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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 1 16 Jan. 1932 

De Weg der Behoudenis 

XVI DE WEG DER BEHOUDENIS. 

DE VOLGORDE.  
Wij moeten nu enige dingen samenvatten en ordenen. De stof is zo uitgebreid, dat het nodig 
is een overzicht te geven van de geopenbaarde weg der “zaligheid”. d.i. behoudenis. 
 
Voor de ongelovige is de eerste stap: uit de schepping en doormiddel van zijn lichaam en zijn 
ziel God te leren kennen en verheerlijken (Hand. 14:15, 17; Rom. 1:19, 20). Hij kan daarin 
door andere schepselen geholpen worden. Paulus was tot allen (Joden en volken) gezonden 
om hun ogen te openen (Hand. 20:18). God kan echter op allerlei andere wijzen werken. 
Veel zal afhangen van de bedoeling of de omstandigheden. Zo waren de wonderen eens 
krachtige middelen. Zo kan Hij nu onder de onbeschaafde volken ook bijzondere middelen 
gebruiken. 
 
Nu lezen we: 
Heb. 11: 6 “Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, 
die Hem zoeken”. 
 
Het geloven, dat God “is”, kunnen wij ook rekenen als geloof “tot” (pros) God (1 Thes 1:8), 
d.i. in de richting van God, zonder dat daarom het doel goed onderscheiden wordt. 
 
Het God zoeken en naderen en daarna dienen, wordt voorafgegaan door het zich afkeren van 
(“apo” d.i. weg van) de afgoden tot (“pros” d.i. in de richting van) God, 1 Thes. 1:9. Het 
spreekt vanzelf, dat ”afgoden” op allerlei zaken toepasbaar zijn die men boven God stelt. 
 
Hoe verder men komt op de weg der behoudenis, des te meer gaat, zoals we reeds gezien 
hebben, het geloof en de bekering omvatten, en dit wordt in het Grieks op eenvoudige wijze 
uitgedrukt door het gebruik der voorzetsels pros, epi, eis, en. We moeten nu de gegevens, die 
we vroeger reeds afzonderlijk voor het geloof, de bekering en de omkering nagingen, bijeen-
voegen en ordenen. 
 
Het zal daarbij nuttig zijn een en ander voor ogen te houden:  

Geloof, bekering en omkering zijn zeer nauw met elkaar verwant, als het voorwerp hetzelfde 
inhoudt. Men bekeert zich en keert zich om naar wat men werkelijk gelooft. 
 
Daar de Zoon het “uitgedrukte beeld” van Gods zelfstandigheid is (Heb. 1:3), omhelst geloof 
en omkering in verband met de Heere méér dan geloof en omkering in verband met God, voor 
zo ver men Hem uit de schepping kan kennen. 
 
Men moet rekening houden met de tijd waarin de mens leeft. Terwijl Abrahams geloof “op” 
(epi) God tot rechtvaardigheid gerekend wordt, moet er nu geloof in (en) Christus Jezus zijn 
om tot de rechtvaardigheid te komen. Vanzelf wordt méér verlangd als er méér geopenbaard 
is. Gen. 15:6 heeft “in” de Heere. 
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Als het Christus betreft, is er natuurlijk een groot verschil in de geloofsinhoud, naarmate men 
in Hem gelooft als mens, als Messias, als Zoon Gods, als uit de doden Opgestane en Verheer-
lijkte, als Hoofd van het Samen-lichaam enz. Al wordt dezelfde naam en hetzelfde voorzetsel 
gebruikt, toch kan de tekst nog wel op een onderscheid wijzen. Als de opgegeven titel ver-
schilt, moeten we daar rekening mee houden. 
 
Behalve de vorige aanduidingen, die ons kunnen helpen en ons kunnen beletten mis te lopen, 
hebben we een groot aantal teksten, die toelaten alles nauwkeurig te rangschikken. 
 

Het is wenselijk goed vast te stellen waar we de wedergeboorte moeten plaatsen en hiertoe 
hebben we minstens twee duidelijke gegevens. Allereerst Hand. 11:17, dat we als volgt in het 
Grieks lezen:  

“Indien dan God aan hen gelijke gave geeft als aan ons, ook wanneer gelovende op de  
 Heere Jezus Christus”. 

Die gave staat in die bedeling in verband met de wedergeboorte. Geloof “op” (epi, acc. d.i. 
tot het bereiken van) de Heere gaat dus gepaard met wedergeboorte. 

Vervolgens hebben we 1 Joh. 5:1, dat we zo letterlijk mogelijk weergeven: 

“Een iegelijk, die gelovende is (d.i. nu), dat Jezus is de Christus, is geboren 
  geworden (dat geschiedde vroeger reeds) uit God”  
  (Het Grieks heeft hier een voltooide tijd.) 

 
Volgens Joh. 11:25-27 stemt geloof dat Jezus is de Christus (de Zoon Gods) overeen met ge-
loof “tot-in” (eis) Jezus. Dat geloof moet dus door de wedergeboorte vooraf gegaan zijn. 

Hier zien we de werking van de Heilige Geest in de mens Joh. 3:6, 8. Niemand kan zeggen 
dat Jezus de Heere is, dan door de Heilige Geest, 1 Cor. 12:3. Die werking heeft slechts 
plaats na de wedergeboorte. 

De omkering in de richting van de Heere (pros) van 2 Cor. 3:16 en die Israël betreft, kunnen 
we plaatsen na de omkering “op” God, waartoe de volken uitgenodigd werden (Hand. 14:15; 
15:19; 26:18, 20). We mogen inderdaad aannemen, dat Israël wel zo ver gekomen was, al 
keerden ze zich nog niet tot de Heere. 
 

Zo komen we dan tot de volgende lijst: 

Geloof en omkering tot (pros) God. 
Geloof, bekering en omkering op (epi) God. 
Omkering tot (pros) de Heere. 
Geloof en omkering op (epi, acc.) de Heere 
WEDERGEBOORTE 
Geloof tot-in (eis) de Heere. 
Geloof in (en.) Christus Jezus. 

We moeten nu nog plaatsen: geloof op (epi, dat.) de Heere en geloof en bekering tot-in (eis) 
God. Het eerste betreft hen die reeds wedergeboren zijn (Rom. 10:11; 1 Petr. 2:6). Uit 1 Petr. 
1:21 moeten we besluiten, dat dit ook het geval moet zijn met, hen die geloven tot-in God en 
uit Hand. 20:21 blijkt, dat bekering tot-in God nauw verwant is met geloof tot-in de Heere. 
We moeten verder nog onderscheid maken tussen geloof tot-in de Heere (d.i. in verband met 
de aarde) en tot-in Christus Jezus (d.i. in verband met de hemelen). We kunnen onze lijst dus 
als volgt vervolledigen. 
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WEDERGEBOORTE 
Geloof op (epi, dat.) de Heere. 
Geloof en bekering tot-in (eis) God  
Geloof tot-in (eis) de Heere. 
Geloof tot-in (eis) Christus Jezus  
Geloof in (en) Christus Jezus. 

 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 55. 

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 didrachmen. De belastingontvanger houdt Jezus niet 
voor een rabbi en vraagt, waarom Hij en Petrus niet betalen. Christus’ antwoord aan Petrus 
toont aan, dat Hij de inning van de tempelgelden in Zijn dagen voor niet meer acht dan een 
aardse tolheffing. Hij wil echter geen aanstoot geven. Dan, al moge Hij voor geen rabbi ge-
houden worden, Hij zal tonen, dat Hij meer is dan dat, n.l. de Zoon des mensen, die macht 
heeft over alles, ook 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. 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 de 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 Is-
raëls nationaal herstel, waarin tevens het stenen hart wordt weggenomen en een vlezen gege-
ven, 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 verordi-
neer 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. 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. 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 
“meesten der 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 zachtmoe-
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digheid en nederigheid. In Mk., Luk. en Joh. vinden we de tweede intocht. Toen ging men 
Hem tegemoet, Joh. 12:18, dus verwachtte men Hem. Dat is symbool van Z i j n  tweede 
komst, waarin men Hem ontvangen zal, Mt. 23:39. 
 
Mt. 21:18-22 De vijgenboom verdort. De vijgenboom 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 vijgenboom kon geen rijpe vijgen hebben, maar wel jon-
ge, onrijpe. Deze werden gaarne gegeten. De vijgenboom 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 wordt daarom vervloekt. 
 

De boom typeert Israël. Er was veel schone schijn, er waren versierde tempelgebouwen, ge-
bod 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 uitge-
stort. De onrijpe waren voldoende geweest en zouden door God zijn aanvaard als hoop ge-
vend voor de toekomst. Er was echter helemaal geen vrucht. Israël was wel weelderig gewor-
den, 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 vijgenboom 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. 21:31-42 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) heerlijkheid, zoals ons in Ez. 10 en 
11 beschreven wordt, die 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 woes-
te 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 
deze 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 nieu-
we landlieden. Andere, Gr.: allos, d.i. van dezelfde soort, dus evenals de eerste 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 heer-
scharen, breng ons weder, (d.i. herstel Uw wijngaard), laat Uw aanschijn lichten (dit ge-
schiedt door Christus’ wederkomst als Hij verschijnt in de heerlijkheid van de Koninkrijks-
glans), zo zullen wij verlost worden, (d.i. gans Israël “zalig”, behouden, worden), vs. 20. 
 
DE STEEN.  
Mt. 42-46. “Wie op dezen Steen valt, die zal verpletterd 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: “De 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 (de-
zelfde 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 
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Heere der heerscharen. Israël stiet zich tegen Hem onder de Wet en de Profeten en in de vol-
heid des tijds (Rom. 9:32). Het werd op Hem verpletterd. Men denke hier aan Israëls verder-
ving in het jaar 70 door Vespasianus en Titus. 
 
“En op wien Hij valt, dien zal Hij vermorzelen.” Hier hebben we te denken aan de tijd, dat 
de Steen zonder handen afgehouwen wordt van de berg, Dan. 2, d.i. aan Christus’ weder-
komst. 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. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 37. 

V. HET WOORD “EEUWIG” EN “EEUWIGHEID” IN DE SCHRIFT. 

A. In het O.T. 

BIJBEL EN SCHRIFT.  
Bijbel en Schrift verschillen. De Bijbel is vertaalde Schrift. De vertaling kan de Schrift wel 
benaderen, doch blijft vaak stukwerk. 
De Statenvertaling moge bruikbaar of goed zijn, er zitten ook vertaalfouten in. Met betrek-
king tot het woord olam en aioon is dit reeds meer dan eens gebleken Ook op andere punten 
zijn er gebreken. Te veel is overgenomen uit de Lutherse en de Engelse vertaling. Bij een 
betere vertaling was een groot deel van ons geschrift overbodig geweest. De betere vertaling 
is vaak verhuisd naar de kanttekeningen, die dikwijls zuiverder het oorspronkelijk weerge-
ven. 

