvulling. Vs. 22 spreekt over de dagen der, wraak. Er staat 
niet, dat het de dàg der wraak Gods is. Het zijn meer de 
voorboden of voorvervulling van die dag. Vs.. 23 spreekt van: 
toorn over dit volk. Dat is de toorn des Konings van Mt. 22:7, 
Die zijn krijgsheren zond om de doodslagers te vernielen. Over 
de doodslagers zie men Hand. 7, 12:1. 

Vs. 24 « Jeruzalem zal van de Heidenen vertreden worden 
totdat de tijden der Heidenen vervuld zullen zijn. » Hierin ligt 
drieërlei opgesloten. 1° Jeruzalem blijft bestaan. 2° Het zal 
vertreden worden tot op zekere tijd: totdat. 3° Het blijft voor 
Israël bestemd: De tijden der Heidenen worden vervuld. Van 
achteren beschouwd blijkt, dat dit « totdat » mede de periode van 
'n 19 eeuwen bestrijkt. Jeruzalem is sinds het jaar 70 in handen 
der Heidenen geweest en het is zelfs thans nog niet te zeggen, 
wanneer de tijden der Heidenen zullen eindigen. In de eindtijd 
zal de heilige stad nogmaals 42 maanden vertreden worden, Op 
11:2. 

Het « totdat » is de verbindingstijd tussen Israëls verwerping 
en wederaanneming. In die door Israëls verharding gerekte 
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tussenperiode heeft God de bizondere tussenbedeling ter 
bereiding van het Lichaam van Christus ingeschoven. Wanneer 
dit voleind is, zal plaats vinden, wat de Heere verder 
geopenbaard heeft. We vinden dus: 

Luk. 21:12-23: Vóór dit alles, vóór wat staat in vs. 8 en 9, d.i. 
vóór wat plaats zal hebben in de toekomst. Dit gedeelte is 
vervuld. Met Jeruzalems val werd het Koninkrijk uitgesteld. 

Luk. 21:24, « Jeruzalem zal van de Heidenen vertreden 
worden, totdat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

De tussenbedeling, 
de bedeling der verborgenheid of der genade Gods. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de tijden der 
Heidenen vervuld zullen zijn. » 
 
OVERZICHT VAN DE TOEKOMST VOLGENS MT., MK. EN LUK. 
Tot besluit zetten we de toekomstbeschrijving van Mt., Mk. en 
Lukas naast elkaar. Dit alles is nog onvervuld. Het kan eerst 
geschieden als Israël gedeeltelijk in Palestina terug is. 
 

 
Vele verleiders (antichristussen), oorlogen, oorlogsgeruchten, 

hongersnoden, pestilentiën, verschrikkelijke dingen, grote 
tekenen van de hemel. Nog het einde (telos, eindpunt) niet. 
 

 
Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Al die dingen zijn 
een begin der smarten (geboorteweeën). 
 

 
Alsdan overgeleverd in verdrukking. Gehaat van alle volken. 

Tijd van de gruwel der verwoesting. Vlucht. Vele valse 
christussen en valse profeten die tekenen en wonderen doen om 

Mattheus  Markus Lukas
Mt. 24:4-6 Mk. 13:5-7 Luk. 21:8, 9, 11

Mt. 24:7,8 Mk. 13:8 Luk. 21:10

Mt. 24:9-28 Mk. 13:9-23
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te verleiden. Tekenen in zon, maan en sterren. Op de aarde 
benauwdheid der Volken met twijfelmoedigheid; zee en 
watergolven geven groot geluid. Krachten der hemelen bewogen.
 

 
Terstond na de verdrukking dier dagen zon en maan 

verduisterd, sterren des hemels vallen daaruit, krachten der 
hemelen bewogen. En alsdan zal in de hemel verschijnen het 
teken van de Zoon des mensen, komende in de wolken met grote 
kracht en heerlijkheid. De engelen uitgezonden tot 
bijeenvergadering der uitverkorenen. 
 

 
Het uitspruiten van de vijgeboom en van de andere bomen. 

Dag en uur onbekend. 
 

 
Als de dagen van Noach. Waakt dan. 

 

 
De getrouwe en voorzichtige dienstknecht die waakt. De 

kwade dienstknecht die brast. « Waakt ». 
 

 
De 10 maagden. De dienstknechten. Het zitten op de troon 

Zijner heerlijkheid. 
 

Oprichting van het Koninkrijk. 
 

In de tussenbedeling bereidt God het Lichaam van Christus 
toe. Dit wordt gezet in het overhemelse. Hiervan is niets 
geopenbaard in het O.T. Noch ook in de Evangeliën of 
Handelingen. Noch ook in de Algemene Brieven of De 

Mt. 24:29-31 Mk. 13:24-27 Luk. 21:24-28

Mt. 24:32-36 Mk. 13:28-33 Luk. 21:29-33

Mt. 24:37-44  

Mt. 24:45-51 Mk. 13:34-37 Luk. 21:34-36

Mt. 25:1-46  
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Openbaring. Noch zelfs in Paulus' Oudste Brieven (1-2 Thess., 
Gal., 1-2 Cor., Rom. - Hebr.). Eerst na Hand. 28, dat is nadat 
Paulus in Rome gekomen is ± 60 na Chr. en God door zijn mond 
Israël geestelijk terzijde gezet heeft, komt de openbaring dezer 
bedeling in Ef., Col. Tien jaar later werd Israël publiek als volk 
uitgeschakeld. Luk. 21:25-36 en Mt. 24 gelden dus niet de 
Gemeente die Zijn Lichaam is, niet de « Christelijke Kerk ». Ze 
betreffen Israël in de toekomst.  
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VI. ISRAELS VERWERPING EN AANNEMING. 
 
HANDELINGEN. Waar we bijzonder handelen over Israëls 
profetie, kunnen we hier niet dan terloops iets over Handelingen 
zeggen. 

Nadat de Heere Jezus het Nieuwe Verbond door Zijn bloed had 
ingewijd, kon dit in werking treden en rechtskrachtig worden. 
Het N.V. geldt Israël, zoals ons uit Jer. 31 bleek. Men moet 
daarom in Handelingen geen « Kerk » geschiedenis verwachten, 
maar het begin der inwerkingtreding van het N.V. 

Wie Handelingen naleest, zal zien, dat het in twee delen te 
verdelen is, Hand. 1-12 en 13-28. In het eerste deel is bijzonder 
Petrus de hoofdpersoon, in het tweede deel Paulus. Het eerste 
deel toont ons het inwerking zijn (op beperkte schaal dan) van 
het N.V. in Israël, in het tweede zien we de Volken gezegend. Dit 
had moeten geschieden door Israël, als volk, het heeft plaats door 
Paulus. Israël als volk had de priesterlijke bediening waartoe God 
het bestemd heeft, Ex. 19:6, moeten gaan vervullen, het had « 
zijn roeping en verkiezing » vast moeten gemaakt hebben en de 
Volken tot God moeten zijn gaan leiden. Daartoe is het niet 
gekomen. Waar het N. V. bekrachtigd is en het feitelijk het 
universele verbond van Gen. 12 is, werkt God, ondanks Israël, 
door en neemt een Israëliet (en nog wel de meest vijandige) en 
laat door hem de priesterdienst bedienen. Paulus zegt in Rom. 
15:16 volgens het Gr., dat hij het evangelie Gods als priester 
bediende, opdat de offerande der Heidenen (Volken) aangenaam 
veerde, geheiligd door de Heilige Geest. Handelingen leert ons 
dus twee dingen: de beperkte bediening van het N.V. aan Israël 
door de 12 Apostelen van Israël en de zeer beperkte bediening 
van het universele verbond aan de Heidenen door Paulus en 
andere Apostelen. Dat God de Volken buiten Israël om daarbij 
nog meer geeft, zij terloops opgemerkt. 
 
HAND. 1. De discipelen vroegen de Heere voor Zijn hemelvaart, 
wanneer Hij het Koninkrijk aan Israël zou oprichten, Hand. 1:6. 
De Heere neemt hun die vraag niet kwalijk. Hij zegt niet, dat het 
Kon. niet meer aan Israël zal opgericht worden. Integendeel. Het: 
komt hun evenwel niet toe de tijden en gelegenheden die de 
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Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, te weten, vs. 7. Van 
achteren beschouwd, is dit een profetisch woord. Tot op heden 
zijn die tijden en gelegenheden niet aangebroken. 
 
HAND. 2. Dat blijkt ook op het Pinksterfeest. Petrus, die zich 
uitsluitend tot Israël richt — er was op het Pinksterfeest geen 
enkele onbesneden heiden, laat staan afgodendienaar — en 
spreekt van: « Gij joodse mannen »; 2:14, « gij Israëlietische 
mannen », 2:22, van « het ganse Huis Israëls », 2:36, verwijst 
naar Joël om aan te tonen, dat hun die uitstorting van de Geest 
niet vreemd moet voorkomen. Waar op het Pinksterfeest evenwel 
de geestesgaven slechts aan een betrekkelijk klein aantal 
personen gegeven werd, en Joël spreekt van een algemene 
uitstorting, ligt daarin opgesloten, dat de volle stroom nog niet 
gekomen is, de volle oogsttijd nog toeft. 

Dat houdt Israëls herstel in. Immers, zal God Zijn woord tot 
Joël gesproken over Israël vervullen en Zijn Geest uitgieten over 
alle vlees, dan moet Israël opnieuw als natie daar zijn. Vooraf 
moet dan het nationaal berouw komen van Joël 2:15-18: « Blaast 
de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, 
verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, 
verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen; de bruidegom 
ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de 
priesters, des Heeren dienaars ,wenen tussen het voorhuis en het 
altaar en laat ze zeggen: Spaar Uw volk o Heere, en geef Uw 
erfenis niet over tot een smaadheid, dat de Heidenen zeggen: 
Waar is hunlieder God. Zo, zal de Heere ijveren over Zijn land 
en Hij zal Zijn volk verschonen. » Zie Gok vs. 19 en 20. 

Dit nationale berouw, dart eenmaal komen zal, zie Zach. 
12:11-14, moesten de 12 Apostelen van Israël voorbereiden. Dan 
wordt de Geest over het Huis van David en over de inwoners van 
Jeruzalem uitgestort, Zach. 12:10. Israëls hoop moet worden: het 
wederkomen van Jezus Christus, Die hun te voren gepredikt is., 
Hand. 3:19-21. 

Hierover een enkel woord. 
 
HAND. 3. De St. V. heeft Hand. 3:19 en 20 onjuist vertaald. Er 
staat: « Betert u dan en bekeert u (lett. krijgt andere gedachten en 
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keert terug) OPDAT uw zonden mogen uitgewist worden, OPDAT
(niet: wanneer) de tijden der verkoeling (of verkwikking) mogen 
komen van het aangezicht des Heeren en Hij u zenden moge 
Jezus Christus, Die u te voren gepredikt is, Dien de hemel moet 
ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God 
gesproken heeft door den mond van Zijn heilige profeten van 
(alle) eeuw, Gr. van de eeuw af. » Israël moet zich dus eerst 
bekeren zal Christus weder komen. 't Is niet: wanneer, maar: 
opdat. Dan eerst is het ontvankelijk om door de Leeraar der 
gerechtigheid te worden onderwezen. Hiervan zegt Joël 2:23: « 
En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den Heere, 
Uw God want Hij zal u geven dien Leeraar ter gerechtigheid... ». 
Dit alles geldt Israël als volk. 

Dat Christus individueel Leraar der gerechtigheid wordt voor 
al de gelovigen, bij toepassing, wordt toegestemd. Alleen, men 
blijve hierbij niet staan. Hij wil meer voor hen zijn. Hij wil zelf 
leraar der gerechtigheid maken. Ja, zelfs Leden Zijns Lichaams. 
De toepassing kan thans niet dan tijdelijk en hoofdelijk zijn. Ze is 
doeldienend, niet doelstellend. Het einddoel van onze bedeling is 
niet: Christus verwachten als Leraar ter gerechtigheid, maar met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid, Col. 3:3, 4, iets wat 
verre boven de O.T. verwachting uitgaat. 

Dat Israël de voorrang heeft, bewijst ook Hand. 3:25, 26: « 
Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk 
God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: « 
En in uw Zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend 
worden. » Israël wordt hierin mede aangewezen als orgaan der 
zegening. Het « in uw zaad » slaat ook wel op Christus bij 
uitnemendheid, maar niet bij uitsluiting. Israël moet mede dienen 
om de volken te zegenen en heet daarom: kinderen des verbonds: 
Daarom wordt Christus eerst tot hen gezonden, vs. 26 « dat Hij 
ulieden zegenen zou, daarom dat Hij een iegelijk van u afkere 
van uw boosheden. » Israël heeft duidelijk de voorrang krachtens 
de O.T. beloften. 
 
HAND. 10. Dat alleen de Geest uitgestort is op Joden en 
Jodengenoten, dus besnedenen, in Israël ingelijfd en op geen 
enkele onbesneden Heiden, bewijst onweersprekelijk Hand. 
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10:44, 45. De Heilige Geest viel ook op Cornelius en zijn 
vrienden en kennissen. En wat zegt de tekst nu. Dat de gelovigen 
uit de Besnijdenis ontzet zijn, omdat de gave van heilige geest 
ook op de Heidenen, d.i. onbesnedenen uitgestort werd. Hoe 
zouden zij ontzet zijn geweest, als dit ook reeds met Pinksteren 
geschied was. Men ging zelfs met Petrus twisten, Hand. 11, dat 
hij tot mannen met de voorhuid was ingegaan, 11:3. 

Uit deze korte trekken reeds blijkt, dat Hand. 1-12 een 
Israëlitisch boekdeel is en spreekt van de werking van het N.V. 
De eerstelingen van de oogst werden toegebracht. Israël als volk 
had zijn nationale hoogtijden. Die hadden hun symbolisch 
tegenbeeld. Pinksteran was het feest der eerstelingen. 
 
HFDST. 13-28. God Die rijk is aan barmhartigheid, heeft 
Abraham beloofd te zijn een vader van een menigte der volken, 
Gen. 17:5. Waar Israël achterblijft en niet uit het geloof, maar uit 
de werken wil gerechtvaardigd worden, zijn eigen gerechtigheid 
zoekt op te richten, Rom. 10:2. niet inziet, dat het einddoel der 
wet Christus is, Rom. 10:3, daar maakte Hij tevens een begin met 
het zegenen der volken. Daartoe neemt Hij Paulus, de Kleine, uit 
de kleinste stam, Benjamin, om het meest te arbeiden, 1 Cor. 
15:10 en als priester op te treden onder de Volken rondom Israël. 
Daarvan geeft nu Hand. 13-28 een schets. Tevens wordt ons 
daarin de uitwerking van die zegening op Israël getekend. Het is 
Gods oogmerk Israël tot jaloersheid te verwekken door de gaven 
ook aan de Heidenen te geven om Israël te prikkelen zijn roeping 
te gaan vervullen. In plaats van jaloers te worden in goede zin, 
wordt het jaloers in verkeerde zin. De gehoopte jaloersheid wordt 
jaloezie, de ijverlust wordt ijverzucht. Israël, dat de Heidenen 
had moeten willen zegenen, haat ze vanwege Gods gaven. Paulus 
wordt door Israël als een pest beschouwd en zonder de 
tussenkomst van de Romeinen had Israël aan hem zijn 
woedeuitroep: Weg met zulk een van de aarde, Hand. 22:22, in 
werkelijkheid omgezet. Het is niet behoorlijk dat hij leve. Dat 
was de gedachte die de duizenden gelovigen in Israël, Hand. 
21:20, toen bezielde. Israël is zelfs in de in Christus gelovenden, 
onwillig werktuig van het universele verbond van Gen. 12. 

In Hand. 21 bereikt de tegenstand van Israël in het Land zijn 
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toppunt. Zijn verharding blijkt zeer duidelijk. Hun wacht niet dan 
vervloeking, hun einde is tot verbranding, Heb. 6:8. God is 
evenwel lankmoedig. Is Israël in het Land wettisch, zijn zelfs zijn 
gelovigen ijveraars voor de wet, Hand. 21:20, Hij laat tijd om te 
zien of Israël in de Verstrooiïng zich ook afgekeerd heeft. Dat 
blijkt evenzo het geval. Als Paulus in Rome komt, roept hij de 
voornaamste der Joden samen, Hand. 28:17 en handelt met hen 
op zekere dag van 's morgens vroeg tot de avond toe, vs. 23. 
Slechts enkelen geloven, de anderen gaan twistend heen als 
Paulus over hen het woord der verwerping uitspreekt: « Wel 
heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja den profeet tot onze 
vaderen, zeggende: Ga henen tot dit volk en zeg: Met het gehoor 
zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en 
geenszins bemerken, want het hart dezes volks is dik geworden 
en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben 
zij toegedaan, opdat zij niet te eenigertijd met de ogen zouden 
zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich 
bekeren en Ik hen geneze, » Hand. 28:25-27. Hiermee sluit God 
het Kon. der hemelen toe en laat Paulus een streep trekken onder 
het afgesloten hoofdstuk met deze woorden: « Het zij u dan 
bekend, dat de zaligheid (behoudenis) Gods den Heidenen 
gezonden is en deze zullen horen », vs. 28. Van nu af wordt 
Israël geestelijk bezien andermaal en ten volle Lo-Ammi, Niet-
Mijn-volk en Lo-Ruchama, Niet-Ontfermde. Van achteren uit 
blijkt, dat deze Lo-Ammi-tijd eeuwen zou duren en langer is dan 
alle vroegere samen. Tien jaar later kwam de toorn zichtbaar over 
het volk, volgde de « verbranding » en werd Israël, het kanaal der 
zegening, ten volle nationaal afgesneden. Israël stierf als natie en 
werd begraven onder de Volken. Wat zij als zegen hadden 
kunnen zijn: Gezaaid onder de Volken overkomt hun als vloek: 
Verstrooid onder de Heidenen. 
 
ISRAEL VERWORPEN. Handelingen is een overgangsboek. Bij 
Jeruzalem begonnen, eindigt het in Rome. Vanuit Israëls centrum 
loopt het tot de hoofdstad der Volken, vanuit de stad die de 
hoofdstad der wereld moest geworden zijn, eindigt het in de stad 
die toen wereldhoofdstad was. Begonnen met het Grote Volk, 
eindigt het met de Volken. Vanaf Hand. 28 heeft Israël geen 
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nationale voorrang meer. Zijn besnijdenis is voor God voorhuid
geworden. Voor Hem staat het op een lijn met de Volken wat
geestelijke staat en gesteldheid betreft. Niet wat zijn beloften
aangaat. Israël moge nationaal begraven zijn, God blijft aan Zijn
verbond gedenken. Dat is voorzegd in Lev. 26:44 « En 
hierenboven is dit ook: Als zij in het land hunner vijanden zullen
zijn, zal Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen om een 
einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen,
want Ik ben de Heere hun God. » De beloften liggen er voor 
Israël en blijven er liggen. De Romeinen mogen geen tien jaar na
Paulus' uitspraak komen om de stad der doodslagers met vuur te
verbranden, Mt. 22:7, Israël moge zwervende en dolende zijn, de
bruiloft is bereid en zal gehouden worden. Mogen de genodigden
al niet komen, de bruid is er. En die is uit Israël. En terwille van
de Zoon, de Bruidegom èn terwille van de Bruid, een trouw deel
uit Israël, zal de Bruiloft des Lams toch eenmaal in Israël plaats
vinden. De wijngaard, het Huis Israël, wordt aan andere
landlieden gegeven, maar die wijngaard zelf wordt niet
uitgeroeid. De landlieden zijn andere van dezelfde soort. De
wijngaard moge al uitgewroet worden door het zwijn uit het
woud, het wild des velds moge hem afweiden, Ps. 80:14, de God
der heerscharen, d.i. der hemelse krijgsmacht, zal wederkeren en
uit de hemel aanschouwen en dèze wijnstok (Israël dus, geen 
andere) bezoeken, 80:15. Niet om Israëls wil, maar terwille van
de Zoon, Die Hij Zich gesterkt heeft, vs. 16. De wijngaard moge
vertreden zijn, maar zal aan anderen gegeven worden, bewijs, dat
hij weder herplant zal worden. Tot zolang is Israël afgesneden,
Lo-Ammi, verworpen. 

Deze verwerping is de verzoening der wereld. D.w.z. in de
bedeling die hiermee geopend wordt, (en God feitelijk reeds
aanving toen Hij Paulus en Barnabas afzonderde in Hand. 13, en
die reeds loopt in Handelingen), kunnen de Heidenen tot God
naderen zonder Israëls priesterlijke bemiddeling. Thans gaat de
Wet niet uit van Sion en des Heeren woord niet van Jeruzalem,
thans naderen de gelovigen uit de Volken niet tot God door, maar
zonder Israël. Israëls verwerping uit zijn priester bediening is de
verzoening der wereld. Er is thans geen priesterlijk koninkrijk.
Christus Zelf is de Middelaar Gods en der menschen, 1 Tim. 2:5.
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Dat is de rijkdom der wereld, Rom. 11:12. 
Deze verwerping is niet blijvend. Dat heeft de Kerktheologie 

er van gemaakt. Paulus leert wat anders: « En indien hun (Israëls) 
val de rijkdom is der wereld en hun (israëls) vermindering de 
rijkdom der Heidenen, hoeveel te meer hun (Israëls) volheid. 
Want indien hun (Israëls) verwerping de verzoening is der 
wereld, wat zal de, (Israëls) aanneming wezen anders dan het 
leven uit de doden, » vs. 15. De verwerping was nationaal, als 
vólk zijn ze verworpen, de aanneming is ook nationaal, als volk 
worden zij weer aangenomen, Israël is niet alleen de 
eerstgeboren volkenzoon krachtens roeping, het zal ook de 
eerstgeboren volkenzoon zijn krachtens opstanding uit de doden. 
Na en achter hem komen de Volken tot nieuw leven. Hun 
aanneming is het leven uit de doden. Die doden zijn de andere 
volken. 
 
DE LANGE LO-AMMI TIJD. Met Israëls verwerping staat de 
profetische tijdsklok stil. Gods beloften blijven rusten. Ze slapen 
als of ze dood waren. Alles schijnt afgesneden. God schijnt aan 
Zijn volk niet te gedenken. Alles is opgeschort. Ook de 
wederkomst van Christus. We spreken menselijkerwijs. God 
heeft alles overzien en wist dat het zo gaan zou. De wederkomst 
hing (en hangt nog af) van Israëls bekering, Hand. 3:19-21 is 
daarvoor de sleuteltekst. Jammer dat die sleutel zo verbogen is in 
onze vertaling. Luthers vertaling is hier beter. De St. V. heeft 
hierin de Engelse gevolgd. Israël moet zich eerst bekeren opdat 
Christus kan wederkomen. Zolang het dit niet doet, komt Hij niet 
weder. 
In Jes. 30.18 vinden we dezelfde gedachte: « En daarom zal de 
Heere wachten, opdat Hij u genadig zij en daarom zal Hij 
verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de 
Heere is een God des gerichts, welgelukzalig zijn die allen, die 
Hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen te Jeruzalem; 
gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal Hij u genadig zijn 
op de stem uws geroeps; zo haast als Hij die horen zal, zal Hij u 
antwoorden. » Thans wacht de Heere, Hij is verhoogd. Hij wacht 
naar het geroep van Israël. « Men zal rouwklagen over de 
borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare 
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wijnstokken; op het land Mijns volks zal de doorn en de distel 
opgaan, ja op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. 
Want het paleis zal verlaten zijn en het gewoel der stad zal 
ophouden. Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn tot in 
eeuwigheid (deze eeuw) een vreugde der woudezels, eer. weide 
der kudde, » Jes. 32:13. Alles wacht op een nieuwe 
Geestesuitstorting: « ...totdat over, ons uitgestort worde de Geest 
uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden 
en het vruchtbare veld zal als een woud geacht worden, » vs. 15. 
« En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal 
op het vruchtbare veld verblijven en het werk der gerechtigheid 
zal vrede zijn en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid 
en zekerheid tot in eeuwigheid » (de toekomende eeuw), vs. 17. « 
En Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen en in 
welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen, » vs. 18. 
 
DE DWALING DER « ISMEN ». Tussen die twee tijden, hetgeen 
eens was in de volheid des tijds en in de periode van 
Handelingen en hetgeen hier voorzegd wordt, tusschen het: Uit u 
worde geen vrucht meer in der eeuwigheid (in deze aioon), Mt. 
21:19 en het weder teeder worden en uitspruiten van de 
vijgeboom, Mt. 24:32 ligt de winter van Israëls dood. De 
vijgeboom is type van Israël als natie. De boom zou verdorren en 
is verdord, hij zal weder teder worden en uitspruiten. Tot zolang 
zullen de Heidenen heersen en wordt Jeruzalem door hen 
vertreden, Luk. 21:24 « Totdat ». 

Het Adventisme ziet dat niet in, het loochent Israëls herstel. 
Het Russellisme vat niet, dat Israëls tijdsklok stil staat en meent 
dat het profetische tijdsberekening kan maken in een Lo-Ammi 
tijd, Christus zegt, dat de Vader de tijden en gelegenheden in 
Zijn éigen macht gesteld heeft: Dus zijn ze niet op te lossen met 
enige profetische jaartallenberekening. Dat deze Lo-Ammitijd 
alle vroegere verre in lengte overtreft en bovendien nimmer 
voorzien is, mag ons niet verleiden te meenen, eenerzijds dat het 
geen Lo-Ammi-tijd is, anderzijds dat de Ammitijd doorgaat, m. 
a. w. de tussenbedeeling tot Israëls tijd is te rekenen. Beide 
moeten scheef gaan. Evenmin als de wijzers gaan als het uurwerk 
stilstaat, evenmin als een afstandsmeter kilometers bijtelt als het 
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voertuig niet rijdt evenmin gaat de profetische tijdrekening door, 
nu Israël als volk niet door God wordt aangemerkt. Dit terzijde 
zetten is door het Rooms-Katholicisme, het Lutheranisme en het 
Calvinisme aangemerkt als een finaal ter zijde stellen: Deze drie 
richtingen hebben er geen oog voor, dat het een Lo-Ammi tijd is 
en menen, dat er heel geen tijd meer is. Ze Geloven dat God voor 
altijd Zijn volk verstoten heeft en dat zij de voortzetting van 
Israël zijn. Vierkant tegen de Schrift in. Israël blijft niet voor 
eeuwig Lo-Ammi. De tijd van het welbehagen zal weder komen. 
God heeft Zijn volk niet finaal verworpen. 
 
NA 2 DAGEN. Israël doorleeft thans dus een Lo-Ammi tijd, 
waarin wel de jaren der wereld hun loop voortzetten, maar de 
jaren Gods stil staan. Hoe lang dit duren zal, is onbekend. Hos. 
6:1-3 zegt er wel iets van, maar geeft geen tijdsberekening: « 
Komt, laat ons wederkeren tot den Heere, want Hij heeft ons 
verscheurd en Hij zal ons genezen, Hij heeft geslagen en Hij zal 
ons verbinden: Hij zal ons na twee dagen levend maken en op 
den derden dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor Zijn 
aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen 
om den Heere te kennen. » Velen zien hier een aanwijzing, dat 
Israëls verwerping 2000 jaar zal duren. Zij gronden dit op de 
tekst, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 
één dag en op de mening dat het voornemen der eeuwen 7000 
jaar zal omvatten: ± 2000 jaar voor de Wet, ± 2000 jaar onder de 
Wet (van Mozes tot Christus), ± 2000 jaar tot Christus' 
wederkomst en dan het 1000 jarig rijk. Daarna gaat voor hen dan 
de eeuwigheid in. Samen 7000 jaar. Wij kunnen in genen dele 
deze berekening bijvallen: Het voornemen der eeuwen omvat 
veel meer tijd. God spreekt van het verbond met Israël tot in 
duizend geslachten: Dat omvat al 20000 jaar, als we een geslacht 
op 20 jaar stellen (ongeveer de leeftijd van het huwbaar zijn). 
Laat het wat minder zijn, zeg 16, dan nog komen we tot 16000 
jaar. En dan nog omvatten deze jaren nog niet het gehele 
voornemen der eeuwen. Wij zijn geen voorstanders van de leer, 
die meent, dat we 7 grote dagen hebben, waarvan de 1000 jaar 
van Op. 20 de 7e dag, de sabbat, vormt. Gods voornemen is veel 
breder. 
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Hoe nu met de 2 dagen van Hos: 6. Dat die 2 dagen de 
tegenwoordige tussenbedeling omspant, is mogelijk. Men 
behoeft dat evenwel nog niet zoo te verklaren het kan ook anders. 
De tijd van de bedeling der verborgenheid kan ook geheel 
uitgeschakeld worden. Die dagen zijn dan geen 2000 jaar, maar 
twee bedelingen. De ene « dag »,loopt dan in de Pinkstertijd, dus 
van Hand. 2-28, de andere is toekomstig, hij is het begin van de 
dag des Heeren, de tijd van het weer aanknopen van Israëls lijn, 
de tijd waarin Israël zich tot God gaat keren voor Christus nog 
weder gekomen is. Dan zouden die « dagen » elk ongeveer 40 
jaar kunnen duren. De eerste hééft zolang geduurd (29 na Chr., 
Chr. kruisigingsjaar, tot 69 na Chr., de komst der Romeinen) de 
ander kàn zo lang duren, de tijd van de uitwerking van de 
zegelen, bazuinen en schalen van De Openb., een nieuwe tijd van 
bezoeking van Israël. Zo valt de tegenwoordige bedeling geheel 
buiten de visie van de profeet: Ze was verborgen in God, Ef. 3:9, 
de eeuwen en geslachten door, Col. 1:26. Dan bedoelt Hosea de 
dag der eerstelingen en de dag van de volle oogst. De Lo-Ammi 
tijd van 19 eeuwen valt er dan buiten en telt niet mee in deze 2 
dagen, omdat Israël niet als volk aangemerkt wordt. 
 
INDELING VAN HET N.T. Zij die ons tot dusver in onze 
uiteenzettingen gevolgd zijn en ingezien hebben dat de 
tussenbedeling daar begint,waar Israël geestelijk van Gods wege 
door Paulus' uitspraak in Hand. 28:28: Het zij u dan bekend dat 
de zaligheid (behoudenis) den Heidenen gezonden is, terzijde 
gezet wordt, wat ongeveer 10 jaar (of minder) daarna zichtbaar 
geschiedde in en door de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 
70, zullen thans in staat zijn de indeling van het N.T. na te gaan 
die we nu geven. 

We zagen, dat de Evangeliën over Israël handelden, dat 
Handelingen niet verder gaat dan het in beginsel uitwerken van 
het N. Verbond, beter nog: in voorwerking uitwerken, op 
beperkte schaal, meer hoofdelijk, niet nationaal, naar verkiezing, 
niet naar algemene roeping. De zegening der Volken heeft plaats 
door Paulus. Zo bezien vallen de Zendbrieven in twee groepen 
uiteen, die van Paulus en de Algemene. In eerste aanloop ter 
verkrijging van een overzicht van het N.T. vinden we dan deze 
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indeling: 
 

 
We hebben evenwel met Israëls herstel en de wederkomst van 

Christus te rekenen. Daarvan spreekt De Openbaring. Dit Boek 
is, zooals nader blijken zal, voortzetting van Daniël, welk Boek 
naar we zagen, voor Israël is. De Openbaring is nadere 
aanvulling en uitwerking van Daniël. In tweede aanloop hebben 
we: 
 

 
Nu hebben we echter nog rekening te houden met de 

tussenbedeling. Daarvoor heeft Paulus ook Brieven geschreven. 
Paulus' Brieven vallen dus ook weer uiteen en wel in die welke 
voor Hand. 28 geschreven zijn, toen Israël nog voor Gods Volk 
gerekend werd en waarin een voorvervulling van het N. Verbond 
plaats had en die welke daarna geschreven zijn, toen God de 
werking van het N. Verbond opgeschort had, wijl Israël uitviel en 
het N. Verbond alleen kan werken met Israël als centraalvolk. 
Paulus' Brieven zijn dus in twee reeksen in te delen n.l. die welke 
hij schreef voor hij als gevangene in Rome was en die welke hij 
vanuit Rome of daarna schreef. Als derde aanloop vinden we: 
 

 
Voor we verder gaan, zullen nog enkele opmerkingen van nut 

zijn. 
Men houde in het oog, dat de volgorde waarvan de Brieven 

van Paulus in het N.T. staan, niet de tijdsorde is. En al kunnen 
we deze van de Brieven dan ook niet nauwkeurig aangeven, dus 
niet precies hun jaartal noemen, toch kunnen wij die van de 

1 Evangeliën — 2 Handelingen — 3 Zendbrieven
 

 Paulinische
 Algemene

1 Evangeliën, 2 Handelingen, 3  Pls'
Alg. Zendbr. 4 De Op.

1 Evangeliën, 2 Handelingen, 3  
de door Paulus voor Hand.
28 geschreven Brieven 
De Algemene Zendbrieven 

4 De Tussenbedeling, 5 De Openbaring 
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meeste wel benaderen, soms dicht benaderen. Slechts enkele 
geven moeilijkheden. Dat zijn Titus en 1 Tim. Sommigen stellen 
deze voor zijn reis naar Rome, anderen menen, dat hij ze 
geschreven heeft na zijn vrijlating uit Rome. Eigenlijke 
gevangenschapsbrieven zijn het niet. We zullen ze in de tweede 
reeks opnemen. Zo krijgen we dan, dat Paulus, als we Hebreën 
ook tot een zijner Brieven rekenen, twee maal zeven Brieven 
geschreven heeft, zeven vóór en zeven na Hand. 28. De eerste 
zeven, dus toen Israël nog stond, zijn met hun vermoedelijke of 
benaderde jaartallen, die we ontleend hebben aan de Companion 
Bible, deze: 
 

 
Deze 7 Brieven zijn Paulus' Oudste Brieven. Zij zijn 

geschreven in een periode van ongeveer 7 jaar en wel voor Hand. 
28. De onderlinge volgorde staat niet geheel vast, Galate kan zeer 
wel voor 1-2 Cor. geschreven zijn, Hebreën na Romeinen. We 
kunnen hier, zoals gezegd, slechts benaderen. Gedurende de tijd 
waarin deze Brieven geschreven zijn, werkt het N.V. voor Israël. 
Dit is in wezen het Oorspronkelijk Verbond van Gen. 12 waarin 
ook de Volken betrokken zijn, al is het niet met hen gesloten. Het 
is nu opgeschort. Waar het thans onderbroken is zoals; het Oude 
Verbond onderbroken werd door de 38 jarige omzwerving en 
weder van kracht werd toen Israël optrok en vooral toen Jozua 
door de besnijdenis de smaad van Egypte afwentelde, Joz. 5:9, 
zie vs. 2-9, zo is met Israël wel het N. Verbond opgericht maar 
onderbroken door een veel langere omzwerving in de woestijn 
der wereld onder alle volken. Het zal weer opnieuw in werking 
treden als de Heere het N. Verbond gaat voleindigen, Heb. 8:8 
grondtekst. Hiermee krijgen we een voorvervulling in de 
Pinkstertijd en een eindvervulling in de toekomst. Evenals op het 

 1 I Thess. ± 52 na Chr.
 2 II Thess. ± 53 na Chr.
 3 Hebreën ± 54 na Chr. (of later).
 4 I Cor. ± 57 na Chr.
 5 II Cor. ± 57 na Chr.
 6 Galate ± 57-58 na Chr.
 7 Romeinen ± 58 na Chr.
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Pinksterfeest een periode volgde waarop geen hoogtijden waren
en de eerste hoogtijdag het feest des geklanks was op de eerste
dag der zevende maand, zo moet thans de bijeenroeping plaats
vinden. Hiermee krijgen Paulus' Brieven voor Hand, 28
geschreven en tevens de Algemene, een dubbele strekking, n.l.
om te dienen voor de eerstelingen en voor de volle oogst. Ze
golden toen, zijn nu wat Israëls sfeer betreft, onderbroken, maar
zullen opnieuw gelden in de toekomst evenals de inzettingen van
het Oude Verbond weer kracht kregen toen Israël vernieuwd was.
We krijgen zo een Handelingengroep en een Openbaringgroep.
Ze bevatten dezelfde Brieven maar blijken nu geschreven te zijn
voor tweeërlei tijd. Israëls terzijdezetting en aanneming doet een
hernieuwing van hun betekenis verwachten. We hebben dus: 
 

 
Paulus' zeven nog overblijvende Brieven zijn voor, of met het

oog op de Tussenbedeling geschreven. We zullen ze in tweeën
delen: 4 zijn er bijzonder voor de Verborgenheid, 3 staan er meer
naast. De eerste 4 zijn door Paulus geschreven als gevangene, de
andere 3 met het oog op zijn vrijlating of als in vrijheid gestelde.
Zo krijgen we dan het volgende overzicht, waarbij de jaartallen
weer benaderd zijn: 
 

 

1 
Evangeliën, 

2 Handelingen,
met de oudere
Paulinische 
brieven en de
Algemene Zend-
brieven.

3 Tussen-
bedeling  

De openbaring met 
de Oudere 
Paulinische 
Brieven en de 
Algemene Zend-
brieven

Voor de Verborgenheid   Naast de Verborgenheid 
1 Efese ± 62 na Chr. 
2 Colosse ± 62 na Chr. 
3 Filippensen ± 62 na Chr. 
  
  
  
7 11 Timotheus ± 68 na Chr. 

 
 
 

4 Filemon ± 62 na Chr. 
5 Titus ± 67 na Chr. (?) 
6 1 Tim. 67 na Chr. (?) 
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We krijgen nu als vierde en laatste instantie het volgende
overzicht van het N.T.: 
 

 
 

 

 
V. De Openbaring 
Het Koninkrijk opgericht. 
 

We hebben dus een Handelingen groep en een Openbaring
groep. Neemt enen de tussenbedeling weg, dan schuiven zij in
elkaar. Zonder Israëls terzijdezetting, was er toch een tijd
geweest, waarin Christus verhoogd zou zijn aan 's Vaders
rechterhand. Veel dingen uit de profetie hadden dan nog vervuld
moeten worden voor Hij het Kon. had kunnen oprichten. Het
bijzondere der tussenbedeling is evenwel, dat Israël geheel als
volk uitgeschakeld en andermaal uit zijn land verdreven is. En dat
God onderwijl een hoger heerlijkheid bereidt voor de Gemeente
die Lichaam van Christus is. De Leden er van verwachten niet 's
Heeren wederkomst voor zich, al geloven zij dat de Heere zal 
wederkomen voor Israël en anderen. Zij hebben een hogere

I. De Evangeliën 
Mt Mk. Luk. Joh.
Inleiding tot het N.
Verbond Het
Koninkrijk 
aangekondigd en
verworpen. 

II. Handelingen
Het N. Verbond 
aanvangend. Het 
Kon. opnieuw 
aangeboden en weer 
verworpen. 

Paulus' Oudste 
Brieven 
1-2 Thess., 
Hebreën, 1-2 Cor., 
Galate, Romeinen. 
Algem. Brieven 
Jak., 1-2 Petr. 1-3 
Joh., Judas. 

III. De Tussenbedeling  Efese, Colosse, 
Filippensen, 2 
Timotheus 

Filemon, Titus, 1 
Timotheus 

  
IV. Na de Tussenbedeling. 
Voortzetting van het 
nieuwe verbond 

 Paulus' oudste brieven 
1-2 Thess., Hebreën, 1-2 Cor., 
Galate, Romeinen. 

Algem. Brieven 
Jak., 1-2 Petr. 1-3 Joh., Judas. 
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verwachting. De wederkomst kan hun hoop niet zijn, omdat hun 
hoop verwezenlijkt moet zijn vóór de Heere wederkomt. Deze 
groep wordt met Hem geopenbaard in heerlijkheid, is dus reeds 
bij Hem, vóór Hij komt. 

Tot besluit van dit onderdeel geven we de 7 grote delen 
waaruit de Schrift is opgebouwd. Deze zijn: 
 

 
Tussen groep 5 en 6 ligt de Efezergroep, die het woord Gods 

tot volheid brengt, vervult, Col. 1:25. Wat volgorde betreft, zou 
de Verborgenheid met nr 6 moeten genummerd zijn, wat de 
aanvulling der Schrift aangaat, is het groep 7. Zo bestaat de 
Schrift uit 7 grote delen. Tot op het 7e deel ontbrak er nog iets 
aan Gods openbaring. Thans is dat gegeven en is Gods Woord 
volkomen in delen. Zij die menen dat de Efezergroep volstaan 
kan met 3 Brieven, zijn gelijk aan mensen, die zo naief zouden 
zijn te geloven, dat men een toren kan bouwen zonder grondslag, 
een verdieping kan bewonen zonder benedenvertrekken. De hele 
Schrift is een gebouw dat oprijst in verdiepingen. De grondslag is 
Jezus Christus. Daarop rijzen de verschillende afdelingen, de 
groepen, op. Eerst Israël, dan Abrahams geestelijk zaad, eindelijk 
de Gemeente die Zijn Lichaam is. Tot de laatste, de hoogste 
groep nu, voert ons de Efezerreeks. Zonder al het voorgaande 
kan Efeze niet verstaan worden. Alleen hij die door Gods genade 
tot deze hoogte geleid wordt, leeft niet meer uit, maar in al het 
andere. Hij staat er, boven, niet er buiten, hij blikt er in, niet er 
van af, hij doorschouwt het, maar verwerpt het niet. 
Evenals een vorstenzoon zich evenzo goed door leren de kultuur 
moet eigen maken van het land waarover hij eenmaal heersen zal, 
zo maakt God ons door Zijn Geest het vroeger geopenbaarde 
eigen om ons de positie van Efeze te geven. Dat mag sneller of 

1 Wet 2 Profeten 3 Psalmen 4 Evangeliën

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

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

6 De Openbaring 
groep. Algem. 
Brieven. Paulus' 
Oudste Brieven.
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langzamer gaan, geschieden doet het. Niemand komt tot de 
positie van Efeze dan door het bloed van Christus en door Zijn 
dood en Zijn zitten aan Gods rechterhand. Zo is de hele Schrift 
voor ons, maar handelt niet over de Efezergroep. Men houde dat 
verschil in het oog. 
 

A. De Algemene Zendbrieven. 
 
VOOR ISRAEL. We gaan thans eerst over tot een korte bespreking 
der Algem. Zendbrieven. Deze zijn geschreven toen Israël nog 
stond. Hebreën wekt op om buiten de legerplaats te gaan en 
daarmee het Joodse kamp te verlaten, Heb. 13:13. Het is, een 
overgangsbrief. De Algemene Zendbrieven wekken daartoe niet 
op, zij zijn bijzonder voor de Israëlieten en gelovigen uit Israëls 
eigen sfeer. Waar uit meer dan één tekst blijkt, dat de Algem. 
Brieven betrekking hebben op de eindtijd, dragen ze mede er toe 
bij Israëls aanneming te bewijzen. Al is het dan ook zijdelings. 

Volgens Gal. 2:9 zouden Jakobus en Cefas (Petrus) en 
Johannes tot de Besnijdenis gaan, Paulus en Barnabas tot de 
Voorhuid. Men zie ook hierom in, dat de Algemene Zendbrieven 
onder deze overeenkomst vallen en geschreven zijn voor de 
Besnijdenis. Zij zijn inleiding voor De Openbaring. Feitelijk 
geldt dit ook voor het Evangelie van Johannes. Een enkel woord 
hierover. 