Het is zeer jammer, dat de S.V. op meer dan een punt een belemmering is om het juiste in-
zicht te verkrijgen. En al geven we gaarne toe, dat ook door de gebrekkige vertaling heen 
Gods openbaring door ons nog wel waar genomen kan worden, toch kunnen de onjuist ver-
taalde plaatsen belemmeringen zijn. 

De woorden “eeuwig” en “eeuwigheid” zijn een paar van die belemmeringen. Het is daarom 
nodig bij de meeste der teksten, waarin ze voorkomen, afzonderlijk even stil te staan. Nu we 
een overzicht over de aionen gekregen en enig inzicht in de gang er van gegeven hebben, 
kunnen ze beter verstaan en uitgelegd worden. We zullen dat onderdeel van ons onderzoek 
nu ter hand nemen. Voor een en ander is een indeling in groepen nodig. 

INDELING.  
In het Hebr. komen in hoofdzaak de volgende uitdrukkingen voor. 
1 Olam in verbinding met een zelf st. naamwoord. 
2 Le-olam: In eeuwigheid. 
3 Ed-olam: Tot in eeuwigheid. 
4 Mé- of min-olam: Van eeuwigheid. 
5 Olam va ed: Eeuwig en altoos. 
6 Olamim: de Eeuwen. 
7 Andere termen. 
8 Parallelismen. 
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We zouden nog meer nuanceringen kunnen noemen, maar beperken ons tot de hoofdgroe-
pen. Van die groepen zijn de 4e, 5e en 6e reeds besproken. Die kunnen we dus in het alge-
meen verder laten rusten, al moesten we ze volledigheidshalve noemen. 1-4 bevat de termen: 
eeuwig en eeuwigheid in verschillende verbindingen, groep 7 andere termen, die in de S.V. 
ook door eeuwig of eeuwigheid zijn vertaald, groep 8 parallelismen. 

1. Eeuwig in verbinding met een zelfstandig naamwoord. 

Beginnen we met het woord, dat de S.V. door “eeuwig” vertaalt. 
 
Al direct kan opgemerkt worden, dat het Hebr. geen bijvoeglijk naamwoord “eeuwig” heeft. 
Steeds wordt het zelfst. naamwoord olam gebruikt. In het Grieks is dit anders, daar is van 
het woord aioon een bijv. naamw. aioonios gevormd. Het Hebr. heeft dat niet. In het O.T. is 
het woord “eeuwig” dus bloot een vertaald woord. 

 
Met betrekking tot het gebruik is het woord “eeuwig” in twee groepen te verdelen Het wordt 
gebruikt  
1° in betrekking tot de Godheid;  
2° met betrekking tot andere woorden, dus zaken. 
 
Men houde hierbij wèl één ding in het oog: Te veel is het tijdsbegrip dat in het woord olam of 
aioon zit, naar voren geschoven als hèt begrip. Het woord olam heeft een bredere betekenis. 
Waar het grondwoord betekent verbergen, heeft de olam iets verborgens in zich, n.l. de duur, 
de tijd. Een olam is de duur van een onbekende, onbepaalde lengte. Maar dit niet alleen. Er 
zit ook een zekere volkomenheid, een ononderbrokenheid, een compleetheid of bestendigheid 
in. Het begrip olam (aioon) laat zich dan ook mede wellicht het best uitdrukken door onein-
digheid. Niet door eindeloosheid. 
 
Men zal vragen: Wat voor verschil is daar nu in. Is oneindigheid dan niet hetzelfde als einde-
loosheid. Het antwoord is ontkennend. Een cirkel is oneindig, heeft geen bepaald einde in 
zichzelf, maar is niet eindeloos, want wat er buiten ligt behoort er niet toe. De cirkel heeft in 
zichzelf geen einde maar buiten zichzelf wel. Ware een cirkel eindeloos, dan zou er maar een 
cirkel kunnen zijn, die alles omspande. Nu zijn er grote en kleine cirkels, die alle oneindig 
zijn, geen eind in zichzelf hebben, maar niet eindeloos, want de middellijn kan gemeten wor-
den. Iets van die gedachte nu is ook in het woord olam vervat. Oneindig, niet eindeloos. Voor 
wat er zich in bevindt, is de olam oneindig. 
 

Het begrip van volkomenheid, voldragenheid, onbekend lange duur is overgedragen in het 
praktische leven voor ononderbrokenheid en werd in het gewone spraakgebruik gebezigd om 
de hele duur der zaak aan te geven, waarop het betrekking had: zo lang als die zaak of die 
toestand er was. Een eeuwige melaatsheid b.v. was er zolang Gehazi’s zaad er was. Het be-
grip eindeloosheid ligt er niet in opgesloten. Men had geen beter woord om, een lange onbe-
paalde duur uit te drukken. Zoals gezegd is dit een meer afgeleide betekenis. De hoofdbete-
kenis is: betrekking hebbende op een olam, een aioon. 

1 a “Eeuwig” in Genesis. 

EEUWIGE GESLACHTEN.  
Het woord olam in verbinding met een zelfstandig naamwoord, komt het eerst voor in Gen. 
9:12: “Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen alle levende ziel die 
met u is tot eeuwige geslachten, Hebr. geslachten der eeuw.” Hier is sprake van geslachten 
der eeuw, de geslachten, die zich in de olam na de Vloed zouden ontwikkelen. De Heere be-
looft, dat Hij al de geslachten van de nieuwe olam dat teken te zien zal geven als onderpand 
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Zijner belofte. Als hier eeuwige geslachten zou moeten worden opgevat als “in alle eeuwig-
heid” doorgaande geslachten, dan zou de regenboog altijd moeten blijven en de menselijke 
ontwikkeling altijd moeten doorgaan. Dat staat er niet. De boog is alleen voor de geslachten 
van deze olam tot een teken. Hoe lang die olam duren zal, weten we niet. 
 

Dat eeuwig hier niet eindeloos betekent, maar alleen een betrekking aangeeft, ligt in het 
woord geslachten opgesloten. Als die geslachten eeuwig waren in de zin van altijd blijvend, 
zou Pred. niet kunnen zeggen: Het ene geslacht gaat en het andere komt. De geslachten in 
zichzelf zijn niet eeuwig, d.i. altoos levend, het zijn de geslachten dezer eeuw, zij die zich in 
deze olam ontwikkelen zullen. Die ontwikkeling gaat de hele olam door. En zo lang blijft ook 
voor hen het teken. Als God andere natuurverhoudingen schept, is het teken niet nodig. 

EEUWIG VERBOND I. 
De tweede maal dat “eeuwig” voorkomt, is in Gen. 9:16. “Als deze boog in de wolken zal 
zijn, zal Ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle 
levende ziel van alle vlees dat op de aarde is.” Het eeuwig verbond is het verbond, dat God 
opricht met Noach, dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven, vs. 11, om alle 
vlees te verderven, vs. 15. Dat wil niet zeggen, dat het, eindeloos zal blijven. Het blijft zolang 
de wereldorde, die toen ingesteld werd, zal duren. Het is het verbond der eeuw. Als de eeuw 
eindigt, kan ook het verbond eindigen. Het eindigt dan echter niet door opheffing, maar door 
vervulling, d.i. er komt een nieuwe, hogere, betere wereldorde. Nimmer zal God dat verbond 
in deze aioon breken, het gaat ononderbroken door. Maar in een nieuwe wereldorde heeft het 
afgedaan en kan door iets beters vervangen worden. In de nieuwe hemel zal de boog wel ge-
mist worden, omdat er een hogere vastheid is, n.l. de blijvende toestand. 

EEN EEUWIGE BEZITTING.  
In Gen. 17:7 is weer sprake van een eeuwig verbond. “En Ik zal Mijn verbond oprichten 
tussen Mij en tussen U en tussen Uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, 
om u te zijn tot een God en uw zaad na u.” 
 
Men zou dat in tweeërlei zin kunnen opvatten n.l. als betrekking hebbende op deze aioon, 
waarmee de Heere dan zou zeggen: Ik zal u en uw zaad in deze eeuw tot een God zijn of als 
betrekking hebbend op de volgende eeuw. Vs. 8 geeft o. i. hier de oplossing voor de uitleg-
ging. Dat vers toch zegt: “En Ik zal u en uw zaad na u het land hunner vreemdelingschap-
pen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting en Ik zal hun tot een God zijn.” 
 
Men lette wèl op wat er staat. Niet dat alleen Israël het land zal ontvangen, maar: lk zal u, 
Abraham, dat land geven en ook aan uw zaad. Israël zal het land niet een korte tijd bezitten, 
maar: tot een eeuwige bezitting. Verder staat er niet: Kanaän, maar het gehele land Kanaän. 
(Zie Dl I). Dit alles is nog nimmer vervuld. Abraham heeft geen voetstap van Kanaän beze-
ten, Hand. 7:5, Israël heeft het slechts een weinig tijds bezeten, Jes. 63:18. En nimmer nog 
hebben Abraham en zijn zaad het gehele land bezeten. Dat zal eerst in de toekomende eeuw 
het geval worden. De “eeuwige bezitting” is de bezitting van die eeuw. Het eeuwig verbond 
van vs. 7 is het verbond van die eeuw, het verbond, dat Jeremia het Nieuwe verbond noemt, 
Jer. 31:31. Het woord eeuwig betekent hier: opgericht in de toekomende eeuw en ononder-
broken die eeuw durend. 
 
Om Gen. 17 te verstaan moet men terug gaan naar Gen. 13:15. Daar belooft de Heere aan 
Abraham: “Al dit land dat gij ziet, dat zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid, Hebr. 
ed olam, d.i. de hele duur der eeuw.” Dat is de basis voor Gen. 17:7 en 8. We moeten, waar 
mogelijk, de Schrift opbouwen uit het voorgaande, niet uit onze begrippen. Het eeuwig ver-
bond is het verbond, gegeven met het oog op de toekomende eeuw, de eeuwige bezitting, 
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toegekend ter verwerving in de toekomende eeuw. Zie ook Gen. 48:4. Dus bezitting en ver-
bond ononderbroken in die eeuw genoten en gehouden. Die eeuw vangt aan met de opstan-
ding in Luk. 20:35 genoemd. Als men de aionen ziet, is dit woord eenvoudig en als men Gen. 
13:15 tot basis neemt, gaat men veilig. 

Men zal mogelijk opmerken dat de Heere Jezus dit verbond al opgericht heeft. We geven toe, 
dat Hij Zijn bloed voor het Nieuwe verbond vergoten heeft. Maar daarom is dat verbond nog 
niet uitgewerkt, nog niet voleindigd. Zal dit plaats hebben, dan moet Abram eerst opgestaan 
zijn. God heeft beloofd het met hèm en zijn zaad te geven. Een der beloften van dit eeuwige 
verbond is Kanaäns eeuwig bezit. Heeft Abraham dat land al? 

EEUWIG VERBOND II.  
In Gen. 17:13 is er weer sprake van een eeuwig verbond. “Mijn verbond zal in ulieder vlees 
zijn ten eeuwige verbonde.” En ook in vs. 19: “En Ik zal Mijn verbond met hem (Izaäk) op-
richten tot een eeuwig verbond, zijn zaad na hem.” 
 
In vs. 9-11 hebben we een verbond, dat God Abrahams natuurlijk zaad oplegt. Zij moesten 
dat houden. Zij konden het ook breken, vs. 14. Israël als volk heeft dat gedaan. Israëls ge-
hoorzamen onderhouden het nog. De besnijdenis is nog in ere en zal het blijven de hele aioon 
door. Waar Israël, echter als volk ook dit verbond verbroken heeft (Joz. 5:3-9) en nog meer 
verbreken zal (Ez. 44:9), geloven we, dat God het andermaal zal inzetten tot een eeuwig ver-
bond. God heeft ook Israëls afval voorzien. Van Zijn zijde heet het: Het zal zijn een onon-
derbroken verbond, de aioon door. Na het breken er van, baant God de weg tot het Nieuwe 
verbond, waarin de Wet der besnijdenis “eeuwig” onderhouden zal worden. Dan zal vs. 13 
bewaarheid worden, dat Gods verbond ook in hun vlees zal zijn. 
 
Een en ander geeft ons nader inzicht in de aionen. Van Gods zijde bezien, had het voornemen 
der eeuwen korter  geweest kunnen zijn. Indien de mens slechts Gods bevelen had gehoor-
zaamd. De zonde vermeerderde het aantal aionen. Zonde is doelmissing, God houdt echter 
niet op de mens toch tot de bestemming te brengen, die Hij voor gedacht heeft. Israël had het 
eeuwig verbond der besnijdenis zolang moeten onderhouden, totdat het door iets hogers ver-
vangen had kunnen worden. Nu dit niet geschied is, zegt de Heere niet: Nu schaf Ik de be-
snijdenis maar af. Neen, nu wordt het: In de volgende aioon zal de besnijdenis weer nationaal 
van kracht zijn. Wie ze dan niet onderhoudt, wordt uit zijn volken uitgeroeid. Paulus heeft 
mede met het oog op Gen. 17 de Joden geleerd hun kinderen te besnijden, Hand. 21:21. 
Daarbij kwam dan de doop voor volwassenen. Zo zal het ook in de volgende aioon zijn. De 
Wet zal niet voorbijgaan dan door vervulling. Er kan wat bij komen, maar het oude moet ook 
vervuld worden. Het is niet zodat de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, de doop is 
naast de besnijdenis gekomen. Voor Israël dan, in de tijd van Handelingen. 
 
Gen. 17:19 ziet weer op het verbond van vs. 7, het verbond van de toekomende eeuw, opge-
richt met het oog op die eeuw, ononderbroken doorgaand in die eeuw. 

EEUWIGE GOD.  
“En hij... riep aldaar de naam des Heeren, des eeuwigen Gods, aan.” Gen. 21:33. 
 
Men meent uit de samenvoeging van het woord eeuwig bij God te moeten opmaken, dat 
eeuwig een eindeloze duur uitdrukt. De “eeuwige” God toch is de altijd blijvende, de immer 
levende God, zegt men, dus moet “eeuwig” een eindeloze duur aangeven. Maar dit zegt het 
Hebr. niet. Dat heeft: “de God der eeuw”. Laat ons weer opbouwen uit het voorgaande. Dat 
is uit Gen. 13:15. Abraham weet, dat er in deze eeuw een andere god is, die zich dat althans, 
aanmatigt dat te zijn, de god dezer eeuw, 2 Cor. 4:4. Dat blijft niet zo. In de toekomende 
eeuw, in Gen. 13:15 aangeduid, is de Heere de God der eeuw. Het gaat hier dus niet allereerst 
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om een tijdsduur aan te geven, maar om: een verhouding uit te drukken. En tevens een tegen-
stelling. De tegenstelling is: deze eeuw, die eeuw. In de toekomende aioon is de eeuwige 
God de God van die eeuw, niet omdat Hij immer leeft, maar omdat Hij dan de Leider is der 
eeuw. En waar Hij in die eeuw een bepaald werk verricht, dat eenmaal eindigt, ligt er tevens 
een tijdsduur in besloten. Doch dit staat niet op de voorgrond. De Heere heet de God der 
eeuw in tegenstelling èn met Satan èn met de vele goden dezer eeuw. Deze wisselen en wor-
den vervangen door andere. Hij blijft ononderbroken en heet daarom de God der eeuw, d.i. 
bijzonder Israëlitische eeuw. Satan heet de god dezer eeuw, omdat hij onafgebroken deze 
aioon door blijft en de koninkrijken der wereld nu in zijn hand zijn, Luk. 4:6. 
 
Gen. 21:33 vergeleken met Luk. 1:33 leert ons wat. Dit: In Gen. 21 hebben we een beperkte 
openbaring. De Heere heet de God der (toekomende) eeuw. In Luk. 1 staat, dat Hij (want 
(Christus is de O.T. Zich openbarende Heere)) Koning zal zijn in de aionen. Dit geeft een 
bredere cirkel aan. Hij is de God der eeuw, Hij is ook Koning in de aionen. 
 
Voor ons is de God der eeuw een soortgelijke uitdrukking als: de God der heerlijkheid, de 
God des hemels, de God der ganse aarde, de God Israëls, de God Jakobs. D.w.z. al die nade-
re bepalingen geven betrekkingen aan, geen Wezenseigenschappen. Omdat Hij de God der 
aarde heet, daarom is Zijn Wezen nog niet aards. Omdat Hij de God Israëls heet, daarom is 
Zijn Wezen nog niet Israëlitisch. Omdat Hij de “eeuwige God” heet, wil dat niet zeggen, dat 
dit een Wezenskenmerk is en daarmee zijn onvergankelijkheid wordt uitgedrukt. Al deze 
termen geven betrekkingen aan, wat dus juist wil zeggen, dat ze buiten Hem liggen. 
 
Om de term eeuwige God te verstaan, moet men die niet zien vanuit Zijn Wezen, maar van-
uit het aansluitingspunt, dat God geeft in het O.T. Nu is de O.T. openbaring beperkte open-
baring. Het O.T. geeft geen overzicht der aionen, het geeft alleen zoveel als toen nodig en 
gepast was. Het zegt niet, dat er niet meer is, het laat dat meerdere onaangeroerd. Het sluit 
het niet uit, maar behelst het evenmin ook direct. Het kon toch niet overzien worden. Beperk-
te openbaring is geen onwaarheid, maar begrensde waarheid. Voor ons is de O.T. “eeuwige 
God” niet de eindeloos levende God, (dat is Hij al omdat Hij God is), maar de God, Die Zich 
in een bepaalde eeuw, bekend aan de toegesprokene, zal openbaren als de Waarmaker van de 
toen gegeven beloften. Het woord eeuwig, geeft een ononderbroken betrekking aan. Zie ook 
Jes. 40:18. 

EEUWIGE HEUVELEN.  
In Gen. 48:4 is weer sprake van de eeuwige bezitting, ook aan Jakob beloofd. In Gen. 49:26 
spreekt Jakob tot Jozef over de eeuwige heuvelen. “De zegeningen uws vaders gaan te bo-
ven de zegeningen mijner voorvaders tot aan het eind der eeuwige heuvelen; die zullen zijn 
op het hoofd van Jozef.” Wat zijn de eeuwige heuvelen? Niet de heuvelen die eindeloos zul-
len zijn, want er komt een nieuwe aarde. Eeuwige heeft weer betrekking op de heuvelen, die 
er zullen zijn in de eeuwige bezitting, in de toekomende eeuw. De natuurlijke zegeningen, die 
dan aan aan Israël gegeven zullen worden en waarin de heuvelen hun aandeel zullen hebben, 
bewijs dat de dauw des hemels mildelijk zal gegeven worden, zullen ook aan Jozef ten deel 
vallen. Vader Jakob ziet dus, dat Jozef medebezitter zal zijn van Kanaän. En zover als de 
heuvelen in de eeuwige bezitting reiken, tot zover zal aan Jozef zegening worden toebedeeld. 
In Egypte was hij regent, zijn beloofde land had hij moeten verliezen en het nooit wederge-
zien dan alleen bij zijns vaders begrafenis. Eenmaal zal God ook dit recht maken. Het be-
loofde land dat hij als jongeling gezien had, zal hem niet ontgaan en de zegeningen des he-
mels en die des afgronds, d.i. der diepe dalen, zullen zijn op Jozefs hoofd, d.i. zijn persoon 
ten deel vallen. Tot aan het einde, d.i. de afgrenzing der eeuwige heuvelen ontvangt Jozef 
zijn deel. Hij verwerft mede het gehele land Kanaän. Zie ook Deut. 33:15. 
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Met deze teksten uit Genesis, waarin het woord eeuwig voorkomt, zijn in beginsel al de O.T. 
teksten waarin de verbindingen verder voorkomen, besproken. We kunnen daarom nu meer 
overzichtelijk te werk gaan en ook meer aan de lezer zelf overlaten. 

Om en over de Verborgenheid 
(VIERDE VIERTAL). 

I.  
SCHETSEN.  
Gods Voornemen en de weg der behoudenis worden ons in Gods Woord niet op stelselmati-
ge wijze uiteengezet. We hebben wel overal aanduidingen, maar om er een overzicht over te 
hebben, moet men die verspreide opgaven verzamelen en ordenen. Zo vormt zich wat we 
hier een “schets” zullen noemen. Die schets toont dan de grote lijnen en de eenheid der 
Schrift en kan in vele opzichten nuttig zijn, als men er slechts aan denkt, dat ze nooit geheel 
getrouw de waarheid weergeeft. Ze moet steeds aan de Schrift getoetst en dan verbeterd en 
aangevuld worden. 
 