Het Ev. van Johannes is geschreven om te bewijzen, dat Jezus 
de Christus, de Zoon Gods, en opdat men gelovende het leven 
hebbe in Zijn naam, Joh. 20:31. Dit geldt bijzonder voor Israël. 
De tijd komt en is er reeds, dat bij de Jood de zaak aan de orde 
komt die in Johannes' Evangelie uitgebeeld wordt. Zo heeft ook 
dit Ev. een sterke toekomstige strekking en vormt het mede een 
inleiding tot Israëls aanneming. Israël moet eerst Jezus als de 
Messias erkennen wil het Hem verwachten tot wederoprichting 
der in de Profeten voorzegde dingen. Het Ev. van Johannes is de 
inleiding tot de Algemene Zendbrieven, waarin van Christus 
sprake is en Hij geacht wordt erkend te worden. 
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DE WEDERKOMST. Terugkerende tot de beschouwing over de 
Algemene Zendbrieven, moet opgemerkt worden, dat zij staan in 
het teken der Wederkomst. Het woord parousia, (komst, 
aankomst en tegenwoordigheid) komt voor in Jakobus 5:7, 8; 2 
Petr. 1:16; 3:4, 12 en 1 Joh. 2:28. De wederkomst-verwachting 
doorstroomt alle, ook Judas, die spreekt van het komen van de 
Heere om gericht te houden, vs. 14, 15. Zo wijzen deze Brieven 
heen naar de eindtijd en betreffen Israël, wat nader aangewezen 
zal worden. De 12 stammen in de Verstrooiïng moeten eerst 
opgewekt worden om God te zoeken, gewapend worden tegen de 
ure der verzoeking die in de eindtijd komen zal, gehard worden 
tegen het lijden dat op hen aankomt en waarvan dat in Petrus' 
dagen slechts een voorproef was. De verbondsbrekers moeten 
gewaarschuwd worden voor het naderende gericht van De 
Openbaring en de toekomende eeuw en het Koninkrijk der 
hemelen moet andermaal gepredikt worden. Zo wordt de 
wijngaard opnieuw toebereid. Tekenen en wonderen zullen 
terugkeren, men zal de openbaring des Heeren onder zulke 
verschijnselen verwachten, 1 Cor. 1:7, de dag des Heeren is dan 
aanstaande, Elia komt weder voor de grote en vreselijke dag des 
Heeren komt, de voleinding der eeuw nadert. In dat licht moet 
men de Algemene Zendbrieven bezien. 
 

1. De Brief van Jakobus. 
 
AAN DE 12 STAMMEN. De schrijver is wel de letterlijke broeder 
des Heeren, Mk. 6:3, niet die van Johannes, Mt. 10:2. Onder 
letterlijke broeder verstaan wij hem niet te zijn de zoon van Jozef 
uit een voorhuwelijk, noch een neef van Christus, maar een 
jongere uit Maria geboren broeder. Zij toch baarde haar 
eerstgeboren Zoon. Dat houdt in, dat zij er meer heeft gehad. Wij 
houden hem ook voor de Jakobus in Gal. 2:9 genoemd, dezelfde 
die in Hand. 15 het zegel legde op alles en de godsdienstige 
heidenen de vier geboden gaf. Eerst geloofde hij niet in de Heere 
Jezus, Joh. 7:5. 

Zijn Brief is gericht aan de 12 stammen die in de Verstrooiïng 
zijn. Hiermee vervalt de bewering, dat de profetieën over Israëls 
herstel vervuld zouden zijn in de terugkeer, uit Babel. Jakobus 
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schrijft enige eeuwen (± vijf) na die terugkeer nog aan de 
stammen die in de Verstrooiïng zijn. Vervalt in het woord: « die 
in de Verstrooiïng zijn » de bewering, dat Israëls profetieën van 
herstel al vervuld zijn, in de term: « de 12 stammen » vervalt de 
mening, dat God Zijn volk verstoten heeft. God erkent ook nog 
na de Pinksterdag Israëls 12 stammen. Daarin ligt mede een 
bewijs van Israëls herstel. 
 
JAK. 1. Gaan we iets na uit deze Brief. 1:12 « Zalig is de man die 
verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zo 
zal hij de kroon des levens ontvangen. » Die kroon des levens is 
levensheerlijkheid in de toekomende eeuw. Petrus spreekt over 
de kroon der heerlijkheid, 1 Petr. 5:4. Deze schijnt ons toe van 
hoger orde te zijn. Paulus heeft het in 2 Tim. 4:8 over de kroon 
der rechtvaardigheid. Dat is de hoogste. 

1:18 « Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord der 
waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen Zijner schepselen. » 
Het woord « als » staat er niet, 't is dan ook cursief gedrukt in de 
St. V. Hier duidt Jakobus op de wedergeboorte, een onderwerp 
geheel op zijn plaats in het Nieuwe Verbond. De wedergeboren 
Israëlieten zullen eerstelingen zijn Zijner schepselen. Bewijs,dat 
er na hen nog vele andere zullen komen. Israël is de eerstgeboren 
volkenzoon, Ex. 4:22. Na. Israël komen nog andere volkenzonen, 
bewijs dat de volken God eenmaal zullen dienen, wat 
herhaaldelijk voorzegd wordt, bijzonder in de Psalmen. We 
geven enkele citaten. 

Ps. 9:12 « Psalmzingt den Heere Die te Sion woont, verkondigt 
onder de Volken Zijn daden. » 47:2 « Alle gij Volken, klapt in de 
hand, juicht Gode met een stem van vreugde gezang. Hij brengt 
de Volken onder ons en de natiën onder onze voeten. 67:4 « De 
volken zullen U, o God, loven, de volken altemaal zullen U 
loven. » 86:9 « Al de Heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt; 
zullen komen en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen en 
Uw naam eren. » 138:4 « Alle koningen der aarde zullen U, o 
Heere, loven wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws 
monds en zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de 
heerlijkheid des Heeren is groot. » In het N.V. worden de volken 
geboren, Israël wedergeboren. En zoals Israël dan de 
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wedergeboren Volkenzoon is onder de volken, zijn de geborenen 
uit Israël de eerstelingen Zijner schepselen. 

Het woord hier door baren vertaald (apokueoo), komt alleen 
voor in Jacobus. In hfdst. 1:15 staat: De zonde voleindigd zijnde, 
baart de dood. Het woord drukt niet de verwekking, de teling en 
draging uit, maar het terwereldbrengen. 't Is de laatste faze der 
voortbrenging. Het andere woord gennaoo betekent meer 
verwekken, voortbrengen en duidt het heele proces der 
voortbrenging aan, natuurlijk en geestelijk. De Heere zei tot 
Nikodemus: « Gij moet van Boven verwekt (of voortgebracht) 
worden. » Hier in Jacobus heeft die voortbrenging plaats gehad. 
De geboorte is geschied. Bewijs dat Gods genadegift en roeping 
onberouwelijk zijn. Israël zal Zijn lof verkondigen en wordt 
daartoe opnieuw geboren. 

1:21 «Daarom, afgelegd hebbende alle vuilheid en overvloed 
van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, dat in u 
geplant wordt, hetwelk uw zielen (d.i. persoon) kan zalig maken 
(d.i. behouden). » Hier is sprake van een afleggen van alle 
vuilheid en boosheid, een geheel zich tot God keren. De 
uitdrukking « uw zielen kan zalig maken », is een Hebraïsme en 
betekent: uw persoon kan behouden. De Hebreër noemt een 
persoon vaak een ziel. Men denke hier niet aan de ziel der 
Westerse theologie. 

1:26 « Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is... » 
Het woord godsdienstig (thrèskos) betekent ritueel, d.i. aan alle 
vormen en ceremoniën volkomen vasthoudend. Bewijs, dat er in 
Israël blijven vasthouden aan de gegeven inzettingen, a1 zullen 
velen die verzaken en afvallen, 2 Thess. 2, Dan. 8. 1:26 « ... en 
hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze 
godsdienst is ijdel. » Hier staat voor godsdienst het woord 
thrèskeia, het zelfst. nw. Vinden we het bijv. naamwoord 
thrèskos alleen in Jak. 1:26, we vinden thrèskeia nog in 1:27, 
Hand. 26:5 en Col. 2:18. Paulus leefde naar de nauwgezetste 
sekte van zijn godsdienst, ceremonieele en rituele instellingen 
Het Farizeïsme had de inzettingen tot in de fijnste consequenties, 
naar het meende, uitgewerkt. In Col. 2:18 is het vertaald door: 
dienst (der engelen). 't Is ceremoniele ritus. In onze bedeling 
moest die geheel weggevallen zijn. We zien dat Rome en ook de 
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Reformatie daarvan overgenomen hebben. Uit Jak. blijkt, dat 
deze dingen alleen in Israël thuis behoren. 

1:27 « De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den 
Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, 
(en) zichzelven onbesmet bewaren van de wereld. » Voor: « 
godsdienst » staat weer: thrèskeia; ritus. Wilt ge aan ritus doen, 
zegt Jacobus, laat uw ritus dan de aanvulling der wet zijn, de 
liefde, en betoon dat door uw naaste goed te doen en voor God te 
leven. Ritus zonder liefde is niets, ritus en liefde zijn goed. 
Althans voor Israël. 
 
JAK. 2, 3. 2:2 « Want zo in uw vergadering kwam een man met 
een gouden ring aan den vinger... » De St. V. is hier zeer 
gebrekkig. In het Gr. staat: Want zo in uw synagoge kwam een 
man. Dit is de enige keer dat de St. V. sunagogè vertaalt door: 
vergadering. Hier speelt de dogmatiek weer parten. We zijn in 
Israëls sfeer met synagogen. 

2:5 « Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren 
de armen dezer wereld om rijk te zijn in het geloof en 
erfgenamen des koninkrijks, hetwelk Hij beloofd heeft dengenen 
die Hem liefhebben? » Dat koninkrijk is het K.d.H. Men houde 
in het oog, dart de Brief is aan de 12 stammen. Die dachten aan 
het Koninkrijk van Vader David. Deze tekst kan men wegens 
zijn algemene uitspraak ook breder toepassen en tevens denken 
aan hen die komen zullen van Oosten en Westen, Mt. 8:11. 

2:8 « Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt. » Dit is de 
wet des Konings, de wet door Mozes ingesteld maar door 
Christus volmaakt en aangevuld waarom Hij het een nieuw 
gebod noemt, Joh. 13:34 en « Zijn gebod », Joh. 15:12. Christus 
is Israëls Koning, Joh. 1:51. De wet des Konings is die der liefde. 
Zie Rom. .13:9 Uit dit: de Koninklijke wet blijkt weer, dat we op 
Israëls terrein staan. 

2:12 « Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der 
vrijheid zult geoordeeld worden. » De wet der vrijheid is die van 
het N. verbond, waarin Israël bevrijd is van begeerlijkheden en 
zonden van het eerste verbond en dat niet tot dienstbaarheid 
baart. 

2:18-26. Daarover spreken we in een ander deel. 
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3:9 « Door haar (de tong) loven wij God en den Vader en door 
haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods 
gemaakt zijn. » Hier ziet Jakobus op de onbekeerde Joden, beter: 
Israëlieten, die sterk kunnen vervloeken. Waar de geriade heerst, 
moet men niet vloeken maar zegenen, Rom. 12:14. Zover is deze 
groep nog niet. Zij staan geheel in de sfeer der Wet, die zegen en 
vloek kent en waarbij het vervloeken niet verboden was, hoewel 
Jakobus een hoger element inschakelt: het zegenen en niet 
vervloeken. « Dit moet, mijn broeders alzo niet geschieden , » 
Gr.: daar is geen noodzakelijkheid dat dit aldus geschiede, » vs. 
10. 

3:18 « De vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid 
voor degenen die vrede maken. » Dit woord herinnert sterk aan 
Mt. 5:9: Zalig zijn de vreedzamen, Gr.: de vredemakers of 
vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 
Die vrucht der gerechtigheid zal wel voortvloeien uit het doen, 
werken der bekering waardig. Jakobus onderwijst in dit hele 
hoofdstuk de Joden hoe zij het geloof kunnen bevorderen en de 
praktijk van hun godsdienst kunnen uitwerken onder de 
heidenen. 
 
JAK. 4, 5. 4:4 « Overspelers en overspeelsters; weet gij niet, dat 
de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is. Zo wie dan 
een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods 
genaamd. » 
Hier kan sprake zijn van geestelijk overspel. Verbinding met de 
wereld door afgoderij gold voor God als geestelijke hoererij 
omdat Israël Jehovah's Vrouw was. Zo bezien kan dit woord een 
bijzondere waarschuwing voor Israël betekenen om geen deel te 
hebben aan Babels zonde, om niet mee te doen met de grote Hoer 
die in Op. 18 geoordeeld wordt. Israël, dat een heilig volk moest 
zijn, wordt eenmaal de grote Hoer, Op. 18, het wordt volk van 
Sodom, Jes. 1:10; Op. 11:8. Dan deelt het ten volle in de 
vriendschap der wereld Jakobus bestrijdt dit. Is dit woord tot de 
groep der 12 stammen gericht, het is naar tijden en gelegenheden 
toe te passen. Men kan het ook letterlijk nemen van vleselijk 
overspel, wat ook op gaat. 

4:8 « Naakt tot God en Hij zal tot u naken. » Hier staan we in 
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een andere sfeer dan die van thans. In onze bedeling wil God 
Christus in ons hart doen wonen. Hier moet het volk Israël tot 
Hem naderen. Dan zal God het tot dat volk doen. Als Israël zich 
bekeert, kan God Christus zenden, Hand, 3:19-21. In Jakobus' 
woord wordt dus de bekering vereist. Waar de bedelingen ook 
toestanden schetsen, is ook dit woord menig zondaar tot zegen 
geweest. Zoals Israël tot God moet naken, zo moet elk mens dit. 
De Schrift neme men wat uitlegging betreft bedelingswijs, wat 
het innerlijke betreft geestelijk. 
 
HET VERKORTE LOON. 5:1-7 « Welaan nu, gij rijken, weent en 
huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom, is 
verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten, uw goud en 
zilver is verroest... Zie het loon der werklieden, die uw landen 
gemaaid hebben, hetwelk van u verkort is, roept en het geschrei 
dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des 
Heeren Zebaoth (d.i. der heerscharen). Gij hebt weelderig geleefd 
op de aarde en wellusten gevolgd... Gij hebt geoordeeld, gij hebt 
gedood den rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zijt dan 
lankmoedig broeders tot de toekomst (wederkomst - parousia) 
des Heeren. Zie de landman verwacht de kostelijke vrucht des 
lands, lankmoedig zijnde over haar, totdat het den vroegen en 
den spaden zegen zal hebben ontvangen. Weest gij ook 
lankmoedig. » 

Een gedeelte voor de laatste dagen. We zien hier Israëls 
woekergeest baan breken en de verdrukking van eigen 
volksgenoten zoals in Nehemia's dagen. Neh. 5:1-19. Die geest 
zal zich ten volle uiten in Babel en van daaruit het Jodendom 
beheersen. Dit gedeelte moge een voorschaduw van vervulling 
gehad hebben in Jeruzalems verwoesting, het gaat daar ver boven 
uit. We zien hier de weelderige rijken leven ten koste van de 
arme verdrukte arbeiders. Er is een dubbel geroep: dat van het 
loon en dat van de maaiers zelf. Het loon wordt verkort en niet 
op tijd betaald. Volgens Deut. 24:15 moest dit elke avond 
geschieden, anders kon de dagloner tot de Heere roepen. De 
weelde van de Israëlieten werd reeds door Amos gelaakt, Am. 6. 
Wat doet Jakobus nu. Hij spoort aan lankmoedig te verdragen. 
Hij is dus door een heel andere geest bezield dan Communisme 
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of Socialisme, die wild bruisend de toestanden willen 
veranderen. Weest lankmoedig tot de toekomst des Heeren. Deze 
genaakt, de Rechter staat voor de deur, vs. 9. Jakobus wijst dus 
naar Christus' wederkomst. Hij komt als rechter om de 
verdrukker te verbrijzelen. Jakobus predikt dus de lijdzaamheid 
der verdrukten en geeft God alles in handen. 

In onze dagen breekt de tegenstelling tussen Kapitaal en 
Arbeid zich hoe langer hoe meer baan. Naast ontzaglijke 
onnoemlijke rijkdom heerst bittere nood. Deze tegenstelling zal 
zich nog verscherpen. Bijzonder in de eindtijd, Jakobus' woord is 
allermeest gericht tot de rijken in Israël. In Babel zal de weelde 
ten top worden gevoerd. Ten koste van de arme verdrukte. Deze 
evenwel late alles aan God over. Hij mag dag en nacht tot Hem 
roepen, Luk. 18:7, hij zij echter lankmoedig. Hij zie in al die 
dingen een rijpingsproces. De landman zij zijn voorbeeld. De 
vrucht moet ter rijping vroege en spade regen hebben. Ze moet 
eerst rijpen, wil het kaf verbrand kunnen worden de tarwe moet 
eerst vergaderd, zal de dorsvloer gezuiverd kunnen worden. 
Mogelijk hebben we onder de vroege en de spade regen de 
uitgieting van Gods Geest te verstaan met Pinksteren en in de tijd 
van het einde. 

« Weest lankmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst 
der Heeren genaakt. » 

Jakobus' hoop is de toekomst. Dit is niet de hoop van onze 
bedeling. Die heeft een hogere verwachting, n.l. om met Hem 
geopenbaard te worden in heerlijkheid, Col. 3:3, 4. Men ziet ook 
zo weer de meerdere groepen. 
 
GEBEDSGENEZING. 5:15 « Het gebed des geloofs zal den zieke 
behouden. » Dit woord heeft in onze bedeling, en bijzonder 
tegenwoordig, velen er toe gebracht tot « genezing op het gebed 
». De overzetting van het woord in het Gr. voor « gebed » 
staande, heeft die verwarring vergroot. Jak. 5:15 spreekt evenwel 
niet over de genezing op het gebed en in het Gr. staat niet: het 
gebèd des geloofs. Het woord door gebed vertaald, euchè, staat 
nog twee maal in de Schrift, n.l. Hand. 18:18 en 21:23, waar 
sprake is van Paulus' gelofte en die der vier mannen. Konsekwent 
konkordantisch vertaald, moet Jak. 5:15 luiden: de gelofte des 
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geloofs zal de zieke behouden. Hier is dus sprake van een 
gelofte, die de zieke zal volbrengen, ter behoudng. Daartoe 
moeten de ouderlingen der gemeente over hem bidden en hem 
met olie zalven. Die ouderlingen der gemeente zijn de oudsten 
der gemeente uit Israël, dus plaatselijk: der synagoge. Jakobus 
schrijft immers aan de 12 stammen Israëls, niet aan de 
Christenen uit de Heidenen. Thàns zou men niet weten, welke « 
ouderlingen » geroepen zouden moeten worden. Dàn is het voor 
ieder duidelijk. De kranke Jood zal de oudsten zijner gemeente 
(synagoge) laten komen en deze, die Joden Christenen, zullen 
over hem bidden en hem zalven. Daarbij moet een gelofte gedaan 
worden. Het woord: zieke is ook niet het gewone woord van 
astheneoo gevormd, maar gevormd van het woord, in Heb. 
12:3 door verflauwen vertaald, n.l. kameoo. De gelofte des 
geloofs zal de verflauwende, de kwijnende, behouden. 
Onze tijd wil gebedsgenezing als systeem. We geven toe, dat 
iemand persoonlijk op zijn gebed door God genezen kan worden. 
We geven ook toe, dat iemand gaven van genezing kan hebben. 
We geven niet toe, dat hij daarmee de gaven heeft in de 
Jakobusbrief aan de ouderlingen der gemeente toegekend. Die 
gave berust bij de oudsten der Joodsche gemeenten. Al het 
verlangen om de Pinkstergaven terug te willen hebben, is een 
neerhalen van onze bedeeling in lager sfeer. Het is beter met 
Gods wil ziek te zijn, dan tegen Gods wil zich geforceerd te laten 
genezen. In onze bedeeling is ziekte soms een heel noodzakelijk 
middel, al is het op zich zelf genomen niet goed. Systematische 
gebedsgenezing zou alleen aanneembaar zijn, als de Schrift 
leerde, dat ziekte nooit tot een goed doel kan voeren. Zelfs voor 
Paulus was het noodig een doorn in het vleesch te hebben. 
 
AFDWALING - WEDERKEER. 5:19 « Broeders, indien iemand 
onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert 
(d. i. doet terugkeeren) ; die wete dat degene die een zondaar van 
de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal 
behouden en menigte der zonden zal bedekken. » Het gevaar 
voor afdwaling zal zeer groot zijn in de laatste dagen, zie Op. 
2:20; 12:9; 13:14. De dwaling des wegs kan uitloopen op 
aanbidding van het Beest of van zijn beeld. De namen dergenen 
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die dit doen, staan niet in het boek des levens, Op. 13:8. Zij 
worden gepijnigd en de rook hunner pijniging gaat op in de 
aionen der aionen, Op. 14:11. Zij kunnen ook verdwaald raken in 
de legers van het Beest en gedood worden bij Christus' 
wederkomst, Op. 19:21. Jakobus wil daarvan behouden. 
Terugkeer is mogelijk. Een ziel kan van de dood behouden 
worden. Uit een en ander blijkt dat Jakobus schrijft met het oog 
op de wederkomst des Heeren, de parousia. De tussenbedeling is 
hem vreemd. Waar ze er nu is, is deze sfeer onderbroken. Ze 
komt terug zodra God de lijn met Israël aanknoopt. Alles is naar 
de toekomst verschoven en blijft staan voor Israël. In dat opzicht 
is Jakobus' Brief ook profetisch te noemen. 
 

2. De Brieven van Petrus. 
 
PETRUS VOOR EN AAN DE BESNIJDENIS. Petrus is een van de 
apostelen der Besnijdenis, hoewel zijn bediening niet beperkt 
bleef tot de Besnijdenis in Kanaän. Met uitzondering van zijn 
zending tot Cornelius, lezen we niet dat hij of de andere 
apostelen der Besnijdenis tot de Heidenen zijn gegaan. Onder de 
« Besnijdenis » vallen ook alle uitlandse Israëlieten. Ook dus 
besneden Heidenen die door de Besnijdenis in Israël ingelijfd 
werden. 

Uit de eerste Brief zien we, hoe Petrus in Babylon werkzaam 
was, welke werkzaamheid zeker valt na de gevangenneming en 
bevrijding van Hand. 12 en na de vergadering te Jeruzalem van 
Hand. 15. Babylon is voor ons de stad aan de Eufraat, later door 
Trajanus (117 na Chr.) op de Parthen veroverd. Velen menen, dat 
met Babylon, in 1 Petr. 5 genoemd, Rome bedoeld wordt en deze 
naam dus een symbolische aanduiding is. Wij kunnen dat niet 
inzien. Waarom gebruikt Paulus die naam dan niet als hij over 
Rome spreekt, Hand. 19:21, Rom. 1:7. Nergens in de Schrift is 
Babylon of Babel iets anders dan de stad (met de inwoners 
vanzelf) in het land van Chaldea. De mening alsof Babylon in 1 
Petr. 5 Rome is, berust alleen op de uitlegging van Op. 18, 
waarin men voor Babylon Rome wenst te lezen. We merkten 
reeds bij Jeremia op, dat Babel of Babylon in het land der 
Chaldeën ligt. Verder is er nergens enig spoor in de Schrift, dat 
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Petrus de gemeente te Rome gesticht heeft of er zelf geweest is. 
In de Brief aan de Romeinen wordt geen groet gezonden aan 
Petrus. Uit 2 Tim. blijkt, dat Petrus er toen nog niet was. Alleen 
Lukas was bij Paulus, 2 Tim. 4:11. Waarom we dus Rome 
moeten lezen als Petrus Babylon schrijft, is niet in te zien. Dat is 
een der grilligheden in de Roomsche en andere Kerktheologie 
zooals er zoovele zijn in de andere sferen van het menschelijk 
leven. Dat Petrus schreef aan Joden (en eventueel aan 
Jodengenooten) blijkt uit vele dingen. Zie 1 Petr. 1:1; 2:9. 12. 
Dat zijn tweede Brief aan dezelfde groep is, blijkt uit de heele 
inhoud en uit 2 Petr. 3:1. De groep door Petrus geleid, had in de 
verdrukking dier dagen een voorafschaduwing van wat een 
soortgelijke groep uit Israël in later, nog toekomende dagen, in 
veel sterker mate zal ondervinden: het als gelovige Joden lijden 
voor Christus en het uitzien naar Zijn wederkomst, de ingang in 
het eeuwig koninkrijk, opgericht vanuit de hemelen. Wie inziet 
dat Petrus voor de Besnijdenis schrijft, heeft geen behoefte te 
verdedigen; dat hij in Rome de Chr. Kerk uit de Heidenen 
gesticht heeft. 
 

1. Petrus (2 a). 
 
1 PETR. 1 1:1 » Petrus een apostel van Jezus Christus, den 
vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië 
en Bithynië. ; » Petrus schrijft aan de verstrooide Joden in de 
gewesten, weleer door Paulus bezocht. Paulus' werk heeft 
opgehouden. Petrus richt zich daarbij tot Israëlietische gelovigen. 
Uit 2 Petr. 3:16 blijkt, dat Petrus kennis hal genomen van Paulus' 
Brieven, waaruit af te leiden is, dat hij al een oud man was. Hij 
noemde zich een mede ouderling, 1 Petr. 5:1. Petrus schijnt hier 
het werk onder Israël van Paulus over te nemen. 

Vele Joden hadden Christus aangenomen. Na Paulus' afscheid 
aan Israël, Hand. 28, na zijn Brief aan de Hebreën (die we hem 
tenminste wel toe kunnen kennen), bleven er nog velen die hem 
niet konden volgen en alleen in de verwachting bleven leven van 
het toekomende koninkrijk. Die verwachting was juist wat het 
feit betreft, niet wat de tijd aangaat. Dan zou er nog heel vrat 
moeten gebeuren. De dagen van druk en lijden worden door God 
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gebruikt om, een troostwoord te zenden aan een groep van die 
dagen die in voorsmaak een soortgelijk lijden had als eenmaal in 
latere dagen door een andere groep, ook uit Israël, zal doorstaan 
moeten worden. Israël was toen als volk nog niet openlijk 
afgesneden, het was nog voor het jaar 70. God gedenkt aan het 
overblijfsel naar de verkiezing der genade in die dagen zoals Hij 
dat nog doet en weder zal doen in de toekomst. Dat deel erkent 
Christus als Messias en Verlosser en moet deswegen lijden 
doorstaan. 

1:2 « ... den uitverkorenen naar de voorkennis Gods des 
Vaders in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en 
besprenging des bloeds van Jezus Christus. » 

Opgemerkt zij, dat het woord « uitverkoren. » behoort bij 
vreemdelingen. Er staat dus: den uitverkoren vreemdelingen, 
verstrooid... enz. naar de voorkennis Gods... enz. De verstrooiïng 
wordt gezegd naar de voorkennis te zijn, niet de uitverkiezing. 
Uitverkiezing is van zelf naar Gods voorkennis. 

De besprenging des bloeds herinnert aan Ex. 24. Daar vinden 
we de sluiting van het Oude verbond. Daarbij sprengde Mozes 
bloed op het volk, vs. 8 en zei: « Dit is het bloed des verbonds, 
hetwelk de Heere met ulieden gemaakt heeft. » Bij Petrus is 
sprake van het betere bloed dan van dieren, Heb. 12:24. Het is 
het bloed van het Nieuwe verbond, dat met Israël wordt 
opgericht, Jer. 31. Bij Sinaï zei het volk: « Al wat de Heere 
gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen, » Ex. 24:7 
(19:8). Petrus wijst ook op een gehoorzaamheid, een 
gehoorzaamheid aan Christus' geboden die niet zwaar zijn, een 
gehoorzaamheid bij een wandel in de liefde, punten die Johannes 
uitwerkt. 
 
WEDERGEBOREN. 1:3 « Geloofd zij de God en Vader onzes 
Heeren Jezus Christus Die naar Zijn grote barmhartigheid ons 
heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. » Het woord: wedergeboren komt 
alleen voor in 1 Petr. 1:3 en 23. Het betekent: opnieuw 
verwekken en voortbrengen. De Heere Jezus zei tot Nikodemus: 
Gijlieden (meervoud dus, niet alleen Nikodemus, maar geheel 
Israël) moet van Boven (niet weder) geboren worden. » In het 
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Ev. van Joh. komt de term: wedergeboren niet voor, wel van 
Boven geboren, wat er parallel mee loopt maar toch de zaak van 
een andere zijde benadert. Wedergeboren wijst op een 
vernieuwde verwekking en beziet de zaak van uit Israëls sfeer, 
van Boven geboren, beziet haar van Gods zijde. Het resultaat is 
hetzelfde: Een vernieuwd levend Israël. 

Het woord: wedergeboorte komt alleen voor in Mt. 19:28 en 
Titus 3:5. Tit. 3:5 ziet terug op de wedergeboorte in het verleden 
(bij Pinksteren), Mt. 19:28 op de toekomst. Al deze plaatsen 
wijzen er op, dat Israël weder verwekt wordt en houden in, dat 
Israël dood is. Paulus spreekt daarom van Israëls aanneming als 
van het leven uit de doden. In de Wedergeboorte der toekomende 
eeuw wordt Israël nationaal en geestelijk herboren. Petrus' 
hoorders zijn (met die van de Jakobusbrief) de eerstelingen er 
van. De verstrooide vreemdelingen zijn wedergeboren tot een 
levende hoop. Vanaf Pinksteren begon de tijd van Israëls 
wedergeboorte, de werking van het Nieuwe verbond. Bij Paulus 
is nergens sprake van wedergeboorte, maar van een nieuwe 
schepping, 2 Cor. 5:17 grondtekst. Men kan beide als volgt 
omschrijven: De wedergeboorte maakt kind van God, de nieuwe 
schepping zet in een zoonsverhouding, de laatste is meer dan de 
eerste. 

1:4 « ... wedergeboren ... tot een onverderfelijke en 
onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen 
bewaard is voor u... » 

Schijnbaar loopt deze tekst parallel met Col. 1:5. Hier wordt 
gezegd, dat de erfenis bewaard wordt in de hemelen, daar is 
sprake van de hoop weggelegd in de hemelen. Toch is dit niet 
hetzelfde. De erfenis wordt gegeven vanuit de hemelen, de hoop 
verwezenlijkt in de hemelen. De erfenis is het betere hemelse 
vaderland van Heb. 11:16. Abraham, Isaäk en Jakob verwachtten 
een ander vaderland dan zij hadden, n.l. het hemelse (Gr.: het 
over-hemelse). Dit is geen vaderland in de hemelen of in het 
overhemelse, het is het land vanuit de hemelen gegeven en 
bezeten « tot in eeuwigheid », Gen. 13:15. Zij die wedergeboren 
worden tot die hoop, zullen het beërven. 
  

513



IN DE LAATSTE TIJD. 1:5 « ... bewaard ... voor u die in de kracht 
Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid 
(behoudenis) die bereid is om geopenbaard te worden in den 
laatsten tijd. » De « zaligheid », de behoudenis der zielen, d.i. der 
personen, houdt verband met het ingaan in het eeuwig (aionisch) 
koninkrijk van de Heere en Zaligmaker (Behouder) Jezus 
Christus, 2 Petr. 1:11 Deze gelovigen krijgen een aardsch 
onsterfelijk en onverderfelijk lichaam. Daarom spreekt de tekst 
van de behoudenis der zielen, d.i. der personen in aardse 
verschijningsvorm. Er zijn immers hemelse en aardse lichamen, 
1 Cor. 15:40. Zij die « hemelse » lichamen krijgen, leven in een 
hogere sfeer, die aardse ontvangen zullen verheerlijkte aardse 
lichamen hebben. De « zaligheid der zielen » heeft niets te 
maken met wat de Westerse Kerktheologie daarvan gemaakt 
heeft. Deze leer is produkt van de heidens filosofische 
beschouwing en Christelijke kortzichtigheid, n.l. van het in de 
hemel leven van ontlichaamde zielen. Het vers zegt, dat de 
behoudenis der zielen eerst geopenbaard zal worden in de laatste 
tijd. 

1:7 « ... in de openbaring van Jezus Christus. » Petrus verwijst 
weer naar het einde, de openbaring van Jezus Christus. Deze 
vangt aan als de Heere opstaat van Gods rechterhand om de 
aarde te gaan oordelen. 

1:8 « ... verkrijgende het einde uws geloofs, de zaligheid 
(behoudenis) der zielen, d.i. van uw persoon. » De « zaligheid » 
wordt geopenbaard in de laatste tijd in de openbaring van Jezus 
Christus. Het einde, d.i. einddoel, is de behoudenis der dan 
levenden. Het betreft hier niet het naar de hemel gaan, maar het 
ingaan in het Koninkrijk. Het is een wachten op Christus uit de 
hemel. De doden zullen eerst moeten opstaan. Voor hen gaf 
Christus de belofte, dat de poorten van de Hades Zijn gemeente 
niet in macht zullen overtreffen (St. V. overweldigen). 
 
DE VISIE DER PROFETEN. 1:10 « ... van welke zaligheid 
(behoudenis) ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die 
geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. » We hebben 
reeds gezien, dat het O.T. op een aardse verwachting wijst. Van 
de Westersche « zaligheid der zielen » spraken de O.T. profeten 
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niet. Zij hadden het over de vestiging van het Koninkrijk. 
Daaraan was verbonden de opstanding « ten laatste dage » (dezer 
eeuw). De O.T. waren begerig te weten wanneer die dag kwam. 

1:11 « ... onderzoekende op welken en hoedanigen tijd de 
Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en tevoren 
getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid 
daarna volgende. » De profeten zagen lijden en heerlijkheid van 
Christus in een lijn, vlak achter elkaar. Die Christus was voor 
hen de Koning Israëls. Ze begrepen, dat Christus eerst lijden 
moest en zo tot Zijn heerlijkheid ingaan. Dan kwam het 
Koninkrijk van Vader David. Maar hoe lang dit na elkaar zou 
zijn en van welke aard dit lijden was, dat konden zij niet 
doorschouwen. Dat kon alleen (en dan nog maar enigermate) 
verstaan worden door hen die achter het Kruis stonden. Daartoe 
behoorden ook deze « vreemdelingen ». 

1:12 « ... denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven 
maar ons (Gr.: u) bedienden deze dingen, die u nu aangeduid zijn 
door degenen; die u het evangelie verkondigd hebben door den 
heiligen Geest die van den hemel gezonden is; in welke dingen 
de engelen begerig zijn in te zien. » 

Petrus verwijst hier naar de Pinkstertijd. Het evangelie is 
verkondigd door heilige geest, d.i. kracht van Boven, gave van de 
Heilige Geest. Eerst na Christus' opstanding kon men beter het 
lijden verstaan. Zijn hemelvaart gaf bewijs van Zijn heerlijkheid, 
Eén ding moest nu nog vervuld worden. Het zitten op Davids 
troon. Daarop moesten de lezers van Petrus nu wachten. 
 
VS. 13-25. 1:13 « Daarom, opschortende de lendenen uws 
verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die 
u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. » 

Hier loopt Petrus parallel met 1 Cor. 1:7, bewijs dat Paulus 
toen nog arbeidde in de sfeer van het Nieuwe Verbond. De 
openbaring van Jezus Christus brengt een genade voor die 
gelovigen. Niet dus hun dood. Zij gaan niet tot Christus, Christus 
komt tot hen, zij hopen op een genade, eerst gegeven bij Zijn 
openbaring. Zij moeten niet hopen op een genade die hen naar de 
hemel leidt, zij moeten uitzien naar de genade in de openbaring 
van Christus. 
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1:16 « Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig want Ik ben 
heilig. » Dit vers verwijst naar Lev. 11:44; 19:2; 20:7, naar de 
Wet dus. Wat onder het Oude verbond eis was, maar niet kon 
volbracht worden, blijft in het Nieuwe verbond, maar wordt in de 
kracht van de Geest voleind. 

1:18 De ijdele wandel van de vaderen overgeleverd, wijst op 
het wettische onderhouden der inzettingen als grond der 
rechtvaardigheid, het oprichten van eigen gerechtigheid uit de 
werken, Rom. 9:32. Weer bewijs, dat Petrus aan Israëlieten 
schrijft. 

1:23 « Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk maar uit 
onvergankelijk zaad, » De wederbaring heeft plaats uit 
onvergankelijk zaad, Niet dus de geboorte uit Israël of het volgen 
van wettische inzettingen leidt tot de behoudenis, maar de 
geboorte van Boven, die uit water en geest, Joh. 3:5. 

1:25 « Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit 
is het Woord dat onder ulieden verkondigd is. » Onder het 
Woord des Heeren kan men Christus verstaan of in het algemeen 
het Woord Gods. 
 
1 PETR. 2. 2:2, 3 « ... als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer 
begerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door 
dezelve moogt opwassen. » De nieuwgeboren kinderkens zijn de 
pasgeboren kinderkens. Hier is sprake van de lammeren, die 
Petrus moest weiden, Joh. 21. Zij konden niet de vaste spijs 
verdragen die Paulus geeft, zij hadden nog alleen gesmaakt, dat 
de Heere goedertieren is, zij moesten nog tot levende stenen 
gevormd worden om gebouwd te worden tot een geestelijk huis, 
een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. 
De wedergeboorte leidt tot 't geestelijke stenen worden. Zolang 
dit niet heeft plaats gehad — wat veelal door lijden zal 
geschieden, het afkappen der hoeken en effenen der ruwten —
kunnen zij niet gevoegd worden in de bouw van het geestelijk 
huis. De stenen van Salomo's tempel werden buiten Jeruzalem 
uitgehouwen, daarna vervoerd en kant en klaar op hun plaats 
gelegd. Zo worden in het antitypische Huis Gods de stenen eerst 
toebereid om daarna door in- en samenvoeging op te wassen tot 
een geestelijk Huis. Zo wekt Petrus op roeping en verkiezing vast 
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te maken. 
 
EEN KONINKLIJK PRIESTERDOM. 2:9, 10 « Maar gij zijt een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, 
een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen Die u geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Gij die 
eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet 
ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. » 

De Joodse gelovigen worden herinnerd aan Ex. 19:5, 6. Israël 
was Gods eigendom, d.i. verkregen volk uit alle volken en moest 
een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Er staat 
evenwel een voorwaarde bij. « Indien gij naarstiglijk Mijner 
stemme zult gehoorzamen en Mijn verbond houden. » Dit nu 
heeft Israël niet gedaan. Daarmee heeft het zijn roeping 
verspeeld. Zijn historie bewijst zijn onmacht. Is het daarmee nu 
uitgevallen? Voor God niet. Hij laat Zijn voornemen nimmer 
varen. Hij maakt een nieuw verbond, schrijft dan Zijn wet in het 
hart, geeft een nieuwe geest en wederbaart tot een nieuwe hoop. 
Hij formeert opnieuw een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterdom. Wat eerst geen volk was, verworpen als Israël werd, 
kan nu eerst waarlijk Gods volk worden. Het Lo-Ammi, Niet-
Mijn-Volk, vindt zijn oorzaak in Israëls hardheid van hart. Als de 
verharding weggenomen wordt door het geven van een nieuw 
hart, kan Israël weer Gods volk worden. Daarvan zijn de 
vreemdelingen voorlopers. Goed beschouwd is Israël nog 
nimmer een priesterlijk koninkrijk geweest. Nog nimmer heeft 
het de andere volken tot God geleid. Het moet Gods roeping nog 
gaan vervullen. Onder het Oude verbond was het onder bewaring 
der wet gesteld. Eerst, door de komst van Zijn Koning-Priester 
kan het tot zijn roeping en verkiezing komen. 

Hierbij zij op nog iets gewezen. In Ex. 19 staat: een 
priesterlijk-koninkrijk, in 1 Petr. 2 een koninklijk priesterdom. 
Het eerste is een koninkrijk bestemd tot priesterdienst, het 
tweede een priesterdom bestemd om koninklijk te heerschen. 
Van Israëls zijde bezien, moest er eerst het koninkrijk zijn en dan 
het priesterdom,, vanuit Gods zijde bezien nu eerst het 
priesterdom, dat daarna tot heerschappij komt. Het eerste leidt 
van het koningschap tot het priesterschap: Israël moest eerst over 
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de volken heersen en hen daarna tot God leiden, het tweede 
begint met de volken tot God te leiden om daardoor te heersen. 
Ex. 19 sluit zich aan bij de verwachting van Israël onder het 
Oude verbond, 1 Petr. bij de ervaring dat alleen door het dienen 
het heersen mogelijk is. In het O.V. ligt de afzondering der 
wereld: een koninkrijk dat priesters geeft, in het N. Verbond de 
verzoening: priesters die daarom koninklijk kunnen heersen. Zie 
ook Jes. 61:6. 

« Eertijds geen volk. » Men denke aan Hos. 1. « Nu Gods volk. 
» Dat volk wordt in de opstanding ten laatste dage op één dag 
geboren, Jes. 66:8. 1 Petr. 2 wijst op de vervulling van Hosea. 
Paulus citeert in Rom. 9:25 ook Hosea, evenwel niet om te 
bewijzen dat de Heidenen nu Gods volk zijn, maar om aan te 
tonen, dat Hos. 1 ook een ruimer opvatting heeft, dus toe te 
passen is in andere zin, zonder de eerste daarmee op zij te zetten. 
Paulus citeert alleen Hosea zonder daarmee te zeggen, dat het 
vervuld is. 1 Petr. legt Hosea uit voor Israël. 

In Tit. 2:14 zien we ook dat eigen volk dat gereinigd wordt en 
ijverig is in goede werken. De leer dat de Christelijke Kerk de 
voortzetting is van Israël, maakt Gods genadegift en roeping te 
niet en onderscheidt de groepen niet. Hosea 1 zal vervuld worden 
aan Israël. In het overblijfsel vindt het een voorvervulling. Tot 
dat overblijfsel spreekt Petrus. Paulus wijst er op, dat uit Hosea 
ook troost voortvloeit voor de Heidenen: Het Niet-Mijn-Volk 
gold krachtens het de Heidenen laten wandelen in hun wegen, 
ook voor de Heidenen. Toch zal God ook deze aannemen. Zo kan 
Paulus dit woord ook gebruiken ter toepassing voor die tijd. 
 
VS. 12-25. 2:12 « En houdt uw wandel eerlijk onder de 
Heidenen. » Bewijs dat Petrus hier niet tot de Heidenen spreekt. 
Hij is niet de Heidenapostel. Hij wil, dat de Heidenen uit de 
goede werken van Israëls gelovigen God verheerlijken mogen in 
de dag der bezoeking, dat is: in de toekomende eeuw. Met het 
oog daarop moeten Petrus' hoorders eerlijk wandelen. Al zijn die 
Heidenen nu nog vervreemd van God, eenmaal komen zij allen 
om zich voor Hem neder te buigen, Ps. 86:9. De goede werken 
van Israël moeten daartoe medewerken. 

2:21 « Want hiertoe zijt gij geroepen (n.l. om te verdragen) 
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dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld 
nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. » Petrus 
wijst hier op Christus' lijden om zich in de aardse wandel Diens 
verdraagzaamheid eigen te maken. 

2:25 « Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu 
bekeerd tot den Herder uwer zielen. » 

Ook hier zijn we in Israëls sfeer. Israël zal zijn de schapen van 
Gods weide, Ps. 100:3. Christus heet hier de Herder zoals in Joh. 
10, waarover we reeds spraken. In 1 Petr. 5:4 heet Hij de overste 
Herder. Het beeld van het schaap gold alleen Israël. Paulus 
gebruikt het niet. Het geeft het lichtelijk dwalen aan en het 
hopeloze als het verdwaald is. 
 
1 PETR. 3. 3:6 « Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest, 
hem noemende heer, welker dochteren gij geworden zijt als gij 
wèl doet en niet vreest voor enige verschrikking. » 

Het vrouwen-vraagstuk zal nog groter afmeting aannemen. 
Sara wordt als voorbeeld gesteld van de haar man 
gehoorzamende vrouw. Vanzelf in wat recht is. 
 
DE DOOP. 3:21 « Waarvan (n.l. van het door het water heen 
behouden worden) het tegenbeeld, de doop, ons (Gr.: u) 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. » 

De ark redde Noah en de zijnen door het water heen. Dat is de 
betekenis van het werkwoord in vs. 20. De doop is het 
tegenbeeld van het water van de Vloed. Die doop is een vraag 
van een goed geweten tot God. Evenals Noach oprecht was, zo 
moeten zij die gedoopt worden, zich oprecht voor God stellen. 
De ark is type van Christus in het ingaan in de wateren, type van 
de dood, en in het landen op de Ararat, type van de opstanding. 
Wat in de ark was, kwam er veilig weer uit. Wat in Christus is, 
wordt behouden en verkrijgt de opstanding. Deze Israëlietische 
gelovigen kunnen tot Christus gedoopt worden en indien zij dat 
in oprechtheid doen, zal dit hen behouden, wijl het de vraag is 
van een goed geweten tot God. Hier vinden we een voortzetting 
van Jak. 1:21: « ... afgelegd hebbende alle vuiligheid en 
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overvloed van boosheid » en 4:8 « zuivert de harten, gij 
dubbelhartigen. » 

Men ziet zoo Israëls toenadering. 
 
1 PETR. 4. 4:5 « Denwelken (n.l. de ontuchtigen, de 
afgodendienaars enz.) zullen rekenschap geven Dengene, Die 
bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. » 

Dit wijst naar de toekomst van Christus. In die tijd staat die 
voor de deur. 

4:7 « Het einde aller dingen is nabij. » Zelfde gedachte als in 
4:5. 

4:13 « ... opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u 
moogt verblijden. » Dat is de vervulling van Mt. 24:30, de Zoon 
des mensen komende met grote kracht en heerlijkheid. Deze 
gelovigen zullen zich verblijden over Zijn openbaring, niet mèt 
Hem verschijnen. 

4:18 « En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig (behouden) 
wordt, waar zal de goddelooze en zondaar verschijnen? » 
Nauwelijks, Gr.: molis, wil zeggen: met moeite. Het komt verder 
nog voor in Hand. 14:18; 27:7, 8, 16; Rom. 5:7. Konkordantisch 
bezien, dus in het licht der andere teksten, blijkt, dat nauwelijks 
betekent: met veel moeite. De rechtvaardige van die dagen wordt 
met moeite gered. Men denke hierbij aan Lots behoudenis. Het 
kostte moeite hem uit te leiden en het kostte hem moeite alles 
achter te laten. Zo zullen de rechtvaardigen van de tijd der 
toekomende verdrukking met moeite behouden worden. Velen 
zullen alles moeten prijs geven. Vanzelf blijft er dan voor de 
goddelooze en zondaar in het geheel geen hoop over, juist wijl ze 
alles willen behouden. 
 
1 PETR. 5. 5:1 « De ouderlingen die onder u zijn, » Dit zijn de 
oudsten van Israëls gemeenten die ook in Jak. 5:14 genoemd 
worden. 

5:4 « En als de Overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij 
de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. » Christus 
heet hier de Overste Herder, in Heb. 13:20 de Grote Herder, in 
Joh. 10 de Goede Herder. Het: de Overste Herder duidt aan, dat 
er ook andere herders zijn. Petrus is er één van, hij moest immers 
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's Heeren schapen en lammeren weiden en hoeden, Joh. 21. Israël 
heeft herders nodig, het dwaalt rond als schapen, Jes. 53, Ez. 34. 
Het moet tot de Goede Herder bekeerd worden. Zijn 
onderherders hebben daartoe te arbeiden. 

5:8 « Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij, de Duivel, 
gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen 
verslinden. » 

Men wijst er van Calvinistische zijde vaak op, dat Satan thans 
al gebonden is. Dit vers bewijst het tegendeel. We leven nog niet 
in de 1000 jaar van Op. 20. Satan zal in de eindtijd omgaan als 
een briesende leeuw. Een leeuw gaat rond op aarde; dit kan dus 
eerst ten volle geschieden als Satan, de Draak, op ààrde 
geworpen is, Op. 12:9. Thans is dat nog niet geschied, hij is nog 
de overste van de macht der lucht, Ef. 2:2. 

5:10 « De God nu aller genade, die ons (Gr.: u) geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus... » De eeuwige 
heerlijkheid is de heerlijkheid der toekomende eeuw. Dan gaat 
Israël als Zijn volk het wereldheil verkondigen en ontvangt 
eeuwige blijdschap en heerlijkheid. 

Uit bovenstaande en ook nog wel uit niet genoemde trekken 
blijkt, dat Petrus hier voor de Besnijdenis schrijft. Is dit zo, dan 
blijkt hieruit zijdelings Israëls herstel. Als de eerstelingen heilig 
zijn, is het ook het deeg, zegt Paulus. Geheel Israël zal behouden 
worden door het komen van zijn Behouder uit Sion. Waar we uit 
de O.T. profetie gezien hebben, dat Israël hersteld wordt, blijkt 
nu t.o.v. Petrus' Brief, dat hij ook geschreven is met het oog op 
de eindtijd. De Lo-Ammi tijd van thans zal zijn einde nemen. 
God zal niet eeuwiglijk de toorn behouden over Zijn volk, dat Hij 
heeft liefgehad, ja nog heeft. Hij doet het niet naar zijn zonden 
maar zal Zich zijns ontfermen. 
 
OPMERKING. Nogmaals herhalen wij, dat uitlegging en 
toepassing twee zijn. Ook uit 1 Petrus kan veel toegepast worden 
op zielstoestanden van gelovigen van nu. Maar dan doeldienend, 
dat is: ter onderwijzing en geloofsversterking. Niet om het als 
einddoel van alle onderricht te stellen. 1 Petr. als geheel genomen 
is voor Israëls overblijfsel dat in het vuur der loutering en 
beproeving komt. Dan begint het oordeel van het Huis Gods. Aan 
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hen wordt ten volle bewaarheid, wat thans zo nu en dan 
gedeeltelijk doorgaat. De gelovigen dezer bedeling hebben een 
andere hogere verwachting. Voor wie, de groepen ziet, wordt de 
Schrift veel duidelijker. Uit de Brieven aan Israël gericht, mogen 
wij op de weg der behoudenis veel geestelijk nut trekken, maar 
we moeten er niet op steunen voor uitwendige vormen of 
gebruiken, die alleen hen (en dan nog slechts gedurende een 
bepaalde tijd) betreffen. 
 

2. Petrus (2 b). 
 
AAN WIE GERICHT. 2 Petrus is aan dezelfde lezers als 1 Petr. 
Dat blijkt o. a, uit 3:1: « Dezer tweeden zendbrief, geliefden, 
schrijf ik nu aan u. » Petrus zet het in zijn eerste Brief gegeven 
praktikale onderricht voort en vermaant en illustreert met de O.T. 
historie. Weer gaat het over de laatste dagen; de dag des Heeren 
wordt aangekondigd. 
 
2 PETR. 1. 1:1 « Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van 
Jezus Christus aan degenen die even dierbaar geloof met ons 
verkregen hebben. » 

Petrus schrijft aan hen, die een even dierbaar geloof met hem 
hebben. Hiermee heeft hij een bepaalde groep op het oog. Petrus' 
geloofsinhoud is niet die van Paulus. Hebben zij ook al beiden 
enigen tijd naast elkander gearbeid, Petrus weet niets van een 
met Christus in de overhemelse (sferen) gezet zijn. Hij verwacht 
Christus uit de hemelen. In die verwachting was Paulus eerst ook 
betrokken, 1 Cor. 1:7, 1 Thess. 1:10, omdat Israël toen nog stond. 
Later niet meer. Toen werd hij door God geleid naar een hogere 
verwachting, Fil. 3:10, 11, 20, 21. Petrus schrijft aan hen, die 
eensgelovend met hem zijn. Dat was (en is) de Israëlietische 
groep, welks herder hij was. 

1:10, 11 « Daarom broeders, benaarstigt u te meer om uw 
roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij 
nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd 
worden de ingang in het eeuwig koninkrijk onzes Heeren en 
Zaligmakers Jezus Christus. » 

De ingang in het eeuwig koninkrijk van Christus is het ingaan 
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in het K.d.H. De ingang is rijkelijk, op de meest vereerende 
wijze. Dit deel is voor hen, die hun roepingen verkiezing vast 
maken. 

1:16, 17. « Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen 
nagevolgd als wij u bekend gemaakt hebben de krachten 
toekomst onzes Heeren Jezus Christus, maar zijn aanschouwers 
geweest van Zijn Majesteit. Want Hij heeft van God eer en 
heerlijkheid ontvangen... » 

Petrus spreekt hier over de verheerlijking op de berg. Die is 
voorafschaduwing geweest van Christus' toekomstige 
heerlijkheid op aarde. Zoals de Heere Jezus toen in heerlijkheid 
gezien werd, zo zal Hij zijn in Zijn koninkrijk. Toen was in 
miniatuur het hele Koninkrijk vertegenwoordigd. Mozes typeert 
de gestorven O.T. gelovigen, die leven zullen « al zijn zij ook 
gestorven », zij worden daartoe opgewekt. Elia typeert die leven 
blijven tot Zijn komst op de Olijfberg en in Hem gelovende. niet 
zullen sterven in der eeuwigheid., Joh. 11:25. De drie discipelen 
typeren Israëls gelovig overblijfsel, de andere 9 een andere groep 
uit Israël. Petrus wijst hier op het aardse koninkrijk. De 
verheerlijking had plaats op de heilige berg (Thabor?) in Israëls 
land, mede bewijs dat het Israël geldt. Petrus is met Johannes en 
Jakobus hiervan aanschouwer geweest. Zij zagen geen visionair 
gezicht, zoals een groep gelovenden onzer dagen voorgeeft, maar 
een werkelijkheid. 

1:19 a « En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is » 
Gr.: dat vaster is n.l. dat wat Petrus van het gezicht meedeelt. Dat 
kon nog als inbeelding beschouwd worden, maar het profetisch 
woord voorspelt telkens 's Heeren komst in heerlijkheid. Ook 
hier is weer aanwijzing naar het O.T. Voor Israël is de profetie 
het vastere getuigenis t.o.v. de oprichting van het Koninkrijk. Dat 
zij ook het geval voor hen die aan een onzichtbare komst 
geloven. De O.T. Zich epenbarende Jehovah, de Christus van hel, 
N.T., zal uittrekken en op de Olijfberg nederdalen, Zach. 14:3, 4. 
In Jeruzalem zal de Heere eenmaal zijn, Ez. 48:35, Zach. 8:3, 
Joël 3:16, 21 e.a. 

1:19 b. « En gij doet wel, dat gij daarop acht geeft als op een 
licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en 
de morgenster opga in uw harten. » 
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Deze woorden kunnen beter tot hun recht komen door ze 
anders te lezen of anders te plaatsen. De hoofdzin is: En gij doet 
wel dat gij daarop acht geeft in uw harten. Het andere is een 
tussenzin. Wil men de volgorde zo laten, dan plaatse men 
haakjes: En gij doet wèl dat gij daarop acht geeft (als op een licht 
schijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte en de 
Morgenster opga) in uw harten. De Morgenster gaat niet op in 
hun harten, maar zij moeten er acht op geven in hun harten. De 
Morgenster schijnt in een duistere plaats. In de toekomst zal het 
zeer duister zijn op alle gebied. Donkerheid zal de aarde 
bedekken en duisternis de volken, Jes. 60:1. Nergens zal enig 
licht gloren. Alleen de profetie zal dan het licht, de lamp, zijn in 
die nacht, die komen zal en waarin niemand zal kunnen werken, 
Joh. 9:4. Dit zal duren tot de dag komt, waarin de Heere Zijn 
licht zal doen opgaan over Israël, Jes. 60:2, totdat de Morgenster 
opgaat. Dit is, totdat Christus wederkomt, want Hij is de 
blinkende Morgenster, Op. 22:16. Die Morgenster kan niet 
opgaan in hun harten, maar gaat op over hen. 

1:20. « Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van 
eigen uitlegging. » Dit kan beter vertaald worden door: ...geen 
profetie der Schrift wordt; komt op uit eigen ontvouwing, 
ontsluiting. Vers 21 verklaart dit. 

1:21 « Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door 
den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den 
Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. » 

De profetie komt niet op uit de mens. Ze is God-geademd. Dit 
sluit niet uit, dat er ook letterlijk gehoorde en geziene profetie is. 
De profeet werd genoopt die door de kracht van de Geest op te 
schrijven of uit te spreken. Ook dat kwam niet op uit zijn wil, hij 
werd er toe aangedreven. Zowel inhoud als drang tot uiting was 
van God. 
 
2 PETR. 2. 2:1 « En daar zijn ook valse profeten onder het volk 
geweest gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. » Petrus trekt 
weer een parallel met Oud-Israël om « Nieuw » Israël te 
waarschuwen. 

2:5, 3:6. Hier noemt Petrus twee werelden, de toen-wereld en 
de oude wereld. Zie hiervan nader Deel II: De Tijden der 
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Eeuwen. 
2:9 De onrechtvaardigen worden bewaard tot de dag des 

oordeels om gestraft te worden. Dit wijst heen naar de 
toekomstige oordeelsdag. Niet naar een oordeel vlak na de dood. 
Dat is de dag des oordeels niet. 

2:10-21. Hier vinden we de afval in 2 Thess. door Paulus 
genoemd, nader getekend en uitgewerkt. Andermaal zal Christus 
aan Israël gepredikt worden, vs. 20, maar andermaal door velen 
worden tegengestaan. Petrus denkt hierbij zeker ook aan Judas. 
Lange tijd ging hij met Christus mee. Totdat de scheiding kwam. 
Judas is type van het latere Israël, dat bezeten zal worden door 
Satan. In Heb. 6 en 10 vangen we soortgelijke tonen op als hier 
gehoord worden. Erkenning der waarheid is niet voldoende om 
de Goddelijke natuur deelachtig te worden. Zij die niet uit 
onvergankelijk zaad geboren zijn, kunnen tot honden en zwijnen 
worden. Bileam, was verlicht, maar miste de wedergeboorte. Zo 
zal tot velen in Israël gezegd worden: « Gaat weg van Mij, gij 
werkers der ongerechtigheid, want Ik heb u nooit gekend, » Mt. 
7:21-23. Dit hoofdstuk spreekt van de ingang in het Koninkrijk 
zoals 1-2 Petrus in het algemeen doet. In vs. 13 is sprake van het 
loon der ongerechtigheid. Het Farizeërdom in Israël is ook in de 
eindtijd nog niet uitgestorven. Zij die de weg der gerechtigheid 
kennen en zich afkeren, hadden die beter niet kunnen kennen. 
Ook hier ligt veel ter toepassing in. 
 
2 PETR. 3. 3:4 « Waar is de belofte Zijner toekomst. » 

Hier vinden we opnieuw het woord toekomst, parousia, dat 
ook in Jakobus voorkwam (5:7, 8) en in 1 Joh. (2:28) voorkomt. 
Dat geeft aan de Algemene Zendbrieven een gemeenschappelijk 
eindpunt. « Toekomst » is zowel komst als aankomst als daarop 
gevolgde tegenwoordigheid of aanwezigheid. Het woord 
parousia wordt in de ongewijde litteratuur gebruikt voor het 
officieel bezoek van de vorst aan zekere landstreek. 

3:5-7. Zie Deel II. 
3:10 « De dag des Heeren zal komen. » Die dag des Heeren is 

de O.T. oordeelsdag. Petrus zegt, dat hij komen zàl. Hij was er 
toen dus nog niet. Hoe kan men dan menen, dat de eerste dag der 
week de dag des Heeren is? Een 30-40 jaar na de opstanding zegt 
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Petrus, dat die dag zàl komen. De eerste dag der week (trouwens 
geheel onbekend, zie hfdst. V) kan de dag des Heeren dus niet 
zijn. Ook niet de sabbat, want die wàs er al eeuwen lang. De dag 
des Heeren is de dag der eeuwigheid, 3:18 waarin Gods oordelen 
op de aarde zijn en de Volken (en Israël) gerechtigheid moeten 
leren. 't Is geen dag van 24 uur, maar een lange tijdsperiode, 
waarin alle hoge en verhevene vernederd wordt, Jes. 2:11, 12. Hij 
komt als een dief in de nacht, dus onverwacht. Het is mede de 
dag van 1 Cor. 3, waarin alles door het vuur beproefd wordt. Die 
dag des Heeren nu wordt nader beschreven in De Openbaring. 
Waar hij zàl komen en er nog niet is, is De Openb. nog 
toekomstig. 

3:12 Op de dag des Heeren volgt de dag Gods, beschreven in 
Openb. 21:1-22:5. De gelovigen die Petrus aanspreekt, moeten 
die verwachten en daarnaar haasten, dat is: de heerlijkheid ervan 
najagen door uit te zien naar wat dan zijn zal. Dan komt het 
Nieuw Jeruzalem neder, de stad waarnaar ook Abraham zijn 
verwachting uitstrekte. De heerlijkheid daarvan gaat verre uit 
boven de heerlijkheid die het aardse Jeruzalem in de toekomende 
eeuw zal hebben. Deze is vergankelijk, gene blijvend, Petrus 
wenst voor zijn hoorders niet alleen de ingang in het Koninkrijk, 
maar nog meer, het erfgenaam zijn van het Nieuw Jeruzalem. En 
daarin komt niets onreins. 

De St. V. is in de overzetting van dit vers onjuist. Zij vertaalt: 
in welken (n.l. dag Gods) de hemelen, door vuur ontstoken 
zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende zullen 
versmelten. Dit nu staat er niet. Dit voorbijgaan en die 
versmelting hebben niet plaats in de dag Gods, maar in de dag 
des Heeren. En dat geschiedt opdat die dag Gods komen kan. 
Voor: in welken leze men dan ook: waartoe, met het oog waarop. 
De hemelen worden door vuur ontstoken opdat die dag Gods kan 
komen. Niet in, maar vóór de dag Gods gaan de hemelen voorbij. 
En wel in de dag des Heeren. 

Mede uit dit Schriftgedeelte heeft men opgemaakt, dat de 
wereld door vuur verbrand zal worden. Dit nu leert de Schrift 
niet. Althans niet zo, alsof er niemand overbleef. In de dag des 
Heeren zijn er volken en is ook Israël op de aarde aanwezig. Heel 
die dag door evenwel gaat het oordeel door, telkens treft het 
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aionisch vuur, Jud.:7. We zullen de verbranding en versmelting 
mogelijk meer plaatselijk moeten zien, gelocaliseerd, 
voortschrijdend van het een tot het ander. Het verbranden van vs. 
10 betekent: ontdekt worden. Gevonden worden, staat in het Gr. 
Zo genomen (naar het Gr.) staat er alleen, dat de elementen 
zullen brandsen en vergaan. Voor vergaan kan men lezen: 
opgelost, vrijgemaakt worden. Hetzelfde woord is in Luk. 13:15 
en 16 vertaald door: losmaken. Os en ezel worden losgemaakt, de 
dochter Abraham werd losgemaakt van haar banden. De 
elementen kunnen zo ook losgemaakt worden. Uit hun oplossing 
komt iets nieuws voort. 

3:15 Petrus zegt hier, dat Paulus zijn hoorders een Brief 
geschreven heeft. Dit kan betrekking hebben op de Hebreër brief. 
De andere Brieven zijn voor de Voorhuid en voor hen uit Israël 
die Paulus volgen in zijn hogere openbaringen. 

3:18 De dag der eeuwigheid is een Hebr. uitdrukking voor: de 
eeuwigheid, de toekomende eeuw. 

2 Petrus besluit met het opwassen in de genade en kennis van 
de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, vs. 19. 

Wie deze Brief nader bekijkt en beproeft de dingen die 
verschillen, zal bemerken, dat hij aan Israëlieten gericht is en 
geschreven met het oog op de toekomst des Heeren. Waar hij ten 
volle zijn betekenis zal verkrijgen t.o.v. Israëls gelovigen, is hij 
tevens profetie van Israëls herstel en is Israëls profetie rijker dan 
men meent. Zelfs de Algemene Brieven behoren daartoe. De 
volgende Brieven dienen mede tot verrijking daarvan. 
 

3. De Brieven van Johannes. 
 
APOSTEL VAN DE BESNIJDENIS. Dat ook deze Brieven voor de 
Besnijdenis zijn, voor lezers uit Israël, blijkt uit verschillende 
trekken, die, wat Johannes betreft, nog fijner zijn dan in de 
vorige Brieven, maar toch wel te onderscheiden zijn. Johannes 
gaat dan ook met Petrus tot de Besnijdenis, Gal. 2:9. 
 

1. Johannes (3 a). 
 
DE SCHRIJVER VAN 1 JOH. Dat Johannes de schrijver is van de 
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eerste Brief, blijkt uit de overeenkomst met zijn evangelie. We 
zullen dit aantonen. 
 

ZENDBRIEF. EVANGELIE. 

1:1 Hetgeen van den beginne 
was; hetgeen wij gehoord 
hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen .. van 
het Woord des levens. 

1:1 In den beginne was het 
Woord. 
1:14 En wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien. 
1:4 In Hem was het leven. 

2:5 Maar zo wie Zijn woord 
bewaart, in hem is waarlijk de 
liefde Gods volmaakt 
geworden. 

14:23 Zo iemand heeft, die zal 
Mijn bewaren. 

2:6 Die zegt dat hij in Hem 
blijft, die moet ook zelf alzo 
wandelen gelijk Hij gewandeld 
heeft. 

15:4 Blijft in Mij en Ik in u. 
Gelijkerwijs de rank geen 
vrucht kan dragen zo zij niet in 
den wijnstok blijft, alzo ook gij 
niet, zo gij in Mij niet blijft. 

2:8 Wederom schrijf ik u een 
nieuw gebod. 

13:34 Een nieuw gebod geef Ik 
u: dat gij elkander liefhebt. 

3:11 Want dit is de 
verkondiging van den beginne, 
dat wij elkander zouden 
liefhebben. 

  

2:8 De duisternis gaat bij en 
het waarachtige schijnt nu. 

1:5 Het licht schijnt in de 
duisternis. 
1:9 Dit was het waarachtige 
licht. 

2:10 Die zijn broeders 
liefheeft, blijft in het licht en 
geen ergernis is in hem. 

11:10 Indien iemand in den 
nacht wandelt, zoo stoot hij 
zich, overmits het licht in hem 
niet is 

2:13 Ik schrijf u kinderen, want 
gij hebt den Vader gekend. 

17:3 En dit is het eeuwige 
leven, dat zij U kennen, den 
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ZENDBRIEF. EVANGELIE. 
  enigen waarachtigen God... 
2:14 Want gij hebt Hem 
gekend Die van den beginne is. 

17:3 ... en Jezus Christus Dien 
Gij gezonden hebt. 

2:29 Indien gij weet dat Hij 
rechtvaardig is, zo weet gij dat 
een iegelijk die de 
rechtvaardigheid doet, uit Hem 
geboren is. 

3:3 Tenzij iemand wederom 
geboren worde... 
3:5 Zo iemand niet geboren 
wordt uit water en geest. 

3:1 Ziet hoe groote liefde ons 
de Vader gegeven heeft, 
namelijk, dat wij kinderen 
Gods genaamd zouden worden. 

1:12 Die heeft Hij macht 
gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk, die in Zijn 
naam gelooven. 

3:2 Maar wij weten, dat als Hij 
zal geopenbaard zijn, wij Hem 
zullen gelijk wezen, want wij 
zullen Hem. zien gelijk Hij is. 

17:24 Vader Ik wil dat, waar Ik 
ben, ook die bij Mij zijn die Gij 
Mij gegeven hebt, opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen 
aanschouwen. 

3:8 Die de zonde doet is uit 
den duivel. 

8:44 Gij zijt uit den vader den 
Duivel. Hij was een 
mensenmoorder van den 
beginne. 

3:13 Verwondert u niet mijn 
broeders, zo u de wereld haat. 

15:20 Indien zij Mij vervolgd 
hebben, zij zullen ook u 
vervolgen. 

4:9 Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat 
God Zijn eeniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld 
opdat wij zouden leven door 
Hem. 

3:16 Alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk die in 
Hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebbe. 

4:12 Niemand heeft ooit God 
aanschouwd. 

1:18 Niemand heeft ooit God 
gezien. 

5:13 Deze dingen heb ik u 20:31 Maar deze zijn 
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Uit deze vergelijking blijkt een zo nauwkeurige 

overeenstemming tussen de twee geschriften, dat er geen twijfel 
kan zijn of beide zijn van een schrijver. We geloven dat dit 
Johannes is. Zie Joh. 21:20-24 en 13:25. Beide hebben dezelfde 
strekking: aan te tonen dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God, opdat men gelovende, het leven hebbe in Zijn naam, Joh. 
20:31. De Zendbrief gaat niet uit boven het Evangelie, beide niet 
boven de O.T. horizon. Zij mogen het O.T. en de andere 
Evangeliën uitwerken, zij blijven in de sfeer van wat reeds in 
kiem in het O.T. te vinden is. Bij Paulus is dat anders. Die stijgt 
van sfeer tot sfeer vergeet alles wat achter is en strekt zich uit 
naar hetgeen voor is. Paulus heeft een stijgende lijn, de 
Algemene Brieven een voortgezette. 

ZENDBRIEF. EVANGELIE. 
geschreven die gelooft in den 
naam van den Zoon Gods, 
opdat gij weet dat gij het 
eeuwige leven hebt en opdat 
gij gelooft in den naam van 
den Zoon Gods. 

geschreven, opdat gij gelooft, 
dat Jezus is de Christus, de 
Zoon Gods en opdat gij 
gelovende, het leven hebt in 
Zijn naam. 

5:14 En dat is de 
vrijmoedigheid die wij tot Hem 
hebben, dat, zoo wij iets 
bidden naar Zijn wil, Hij ons 
verhoort. 

14:14 Zo gij iets begeeren zult 
in Mijn naam, Ik zal het doen. 

5:20 Doch wij weten, dat de 
Zoon Gods gekomen is en 
heeft ons het verstand gegeven 
dat wij den Waarachtige 
kennen. En wij zijn in den 
Waarachtige, namelijk in Zijn 
Zoon Jezus Christus; Deze is 
de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 

17:2 Gelijkerwijs Gij Hem: 
macht gegeven hebt over alle 
vlees, opdat al wat Gij Hem 
gegeven hebt, Hij hun het 
eeuwige leven geve. 
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1 JOH. 1. 1:1, 2 « Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij 
gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, 
hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben 
van het Woord des levens (want het leven is geopenbaard en wij 
hebben Het gezien en wij getuigen en verkondigen ulieden dat 
eeuwige leven hetwelk bij den Vader was en ons is geopenbaard) 
». 

De bediening van Johannes berust op de persoonlijke 
bekendheid met de Heere in het vlees. Zo kenden alle apostelen 
der Besnijdenis Hem. Zij moesten getuigen zijn van wat zij 
gehoord, gezien en getast hadden, Hand. 1:21. Paulus zag Hem 
eerst na Zijn hemelvaart en kent Hem niet naar het vlees zoals de 
anderen. 

1:3 « Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat 
verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben 
en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met Zijn 
Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw 
blijdschap vervuld zij. » 

Johannes gaat niet uit boven het aardse leven des Heeren. Hij 
blijft zo in Israëls sfeer. Christus werd een Dienaar der 
Besnijdenis. De tijd komt, en is zeer nabij, dat Israël juist naar de 
Algemene Zendbrieven grijpen zal, omdat die het volk het meest 
zullen toespreken. En bijzonder deze Zendbrief zal hun een 
getuigenis zijn van één van 's Heeren discipelen, die getuigt van 
de gemeenschap met Hem. 
 
1 JOH. 2 2:1 « En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 
Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus den Rechtvaardige. » 
Het woord: Voorspraak is in het Grieks hetzelfde woord dat in 
Joh. 14:16, 26; 15:26 en 16:7 vertaald is door: Trooster. Gr. 
Paraklètos. De Geest is de Trooster op aarde, de Zoon in de 
hemel. Beide zijn Gods openbaringen. 

2:2 « En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen 
voor de onze, maar ook voor (de zonden) der gehele wereld. » 

Het woord « onze » heeft hier betrekking op Israël. Christus is 
een verzoening, de Persoon Die verzoening aanbrengt niet alleen 
voor Israël, maar voor de zonden der gehele wereld. Ook hierin 
ligt aanwijzing dat Israël een eigen plaats blijft innemen. 
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Johannes verbreedt de visie op Christus wel door Zijn 
verzoeningswerk niet alleen tot Israël te beperken, en ook voor 
de wereld te zien, doch zet tegelijkertijd Israël apart. In het 
Evangelie spreekt hij in eenzelfde geest: het Lam dat de zonden 
der wereld wegneemt, 1:29. Het woord: voor betekent: 
betreffende, aangaande, gepast voor. 

2:6 « Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo 
wandelen gelijk Hij gewandeld heeft. » Dit loopt parallel met 1 
Petr. 2:21: opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. Het heeft 
betrekking op het aardse leven des Heeren, Die in al Gods 
geboden gewandeld heeft. Een wandel heeft betrekking op het 
praktische leven, is in daden bestaande. In de Paulinische sfeer is 
sprake van het geloof van Christus, Rom. 3:22; Gal. 2:16, 20; 
Filip 3:9. 

2:18 « Kinderkens, het is de laatste ure. En gelijk gij gehoord 
hebt, dat de Antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen 
geworden, waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 

Dit woord verwijst naar Mt. 24:23, 24, waar de Heere 
voorspelt, dat er valse christussen en valse profeten zullen 
opstaan en grote tekenen en wonderheden zullen doen, alzo dat 
zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden 
verleiden. We hebben reeds gezien, dat dit woord over Israël 
handelt. Johannes wijst daar op. In zijn dagen kwamen er reeds 
vele antichristussen op. Was die bedeling niet afgebroken, dan 
was dè Antichristus gekomen waar Paulus van spreekt in 2 
Thess. 2. Antichristussen nemen de plaats van Christus in en 
zullen allermeest door Israël verwacht worden. Geen enkel volk 
verwacht een Christus, een Messias. Dat kan alleen Israël doen, 
dat de belofte heeft voor een Messias. Antichristussen kunnen er 
alleen zijn als Israël weer opkomt. Johannes zegt, dat zij uit hen 
zijn uitgegaan. Eenmaal komt dè Antichristus. Mogelijk is dat 
ook een uit Israël. Zijn invloed blijft niet beperkt tot Israël, hij zal 
wereldinvloed hebben, maar we kunnen hem niet zonder Israël 
zien optreden. Hij zal niet het Pausdom, Rome, de Rooms-
Katholieke Kerk enz. zijn, maar een persoon, op wie Israël zijn 
verwachting zal bouwen. Zo ligt in het woord van Johannes over 
de Antichristus een profetie voor Israëls herstel. Dan is het de 
laatste ure. Dat God die laatste ure onderbroken heeft, kan men 
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nu eerst goed inzien. Het is tevens bewijs van Zijn vrijmacht. De 
ure zal evenwel z'n loop hervatten. Israël zal gaan uitzien naar 
hen die zich christussen noemen. Alleen zullen de uitverkorenen 
niet verleid kunnen worden. Zij weten dat Jezus de Christus, de 
ware Messias is. 

2:19 « Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. » 
Op het: opkomen uit Israël wezen we reeds. 

2:28 « En nu kinderkens, blijft in Hem, opdat, wanneer Hij zal 
geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van Hem 
niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. » Hier wijst 
Johannes naar de openbaring en toekomst des Heeren. Dat 
verplaatst ons naar de eindtijd. We zien hier de parallel met 
Jakobus en Petrus. 
 
1 JOH. 3 EN 4. 3:2 « Want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. » 
Dit is het eindpunt der openbaring voor Israël en deel van de 
parousia, de toekomst. 

4:1 « Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar 
beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten 
zijn uitgegaan in de wereld. » Hier loopt Johannes parallel met 
Mt. 24:24, waar de Heere spreekt van valse profeten. Geldt dat 
woord voor Israël, Johannes' woord evenzo. Welk ander volk 
heeft valse profeten gehad. 

4:2 « 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 niét belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, 
die is uit God niet, maar dit is de geest van de Antichristus, 
welken geest gij gehoord hebt dat in de wereld komen zal en is 
nu alrede in de wereld. » 

Johannes wijst hier op de vleeswording des Woords. Het 
Woord (de Logos) is vlees geworden. We zien hier weer Israëls 
sfeer: Christus in de dagen Zijns vleses. De geest van de 
Antichristus loochent die vleeswording. In Johannes' dagen reeds 
werd dit gedaan. In de eindtijd zal het nog sterker zijn. Tevens 
blijkt hieruit nog iets: het schijnt dat de profetische gaven 
terugkomen. Er komen verleidende geesten. Daar tegenover 
zullen andere geesten staan, uit God. Hoe nu het ware van het 
valse te onderscheiden. Door hun getuigenis omtrent Christus te 
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vernemen. Alle geesten die Zijn vleeswording betuigen, zijn uit 
God. Die dit niet doet, zijn niet uit God. Zo hebben de hoorders 
dus een eenvoudige toetssteen in handen. Zij mogen dan niet 
allen geestesgaven hebben, zij hebben allen iets meer dan dat: het 
middel ter onderscheiding. « Wie is de leugenaar dan die 
loochent, dat Jezus is de Christus. Deze is de Antichrist, die den 
Vader en den Zoon loochent », 2:22. 

4:17 « Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels. » Dit 
geldt de Besnijdenis. We zagen reeds bij Petrus (2 Petr. 3:7) dat 
dit de toekomstige dag is. 
 
1 JOH. 5. 5:11 « En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het 
eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in Zijn Zoon. » 

Telkens waar sprake is in de Schrift van het « eeuwige leven », 
is dit het aionische leven. Volgens Mk. 10:30 en Luk. 18:30 
ontvangt men het eeuwige leven in de toekomende eeuw. Joh. 
11:25, 26 geeft ons nadere uitlegging. « Die in Mij gelooft zal 
leven al ware hij ook gestorven en een iegelijk die leeft (ten 
laatste dage), en in Mij gelooft, zal niet sterven in der 
eeuwigheid. « Hier staat het zelfde woord dat in Mk. 10 en Luk. 
18 vertaald is door: eeuw. Het eeuwige leven geldt allereerst de 
gelovigen uit Israël in de opstanding ten laatste dage. Zolang die 
niet heeft plaats gehad, is het nog in Christus. 

5:16, 17 « Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde 
niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal het hem 
vergeven, dengenen zeg ik die zondigen niet tot den dood. Er is 
een zonde tot den dood, voor die zonde zeg ik niet, dat hij zal 
bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en daar is zonde niet tot 
den dood, » 

Deze tekst is mede een bewijs dat we in Israëls sfeer staan. 
Daarin waren verschillende straffen. Sommige zonden waren tot 
de dood, dat is: de doodstraf stond er op. We noemen er, enige: 

Het eten van het gedeesemde tijdens de zeven dagen der 
ongezuurde broden, Ex. 12:15, 19; het niet houden van de 
besnijdenis, Gen. 17:14: van de sabbat, Ex. 31:14; van het 
Pascha, Num. 9:13, het eten van het drankoffer, van vet en bloed, 
Lev. 7:20, 25, 27: 17:14; het doen der gruwelen van Kanaän, 
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Lev. 18:29. Zie vs. 1-28; het zich niet verootmoedigen op de 
grote verzoendag, Lev. 23:29; het iets doen met opgeheven hand 
(dat is: moedwillig) Num. 15:30, 31; moord, Ex. 21:14; Deut. 
19:11-14. Zie voorts van andere nog: Lev. 17:4; 19:8; 20:17, 18; 
22:3. 

De zonde tot de dood in 1 Joh. 5 kan al deze samenvatten. 
Mogelijk komt hier nog bij het optrekken in de legers van het 
Beest, Op. 19:21 of het aanbidden van het Beest of het dragen 
van zijn merkteken, Op. 14:10. 

5:19. « Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld 
in het boze ligt. » Hier kan ook staan: in den Boze ligt. Deze, is 
dan ook de god dezer eeuw, 2 Cor. 4:4. Dat zal bijzonder 
uitkomen in de eindtijd. 
 
OVER EN VOOR WIE. Zo blijkt telkens bij nauwkeurig lezen en 
wèl onderscheiden, dat de 1ste Johannesbrief voor de Israëlieten 
is. Dat hij bijzonder voor de Besnijdenis is, bewijst hfdst. 2:28 
waar de parousia voorkomt en uit het wijzen op de Antichristus, 
2:18-22. Staan de Petrusbrieven meer in het teken van het lijden, 
Johannes schrijft meer voor hen die leven in de tijd vlak voor de 
Antichristus optreedt en in de ure der verzoeking, voor de laatste 
ure. Althans meer voor een groep, die zonder veel lijden blijft 
totdat Hij komt. 

Opgemerkt moet nog, dat uit 1 Joh. bijzonder veel te leren is. 
Op het hoofdthema dat God liefde is, wordt telkens weer terug 
gekomen. Ook op de liefde die men tot elkander hebben moet. 
Voor persoonlijke toepassing en individuele sterking is hier veel 
stof. Toch houde men wèl in het oog, dat Paulus verder en hoger 
voert. Al kan Johannes ook ons dienen, die een hogere roeping 
hebben dan Johannes, hij blijft voor de Besnijdenis. Paulus is 
voor de Gemeente die Zijn Lichaam is. Moge Johannes leraar 
zijn voor de Middelbare school Gods, Paulus is de eminente 
onderrichter aan de Hogeschool. Johannes is voor ons 
doeldienend, Paulus voor ons doelstellend. Hij is de prediker, 
apostel en leraar der Heidenen, 2 Tim. 1:11. 
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2. Johannes (3 b). 
 
AAN DE UITVERKOREN VROUW. Uit 2 Johannes blijkt, dat de 
schrijver dezelfde is als van 1 Johannes, dus Johannes de discipel
des Heeren. Deze Brief is geschreven aan de uitverkoren vrouw
en haar kinderen. Johannes spreekt hier naar de letter een zekere
niet nader bekende vrouw aan, die symbolisch genomen type van
Israël kan zijn. 

Vs. 2 « Om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal
zijn in der eeuwigheid » (de toekomende eeuw). Hierin ligt de
aanwijzing, dat indien de Vrouw type is van Israël, Israëls
gelovigen de waarheid zullen verkondigen in de toekomende
eeuw. 
 
Komende in het Vlees. Vs. 7 « Want daar zijn vele verleiders in 
de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is. Deze is de verleider en de Antichrist. » 

Deze vertaling is niet juist. De Kanttekening zegt: in het vlees
komende is. Dat staat er dan ook. Christus is thans niet in het
vlees. Hij is levendmakende Geest. Dat sluit niet uit, dat Hij een
lichaam heeft. Geesten hebben ook lichamen, maar niet van vlees
en bloed. Alle geesten nemen zekere plaats in, zijn niet
alomtegenwoordig. Dat is alleen God. Bijgevolg hebben geesten
lichamelijkheid al is die een andere dan wij kennen. Zij hebben
etherische (vluchtige) lichamen. De Heere Jezus is
levendmakende Geest geworden bij Zijn zitten aan Gods 
rechterhand. Bij Zijn tweede komst zal Hij weder in het vlees
komen. « Deze Jezus Die van u opgenomen is in den hemel, zal
alzo (dus als Jezus, met een lichaam dat met natuurlijke ogen
waar te nemen zal zijn) komen gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien henenvaren, » Hand. 1:11. Dat nu is in het vlees 
komen. Thans heeft Hij een heerlijkheidslichaam, Fil. 3:21. Dan
omsluiert Hij die heerlijkheid om in het vlees te komen, dat is
zichtbaar te worden en als Jezus te verschijnen. Die komst in het 
vlees is voor Israël. Hij zal nederdalen op de Olijfberg om Israël
te verlossen, Zach. 14. De Antichristus zal loochenen dat Hij in
het vlees komen zal om daardoor zichzelf in de plaats van Israëls
Messias te stellen. Dit is het werk van de verleider, zegt Johannes.
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Men ziet van hoeveel belang deze tekst is. Hij is onmisbaar in 
het algemeen en bijzonder voor Israëls gelovigen, aan wie 
Johannes schrijft. Dat hij tevens de Antichristus noemt, bewijst 
mede onze bewering, dat deze Brief voor de laatste tijd is en 
meer Israël of Israëls gelovigen betreft. De Antichristus immers 
treedt pas in de eindtijd op om met Israël het verbond te 
versterken, één week, Dan. 9:27. Hij zal eenmaal in de tempel 
zitten. 2 Thess. 2. Zolang die tempel niet herbouwd is en Israël in 
beginsel niet in het Land is teruggekeerd, zolang komt Christus 
niet in het vlees en is 2 Joh. toekomstig. Eenmaal komt die tijd. 
En dan geldt ook wat er verder staat in vs. 8-11. 
 
De Leer van Christus. Vs. 8 « Zie toe voor uzelve, dat gij (niet 
wij) niet verliest wat gij gearbeid hebt, maar een vol loon moogt 
ontvangen. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van 
Christus, (n.l. de leer dat Christus Gods Zoon is, in het vlees 
komt en zichtbaar zal wederkeren, dat Hij de ware Messias is) 
die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft 
beide den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt en 
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt niet: 
Wees gegroet. Want die tot Hem zegt: Wees gegroet, die heeft 
gemeenschap aan zijn boze werken. » 

Er zijn gelovigen die op grond van deze woorden anderen, die 
niet precies zo denken over de Persoon van Christus als zij, 
daarom uitsluiten. Zij verstaan deze verzen niet, naar het verband 
waarin zij voorkomen, noch de Brief naar de plaats die hij 
inneemt in de bedelingen. 2 Joh. geldt niet voor nu, het geldt 
voor de tijd van de Antichristus. Dan, als Vader en Zoon 
geloochend worden, mag men zulken niet ontvangen. Die de 
Vader en de Zoon belijdt, is uit God en kan om een wat andere 
visie van Christus niet uitgesloten worden. Allen die dit doen, 
bewijzen een sectarische geest te hebben en niet te staan in de 
liefde. 

Uit een en ander, bijzonder uit de zinsnede over de verleider en 
de antichrist, vs. 7 die herinnert aan 1 Joh. 2:18, aan die over het 
God niet hebben, vs. 9, die herinnert aan 1 Joh. 2:23 en over dat 
in het vlees komen, de tweede komst, vs. 7 die terugwijst op 1 
Joh. 4:2 waar staat: in het vlees gekomen is, dus in de voltooide 
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tijd, wat terugziet op Christus' eerste komst, blijkt, dat de 
schrijver Johannes is en we ook deze Brief bezien moeten in de 
sfeer der Besnijdenis. 
 

3. Johannes. (3 c). 
 
AAN GAJUS. 3 Johannes is geschreven aan een Gajus. Dit schijnt 
ook een persoonlijk schrijven te zijn, al kan er ook typering in 
liggen. Gajus schijnt uit de Besnijdenis te zijn. We zullen dat 
onder het nagaan van deze Brief, die we ook aan Johannes 
toekennen op grond van gelijke trekken met 2 Johannes, 
aanwijzen. 

Vs. 5 « Geliefde, gij doet trouwelijk in al :hetgeen gij doet aan 
de broederen en aan de vreemdelingen. » 

Hier is sprake van twee groepen, broederen en vreemdelingen. 
Die vreemdelingen waren onbekenden. Gajus verzorgde hen 
gastvrij. Zij roemden daarover in tegenwoordigheid der 
gemeente. Gajus moest ze verder geleiden, zegt Johannes. 
Daaraan zou hij wèl doen. Gasjus schijnt een rijk, althans gegoed 
man geweest te zijn, die velen kon herbergen. 

Vs. 7: « Want zij zijn voor Zijn naam uitgegaan, niets nemende 
van de Heidenen. » 

Vs. 8 « Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, 
omdat wij mede arbeiders worden der waarheid. » 

Die vreemdelingen waren opgetwijfeld predikers, die uit 
verder afgelegen streken kwamen, rondreisden, van Gajus' 
gastvrijheid hoorden en bij hem te gast kwamen. Zij waren 
uitgegaan om Christus te verkondigen. Van de Heidenen namen 
zij niets aan. Dit is een belangrijke mededeling. Hiermee wordt 
uitgedrukt, dat zij Joden waren. Paulus noemt de gelovigen uit de 
Heidenen wel heidenen, Ef. 3:1. Christus noemt zo de volken 
buiten Israël, Luk. 21:24 enz. Als we het hier nemen in dezelfde 
zin, n.l. als onbesnedenen en tevens nog ongelovigen, volgt 
daaruit, dat deze rondreizende predikers Joden of Israëlieten 
waren en we ook met 3 Johannes in Israël staan. De genoemde 
predikers moesten alleen rasgenoten opzoeken en niets nemen 
van de Heidenen, in tegenstelling met Paulus en de zijnen, die 
overal gast waren, waar men hen wilde ontvangen. Zo blijkt dat 
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tot op Johannes' tijd Israël nog in het oog gehouden wordt. Ook 
Johannes' Brieven blijken profetie te bevatten. Niet direkt in O.T. 
zin, maar ze wijzen toch op herstel. Ze zijn wel niet als zodanig 
bedoeld, het waren Brieven, maar God gebruikt ze toch om Israël 
er hoop door te geven. Hij verstoot Zijn volk niet. Ware Israël 
verworpen, dan had Paulus alleen maar behoeven te schrijven. 
Nu ook Israëls apostelen spreken, Johannes waarschijnlijk nà 
Paulus, ligt hierin aanwijzing, hoop en waarborg, dat Gods 
wegen hoger zijn dan 's mensen wegen en Hij gedachten des 
vredes denkt. De verwerping moge komen, het is om Israël te 
heerlijker aan te nemen. Een ogenblik moge er zijn in Zijn toorn, 
een leven is er in Zijn goedgunstigheid. 
 