In het begin kan men zich tevreden stellen met de hoofdtrekken, als deze maar juist genoeg 
het algemeen karakter weergeven. Wil men de dingen meer in het bijzonder nagaan, dan 
moet ook de schets nader afgewerkt worden. Men kan de waarheid benaderen, doch nooit 
geheel bereiken. Zo is het ook met de beste kunstenaars. Of ze nu een ruwe schets maken of 
een meer afgewerkt beeld, men kan steeds aantonen, dat de perfectie niet bereikt is. Hun 
werk kan daarom echter zeer nuttig zijn als de tekening de dingen maar niet geheel mis-
vormd heeft. 
 
Zo gaat het ook met de Schrift. Ons algemeen overzicht, onze “schets” moet op juiste gege-
vens steunen, en kan min of meer afgewerkt worden. Bij het afwerken bemerkt men dikwijls 
de gebreken en dan moet men weer een en ander herzien. 
 
In de praktijk gaat het echter zo niet. Iemand heeft een schets gemaakt. Wat doet men nu? 
Men begint deze voorstelling als de zuivere waarheid te beschouwen en zo ontstaat een leer. 
In naam heeft men de Schrift nog wel, maar in feite wordt alles getoetst aan de leer, die de 
vorm ener belijdenis kan aannemen of hebben. Het was misschien de bedoeling niet van de 
ontwerper der schets ze als finaal aan te zien, maar anderen hebben dat toch gedaan. Die 
schets was misschien het beste wat men in de gegeven omstandigheden kon verwachten en 
men kan hen, die ze samenstelden, hoogachten en prijzen. Maar dat is nog geen reden, om de 
schets niet te herzien als nieuw onderzoek dit mogelijk gemaakt heeft. Dat herzien doet niets 
af van de kwaliteiten der vroegere ontwerpers. 
 
Al blijven nu velen aan een vroegere schets vasthouden, toch is het gewoonlijk niet moeilijk 
voor een geestelijk en onderzoekende gelovige sommige gebreken der schets in te zien. Het 
gebeurt dan dat hij een nieuwe schets maakt, die door anderen dan weer als de volle waarheid 
aangenomen wordt. Zo vormt zich een nieuwe “kerk” of sekte, De gehele “kerkgeschiedenis” 
toont hoe men steeds nieuwe schetsen maakte en hoe ze nagenoeg alle bleven bestaan. 
 
In de wetenschap heeft men iets dergelijks, doch daar laat men gewoonlijk de oude gebrekki-
ge voorstellingen los om de nieuwere, die meer de waarheid benaderen in de plaats te stellen. 
Men acht de vroegere geleerden toch nog heel hoog, maar het spreekt vanzelf dat men niet 
bij hun gedachten kan blijven, als er, door naarstig onderzoek, nieuw licht valt op een zaak. 
 
In de godsdienstige wereld is het echter geheel anders. Waarom? Een der redenen moet men 
zoeken in Satans werkzaamheid. Hij toch is de god dezer eeuw en wil alles dooreenwerpen 
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en de mensen verblinden en verduisteren. Hij werkt vooral op godsdienstig terrein en doet er 
zich voor als een engel des lichts. Hij wil vooral de mensen weghouden van het Woord, het 
geschrevene en het levende. Een zijner methoden is een schets tot middelpunt te nemen in 
plaats van de Schrift. Hoe gebrekkiger de schets is, hoe beter. Anderen zullen dan wel zien, 
dat er iets aan die schets hapert en daar deze als “de” waarheid voorgesteld wordt, is er dan 
veel kans dat ze alles verwerpen, inbegrepen de Schrift. Zo bereikt Satan een dubbel doel: de 
gelovigen van Christus afleiden en ongeloof, afval en kritiek bevorderen. 
 
Hij doet dan de mensen geloven dat ze zeer goede redenen hebben om aan de een of andere 
schets vast te houden, zodat ze er zelfs niet aan denken ze nog eens te herzien of weigeren dat 
te doen als het hun voorgesteld wordt. We willen hier slechts een van die redenen onderzoe-
ken. Velen willen blijven bij wat ze van hun ouders geleerd hebben of waarvoor de “vaderen“ 
hun leven over hadden. Wat zullen we daarop antwoorden? Is het inderdaad niet waarschijn-
lijk, dat de voorstelling der eerste Christenen de meest juiste was? Zij toch waren in contact 
met de Apostelen. En als er later afwijkingen geweest zijn, moeten we dan niet terug naar die 
eerste Christenen en naar de Hervormers? Kunnen wij beweren het beter te weten? Zullen wij 
ons boven die heilige mannen plaatsen? Men ziet hoe het dan voorgesteld wordt alsof het 
gevaarlijk is van die vroegere opvattingen af te wijken en hoe zij, die het doen, van hoog-
moed beschuldigd worden. Die vroegere schetsen, die tot op een zeker punt nuttig waren, 
worden dan een hindernis. En als er toch zijn die uit die strik loskomen, dan worden ze wel-
licht in een andere gevangen. 
 
Wat is nu de zwakke plek van al die schijnredenen? Men verliest uit het oog, dat de grote 
meerderheid in de eerste eeuwen niet de volle waarheid had. Men houdt geen, rekening met 
het feit, dat nagenoeg allen Paulus verlieten (2 Tim. 1:15; Fil. 2:20, 21; Kol. 4:11). Al de ge-
schriften der eerste eeuwen tonen duidelijk die afval. De “kerk” verving Israël, de 12 Aposte-
len Israëls werden gevolgd, de profetie vergeestelijkt en het grootste deel der Schrift van zijn 
kracht beroofd. Paulus’ brieven werden nagenoeg geheel uit het oog verloren. De “schets” 
dier mensen was niet alleen onvolledig, maar geheel misvormd. We hebben dat nader aan 
getoond in onze brochure “De Strijd”. Men ziet dus, dat men niet is uitgegaan van een vol-
maakte schets, omdat men geen rekening heeft gehouden met Paulus. 
 
Het is dus niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk die schets te herzien. Het is niet voldoende 
ze af te werken, ze moest ook in de grondlijnen gewijzigd worden. En het is geen hoogmoed 
die daartoe drijft als men zich juist heel diep neerbuigt voor de gehele Schrift, recht gesne-
den. Men verwerpt of vergeestelijkt dan niet een deel ter wille van een ander deel, maar men 
maakt ernst met de volledige ingeving. Men houdt daarbij heel goed rekening met wat de 
“vaderen” leerden en sluit in de nieuwe schets in wat er volgens de Schrift juist was in de 
oude. 
 
Vele vroegere schetsen zijn nuttig voor zover ze een of andere waarheid uiteenzetten. Ze lie-
ten echter nog niet genoeg het hele Woord tot zijn volle recht komen. Ze geven ook aanlei-
ding tot moeilijkheden en tegenstrijdigheden. De meest primitieve schets stelt het voor alsof 
we in de toekomst maar alleen een “hemel” en een “hel” hebben. Er is dan maar één sfeer 
van zegening: de hemel. Daartoe behoren alle gelovigen. Later kwam men tot twee sferen 
van zegening: de aarde voor Israël en de hemel voor de “gemeente”. Dat was een belangrijke 
schrede voorwaarts, maar wel bezien, worden zo de moeilijkheden niet opgelost. Onze schets 
omvat drie sferen: de aarde voor Israël en de volken, de hemelen voor het geestelijke zaad 
van Abraham en de over hemelse, aan Gods rechterhand, voor de gemeente die Zijn lichaam 
is. Dit is een tijdelijke toestand, eenmaal is God alles in allen. 
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We hebben hierboven reeds iets gezegd van de gevolgen der eerste schets. Daarbij kwamen 
dan nog al de misbruiken, zoals de godsdienstoorlogen, kettervervolging enz. die voort-
vloeiden uit een onschiftuurlijke opvatting en nu nog zo dikwijls aanleiding geven tot het 
verwerpen van de Schrift en al wat van God is. 
 
Het stelsel der twee sferen was al beter en liet meer dingen tot hun recht komen. Toch had 
men hier ook nog vele onoverkomelijke moeilijkheden: het volgen der wet gedurende Han-
delingen, zelfs door Paulus; de wonderen, krachten, talen, tussenkomst van engelen, gemeen-
schap der goederen, onmiddellijk gericht, inzettingen, zichtbare gemeente enz. gedurende de 
gehele periode der Handelingen, terwijl die in onze tijd niet te zien zijn. Er zitten ook allerlei 
onlogische elementen in. Men beweert niet, zoals in het eerste stelsel, dat de “gemeente” in 
de plaats van Israël komt, maar toch wil men het Nieuwe Verbond vasthouden, dat met Israël 
gesloten wordt (Jer. 31:31). Men wil ook de 12 Apostelen van Israël volgen. Daar men in de 
Schrift niet genoeg aanduidingen vindt om hun ceremonieën en organisatie getrouw waar te 
nemen, voert dit dan tot allerlei twist en verdeling. Wat Paulus als verborgenheid in God 
aangeeft, zou men reeds in het O.T. kunnen vinden. Ook dit stelsel laat Paulus’ rentmeester-
schappen niet tot hun recht komen. Het hogere wordt omlaag gehaald. Verder leidt men er 
menige valse hoop uit af door verkeerde toepassing ener waarheid: b.v. de opname vóór de 
verdrukking, het bij Christus zijn van alle gelovigen, vlak na het sterven. 
 
In onze vroegere uitgaven hebben we reeds een en ander over onze schets der drie sferen ge-
zegd. We willen hier nu slechts een en ander kort samenvatten, na eerst enige redenen gege-
ven te hebben, die er ons toe brachten onderscheid te maken tussen de aardse en de hemelse 
en tussen de hemelse en overhemelse sferen. Het zal tevens een kort antwoord zijn aan hen, 
die ons, onder meer verwijten: de gemeente te verdelen, Gods Woord in stukken te snijden en 
gedeeltelijk voor de christenen te verwerpen, een afzonderlijke gemeente te vormen op grond 
van dingen die slechts hogere openbaringen zouden zijn voor een reeds bestaande gemeente. 
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UIT de SCHRIFTEN  
Deel VI N° 2 30 Jan. 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE VOLGORDE (vervolg van N° 1). 

Men kan opmerken, dat het zich omkeren in verband met God of de Heere, nooit gebruikt 
wordt na de wedergeboorte. Er is dan reeds gemeenschap met God. Wel spreken twee teksten 
van een omkeren van gelovigen, doch in één (Gal. 4:9) is het ten opzichte van de eerste be-
ginselen en in de tweede (Jak. 5:19, 20) is het iemand, die een zondaar omkeert, niet zich 
zelf. “Bekeren” of “bekering'“ wordt meermalen gebruikt voor mensen die reeds wedergebo-
ren zijn (zie b.v. 2 Tim. 2:25 in verband met. het erkennen der waarheid). Het gaat dan om de 
wandel, niet hun positie voor God. 

Voor zo ver we weten is er slechts één tekst, die niet in de opgegeven lijst past, namelijk Fi-
lemon 5. Hier staat geloof “pros” de Heere Jezus en het gaat zeker over een wedergeborene. 
Er is echter enige onzekerheid in de handschriften en de Alexandrinus gebruikt hier tot-in 
(eis). Als we deze lezing aannemen is er volledige overeenstemming met onze lijst. 

We kunnen die lijst nu nog verder aanvullen en controleren door andere teksten na te gaan. 
We nemen er slechts enkele en stellen de lezer voor zelf verder te onderzoeken. 

Rom. 10: 13-17 “Want een iegelijk, die de Naam des Heren zal aanroepen, zal zalig 
worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe 
zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij ho-
ren, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden wor-
den? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods”. 

De volgorde is dus hier: 1. Het evangeliseren (v. 15) door van door God gezonden mensen;  

     2. Het horen;  

     3. het geloven tot-in (eis) Christus;  

     4. het aanroepen van Christus;  

       5. het behouden worden. 

In Hand. 26:18 vinden we het openen der ogen, het omkeren “op” God, de vergeving van 
zonden, het geloof “tot-in” Christus en het een erfdeel hebben onder de geheiligden. 

Mark. 1;15 zegt: “Bekeert u en gelooft het Evangelie”. 

Het is gericht tot Joden, die reeds in God geloven. Met het oog op het nabij zijnde koninkrijk, 
moesten zij zich tot God bekeren. Zo zouden zij een toegerust volk worden (Luk. l:16, 17). 
Dan konden ze later in Christus geloven. 

Uit Joh. 5:38-47 leren wij, hoe ze Gods eer moeten zoeken vóór ze Jezus kunnen aannemen 
en Hem geloven. 

Joh. 14:1 zegt, dat op het geloof “tot-in” God, geloof “tot-in” Christus moet volgen. 

Dat na de wedergeboorte of geloof “op” de Heere Jezus Christus, de behoudenis (tot het ko-
ninkrijk) volgt, leren wij ook uit Joh. 3:3 en Hand. 16:31. 

Hand. 2:38 spreekt er van hoe op-God-gelovige Joden, die in het hart getroffen zijn door het 
evangelie dat Jezus is de Christus, tot bekering vermaand worden en bij de doop in de naam 
van Jezus Christus (dus geloof), de gave des Heiligen Geestes, dus de wedergeboorte, ont-
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vangen. Vers 39 zegt dan, dat de belofte (deze omvat de wedergeboorte) hen toekwam, en 
hun kinderen, en allen die verre zijn, zo velen de Heere onze God er toe roepen zal. Wij ne-
men dit voor al de Israëlieten, die reeds “op” God geloofden en zo bereid waren voor de we-
dergeboorte. Het is leerzaam hiernaast Joh. 10 te lezen (en andere delen), dat van de Herder 
en de schapen spreekt. Men weet dat in de Hebreeuwse Schriften alleen de Israëlieten “scha-
pen” genoemd worden. Wij nemen die uitdrukking in het bijzonder voor de op-God-gelovige 
Joden. De Herder roept ze bij name en de schapen volgen Hem, omdat zij Zijn stem kennen. 
Zodra die op-God-gelovigen inderdaad de goede boodschap horen, nemen zij ze aan (zie ook 
1 Joh. 4:6). Als zij de “deur” ingaan, d.i. tot-in de Heere Jezus Christus geloven, zullen zij 
behouden worden. Er waren van die schapen te Jeruzalem (deze stal, Joh. 10:16) en ook ande-
re (van de zelfde soort) buiten Jeruzalem (hen, die verre zijn, Hand. 2:39), die moesten geleid 
worden tot een kudde. Zij die niet geloofden, waren Zijn schapen niet (Joh. 10:26). Aan de 
schapen geeft Hij het eeuwige leven (dus moeten zij door wedergeboorte tot geloof tot-in 
Christus komen). 

Hand. 8:14 spreekt van hen, die het woord Gods hebben aangenomen, doch nog niet weder-
geboren waren (v. 16). Zij ontvingen heilige geest door handenoplegging. 

Uit de geschiedenis van Cornelius kunnen wij ook iets leren. Hij was “godzalig” en “vrezen-
de God”. Hij geloofde reeds op (epi) God. Nu komt Petrus met het evangelie en wij zien de 
werking van de Heilige Geest (wederg.) na geloof en bekering op (epi, acc.) de Heere (Hand. 
11:18). 

Het evangelie is een kracht tot zaligheid een iegelijk die gelooft, Rom. 1;16. 

Door geloof in (en) Christus Jezus komt men tot het zoonschap en de gerechtigheid (Hand. 
13:39; Gal. 3:26). Zij zijn met Christus gestorven en hun geloof rust in Hem. Zij die tot-in 
Christus Jezus geloven moeten nog gerechtvaardigd worden (Gal. 2:16). 

We voegen nu alles tezamen in de volgende tabel, waar we behalve de aardse en hemelse 
sferen, die ons tot het kind- en zoonschap brengen, nog de over-hemelse bij voegen. Hier is 
volle gemeenschap, vereenzelviging met de mystieke Christus, 

In een later hoofdstuk spreken we over de verschillende “behoudenissen”. 

 
DE WEG DER BEHOUDENIS. 
Het openen der 
ogen, 
Hand. 26:18, 20 

Geloven dat God “is”; geloof en omkering 
tot (pros) God. 
(De deur des geloofs). 
Geloof, bekering en omkering van ijdele 
dingen en van Satan op (epi) God. 

Omkering tot (pros) de Heere. 

Heb. 11:6; 1 Thes. 1:8; 
1 Thes. 1:9;  
Hand. 14:27;  
Hand. 14:15; 15:19; 
Hand. 26:18, 20; Heb. 6:1; 
2 Cor. 3:16 

Vergeving van 
zonden en misda-
den 

Geloof en omkering op (epi, acc.)  
De Heere. 
De Geest gegeven aan hen, die Hem ge-
hoorzaam zijn. 
WEDERGEBOORTE, Kind van God 

Geloof op (epi, dat.) de Heere. 
 

Geloof en bekering tot-in (eis) God 

Geloof tot-in (eis) de Heere, geloof dat 
Jezus is de Christus. Aionisch leven op 

Hand. 9:35, 42; 11:17-21; 
Hand. 16:31 
Hand. 5:32 

1 Joh. 5:1; Joh.1:12, 13 
1 Tim. 1:16; Rom.9:33; 
Rom. 10:11 

Joh. 14:1; Hand. 20:21;    
1 Petr. 1:21 
Joh. 3:16; 6:40; Joh. 
11:25-27 
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aarde. 

 
 
Der zonde dood 
 

Geloof tot-in (eis) Christus Jezus 
 

Geloof in (en) Christus Jezus 

Zoonschap, Gerechtigheid, Aionisch leven 
in de hemel. 

Gal. 2:16 
 
Hand. 13:39; Gal. 3:26 
 
Rom. 6:23 

Zonden en misda-
den kwijtgesch. 
Der zonden dood. 

Volledige gemeenschap. Het samen-
lichaam. De Gemeente der Verborgenheid. 

Ef. 2:1, 5; 3:6; 4:32 

 
Door de horizontale lijnen hebben we gepoogd de verschillende sferen van gemeenschap af 
te scheiden. Men neme deze grenzen echter niet te scherp. 

Misschien zal men ons tegenwerpen, dat we die sferen in het geheel niet mogen scheiden en 
dat er slechts een geleidelijke vooruitgang is in het geestelijke leven. We zien echter dat God 
steeds scheidingen maakt en dan ook spreekt van het recht “snijden” van het woord der waar-
heid. Dat wijst er op dat er bepaalde grenzen zijn en we zien die dan ook in de aionen en be-
delingen. Vanzelf is er een ontwikkeling van Gods plan en volgt het een op het ander. Toch 
gaat dit niet geheel geleidelijk, doch met af gebakende tijden en omstandigheden. Verder ver-
gelijken we de gelovige met een schoolknaap. In de school zijn er verschillende en wel be-
grensde klassen, al is de een de voorbereiding tot de andere. Min of meer in die geest zien we 
ook de verschillende sferen van gemeenschap en zegening. Alle gelovigen tezamen kunnen 
wel als een grote eenheid gezien worden (dat is dan wat men dikwijls “gemeente” noemt), in 
onderscheiding met hen “die buiten zijn”, met “de wereld”. Allen zijn minstens kinderen 
Gods, maar toch moeten we ze in groepen verdelen, zoals de leerlingen ener school (die een 
eenheid vormt) in klassen verdeeld zijn. 

 
Dat er bij de sferen ook bepaalde grenzen bestaan, is duidelijk, want de aardse sfeer begint 
met de wedergeboorte, de hemelse sfeer bij het sterven met Christus en de over-hemelse bij 
het een dode zijn ten opzichte der zonden. 

De gelovige is zich daarom niet altijd geheel bewust van de overgang van sfeer tot sfeer, doch 
dat bewijst niets tegen die verdeling. De praktijk leert zelfs, dat dergelijk bewustzijn van een 
plotselinge overgang er wel kan zijn. Men kent niet alleen treffende gevallen van plotselinge 
bekeringen van ongelovigen (wedergeboorte), maar ook zijn er die het sterven met Christus 
als een heel bijzonder feit in hun geloofsleven ondervonden hebben. Vroeger worstelden ze 
tegen de zonde, nu houdt plotselings alle strijd op, want ze zijn der zonde dood. 

De Berullianen (Berullius leefde in de 17e eeuw) der Roomse kerk en de Protestanten, die van 
een “overwinningsleven” spreken, leggen de nadruk op dit sterven met Christus en het daarop 
volgende leven in Hem. De hogere gemeenschap van het “samen-lichaam” komt daarbij ge-
woonlijk niet tot haar recht. Voor hen, wier ogen verlicht worden en die iets van de grote ver-
borgenheid zien, is er ook hier een min of meer plotselinge overgang. 

Het spreekt vanzelf, dat een ieder de weg der behoudenis meer of minder snel kan afleggen 
en dat er verschillende trappen om zo te zeggen kunnen samenvallen en niet bewust onder-
scheiden worden. God gebruikt allerlei middelen om de mensen vooruit te stuwen op die 
weg. Veel kan afhangen van de bedeling, de tijd en de omstandigheden waarin men leeft. Er 
zijn tijden, zoals nu, waarin God om zo te zeggen zwijgt. Toch menen wij, dat de normale 
door God geopenbaarde weg in alle bedelingen dezelfde is. De wijze waarop hij doorlopen 
wordt, de snelheid, de werking Gods, kunnen echter veel verschillen. Voor velen wordt ook 
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de weg slechts ten dele afgelegd gedurende hun leven in onze aioon. 