4. De Brief van Judas. 
 

Ten slotte nog Judas. Deze is waarschijnlijk ook een der 
broederen des Heeren. Evenals Jakobus, Mk. 6:3. Schrijven 
Petrus en Johannes meer in vertroostende, sterkende, 
opbouwende zin, Jakobus en Judas spreken meer bestraffende, 
bedreigende woorden tot de zondaars in Israël al is dat niet 
uitsluitend het geval. Gaan we ook hier een en ander na. 

Vs. 3 « ...zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te 
vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen 
is overgeleverd. » 

Het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd, is het evangelie 
der Besnijdenis, toebetrouwd aan Petrus en de Elf. Dit zijn mede 
de heiligen die Judas op het oog heeft, al zal hij ook wel denken 
aan O.T. profeten. Voor dat geloof wekt Judas op te strijden. 

Vs. 6 « Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal 
weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, 
wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. » 

Er waren zoveel schijngelovigen, gemengd volk dat mede 
optrok. Zij kwamen niet in Kanaän. Zo zullen er velen meelopen. 
Judas vreest, dat zij geen ingang zullen verkrijgen in het eeuwig 
koninkrijk evenmin als de anderen ingang erlangden in Kanaän. 
Zulken wil hij waarschuwen. Israëls toekomstige verlossing vindt 
z'n protype in Israëls verlossing uit Egypte. Dat Judas daaraan 
herinnert, geeft mede bewijs dat hij voor Israël schrijft. 
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In vs. 6 wijst hij op het oordeel der engelen die hun beginsel 
niet bewaard hebben, maar hun woonstede, d.i. hun 
heerlijkheidssfeer, hun hemelse bestaanswijze, verlaten hebben. 
Zij worden bewaard tot het ordeel van de grote dag met eeuwige 
(Gr.: onzienlijke) banden der duisternis. In vs. 7 strekt Sodoms 
verwoesting ten voorbeeld. Het droeg met de andere steden de 
straf des eeuwigen vuurs, dat is van het vuur dat eenmaal in de 
toekomende eeuw telkens zal neerdalen over wat verdaan moet 
worden. 

Zo mogen ook vrezen zij die niet weten wat zij lasteren, vs. 10, 
die de weg van Kain gaan, de weg der verlossing zonder bloed, 
ineenstorten door de verleiding van het loon van Bileam, dus het 
heilige en gezegende willen vloeken om des gewins wil, vs. 11. 
Zij zijn vlekken in de liefdemaaltijden, waterloze wolken, 
onvruchtbare bomen, tweemaal verstorven, wilde baren, hun 
eigen schande opschuimend, dwalende sterren, dewelken de 
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid (de toekomende 
eeuw) bewaard wordt, vs. 10-13. Dit zijn de mensen zonder 
bruiloftskleed, die mede binnen willen sluipen maar zonder het 
kleed te vragen en te aanvaarden dat aan de ingang ter 
beschikking ligt, Mt. 22:11-13. Zij zullen buiten geworpen 
worden in de buitenste duisternis. Hier ligt verband met Mt. 22. 
Dat is voor Israël, o.i. bewijs, dat Judas ook voor die sfeer 
schrijft. 

Vs. 14, 15. « En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van 
Adam, geprofeteerd, zeggende: De Heere is gekomen (beter: 
komt) met Zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden 
tegen allen en om te straffen alle goddelozen... » 

Hiermee worden we verplaatst naar de oordeelsdag en sluit 
Judas zich aan bij de parousia (toekomst) verwachting van de 
vorige schrijvers. Al noemt hij dat woord niet, toch doelt hij op 
de zaak. 

Vs. 17, 18 « Maar geliefden, gedenkt gij der woorden die 
voorzegd zijn van de apostelen onzes Heeren Jezus Christus, dat 
zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen 
zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerlijkheden wandelen 
zullen. » 

Mogelijk heeft Judas ook Petrus' Brieven gelezen. Dit woord 
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wijst heen naar 2 Petr. 3:3. Duidelijk blijkt, dat de leer der
Apostelen t.o.v. de eindtijd geen optimistische verwachting ven
wereldbekering was, maar een voorzegging van toenemend
ongeloof t.o.v. Christus' wederkomst. Alle dingen blijven immers
als van het begin der schepping, zeiden de spotters. Zij vergaten,
dat de aarde woest en ledig is geworden, dat Henoch de
zondvloed voorspelde, dat een nieuw gericht aanstaande is. Judas
heeft dezelfde verwachting als Petrus en schrijft zo mede aan de
Besnijdenis. Dit blijkt ook uit vs. 9, waar hij spreekt van Michaël
de archangel, die Daniël in verband met Israël ziet optreden,
hfdst. 12:1 en Paulus bij de parousia, 1 Thess, 4:16. 
 
PARALLEL. De inhoud van Judas' Brief loopt in veel opzichten
parallel met 2 Petrus. Men vergelijke: 
 

 
Waar Judas parallel loopt met 2 Petrus en dit voortzetting is

van 1 Petr. en dat duidelijk voor Israël is, blijkt, dat Judas ook
voor de Besnijdenis is. 
 
SAMENVATTING. Hiermee sluit de rij der Algemene Zend-
brieven. Als we trachten ze enigermate organisch te ordenen,
krijgen we dit: 

Jakobus richt zich tot de twaalf stammen van Israël die in de
verstrooiïng zijn, dus tot geheel Israël. Hij schrijft aan bekeerden
en onbekeerden, geeft daarom een algemeene groet. Uit hfdst.
4:1-10 blijkt, dat er krijgen en vechterijen onder hen zijn,
wellusten, dubbelhartigheid, uit 5:1-5 dat er ellende geleden 
wordt vanwege de handelwijze van ongelovige volksgenoten. Dat
hij ze met « broeders » aanspreekt, komt allereerst vanwege
natuurlijke, nationale bloedverwantschap. Jakobus opent dus de

Judas  2 Petr. Judas 2 Petr.
Vs. 3 met  1:5  Vs. 10 met  2:12
 » 4   » 2:1  » 11  » 2:15
 » 6   » 2:1-10    » 12, 

13 
  » 2:13, 17

 » 8   » 2:10  » 16  » 2:18
 » 9   » 2:11  » 17  » 3:1-3
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rij. 
Judas zet de terechtwijzing voort en is een tweede getuige 

tegen Israëls tekortkomingen en zonden. 
Petrus schrijft meer voor het gelovig deel van Israël dat in de 

verdrukking gekomen is, mede door zijn belijdenis. Johannes 
schrijft ook voor het gelovige deel, dat minder in het lijden is, 
doch bedreigt wordt door geestelijke gevaren van verleiding en 
afval. 

Voortzetting, uitbreiding, omspanning en voltooiïng geeft De 
Openbaring. Daaraan zullen we het slothoofdstuk wijden. Men 
ziet hoe alles bij God zo zijn plaats heeft. De kanonieke 
volgorde; de bijbelboekvolgorde, is nog niet de organische. Ook 
hier moeten we trachten de hogere harmonie te vinden. Eerste 
stap daarvoor echter is in te zien, dat de Algemene Zendbrieven 
handelen over Israël. Toen zij geschreven werden, was er een 
geringe afschaduwing van wat eenmaal in Israëls toekomst in 
volle mate zal gezien worden. De Zendbrieven zijn dus profetie 
van Israëls herstel en staan zo in de lijst van Israëls profetie. Als 
algemene inleiding ter bekend making aan Israël Wie de Messias 
is, kan men het Ev. van Johannes nemen, dat ook wel meer 
universeel van betekenis is, maar bijzonder geschreven is om te 
bewijzen dat Jezus is de Christus. Is dat aanvaard, dan kunnen de 
Algem. Zendbrieven ter vermaning lering en bestraffing volgen. 
 

B. Uit Paulus' Brieven voor Hand. 28. 
 
PAULUS GEEFT EEN STIJGENDE LIJN. Voor we tot De 
Openbaring overgaan, moeten we enkele dingen bespreken uit 
Paulus' Brieven geschreven voor Hand, 28, dat is: voor zijn 
komst in Rome en Israëls geestelijke terzijdezetting. Het zijn de 
profetische delen, die rechtstreeks of zijdelings op Israëls herstel 
wijzen. Het overige blijft in dit werk onbesproken. 

Calvijn leert nadrukkelijk in zijn Institutie, dat de Kerk voor 
Israël in de plaats gekomen is. Hij is hiermee voortzetter van 
Augustinus' leerstelsel. Het Calvinisme zit nu als gevolg daarvan 
nog steeds in de doling bevangen, dat het stelt een óf-óf. Of het 
een moet waar zijn of het ander. Of Israël is in het O.T. een 
tussenbedeling óf de Kerk is het. De Kerk is het niet, zegt het 
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Calvinisme, de zaligheid wordt nu universeel aangeboden, dus is 
Israël het en lag de Kerk in het O.T. in de nationale windselen. 

Voor ons ligt de zaak evenwel dieper. Het is hier geen óf-óf 
maar een èn-èn. M. a. w. er liggen vele lijnen in de Schrift, die 
niet in elkaar overgaan. Evenals een boom velerlei vertakking 
heeft, die alle rusten op een stam, zo heeft het organisme der 
Schrift velerlei vertakking. Wie ze onderscheidt, kan Paulus 
verstaan. Zonder Israël uit te schakelen, ontwikkelt hij een 
hogere vorm. Paulus zet niets op zij, hij neemt het reeds 
onderwezene tot basis maar spreekt niet steeds over het vroeger 
geopenbaard. Het is bij hem als met een bergbeklimmer. Bij het 
bestijgen spreekt hij niet over de bouw der huizen in het dal, 
maar over de panorama's die hij van boven uit ziet. Daarin zijn 
de huizen daar beneden ook begrepen, hun bestaan wordt niet 
ontkend, maar over de bouw, ombouw, enz. wordt niet 
gesproken, doch over de bredere visie. Paulus is degene wie God 
verwaardigd heeft van sfeer tot sfeer te stijgen. Juist daarom kan 
hij de sferen overzien. Het overgaan in een hogere sfeer doet de 
lagere niet ophouden, maar bevestigt hun bestaan. Juist omdat er 
meer dan een sfeer is, kan men tot een hogere overgaan. De fout 
van het Calvinisme is, dat het de sferen in elkaar laat overgaan. 
Het had moeten zeggen, dat de gelovigen in een hogere sfeer 
kunnen overgaan. Niet de sferen gaan weg, maar er is overgang 
van sfeer tot sfeer. Ware dat gezien, Gods heerlijkheid had meer 
uitgestraald. Nu heeft men Israël zijn beloften ontnomen. Er is 
boelhuis gehouden en elk heeft wat weggedragen en daarvan een 
nieuw huis ingericht. Israël heeft gemeend. dat dit de leer was 
van Zijn Messias. En Hem mede daarom gehaat. Nu begint het te 
beseffen, dat het Christendom en Christus twee zijn. Wel is het 
nog blind voor de sferen, maar het gaat zijn eigen beloften weer 
herkennen. Alle « Ismen » die Israëls huis ten onrechte voor zich 
hebben leeggehaald, zullen met schaamte alles moeten 
teruggeven. Ook de positie van het Calvinisme is op de duur niet 
houdbaar, omdat het zich toeëigent, wat Israël geldt en niet 
opstijgt in de sferen die God ons door Paulus heeft geopenbaard. 
Wel verre nu dat deze Israëls onherroepelijke verwerping leert, 
laat hij ons wat anders zien. We gaan dit nu kort na en beginnen 
eerst met 2 Thess. 
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2 THESS. 1:1 « En wij bidden u broeders, door de toekomst 
(parousia) onzes Heeren Jezus Christus en onze toevergadering 
tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of 
verschrikt noch door geest, noch door woord, noch door 
zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus 
aanstaande ware. » Hier is de overzetting onjuist en gebrekkig. 
Onjuist: in de betere handschriften staat niet: de dag van 
Christus, maar: de dag des Heeren. Gebrekkig: het woord door 
aanstaande vertaald, is op andere plaatsen overgezet door: 
tegenwoordig. En wel in: 1 Cor. 3:22 « ... hetzij tegenwoordige, 
hetzij toekomende dingen ... ». Tegenwoordig vormt een 
tegenstelling met toekomende en kan hier niet door: aanstaande 
vertaald worden, want aanstaande drukt ook toekomst uit. In: 
Gal. 1:4 « ... opdat Hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige 
boze wereld (Gr.: aioon, wereldontwikkelingsgang). Hier kan 
ook niet: aanstaande vertaald worden. In: Heb. 9:9 « ... welke 
was (Gr.: is) een afbeelding voor dien (Gr. den) tegenwoordige 
tijd. » Toen Hebreën geschreven werd, stond de tempel nog als 
de vergrote, vaste uitbeelding van de tabernakel, het heiligdom 
van het eerste verbond. De tabernakel was geen afbeelding voor 
de aanstaande tijd. Tot zover loopt de St. V. dus goed. Als we 
echter de andere teksten nagaan waarin hetzelfde Gr. werkwoord 
(enistèmi) voorkomt en waar God ons dus hetzelfde wil. leren, 
n.l. een en = in istèmi = zijn, een thans zijn, tegenwoordig zijn, 
dan zijn de vertalers een andere richting uitgegaan en zijn gaan 
spreken van: aanstaande, terwijl ze toch drie duidelijke 
voorbeelden hadden dat het tegenwoordig betekent. 

1 Cor. 7:26. « Ik houd dan dit goed te zijn om den aanstaanden 
nood. » Hier moet hij konkordantische (overeenstemmende) 
vertaling staan: om de tegenwoordige nood. Paulus bedoelt de 
nood, de verdrukkingen die hij leed in Efese, zie 2 Cor. en die de 
Corinthiërs ook door zouden maken als zij zijn navolgers waren. 
Dat zij die nood niet hadden, pleitte eigenlijk tegen hen. Zodra 
zij trouw waren aan God, zou de nood hen ook treffen. Vandaar 
Paulus' niet huwen. 

2 Thess. 2:2, de tekst in behandeling. 
2 Tim,. 3:1 « En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan 
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zullen zware tijden. » Voor: ontstaan zullen staat: tegenwoordig 
zijn. Trouwens, wat ontstaat is tegenwoordig. De vertalers 
hadden dit dan ook beter kunnen zetten. Ons consequent 
houdende aan Gods geïnspireerde woorden en er niet zonder 
noodzaak, dat is terwille van de duidelijkheid van afwijkende, 
vertalen we 2 Thess. 2 door: ...alsof de dag des Heeren 
tegenwoordig ware. 
 
DE TEMPEL GODS. 2:3-5 « Dat u niemand verleide in eenigerlei 
wijze, want die komt niet 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 (als een God) 
zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, 
dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? » De dag des 
Heeren komt niet voordat de Antichristus er is. En die komt niet 
voordat hij zich in de tempel Gods kan nederzetten. 

De vraag rijst op: Wat is de tempel Gods. Die is een van 
drieën: het lichaam van de gelovige, de gemeente Gods of de 
stenen tempel in Jeruzalem. Het lichaam van de gelovige is een 
tempel van de Heilige Geest, 1 Cor. 6:19. Daar de AntiChristus 
een persoon, een mens is, kan hij in die tempel niet gaan zitten, 
daar het lichaam van de ene mens geen tempel kan zijn voor het 
lichaam van de andere. De gemeente van Corinthe heet een 
tempel Gods, 1 Cor. 3:16. Zal de mens der zonde zich in die 
gemeente neerzetten. Velen menen dat, maar vergeten, dat Satan 
daar wel kan optreden als een engel des lichts, 2 Cor. 11:14, om 
de onstandvastigen te verleiden, maar de mens der zonde zal zich 
nimmer in de gemeente, die tempel Gods, is, zich kunnen 
vertonen dat hij God is, wijl die gemeente maar één God, de 
Vader erkent. Wie meent, dat de tempel Gods van de mens der 
zonde de gemeente Gods is, die gekocht is met Christus' bloed, 
vernietigt daarmee het werk Gods. De gemeente tot welke deze 
dingen gezegd worden, verwacht juist de opname. Hoe zou dan 
in haar midden de mens der zonde met zijn Godloochening 
kunnen wonen? Zo blijft dan alleen de laatste betekenis over. De 
mens der zonde, de politieke Antichristus, zet zich (van tijd tot 
tijd ongetwijfeld want hij zal wel meer te doen hebben) in de 
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tempel Gods te Jeruzalem. Dat heeft zin en betekenis. Maar is dit 
de eenvoudige verklaring, dan is dit deel profetisch voor Israël. 
Waar er geen tempel Gods is, moet hij er komen, anders kan de 
Antichristus er zich niet inzetten. In 2 Thess. 2 ligt dus 
opgesloten, dat Israël weer in zijn land moet zijn, ten dele 
althans, zijn tempel moet herbouwd en zijn offerdienst moet 
hervat ja de Antichristus aangenomen hebben, zal deze kunnen 
doen, wat Paulus hier voorzegt. 
 
IN JERUZALEM. Dit zal dan ook geschieden. In Op. 11:1 ziet 
Johannes de tempel Gods. Dat dit de letterlijke tempel is, volgt 
uit het feit, dat hij gemeten moet worden, dat er een voorhof is, 
dat er zijn die daarin aanbidden — als die tempel de gemeente 
Gods zelf was, hoe kon dan die gemeente daar aanbidden —, dat 
de heidenen er in kunnen komen. Enzovoort. Paulus voorzegt iets 
van de tempel Gods, Johannes ziet hem. Dat men in die tijd aan 
geen andere tempel dacht dan aan de tempel in Jeruzalem, blijkt 
uit Mt. 26:61, waar Christus valselijk gelasterd wordt gezegd te 
hebben de tempel Gods te zullen afbreken. Als er een andere 
tempel bedoeld is, staat het er bij. In Op. 11:19 wordt gesproken 
van de tempel Gods in de hemel. Niemand gelooft echter, dat de 
Antichristus in die tempel zal zitten. Hij is op aarde. Zie ook Op. 
14:17. Door 2 Thess. 2 wordt zo niet alleen Israëls herstel 
bewezen, maar tevens aangetoond, dat Paulus' Brieven werkelijk 
in twee groepen uiteen vallen en die voor Hand. 28 geschreven 
zijn, hun betekenis terug verkrijgen. 
 
DE AFVAL. Israëls toekomstig weer optreden ligt ook uitgedrukt 
in het woord: afval. Dit woord komt nog eenmaal voor. Waar we 
menen zoveel mogelijk Schrift met Schrift te moeten uitleggen 
en alle andere inzichten daarvoor moeten wijken, geloven we dat 
onder afval verstaan moet worden, wat Hand. 21:21 daar van 
leert. Daar staat het woord voor de eerste maal, het is wat schuil 
gegaan door de vertaling doch niet geheel. Jakobus zegt tot 
Paulus: « En zij (de vele duizenden — Gr.: tienduizenden — van 
Joden die ijveraars der wet waren) zijn aangaande u bericht, dat 
gij al de Joden die onder de Heidenen zijn, leert van Mozes 
afvallen, zeggende dat zij de kinderen niet zouden besnijden 
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noch naar de wijzen (der wet) wandelen. » In het Gr. staat: dat gij 
afval van Mozes leert. Dat is het afvallen van de wetsinzettingen. 
Onder de afval van 2 Thess. 2 nu geloven we niet de afval van 
het Christendom onzer dagen te moeten verstaan, maar de afval 
onder het Jodendom van de wet van Mozes, dus verwereldlijking 
van het orthodoxe Jodendom, wat uit zal lopen op een toevallen 
aan de Antichristus. Dan. 8:23 spreekt dan ook van de afvalligen 
die het op het hoogst brengen. Zie ook vs. 12. 2 Thess. 2 spreekt 
o.i. ook in dit opzicht profetisch over Israël en zal vervuld 
worden in de tijd van het einde. 
 
DE WEDERHOUDER. In die eindtijd zal de toekomst (parousia), 
van de ongerechtige, het Beest, zijn « naar de werking des satans 
in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle 
verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, 
daarom dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben 
om zalig (behouden) te worden. En daarom zal God hun zenden 
een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven, » vs. 9-
11. De verborgenheid der ongerechtigheid werd reeds in Paulus' 
dagen gewrocht, Gr.: ingewerkt, vs. 7. Toen begon Satan reeds 
aan te sturen op de komst van de mens der zonde. Alleen, er was 
een wederhouder. « ... alleenlijk die hem wederhoudt weet gij, » 
vs. 7. Als die weggedaan wordt, kan de ongerechtige komen. 

Onder deze wederhouder verstaan velen, zo b. v. de 
Maranatha-gelovigen, de Heilige Geest. Dit is de enige grond 
waarop deze geestesstromingen de opname der gemeente voor de 
grote verdrukking denken te kunnen aantonen. De wederhouder 
is voor hen de Heilige Geest werkend in de gemeente. De Schrift 
zegt dit nergens. Ze leert integendeel in 1 Thess. 1:10, dat 
Christus verlost uit de toekomende toorn. In de grondtekst staat 
drie maal het woord « uit: » « ... en Zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten ... » Christus is in die hemelen; kan er daarom: uit 
verwacht worden; « Denwelke Hij uit de doden opgewekt heeft. 
» Christus was onder, te midden van, de doden, in de Hades, Ps. 
16:10, Hand. 2:27, 31 en stond er uit op; « Jezus Die ons verlost 
van den toekomenden toorn. » Hier staat in het Grieks ook: uit. 
Om uit de toorn verlost te worden, moet men er eerst in zijn. 
Zoals Christus uit de hemelen komt, omdat Hij er in is, zo zijn 
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deze gelovigen in die toorn, anders kunnen zij er niet uit verlost 
worden. Dit behoeft nog niet te zeggen, dat die toorn nu ook óver 
hen heen gaat. God kan hen er zeer wel in bewaren; evenals 
Israël in Egypte bevrijd bleef van de meeste plagen, zo zal deze 
groep in de toorn bewaard worden. 

Het tweede bewijs. dat de gelovigen niet opgenomen worden 
voor de toorn, ligt in 1 Thess. 4:16. Daarin is sprake van het 
komen van de Heere met de stem des archangels. Deze archangel 
is Michaël, Jud.:9. En volgens Dan. 12:1 staat Michaël eerst op 
als er zulk een tijd van benauwdheid zal zijn als er niet geweest 
is sinds dat er een volk geweest is, dus in de grote verdrukking. 
Hoe kan de opname nu geschieden voor die verdrukking als 
Michaël, die niet los te maken is van die opname, niet opstaat 
voor die grote verdrukking er is? 

Men moet de wederhouder van 2 Thess. 2 dan ook anders 
verklaren. Vooraf zij opgemerkt, dat wederhoeden niet betekent: 
tegenhouden maar: vasthouden. Hetzelfde woord is door 
behouden met de betekenis van vasthouden vertaald in 1 Thess. 
5:21. Verder houde men in het oog, dat er sprake is van « wat 
wederhoudt » in vs. 6 en van « hij die wederhoudt » in vs. 7. Het 
eerste is een onzijdige vorm, het tweede een mannelijke. Er is 
een iets dat vasthoudt en een iemand. Wat de mens der zonde 
vasthield wisten de Thessalonicensen. Paulus had het hun 
gezegd. Ook wie de vasthouder was. Hij schrijft het echter niet 
neer. 

Wat is nu de weerhouder? Voor ons is het niet de Heilige 
Geest werkend in de Gemeente. Ook niet die gemeente zelf. Hij 
die vasthoudende is (zoals er staat) is voor ons Satan die 
vasthoudt aan, die behoudt zijn plaats in de hemelen totdat hij 
daar uit geworpen wordt door Michaël, Op. 12-7-9. « Wat 
wederhoudt » d.i. vasthoudt of behoudt kan de verborgenheid der 
ongerechtigheid zijn. Deze moet eerst uitwerken zal de 
Antichristus « uit het midden worden » zoals er staat, d.i. daaruit 
opkomen. Er staat dus niet: uit het midden zal weggedaan 
worden. De St. V. zet dit woord kursief. De « hij » aan te zien 
voor de Heilige Geest en te zeggen, dat Deze « weggedaan » 
wordt bij de opname n.l. van de aarde; is voor ons een 
gewrongen verklaring. De « hij » aan te zien voor de Antichristus 
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en te menen, dat die weggedaan wordt en de Heilige Geest hem 
tot zo lang wederhoudt, is onlogisch, want juist dan wordt hij 
geopenbaard, vs. 9. Men loopt hiermee dus vast. Het Grieks zegt: 
« totdat hij uit het midden wordt ». De eenvoudigste verklaring 
hiervan is: totdat hij uit het midden n.l. van de verborgenheid der 
ongerechtigheid, opkomt. En alsdan zal de ongerechtige 
geopenbaard worden. Hij is er dus al wel, maar nog niet herkent 
en bekend als de ongerechtige. Voor Satan uit de hemelen 
geworpen is, openbaart de Antichristus zich dus niet als, mens 
der zonde, als ongerechtige. Hij zal er wel zijn, maar vertoont 
dan een ander karakter. Eerst dan stelt hij zich tegen en verheft 
zich boven God en laat zich Goddelijke eer geven. Dit heeft 
plaats nadat hij van de dodelijke wonde genezen is, Op. 13:3-6. 
Hij wordt teniet gemaakt door de verschijning van 's Heeren 
parousia. Hij komt om Israël te verlossen. 2 Thess. 2 leert dus 
zijdelings, dat Israël in de toekomst weer aanwezig is en zo mede 
zijn herstel. 
 
ANDERE MENINGEN. Ter wille van het belang der zaak voor 
onze dagen, moeten we nog even terugkomen op 1 Thess. 4. 
Velen menen, dat, waar zij onder de wederhouder de Heilige 
Geest verstaan, werkend in de gemeente, de gemeente van 1 
Thess. 4 opgenomen wordt voor de grote verdrukking en deze 
dus op aarde niet door zal maken. Zij knopen daar verder de 
mening aan vast, dat dit 7 jaar zal zijn voor de afloop der dingen, 
dat bij de opname de 70ste jaarweek van Daniël begint. De 
gelovigen komen, volgens het Darbisme en het Maranathaisme 
voor Zijn rechterstoel niet ter veroordeling maar ter beloning 
hunner goede daden. Die rechterstoel staat dus volgens die leer, 
in de lucht. De beloning omvat een tijdvak van 7 jaar. 

We merken hiertegenover op, dat de hele Schrift niets weet 
van een rechterstoel in de lucht staande. Zulk een belonen 
geschiedde ook niet in de ontmoeting bij de aardse parousia van 
een vorst. De opname is het inhalen in een zeker gebied en 
begeleiden naar zeker eindpunt. Onderweg begon de vorst die ter 
parousia kwam, niet te belonen, maar deed dit eerst, als hij de te 
bezoeken stad had bereikt. De Schrift leert hetzelfde t.o.v. 
Christus' wederkomst. Eerst als de welgeboren Man wederkomt, 

549



beloont Hij de dienstknechten, Luk. 19:12-27. Hoewel we 
toegeven, dat de opgenomen groep niet die is die in Lukas 19 
aangegeven wordt, zien we echter niet in, dat de rechterstoel van 
Christus in de lucht is. Voor ons is hij op aarde. De Schrift leert 
nergens, dat de wederhouder de Geest is, dat de opname plaats 
heeft 7 jaar voor het einde dezer eeuw en dat de rechterstoel van 
Christus in de lucht is. En men kan dat ook nergens uit afleiden. 
Men verwart de twee groepen, die we aan zullen duiden met 
Thessalonicenzer- en Efezer groep. We moeten dit nog wat nader 
ontleden. 
 
DE OPNAME. We hebben reeds opgemerkt, dat de opname, Gr.: 
de wegrukking, ter ontmoeting, eerst plaats heeft als de Heere 
met Michaël komt. De Heere Zelf zal in een geroep, in de stem 
van de archangel, in de bazuin Gods nederdalen van de hemel, 1 
Thess. 4:16. Dan staan eerst de gestorvenen op en worden met de 
levend overblijvenden te samen, Gr.: te gelijkertijd, opgenomen 
in de wolken, vs. 16 b, 17. Die opname heeft niet plaats voor de 
Heere dusdanig nederkomt. En de aartsengel Michaël komt eerst 
in de tijd van Israëls grootste benauwdheid, Dan. 12:1. En die tijd 
is er eerst als de politieke Antichristus, het Beest, opgetrokken is 
naar het sierlijke land en de tenten van zijn paleis staan tussen de 
zeeën aan de berg des heiligen sieraads, de tempelberg Dan. 
11:45. Hoe de opname dus eerder kan plaats vinden, is ons 
onoplosbaar. Er is voor ons in de Schrift geen opname te vinden 
buiten Michaël om. Er is voor ons ook geen dubbele komst van 
Michaël: één ter opname van « de » Gemeente, één voor Israëli. 
Michaël is verbonden met Israël. De opname van 1 Thess. 4 en 
de komst van Christus voor Israël liggen in een lijn. Het zijn 
twee fazen van één parousia. De opname is ter ontmoeting, niet 
ter verblijving in de lucht en is niet los te maken van 's Heeren 
komst voor Israël. Ze heeft plaats « met de laatste bazuin », 
immers, 1 Cor. 15:52 en 1 Thess. 4:16 en 17 doelen op hetzelfde 
feit. Voor « met de laatste bazuin » staat in de grondtekst « in de 
laatste bazuin »; « met » is hetzelfde woord in het Grieks als wat 
door « in » vertaald in: « in een punt des tijds » en: « in een 
ogenblik ». Er staat dus: in de laatste bazuin. Waar we Schrift 
met Schrift willen verklaren, is de laatste bazuin voor ons de 
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zevende in De Openbaring genoemde. Deze weerklinkt niet voor 
de tweede helft van Daniels 70ste jaarweek begonnen is. (Zie de 
bijgevoegde kaart achter in dit werk). Dat is: in de toekomende 
toorn. In de laatste bazuin heeft de opname plaats. Uit Dan. 12:1 
blijkt dat het « in » eerst aan het eind is. Wat « in » zeker jaar 
plaats heeft, kan even zo goed in het begin als aan het eind plaats 
hebben. Michaël staat eerst op als de Antichristus Jeruzalem wil 
belegeren, Dan. 11:45, dus tegen de tijd van het einde. En eerst 
dan heeft de opname plaats. Niet eerder. 1 Cor. 15:52 snijdt alle 
hoop dat de Heere vóór de grote verdrukking « de Gemeente 
opneemt, bij de wortel af. De opname heeft plaats in de laatste, 
d.i. 7e bazuin van De Openbaring en wel tegen het einde van de 
tijd waarin hij weerklinkt. 
 
TER ONTMOETING. De opname is « ter ontmoeting». Aldus het 
Grieks. Dit houdt in: een wederkeer. De term: ter ontmoeting 
komt nog tweemaal voor, n.l. Mt. 25:6: « Zie de bruidegom 
komt, gaat uit hem tegemoet » en in Hand. 28:15: « En van daar, 
n.l. van Rome, kwamen de broeders... ons tegemoet. » Uit beide 
teksten blijkt, dat er een terugkeer naar het punt van uitgang 
volgt: de maagden keerden terug naar de plaats harer woning, de 
broeders naar Rome; de ter ontmoeting uitgegane partij 
veranderde van richting. We nemen dat konsekwenterwijs ook 
aan voor de groep van 1 Thess. 4. Deze keert dus terug naar de 
aarde, maar vertoeft niet eerst 7 jaar of meer of minder met Hem 
in de lucht. 

Er zijn gelovigen die menen, dat « ter ontmoeting » betekent: 
het altijd bij de Heere zijn in de hemel. Er zijn anderen, die leren, 
dat het « ter ontmoeting » van 1 Thess. 4 niet betekent: ter 
ontmoeting, d.w.z. het met Christus naar de aarde: weder keren, 
maar met Hem gezet worden in de hemelen. We moeten beide 
meningen als onschriftuurlijk verwerpen. De groep van 1 Thess. 
4 gaat de Heere tegemoet, dus keert met Hem weder. De Heere is 
trouwens op weg om plaats te nemen op Zijn troon, Op. 3:21, de 
troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Wanneer zij hun plaats 
krijgen in het Vaderhuis, zegt de Schrift niet. Door opstanding, 
verandering en opname zullen zij bij de Heere komen. Maar waar 
de Heere ook op aarde zal zijn, Zach. 14:16, 17; moet men in het 
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oog houden, dat die groep gelovigen ook daar bij Hem zal zijn en 
niet steeds in de hemelen. 
 
DE SFEER VAN HET NIEUWE VERBOND. De hoop der opname 
kan de onze niet zijn. Hij is er en zal verwezenlijkt worden maar 
is niet de hoop der Gemeente die Zijn Lichaam is. De hoop van 1 
Thess. 4 behoort tot de sfeer van het Nieuwe Verbond. En daarin 
leven we thans niet. De Wederkomst is niet los te maken van 
Israëls bekering en van Israëls benauwdheid. En van die 
Wederkomst is de opname een faze, geen rustpunt, een 
noodzakelijk onderdeel, geen hoofddeel. De parousia is het gaan 
plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. Niet het doen plaats 
nemen der gemeente die Zijn Lichaam is op de plaats hunner 
heerlijkheid. Dat is reeds geschied voor de opname plaats heeft. 
Die twee dingen nu worden verward door het Darbisme en het 
Maranathaisme. 

Darby is 100 jaar geleden goed begonnen, maar blijven staan. 
Hij had verder moeten gaan en inzien, dat de groep van wat 
Paulus schreef in 1 Thess. 4 en 1 Cor. 15, een hogere is. 1 Thess. 
4 staat om het Nieuwe Verbond en om, Israël. Waar God dat 
Nieuwe Verbond heeft opgeschort en een nieuwe bedeling 
geopend, vervallen hiermee alle dingen die er mee verband 
houden tenzij de Schrift ze over doet gaan in de nieuwe bedeling. 
Dat nu is met de opname niet het geval, want dan had deze 
losgemaakt moeten worden van Michaël. Dit is niet geschied, wij 
moeten haar dus in die sfeer laten. 
 
DE HOGERE HOOP. De hoop der nieuwe bedeling, geopend na 
Hand. 28, dus ook na wat Paulus schreef in 1 Thess. 4 ,en 1 Cor. 
15, is een hogere. Hij ligt uitgedrukt in Fil. 3 en Col. 3. Paulus 
jaagt naar de uitopstanding uit de doden en wil met Christus 
geopenbaard worden in heerlijkheid. Voor dit laatste is het nodig 
eerst in God verborgen te worden. Zoals Christus. Dat is 
persoonlijk. En door onzichtbare hemelvaart. Dat kan geschieden 
na de persoonlijke onzichtbare uitopstanding. Col. 3 geeft 
daarom met Fil. 3 een hoogere hoop aan dan 1 Thess. 4. De 
groep van 1 Thess. 4 is niet de Gemeente die Zijn Lichaam is, het 
zijn Zijn geestelijke broeders, onder wie Hij Eerstgeborene is, 
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Rom. 8:29. De vorming van het Lichaam begon eerst na Israëls 
terzijde zetting. Paulus is er het eerste lid van. Nu jaagt Paulus 
niet naar de opname, die had hij reeds, in de geest dan, maar naar 
het hoogere: Christus' dood gelijkvormig te worden om te komen 
tot de uitopstanding die uit de doden is, grondtekst Fil. 3:11. Dit 
is een individuele opstanding, die van 1 Thess. 4 een 
gróépsopstanding. De eerste gaat er verre, boven uit in betekenis, 
geloofskracht, Geesteswerking en Godsverheerlijking. 

Velen vermengen de twee bedelingen. Paulus arbeidde in 
beide, maar ging over van de ene in de andere. Laat ons beide 
wèl onderscheiden en niet de genade van de bedeling der 
verborgenheid verbinden met de hoop van de bedeling der 
rechtvaardiging. Zo ontstaat een scheve toestand, een kleed van 
tweeërlei weefsel, een akker met tweeërlei zaaisel. Dit was in de 
Wet verboden. Laat ons die onder de Genade niet weven of 
aanleggen. Het vermeerdert de verwarring en doet te kort aan 
Gods eer. 
 
LIJNEN EN OVERGANGEN IN PAULUS' BRIEVEN. We willen uit 
de hele Schrift leren. Paulus' Brieven hebben meer dan één doel. 
We noemen er drie, alhoewel het daarbij niet blijft. In zijn 
Brieven is de geestelijke lijn, dit is de toenadering tot God, de 
lijn der hoop, de praktikale lijn. Wil men deze tot twee herleiden, 
dan vinden we bedelingswaarheid en doorgaande waarheid. De 
bedelingswaarheid was het onderricht speciaal voor die bedeling, 
de doorgaande waarheid geldt ook ons. De doorgaande waarheid 
nu van Paulus' Oudste Brieven is de rechtvaardiging door het 
geloof en de vrede met God door Christus' verzoening. Die zijn 
ook voor ons nodig. De praktikale waarheid kan ons thans in 
beginsel dienen; de hoop is een andere geworden. Dit houde men 
in het oog. Paulus' laatste Brieven staan dus voor ons niet los 
naast de vroegere, liggen er niet los op, maar de vroegere voeren 
ons wat het geestelijke betreft, op tot de latere. Boven de 
vroegere openbaringen komt er een nieuwe:, aanvullende, de 
volle verzoening met God in een nieuw Lichaam, Ef. 2:16. 

Om tot het hoogste te komen, heeft God trappen gegeven. Zij 
voeren naar boven. Evenmin als een hogere verdieping zonder 
trap te bereiken is, evenmin heeft God het aan trappen laten 
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ontbreken bij de, bestijging der hoogten, waarop Hij Paulus 
geleid heeft. Paulus is niet alleen dienaar van het Nieuwe 
verbond, — dat is de bedeling der rechtvaardiging, 2 Cor. 3 —
hij is ook bedienaar van de Gemeente die Christus' Lichaam is. 
Paulus wordt, naarmate Israël meer weg zinkt, voortgestuwd naar 
de verzoening der wereld, 2 Cor. 5, waarin hij reeds doorstoot tot 
de geestelijke terzijdezetting van Israël. Men behoeft niet door 
Israël tot God te gaan, maar alleen door Christus. Israël zelf moet 
dit ook. Israël valt uit en daarmee de hoop dier bedeling. Nu 
ontsluit God een nieuwe bedeling, nog rijker, nog verhevener, 
met een nieuwe hoop. En deze is nu te bereiken als men geplaatst 
wordt op de geestelijke basis die in de vroegere Paulinische 
Brieven is neergelegd. Niet door de hoop der vorige bedeling. 
Paulus' oudste Brieven blijven dus nodig wat geestelijke 
ondergrond en onderbouw betreft. God heeft een bouwwerk 
zoals nu bij een gebouw met meerdere verdiepingen. De ene rust 
op de andere zonder dat de inrichting dezelfde behoeft te zijn en 
de vensters eenzelfde uitzicht behoeven te geven, zo heeft God 
het vroeger geopenbaarde nodig om het hogere op te bouwen. 
Dat hogere nu wordt in de Efezergroep gegeven, die ons een 
volledige uiteenzetting geeft over de tegenwoordige positie die in 
Christus verkregen wordt. De vroegere Paulinische Brieven 
hebben een eigen sfeer en hoop, de latere hebben die ook. Er mag 
veel parallel lopen, de hopen verschillen. En die zijn verward 
geworden. 1 Thess. 4 is de hoop der oudere, Col. 3 der latere 
Brieven. 
 
VOOR EN OVER ONS. Zij die door onze uiteenzettingen 
enigermate zijn gaan verstaan, dat de Schrift niet steeds óver ons 
handelt, al is zij vóór ons, zullen niet in de enge gedachte 
vervallen alsof nu alleen maar de Brieven van de Efesergroep 
(die men dan vaak nog gelieft te beperken tot 3 terwijl er 4 zijn) 
voor ons zijn. De hele Schrift is voor ons. We zouden niet weten, 
wie Christus was als we de Evangeliën niet kenden; niet weten 
waarom Hij in Israël optrad zonder het O.T. enz. Uit alles is te 
leren, overal heeft God waarheden uitgestrooid of verborgen. Al 
de Schrift is nuttig. Door te zeggen dat de Efesergroep voor ons 
is, wordt alleen aangegeven, dat God de Brieven van dit deel der 
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Schrift voor onze bedeling heeft bestemd als de Geschriften die 
ons toe spreken en waaruit wij onze positie kunnen leren kennen. 
De hele Schrift is nodig om die positie te verklaren, maar de hele 
Schrift handelt niet over deze positie. Ter verklaring dezer positie 
is heel de Schrift nodig, ter uiteenzetting van die positie, van raar 
karakter en einddoel, zijn deze Brieven voldoende. Om in deze 
positie te staan, dienen Paulus' laatste Brieven, om in deze positie 
te komen, dient de hele Schrift en gebruikt God het onderricht 
van andere bedelingen. 
 
ROM. 11. Nu een enkel woord over Rom. 11. Rom. 9-11 
bespreekt Gods bedelings beleid. Men moet deze hoofdstukken 
niet zien als persoonlijke, maar als groepsververkiezing. Het was 
niest Ismaëls volk dat verkozen werd, maar het volk uit Isaäk, het 
was niet Edom, maar Israël. En zo in Paulus' dagen was het niet 
geheel Israël, maar het overblijfsel. Israël wordt terzijde gezet, de 
volheid der Heidenen moet nu eerst ingaan. Velen menen op 
grond van zijn uiteenzetting, dat Paulus leert, dat Israël afgedaan 
heeft. Het Calvinisme zegt, dat de Kerk in Israëls plaats gekomen 
is. Schijnbaar geeft Paulus daar grond voor. Vandaar dat hij 
Rom. 11 schrijft en de harmonie aanbrengt. 

11:1 « Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij 
verre. » Hier gaat het dus over het volk Israël. Wat bewijst levert 
hij nu voor het niet verstoten zijn? Dat er steeds een overblijfsel 
geweest is. Dat zou er niet zijn, als Israël geheel verstoten was. 
Juist het overblijfsel is voor hem bewijs, dat God dat volk in 
stand houdt. De uitverkorenen (uit Israël) verkrijgen wat Israël 
als volk niet verkreeg: rechtvaardiging door het geloof, 11:7; 
10:3, 4; 9:31, 32. Is dit echter blijvend. « Hebben zij gestruikeld 
opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, » 11:11. Israël is dus niet 
gestruikeld Gr.: heeft gewaggeld om te vallen en daarmee weg te 
vallen. Hier blijft dus de weg voor Israëls herstel open. De 
Kerktheologie heeft die gesloten. Paulus houdt hem open, wat 
nader blijken zal. Eerst laat hij de gevolgen zien van hun 
struikeling, eigenlijk: waggeling. 

11:11 « Maar doorhun val (Gr.: misdaad) is de zaligheid den 
Heidenen (de Volken) geworden om hen tot jaloersheid te 
verwekken. » Dat was in Paulus' dagen zo. Israël stond toen nog 
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nationaal. In hun waggeling, het àl of niet aannemen van Christus 
als Messias, deed God de behoudenis tot de Heidenen gaan, gaf 
deze allerlei gaven om Israël tot jaloersheid te verwekken. 

11:12 « En indien hun val (misdaad) de rijkdom is der wereld 
en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer 
hun volheid. Israëls misdaad was der wereld tot rijkdom, hun 
vermindering tot volheid. 