Wij wensen hier bijzonder de nadruk te leggen op Gods vrijmacht. Als Hij zelf de weg der 
behoudenis heeft aangegeven, en Hij deze dan ook toepast, kunnen wij wel de nadruk leggen 
op die weg, zonder gevaar iets af te doen van Zijn soevereiniteit. Wat wij echter niet mogen 
doen, is te beweren, dat Hij niet anders kan werken. De gewone geopenbaarde weg vinden 
wij in de Schriften en daaraan moeten wij ons houden. Op een andere weg mogen wij niet 
rekenen. Maar dit alles belet niet, dat God wel een andere kan kiezen als Hij dat nodig vindt. 
Wij zullen later zien, dat Hij ook op heel bijzondere wijze kan ingrijpen, als Hij b.v. iemand 
een opdracht wil geven om Zijn voornemen uit te werken. 

Wat men vooral van de gewone weg der behoudenis moet weten, is dat er geloof en bekering 
tot God moet zijn, vóór er wedergeboorte is en dat zonder wedergeboorte er geen geloof in 
Christus kan zijn. 

Wij menen dus, dat de gewone weg der behoudenis door een reeks verschillende posities 
loopt. Gods vrijmachtig besluit plaatst ons, buiten onze wil en medewerking om, in een zeke-
re positie. Dan moeten wij door het geloof aannemen, in bezit nemen, wat God ons in die 
positie aanbiedt, wat de Heere Jezus Christus, voor ons verworven heeft. Er wordt van ons 
verwacht, dat wij in overeenstemming met die positie naar Gods verlangen zullen wandelen. 
Aan elke positie is een hoop verbonden, die allen toekomt die in deze positie geplaatst zijn. 

Onze werken moeten dan de vrucht zijn van ons geloof in wat God voor ons gedaan heeft. 
Het zijn geloofswerken, door Hem mogelijk gemaakt, omdat Hij er ons de kracht toe geeft. 
Op die werken kan een loon volgen, het genadeloon. Het is de prijs, die niet noodzakelijk 
allen ten deel valt. 

Wij zullen later meer uitvoerig zien, dat wettische werken de dingen juist andersom stellen. 
Zij worden uitgevoerd in eigen kracht en hebben tot doel de positie te verwerven. Men mene 
dus niet, dat wij werkheiligheid in Roomse zin, of lange perioden van ervaringen in Protes-
tantse zin voorstaan en nodig achten eer men mag geloven Gods genade deelachtig te zijn. 
Men mene niet dat wij beweren, dat God ons in een nieuwe positie plaatst, omdat wij zo goed 
in de vroegere gewerkt hebben. Wij menen echter wel, dat God in de regel niemand in een 
hogere positie zal plaatsen als hij zelfs niet wandelt naar zijn eerste positie. Want dan doet hij 
Gods wil niet en zondigt en God kan hem in die weg niet aanmoedigen noch zegenen. Wij 
menen ook, dat het Gods belofte is iedereen vooruit te helpen en we dus, als we Zijn weg 
volgen, niet op Hem behoeven te wachten. Alle zonde en achteruitblijven heeft zijn oorzaak 
in de traagheid, de onwil, het weerstaan van de gelovige, niet in een niet werken van God. 

Voor ons is God de mens dus altijd voor. Steeds moet de mens slechts uitwerken wat God 
reeds volbracht heeft. Nooit kan de mens uit zich zelf iets verdienen. Wat God voor ons vrij-
machtig gedaan heeft, onze positie, is de grond, ons geloof is de wortel en onze werken zijn 
de vruchten. Dragen wij vruchten, dan kan God, als dat in Zijn voornemen past, ons hoger 
plaatsen uit zuivere genade. Onze positie is dus geen doel, maar een uitgangspunt. Bij de 
werkheiligheid is de mens de grond, zijn werken de wortel en de positie zou de vrucht moe-
ten zijn. De werkheiligheid en het letten op bevindingen vestigen de blik op onszelf, terwijl 
wij op Hem moeten zien, Die ons alleen kan helpen. 

Maar als dan de Schrift werkelijk van verschillende posities spreekt, dan moeten wij ze ook 
leren onderscheiden. Want God geeft ons wel de mogelijkheid naar de positie te wandelen, 
waarin Hij ons geplaatst heeft, maar niet naar een andere. Van ons wordt wel een waar geloof 
gevraagd in wat God ons aanbiedt, maar niet in wat Hij voor hogere sferen bestemt. Daarom 
ook is het zo nodig het Woord der waarheid recht te snijden. Omvat ons geloof wat voor ons 
bestemd is, dan zal dat geloof er ons toe leiden de kracht te ontvangen om Gods wil uit te 
werken. Dat geloof zal ons niet koud laten en zal niet verzwakken. Vermengt men echter wat 
God gescheiden heeft en tracht men te geloven en op zichzelf toe te passen wat God tot ver-
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schillende groepen zegt, dan kan ons geloof niet vast zijn, het zal telkens wankelen en moet 
steeds aangevuurd worden. Dan is ook de weg der behoudenis niet duidelijk afgetekend en is 
er kans dat wij blijven stilstaan of afdwalen, 

Zoals we reeds opmerkten, is ons geloof gekleurd naar het voorwerp des geloofs. Is de in-
houd des geloofs verward en onzeker, dan is dat ook het geval met ons geloof. Dan doen we 
niets dan wankelen. 

Men kan de vraag stellen hoe men kan weten dat God ons in een zekere positie geplaatst 
heeft. In de eerste plaats is een nauwkeurig Schriftonderzoek hier behulpzaam, doch het zal 
vooral de Heilige Geest Zelf zijn Die zó op ons werkt, dat we dit bewustzijn voor ons zelf 
verkrijgen als we maar ernstig willen luisteren. Van anderen kunnen we slechts vermoeden 
waar God ze geplaatst heeft, volgens hetgeen hun geloof schijnt te omvatten. 

We voegen hier ook nog bij dat men niet in een positie komt door kennis of geloof. Het is 
niet omdat we reeds een vage visie van iets hebben dat we er zijn en het is niet omdat ande-
ren sommige zaken nog niet inzien dat ze er niet zijn. Het in een positie plaatsen is geheel 
Gods werk voor ons. Daarna kunnen we er kennis van krijgen, er in geloven en er naar wan-
delen. Dit alles in Góds kracht, naar wat Hij mogelijk maakt. 

 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 56. 

MT. 22 DE BEREIDE BRUILOFT.  

Mt. 22:1-4, de gelijkenis van de bruiloft, bespraken we breedvoerig. We voegen er nog aan 
toe, dat sommigen beweren, dat de bruiloftsgasten steeds een gewaad uit ’s Konings kleding-
voorraad uitgereikt werd. Dit was hier te meer nodig, omdat de genodigden lieden van allerlei 
slag, merendeels de poversten 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 dege-
ne, 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 Konink-
rijk. 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 verkore-
nen, 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 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 Sadduceeën zeggen: In de opstanding dan, wanneer zij 
zullen opgestaan zijn. Zij hebben het niet over het na de dood voortleven. De Sadduceeën 
ontkenden dat beslist. Het gaat hier dan ook niet over de vraag of de doden bewust voortle-
ven, maar over het feit der opstanding. Daarover spreken de Sadduceeën en ook de Heere, vs. 
25. Verder zegt Hij bij Mk. 12:26 “Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen wor-
den”. 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 Sadduceeën, dan 
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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 nu ontkennen velen de opstanding. Niet als de ongelovige Sadduceeën, 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’ voortbestaan voor Zijn vleeswording. 

Eigenaardig is het gebruik van de term aan de rechterhand. In het Grieks staat een dubbele 
constructie: 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 staat van, dat Christus zit uit Zijn 
rechten, staat uit Zijn rechten (Hand. 7:55, 56) en zit in Zijn rechter. Gedurende de Handelin-
gen periode wordt Hij gezien als staande uit (aan) Gods rechterhand. Hiermee wordt uitge-
drukt, 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 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 Farizeeën en Schriftgeleerden met het 7 voudig: 
“Wee u”. In de S.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: 

a1   1, 2   Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Zittend in Mozes’ stoel. 
b1  3, 4   “Doe niet.”  

a2   5:7  Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Hun werken. 
b2   18:11 “Gij zult niet”  

a3   7-12 Zelfverheffing. Schriftgeleerden. Toepassing. 
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 
c1   13 Hun handelwijze. 

d1   15 Hun ijver tot bekering van anderen,  
  e1   16-22 Valse eedzwering. 

 f1   23 Geveinsden. Het zwaarste der Wet.  
  e2   25-26 Bedrog.  

d2   27-28 Valse reiniging.  
c2   29-33 Hun handelwijze. 

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 Ge-
henna. Vs. 16 Hier staat niet: hieron, maar naos, d.i. niet de gehele tempel, maar het tempel-
huis, 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 op-
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slokken. 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 structuur: 

g1   34 Profeten. Toekomstige zending,  
h1   35 Gevolg. 

 f1  36 Ik zeg u.  
g2   37 Profeten. Vroegere zending.  
       h2  38 Gevolg. 

f2   39 Ik zeg u. 

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 is, 2 Kron. 24:20, 21 en meende, dat de bijnaam van Jojada 
Barachia was. Men behoeft dit echter zo niet op te lossen. Kan niet veel beter Zacharia be-
doeld zijn, op een na de laatste profeet? Kan hem dat lot niet wedervaren zijn. Hij heet Zacha- 
ria, 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 uitver-
korenen bijeenvergaderen. Daarop 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 ontko-
ming 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 klem-
toon. 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 in 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. Het is wellicht “den laatsten dag” d.i. op de laatste dag van deze aioon, de 
1335ste van Daniël 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 Ko-
ninkrijk 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 nu zit Hij nog in ’s Vader 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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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 38. 

1b, “Eeuwig”verbond, inzetting, priesterdom, enz. 

UIT DE CONCORDANTIE. 
Eeuwige geslachten komt alleen voor in Gen. 9:12 
Eeuwige heuvelen in Gen. 49:26 en Deut. 33:15 
Eeuwige God in Gen. 21:33 en Jes. 40:28 
Eeuwig verbond in Gen. 9:16, 17:7, 13, 19; Ex. 31:16; Lev. 24:8; 2 Sam. 23:5; 1 Kron. 10:17; 
Ps. 105:10; Jes. 24:5; 55:3; 61:8; Jer. 32:40; 50:5; Ez. 16:60; 37:26. 
 
EEUWIG VERBOND.  
De boog is het teken van het “eeuwig” verbond voor de mensheid, de besnijdenis, de sabbat 
en het gedurig toerichten der toonbroden met wierook op de sabbat voor Israël. Gen. 17:13, 
Ex.31:16. Met David werd een eeuwig verbond opgericht, 2 Sam. 23:5, n.l. dat van 2 Sam. 7, 
waarbij hem het koningschap in zijn geslacht verzekerd was. Het toekomstig bezit van Kana-
an was een eeuwig verbond, 1 Kron. 16:17, Ps. 105:10. Het eeuwig verbond werd door Israël 
verbroken, Jes. 24:5 doordat het land bevlekt werd vanwege zijn inwoners; zij overtraden de 
wetten en veranderden de inzettingen. Hierom werd Israël uit zijn land verdreven. De Heere 
belooft nu, dat Hij dat eeuwig verbond weer zal maken, Jes. 55:3, 61:8, Jer. 32:40 en hun zal 
geven de gewisse weldadigheden van David. Paulus toont aan, dat dit alleen kan door Chris-
tus’ opstanding, Hand. 13:34. Het eeuwig verbond wordt eerst gemaakt als Israël naar Sion 
vraagt, als het Babel verlaat, als het de Heere toegevoegd wordt, Jer. 50:5. Aan het met Abra-
ham gesloten verbond wordt dan gedacht. Krachtens dat verbond werd Israël uit Egypte ver-
lost. De Heere toch heeft met hem Zijn verbond opgericht, dat hij hen Kanaän zou geven, Ex. 
6:3, het land waarin zij vreemdelingen geweest waren. Dat was in de dagen van Israëls jonk-
heid Ez. 16:60. Bij het eeuwig verbond zal God Israël inzetten in zijn land, hen vermenigvul-
digen en Zijn heiligdom in hun midden zetten, Ez. 37:26. 

Men ziet hoe alles berust op Gen. 13:15, de belofte van het land. Israël nam op zich alles te 
doen, wat de Heere gebieden zou. Zo kwam het eerste verbond; later nog het verbond in het 
land van Moab, Deut. 29:1. Beide zijn voorwaardelijk. Indien Israël ze niet hield, vervielen 
de zegeningen en kwam de vloek. Het eeuwig verbond van Gen. 13 is onvoorwaardelijk. 
Daarom kan het alleen door volle vervulling voorbijgaan. De volle vervulling ligt in de toe-
komende eeuw, al geven we toe, dat er een zekere voorvervulling of voorinwerkstelling 
plaats had in Handelingen. Zolang echter Abraham, Izaäk en Jakob en andere O. T gelovigen 
geen erfgenaam, zijn van het land, is het eeuwig verbond niet ten volle vervuld, niet voleind, 
Heb. 8:8. Het kan dus eerst voor het merendeel van Israël vervuld worden in de opstanding in 
de toekomende eeuw. Het eeuwig verbond houdt dus in vólle vervulling, en vervulling begin-
nend met een bepaalde aioon, omdat velen die er in begrepen zijn, gestorven zijn en slechts 
van verre de beloften gezien hebben. Waar de dood voorlopig het in het land blijven leven 
verhinderde, daar kon de volle vervulling eerst plaats hebben als de dood was overwonnen. 
En dit kon niet voor Abrahams Zoon gekomen was, die niet in type maar in realiteit uit de 
doden wederkwam. Het eeuwig verbond houdt dus in de opstanding van Christus. En door 
Hem; de opstanding der O.T. gelovigen. Het kon dus eerst zijn werking beginnen na Christus’ 
opstanding, waarop Paulus dan ook wijst in Hand. 13. Het kon dus eerst aanvangen in de 
aioon, waarin Messias kwam. En wel in heerlijkheid. Terecht hebben de Joodse uitleggers 
dan ook geleerd, dat dan de toekomende eeuw begon. De Westerse theologie heeft daarvan 
gemaakt, dat met Christus’ eerste komst een nieuwe aioon begon. 

Zo ligt in Gen. 13:15 dus veel vervat. Ook de opstanding. Tevens wat het eeuwige leven is. 
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Abram had het land, maar in hoop; hij verkrijgt het eerst bij de opstanding. Dan vangt zijn 
eeuwig leven aan, het leven van die eeuw en die eeuw door. Vele gelovigen hebben dat leven 
nu ook, doch in hoop, Tit. 1:2. Het vangt eerst aan in realiteit bij de opstanding. Zie Mk. 
10:30 en Luk. 18:30. 

Het eeuwig verbond sluit dus ook de opstanding in, omdat de dood voor de meesten tussen-
beide komt en het hier blijven verhindert. Voor de levenden een verheerlijking. Christus zegt 
er van: “Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft, zal leven al ware hij ook ge-
storven, en een iegelijk, die leeft, zal niet sterven in der eeuwigheid.” Joh. 11:25, 26. Dat 
leven, al is men gestorven, heeft niet plaats na de dood, maar door de opstanding. Voor de 
gestorvenen is Christus de opstanding, voor de bij Zijn komst nog levenden, het leven. 

Waar de zonde de oorzaak is van de tegenwoordige dood, en zij ook Israël het Land doet ver-
liezen, houdt het eeuwig verbond tevens in een belofte van bevrijding van zonde en dood. 
Het brengt dus een rijke troost en volheid. Opstanding, verlossing van de zonde, bevrijding 
van de vijanden, in één woord “gewisse weldadigheden”. Dezelfde die David verlangde en 
uitgedrukt worden in de woorden: Zijn huis bestendig voor zijn, Davids, aangezicht. Dit be-
tekent opheffing van zonde en dood en het God dienen zonder vrees in heiligheid en gerech-
tigheid, zoals Zacharias zegt, Luk. 1:74, 75. We kunnen op een en ander niet verder ingaan. 
Bovenstaande is o.i. voldoende om iets van het karakter van Gods eeuwig verbond te ver-
staan en in te zien, hoe het natuurlijke een diepere achter- en ondergrond, een hoger sfeer 
heeft. Het geestelijke heft het natuurlijke niet op, maar bevestigt het. Het eeuwig verbond 
omvat het opheffen van het vergankelijke dat door de zonde tot verderfelijkheid omslaat. 
Zonde en dood moeten teniet gedaan worden wil Gods eeuwig verbond van kracht worden. 
De inwerkingstelling kon dan ook eerst beginnen nadat Christus Abrahams Zoon en Heer 
gekomen was. Hij alleen kon de dood teniet doen en de erfgenamen het bezit der eeuwige 
erve verzekeren. 

EEUWIGE INZETTING.  
Vele Levietische verordeningen heten “eeuwige” inzettingen, inzettingen die ononderbroken 
en een bepaalde aioon door gehouden moesten worden. We geven hier een opsomming van 
die eeuwige inzettingen. Daartoe behoren: 

het Pascha, Ex. 12:14, 17. 
de toerichting van de kandelaar, Ex. 27:21, Lev. 24:3.  
het dragen van linnen onderbroeken, Ex. 28:43.  
het priesterambt in Aarons geslacht, Ex. 29:9.  
het geven van borst en schouder als hefoffer aan de priesters, Ex. 29:28; Lev. 7:34, 36;  
  10:15; Num. 18:11, 19.  
het wassen van handen en voeten in het wasvat, Ex. 30:21.  
het alle vet de Heers offeren, Lev. 3:17.  
het eten van de vuuroffers en de spijsoffers, Lev. 6:18, 22.  
het niet drinken van wijn of sterke drank voor het ingaan in de tent der samenkomst, 

Lev. 10:9.  
de grote verzoendag, Lev. 16:29, 31, 34.  
het offeren bij de deur der tent, Lev. 17:7.  
het niet eten van het koren voor de eerstelingen gebracht waren, Lev. 23:14.  
het rusten op de 50° dag, Lev. 23:21.  
het vieren van het Loofhuttenfeest, Lev. 23:41.  
het geven der toonbroden aan de priesters, Lev. 24:9.  
het blazen met de trompetten, Num. 10:8.  
het op juiste wijze offeren door vreemdeling en Israëliet, Num. 15:15.  
de wacht der hefoffers, Num. 18:8.  
de dienst der Levieten, Num. 18:23. 
het onrein worden door de as van de vaars, Num. 19:10.  
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het ontzondigen, Num. 19:21. 

Al deze inzettingen gaan voorbij. Ze zijn bedoeld om op de ware vervulling te wijzen. Israël 
verstond ze niet, vernietigde ze door overtreding. Geen enkele ervan buiten de vier dagen kan 
meer onderhouden worden. Niettemin komt de ceremoniële dienst terug en zullen de eeuwige 
inzettingen alleen door vervulling opgeheven worden. “Totdat het alles zal zijn geschied.” 
Mt. 5:18. De hele volgende aioon is er het tempelpaleis van Ezechiël en worden er offeran-
den gebracht. Ez. 43-46. Zie in het bijzonder 44:18-27. 

 

Om en over de Verborgenheid 
(VIERDE VIERTAL). 

II. 

HET VERSCHIL TUSSEN DE AARDSE EN HEMELSE SFEREN,  
Men kan allen, die in Christus, geloven, aanzien als één groep vormende. Allen zijn weder-
geboren en dus minstens kinderen Gods. Zij zijn allen uit God. Die groep kan men de “ge-
meente” noemen, doch dan behoren er ook O.T.-ische en Koninkrijk-gelovigen toe. In die zin 
is er zeker een eenheid. Het komt er nu op aan na te gaan of die algemene groep in de Schrift 
niet verdeeld wordt in meer bijzondere groepen. Reeds het stelsel der twee sferen wijst hier-
op, want beide, de aardse en de hemelse, geloven in Christus. Men onderscheidt hier ook 
reeds een “gemeente” die opgenomen wordt, terwijl andere gelovigen niet opgenomen wor-
den. 

Het is duidelijk dat een “kind” moet opwassen en dat dit min of meer geleidelijk gaat. Zo is 
men ook geneigd te besluiten, dat de gemeente zich ontwikkelt en dat er steeds meer over 
haar geopenbaard wordt zonder dat men ze daarom; mag verdelen. Als we de mens nagaan, 
dan is hier wel geleidelijke groei van lichaam en geestelijke vermogens en toch kan men zeer 
wel een scherp onderscheid maken tussen b.v. een scholier, een hogeschoolstudent en een 
dokter. Ook in de school zijn wel begrensde klassen. Men ziet dat beide, groei en scherp be-
grensde “posities”, wel kunnen samengaan. We geven hier nog een voorbeeld van. Iemand 
zoekt een plaats en wordt aangenomen. Het ene ogenblik maakt hij nog geen deel uit van de 
onderneming, het andere wel. Al is hij maar een seconde ouder, toch is er een plotselinge 
overgang: hij wordt in een positie geplaatst. Het is in een dergelijke zin, dat we ook in de 
Schrift drie hoofdposities, drie sferen van zegening onderscheiden voor de gelovigen. Laat 
ons hierover iets nagaan. 