11:15 « Want indien hun verwerping de verzoening is der 
wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de 
doden. » 

Het woord door verwerping vertaald, komt nog eenmaal voor, 
n.l. in Hand. 27:22. Daar is het vertaald door: verlies. Het 
betekent af-roeping. Hier heeft dit woord de actieve betekenis, 
het afwerpen, in Hand. 27 de passieve: het afgeworpen worden. 
Israëls afwerpen, n.l. uit zijn voorrang die het had boven de 
andere volken, « de Jood eerst », is de verzoening der wereld. 
Dat is: Hiermee komt Jood en Heiden op een lijn te staan. De 
Jood wordt nu niet meer aangenomen omdat hij Jood is en de 
beloften had, hij is van dat voetstuk afgeworpen en staat nu op 
dezelfde grond als de Heiden. En deze is: de hele wereld 
verdoemelijk voor God. Israëls afwerping is de verzoening der 
wereld. Nu kan zonder Israël de mens tot God komen. Het 
priesterlijk koninkrijk wordt uitgeschakeld opdat men algemeen 
tot de Koning-Priester zal kunnen gaan. In zoverre heeft het 
Calvinisme gelijk. 

Alleen, dat is niet het einde. Hier gaan de wegen uiteen. Voor 
het Calvinisme (en ook het Lutheranisme en Rooms-
Katholicisme) heeft Israël nu blijvend afgedaan. Voor Paulus 
niet. Hoor hoe hij Israëls lijn weer opneemt: 

11:15 « ...wat zal de aanneming (van Israël) anders zijn dan het 
leven uit de doden. » Voor aanneming staat hier: proslèmpsis, de 
tot zich neming. Het zelfst. naamwoord komt maar eens voor, 
hier, doch het werkwoord proslambanoo vaak. Het eerst in Mt. 
16:22: « En Petrus Hem tot zich genomen hebbende... » Dat is 
dus apart nemen. Zo ook Mk. 8:32. Zie ook Hand. 17:5; 18:26; 
27:33, 34, 36; 28:2; Rom. 14:1, 3; 15:7; Filemon:12, 17. Dit zijn 
al de teksten. Ze tonen aan, dat het steeds is: tot zich nemen, voor 
zich zelf nemen, apart nemen. Paulus vermaande spijs te nemen. 
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Die spijs was er, maar nog niet particulier toegeëigend, Hand. 
27:33-36. Aquila en Priscilla namen Apollos tot zich, ze legden 
beslag op hem en deden hem in hun huis komen, Hand. 18:26. 
Men moet de zwakken in het geloof ook aannemen, in de groep 
opnemen, Rom. 14. Welnu zoo zal God Israël weer apart nemen, 
tot zich nemen. Hun van Zich werping is de verzoening der 
wereld, hun tot Zich neming, het weer als Zijn volk erkennen, is 
het leven uit de doden. 

Hierin ligt een grote diepte. Het leven uit de doden. Israël zal 
dus als volk sterven. Maar ook de andere volken zullen 
versterven. Israëls dood wordt een werelddood. Israël is als de 
kern der cel. Neemt men de kern weg, dan sterft de cel af. Zo zal 
de wereldkern weggenomen worden en de wereld versterven. Nu 
moet God de kern er weder inbrengen of beter: een nieuwe kern 
inbrengen opdat er nieuw leven komt. Die nieuwe kern is niet de 
Chr. Kerk, maar is de oude kern die vernieuwd wordt. Dat is 
Israël waarmee God een nieuw verbond zal oprichten. Dan zal 
Israël uit de doden opstaan. Wel verre dat Paulus het herstel 
verwerpt, leert hij het onweersprekelijk. Israël zal uit de voor 
God dode volken opstaan. Het zal evenals een Lazarus uit het 
graf der volken geroepen worden en de eerstgeboren volkenzoon 
uit de dode natiën zijn. En dan zullen deze ook voor God 
herleven. Paulus leert dus Israëls dood en opstanding, Israëls 
afwerping en aanneming. Hij maakt dat duidelijk met een beeld. 

11:16 « En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het 
deeg heilig en indien de wortel heilig is, zo zijn het ook de 
takken. » « Heilig » betekent: afgezonderd.. De eerstelingen zijn 
Israëls Pinkstergelovigen, bekeerd op het feest der eerstelingen. 
Na de eerstelingen komt de volle oogst. Die noemt Paulus hier in 
een gedachtesprong, het deeg. Indien de eerste Joodse gelovigen 
door God zijn aangenomen, zo zal het gehele volk dat ook 
worden. De wortel is Abraham of Abraham, Isaak en Jakob, de 
takken zijn Israëls stammen. Zoals Abraham nu geroepen is, zo 
zal het ook het volk worden. Zoals Abraham als uit de doden 
herleefd is, zo zal het ook het volk, de takken zijn. 

11:17-20 « En indien enige der takken afgebroken zijn en gij 
een wilde olijfboom zijnde, in hun plaats zijt ingeënt en des 
wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt 
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geworden, zo roemt niet tegen de takken en indien gij daartegen 
roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan 
zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. 
Het is wèl; zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het 
geloof. Wees niet hooggevoelende maar vrees. » 

Men zie in deze verzen beschrijving van de toestand in Paulus' 
dagen. Toen werkte het Nieuwe Verbond. Israël was echter als 
tamme olijfboom traag om, vrucht te dragen. Wat deed God nu. 
Hij verwijderde enige takken. Dat zijn de vele ongelovige 
kinderen Abrahams. Zij werden afgeworpen. Wat deed God nog 
meer? Hij zette een wilde ent op de boom. Hiermee werd een 
dubbel doel beoogd. Vooreerst om de boom te prikkelen tot 
vruchtdraging. Thans doet men in het Oosten nog zo. Door wilde 
enten prikkelt men de tamme maar trage bomen tot betere 
vruchtzetting. Ten tweede wilde God ook in Zijn barmhartigheid 
de Heidenen doen delen in het Abrahamietische verbond van 
Gen. 12. Zo werd de wilde ent wortel en vettigheid deelachtig dat 
is: de Heidenen leefden uit en deelden in de zegeningen van het 
Abrahamietische verbond. Hier ligt mede de oorsprong van de 
Gereformeerde verbondsleer. Deze heeft uit het ook verloren, dat 
dit zolang was als Israël stond en eenmaal zal zijn als Israël weer 
opkomt, maar niet is in deze bedeling. De Gemeente die Zijn 
Lichaam is wordt nièt gezegend in Abraham, maar in Christus, 
niet met Israël, maar in het overhemelse, Ef. 1:3. Er is thans geen 
olijfboom. God heeft een vuur om hem ontstoken om alles af te 
branden, zegt Jer. 11:16. Hij heeft de natuurlijke takken niet 
gespaard, Rom. 11:21, Hij kan het ook de ingeënte niet doen. De 
ontaarding der ingeënte takken begon reeds in Paulus' dagen. Zij 
zijn in de goedertierenheid niet gebleven en daarom afgehouwen. 
Vandaar de droeve loop der Christenheid. « Anders zult ook gij 
afgehouwen worden: » moest Paulus toen al waarschuwen. 
Welnu, dat is geschied. Het Christendom is de verdorde 
afgehouwen takken. Er zit geen leven in. 

11:23 « Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, 
zullen ingeënt worden, want God is machtig ze weder in te enten. 
» Dit zal eenmaal geschieden, als Israël zich gaat bekeren. Dan 
wordt het deksel weggenomen, 2 Cor. 3:16. 

11:25 « Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid 
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onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelve) dat de verharding 
voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der 
Heidenen zal ingegaan zijn. 

Er was een verborgenheid, n.l. de duur van Israëls verharding. 
Niet die verharding zelf. Die was voorzegd, Jes. 6:9, 10. Niet het 
hoelang. Dat maakt Paulus nu bekend: Totdat de volheid der 
Heidenen zal ingegaan zijn. Die volheid der Heidenen wordt 
veelal gehouden voor de gelovigen uit de Heidenen. Dit kan. Een 
groep uit Israël en uit de Volken delen in de regering van 
Abraham. Bij Israël begonnen, nam God ook een groep uit de 
Volken om te regeren met de gelovige Abraham. Anderen 
menen, dat hier gedacht moet worden aan de volheid der tijden 
der Heidenen, Luk. 21:24. Zo bezien zou het dus een ellips 
(weglating) zijn. Mogelijk is beide waar. 

11:26 « En alzo zal geheel Israël zalig (behouden) worden 
gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de 
goddeloosheden afwenden van Jakob. En dat is hun een verbond 
van Mij als Ik hun zonden zal wegnemen. 

Alzo zal Israël behouden worden. Hoe? Doordat de Verlosser 
uit Sion komt. Deze tekst is citaat van Jes. 59:20. Het Hebr. heeft 
hier: En daar zal een Verlosser te (tot) Sion komen. De Geest 
wijzigt dat bij Paulus in: uit. Beide strijden niet met elkaar. De 
Verlosser komt eerst tot Sion, dan er uit. Het redden van Israël 
geschiedt door Zijn komst tot Sion, tot Jeruzalem, het behouden 
door Zijn komst uit Sion. Dit laatste. houdt ook in het oprichten 
van het Nieuwe- Verbond, in Rom. 11:27 genoemd « het verbond 
van Mij ». Zie ook Jes. 59:21. Israël wordt behouden door 
Christus' persoonlijke wederkomst. 

Het Calvinisme erkent deze dingen niet. Het wil hier voor 
Israël geestelijk Israël lezen en daarmee de gelovigen zien 
aangeduid. Dit nu is niet mogelijk. Vooreerst vereenzelvigt 
Paulus beide nooit. Integendeel, hij onderscheidt ze. In Gal. 6:16 
zegt hij: « En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, 
over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël 
Gods.» Paulus ziet dus twee groepen. Ten tweede strijdt de 
Calvinistische opvatting van Rom. 11:26 tegen alle consequentie. 
Waarom betekent het daar: geestelijk Israël en in Rom. 10:1 het 
letterlijke Israël. Of moeten we daar ook lezen. dat het geestelijk 
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Israël een ijver tot God heeft, maar niet met verstand. Zo ja dan 
make de aanhanger van Calvijn daarvan de toepassing. Zo 
doorgaande zou in Rom. 11:1 gelezen moeten worden: Want ik 
ben een geestelijk Israëliet uit het zaad Abrahams, uit de stam 
Benjamin. En in vs. 2: God heeft geestelijk Israël niet verstoten. 
In vs. 7: Hetgeen geestelijk Israël zoekt, dat heeft het niet 
verkregen! Dan is geestelijk Israël gevallen en verworpen. Enz. 
Men voelt hoe onmogelijk deze lezing is. Maar waarom is dan 
Israël in vs. 26 wat anders. In vs. 7 is het het letterlijke volk 
Israël, in vs. 26 wat anders. Ons ontgaat zo de: logica der 
uitlegging. Dat zij die er een stelsel op na houden, tegen het 
Woord botsen, is begrijpelijk. Toch blijft het Woord staan. God 
zal eenmaal Israël behouden zoals Hij daar zegt. Jakobs 
ongerechtigheden zullen afgewenteld worden. Dit versdeel is 
citaat van Jes. 27:9, waar sprake is van een verzoenen. In vs. 6 
van dat hoofdstuk wordt gezegd dat Jakob in het toekomende 
wortel zal schieten en Israël zal bloeien en dat zij de wereld met 
inkomsten zullen vervullen. Dit is nog niet geschied, omdat 
Israëls Verlosser en Jakobs Verzoener nog niet tot en uit Sion, 
een der bergen van Jeruzalem, gekomen is. En dan zal Jeruzalem: 
zeggen: Gezegend is Hij Die komt in den naam des Heeren, Mt. 
23:39. 

Men ziet dat Paulus' Brieven profetie over Israël bevatten. God 
heeft Zijn volk niet verstoten. Daarom bad Paulus uit 
toegenegenheid zijns harten voor Israël, 10:1. Dat gebed zal 
verhoord worden. Israël moge dan ten dode gedoemd zijn, het 
moge gestorven zijn, God blijft Zijn verbond gedenken, Lev. 
26:44-46. Alle Ismen die de verborgenheid van de duur van 
Israëls nationale dood niet zien, zijn wijs bij zichzelve. Maar hun 
wijsheid zal dwaasheid worden. Israël blijft verhard totdat. 
Paulus heeft dit in Gods Woord voorzegd. Het is beter naast hem 
te staan dan bij anderen, al moge het dan Kerkhervormers of 
Kerkvaders zijn. Onuitwisbaar staat daar ook het woord: 

11:28, 29 « Zo zijn zij wel vijanden wat aangaat het evangelie, 
om uwentwil, maar wat aangaat de verkiezing, zijn zij beminden 
om der vaderen wil. Want de genadegift en de roeping Gods zijn 
onberouwelijk. » Israël is dus vijand wat aangaat het evangelie 
om der Heidenen wil, maar blijft beminde Gods om der vaderen 
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wil, d.i. ter wille van de aan de vaderen gedane beloften. 
11:30-32 « Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode 

ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen 
hebt door dezer (d.i. Israëls) ongehoorzaamheid; alzo zijn ook 
dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat zij ook door uw 
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God 
heeft ze allen onder de ongehoorzaamheid besloten opdat Hij ze 
allen zou barmhartig zijn. » 

De Heidenen waren eertijds, ongehoorzaam. Daarom gaf God 
hen over, Rom. 2:24. Ze verkregen barmhartigheid omdat Israël 
niet wilde horen en zijn eigen weg ging. Welnu zegt Paulus, door 
uw barmhartigheid verkrijgt Israël ook barmhartigheid. Allen, 
Jood en Heiden, zijn onder de zonde besloten. Het werkwoord 
besluiten, dat hier gebruikt wordt, komt verder voor in Luk. 5:6 
(zij besloten een grote menigte vissen), en Gal. 3:22, waar we 
evenals in Rom. 11:32 lezen van onder de zonde besloten zijn, en 
in Gal. 3:23 waar alleen van het besloten zijn sprake. is. De 
betekenis is samensluiten, insluiten. God sluit door de zonde in 
(niet dat de zonde uit Hem is), maar Hij alleen heeft de macht de 
zonde en haar gevolgen, de persoonlijke en nationale beknelling 
op te heffen en barmhartigheid te schenken. Zoals de Heidenen 
door Paulus' andere bediening barmhartigheid verkregen, zo 
verkrijgt ook Israël die eenmaal. Allen zijn door de zonde 
uitgesloten, gevangen, allen verkrijgen barmhartigheid. Geen 
wonder dat Paulus eindigt met de bekende woorden: 

11:33, 36 « 0 diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der 
kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en 
onnaspeurlijk Zijn wegen... Want uit Hem en door Hem! en tot 
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de aionen. 
Amen. » 
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VII. DE DAG DES HEEREN. 
 

DE OPENBARING. 
 

A. Inleiding. 
 
TERUGBLIK. Het resultaat van ons onderzoek tot dusver is dit: 
Zal men Gods Woord in zijn kracht laten staan, dan eist de 
consequentie, dat men de profetie niet vergeestelijkt, niet laat 
opgaan in een vage neveligheid, maar die welke nog niet regel 
vervuld is, stelt als nog in de toekomst vervuld moetende 
worden. M.a.w. men neme een profetische tussenruimte aan. 
Daarbij is het mogelijk, dat het ene gedeelte vaak eeuwen voor 
het andere vervuld wordt, doch beide in reële zin. 

Van Daniël is het grootste gedeelte nog niet vervuld. Zelfs 
Daniël II nog niet. Het vijfde rijk, dat waarin tien koningen 
optreden, is er nog nimmer geweest. We leven dus in een ruimte 
tussen het vierde en vijfde rijk, in een « profetisch ledig », dat 
nochtans gevuld is door een bijzondere sfeer. Israël is wel 
verworpen, maar zal weer aangenomen worden. Al wat zich om 
Israël beweegt, is mede in zijn werking en doorwerking gestuit. 
Zo ook Nebukadnezars droom. Als gevolg daarvan is ook Daniël 
7 en zijn verdere profetieën voor Israël nog onvervuld. 

Wie de Openbaring verklaren wil, moet dit doen in verband 
met en als vervolg op Daniël. Immers De Openb. spreekt van het 
vierde dier, dat eerst in Den. 7 uit de zee oprijst. Waar zoo goed 
als geen enkele uitlegging let op het verschil tussen Dan. 2 en 7 
en voor De Openb. Daniël verklaart, is het niet te verwachten, dat 
men een ineensluitend geheel verkrijgt. Daarmee blijft er ruimte 
voor allerlei speculatieve (uit eigen brein opkomende) verklaring.
Hoewel niet dan in grote trekken, wezen we toch op de 
bijzondere tussenbedeling waarin we nu leven. Wie deze ziet, 
heeft te minder moeite met de oplossing van het probleem van 
De Openb. en met dat van het N. T. in het algemeen. We gaven 
dat reeds aan. Hier zij er nogmaals op gewezen, dat na de 
bedeling der verborgenheid, ja wellicht reeds als zij ten einde 
gaat lopen, een aanknoping met Israël zal plaats hebben, die, 
beginnend met de Brief van Jakobus en Judas: Aan de 12 
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stammen in de Verstrooiïng, nader doorwerkend tot de Petrus-
Brieven, waarin de hitte der vervolging reeds voelbaar is, ons 
tevens toestanden latende zien als ons in 1-3 Joh. getekend 
worden n.l. de « laatste ure » met zijn verschijnende Antichristus, 
in De Openb. zijn toespitsing vindt. Daaruit volgt dan, dat De 
Openb. èn toekomstig èn voor Israël is. Hetgeen nader bewezen 
kan worden. 
 
ANDERE OPVATTINGEN. Te allen tijde is De Openb. een moeilijk 
boek geweest. Luther hield het boek zelfs « noch voor 
apostolisch noch voor profetisch ». Hij vond er een vreemde 
geest in. Geen enkel profeet in 0. en N.T. ging volgens hem zo 
met visioenen om als dit boek. En men moest klaar getuigenis 
geven van Christus en Zijn werk. Luther achtte dit boek niet 
geschreven voor de N.T. gemeente. Hij vond het zo duister dat 
het voor hem op hetzelfde neerkwam alsof hij het niet bezat. Hij 
kon het niet hoogschatten. Christus werd er niet in geleerd. 
Zwingli's oordeel was nog sterker: « Uit De Openbaring nemen 
wij geen gegevens aan, want het is geen Bijbels boek. » —
Calvijn heeft op dit boek geen commentaar gegeven. 

De opvattingen over en om Op. 20 concentreerden zich 
meestal om en over « het 1000 jarig rijk ». Met een vreemd 
woord heet dit: het millennium. Ook thans doen zij dit nog in 
hoofdzaak. Volgens Rome is het 1000 jarig Rijk reeds voorbij, 
het liep van ± 300-1300. Volgens Augustinus begon het met de 
eerste komst van Christus. 1000 is dan een zinnebeeldig getal. 
Volgens de Reformatie leven we er nog in. Zij volgt hierin dus 
Augustinus. Men neemt daarbij 1000 op als een bepaald getal om 
een lang tijdperk aan te geven beginnend met de hemelvaart van 
Christus en eindigend bij Zijn wederkomst. En zo zijn er 
meerdere opvattingen. We noemen die verder niet. Alle komen 
daarop neer, dat we in de 1000 jaar leven of er zelfs al voorbij 
zijn. Satan is gebonden opdat hij de Vólken niet meer zou 
verleiden (hij is vrij om de personen te verleiden !) of hij is zelfs 
reeds ontbonden, b.v. in de Franse revolutie. 

Andere nieuw opkomende groepen gaan niet zo ver. Het 
Adventisme ziet het 1000 jarig Rijk toekomstig. Voor het 
Russellisme is het feitelijk reeds begonnen, alhoewel het spreekt 
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van de 144.000 verzegelden, die thans nog verzegeld worden. 
Het neemt dus aan dat we ongeveer in Op. 7 leven. Het Darbisme 
gaat wat verder terug en meent dat we in de Laodicea tijd leven. 
Het houdt Op. 4-22 nog voor toekomstig. 

De groepen ondervragend blijkt dus, dat ze verschillen in het 
antwoord op de vraag waar we thans in De Openb. zijn. De een is 
Op. 20 al voorbij, de ander er in, de derde staat in Op. 14, een 
vierde ongeveer in Op. 7 (de verzegeling der 144.000), een vijfde 
bij Op. 3 Enz. Dit is een der medebewijzen dat we niét in De 
Openb. staan, want als allen er over verschillen, terwijl het boek 
zelf zo'n krachtig geluid laat horen, blijkt daaruit, dat men het 
geluid niet waarneemt omdat het er niet is. Niemand kan precies 
zeggen, tot hoever thans De Openb. vervuld is. Men zoekt 
allerlei feiten naar voren te brengen die bewijzen heten voor zijn 
stelling (tekenen der tijden), maar geen is afdoend. Allen 
vergeten Daniël 2. « Doch in de dagen van die koningen, n. 1. 
van de 10 in de tenen getekend, zal de God des hemels een 
koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord 
worden en dat koninkrijk zal geen ander volk overgelaten 
worden; het zal al dié koninkrijken (n.l. de opeenvolgende 
wereldrijken) vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle 
eeuwigheid (in de aionen) bestaan. » In Op. 11:15 zien we de 
aankondiging der oprichting: In de 7e bazuin wordt het 
koninkrijk (niet: de koninkrijken) onzes Heeren en van Zijn 
Christus en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid (in de 
aionen der aionen). Leven we thans al in de dagen van die 
koningen? Men wijze die dan aan. 
 
DE OPENBARING EEN PROFETIE. De Openbaring is niet de 
openbaringen van Johannes, maar de openbaring van Jezus 
Christus. 't Is de openbaring Hem gegeven. Christus Zelf heeft 
haar van God ontvangen en aan Johannes doen te kennen geven, 
1:1. 't Is de ontvouwing van Zijn komst, van het voor de wereld 
openbaar worden. Waar Christus thans verborgen is in God, 
wacht De Openbaring nog op z'n vervulling. De Openbaring 
heeft Christus tot object, ze werd Hem gegeven, en tot subject, 
Hij wordt er in gezien als Zich openbarende. De vervulling kan 
dus eerst komen als Christus gaat uittreden uit de verborgenheid 
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Gods. Col. 3:3 staat lijnrecht tegenover Op .1:1. Waar eerst de 
Gemeente met Hem in God verborgen moet zijn, kan De 
Openbaring van Jezus Christus niet plaats hebben voor dat het 
verborgen zijn in God geëindigd is, dat is: voor er geen Leden 
van Zijn Lichaam meer op aarde zijn. Die Leden komen evenwel 
niet door de opname tot Hem, ze zijn er dan reeds. De 
Openbaring heet terecht een profetie: « Zalig (gelukkig) is hij die 
leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, » 1:3. Ze 
wordt eerst vervuld als de Heere opstaat uit Zijns Vaders troon 
om plaats te gaan nemen op Zijn troon. Dat is in het kort 
samengevat de Openbaring van Christus. De tonelen en 
toestanden voor en na die tijd nu worden ons in De Openbaring 
getekend. 
 
UITWERKING VAN HET O.T. De Openb. is althans ten dele de 
uitwerking van de O.T. dag des Heeren, de, toekomstige 
oordeelsdag. Hiermee wordt een tweede schakel met het O.T. 
gelegd. Johannes was in die dag verplaatst. Toen hij die dag zag, 
was hij nog geen werkelijkheid. Op. 1:10 zegt dan ook: « Ik was 
in den geest in (niet op) den dag des Heeren. » Het woord door 
«op» vertaald is in hetzelfde vers door « in » vertaald: in de geest 
en in vs 9 ook, in de verdrukking. Juist omdat hij « in den geest » 
in die dag was, was die dag er niet, want als men in zijn geest 
uitziet naar een dag, is die dag toekomstig. 

Paulus heeft aangegeven wanneer die dag komt. Die, n.l. de 
dag des Heeren (niet van Christus volgens betere handschriften) 
komt niet, tenzij de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de 
mens der zonde, de zoon des verderfs, 2 Thess. 2:2. Deze zal in 
de tempel Gods zitten. Is dit al geschied? Velen menen van ja. 
Maleachi geeft ons echter een tweede kenmerk aan voor die dag, 
dat die mening teniet doet. In hfdst. 4:5 en 6 lezen we: « Zie Ik 
zend u den profeet Elia eer die grote en vreselijke dag des Heeren 
komen zal. » Is Elia reeds gekomen? Zo ja, wanneer? We weten 
wel, dat het Russellisme daar een klasse, een groep van maakt. 
Maar wij kunnen in de Schrift niet vinden, dat de Elia van het 
O.T. een groep was. Evenmin als op de berg der verheerlijking 
de Elia groep was. De Schrift zegt, dat de profeet Elia, niet de 
Elia klàsse, komen zal. Indien de Russellistengroep die klasse is, 
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laat men dan ook Elia-tekenen doen. Israël wist van zo'n klasse 
niets en God heeft gezorgd, dat we ons niet konden vergissen 
door de bijvoeging: de profèèt. Israël kende alleen de profeet Elia 
van Achabs dagen. Zolang dus noch de Antichristus in de tempel 
Gods zit, noch Elia verschenen is, is de dag des Heeren niet 
tegenwoordig en is derhalve De Openb. onvervuld, althans in 
zijn oordelen en gevolgen. 
 
WAT IS DE DAG DES HEEREN. Voor we verder gaan, is het 
gewenst nog wat nader inzicht te verkrijgen in wat de dag des 
Heeren is. Waar we de Schrift met Schrift verklaren willen, 
moeten we in Gods Woord nagaan, wat de, dag des Heeren is. 
 
NIET DE SABBAT OF DE ZONDAG. De dag des Heeren is niet de 
sabbat, noch de Zondag. Niet de 0. Testamentische sabbat. Dat 
maakt het Adventisme er van. Zonder enig Schriftbewijs. Niet de 
Zondag. Dat maakt de Christenheid ervan. Evenzo zonder enig 
Schriftbewijs. Beide worden voldoende weerlegd door 2 Petr. 
3:10. Daar zegt Petrus, dat de dag des Heeren komen zal als een 
dief. Dan zullen de hemelen met een gedruis voorbijgaan en de 
elementen branden en vergaan (oplossen). Als de sabbat de dag 
des Heeren was, hoe kon Petrus dan zeggen dat die dag komen 
zàl. Die was er toen immers al lang. En hoe kon Paulus beweren, 
dat eerst de Antichristus moet komen. En hoe kon Maleachi dan 
profeteren, dat eerst Elia moet komen. Geschiedt dit voor elke 
sabbat? Dezelfde redenering geldt t. o. v. de Zondag. 

Waar dit nog bij komt. De Christenheid beweert, dat de 
Zondag de dag des Heeren is en dat die dag er reeds is vanaf de 
apostolische tijden. Maar hoe kan Petrus dan meer dan 30-40 jaar 
na de opstanding zeggen, dat die dag komen zàl. Wanneer werd 
hij dan ingesteld. Voorspelde Petrus dat? Zag hij daarbij op de 
vaststelling van die dag (niet de invoering) door Constantijn in 
321? Dat kan niet, want hij zegt wat voor karakter die dag zal 
hebben. Men ziet hoe we onder de macht der traditie zitten. Deze 
zegt, dat het de Zondag is, de Schrift dat het de oordeelsdag is. 
Dat blijkt duidelijk uit 2 Petr. 3:10. Van die dag nu is De Openb. 
de nadere ontvouwing. 
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DE ZONDAG. Mogelijk vraagt deze of gene lezer, waar de 
Zondag vandaan gekomen is. De Zondag is een heidense dag, 
gewijd aan « Heer » Zon. Hoe de Christenheid die overgenomen 
heeft, ligt nog in het duister, al heeft het onderzoek van geleerden 
aangetoond, dat het Christendom reeds aan het einde der eerste 
eeuw onzer jaartelling verhelleniseerd, d.i. vergriekst, was. Of 
we dan sabbattisten zijn of willen worden? Dat zijn we niet en 
kunnen we niet zijn op grond van Rom. 14:5. We achten alle 
dagen gelijk. We geven enerzijds toe, dat men de sabbat waarop 
de Heere is opgestaan omgezet heeft in een Zondag ontleend aan 
het Heidendom, aan « Heer » Zon, een der vereerde heren van 1 
Cor. 8:6 en dat men die dag, de dag van « Heer » Zon de dag des 
Heeren is gaan noemen, wat wijst op een aanpassing aan de 
heidense tijden, mogelijk om vervolging te ontgaan, maar 
anderzijds dat we daarom niet de sabbat in ere willen herstellen 
want die is het gevolg van het nederwerping der schepping en 
kan niet tot doel gesteld worden voor de gelovigen die tot de 
nieuwe schepping behoren. Reeds in Paulus' dagen werden er 
ketterijen ingevoerd en de zuivere waarheid vervalst. Waar en 
wanneer de overgang heeft plaats gehad is nog onopgelost. 
 
'S HEEREN DAG. Een ander bezwaar dat ingebracht kan worden, 
moet ook weerlegd worden. Een groep gelovigen beweert, dat 
Johannes De Openb. ontvangen heeft op een Zondag, omdat er 
een woord staat dat nog eenmaal voorkomt, n. 1. in 1 Cor. 11:20: 
« Dat is niet des Heeren avondmaal eten. » Ziet ge, zegt men, des 
Heeren maal is het de Heere toegewijde maal. Nu is dit op 
zichzelf al onjuist. Dat maal at men zelf, het was geen maal dat 
men apart zette voor Hem. Die bewering gaat dus niet op. Hierbij 
komt nog iets. In 1 Cor. 4:3 staat: « ... dat ik van ulieden 
geoordeeld wordt of van een menselijk oordeel. » In het Gr staat: 
of van een menselijke dag. Hier hebben we een zelfde soort 
woord. De dag des Heeren in Op. 1:10 is de Heer-lijke dag. De 
dag des mensen in 1 Cor.4:3 is de menselijke dag. Wil dit nu 
zeggen, dat dit een dag is aan de mens gewijd. Zoo ja welke dag 
der week is dat dan. Of is het de dag waarin de mens zijn gang 
mag gaan. Zo heet nu in tegenstelling daarvan de dag waarin de 
Heere alleen groot zal zijn, de Heerlijke dag. Het maal des 
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Heeren is niet het maal dat Hem toegewijd wordt, maar het maal
door Hem ingesteld, van Zijnentwege verordend. « Tot Zijn 
gedachtenis ». De Heerlijke dag is niet de dag voor Hem af te
zonderen, maar die Hij voor Zichzelf afzondert. Men keert bij de
Darbistische beschouwing dus de dingen om. Niet wij zonderen
die dag af om die Hem toe te wijden, Hij zondert voor Zichzelf
die dag af, behoudt Zich die Zelf voor. De dag des Heeren is niet
de dag Zijner rust, maar de dag waarin Hij gaat werken, waarin
Hij opstaat om Zich groot te maken. 
 
DE DAG DES HEEREN DE OORDEELSDAG. De term: dag des 
Heeren komt 23 maal voor inde Schriften ¹ en wel in tweeërlei 
vorm, n.l. als dag des Heeren en als dag voor de Heere. Hier volgt
een overzicht van die term. Daaruit blijkt, dat hij een oordeelsdag
is voor de volgende sferen. 
 

 
Deze indeling is een enigszins willekeurige. Toch hielden we

ons zo nauw mogelijk aan het verband. In 5 der teksten staat: dag
voor de Heere, n.l. Jes. 2:12; Jer. 46:10; Ez. 30:3; Zach. 14:1 en
wil men, ook in Op. 1:10. 

« De dag des Heeren der heerscharen zal zijn tegen allen
hovaardige en hoge en tegen alle verhevene, opdat hij vernederd
worde. De hoogheid des mensen zal gebogen, de hoogmoed der
mannen vernederd worden en de Heere alleen zal te dien dage 
verheven zijn, Jes. 2:12, 17. Men leze ook vs. 13-16. Dan zal men 
gaan in de spelonken der steenrotsen en in de holen der aarde
vanwege den schrik des Heeren en vanwege de heerlijkheid  

 

 Juda 
 

 Israël 
 

Babel De Heidenen  De wereld
 

 Jes. 2:12 
 Joël 1:15 
 Joël 2:1, 11 
 Joël 3:14 
 Zef. 1:7,14, 14 
 Zach. 14:1 

 Ez. 13:5 
 Am. 5:18, 18 ,
20 
 Mal. 4:5 

Jes. 13:6, 9 Ez. 30:3
 Ob. :15 
 Jer. 46:10 

 1 Thess. 5:2
 2 Thess. 2:2
 2 Petr. 3:10
 Op. 1:10 

¹ De Companion Bible geeft 24 maal op. Hij rekent dan ook mee Zach. 14:7 : « een 
dag die den Heere bekend zal zijn;». Deze tekst slaat allereerst op de dag waarop 
de Heere wederkeert, zie vs. 5 en 6, en verder op de tijd daarna, zie vs. 8 en 9.
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Zijner Majesteit wanneer Hij 'Zich opmaken zal om de aarde te 
verschrikken, 2:19. Die dag zal ook zijn als een verwoesting van 
den Almachtige, 13:6, Zef. 1:14 ,15. De zondaars worden dan uit 
het land uitgeroeid, 13:9. De boosheid der wereld wordt bezocht, 
13:11. Babel zal dan omgekeerd worden als Sodom en Gomorra, 
13:19. Waartoe? Omdat de Heere Zich over Jakob zal ontfermen 
en Israël nog zal verkiezen, 14:1. Men leze die hoofdstukken. 
Dan zal het der Heidenen tijd zijn, Ez. 30:3, Ob.:16. Het zal een 
dag zijn van duisternis en van donkerheid, Am. 5:18, 20. De 
mensen zullen bang zijn, hun bloed zal vergoten worden als stof 
en hun vlees zal worden als drek, Zef. 1:14-18, Alle Heidenen 
zullen dan tegen Jeruzalem ten strijde verzameld worden. De 
Heere zal echter uittrekken en strijden. Zijn voeten zullen op de 
Olijfberg staan. Dan zal het tevens een enige dag zijn, noch dag 
noch nacht. Men leze Zach. 14 om het eindpunt van die dag te 
zien beschreven. Vooraf komt Elia de Profeet, Mal. 4:5. Is het 
wonder dat Paulus die dag toekomstig stelt, wijl er in zijn dagen 
nog veel onvervuld was, dat Petrus zegt dat hij komen zàl. In De 
Openb. worden de O.T. profetieën er over nader aangevuld. Dit 
Boek beschrijft ons die dag uitvoerig. 
 
DE OPENBARING GEHEEL TOEKOMSTIG. Als we zo àlle 
gegevens der Schriften bijeen vergaderen, ons niet laten 
meevoeren door de traditie dat de Sabbat of de Zondag de dag 
des Heeren is, vasthouden dat eerst de Antichristus in de Tempel 
Gods moet zitten, 2 Thess. 2, dat eerst Elia moet komen, dat het 
een vreselijke dag zal zijn, wie kan ons dan verder verleiden om 
te menen, dat die dag al begonnen is. En is die dag nog niet 
begonnen, dan is De Openbaring nog toekomstig, want dat is de 
beschrijving van die dag en de inleiding er van. 

Velen menen, dat we echter reeds tot Openb. 3, de Laodicea 
gemeente gekomen zijn en in die tijd zeven. Ook wij waren die 
mening eertijds toegedaan. We moeten die geheel terug nemen. 
We hebben leren inzien, dat De Openb. niet handelt over de Chr. 
Kerk, niet voor een deel Kerkhistorie is, maar zich geheel om 
Israël beweegt. Daarom past ze in dit werk. 

Dat de Openb. Israëï tot centrum heeft, volgt reeds uit wat we 
opmerkten over de O.T. openbaringen aangaande de dag des 
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Heeren. Deze betrof allereerst Israël. Het volgt verder uit de
inhoud van De Openb., wat nader blijken zal. Het blijkt tevens uit
de vele Hebraismen, d.i. uitdrukkingen eigen aan de Hebr. taal,
die wel in het Grieks vertaald zijn, maar niettemin hun Hebr.
karakter behouden. Verder uit de O.T. citaten. In Mt. komen 92
O.T. passages voor, in Hebreeën 102, in De Op. 285, dus 3 maal
zoveel als in Mt. en bijna 3 maal zoveel als in Hebr. 

Dat ook de 7 brieven aan de Gemeenten niet bedoeld zijn voor
de Chr. Kerk, blijkt uit de beloften die gegeven worden. Het zijn
alle aardse beloften. Het eten van de boom des levens, 2:7, het
niet beschadigd worden van de tweede dood, 2:11, het eten van
het manna dat verborgen is en het macht hebben over de
Heidenen, 2:26, het wandelen in witte kleederen, 3:5, het bewaard
worden uit de ure der verzoeking en het stellen tot een pilaar in de
tempel Zijns Gods, 3:10, 12, het zitten in Zijn troon, 3:21, zijn
gans andere dingen dan het met Christus ver boven alles gezet
worden in het overhemelse of ook zelfs een woning te hebben in
het Vaderhuis. Het is een opklimmende reeks. Zij die Leden Zijns
Lichaams zijn, hebben al die dingen in Hem, het Hoofd. Zeker, er
is uit deze Brieven veel lering te trekken en geestelijke toepassing
te maken. Zij zijn ongetwijfeld ook typen voor anderen die in
soortgelijke geestesgesteldheid zijn, maar de sfèèr waarin ze staan
is een geheel andere dan die waarin we nu nog zijn. 
 
DE KERN VAN DE OPENBARING. Waar De Openb. ons bijzonder 
de dag des oordeels schetst, moet de kern van De Openb. liggen
in de zegelen, bazuinen en fiolen (schalen). We moeten die als
één aaneengesloten op elkaar volgend geheel leren zien en al het
andere daarnaar schikken. Dan vervalt daarmee veel van het
dogmatiek-apocalijptische, dat De Openb. als filmreeksen wil
zien. Wel is er telkens een teruglopen naar een vroeger tijdstip,
maar waar de Openbaring nog moet beginnen, is dit geen tijdstip
in de Kerkhistorie. We zullen daarom De Openb. trachten te
rangschikken om de 3 punten van zegel, bazuin en schaal en
daarmee tevens inzicht verkrijgen in de dag des Heeren en zijn
inleiding. We geven toe, dat we in onderdelen verkeerd kunnen
rangschikken en laten gaarne aan de lezers nader onderzoek over.

De kern van De Openb. is dan hfdst. 6, 8 en 9 en 16-18. Dat die 
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onderbroken worden door andere taferelen, geschiedt uit drieërlei 
hoofde. Vooreerst ter wille der levendigheid. Gods Woord is 
geen geschiedenisboek dat de feiten in tijdsorde verhaalt. Het 
groepeert niet naar tijdsorde, maar naar het de Geest goeddunkt. 
De tweede reden om De Openb. zo te geven als ze gegeven is, is 
dat het Gods eer is een zaak te verbergen, Spr. 25:2. Hij wil ons 
tot onderzoek aansporen en de eer geven koning te zijn als we die 
kunnen oplossen. Hij verwijst door het een naar het ander. Dit 
geeft aan de Schrift die frisheid en nieuwheid die steeds weer 
treft. De derde reden is, dat deze vorm en ook het in beelden 
spreken nodig is met het oog op de eindtijd. De gelovigen van 
die tijd zullen de dingen kunnen verstaan, voor de anderen zal de 
symbolieke taal een belemmering zijn. 
 
MT. 24 EN DE OP. In hfdst. 6 worden de 6 zegelen beschreven. 
Zij zijn de inleiding tot de dag des Heeren. Voorlopig dit er van. 
De 4 paarden zijn symbolen, geen letterlijke paarden. Wat ze 
uitbeelden is iets letterlijks. Het eerste paard is de reeks 
antichristussen. Niet de evangelieverbreiding. Die benut geen pijl 
en boog. Zie wat Mt. 24:4, 5 zegt. De 3 volgende paarden stellen 
ons de oorlogen, de hongersnoden en de gevolgen van beide, de 
pestilentiën, ziekten enz. voor. In het 5e zegel zien we de 
vervolging der heiligen, in het zesde het bewogen worden van de 
krachten der hemelen. Zo is dit hoofdstuk uitwerking van Mt, 24. 
Aldus: 
 

 
Met de verbreking der zegelen begint de inleiding tot de dag 

des Heeren. Ze volgen op elkaar en vloeien voor een groot deel 
uit elkaar voort. Voor de opening van het 7e zegel is er een half 
uur stilzwijgen in de hemel. Daarna volgen de bazuinen. Die 

Mt. Op.  
24:4, 5 6;1, 2 1e zegel  Valse christussen en valse profeten
24:6, 7 6:3, 2e zegel  Oorlog.
24:7 6:5, 6 3e zegel  Hongersnood.
24:7 6:7, 8 4e zegel  Pestilentie.
24:8-10 6:9-11 5e zegel  Vervolging.
24:29 6:12-17 6e zegel  Hemeltekenen. Vrees.
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bazuinen vórmen samen het 7e zegel. HET 7e ZEGEL. Het 7e zegel 
valt dus uiteen in de 7 bazuinen. Deze worden beschreven in 
hfdst. 8 en 9. De 5e bazuin is het eerste wee, de 6e het tweede, de 
7e dus het derde. De oordelen worden dus zwaarder en scherper. 
De 7e bazuin valt weer uiteen: in 7 fiolen of beter vertaald: 
schalen. Deze worden beschreven in hfdst. 16-18. Bij de 7e fiool 
valt Babylon en verschijnt Christus om te strijden tegen de 
verzamelde legers die Israëls land overstroomd hebben. We 
hebben dus dit: 
De Zegelen 
 1  Op. 6:1, 2  
 2  »  6:3, 4  
 3  »  6:5, 6  
 4  »  6:7, 8  
 5  »  6:9–11  
 6  »  6:12–17  

 

De Dag des Heeren

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

 De Bazuinen
  1  Op. 8:6, 7  

 2  »  8:8, 9  
 3  »  8:10, 11  
 4  »  8:12, 13  
 5  »  9:1–12  1e wee
 6  »  9:13–21  2e wee
 7  »  11:15–19  3e wee

 

De Grote 
dag des Heeren

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

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

De Grote 
en Vreselijke 

dag des Heeren
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B. Het Israëlitisch karakter. 
 
VERWARRING. Velen onzer medegelovigen menen, dat de Schrift 
uitsluitend handelt over de « Kerk ». Van Adam tot de Openb. 
toe is het steeds de Kerk. Vandaar, dat de Openb. opgenomen 
wordt als de eindstrijd van de Kerk tegen het rijk der duisternis. 
Voor we daarom De Openb. nader bespreken, willen we: in enige 
punten het Israëlitisch karakter aantonen en praktisch de regel, in 
Fil. 1:9, 10 gegeven, toepassen: beproeven de dingen die 
verschillen. 

Dat is zeer nodig. Alles toch is de Kerk. De 4 dieren of levende 
wezens, de 24 ouderlingen, de 144.000, de grote schaar, de 
Vrouw, de mannelijke zoon, de Bruid, het Nieuw Jeruzalem, de 7 
gemeenten, alles is, de Kerk. Dat nu leidt tot allerlei 
ongerijmdheid, vaak zelfverheffing. Tegenwoordig zijn er 
groepen, die zich zelf de 144.000 noemen. Vraagt men de leden 
er van tot welke stam zij behoren, dan blijft het antwoord 
achterwege of zegt men dat men dit geestelijk moet nemen. Dus 
zij zijn letterlijk leden van geestelijke stammen! 

Bij het onderzoek van De Openb. blijkt uit tal van 
bijzonderheden waarop men moet letten: het Israëlitisch karakter. 
We noemen enkele punten. 
 
TITELS VAN CHRISTUS. I. Allereerst zijn daar de titels, die De 
Openb. aan Christus toekent. Reeds bij Mattheus wezen we er 
op, dat de titels: Zoon van David, Zoon van Abraham, Hem in 
verbinding stellen met de vaderen, met Israëls beloften. De titels 
Hem in De Openb. gegeven, leren ons in dezen ook weer veel. 
We noemen daarvan: 

1. De Zoon des mensen, 1:13. Dit is een titel verbonden aan het 
Heer zijn over de aarde. In Ps. 8 komt deze titel het eerst voor en 
is er sprake van het met eer en heerlijkheid gekroond zijn en het 
heersen over de werken van Gods handen, vs. 6. 7. In het N.T. 
wordt hij 88 maal gebruikt, maar nergens in Paulus' Brieven aan 
de Voorhuid gericht. Deze titel heeft dan ook niets te maken met 
de hemelen en het overhemelse, evenmin als b. v. de titel van 
Prins van Oranje iets te maken heeft met: Stadhouder van 
Holland, Zeeland en Utrecht. Alleen in de persoon die zulke titels 
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en ambten draagt, vinden ze een vereniging, maar geen 
vermenging. De Prins van Oranje was geen Stadhouder van 
Holland omdat hij prins was, of geen prins omdat hij stadhouder 
was. Beide waren aparte gebieden. Zo geven Christus' titels 
aparte sferen aan. Ze zijn alleen alle verenigd in Zijn Persoon. De 
sferen blijven echter gescheiden. De Zoon des mensen, de Zoon 
van Abraham en de Zoon van David duiden drie sferen baan, die 
we wèl moeten onderscheiden. 

In de Openb. komt de titel Z. d. m. tweemaal voor, n.l. in hfdst. 
1:14 en 14:14. Tussen de Evangeliën, waarin hij 84 
maalvoorkomt en De Openb. komt hij nog voor in Hand. 7:56 en 
Heb. 2:6, in welk laatste boek hij citaat is van Ps. 8. Samen dus 
88 maal. 
In de Evangeliën staat deze titel het eerst in Mt. 8:20: « De Zoon 
des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge. » In Op. 
1.4:14 zien we dat hoofd gekroond met een gouden kroon. De 
titel heeft betrekking op Zijn heerschappij over alles op aarde. 
Tot het geslacht der hemelen (Ef. 3:15) staat Hij in; een andere 
verhouding. Dan is Hij Zoon Gods of Hoofd boven alle dingen, 
Rom. 1:1-4, Rom. 8:29, Ef. 1:22, 23. Voor Israël is Hij Zoon van 
David. Voor dien die wandelen in de voetstappen des geloofs van 
Abraham is Hij Zoon van Abraham. Anders Zoon des mensen. 
Deze titel geldt dus bijzonder t.o.v. de onbekeerden. De Zoon des 
mensen kwam om te zoeken en zalig te maken (te behouden) wat 
verloren was. 

2. De Almachtige 1.8. Deze titel komt 9 maal voor, n.l. 1:8; 
4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22. In het Gr. staat: 
Pantokratoor, dat is: Een die overal heerst. In de Septuaginta 
(LXX), de Gr. vertaling van het O.T., is deze titel de vertaling van 
Jehovah Zebaoth 1 Sam. 1:3, 4:4 e.a. Jehovah Zebaoth is de 
Heere die voor Israël strijdt. Hij is Dezelfde Die als Jezus vlees 
geworden is, de Vorst van het heer des hemels, Die Zijn volk in 
Zijn bezitting stelt of herstelt, Joz. 5:14, 15. De Openb. toont aan, 
dat Hem alles onderworpen wordt. 

3. De Heere God. Volgens de betere handschriften komt die 
titel voor in hfdst. 1:8. In hfdst. 22:6 staat: de Heere (de) God... 
ook in de St. V. Deze titel vinden we voor het eerst in Gen. 2:4. 
Hij wordt telkens gebruikt tot hfdst. 4:26, waar het gaat over de 
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eerste mens op aarde. De Heere God is de God van de 
verbondsbetrekking. Het woord « God » drukt Zijn macht uit, het 
woord « Heere » Zijn genade. 

4. De Eerste en de Laatste, 1:11, 17; 2:8 en 22:13. Nergens 
komt deze titel voor met betr. tot de « Kerk ». We vinden hem in 
Jes. 41:4 en 44:6 waar de Koning Israëls (dat is Christus, Joh. 
1:50, 12:13, Mt. 27:42, Mk. 15:32) spreekt en in Jes. 48:12 waar 
het gaat over Jakob en Israël Als we deze aanwijzing consequent 
volgen, moet men de titel ook in De Openb. nemen in betrekking 
tot Israël. 

5. De Overste van de koningen der aarde, 1:5. Van Christus 
geldt mede, dat Hij gemaakt zal worden tot Overste van de 
koningen der aarde, Ps. 89:28. Hij moet dus Zelf ook Koning zijn 
op aarde. Hij wordt de Eerste boven de aardse vorsten. 

6. Die komt, Gr.: de Komende. Christus heet de Komende in 
verband met de vervulling der 0.T, beloften. Zo heet Hij nergens 
in de Brieven van Paulus. We geven een overzicht van de 
teksten, waarin de Gr. term: ho erchomenos voorkomt. 

Mt. 3:11 (die... komt) ; 11:3 (die komen zou ; Gr. de 
Komende) 21:9 (die komt); 23:39 (die komt); Luk. 7:19, 20 (die 
komen zou); 19:38 (die daar komt); Jobs. 1:15, 27; 3:31, 31 
(die...komt; 6:14 (die komen zou); 11:27 (die komen zou); 12:13 
(die komt); Hand. 19:4 (die... kwam); Heb. 10:37 (die te komen 
staat); Op. 1:4, 8; 4:8 (die komen zal). Zestien maal dus in de 
Evangeliën, drie maal in De Open]). Nergens in de Brieven aan 
de Voorhuid. 

7. Die leeft 1:18, Gr.: de Luwende. Deze titel staat in Dan, 4:34 
en 12:7 en 5 maal in De Openb. n.l. 1:18; 4:9, 10; 10:6; 15:7. In 
Dan. 11:34 is sprake van de Levende in eeuwigheid. St. V. De 
Eeuwiglevende. Dan. 12:7 en Openb. 16:5, 6 lopen parallel. 
Alleen is Op. 10 van wijder omvang. Dan. 12 spreekt van: in de 
aionen, De Openb. van in de aionen der aionen. De visie is dus 
verbreed. Men ziet, hoe Daniël met De Openb. verbonden is. 
 
« KNECHTEN ». II. Nu letten we op de titel van het volk in dit 
boek. Ze. heten knechten, Gr.: slaven, lijfeigenen. Van de 
gelovigen aan wie Paulus schrijft, staat dat ze geen knechten 
meer zijn maar zonen, Gal. 4:7. Israël heet in het O.T. knechten. 
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Het woord: knecht (Gr. doulos) komt 124 maal in het N.T. voor. 
39 maal betekent het gewone slaven, 85 maal knechten Gods. 
Hiervan staat het 59 maal in de Evangeliën en Handelingen en 
slechts 8 maal in Paulus' Brieven (Rom. 1:1; 1 Cor. 7:22; Gal. 
1:10; Ef. 6:6: Fil. 1:1; Col. 4:12; Tit 1:1; 2 Tim. 2:24) en 4 maal 
in de Algemene Brieven (Jak. 1:1; 1 Petr. 2:16; 2 Petr. 1:1; 
Jud.:1). Verder 14 maal in De Openb. 

In de Brieven zegt het woord, dat men, « zoon » zijnde, kan 
dienen als een « knecht » en daarom in die zin knecht kan heten. 
Alle « knechten » zijn evenwel nog geen zonen of kinderen. 
M.a.w.: een kind kan een knecht genoemd worden wat zijn dienst 
betreft, maar een knecht geen zoon wat zijn staat betreft. Die 
door de Geest geleid worden zijn kinderen, Gr.: zonen, zegt 
Rom. 8:15-17. Israël heet Gods knechten Lev. 25:42. 
 
DE KARAKTERISERING VAN HET BOEK. III. God zegt in De 
Openb. welk karakter dit boek heeft. 

1. Het woord Gods 1:2. Deze term wordt niet gebruikt om de 
ganse heilige Schrift mee aan te duiden, maar is vaak een 
benaming voor een profetische boodschap. Samuel laat Saul 
Gods woord horen, 1 Sam. 9:27. Het woord Gods kwam tot 
Semaja, 1 Kon. 12:22. Ook tot Nathan, 1 Kron. 17:3. In De 
Openb. vinden we de uitdrukking 5 maal, 1:2, 9; 6:9; 19:13; 
20:4. Johannes was op het eiland Patmos om het woord Gods en 
om het getuigenis van Jezus Christus. De traditie wil, dat 
Johannes daar heen verbannen was onder Domitianus. Dat staat 
hier evenwel niet. Johannes was daar met het oog op de 
bekendmaking van het woord Gods, een bijzondere boodschap, 
niet vanwege de vervolging om het Woord in het algemeen. Als 
zijn het Woord prediken hem er heen had gevoerd, zou er wel 
een andere uitdrukking gebruikt zijn. Het « woord Gods » 
betekent: een profetische boodschap. Alleen in Op. 19:13 
betekent het Christus Zelf. 

2. Deze profetie 1:3. Zeven maal staat deze term in De Openb.: 
1:3; 11:6; 19:10; 22:7, 10, 18, 19. De Openb. is dus profetie, 
geen geschiedenis. 't Is een profetie met het oog op de dag des 
Heeren, niet op de Kerkgeschiedenis. Van onze bedeling wordt 
niet geprofeteerd. We zagen reeds, hoe de uitleggers De Openb. 
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gedeeltelijk voor geschiedenis, gedeeltelijk voor profetie houden. 
Het is voor ons nog geheel profetie, gegeven met het oog op 
Israël in de toekomst. Niet op die der « Kerk ». De toekomst der 
« Kerk » is ons door Paulus beschreven in 2 Tim. 

3. Het getuigenis van Jezus 1:2, 9. Dit kan betekenen: de 
getuigenis van Jezus komende of over Jezus. Genomen in de 
eerste betekenis, stemt het overeen met het gehele profetische 
Woord. In De Openb. betekent het de uiting van een getuige, dus: 
het getuigenis afleggen. Het getuigenis van Jezus is het 
getuigenis dat Hij op aarde aflegde in de dagen Zijner 
vernedering. Deze getuigenis had betrekking op Zijn rijk in 
Israël, op de vervulling der vaderlijke beloften, Rom, 15:8. 
 
ENKELE ANDERE UITDRUKKINGEN. IV. We letten ook nog op de 
volgende uitdrukkingen: 

1. Die ons heeft liefgehad 1:5. Zeker, ook andere gelovigen 
heeft Hij lief, maar van Israël is dat het eerst geschreven, zie 
Deut. 7:7, 8, Hos. 11:1, 4; Jes. 43:4; Jer. 31:3; Jes. 54:10. Waar 
De Openb, niet van-de « Kerk » spreekt, is deze uitdrukking hier 
op Israël toepasselijk. 

2. Koningen en Priesters 1:6: « Die ons gemaakt heeft tot 
koningen en priesters, Gode en Zijn Vader », Gr.: tot een 
koninkrijk en priesters. Zo ook 5:10, waar de tekst ook verbeterd 
kan worden. De 4 dieren en de 24 ouderlingen zeggen, « ... en 
Gij hebt onzen God gemaakt tot een koninkrijk en priesters. » 
Het woord ons staat niet in de voornaamste handschriften. Men 
heeft hier met een ellips (uitlating) te doen. De 4 dieren en de 24 
ouderlingen zijn niet gemaakt tot koningen en priesters, maar zij 
zeggen, dat God bereidt (en nu vulle men in: lieden, mensen) tot 
een koninkrijk en priesters. 
Dit geldt weer Israël. Zie Ex. 19:5, 6. Israël moest een koninklijk 
priesterdom zijn. De Gemeente die Zijn (Christus') Lichaams is, 
heeft een veel hogere roeping. Ze is met het Hoofd ver boven alle 
dingen. In 1 Petr. 2:9 is er ook sprake van dat koninklijk 
priesterdom. We weten dat Petrus schreef aan de Besnijdenis. De 
term van Op. 1:6 wijst ook naar Israël heen. Israël wordt Gods 
priestervolk op aarde. 

3. Zijn Vader 1:6; 14:1. Dit is een belangrijke uitdrukking, 
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geheel verschillend van de Paulinische die spreekt van: Onze 
Vader. Zie Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gal. 1:4; Ef. 1:2; Fil. 
1:2; 4:20; Col. 1:2; 1 Thess. 1:1, 3; 3:11, 13; 2 Thess. 1:1, 2;2:16; 
1 Tim. 1:2; Filemon:3. Het « Zijn Vader » komt nimmer bij 
Paulus voor, « onze Vader », nimmer in De Openb. (De term: « 
Onze Vader » in Mt. 6:9 en Luk. 11:2 wordt in de mond gelegd 
der discipelen, d.i. van hen die geroepen werden met Christus op 
tronen te zitten om te oordelen over Israël en die een hoger 
geestelijke positie in zouden nemen.) 

4. Het scherpe tweesnijdende zwaard 1:16; 2:12, 16; 19:15, 21. 
Ook dit geldt voor Israël, zie Joz. 5:13; het zwaard des Heeren 
dat zal neder komen, Jes. 34:5, 6, waarmee Hij Zijn volk zal 
rechten, Jes. 66:16, dat uit Zijn mond uitgaat als adem Zijns 
monds, Jes. 11:4; 2 Thess. 2:8. Dit heeft geen betrekking op onze 
genadebedeling. 

5. Er zijn nog meer dingen die ons wijzen op Israël. Op. 2:9 en 
3:9 zeggen, dat er in die Gemeenten zijn zullen die zeggen dat zij 
Joden zijn en het niet zijn. Hieruit blijkt, dat dit geen gemeenten 
uit de Heidenen zijn, want daar in brengt het Jood zijn geen 
voorrechten die hier wel aanwezig moeten zijn. Meegedeeld zij, 
dat we dit gedeelte ontleend hebben aan Dr. Bullinger's unieke 
werk over The Apocalypse (Die Apocalypse). Dit is de enige 
verklaring die De Openb. geheel toekomstig stelt. We bevelen dit 
werk (Engels of Duits) zeer aan. 
 
TE BESPREKEN PUNTEN VAN DE OPENBARING. Hfdst. 7 spreekt 
van de 144.000 verzegelden uit al de geslachten der kinderen 
Israëls. Wij nemen èn die getallen èn die term letterlijk. Waarom 
daar iets anders van te maken dan God zegt. Uit de kinderen 
Israëls worden er 144.000 verzegeld, apart gesteld. Dat geschiedt 
voor het zegel Gods, het 7e zegel, geopend wordt. Uit de term: 
kinderen Israëls volgt, dat de lijn met Israël weer is aangeknoopt. 
Deze benaming komt het eerst voor in Gen. 32:32 waar duidelijk 
sprake is van het letterlijke volk Israël. Zie verder Gen. 36:31, 
Ex. 1:7, 9 enz. Voor het N.T. zie men hoofdstuk I. Voor: « 
geslachten der kinderen Israëls » en « geslachten Israëls » zie 
men o.a. Richt. 3:2, Jer. 31:1, Mt. 19:28, Luk. 22:30. Hoe de lijn 
weer aangeknoopt wordt, beschrijft De Openb. niet. Die 
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aanknoping moet evenwel geschieden voor de dag des Heeren
komt. Israël wordt weer gezien als een volkseenheid. 

Wat de inhoud betreft, gaat aan de inleiding van de dag des
Heeren, beschreven in hfdst. 6, 8 en 9 en 16-20 vooraf de 
vooravond van hfdst. 2 en 3. AIs uiterste beginpunt kan hfdst.
12:1 genomen worden, de Vrouw, Israël, wordt gezien. De 7
gemeenten zijn er ook reeds voor de dag des Heeren, zij ontstaan
niet in die dag. 
Ons onderzoek van de Openbaring zal zich langs enkele lijnen
moeten bewegen. Achtereenvolgens zullen we in het kort stilstaan
bij: 
 

 
Men houde wel in het oog, dat De Openbaring over Israël

handelt en dat we er niet toe en niet af mogen doen door
vergeestelijking of verandering van de termen. Men trachtte de
lijnen te zien. Het volk Israël wordt gezien met betrekking tot het
wereldrijk. Dat volk splitst zich in twee stromingen, het kleine
stroompje van het gelovig deel dat vasthoudt aan Gods beloften
en waaruit de overwinnaars voortkomen en de brede stroom van
het ongelovig deel dat als Hoer in Babel zetelt. Het gelovig deel
wordt vervolgd door de Draak en het Beest, de Koning van het
vierde wereldrijk, het andere overgrote deel heult met het
wereldrijk, doch wordt om zijn economische machtspositie door
de politieke macht van het vierde rijk gehaat en eenmaal ten
onder gebracht. 
In punt 1 nu handelen we over de inleiding tot De Openb., in punt
2 over Israël Gods volk op aarde, in punt 3 over het wereldrijk in
zijn uiteindelijke macht, in punt 4 over Gods oordelen tegen die
wereldmacht en het afvallig Israël, in punt 5 over Babylon en zijn

1 Op. 1 De inleiding van het Boek.
2  » 2-3 en 12 Het volk Gods,, Israël, op aarde.
3  » 13-17 Het wereldrijk van het Beest.
4  » 18 Babylon.
5  » 6, 7-9, 16-17 De inleiding van de dag des Heeren.
6  » 19-20 's Heeren wederkomst. Het Koninkrijk der

hemelen opgericht. De 1000 jaar en daarna.
7  » 21, 22 Het overige deel en het slot.
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val, in punt 6 over 's Heeren wederkomst en de oprichting van 
het Koninkrijk en in punt 7 over wat nog volgt en overgelaten is.
 
 

C. Nadere uiteenzetting. 
 

1. De inleiding van het Boek. 
 
OPENB. 1. Laat ons thans de aangewezen lijnen volgen. 

1:1 « De openbaring van Jezus Christus ». Dat is de titel. Niet: 
de openbaringen van Johannes, zoals men steeds zegt. 
Openbaring is in het Gr.: apocalypse, d.i. afsluiering, 
ontsluiering, onthulling, het wegnemen van een sluier waarachter 
iemand of iets verborgen is. Het woord komt voor in Luk. 2:32 
waar het vertaald is door: verlichting en verder in Rom. 2:5; 
8:19; 16:25; 1 Cor. 1:7; 14:6, 26; 2 Cor. 12:1, 7; Gal. 1:12; 2:2; 
Ef. 1:17; 3:3; 2 Thess. 1:7; 1 Petr. 1:7, 13; 4:13; Op. 1:1. Samen 
18 maal. Het betekent een bekendmaking van Gods zijde aan de 
gelovigen. 

1:1 « ... die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te 
tonen de dingen die haast geschieden moeten. » 

God heeft Christus de openbaring gegeven. Men kan dit 
opvatten als: Hij heeft ook Hem de toekomstige dag ontsluierd en 
ook: God heeft Hem bestemd Zich eenmaal te gaan openbaren. 
Beide is waar. T. o. v. de dingen die haast geschieden moeten 
kap_ men, nu dat « haast » zoo lang duurt, vragen: Hoe is het te 
verklaren dat er ondanks dit « haast » zo veel eeuwen na de 
neerschrijving van dit Boek zijn verlopen en de dingen nog niet « 
haast » geschied zijn. De misopvatting vloeit niet voort uit de 
Schrift maar uit de vertaling. Het woord door « haast » vertaald, 
betekent niet steeds spoedig maar vaak ook: snel. Als de dingen 
eenmaal gaan geschieden, zal het in snel tempo gaan. De term, in 
het Gr. en tachei, vindt men in Luk. 18:8 (haastelijk); Hand. 12:7 
(haastelijk); 22:18 (in der haast); 25:4 (haast); Rom. 16:20 
(haast); 1 Tim. 3:14 (haast); Op. 1:1 (haast); 2:5 (haastelijk); 22:6 
(haast). We geloven (lat in Op. 1:2 de betekenis is: snel, snel 
verlopend. 

« Te tonen ». Dit werkwoord vindt men ook in Joh. 12:33; 
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18:32; 21:19, waar het vertaald is door: betekenen en in Hand. 
11:28 en 25:27, waar het overgezet is door: te kennen geven. Dit 
had hier ook gekund. Sommigen vertalen: door tekentaal te 
kennen geven, maar dit is een te veel ingelegde betekenis. De 
Openb. is niet uitsluitend « tekentaal » symboliek. Het « tonen » 
ziet op de zichtbare voorstelling, de ontrolling van de taferelen, 
hetzij die in symbolische of- in werkelijke taal worden 
uitgedrukt. 

1:4 Johannes moet de woorden dezer profetie schrijven aan de 
7 gemeenten die in Azië zijn. Het woord: gemeente, Gr. ekklèsia, 
wordt voor meer dan een groep gebruikt. Het betekent een uit- en 
samengeroepen groep en behoeft in het geheel niet te slaan op 
gelovigen en ook niet steeds op eenzelfde groep gelovigen. In 
Hand. 19:39, 40 is het vertaald door: vergadering. Het gehele 
volk Israël heet in de woestijn een ekklèsia, een gemeente, omdat 
het een uit Egypte geroepen groep was, Hand. 7:38, St.V.: 
vergadering. Waar er verschillende gemeenten zijn, behoeven de 
7 gemeenten van De Openb. niet het Lichaam van Christus te 
zijn. Als De Openb. begint, is het Lichaam van Christus reeds vol 
en door uitopstanding en hemelvaart in de overhemelse gewesten 
opgenomen. Ook symbolisere men Azië niet. Azië betekent wel: 
wereld, maar hier is het de Romeinse provincie, waarin de 7 
gemeenten lagen. In de eindtijd zullen zij er weer zijn en zal dit 
woord hun andermaal toespreken. 

1:4 « Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die 
komen zal. » Dit is de Griekse omschrijving van de naam 
Jehovah: Ik zal zijn die Ik zijn zal. Zie 1:4, 8; 4:8. In hfdst. 11:17 
ontbreekt het derde lid: Die komen zal. 
« ... en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn. » De zeven 
geesten voor de troon is niet de benaming voor de Heilige Geest. 
Die is niet voor de troon maar alomtegenwoordig. Het zijn 7 
engelen. Dat blijkt uit hfdst. 8:2: « En ik zag de zeven engelen 
die voor God stonden. » Het zijn dienaren, wijl ze stààn. De 
ouderlingen zitten. Zie hfdst. 4:4; 11:16. Wat staat is knecht of 
schepsel. Zie 7:9, 15; 8:2: 11:4; 14:3, 5; 20:12. Ze heten geesten 
wegens hun snelheid en kracht, Heb. 1:7, 14; Ps. 104:4. Zij 
zullen zeker mede behoren tot de uitverkoren engelen, 1 Tim. 
5:21. 
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1:5 « ... en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden en de Overste van de koningen der 
aarde... » In Ps. 89:28 en 38 vinden we deze drie benamingen 
verenigd. « In Zijn bloed », Gr.: door Zijn bloed. 

Over vs. 6 spraken we reeds. 
1:7 « Zie, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, 

ook degenen die Hem doorstoken hebben en alle geslachten der 
aarde (lees: des lands) zullen over Hem rouw bedrijven; ja amen 
» 

Dit vers is citaat van Zach. 12:10 waar het betrekking heeft op 
Israél. Het Griekse woord gè (nog voorkomend o.a. in geografie) 
betekent zowel land als aarde. Het had hier door land vertaald 
moeten worden. In Zach. 12:12 staat: « en het land zal 
rouwklagen, elk geslacht bijzonder. » Christus zal komen 
allereerst voor Israël. Het alle oog zal Hem zien zal wel eenmaal 
ook letterlijk alle oog zijn, maar we moeten het hier o.i. eerst tot 
Israël beperken en tot Christus' bekendwording aan dat volk. 

1:8 « Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere (het begin en 
het einde is ingevoegd uit Op. 22:7.3) Die is en Die was en Die 
komen zal, de Almachtige. » 

Dit zijn alle O.T. titels. De Alfa en de Omega wil zeggen: de 
Eerste en de Laatste; de alfa is de eerste, de omega de laatste 
letter van het Gr. alfabet, wij zouden moeten zeggen: de A en de 
Z. Zie Jes. 41:4; 44:6; 48:12. De Almachtige is de vertaling van 
het Hebr. Zebaoth, heerscharen. Zie 1 Sam. 1:3; 14:4 e. a. In de 
Openb. komt deze titel 9 maal voor: zie 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 
16:7, 14; 19:6, 15; 21:22. 
 
DE ZOON DES MENSEN. Nu volgt de beschrijving van de alles 
overweldigende verschijning van de verheerlijkte Mensenzoon, 
de Jehovah van het O.T. Reeds Daniél zag Hem ook zo. Op een 
klein verschil na. In Daniël 10 lezen we van de Man met linnen 
bekleed. Zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufaz, 
vs. 5. In Op. 1:13 staat, dat Hij aan de borsten omgord was. Het 
aan de lendenen omgord zijn wijst op een ten dienst gereed staan 
om uit te trekken, het aan de borsten omgord zijn op de 
koninklijke rust. Verder loopt Dan. 10:6 bijna parallel met Op. 
1:14 en 15. In Dan. is sprake van bet hebben van een stem als een 
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menigte, in Op. 1 als van vele wateren. In Dan. 10 wordt Zijn 
aangezicht gezien als de gedaante des bliksems. Hiervan spreekt 
Johannes niet. Daniël noemt daarentegen niet de sterren. 

Deze Man met linnen bekleed, deze Mensenzoon, is de 
Jehovah van het O.T. Dat blijkt uit Op. 1:11, waar Hij, Christus, 
Zichzelf noemt de Eerste en de Laatste, met welke titel Zich in 
Jes. 41:4; 44:6; 48:12 Jehovah de Heere, de Koning Israëls en 
Zijn Verlosser, de Heere der heerscharen benoemt. Het mysterie 
der Godheid is niet op te lossen, het kan alleen in geloof 
aanvaard en erkend worden. Hoe Christus zowel God als 
Jehovah, als Engel des Heeren, als Zoon des mensen is, is 
ondoorgrondelijk, maar daarom niet minder waar. Col. 2:2 
spreekt van de verborgenheid van God en de Vader en van 
Christus. De Zoonsopenbaring behoort daar mede toe. 
 
IN. In vs. 9 en 10 is te letten op het 5-voudig Gr. woord « en ». 
Dat is 2 maal vertaald door in: in de verdrukking, in den geest, 1 
maal door: van: van Jezus, 2 maal door op: op het eiland, op den 
dag des Heeren. Het Gr. zegt: Ik, Johannes, die uw broeder ben 
en medegenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de 
lijdzaamheid in Jezus Christus, was, in het eiland genaamd 
Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus 
Christus. Ik was in de geest in de dag des Heeren en ik hoorde 
achter mij een grote stem als ener bazuin. Evenals de oude Griek 
beschouwt ook de Fransman een eiland als een ruimte, hij 
spreekt van: dans file, in het eiland, waar wij zeggen: op. 
Johannes was in de dag des Heeren. De vertaling: op de dag doet 
denken aan de korte tijdsruimte van 24 uur. Bij langere 
tijdsruimten spreken wij van in. Eens in de week, eens in de 
maand, eens in het jaar. Maar- op een dag. De vertaling heeft er 
mede grote schuld aan, dat men tot de verkeerde opinie kwam, 
dat de dag des Heeren de Sabbat of de Zondag is. Als er « in » 
stond, zou men eerder vragen wat dit betekenende St. Vertalers 
hebben hier hun visie neergelegd, niet de tekst laten spreken. 

1:19 « Schrijf de dingen die gij gezien hebt en hetgeen is en 
hetgeen geschieden zal na dezen. » 

Op deze tekst is door het Darbisme een stelsel van uitlegging 
gebouwd, dat De Openb. in drieën verdeelt: Hetgeen gij gezien 
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hebt, is dan Op.1, hetgeen is, beslaat de perioden die men in 
hfdst. 2 en 3 meent te moeten zien, hetgeen geschieden zal na 
dezen, omvat dan wat plaats heeft na hfdst. 2 en 3, na de 7 
perioden der, Kerkhistorie, na de opname « der » Gemeente. 
Deze verklaring gaat naar twee zijden mank. Het « na dezen » 
betekent bij de profetie niet een historische volgorde aan te 
wijzen, zoals bij een verhaal (zie Luk. 5:27; 10:1; 12:4; 17:8; 
18:4; Joh. 3:22; 5:14; 7:1; 19:38; 21:1; Hand. 13:20; 18:1) maar 
een meer onbepaald: daarna. (Joh. 13:7; Hand. 7:7; 1 Petr. 1:11). 
Zie ook Op. 1:19; 4:1; 9:12. Verder staat in het Grieks voor « 
hetgeen » het meervoudig onzijdig betrekkelijk voornaamwoord, 
en voor « is » staat hetzelfde woord dat in vs. 20 tweemaal door 
« zijn » vertaald is. De woorden « hetgeen is » betekenen niet: 
hetgeen nu bestaat, maar: wat ze betekenen. In Mt. 9:13 en Hand. 
2:12 hebben we een dergelijke uitdrukking. Er staat dus: Schrijf 
de dingen die gij gezien hebt en wat ze betekenen. Die dingen 
betreffen niet de geschiedenis der Kerk zoals die zich nu 19 
eeuwen lang in de tussenbedeling ontwikkeld of voortgezet heeft, 
maar die welke betrekking hebben up de dag des Heeren, 1:10. 
En deze komt niet, gelijk we zagen, voordat de Antichristus er is, 
2 Thess. 2:2, 3 grondtekst. 

Hiermee valt de mening alsof de 7 gemeenten 7 profetische 
tijden der Christenheid zijn. We spreken hierover in het volgende 
punt. 
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2 Het Volk Gods op aarde. 
 
OPENB. 2 EN 3. De leer, dat Op. 2 en 3 een profetisch overzicht is
van de historie der Chr. Kerk, van onze bedeling dus, wordt door
vele uitleggers gedeeld. De 7 perioden meent men dan de
volgende te zijn: 
 

 
Ook wij deelden eertijds die opinie. Het schone werk van Dr. E.

W. Bullinger, Die Apocalypse oder der Tag des Herrn, uit het
Engels vertaald (The apocalypse or The Lord's Day), gevoegd bij
duidelijker inzicht in de bedelingen, bijzonder die der
verborgenheid, heeft ons anders leren zien. De 7 gemeenten zijn
thans voor ons 7 Israëlitische gemeenten in Azië, voor welke de 7
brieven bijzondere betekenis zullen hebben vlak voor en in de dag
des Heeren. Wij geloven thans dat Efeze Efeze is, Smyrna
Smyrna, enz. en dat als de Heere zegt: Azië het ook Azië is, niet
Europa. 

In de 7 brieven aan de gemeenten worden we gewezen op
toestanden en feiten die zich nimmer in de Kerkgeschiedenis
voorgedaan hebben. Zij zijn geheel van de Apostolische Brieven
onderscheiden. De traditieleer stuurt in verkeerde
uitleggingsbanen. Paulus' Brief aan Efeze leert ons het met
Christus gezet zijn in het overhemelse, deze brieven wijzen op
aardse heerlijkheid. De laatste spreekt van het zitten met Christus
in Zijn troon, terwijl het Lichaam met Christus zit aan Gods
rechterhand in 's Vaders troon, ver boven alles. Men lette ook op
de term: engel der gemeente. Hiermee kan een mens bedoeld zijn,
want de Heere zond 70 « engelen », St. V.: boden, uit voor Zijn 

Efese — historie der late eeuw.
Smyrna — 2e eeuw; vervolging.
Pergamus — 3e-8ste eeuw; staatskerk.
Thyatire — 8ste-15e eeuw; het Pausdom gevestigd.
Sardis — 150-19e eeuw: het Protestantisme in opkomst en

verval.
Filadelfia — 19e eeuw; het herlevende deel.
Laodicea — 203e eeuw, het versteende deel, naam

christendom.

585



aangezicht, Luk. 9:52. Men heeft van de engelen der 7 
gemeenten bisschoppen gemaakt om de brieven in de 
Kerkhistorie te wringen. In de Joodse synagoge was de engel der 
gemeente de dienaar die de mond der vergadering was. Boven 
hem stond de overste der synagoge. Sommigen denken hierbij 
aan engelen in de hemelen, anderen houden hen voor mensen. In 
elk geval bewijst de term: engel der gemeente, dat we hier niet 
met perioden te doen hebben, want dan zou er voor elke periode 
een man geweest moeten zijn' die die hele periode leidde. Het 
Russellisme meent_ die wel te kunnen aanwijzen en plaatst als 
eerste Paulus en Johannes, maar vergeet, dat Johannes, die zelf 
een engel voor hen heet, moest zenden aan de 7 engelen, dus aan 
zich zelf! En aan Paulus die waarschijnlijk al gedood was! 
Vergeestelijking leidt tot allerlei ongerijmdheden. 

Gaan we nu een en ander na. 
 
EFESE. Efese's belofte is een aardse: te eten van de boom des 
levens die in het paradijs Gods is. Men mene niet, dat dit de 
hemel is. De Openb. verklaart hierin zichzelf. In Openb. 22 zien 
we op de nieuwe ààrde de boom des levens, waarvoor in Op. 2 de 
belofte ligt. Waarom er iets anders van te maken als het boek zelf 
het niet doet. Verder zij opgemerkt, dat het hier gaat over de 
werken. 

De uitdrukking: Die oren heeft om te horen komt buiten De 
Openb. alleen in de Evangeliën voor. En wel 6 maal: Mt. 11:15; 
13:9, 43 Mk. 4:23; 7:16; Luk. 14:35. Deze betreffen Israël. In De 
Openb. vinden we de uitdrukking 8 maal, n.l. hfdst. 2:7, 11, 17, 
29 en 3:6, 13, 22 en 13:9. Mt. 11:15 laat ons zien, hoe de tekst 
voorkomt juist na het geweld doen op het Kon. der hemelen, zie 
vs 12. Indien men het wilde aannemen, was Johannes de Elia die 
komen zal, d.i.: was Johannes' arbeid voldoende om hen er toe te 
leiden. Wie (daarnaar) oren heeft om te horen, die hore, zegt de 
Heere. In De Openb. richt de Heere Zich weer tot Israëls 
gelovigen en voegt er telkens de vermaning bij te horen. 

Het « uw eerste liefde verlaten », ziet op Jer. 2:1, 2 en Ez. 
16:8-10. (Zie Op. 1:5) . 
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SMYRNA. De titel: de Eerste en de Laatste is O.T. De laste ring 
dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, is een 
duidelijke aanwijzing, dat het hier over Israël gaat. Er zullen in 
de eindtijd personen inkomen die er een voordeel in zullen zien 
voor Joden door te gaan. De Duivel zal enigen in de gevangenis 
werpen. De verdrukking zal 10 dagen duren. Waar de grote 
verdrukking langer zal duren, mogelijk wel 1260 dagen, is deze 
tekst een bewijs, dat God uit die verdrukking kan bewaren al gaat 
men er door heen. We nemen die 10 dagen voor letterlijk 10 
dagen en vragen waar dit ooit in de Kerkhistorie geschied is, als 
we daarin moeten zoeken naar de verklaring van Smyrna's brief. 
De belofte van de kroon des levens houdt verband met Genesis. 
3. Adam is daartoe niet gekomen. 
 
PERGAMUS. In Pergamus zal de troon van Satan zijn. Antipas 
wordt gedood, Bileams lering wordt gehouden, n.l. 
samenkoppeling met het hoerachtige Heidendom, Num. 25:2: 
31:16. De Nikolaieten hier zijn onbekend evenals die in Efese. 
De naam betekent: Volksoverheersers; het zijn waarschijnlijk zij 
die het volk door het woord in hun macht krijgen. De 
overwinnaars ontvangen het manna dat verborgen is. Men weet, 
dat Mozes een kruik manna moest bewaren. Ex. 16:32-34. Dit 
was het verborgen manna. Het is type van het aionische leven. 
De witte keursteen doet denken aan de stenen die Aaron droeg in 
de borstlap, Ex. 28:15-21. 
 
THYATIRE. We zien hier een Izebel optreden die verleidt tot 
afgodendienst en hoererij. Dit zal niet vreemd zijn in de eindtijd. 
Men leze Gods straf daarover. De belofte voor de overwinnaars 
is de Heidenen te mogen hoeden met een ijzeren roede. Dit 
verwijst naar Op. 12, waar van de mannelijke zoon (die nièt 
Christus is) hetzelfde wordt gezegd. Zie aldaar. De Morgenster is 
Hij Die uit Jakob zal voortgaan, Num. 24:17 en in 2 Petr. 1:19 
genoemd wordt. 
 
SARDES. De Heere zegt te komen als een dief in de nacht. Ook 
dit verwijst naar de eindtijd. Men vergelijke dit met 1 Thess. 5:2, 
waar die gelovigen gezegd wordt de tijden zeer wel te weten. Vs. 
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4 zegt, dat hun die dag niet als een dief moet bevangen. Die van 
Sardes kan de dag des Heeren wèl overvallen. Hieruit volgt, dat 
die gemeenten er zijn voor die dag en dat het onderscheiden 
groepen zijn van de Thessalonicenzergroep. De belofte is te 
zullen wandelen in witte klederen, het niet uitdoen uit het boek 
des levens en het belijden van de naam voor Christus' Vader en 
Zijn engelen. Zie Mt. 10:32; Luk. 12:8. Men denke bij het 
uitdoen van namen uit het boek des levens aan Davids helden. 2 
Sam. 23:8-39. In die lijst worden er gemist die vroeger met hem 
waren. Joab is er niet bij, wel zijn wapendrager, vs. 37. Ook zijn 
broers: Abisai en Asaël, vs. 18, 24. Ook missen we Abjatar, 
Davids vriend, 1 Sam. 22:20-23, en Achitofel. De zoon van 
Achitofel bleef David trouw, vs. 34. De weggelatenen zijn geen 
overwinnaars, zij staan niet in het boek des levens. Zo zal het 
antitypisch gaan met velen in Sardes, zij zullen geen ingang 
hebben in het Koninkrijk der hemelen. 
 
FILADELFIA. De Heilige is een titel der Godheid, Hos. 11:9; Hab. 
3:3; Ps. 16:10; de Waarachtige, zie 1 Thess. 1:9; Jer. 10:10: 1 
Joh. 5:20. De sleutel Davids herinnert aan Jes. 22:15-25. 
Jeruzalem was bijna, ingenomen. In plaats van boete te doen, 
vierde het volk feest. De schatmeester was Sebna. Hij had een 
schoon graf voor zich laten bouwen, iets wat feitelijk inging 
tegen de opstandingsgedachte, die David telkens bezielde. Alsof 
het graf zijn huis moest wezen. Sebna werd afgezet en Eljakim 
kreeg zijn ambt. De sleutel Davids werd aan een ander gegeven. 
De sleutel Davids wil zeggen: open toegang te hebben tot Davids 
huis en troon. Die sleutel nu heeft Christus. Hij opent en niemand 
sluit, Hij kan het graf openen om tot de gewisse weldadigheden 
Davids, het aionische leven in het Koninkrijk, te doen komen. 
Hij kan sluiten, uitsluiten uit de zegeningen en niemand kan 
openen. Weer is er sprake van personen die zich uitgeven voor 
Joden en het niet zijn. De geopende deur is de toegang tot het 
Koninkrijk. De ure der verzoeking staat nog te wachten, het is de 
tijd van de antichristussen. De Antichristus zàl zich uitgeven 
voor Israëls Messias en daarna een verbond maken gedurende 
Daniëls laatste jaarweek, Dan. 9:27 en het offer wegnemen. Dan 
vangt de grote verdrukking aan. De Heere komt dan spoedig 
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weder en kan daarom dus zeggen, dat Hij haastelijk komt. De 
overwinnaars worden pilaren in de tempel Gods. Dit herinnert 
aan de pilaren Jachin en Boaz in Salomo's tempel. Vanzelf zijn 
het zinnebeeldige pilaren, geloofsvaststellers. Verder verkrijgen 
zij ook toegang tot het een aioon later nederdalende Nieuwe 
Jeruzalem. 
 
LAODICEA. Deze gemeente is koud noch warm, wordt daar om 
uitgespuwd. Wie evenwel 's Heeren stem hoort, zal het 
avondmaal d.i. het maal met Hem mogen houden. Men denke 
hier niet aan wat we thans het Avondmaal noemen, maar aan 
Luk. 12:37: « Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer als hij 
komt, zal wakende vinden: voorwaar Ik zeg u, dat hij zich zal 
omgorden en zal ze doen aanzitten en bij komende, zal hij hen 
dienen. » Zie ook vs. 38. Zie verder Mt. 22:2, 3; Luk. 14:15; 
22:16-18; Mk. 14:25; Op. 19:9. De overwinnaars dezer gemeente 
wordt de hoogste belofte gegeven: met Christus, te mogen zitten 
in Zijn troon. Dit is Davids troon, Luk. 1:31-33, de troon Zijner 
heerlijkheid, Mt. 25:31. Dit wordt vervuld in Op. 20:4: Zij 
heersen met Christus de 1000 jaar. Deze troon staat niet in de 
hemel, maar op de aarde. 
 
OP. 2 EN 3 TOEKOMSTIG. Wie zo een en ander nagaat en de 
Schrift, waar mogelijk, letterlijk neemt, zal inzien, dat we hier in 
een geheel andere sfeer zijn. Hier staan werken voorop, het gaat 
over het beworstelen van volmaaktheid in de aardse sfeer. Van 
de geestelijke toepassing zwijgen we hier. We ontkennen de 
mogelijkheid daarvan niet. De mystieke toenadering tot God in 
de Wedergeboorte gaat langs verschillende trappen. Zoo worden 
er vele groepen gevormd. In Israël en daarbuiten. Op. 2-3 geven 
ons een blik in de toekomstige toestanden en omstandigheden 
van Israëls gemeenten tegen de dag des Heeren. in Op. 12 wordt 
ons daarvan de inleiding gegeven. Dit hoofdstuk gaat in het 
begin naar tijdsorde vooraf aan hfdst. 2 en 3. Het vervolg loopt er 
mee parallel, het eind valt er mee samen. Op. 12 is een ander 
aanzicht' en geeft een ander beeld van hetzelfde volk Gods. 
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DE VROUW VAN OPENB. 12. Israël heet Jehovah's Vrouw, Jes. 
54:6. Zij heeft zich door haar zonde van haar Man vervreemd en 
moet vele dagen blijven zonder de gewenste dingen, Hos. 3. 
Eenmaal zal de Heere Zich der Huisvrouw ontfermen, Hij zal 
haar roepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, Jes. 
54:6. « Voor een kleinen tijd heb Ik u verlaten, maar met grote 
ontfermingen zal Ik u vergaderen, >, vs. '7. In de tijd van De 
Openb. is dit nog niet geschied, maar wordt Israël weder als 
Vrouw erkend. In Openb. 12 zien we haar met de maan onder 
haar voeten. Dit betekent mogelijk: het Oude verbond, Zij is 
bekleed met de zon: het Nieuwe verbond wordt ingezet. God 
gedenkt aan het aan Abraham en andere profeten 
onvoorwaardelijk beloofde. Op haar hoofd is een kroon van 12 
sterren, symbool der 12 stammen. 

We zien hier, dat Jakobus' woord aan de 12 stammen zal 
vrucht dragen. Er is thans reeds een nationale eenheid komende, 
die nog wel geen geestelijk Tehuis moge hebben, waar hopend 
uitziet naar de vervulling van Gods beloften, naar de toekomstige 
heerlijkheid waarin de Zon der gerechtigheid opgaat. « Ulieden 
daarentegen die Mijn naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan, » Mal. 4:2. Zomer is het thans nog niet. Nog is Israël de 
verdrukte door onweder voortgedrevene ongetrooste, Jes. 54:11.
 
DE MANNELIJKE ZOON. In de tijd van het in vervulling gaan van 
De Openb., is Israël zwanger. Zwanger om, kinderen te baren die 
Christus als Messias erkennen. Het baart ze dan ook. Deze 
kinderen heten de Mannelijke Zoon. Velen menen, dat dit op 
Christus slaat. Dat nu gaat niet op. Laat ons zien. De Vrouw is 
Israël, maar Israël als vólk heeft de Christus niet gebaard. Op. 12 
zegt, dat dit deel een teken is in de hemel, een symbool. De 
Vrouw is Israël, een groep, een veelheid, de Mannelijke zoon 
moet daar ook ook een veelheid zijn, niet een enkele. Bovendien, 
als men voor de Vrouw letterlijk Maria neemt, moet men het 
andere ook letterlijk nemen en aanvaarden, dat de Draak, de 
Duivel, letterlijk voor Maria stond om Christus te verslinden. 
Men zij consequent in zijn verklaring. Als symbool, genomen 
voor Israël en een groep uit Israël voortkomend in de, eindtijd, 
gaat alles op. De eigenaardige uitdrukking: mannelijke zoon, laat 
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zich verklaren uit het feit, dat het woord zoon in het Grieks 
onzijdig is. De Gr. taal zegt dus eigenlijk: het zoon. Daarom 
moest er mannelijke bij staan om aan te geven, dat het mannen 
zijn, zónen Israëls, die geboren worden. Hun taak is om later de 
Heidenen te hoeden met een ijzeren roede. Voor mannelijke zoon 
zouden wij in onze taal gezegd hebben : een kind van bet 
mannelijk geslacht. 

Gods Woord constateert veelal de feiten. Niet de processen die 
tot de uitkomst leiden. Ook hier is dat het geval. Vanzelf gaat 
alles niet zo snel. Er is tijd voor nodig. De baring, de opwassing, 
de strijd met de draak, de wegrukking enz. loopt over een hele 
periode. Het verblijf in de woestijn duurt reeds 1260 dagen, vs. 6 
dus 3½ jaar of een tijd (een jaar) tijden (2 jaar) en een halve tijd 
(½ jaar). Voor de dag des Heeren begint, heeft de « baring » 
reeds plaats gehad. De « zoon » zijn de in Christus gelovigen uit 
Israël die het Lam volgen waar het ook heen gaat, Op. 14:4. Dat 
zijn de 144000 verzegelden uit de geslachten Israëls Op. 14:1; 
12:5. Zij zijn maagden, d.i. maagdelijk, ongehuwd. Zij zijn 
gekocht uit de mensen tot ,eerstelingen voor God en het Lam. 
Jakobus wijst er op in hfdst. 1:18. Het zijn alle mannen, 14:4. 

Zo bezien blijkt, dat een deel van Op. 12 voorafgaat aan Op. 2 
en 3 en ons een beschrijving geeft van wat reeds voor de dag des 
Heeren aanvangt. Evenwel valt het grootste deel er van in die 
dag. De Draak treedt op en wil de Mannelijke zoon verslinden. 
Dit heeft plaats onder het vijfde zegel en is vervulling van Mt. 
24:8-10: « Alsdan zullen zij u (in Jezus gelovende Joden of 
Israëlieten) overleveren en zullen u doden en gij (gelovig Israël) 
zult gehaat worden van alle volken om Mijns naams wil... Maar 
wie volharden zal tot het einde toe zal zalig (behouden) worden. 
» De vervolging is het werk van de Draak die door de 
verschuiving der rijken door de in vs. 6 en 7 genoemde oorlogen, 
de vier wereldrijken, tot stand doet komen, het vierde er van de 
oppermacht geeft en Israël, en de door God ter 
wereldheerschappij bestemde heiligen, vervolgt, Dan. 7. 
 
DE 2 GETUIGEN. Onder die vervolgingen zullen de twee getuigen 
opstaan om te profeteren, 1260 dagen, de eerste helft van Daniëls 
70ste jaarweek. Als zij hun getuigenis zullen voleind hebben, 
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worden zij door het Beest dat uit de afgrond, het graf of het 
onderaardse (Rom. 10:7) opkomt, de 8ste koning, Op. 17:11, 
gedood. Na 3½ dag onbegraven op de straten van Jeruzalem, 
gelegen te hebben, herleven zij door Gods levensgeest en varen 
op Gods machtswoord op, 11:7-12. Dan wordt waarschijnlijk ook 
de Mannelijke zoon opgenomen. 

Men symbolisere de twee getuigen niet. Sommigen houden 
hen voor het O. en N.T. Alsof zij zakken om zouden kunnen 
hebben, alsof hun dode lichamen op Jeruzalems straten zouden 
kunnen liggen. Uit Zacharia 4 blijkt, dat de twee olijfboomen 
twee personen waren. Een ervan was Zerubbabel, de ander wel 
Jozua de hogepriester. De twee olijfbomen in Op. 11 zullen ook 
twee personen zijn. Hun namen noemt de Schrift niet. Uit vs. 6 
blijkt dat ze soortgelijke wonderen doen als Mozes en Elia. Of 
deze het soms zijn? We weten het niet. In die tijd zal men het 
weten. Elia zal in elk geval terugkomen. Men neme ook hier de 
Schrift, waar mogelijk, letterlijk. 

De twee getuigen worden gedood te Jeruzalem. Dat immers is 
de stad, waar de Heere gekruisigd is, vs. 8. Geestelijk mag het 
Sodom en Egypte heten, letterlijk is het de stad in Kanaän. Zo 
blijkt ook hier, dat De Openb. zich om Israël concentreert. Na 3½ 
dag staan zij op en varen ten hemel, vs. 11, 12. Er komt een grote 
aardbeving in Jeruzalem, het tiende der stad valt er door en 7000 
namen van mensen, dit is: personen, komen om. 
 
SATANS NEDERWERPING. Als de Mannelijke zoon wordt 
weggerukt, met de 2 getuigen, hun leidslieden, letterlijk 2 
personen, wordt de Draak uit de hemel geworpen, 12:7. De 
Draak is de Oude slang. De traditie leert, dat Satan in de hel is, 
de Schrift zegt dat hij in de hemel is. Over zijn nederwerping is 
grote vreugde. « Nu is de zaligheid en de kracht en het 
Koninkrijk geworden onzes Gods en de macht van Zijn Christus, 
want de verklager onzer broederen die hen verklaagde voor 
onzen God, dag en nacht, is nedergeworpen, 12:10. » En zij (de 
Mannelijke zoon, de 144000 verzegelden) hebben overwonnen 
door het bloed des Lams en door het woord hunner getuigenis en 
zij hebben hun leven (Gr.: hun ziel, hun persoon, zichzelf) niet 
liefgehad tot de dood toe, » 12:11. Zie ook Mt. 16:25. Dit is de 
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3½ jaar voor de wederkomst. Satan heeft nu nog een kleine tijd, 
12:12. Wee der aarde. 
 
VERVOLGING. Nu komt de vervolging der Vrouw. Zij moet 
vluchten naar de woestijn. Hiervan spreekt Mt. 24:20. Dan is de 
gruwel der verwoesting gesteld, Dan. 9:27; Mt. 24:15. Dit duurt 
3½ jaar. Gedurende die tijd wordt Israël in de woestijn 
onderhouden, 1260 dagen, Op. 12:6. Met het oog op die tijd heeft 
de Heere Jezus bijzonder het Onze Vader gegeven, het gebed om 
het komende koninkrijk, de bede dat Gods wil geschiede op 
aarde en het: geef ons heden ons dagelijks brood. In het Gr. staat 
voor: dagelijks een woord dat maar eenmaal voorkomt en 
betekent: op-zijnde of op komende d.i. nederdalende, 
neerkomende brood. Dit is wel licht een vernieuwd nederdalen 
van manna in de woestijn, waarheen vele getrouwen in Israël 
moeten vluchten, mogelijk dezelfde woestijn, waardoor Oud 
Israël getrokken is en Elia heen vluchtte voor Izebel. De Slang 
tracht het vluchtende Israël door waterstromen te verzwelgen. Dit 
mislukt door Gods tussenkomst, de aarde verzwelgt de rivier, 
12:15, 16. Nu gaat de Draak heen om krijg te voeren tegen de 
overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de 
getuigenis van Jezus (Christus) hebben, 12:17. Dit is wel de grote 
schaar, Op. 7:9-17 die door de grote verdrukking heen moet. De 
vervolging bestaat hierin, dat zij niet kunnen kopen of verkopen, 
omdat zij het merkteken van het Beest niet hebben aan hoofd of 
rechterhand of het getal zijns naams, 13:16, 17. Vandaar dat ze 
honger en dorst moeten lijden, dat ze geen schuilplaats hebben en 
hitte moeten verduren, 7:15, 16. De grote schaar zijn de overigen 
van het zaad der Vrouw, dus uit Israël. Zij zijn uit alle natie, 
geslachten en volken en talen, niet wat afkomst, oorsprong 
aangaat, maar wat woonplaats betreft, 7:9, want Israël is dan nog 
niet in zijn land teruggekeerd. Eenmaal zullen zij niet witte 
kleden voor de troon staan en God en het Lam dienen. Het Lam 
zal ze weiden als de Grote Herder en God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen. Op. 7:9-17 is een anticipatie, vooruitgrijping, naar 
de 1000 jaar, valt dus naar de uitkomst in de toekomende eeuw, 
de vervolging in het einde van deze eeuw. 

Alles in het oog nemende blijkt dus, dat er zeker drie groepen 
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zijn: de Vrouw, mogelijk het reeds teruggekeerde deel in het 
Land, de 144000 verzegelden en de grote schaar. Alle zijn uit 
Israël. Zij die zich thans tot de 144000 verzegelden willen 
rekenen, zullen in dat opzicht beschaamd uitkomen. Hiertoe 
behoren alleen Israëlieten, uit alle geslachten der kinderen 
Israëls. Waar wij uit de Heidenen zijn, vallen we er buiten, wij 
zijn van nature niet uit Israël. Tot de 144000 behoren ook geen 
vrouwen, zij zijn met vrouwen niet bevlekt, het kunnen dus 
alleen mannen zijn. Men leze wat er staat en neme het steeds, 
waar mogelijk, letterlijk. Dan komt er klaarheid. 
 
 

3 Het-wereldrijk van het Beest. 
 
OPENB. 13 EN 17. Bij Daniël hebben we reeds uiteengezet, hoe in 
grote trekken het verloop der wereldhistorie zal wezen. Het 5e

rijk van Daniël 2 is nog niet gekomen of hoogstens in opkomst. 
Het vierde is geweest. Toen Israël in Hand. 28 geestelijk en in 70 
na Chr. politiek uitgeschakeld werd en tijdens de bedeling der 
verborgenheid, aanvangend na Israëls terzijdezetting, Lo-Ammi 
is, zinkt het vierde rijk, dat het laatste had kunnen worden terug 
en verbrokkelt. De eb komt. Deze eb in de historie heeft 'n 19 
eeuwen geduurd. Nam het Romeinse rijk in 117 na Chr. Bábel in, 
gaandeweg zonk het weg. Nu is het vijfde rijk nodig om met het 
vierde in bond en de andere onderwerpend, het rijk van 't Beest te 
worden van De Openb.Waar Israël weer aan liet opkomen eis, zal 
ook het vijfde rijk verschijnen en tegenover Israël komen te 
staan. Hoe lang dit nog duren kan, is niet te zeggen. De vloed zal 
evenwel opkomen. Na dit vijfde rijk komt de « zee », de 
woelende wateren van volken en scharen en natiën en tongen, 
Op. 17:15. En dan klimmen uit die zee de 4 dieren op van Dan. 7, 
waarvan de eerste drie de herleving zijn van de oude rijken 
Babel, Medo-Perzië en Griekenland en het vierde het 
gecombineerde vierde en vijfde rijk van Dan. 2, dat de overige 
zal vertreden. We herhaalden kort Daniël. Zie aldaar de bredere 
uiteenzetting. 
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HET VIERDE RIJK. De Openb. nu heeft het over dit vierde rijk en 
is daarmee de voortzetting van Daniël. Het verband er mee ligt in 
Op. 13:1 « En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 
hoofden en 10 hoornen. » De 7 hoofden zijn de cesars, keizers of 
heersers der 4 wereldrijken. Babel 1, Medo-Perzië 1, 
Griekenland 4, Pan-Europa 1, benevens de 10 koningen van het 
dan voorbijgegane vijfde rijk. Daniël 7 spreekt van die 10 
hoornen in vs. 7, 20 en 24, Dan. 9 over de vierdeling van het 
derde rijk, zie vs. 22, 23. De « hoofden » komen eerst op in de 
laatste tijd, met hen begint de aanvang van die rijken. 

Johannes ziet het vierde beest als de pardel, de beer en de 
leeuw, Daniël als leeuw. beer en pardel na elkaar opkomen en 
vertreden worden door het ongenoemde gedrocht. Johannes blikt 
terug, zij zijn er dan al. Hij legt alleen het aanknoopingspunt met 
Daniël om dan verder te gaan. Dat doet hij in hfdst.17 

Het vierde wereldrijk van Dan. 7 is dat, hetwelk de Draak 
stevigt. Het is het Beest dat Johannes uit de zee ziet opkomen. 
Uit Op. 13 blijkt, dat het Beest zowel een rijk als een persoon is. 
Eerst wordt van het rijk gesproken, vs. 1, daarna van de persoon, 
vs. 4. Het blijkt, dat het Beest een der hoofden is, vs. 3, o.i. het 
hoofd van het vierde rijk, dus van Pan-Europa. 

Het Beestrijk zal er eerder zijn dan de Beestpersoon. Johannes 
zag, dat dit rijk dan reeds vijf koningen gehad heeft, Op. 17:10. 
In het stadium waarin hij het toen zag, was reeds de zesde koning 
aan het bewind. O.i. vallen de vijf koningen onder de 7 zegelen. 
De politieke Antichristus is er dan al, het is de Kleine Hoorn uit 
Dan, 8, opkomend uit een der 4 staten van Griekenland, het derde 
wereldrijk, dus niet uit Rome. Hij heeft dan nog niet de 
wereldmacht in handen, de zesde koning heerst dan nog over het 
Gedrocht, de Antichristus is nog de verachte. Het gaat evenwel 
niet goed met het wereldbewind. Vandaar dat er reeds vijf 
koningen gevallen zijn en de zesde het ook niet houden kan. De 
Antichristus weet nu de aarde te bekoren, de ure der verzoeking 
is gekomen. Eindelijk gelukt het hem 3 der 10 hoornen uit te 
rukken. Daarmee is de weg gebaand om de plaats van de zesde 
koning van liet vierde rijk in te nemen. Deze wijkt of sterft. In 
elk geval komt de politieke Antichristus als de zevende koning. 
Nu kan men hem het Beest noemen. Hij is tevens ook de achtste, 
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Op. 17:11. 
 
HET BEEST. De dag des Heeren komt niet, voordat de mens der 
zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard is. Voor hij 
geopenbaard is, is hij er al, doch niet als vorst van het vierde 
wereldrijk. Hij is er als Kleine Hoorn, die zich groot maakt, Dan. 
8:10. Hij is dan vorst van een der Griekse rijken, Dan. 8:9, nog 
niet van het Beestrijk. Die toestand ziet Johannes in Op. 17:10. 
Ook zo is Daniël met De Openb. verbonden. De troonsbestijging 
van het Beest heeft mogelijk plaats in de pauze tussen het zesde 
en zevende zegel. De pauze van een half uur in de hemel is daar 
dan symbool van. Zijn optreden als Beest valt dan onder de 7 
bazuinen en de 7 schalen, de tijd van de laatste jaarweek van 
Daniël 9, waarin hij een verbond maakt voor een week, vs. 27. 

Na drie koningen vernederd te hebben, sluit het Beest met tien 
koningen een verbond. Of dit de reeds genoemde tien zijn, zegt 
de Schrift niet. Op. 17:12 zegt, dat de tien hoornen tien koningen 
zijn die het koninkrijk nog niet ontvangen hebben, maar als 
kortingen macht ontvangen op (of voor, gedurende) een ure met 
het Beest. We kunnen aannemen, dat evenals het Beest opnieuw 
gevestigd wordt, de hoornen, waarvan er reeds drie uitgerukt 
waren, opnieuw optreden met dusdanige macht als er nog niet 
geweest is. Anderen houden hen, evenals de reuzen van Gen. 6, 
voor bovenmenselijke geweldhebbers, geboren uit de vereniging 
van engel en mens. Christus' toekomst lijkt dan ook zo voor hen 
op de dagen van Noach, Mt. 24:38, 39. We laten dit punt 
onbeslist. 

Het vierde wereldrijk heeft nu ook ten volle de wereldmacht. 
Het Beestmens, de politieke Antichristus, de mens der zonde, de 
zoon des verderfs, heerst nu. Hij maakt nu een verbond met 
Israël en heerst over het afvallige volk, Dan. 8:23. Dan beginnen 
evenwel de twee getuigen hun getuigenis, 0p. 11:2-7. Dit duurt 
3½ jaar. Zij getuigen ongetwijfeld tegen de verbondssluiting en 
de onheilige Anti-Goddelijke verbintenis, zoals een Mozes tegen 
Farao, een Elia tegen Achab sprak. 
 
DE DODELIJKE WONDE. het Beest krijgt na de herleving der 
getuigen een dodelijke wonde. « En ik zag een van zijn hoofden 
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als tot den dood verwond en zijn dodelijke wonde werd genezen 
en de gehele aarde verwonderde zich achter het Beest. » Op. 
13:3. « En zij aanbaden den Draak (Satan), die het Beest (de 
politieke Antichristus) macht gegeven had en zij aanbaden het 
Beest, zeggende: Wie kan krijg voeren tegen hetzelve, » 13:4. Op 
de tijd dat de Antichristus dood is, heeft Op. 17:11 het oog: « En 
het Beest dat was, n.l. als zevende koning, en niet is, dat is 
gedurende de tijd dat hij in de afgrond is (waaruit hij weer 
opkomt, 11:7), die is ook de achtste koning en is uit de zeven en 
gaat ten verderve. » Het Beest dat gij gezien hebt, was n.l. als 
zevende koning, en is niet, n.l. na het ontvangen van de dodelijke 
wonde, en het zal opkomen uit den afgrond (het onderaardse, 
Rom. 10:7, de hades) en ten verderve gaan, Op. 17:8. Men ziet 
dat we hier het Beest voor een persoon houden, het is de achtste 
koning. Het is geen stelsel, maar een persoon, niet het Pausdom, 
maar een mens. Evenzo zijn de twee getuigen mensen, geen O. 
en N.T. b. v.! Waar mogelijk letterlijk. 
 
42 MAANDEN MACHT. Na zijn opkomen uit de afgrond, strijdt 
het Beest tegen de twee getuigen. Hiermee begint de tweede helft 
der jaarweek. « En aan hetzelve werd macht gegeven om grote 
dingen en godslasteringen te spreken... 42 maanden, » Op. 13:5. 
Het lastert nu God en Zijn naam en Zijn tabernakel en die in de 
hemel wonen 13:6. De laatste zijn wellicht de opgenomen 
144.000. « En aan hetzelve werd macht gegeven om de heiligen 
krijg aan te doen en om die te overwinnen, » 13:7, het krijgt 
macht over alle geslachten taal en volk, vs. 7. Nu wordt het 
aangebeden door hen, wier namen niet zijn in het boek des 
levens, vs. 8, en begint de toestand van Dan. 9:27 b, het stellen 
van de gruwel der verwoesting. Dit wordt bewerkt door het Beest 
uit de aarde. 
 
HET TWEEDE BEEST. « 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, » Op. 13:11. 

Er komt dus nog een ander Beest op. Uit de aarde. Men kan 
ook lezen: uit het land, zie onze aantekening bij Op. 1:7. Dit 
Beest is de Valse Profeet, Op. 19:20. Die Profeet komt uit Israël. 
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Reeds in Johannes de Dopers dagen had men de verwachting dat 
dè profeet zou komen, Joh. 1:21, de door Mozes beloofde 
profeet, verwekt uit het midden van Israël, als Mozes, Deut. 
18:15. Het is Israël ontgaan, dat die Profeet Christus was. Satan 
bootst dat profeetschap nu na en zendt de Valse profeet. Deze 
gelijkt op het Lam en spreekt als de Draak. Het is hij wellicht, 
van wie de Heere in Joh. 5:43 zegt, dat er een ander zal komen in 
zijn eigen naam en Israël naar hem zal horen. Geen ander volk 
dan Israël verwacht dè profeet door Mozes voorzegd. Ook hieruit 
blijkt, dat we hier in Israëls sfeer staan en dat: aarde beter 
vertaald kan worden door: land. Hij staat evenals Christus op, in 
Kanaän. 

Wat doet hij nu? Als het Beest van zijn dodelijke wonde 
genezen is, maakt het tweede Beest, dat allen het eerste Beest, de 
politieke Antichristus, gaan aanbidden, Op. 13:12. Het doet grote 
tekenen, bootst de twee getuigen na, 13:13 (vergelijk met 11:5, 
6) en laat een beeld voor het eerste Beest oprichten, 13:14. Dat is 
de gruwel der verwoesting, dit is het beeld dat tot verwoesting 
leidt, Dan. 9:27, Mt. 24:15. Het wordt gesteld in de heilige 
plaats, de tempel. We weten reeds, dat deze herbouwd zal 
worden, zie 2 Thess. 2 en zien hem herbouwd in Op.11:1. De 
Antichristus kan vanzelf niet voortdurend in de tempel zitten, hij 
resideert er van tijd tot tijd, het beeld vervangt hem nu. Het kan 
zelfs spreken, Op. 13:15. 
 
DE VERLOSSING. Nu begint in alle felheid de grote verdrukking 
te woeden. De Mannelijke zoon is opgenomen, de Vrouw wordt 
vervolgd. Tijden en Wet worden veranderd. Het merkteken is aan 
alle volgelingen. Het wordt de tijd van Jakobs benauwdheid. Er 
heerst een geweldige haat tegen het Lam, Op. 17:14. Daaraan 
wordt een einde gemaakt door het opstaan van Michaël die onder 
Jehovah-Christus uitgaat om Israël te verlossen. Tegen Jeruzalem 
zijn dan alle Heidenen verzameld geworden. Deze stad is in de 
uiterste nood, zie Zach. 14:1, 2. De Heere daalt neder op de 
Olijfberg met Zijn duizenden engelen, 2 Thess. 1:7; Jud.:14; 
Mich. 1:3. Jeruzalem wordt ontzet zijn inwoners kunnen 
tenminste vluchten, Zach. 14:4-7. Nog is het Beest niet 
uitgewoed. De krijgsmacht wordt samengetrokken in 
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Armageddon, in de vlakte van Jizreël. Dan wordt de hemel 
geopend en verschijnt op het witte strijdpaard de Getrouwe en 
Waarachtige, getooid met vele koninklijke hoeden. De heerlegers 
in de hemel volgen Hem, op witte paarden, Op. 19:11-18. De 
woedende Heidenen worden overwonnen. 19:19, het Beest en de 
Valse Profeet gegrepen, 19:20, de overigen gedood, vs. 21 en het 
hele land door, 1600 stadiën lang, wordt de pers van de toorn 
Gods getreden, Op. 14:20. Met het werpen van Beest en Valse 
Profeet in de poel des vuurs en van het opsluiten van Satan in de 
afgrond, is de overwinning volkomen, Op. 19:21, 20:1, 3. 
 
NIET VERGEESTELIJKEN. Men ziet hoe zo genomen de Schrift tot 
de Schrift wederkeert. Alles beweegt zich om Israël. Niet om de 
Christenheid. De grondfout van alle uitleggingen die menen dat 
het Beest Rome of het Pausdom is, is, dat zij uitgaan van de 
gedachte, dat de Christenheid de voortzetting is van Israël. Zij 
zien de bedeling der verborgenheid niet. Zij gaan ook Daniël 
voorbij. 

De dieren zijn rijken, geen Kerken of systemen. De 2 Beesten 
uit Op. 13 zijn personen. Het (eerste) Beest is de achtste koning. 
Is dat de achtste paus? Het Beest uit de aarde is voor ons de valse 
profeet uit Israëls land voortkomende. Waarom de Schrift niet 
genomen naar rede en verband, waarom er iets anders van 
gemaakt. Volgens Op. 19 worden het Beest en de Valse Profeet 
geworpen in de poel des vuurs en blijven daarin gedurende de 
aionen der aionen. Nu is volgens het Adventisme en Russellisme 
het eerste Beest het Pausdom, het tweede het Protestantisme in 
Amerika. Worden die twee geworpen in de poel des vuurs? 
Komen die twee stelsels in een letterlijk vuur? Dat vuur brandt 
immers met sulfer, zwavel. Is dit geestelijke sulfer? Volgens 
Gen. 19 werd Sodom en Gomorra ook verbrand met vuur en 
sulfer. Waar het in Gen. 19 letterlijk is, zien we niet in, waarom 
we het in Op. 19 figuurlijk moeten nemen. We geloven aan een 
letterlijke poel des vuurs. Vanzelf kunnen daarin geen figuurlijke 
dingen worden geworpen. 

Volgens het Adventisme is het merkteken de Zondagsviering. 
Dit wordt gegeven door het Beest, zegt het Adv. Daarmee 
bedoelt het 't éérste Beest, het Pausdom. Maar de Schrift zegt, dat 
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het tweede Beest het merkteken geeft; zie Op. 13:16. Het 
merkteken, de Zondagsviering, ingevoerd door het Pausdom, 
wordt gegeven door het Protestantisme! Dat is immers het 
tweede Beest, volgens het Adv. Men ziet, waar men zo uitkomt. 
Waarom Gods Woord niet aanvaard, waarom er aan af- of 
toegedaan. Het merkteken zal een, bepaald teken zijn. dat 
letterlijk te zien is aan voorhoofd of rechterhand. 
 
666. In dit verband een enkel woord over het getal 666. Het Adv. 
maakt daar Vicarius Filii Dei van, plaatsvervanger van de Zoon 
Gods. Hier vormt men dat getal met Latijnse cijfers. Daarbij 
moet men er overslaan, b.v. de a, de r, de f. Deze toch behoren 
niet tot de Latijnse cijfers. Zo krijgt men een scheef geknutsel om 
zijn systeem op te houden. We moeten met het Grieks rekenen. 
Het Gr. heeft geen cijfers en drukt de getallen uit door letters. 
Het getal 666 nu bestaat uit drie letters X (chi), § (xi) en S 
(sigma), respectievelijk 600, 60, 6. Deze letters op voorhoofd of 
een bepaald merk (een swasticakruis of iets anders), zullen het 
teken zijn, dat de dragers recht geeft om te kopen en te verlopen. 
Die tijd is nog niet daar. Adventisten die zonder het merkteken 
van het Beest zijn en daarom sabbatvierders, kunnen (gelukkig) 
nog kopen en verkopen. Ze worden ook niet getroffen door de 
plagen uit De Openb. als zij aan dat Boek af en toe doen. Zij zijn 
zo zelve een tegenspraak van hun eigen leer. 
 

4. Babylon. 
 
BABYLON IS HET OUDE BABEL. We komen nu tot punt Babylon. 
Wat is Babylon? De Schrift is hierin afdoende. Ze geeft haar 
eigen verklaring. Babylon is voor haar de grote stad, die het 
koninkrijk heeft over de koningen der aarde, Op. 17:18; 18:16, 
18; de grote sterke stad, Op. 18:10, de vrouw, de grote hoer die 
zit op vele wateren, Op. 17:2, 3. 

Velen in onze dagen zeggen de Hervormers na, dat Babylon 
Rome is. Anderen meen en, dat het de Christenheid is of het 
Pausdom. Voor nog weer anderen is het de verwarring onzer 
dagen. Laat ons een en ander kort bezien. 

Babylon heet de moeder der hoererijen en der gruwelen der 
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aarde, Op 17:5. Gruwelen zijn afgoden. Hoe kan Rome de 
móéder zijn der afgoden die er voor het Pausdom al waren? 
Aangenomen zelfs dat het heidense Rome dat is, hoe dan met de 
afgoden der Kanaänieten, die er al waren voor Rome's stichting 
in 753 voor Chr. We wezen er al bij Jeremia op, dat Babel in het 
land der Chaldeën lag, aan de Frath, Jer. 50:1. Voor ons is 
Babylon van De Openb. de Griekse naam van het Babel van het 
O.T. We staan verder bij de vele meningen niet stil, maar 
geloven dat als God Babylon zegt, Hij Babylon bedoelt. Waarom 
er wat anders gelezen. Dat Babel thans niet bestaat, behoeft toch 
geen bezwaar te zijn voor de vervulling van dit woord. Of kan 
het niet weder herbouwd worden? Waarom het Rome moet zijn, 
zien we niet in. Er leven op aarde 'n 1150 miljoen niet-Christenen 
tegen 'n 580 miljoen Christenen, waarvan 180 miljoen 
Protestanten. De Paus heeft hoogstens invloed over 'n 275 milj. 
Roomsen. (Er zijn ± 125 milj. Grieks-Katholieken). 
Daartegenover staan bijna 1200 miljoen, waarover Rome geen 
macht heeft. 
 
BABYLON NERGENS FIGUURLIJK GEBRUIKT. Wie Schrift met 
Schrift vergelijkt en gelooft dat God meent wat Hij zegt, neemt 
Babylon te zijn het oude Babel, dat thans wel niet meer bestaat, 
maar weder op zal komen. Hoe meer het Oosten naar voren 
komt, des te meer zal Babels herbouw noodzakelijk worden. 
Evenmin l als de rijken van Daniël 2, die te samen vermalen 
zullen worden, thans al bestaan of het Beestrijk er al is, evenmin 
is Babel er al. Maar even zeker als het een geschiedt, komt het 
andere. Wie de Schrift gelooft, acht geen ding dat voorzegd is, 
onmogelijk. 

Het Calvinisme is de mening toegedaan, dat Babel de 
wereldmacht symboliseert. Het moet evenwel toch tot de 
konklusie komen, dat die wereldmacht eenmaal toch ergens 
zetelen moet. Dat zou kunnen zijn te Parijs, te Londen, te New 
York, wellicht ook te Moskou. Of waar dan ook. Is het niet 
eenvoudiger de Schrift te aanvaarden en te zeggen, dat Babylon 
Babel is, de stad aan de Eufraat. Nergens wordt Babel in de 
Schrift figuurlijk gebruikt. 't Is altijd de stad in het land van 
Sinear. Waarom ook niet in De Openb.? Petrus schreef van 
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daaruit zijn eerste Brief, 1 Petr. 5:13. Indien dit Rome is, waarom
spreekt Paulus dan ook niet van Babylon. Als we aanvaarden, dat
Babylon het herbouwde Babel is, weten we meteen dat we nog
niet in de eindtijd leven. Zeker, het Oosten ontwaakt en alles kan
snel verlopen. Maar Babel is nog niet herbouwd en de grote
koopstad geworden die Op. 18 ons te zien geeft. En vóór die tijd
kan het einde niet komen. We geven hier een lijst van teksten uit
het O. T. en uit De Openb. De lezer kan dan zelf naslaan en
vergelijken. 
 

 
De goddeloosheid krijgt eenmaal een huis in het land Sinear,

Zach. 5:1-11. Het afvallige volk Israël zal door zijn rijkdom de
economische wereldmacht in handen krijgen. Babel wordt een
weeldekoopstad. De kooplieden der aarde zullen daar voor hun
goederen een afzetgebied hebben en het na zijn ondergang
beweenen, Op. 18:11. Nimmer kan van Rome of het Pausdom
gezegd worden wat Op. 18:11-16 zegt van Babel. We willen 
Rome's zonde van vervolging enz. niet verkleinen of
vergoelijken, maar Lutheranisme en Calvinisme hebben ook hun
schavotten opgericht en staan daarin in beginsel aan het Rome der
16e en 17e eeuw gelijk. 
 
ROME KARIKATUUR LICHAAM. Babel wordt de grote Hoer 
genoemd. Luther heeft Rome zo genoemd. Maar Luther is de
Schrift nog niet. We weten hoe hij tegenover De Openb. stond.
De mening, dat Babel de grote Hoer is, heeft ook een geestelijke
achtergrond. Men meent, dat de Gemeente die Zijn Lichaam is de
Bruid is. Heeft men evenwel ooit in het natuurlijke gezien, dat het

Jer. 51:13 en Op. 17:1 Jer. 51:9 en Op. 18:5
 » 51:7 »  » 17:4 » 51:15 » » 18:6
 » 51:7 »  » 17:2 » 50:29 » » 18:6
Jes. 47:5,7 »  » 17:18 » 51:8 » » 18:2
 » 47:7  »  » 18:7, 8   » 51:63, 

64
 »  » 18:21

Jer. 51:25 »  » 18:8 Jes, 13:21 » » 18:2
 » 51:6, 45 

en 50:8
»  » 18:4  
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lichaam van de bruidegom de bruid is? Dan dat ook niet in de 
Schrift ingelegd waar God juist natuurlijke beelden neemt om 
ons het geestelijke iets nader te brengen. Te menen, dat de Bruid 
in het geestelijke het Lichaam is, is de Schrift geweld aandoen. 

Tegenover een hoer staat een bruid. Is Rome de Hoer, dan is 
het Lichaam de Bruid. Beide lopen parallel. Is evenwel het 
Lichaam dat God thans bereidt, de Bruid niet — en het is dat niet 
— dan is Rome de Hoer niet. Rome is karikatuurlichaam, geen 
karikatuur-bruid. De Hoer kan alleen optreden naast de Vrouw en 
de Bruid. De Vrouw is Israël. Naast Israël moet een karikatuur-
vrouw staan. Dat is niet de Kerk van onze bedeling. Het is het 
door Mammon in Hoer ontaarde Israël, dat zijn eer veil heeft en 
geeft om, des gewins wil. Spreekt Ezechiël 16 al niet van het 
hoerachtige Israël? 
 
DE HOER OP HET BEEST. De Hoer zit op het Beest. Het Beest is 
hier het Beestrijk. Dit zitten geeft een macht aan. Het is Israëls 
economische macht over de politieke wereldmacht. Velen 
menen, dat de Hoer en het Beest hetzelfde zijn De Schrift 
onderscheidt ze. Het afvallige Jodendom. krijgt de economische 
macht in handen en concentreert het handelswezen in Babylon. 
Het zal de wereld door zijn bankwezen beheersen. De 10 
koningen met de Antichristus als hoofd, de politieke macht dus, 
zal deze economische wereldmacht haten, Op. 17:16 en ze 
eindelijk verwoesten. Als Beest en Hoer het Pausdom waren, zou 
het Pausdom het Pausdom verwoesten! 

Babylon zal hoereren met de koningen der aarde, Op. 17:1. Dat 
zal ongetwijfeld het Beest en de 10 koningen niet bevallen. Nu 
krijgt Babel zijn oordeel thuis. Vol van het bloed der heiligen en 
getuigen van Jezus, komt eindelijk het oordeel over de 
Eufraatstad en deze wordt verbrand. Dat geschiedt als de zevende 
engel zijn fiool uitgiet, Op. 16:17-19. Openb. 18 is dus 
uitwerking van de zevende schaal (fiool), Openb. 17 een 
tussengedeelte ter inleiding. 
 
BABELS OORDEEL. Voor de dag des Heeren begint, is Babel of 
Babylon herbouwd. Dit zal wellicht al geschied zijn als de 
wereldrijken van Daniël 7, waarbij ook Babel is, opduiken uit de 
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volkenzee. Het wordt een grote stad die niet zozeer handelt maar 
koopt. 't Is een stad van weelde, Op. 18:9, 19, de stad der rijke 
Israëlieten, zie vs. 12-14. Het gelovig Israël wordt vermaand uit 
haar uit te gaan « Gaat uit, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden 
geen gemeenschap hebt, » Op. 18:4, Jer. 50:8. Eindelijk valt het 
oordeel, Babel wordt ingenomen en verwoest en zal als een steen 
wegzinken, Op. 18:21, Jes. 51:63, 64. « Alzo zal Babel... zijn 
gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, » Jes. 13:19. 
Bewijs dat Babylon geen stelsel of verwarring is. Sodom en 
Gomorra zijn verbrand, in korte tijd. Zo zal het ook de stad Babel 
vergaan. « En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en 
bootsgezellen en allen die ter zee handelen, stonden van verre en 
riepen, ziende den rook van haar brand, zeggende: Wat stad was 
deze grote stad gelijk?, » Op. 18:17, 18. Kan men een stelsel zien 
verbranden? 

Het oordeel over Babylon wordt voltrokken door het Beest en 
de 10 koningen. Zij willen zich zo bevrijden van de heerschappij 
van het afvallig Israël. Daarna trekt hij op om Israël in Kanaän te 
bestrijden en vergadert alle Heidenen (Volken) tegen Jeruzalem, 
Zach. 14. Inmiddels schijnt de Koning van het Zuiden, Egypte, 
het juk afgeworpen te hebben, Dan. 11:40. Ook het Noorden, 
Syrië, begint oproerig te worden. Het Beest zal eerst tegen liet 
Zuiden optrekken, daarna in het land des sieraads, Kanaän, 
komen, Dan. 11:41. Hij wint de slag, maar verneemt nieuwe 
onheilspellende geruchten uit Oosten en Noorden. Het zijn 
waarschijnlijk de tijdingen van het oprukken van de koningen 
van het Oosten. Onder de zesde schaal is hun de weg gebaand 
door het uitdrogen van het water van de Eufraat, 0p. 16:12. Uit 
grimmigheid vertreedt het Beest nu Israël. De Heere grijpt 
voorlopig in en verlost Jeruzalem, Zach. 14. Nu gaat er door 
middel van drie onreine geesten, n. 1. van die van Draak, Beest 
en Valse Profeet een oproep uit tot de koningen der aarde om 
zich te vergaderen tot de krijg tegen het Lam, Op. 16:13, 14. In 
Armageddon worden de legers verenigd. Dan komt de zevende 
schaal, 16:17 en grijpt God andermaal in door Christus te zenden 
op het witte paard des strijds. Hij gaat de wijnpersbak van God 
treden en overwint allen. Hiermee is Gods toorn Beeindigd. 
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5. Inleiding van de Dag des Heeren. 

 
HERHALEND OVERZICHT. We hebben reeds opgemerkt, dat de 
kern van De Openb. is hfdst. 6, 8 en 9 en 16-18. Hoofdst. 6 geeft 
beschrijving van de inleiding tot de dag des. Heeren, de andere 
zijn de beschrijving van de dag zelf, de uitgisting der 
gerichtsoordelen. Wie De Openb. wil ontleden, moet met de kern 
er van beginnen en daar het andere om heen groeperen. Dat lost 
de moeilijkheden het eenvoudigst op. Waar echter eerst een en 
ander uitgewerkt moest worden ter wegneming van de Traditie, 
de omlijsting eerst nader most bezien worden, moest het 
eigenlijke deel der schildering buiten nadere beschouwing 
blijven. Thans kunnen we dat in de gezichtskring betrekken. 

Voor de oordelen beginnen, is Dan. 7 vervuld, zijn de vier 
rijken van de eindtijd opgekomen, is de Antichristus er, is Israël 
zich van zijn nationale eenheid bewust, al is het overgrote deel 
ook nog onder allerlei taal en volk en geslacht en natie 
verstrooid, bewijze de schaar uit de grote verdrukking. 

In de grote dag des Heeren klinken de bazuinen. Dan vangt de 
laatste jaarweek aan. We kunnen niet inzien, dat de inleiding tot 
de dag des Heeren zo kort zal duren. Hij zal wel een periode van 
enkele tientallen jaren beslaan. Zonder nu te zeggen dat het zo is, 
stellen we de moeilijkheid, dat deze inleiding tot de dag des 
Heeren een 30 à 40 jaar duurt. De laatste 7 daarvan vormen dan 
de grote en vreselijke dag des Heeren. Het kan ook zeer wel 
korter zijn, maar niet veel langer, want in de dagen van die 
koningen, zegt Dan. 2:44, dus van de eerste heersers in het vijfde 
rijk, zal God Zijn Koninkrijk oprichten. Als dus de 10 Koningen 
verschenen zijn, loopt de historie van deze eeuw in enige 
tientallen jaren af. 

In de grote dag des Heeren verschijnen ook de twee getuigen. 
Mal. 4 zegt, dat Elia komen moet voor de grote en vreselijke dag 
des Heeren, dat is voor de laatste 3½ jaar. Juiste onderscheiding 
lost de moeilijkheden op en doet volkomen harmonie zien. In de 
eerste 3½ jaar der laatste week komen nu de oordelen van 
Openb. 8 en 9. Vooraf heeft de verzegeling plaats gehad, Op. 7:2. 
De oordelen doen het rijk van de Antichristus vreselijk schokken. 
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Hij zelf ontvangt aan het eind van de zevende bazuin de 
dodelijke wonde, daarom er al vreugde is in de hemel, daar deze 
slag zijn tenietdoening inleidt, Op. 11:15-17. Het einde is er 
evenwel nog niet, het Beest herleeft. We nemen uit de 
beschrijving der bazuinen letterlijk wat letterlijk kan. Waarom 
niet. Alle andere verklaringen spreken elkaar tegen. Gods woord 
legt hier niets uit, dus acht geen uitlegging nodig, het wil dus 
zeggen: aanvaard het zoals het er staat. 

De zevende bazuin, het derde wee, valt uiteen in 7 fiolen. 
Fiolen waren vroeger flesjes. Een betere vertaling is evenwel: 
schalen. Hiermee begint de grote en vreselijke dag des Heeren, 
waarin de toorn Gods voleindigd is. Als de zevende schaal is 
uitgegoten, volgt het oordeel over Babylon. De 7 schalen lopen 
parallel met de grote verdrukking over Israël gaande. Uit woede 
tegen God Die hij niet erkennen wil doch evenmin kan 
loochenen, vervolgt de Antichristus de overigen van Israëls zaad 
die zijn beeld niet willen aanbidden. Het zevende zegel loopt 
door tot het einde. Het eindpunt is Op. 11:5: Het Koninkrijk der 
wereld is geworden (of: wordt) onzes Heeren en van zijn 
Christus. De zevende bazuin loopt ook door tot het einde. Dan 
wordt de verborgenheid vervuld, Op. 10:7, wat o.i. ook omvat de 
openbaring van de in God verborgen Christus, dus de komst van 
Op. 19:11. De zevende schaal loopt ook tot het einde. We gaven 
in het overzicht van de kern van De Openb. (zie hiervoor) reeds 
een en ander aan. Het 7e zegel valt uiteen in bazuinen, de 
zevende bazuin in schalen. Het geheel is een op elkaar 
opvolgende reeks van feller wordende oordelen. 
 
HET VERZEGELDE BOEK. In Op. 5:1 is sprake van een boek, 
verzegeld met zeven zegelen. We geloven, dat dit boek tot 
inhoud heeft Daniëls profetieën. Daniël wilde gaarne nog meer 
vernemen, 12:8, maar hem wordt gezegd: « deze woorden zijn 
toegesloten tot den tijd van het einde, » vs. 9. In De Openb. zien 
we nu het ontsluiten van Daniëls boek, d.w.z. de nadere 
ontvouwing van de bijzonderheden en toekomstige 
omstandigheden. 

Men ziet, dat men, om De Openb. te verklaren, met Daniël 
beginnen moet. Elke verklaring die De Openb. uiteenzet zonder 
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eerst bij Daniël te beginnen en die uit het oog verliest, dat het 
gaat over zijn volk en zijn heilige stad, 9:24, over Israël, kan niet 
dan feilen en moet door ons verworpen worden. De Openb. is 
alleen te ontsluiten, door haar geheel betrekking te zien hebben 
op Israël en op wat zich in de eindtijd om Israël zal bewegen. Het 
« verzegelde boek » dat men zo vaak heeft willen ontsluiten, 
blijft verzegeld als men niet uitgaat van en het uitlegt voor Israël. 
Als Christus nu het verzegelde boek neemt om dat te openen, 
betekent dit, dat Hij dingen gaat openbaren over Israël. Daarom 
heet Hij « de Leeuw » uit Juda's stam, « de Wortel Davids », 5:5.
 
DE ZEGELEN. We nemen de zegelen, waar mogelijk, letterlijk op. 
Dit: « waar mogelijk » houdt rekening met de symbolieke taal 
waarin ze uitgedrukt worden. In de eerste 4 Zegelen is geen 
sprake van letterlijke paarden; het zijn symbolen van andere 
dingen. We hebben reeds aangegeven, waar de feiten in 
werkelijke bewoordingen zijn uitgedrukt, n.l. Mt. 24 (zie hier 
vóór: Mt. 24 en De Openb.). Het eerste paard stelt voor ons het 
opkomen van de valse Christussen en valse profeten voor. Niet 
de macht en doorwerking van het evangelie in de wereld. Zij die 
dat leren, verliezen uit het oog, dat we hier in de eindtijd leven; 
zij nemen de voorbijgegane 19 eeuwen voor de tijd van de 
overwinnende ruiter. De ruiter kan allerminst Christus Zelf zijn, 
want Deze opent het zegel waarin Johannes de ruiter ziet 
uittrekken. Waar de tweede, derde en vierde ruiter de oorlog, de 
honger en de dood voorstellen, dingen, die we ook in Mt. 24 
vinden, geloven we, dat de eerste ruiter de opkomst is van de 
vele valse christussen en valse profeten van Mt. 24:4, 5. Uit een 
en ander blijkt ook, dat de zegelen geruime tijd in beslag kunnen 
nemen. Zeker enige tientallen van jaren. 

Het eerste zegel. Dit symboliseert de tijd van het streven om 
alles in één hand te leggen, de tijd van het opkomen van de 
werelddictators. Uit Op. 17:10 blijkt, dat het vijf koningen zal 
gelukken heerser over het Beestrijk te worden. Zij zullen zich 
echter niet kunnen handhaven, maar vallen. 

Het tweede, derde en vierde zegel. Deze tonen aan, welke 
gevolgen dit alles zal hebben: oorlogen, besmettelijke ziekten, 
hongersnood. 
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Het tweede zegel verklaart zich zelf. 
Het derde spreekt over de duurte der eerste levensmiddelen; 

het dagloon is een penning (zie Mt. 20:2); hiervoor kon men een 
maatje tarwe kopen, wat voldoende was voor één persoon; wie 
een gezin had, moest meer hebben en zich tevreden stellen met 
de mindere gerst. Men zal dus al zijn verdienste moeten uitgeven 
tot levensonderhoud. Het zal een zeer dure tijd zijn. Het « zwart 
» ziet op het zwart van de honger zijn. Zie ook Klaagl. 4:4-8; 
5:10; Jer. 14:1, 2. Het brood is « naar het gewicht », Ez. 4:10-17. 
Olie en wijn zullen zeer schaars zijn; mogelijk zijn zij bestemd 
voor de rijken; zij mogen in elk geval niet beschadigd worden 
om er maar niets van te verliezen. 

Het vierde zegel. Dit geeft aan, hoe de dood woedt. Voor « hel 
» staat bades, d.i. het ene gróte graf, de verzamelnaam van alle 
graven. Tot een vierde deel der aarde wordt gedood. Dit is een 
enorm aantal. Volgens de laatste ons ten dienste staande opgave 
bedraagt de bevolking der aarde over de 2000 miljoen zielen (±
2100 milj.). Een vierde deel zou dus 500 miljoen zijn. Een 
ontzaglijk aantal. Dit is dan wel door drie « ruiters » samen, 
oorlog, honger, pest, maar niettemin is het een ontzettend aantal. 
Daarbij is de oorlog van 1914-18 nog niets. Toch zal dit getal 
blijken juist te zijn. Men weet welke vreselijke dingen men nu 
reeds voorzegt van een eerstvolgende oorlog gezien de 
afschuwelijke verdelgingsmiddelen. Men weet, dat het Griekse 
woord gè ook door « land » vertaald kan worden. Als men het 
hier zo zou moeten vertalen, en er Palestina mee bedoeld zou 
worden, dat thans slechts enige honderdduizenden inwoners 
heeft, zou het vierde deel betrekkelijk gering zijn, veel te gering. 
We geloven daarom, dat de St. V. hier met juistheid « aarde » 
heeft vertaald. 

Het vijfde zegel. Dit geeft de dingen in symbolische taal weer, 
evenals de eerste vier. We geloven daarom niet aan een letterlijk 
roepen van de zielen onder het altaar. « Zielen » betekent hier, 
evenals op meer andere plaatsen, persoon. Het zijn zijn zeker 
geen ontlichaamde zielen, want zij krijgen klederen. Wie het een 
letterlijk neemt, moet het ook het andere doen. Wij nemen alles 
symbolisch. Voor ons is het om wraak roepen het roepen van de 
stem huns bloeds van de aarde, zoals dat ook van Abel staat in 
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Gen. 4:10; het met witte klederen bekleed worden ziet op hun 
toekomstige opstanding, 3:4, is er de belofte voor, de 
vooruitneming. Zij moeten verder rusten totdat het getal der 
andere martelaars vol is. Men lette er op, dat dit roepen om 
wraak niet kan behoren tot de sfeer van de hoogere groepen. Dan 
geldt o. a. Rom.. 12:17, 20. 

Het zesde zegel. Dit is minder symbolisch. Wij vatten hier 
althans zon, maan en sterren niet symbolisch op, omdat niets 
daartoe dwingt. We zien hier geen aanduiding in van 
godsdienstige of politieke machten of personen. Het vallen van 
de sterren op de aarde neme men op als van uit onze planeet 
bezien; de Schrift zet er trouwens bij, hoe men liet verstaan moet: 
als het afwerpen van onrijpe vijgen door de vijgeboom. Het 
vallen der sterren is dus wat wij noemen: een sterrenregen. Het « 
waar mogelijk letterlijk » betekent niet: door alles heen star 
letterlijk. 

Het zesde zegel voert naar de laatste jaarweek van Daniël. 
Daarna begint de grote dag des Heeren. Hierin wordt het laatste 
zegel geopend. 

Het zevende zegel. Dit valt uiteen in zeven bazuinen; de laatste 
bazuin weer in zeven schalen. (Zie: De kern van De Openb. hier 
vóór). 
 
DE BAZUINEN. Over de Bazuinen kunnen we korter zijn. We 
nemen ze letterlijk, waar enigszins mogelijk. Waarom zullen de 
gerichten die over de aarde komen zullen, niet letterlijk zo 
vervuld worden? 

De eerste bazuin. Er komt hagel en vuur. Men neme dit 
letterlijk. Ook het bloed. God zal geven bloed en vuur en 
rookpilaren, Joël 2:30. 

De tweede bazuin. Hier zien we wat woordelijk en wat niet 
woordelijk opgevat moet worden: er is iets als een grote berg. 
Dat is dus geen letterlijke berg. 't Is een « berg van vuur ». Het 
andere, het tot bloedworden van de zee, neme men letterlijk. 
Waarom niet? Mozes veranderde toch ook water in bloed, Ex. 
7:20. 

De derde bazuin. Hier heeft men een ster als een fakkel. Dat 
kan een komeet of meteoor zijn, maar behoeft dit nog niet. 't Is 

609



geen vurige berg, want een fakkel brandt slechts aan één einde. 
Men neme ook deze bazuin letterlijk en denke niet aan een of 
andere persoonlijkheid aan de politieke of godsdienstige hemel. 

De vierde bazuin. Deze nemen we ook letterlijk t.o.v. de 
genoemde hemellichamen. 

De vijfde bazuin. De « ster » hier is geen hemellichaam. Dat 
kan niet volgens wat verder volgt: Zij krijgt een sleutel, bewijs, 
dat het een hemelwezen is. Engelen heten ook sterren, Job. 38:7; 
Zij maken deel uit van het hemelse heer, 1 Kon. 22:19, 2 Kron. 
18:18; Ps. 148:3 e.a. De put des afgronds is de woonplaats van 
een deel der demonen, zie Luk. 8:28-31. In Vs. 3-12 neme men 
de « sprinkhanen » niet voor gewone sprinkhanen. Gewone 
sprinkhanen hebben geen koning, Spr. 30:27. Deze hebben er wel 
een, vs. 1. Het schijnen een soort demonische wezens te zijn; 
paard, mens, leeuw, schorpioen, alles is in hen verenigd. Zij 
beschadigen niet het gewas, vs. 4, maar de niet met Gods zegel 
verzegelde mensen en wel vijf maanden lang. We nemen ook 
deze tijd letterlijk. Hun koning heet de engel des afgronds. 
Mogelijk is dit Satan. Waar we alles eerst in de toekomst zien, 
vervallen hiermee alle verklaringen die deze bazuin op iets 
anders laten slaan als b.v. op de inval der Saracenen, de 5 
maanden voor 150 jaar houden, enz. 

De zesde bazuin. Hierin worden vier engelen ontbonden. Deze 
zullen het derde deel der mensen doden. Dit is het derde deel van 
het overgebleven drie vierden deel (6:8), dus weer minstens 500 
miljoen, zodat dus de helft der mensheid verdorven wordt. Er 
heeft dus een ontzaglijke vermindering plaats. Het aantal van die 
boze geestwezens is dan ook niet gering: twee maal 
tienduizenden der tienduizenden, d.i. 2 x 10.000 x 10.000 = 200 
miljoen. Elk doodt dus 2 h 3 mensen. Deze verderving leidt niet 
tot bekering, vs. 20. Dit is het tweede wee. 

De zevende bazuin voert tot het einde, zie 11:15. Hij is echter 
weer onderverdeeld in zeven schalen. Deze vinden we 
beschreven in Op. 16-19. 
 
DE SCHALEN. Over deze kunnen we ook kort zijn. We nemen ze 
weer, waar mogelijk, letterlijk. 

De eerste schaal veroorzaakt kwaad en boos gezweer aan de 
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Beestvereerders. 
De tweede doet de hele zee tot bloed worden. 
De derde doet dit de rivieren en fonteinen. 
De vierde veroorzaakt grote zonnehitte. 
De vijfde leidt tot verduistering van de troon van het Beest. 
De zesde veroorzaakt uitdroging van de Eufraat, zodat de 

koningen van het Oosten (China, Japan, Indië?) kunnen komen 
om op te trekken naar Armageddon (= berg van Megiddo, in de 
vlakte van Jizreel). 

De zevende besluit de andere, veroorzaakt donder, bliksem en 
aardbeving, waardoor Babel in drieën gescheurd wordt en de 
steden der Heidenen (Volken) vallen. 

De verduistering van de troon van het Beest, 5e schaal, brengt 
waarschijnlijk mede het verschrikt worden door de geruchten van 
het Oosten en het Noorden, Dan. 11:44. Deze geruchten betreffen 
mogelijk de mobilisatie en opmars der Oosterse vorsten. Door de 
uitdroging van de Eufraat wordt hun de weg naar het Westen 
ontsloten. Geen andere uitweg meer ziende, gaat de Draak en het 
Beest hen nu vergaderen tegen God Zelf. Op 16:16. Vooraf 
verwoest hij nog Babel, 17:16, 17. Daarna wordt de hemel 
geopend en verschijnt op het witte paard der overwinning de 
verheerlijkte, nu toornende Zoon des Mensen, gevolgd door de 
hemelse heerlegers, Op. 19:1118. Wel willen het Beest en de 
koningen tegen Hem strijden maar: « Hij zal eens iegelijks vlees 
daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren en eens iegelijks ogen 
zullen uitteren in hun holten en eens iegelijks tong zal in zijn 
mond uitteren. » Zach. 14:12. Zo worden zij gedood Op. 19:21. 
Beest en Valse Profeet worden in de poel des vuurs die met 
sulfer (zwavel) brandt, geworpen en Satan gebonden om in de 
afgrond te worden gesloten, Op. 19:20, 20:1-3. Hiermee eindigen 
de schalen en is ook het derde wee voorbij. Vanaf dan begint 
Christus te Jeruzalem te regeren, Zach. 14:17, Joël 3:21, Ez. 
48:35. 
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6. 's Heeren- wederkomst. 
Het Koninkrijk der hemelen opgericht. 

 
DE 1000 JAAR EN DAARNA. Met Christus' komst wordt het Kon. 
der hemelen aan Israël opgericht. Het werd als nabij 
aangekondigd door Johannes Mt. 3:2. door de Heere Jezus. 4:17. 
door de 12 discipelen. 10:7. Het wordt weer gepredikt in de tijd 
van Israëls aanneming, Mt. 24:14, het wordt opgericht met kracht 
van uit de hemelen door Christus' komst. Israël zal op « de 
tweede reis » de Meerdere dan Jozef herkennen en aannemen, 
Mt. 23:39. De engelen gaan dan uit om uit dat koninkrijk de 
ergernissen te vergaderen, Mt. 13:41 en de bozen uit het midden 
der rechtvaardigen af te scheiden, Mt, 13:49, 50. Dan ontvangen 
de heiligen des Allerhoogsten het rijk, Dan. 7:27, het gericht zal 
zitten, Op. 20:4, het Beestrijk wordt weggedaan, Dan. 7:11, de 
overige rijken krijgen verlenging van leven tot tijd en stonde toe, 
Dan. 7:12. Christus neemt plaats op de troon Zijner heerlijkheid, 
Mt. 25:31, het Koninkrijk van Vader David wordt gevestigd, Mk. 
11:10, het rijk wordt bezeten tot in der eeuwigheid, d.i. de 
toekomende eeuw of aioon, ja tot in eeuwigheid der 
eeuwigheden, Hebr. de eeuw der eeuwen, de laatste aioon, Dan. 
7:18. Dit zegt ook Op. 22:5 in andere vorm: zij zullen als 
koningen heersen in alle eeuwigheid, Gr.: in de aionen der 
aionen, de twee laatste aionen Christus' koningschap duurt ook 
zo lang. Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in de aionen, 
zegt Luk. 1:33 volgens het Grieks, dan geeft Hij het koninkrijk 
over aan God den Vader, 1 Cor. 15:24. 

Bij het begin der 1000 jaar wordt Satan gebonden. « En ik zag 
een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des 
afgronds en een grote keten in zijn hand, en hij greep den Draak, 
de oude Slang, welke is de Duivel en de Satan en bond hem 
duizend jaren en wierp hem in den afgrond en sloot hem daarin 
en verzegelde dien boven hem opdat hij de volken niet meer 
verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En 
daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. » Op. 20:1-3.

De eerste vraag is: Wat hebben wij onder de afgrond te 
verstaan. Dat is o.i. de sheool of hades, het onderaardse. In Rom. 
10:7 zegt Paulus: Wie zal in den afgrond nederdalen, dat is 
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Christus uit de doden opbrengen. Christus is in de hades geweest. 
Ps. 16:10. Hand. 2:27, in het hart der aarde, Mt. 12:40. Satan 
wordt dus in de hades gesloten. Dan komt Jes. 14 tot vervulling: 
« De hel, Hebr : de sheooL het onderaardse (in het heere O.T. 
staat nergens in het Hebr. het woord: hel), van onderen was 
beroerd om uwentwil. om a tegemoet te gaan als gij kwaamt: zij 
wekt om uwentwil de doden op, alle bokken der aarde, zij doet 
alle koningen der Heidenen van hun tronen opstaan. Die al te 
gader zullen antwoorden en tot u zeggen: Gij zijt ook krank 
geworden, gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoovaardij is in de 
sheool nedergestort met het geklank uwer luiten; de maden 
zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u 
bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij 
zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die 
de Heidenen krenktet en zeide in uw hart: Ik zal ten hemel 
opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, ... 
ik zal den Allerhoogsten gelijk worden. Ja, in de sheool zult gij 
nedergestoten werden aan de zijden van den kuil. Die u zien, 
zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten en zeggen: Is, dit 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. Alle koningen der 
Heidenen, zij allen liggen 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 
nederdalen in den steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij 
zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij 
hebt uw land verdorven en uw volk gedood, » Jes. 14:9-20. Wij 
geloven, dat dit een beschrijving is die op Satan ziet. Beest en 
Valse profeet komen niet in de sheool, zij worden in de poel des 
vuurs geworpen. Satan wordt dat later, eerst komt hij 1000 jaar in 
de afgrond. 

Satan is een persoonlijk wezen. 't Is een der cherubs en wel de 
overdekkende. Ez. 28. De andere cherubs zijn de vier « dieren » 
beter vertaald: levende wezens, van Op. 4. Satan is daaruit 
gevallen. De cherubs zijn wezens van hoger orde, maar daarom 
nog geen abstracte geesten zoals men dat van Satan gelooft. 
Satan vertoonde zich aan Eva als een engel des lichts, 2 Cor. 11:3 
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en 14, hij zal eenmaal omgaan als een briesende leeuw, 1 Petr.
5:8, bewijzen, dat hij een wezen is met een lichaam dat zich
zichtbaar kan maken, althans substantieel is. Men denke ook aan
de verzoekingen in de woestijn. Zo kan hij dan ook in de afgrond
opgesloten worden. 

Waar de gehele Openbaring toekomstig is en voor Israël, zijn
het ook de 1000 jaren van Op. 20. We behoeven daar verder niet
veel pleidooi voor te houden. De mening, dat we er nu al in leven,
is bewijs, dat men het woord der waarheid niet recht snijdt. De
onjuiste visies van Rooms-Katholicisme, Lutheranisme, 
Calvinisme en Russellisme vloeien voort uit het niet zien van
Israëls herstel. Wie scheef gaat in het begin, moet feilen in het
eind. Wie, niet begint de Schrift, waar mogelijk, letterlijk te
nemen, moet de 1000 jaren ook vergeestelijken en ze als
uitdrukking houden voor een volmaaktheid. We nemen dit getal
letterlijk en vragen waar dat tijdvak in de Kerkgeschiedenis is aan
te wijzen. 

De 1000 jaar beginnen bij de eerste opstanding. Men vatte het
woord « eerste » niet absoluut op, niet alsof er daarvoor geen
opstandingen zouden plaats kunnen hebben of hebben gehad. Zij
die opgenomen worden, de Heere tegemoet, hebben een
groepsvooropstanding, zij gaan vooraf aan hen die opstaan ten
laatste dage. Voor hen stonden reeds op de ontslapen heiligen van
Mt. 27. En voor wie de bedeling der verborgenheid ziet, is voor 's
Heeren wederkomst en voor de opname het Lichaam reeds lid
voor lid opgestaan. De eerste opstanding in Op. 20 is de eerste 
van de daar genoemde twee. Eerste is hier eerste t.o.v. wat vólgt,
niet t.o.v. wat voorafgaat. 

Het Calvinisme houdt de « eerste opstanding » voor de 
wedergeboorte, dus neemt die figuurlijk, de « tweede » voor een 
lichamelijke opstanding. Dit is zeer inconsequent. Hiertegen zij
opgemerkt. 1º dat het woord « opstanding », de opstanding van 
het lichaam aanduidt; 2º dat de wedergeboorte nergens een
opstanding heet, wat ook niet kan, want in de geestelijke
verwekking is men, evenals in de natuurlijke, volkomen passief,
terwijl de opstanding, het opstaan, een activiteit is; 3º dat er staat, 
dat na de 1000 jaar de overigen der doden ook levend worden,
wat dus betekent, dat, als men het levend worden van de eerste
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groep als de wedergeboorte beschouwt, de andere dus ook 
wedergeboren worden; 4º dat men de lichamelijke opstanding 
dezer zielen laat vervallen, want in deze visie, zou de 
lichamelijke opstanding « de tweede » moeten heten. 

Het Calvinisme neemt tevens het 1000 jaar met Christus 
regeren op als het na het sterven bij Christus zijn en met Hem in 
de hemel verblijven tot Zijn wederkomst. We merken hier tegen 
op lº dat hier een bepaalde groep genoemd wordt: de martelaars, 
zij die het Beest niet aangebeden en zijn merkteken niet 
ontvangen hebben; 2º dat, « zielen dergenen » een Hebraisme is, 
dat niet betekent de ontlichaamde zielen, maar: de personen die, 
zij die; 3º dat Christus nu nog niet als Koning heerst; wel is Hem 
alle macht gegeven, maar Hij heeft die nog niet daadwerkelijk 
aanvaard Hebr. 2:8; 4º dat het heerschen als koningen een aardse 
belofte is, geen hemelse en niet eerder vervuld kan worden dan 
wanneer Hij zit in Zijn troon, Op. 3:21; men moet dit gedeelte 
niet uit de sfeer lichten waarin het thuis behoort, d.w.z.: De Op. 
niet zonder de Openb. verklaren; 5º dat duizend nergens in de 
Schrift een symbolisch getal is. Waar de andere getallen van De 
Openbaring alle letterlijk te nemen zijn en als zodanig ook 
genomen moeten worden, heeft niemand die buigt voor Gods 
Woord het recht het getal « duizend » hier symbolisch te 
noemen. 

Men ga het volgende even na. Er zijn 7 gemeenten, 7 zegelen, 
7 bazuinen, 7 fiolen, 7 geesten Gods; 144.000 verzegelden, uit 
elk geslacht van Israël 12000 hier is 1000 ook letterlijk 10 X 10, 
x 10, geen symbolisch getal; er zijn 4 « paarden »; het woord « 
paard » is symbool, het getal 4 niet; er zijn 2 getuigen, die 3½ 
dag dood zijn; er is 1 vrouw, 1 mannelijke zoon; zoon is 
symbool, 1 niet; er is 1 Beestmens en 1 Valse Profeet; er is 1 
Draak. Enzovoort. Waarom zou 1000 in Op. 20 nu geen 1000 
zijn. Het enige antwoord is: alleen omdat men een onjuist 
uitgangspunt heeft en De Openb. niet verklaart van uit Daniël; 
omdat men Daniëls verzegelde boek niet verstaat; omdat men 
geen groepen onderscheidt, wat de Schrift wèl doet, Ef. 3:15; 
omdat men aan Israël niet laat wat voor Israël is. In één woord, 
omdat men de Schrift, waar mogelijk, niet letterlijk neemt. 

Na de 1000 jaar wordt Satan ontbonden. Een kleine tijd. Hij 
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zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der 
aarde zijn, Gog en Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, 
welker getal is als het zand der zee, Op. 20:8. Van die strijd 
spreekt Ez. 38 en 39, althans grotendeels. Ez. 39:17-29 slaat er 
niet op. Van het overige van Ez. 38 en 39 geeft Op. 20:9, 10 de 
korte samenvatting. « En zij zijn opgekomen op de breedte der 
aarde (of: des lands) en omsingelden de legerplaats der heiligen 
en de geliefde stad (Jeruzalem.) en daar kwam vuur neder van 
God uit den hemel en heeft ze verslonden, » vs. 9. Zeven 
maanden duurt het begraven der doden, Ez. 39:12. Uit Ez. 39 
blijkt duidelijk, dat we in Israëls land zijn. Gog krijgt daar een 
grafstede, vs. 11, het Huis Israëls begraaft de doden. Hieruit 
volgt, dat de geliefde stad Jeruzalem is. Zie ook Ez. 38:18 en 
39:2 en 4. Men ziet, hoe alles tot zijn recht komt als men niet 
alles samenperst in een tijd die God niet opgeeft. De hele Schrift 
wordt duidelijk, als ze uitgelegd wordt naar aionen en 
bedelingen, als men rekening houdt met de letterlijke profetische 
uitspraken en de vervulling gezien wordt naar tijden en 
gelegenheden. 

Na de 1000 jaar heeft de tweede opstanding plaats en volgt het 
oordeel voor de witte troon voor de overige der doden. Dit deel is 
allereerst Israëlitisch, Rom. 2:9. Eindelijk komt in een volgende 
aioon het Nieuw Jeruzalem. neder. 
 
Hiermee eindigt De Openb. Maar niet de Schrift. God maakt alle 
dingen nieuw, Op. 21:5. Deze woorden zijn mede waarachtig en 
getrouw, gelijk de hele Openbaring, Op. 21:5. 
 

7. Het overige deel en het slot. 
 
SLOTOPMERKINGEN. Nog enkele opmerkingen over het overige 
deel en het slot. We hebben De Openb. niet vers voor vers 
besproken. Dit zou een aparte studie vorderen. Het ging hier om 
de hoofdlijnen. Enkele delen zijn zo meer op de achtergrond 
gebleven. Op de door ons ontworpen kaart kan men zien waar we 
die plaatsen. 

Tussen het zesde en het zevende zegel is een pauze van een 
half uur, Op. 8:1, tussen de zesde en zevende bazuin schijnt ook 
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een rust te zijn, althans de zeven donderslagen vallen er tussen, 
Op. 10:1-11, Johannes moest nog meer profeteren voor of over 
vele volken en natiën en talen en koningen, 10:11. De 
lofzeggingen der vier dieren, de vier cherubs uit Ezechiël, de 
cherubim van Gen. 3:24, en der 24 ouderlingen, der oudsten, 
mogelijk vertegenwoordigers der andere gelovigen in de 
hemelen, gaan we stilzwijgend voorbij. De lezer ga die zelf na. 

Over de engel van Op. 10:1 nog dit: Deze engel behoort niet 
tot de zeven bazuinengelen, hij wordt een andere, sterke engel 
genoemd. Zijn nederdalen heeft met veel majesteit plaats; het 
met een wolk bekleed zijn wijst zijn hoge waardigheid aan. De 
wolk is als regel met Goddelijke verschijningen verbonden. zie 
Ps. 18:12; 104:3; Jes. 19:1; Ez. 1:4; Mt. 24:30; Op. 1:7. Toch 
geloven we niet, dat deze engel hier Christus is. Overal in De 
Openb. duidt het woord « engel » niets anders dan gewone 
engelen aan. Deze engel is waarschijnlijk de sterke engel van 
hfdst. 5:2 en deze wordt juist onderscheiden van Christus, zie vs. 
6-8. Het « andere » wijst in het Grieks op een van dezelfde soort. 
We geloven, dat het Michaël is, de grote vorst, die voor Israël 
staat, Dan. 12:3, en tegen de Draak krijg voert, Op. 12:7. Van 
Christus kan moeilijk gezegd worden, dat Hij een « andere » 
engel is. Wel gelijkt vs. 3-6 veel op Dan. 12:7, maar dit is niet 
beslissend, immers de stem uit de hemel is die van Christus, en 
Deze beveelt Johannes het boekje uit de hand van de sterke engel 
te nemen. In Op. 1:1 wordt deze engel waarschijnlijk reeds 
aangeduid en is hij onderscheiden van Christus. 

Op. 14:6, de engel vliegende in het midden des hemels, is de 
basis voor het Adventisme. Dat meent dat het de vliegende engel 
is. Het beeld van het beest is voor hen het afgevallen 
Protestantisme, het Beest zelf Rome. Het merkteken van het 
beeld is de Zondagsviering. Men ziet, dat het de dingen scheef 
trekt. Er is hier sprake van een andere engel. Dit houdt het voor 
een groep; het vliegen in het midden des hemels is voor hen 
evangelieverkondiging op aarde; het Beest is voor hen een 
stelsel, het beeld evenzo. Wij vermelden een en ander om aan te 
tonen, waar men komt, als men de Schrift, waar mogelijk, niet 
letterlijk neemt. Als de ene engel een groep is, zijn het de andere 
die daarop volgen (vs. 15. 17, 18) ook. 
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Het komen van het bloed aan de tomen der paarden, 14:20, 
betekent niet, dat het bloed zo hoog staat, dat het tot de tomen 
reikt, maar dat de hele aarde er mee doordrenkt is, zodat de over 
de aarde slepende tomen er door bevochtigd worden. 

Duizend zes honderd stadiën is 1600 x ± 180 M. = 288.000 M. 
= 288 K. M. dat is de lengte van Palestina ongeveer, van Edom 
tot de Libanon. 

Op. 7:9-17 is een anticipatie, een vooruitgrijping, naar de rust 
der toekomende eeuw. De grote schaar ziet men reeds door de 
grote verdrukking heen. Uit de beschrijving is op te maken wat er 
dan geleden wordt. Zie punt 2. In Op. 14 zien we de 144.000 die 
opgenomen zijn, staan op de berg Sion. Ze zijn dus met het Lam 
wedergekomen. Ze zingen een nieuw gezang voor de troon en 
voor de vier dieren en de ouderlingen, Op. 14:1-3. Hier hebben 
we tevens een beschrijving die terugblikt op wat zij waren en 
deden. 

Het eeuwig evangelie, verkondigd door een engel, is de goede 
tijding voor de toekomende eeuw. Tegenover de Godloochening 
van de Antichristus die zichzelf uitgeeft voor God, wordt dan 
gehoord het: « Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de 
ure Zijns oordeels is gekomen en aanbidt Hem Die den hemel en 
de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft, » 
Op. 14:7. Hiermee wordt het schepsel bekend gemaakt met de 
ware Schepper. Van de verlossing in Christus is hier nog geen 
sprake. 

Het: « Zalig de doden die in den Heere sterven van nu aan, » 
betekent: Gelukkig de doden die dan, in de tijd van het woeden 
van het Beest, in de Heere sterven. Zij kunnen rusten. De anderen 
gaan nog heen door de verdrukking. Hun werken volgen met hen, 
in de toeka rende eeuw, n.l. 

In hfdst. 15 wordt weer een vooruitblik gegeven op de grote 
schaar die het gezang van Mozes (Deut. 32) en het gezang des 
Lams zullen zingen. Dit gezang des Lams is samengevat in: « 
Groot en wonderlijk zijn Uw werken Heere, Gij almachtige God, 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der 
Heidenen, » 15:3. Niet der heiligen, zie Jer. 10:7 waarvan het 
citaat is. 

In hfdst. 19:7-11 zien we de grote schaar die God dank zegt. 
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Ook dit gericht is voor de toekomende eeuw. Johannes spreekt 
over de bruiloft des Lams, die eerst kan plaats hebben in die 
eeuw, 19:7, Hos. 2. 

Het overige van De Openb. blijft in dit deel buiten bespreking. 
Zie daarvoor Dl. II: De Tijden der Eeuwen. 

Het slot begint bij hfdst. 22:6 en voert terug naar het begin; 
d.w.z. naar de tijd voor De Openb. aanvangt. De woorden dezer 
profetie moeten niet verzegeld worden, zoals dat eenmaal met die 
van Daniël moest geschieden, zie Dan. 12:9. Die werden 
verzegeld tot de tijd van het einde, d.i. Israël kan ze tot dan niet 
verstaan. Deze behoeven niet verzegeld te worden, ze zijn voor 
de dan levende gelovigen en anderen in Israël, die ze beter zullen 
verstaan dan wij thans. Voor wie dan leeft, gelden de woorden 
van vs. 11: « Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe en die vuil 
is, dat hij nog vuil worde en die rechtvaardig is, dat bij nog 
gerechtvaardigd worde en die heilig is, dat hij nog geheiligd 
worde. » Vs. 13 sluit zich aan bij het begin. « Ik ben de Alfa en 
de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. » Vs. 
14 en 15 gelden ook voor de toekomst bijzonder de laatste eeuw: 
« Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan 
den boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de 
stad (het Nieuw Jeruzalem). Maar buiten zullen zijn de honden 
en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers en de 
afgodendienaars en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet. » 
Men ziet, dat de volmaaktheid op de nieuwe aarde nog niet 
volkomen is. 

« De Geest en de Bruid zeggen: Kom, » vs. 17. Dit zal de 
uiting wezen van de eindtijd, Dan is het Lichaam van Christus 
reeds voleind. Dan pas wordt de Bruid gehoord, We wezen er 
reeds op, dat Lichaam en Bruid niet identiek, niet dezelfde, zijn. 

Een der bewijzen dat we niet in De Openb. leven, is vs. 18 en 
19. « Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden dezer 
profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen 
toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek 
geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des 
boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek ('t Gr. 
voegt er bij : van de boom) des levens en uit de heilige stad en uit 
hetgeen in dit boek geschreven is. » Thans wordt er veel af en toe 
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gedaan. Getallen worden versymboliseerd, stukken 
vergeestelijkt, dingen anders gelezen. Nochtans treffen de plagen 
van De Openb. hen die dit doen, niet. Wij leven dan ook in de 
dag der zaligheid, niet in die des Heeren. In die dag zullen 
ongetwijfeld de plagen hen treffen die zich dan aan de zonde van 
het af en toedoen schuldig maken. Thans heerst de genade. Ook 
zo weer wordt bewezen, dat De Openb. toekomstig is. 

« Ik kom haastiglijk » d.i. niet: spoedig, maar: snel, op snelle 
wijze. « Ja kom, Heere Jezus », bidt Johannes en vele zijner 
broederen zullen dit eenmaal mee bidden. « De genade des 
Heeren Jezus Christus zij met al de heiligen. Amen. » Aldus de 
grondtekst van het laatste vers volgens betere handschriften. 
 
BESLUIT. Hiermee is de gang door Israëls Schriften vol bracht. 
Duidelijk blijkt, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd, dat 
de Schrift Israëlitisch is. Bijna zes zevenden is over Israël: Wet, 
Profeten, Psalmen, Evangeliën, Handelingen, Algemene 
Zendbrieven, De Openbaring, 't is al Israëls lijn. 

Wat blijft er dan voor ons over, vraagt de lezer die niet uit de 
Besnijdenis is, al dadelijk. De beloften in Christus, de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus, Ef. 3:8. 

Maar de Schriften dan? De Schriften zijn nodig om: uit de 
naspeurlijke rijkdom van Gods beloften te komen tot de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus, om door de geopenbaarde 
dingen te komen tot de verborgenheid van God en de Vader en 
van Christus, Col. 2:2. Bij Israël waren de verborgen dingen voor 
God, Deut. 29:29. Waar echter thans hetzij wereld, hetzij leven, 
hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen alle 
onze zijn, omdat wij van Christus zijn en Christus Gods is, 1 Cor. 
3:22 en 23, daar behoren ons ook toe de verborgen dingen, de 
onnaspeurlijke rijkdom; van Christus. Deze kan alleen gevonden 
worden door de Schriften. En die Schriften zijn niet te openen, 
zolang men de goede sleutel, Israël, niet gebruikt. 

Wie inzicht wil ontvangen in de bedeling der verborgenheid, 
moet inzien, dat Israël het onderwerp is der meeste Schriften. 
Israël te zien is ontsluiting van het Woord. En tevens leerschool. 
Want in Israëls historie zijn alle toestanden gegeven, waarin de 
gelovige komen kan of die hij vermijden moet. Israël is het 
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uitgebreide aanschouwelijke onderwijs ook voor ons. Zo blijven 
dan de Schriften, ook al gaan ze grotendeels niet over ons, over 
onze positie, voor ons. God past uit Israëls Schriften door Zijn 
Geest te allen tijde toe. Maar dat is iets anders dan dat het 
einddoel van Israël ons einddoel zou zijn. Israëls historie en 
lessen steunen, sterken, bemoedigen, vermanen, bestraffen ons in 
de geestelijke opvoeding. Ze dienen mede om op te wassen in het 
Hoofd, Voor ons echter blijft de veel hogere roeping gezegend te 
worden met alle geestelijke zegeningen in het overhemelse in 
Christus, Ef. 1:3 Israëls Schriften zijn voor ons doeldienend, niet 
doelstellend. Het einddoel voor ons is Christus als Hoofd boven 
alle dingen, Ef. 1:22, 23 en mede gezet te worden in 's Vaders 
troon. 

In dit deel is de grondlijn gegeven. De bovenbouw kan nu 
volgen. Evenmin als een huis de onderbouw kan missen, 
evenmin kunnen we buiten het inzicht dat het onderwerp der 
Schriften grotendeels Israël is. Wie dat niet inziet, loopt gevaar 
aan te landen in een hoek of zich aan te sluiten bij een groep, die 
eenmaal de toets van Gods oordeel niet zal kunnen doorstaan. 
Wie zichzelf ondanks alles tot geestelijk Israël, tot een der 
144.000 enz. maakt, zal eenmaal met schaamte de lagere plaats 
moeten innemen, n.l. onder Israël. Hij bouwt hout, hooi, 
stoppelen op het Fundament. In de dag des oordeels, van het 
louterend en verterend vuur, kan zijn bouwsel niet blijven 
bestaan, 1 Cor. 3:11-15. 
 
DE BELOFTEN VOOR ISRAEL AAN ISRAEL VERVULD. Gods 
beloften zijn aan Israël gegeven en worden uiteindelijk en ten 
volle aan Israël vervuld. Er zijn groter beloften. Men kan met 
Abraham erfgenaam der wereld, van hemelen en aarde zijn of 
nog hoger: met Christus ver boven alles gezet worden in het 
overhemelse. Door de Geest Die uit God is, kunnen we weten de 
dingen die ons van God geschonken zijn, 1 Cor. 2:12. « Dewelke 
wij, » zo gaat de Apostel voort, « ook spreken, niet met woorden 
die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de 
Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke 
samenvoegende » of volgens betere vertaling: « geestelijke 
dingen aan geestelijke mensen verklarende, » 1 Cor. 2:13. 
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DOOR DE SCHRIFTEN TOT CHRISTUS. De geestelijke dingen nu 
zijn het tegenbeeld van de letterlijke. Boven Israël is een andere 
sfeer. Die sfeer kan alleen voldoende opgemerkt worden door 
Israëls sfeer te zien. Wij nemen waar door vergelijking, door te 
beproeven de dingen die verschillen. Boven Israël, één der 
geslachten der aarde, ligt de sfeer van de geslachten der hemelen, 
Ef. 3:15. En daar boven, over boven alles, boven al de hemelen 
(Ef. 4:10), in het ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16), ligt de sfeer 
aan Gods rechterhand, waarin Christus is. En daar wil de Vader 
met Hem de Gemeente die Zijn (Christus') Lichaam is, de 
vervulling Desgenen Die alles in allen vervult (Ef. 1:23), mede 
plaatsen. Het zien van Israëls grondlijn verarmt dus niet, maar 
verrijkt en leidt tot het inzicht in de dingen die óns van God 
geschonken zijn. Men lere daarom, het woord der waarheid recht 
snijden en zie de positie in waarin God ons plaatst. Op de vraag 
wat er voor ons overblijft als de Schrift over Israël gaat, is het 
antwoord: De positie in Christus over boven alle dingen. Is dat 
niet veel meer dan wat God ooit in Israëls schriften openbaart? 
Daarom: Door de Schriften tot Christus. 
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HET SCHEMATISCH OVERZICHT 
 

Een enkel woord over de bijgevoegde kaart. 
In kolom 1 ziet men de opeenvolging der wereldrijken. We 

leven thans tussen het vierde en vijfde. Daarna komt de grote 
wereldrevolutie, de vier winden van Dan. 7:2, 3, de wateren van 
Op. 17:15. Hieruit rijst het zesde wereldrijk op, met Babel tot 
economisch centrum en het hoofd van het vierde rijk tot politiek 
leidsman. Waar het politieke centrum is, zegt de Schrift nergens. 
Dat zesde rijk hebben we in enige stadiums moeten voorstellen. 
In 6 a ziet men het in opkomst, in kolom 2 ziet men de vijf 
vorsten uit die tijd, in 6 b ziet men de Kleine Hoorn, opkomend 
uit een der vier hoofden ontstaan uit het derde rijk van Dan. 8 
(zie kolom 3) zich meester maken van de politieke wereldmacht. 
Dan vangt de 70ste jaarweek aan, verdeeld in tweeën, 6 c en 6 d. 

In kolom 2 is Dan. 7 en kolom 1 nader toegelicht. 
In kolom 3 ziet men de indeling in Dan. 8. Vanaf vs. 9 is het 

toekomstig. Vs. 10 vangt eerst in de tweede weekhelft aan. 
In kolom 4 en 5 is Dan. 11 en 12 nader uiteengelegd en ziet 

men de golving der profetie. Men houde in het oog, dat op een 
kaart fixatie, vastlegging, is; in werkelijkheid zijn het 
doorlopende lijnen, wat we door een lijn met een pijlpunt 
aangaven. 

In kolom 6, 7, 8 en 9 is Mt. 24, 25, Luk 21 en 2 Thess. nader 
uitgestippeld. 

In kolom 10 is, voor het gemakkelijk overzicht, kolom 1, 6 a 
— 6 d herhaald, en Op. 13 ontleed. 

In kolom 12 is Op. 17 ontleed. 
In kolom 13 Op. 4, 5, 2, 3 en andere stukken. 
In kolom 14, 15 en 16 komen we tot de kern van De Openb. In 

de volgende kolom is het overige van De Openb. ontleed. Men 
ziet het uiteenvallen in delen, die in de beschrijving een geheel 
maken. 

De stipjes stellen de 10 koningen voor, de kleine cirkeltjes de 7 
hoofden. 

Het zevende. wereldrijk is het koninkrijk van de Heere Jezus 
Christus. Enkele delen van Op. 1-20 grijpen daar reeds naar 
vooruit. 
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Men ga een en ander verder na, houde in het oog, dat dit een 
schema is, waarop alleen een overzicht en inzicht weergegeven 
kan worden dat voor verbetering vatbaar is. 

Aan het einde danken we God Die ons licht in dezen gaf. Waar 
we evenwel aarden vaten zijn, kan de uitstraling zeer gebrekkig 
zijn. Elk lezer vrage Hem mede om licht om mede te verstaan de 
diepten van het Woord. 

Hiermee is deel I van onze grotere uitgaven beëindigd.  
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INHOUD 
 
     Bldz.

VOORWOORD    5
INLEIDING    8

I. OPVATTING, UITLEGGING EN INSPIRATIE DER PROFETIE.    13
a. De profetische tussenruimte.    13
b. Enige bijzondere termen    30
c. Letterlijke vervulling    45

Vervulde profetie    47
1. Profetie over afzonderlijke personen of gebeurtenissen    47
2. Profetie over Christus Zelf.    48
3. Voorzeggingen van Christus Zelf.    49
4. Profetie met tijdsbepaling.    51
5. Letterlijk vervulde profetieën in de Profeten.    52

d. De inspiratie.    55
1. Hoorbare inspiratie.    57
2. Zichtbare inspiratie.    61

II. ISRAEL HET GROTE VOLK IN « DE WET ».    77
Abrahams roeping    77
De eerste beloften    78
In U    81
Het aardse natuurlijke zaad    86
Het gehele land Kanaän    92
De volken van het land. Overzicht    94
Het geestelijk zaad    97
Tweeerlei groep     105
Het eerste verbond     110

III. ISRAELS ONVERVULDE O.T. PROFETIE.     119
Indeling der profeten     122

1. Hosea     124
2. Amos     132
3. Jesaja     139
3. Jesaja (Vervolg)     169
4. Jeremia     180
5. Ezechiël     191

Het Heiligdom van Ezechiël     208
Het ganse hefoffer van Ezechiël     208
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6. Zacharia     215
7. Maleachi     230

IV. HET BOEK DANIËL.     234
Drieerlei soort verklaring     235
Nebukadnezar's droom     239
Daniël 2     244
Daniël's droom     270
Ram, bok, kleine hoorn     290
De 70 zevens     304
De Man met linnen bekleed     314
De koningen van het zuiden en het noorden     322
De verachte eigenwillige koning     331
De grote verdrukking     337
Het verzegelde boek, Daniël's lot     346

1. De gezichten van Daniël     353
2. De tijden en dagen van Dan. 7-12     354
3. De zeventig jaarweken     356
4. De kaartjes     358

V. ISRAËL IN DE EVANGELIEN     361
1. Inleiding.     361
2. Wat is het Koninkrijk der hemelen     368
3. Alle teksten met de term K.d.H.     383
4. De 8 gelijkenissen van Mt. 13     390
5. Wet, Gelijkenis, Profetie     419

VI. ISRAËLS VERWERPING EN AANNEMING     486
A. De Algemene Zendbrieven.     501

1. De Brief van Jakobus.     502
2. De Brieven van Petrus.     510

1. Petrus (2 a)     511
2. Petrus (2 b)     522

3. De Brieven van Johannes.     527
1. Johannes (3 a)     527
2. Johannes (3 b)     536
3. Johannes. (3 c)     538

4. De Brief van Judas    16
B. Uit Paulus' Brieven voor Hand. 28     542

De Tempel Gods     545
De wederhouder     547
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De opname     550
Lijnen en overgangen in Paulus' brieven     553

VII. DE DAG DES HEEREN     562
A. Inleiding     562
B. Het Israëlitisch karakter     573
C. Nadere uiteenzetting     580

1. De inleiding van het Boek     580
2. Het Volk Gods op aarde     585
3. Het-wereldrijk van het Beest     594
4. Babylon     600
5. Inleiding van de Dag des Heeren     605
6. 's Heeren wederkomst. Het Koninkrijk der hemelen opgericht     612
7. Het overige deel en het slot     616

Besluit     620
Het Schematisch overzicht     623
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Oude heruitgegeven werken: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.uitdeschriften.com 
 
 

UIT ISRAELS PROFETIE Een boek van ± 600 bldz.
       door G. J. P. — 1930
(Deel I onzer grotere uitgaven) 
Een inleiding tot de bedeling der verborgenheid. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde overdruk van « Het Profetische Woord » 
verschenen in Uit de Schriften. 

DE TIJDEN DER EEUWEN. Een boek van 364 bldz.
       door G.J.P. — 1930
(Deel II onzer grotere uitgaven) 
   Een onderzoek naar de Schriftuurlijke betekenis van het woord « eeuwig » en « 
eeuwigheid ». Het enige Nederlandse werk dat deze stof uitvoerig behandelt. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde druk van « Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid » 
verschenen in Uit de de Schriften. 

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

DE HEILIGE SCHRIFTEN. Een brochure van 89 bldz.
       door G.J.P. — 1943
   Kort overzicht van de inhoud en bouw van de Hebreeuwse en Griekse Heilige Schriften. 

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

DE GROTE VERBORGENHEID  Een brochure van 32 bldz.
         door G.J.P. — 1943
   Geeft een beknopt overzicht van de profetiën over Israël. 

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

OPEN BRIEF AAN BROEDER JOH. DE 
HEER.  Een brochure van 13 bldz

       door S.V.M. — 1931
    