Rom. 6:8 zegt: “Indien wij nu met Christus gestorven zijn”. Hier hebben we een scherpe 
grens. Rom. 7 beschrijft de toestand van een gelovige, die gevangen is van de wet der zonde 
(v. 23), terwijl Rom. 8 spreekt van de gelovige, die vrijgemaakt is van die wet (v. 2, zie ook 
Gal. 4:1-5). Deze laatste worden “zonen” genoemd (v. 14 Gr. tekst. Ook in Gal. 3:26; 4:6, 7). 
Allen zijn wedergeboren en dus “kinderen Gods”, doch de laatsten zijn opgegroeid en ont-
vangen nu een geest van zoonschap (v. 15 Gr. tekst. Ook in Gal. 4:5). Hier was een ingrijpen 
Gods, want er wordt ook gesproken van een “nieuwe schepping” (Gal. 6:15; 2 Cor. 5:17). Zij 
zijn “in Christus” (Gal. 3:28), geloven “in” Christus (Gal. 3:26). De geest woont in hen (Rom. 
8:9, 11; 1 Cor. 3:16) en zij worden door Hem geleid (Rom. 8:14). Zij zijn niet meer in het 
vlees (Rom. 7:14; 2 Cor. 5:16). Al zijn ze naar de positie ten opzichte van de zonde gestor-
ven, naar de wandel moeten ze daar nog toe komen. Daarom worden ze nog vermaand in 
Rom. 6:11; 8:12 enz. 

Als we de toekomende eeuw beschouwen, komt dit verschil ook duidelijk aan het licht. Zo-
wel op aarde als in de hemelen zijn er die in Christus geloven. En toch is hun sfeer geheel 
anders. Israëli is dan in de “wedergeboorte” en beërft de aarde (Dan. 7:27 enz.) en de volken 
worden door hen gezegend (Zach. 8:13 enz.). Zij worden vergeleken met het “stof der aarde” 
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in Gen. 17:7, 8 en worden “in” Abraham gezegend. Terugziende op de tijd als ze nog onder 
de volken (de “zee”) zijn, worden ze in Hebr. 11:12 vergeleken met het zand der zee. Daaren-
tegen heeft men anderen, die overeenkomen met de “sterren des hemels” van Gen. 15:4-6, die 
“met” Abraham gezegend worden, Gal. 3:9, 14. Hier zijn de erfgenamen, niet van het Land, 
maar van de wereld, die dus aarde en hemel omvat (Rom. 4:13; Gal. 3:29; 4:7). Hier is ook 
het “geestelijk zaad” van Rom. 4:6, 7, 11-22 en het hemelse Jeruzalem van Heb. 12:22; Gal. 
4:21-31. Als men met deze visie de Schrift doorleest, vindt men nog vele andere verschillen 
tussen die twee sferen, al worden die soms bedekt door een vertaling die niet getrouw genoeg 
de woorden van de Heilige Geest weergeeft. 

De opdracht der 12 Apostelen Israëls is vooral dit volk tot de wedergeboorte te brengen. In de 
toekomende eeuw, in de “wedergeboorte”, oordelen (leiden) ze dan ook de 12 stammen Isra-
els (Mat. 19:28). Men denke hier aan, als men hun geschriften leest. Gedurende Handelingen 
daarentegen spreekt Paulus weinig over de aardse sfeer en veel over de hemelse. Gedurende 
die periode bestaan dus, zowel als gedurende het Koninkrijk, beide sferen tegelijkertijd. Alle 
mensen worden als zondaars geboren en moeten door de wedergeboorte gaan vóór ze tot het 
zoonschap komen. Al is gedurende een zekere tijd de aandacht vooral gevestigd op de hemel-
se sfeer, en kan men van een bedeling der rechtvaardigheid en verzoening spreken, toch be-
staat de lagere sfeer daarom niettemin. Als we zeggen: “lagere sfeer”, dan versta men ons niet 
verkeerd. De christenen der hemelse sfeer zijn geen “betere” christenen dan de andere, even-
min als de gelovigen in het algemeen geen “betere” mensen zijn dan de ongelovigen. Als er 
een onderscheid is, dan is het niet door hun min of meer waarde hebben in zichzelf, want ze 
waren allen zondaren, maar omdat ze door Gods genade verder gekomen zijn. Ze hebben ge-
bruik gemaakt van wat hen werd aangeboden en wat ze door Gods bekwaam making konden 
aanvaarden. 

Men ziet dus, dat we heel goed een aardse gemeente en een hemelse gemeente kunnen onder-
scheiden. Men ziet ook onmiddellijk, dat Pinksteren niets met de hemelse sfeer te doen had. 
In zekere zin behoorden vele O.T.-ische gelovigen, zoals Abraham er reeds toe en in die zin 
begon ze reeds vóór Pinksteren, maar ze treedt eerst op de voorgrond, als Paulus er in de loop 
van Handelingen over begint te spreken. 

De uitstorting des Geestes was iets dat aan Israël beloofd was (Jes. 44:2; Ezech. 36:25-27; 
Joël 2:28-32) en die belofte begon toen vervuld te worden. In de 9 eerste hoofdstukken van 
Handelingen, dus tot ongeveer TIEN jaar na Pinksteren, is er geen sprake van een gelovige 
uit de volken. Dat de gelovigen der hemelse sfeer ook onder de invloed van de Heilige Geest 
staan, wil nog niet zeggen dat daarom Pinksteren hen in het bijzonder betrof. Sommige Pink-
stergelovigen konden later ook wel tot de hemelse sfeer overgaan, maar dat neemt nog steeds 
niet weg, dat Pinksteren zelf een Joods feest was en alleen Israël en de aardse sfeer betrof. De 
verwachting was niet de opname, maar de wederkomst van Christus om te zitten op Davids 
troon, zie Hand. 3:19-21 en 2:30, dus tot oprichting van het Koninkrijk aan Israël, Hand. 1:7. 
We gaan echter op dit onderscheid tussen deze twee sferen niet verder in. Velen beginnen het 
reeds in te zien. Wel menen we nog iets te moeten zeggen over het recht snijden van het 
Woord. 

Als er minstens twee groepen gelovigen zijn, dan spreekt het ook vanzelf, dat al wat tot een 
dier groepen gericht is, niet noodzakelijk ook over die andere groep gaat. Als Paulus zich in 
het bijzonder tot de hemelse groep richt, wil dat dan zeggen, dat het overige der Schrift geen 
waarde meer heeft? Als we de Schrift recht snijden, wil dat zeggen, dat we er stukken uitsnij-
den? Als we van sommige delen zeggen, dat ze niet over de hemelse groep handelen, dan 
blijven die delen toch nog steeds nodig om tot de hemelse groep te leiden, om ons de gehele 
weg der behoudenis te leren, om Gods voornemen te begrijpen enz. “Al de Schrift... is nuttig” 
daar houden we ons juist zeer strikt aan. Maar daarom, is alles niet tot allen gericht. Zij die 
Israëls toekomst zien, menen toch niet dat het O.T. geheel tot hen gericht is? Dat veel toege-
past kan worden, loochent verder ook niemand, maar die toepassing moet dienen om geeste-
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lijk verder te komen. 

Daar komt nog iets bij. We moeten steeds Israël van de Volken onderscheiden. Wat tot Israël 
gericht is, kan men zo maar niet altijd op anderen toepassen en als we dus Brieven hebben 
zoals Hebreeën, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas, Openbaring, die Israël betreffen, moet men 
steeds voorzichtig zijn met de toepassing op andere gelovigen. Ook Joden die in Christus ge-
loven zijn Christenen en we moeten dus in zekere gevallen onderscheid maken tussen Chris-
ten-Joden en Christenen uit de volken. Dat is b.v. het geval met de wet en alle uitwendige 
ceremoniën die alleen aan Israël gegeven waren en b.v. gedurende Handelingen en in het Ko-
ninkrijk nog door Christen-Joden gevolgd moeten worden. Ook met alle dingen, die in ver-
band staan met hun opdrachten, die ze als priesterlijk volk te volbrengen hebben. Daar in on-
ze bedeling, sinds het einde van Handelingen, de Joden als zodanig terzijde gezet zijn, vallen 
vanzelf al die Joodse dingen weg. Zelfs voor hen, die naar het vlees Israëlieten zijn. Toch zijn 
ook de brieven, handelende over de besnijdenis, nuttig voor ons. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 3 13 Febr. 1932 

De Weg der Behoudenis 

EEN VERGELIJKING.  
Het is met enige weifeling, dat wij hier een vergelijking geven, die onze gedachten meer tast-
baar kan voorstellen. Men denke er echter aan, dat een vergelijking altijd gebrekkig is. 

De verschillende posities waarin een mens geplaatst kan worden, vergelijken wij met de ver-
diepingen van een huis. Het gelijkvloers is b.v. de sfeer van de natuurlijke mens. Hier kan hij 
alles doen wat tot die sfeer behoort, omdat de heer des huizes daartoe de nodige middelen 
gegeven heeft. Wij drukken dit uit door te zeggen, dat hij zich vrij in een horizontale richting, 
op zijn niveau, kan bewegen. De heer verwacht dat hij op deze verdieping alles zal doen wat 
met zijn positie overeenkomt. De heer wil hem echter verder helpen dan het gelijkvloers en 
spreekt hem, door middel van allerlei middelen die tot zijn sfeer behoren, van de hogere din-
gen. Met zijn “natuurlijke” vermogens, die hij van de heer ontvangen heeft, kan hij die din-
gen begrijpen. Zo kan hij dan door die voorlichting bewust worden dat er een hogere verdie-
ping is en dat het ware leven niet op zijn niveau ligt. Zijn neiging is echter uit eigen macht 
naar boven te klimmen, maar dat gaat niet. Al is hij vrij zich horizontaal te bewegen, in verti-
cale richting vermag hij niets. Ook hier toont de heer des huizes hem echter weer de weg: als 
hij de lift instapt, of in die lift wil blijven, waar de heer hem desnoods geplaatst heeft, kan hij 
door een kracht die buiten hem ligt, opgenomen worden tot een hogere positie. In de lift kan 
hij zelf stappen, want deze ligt op zijn niveau, er is maar een horizontale beweging voor no-
dig en die kan hij uitvoeren door de mogelijkheid die de heer hem uit genade geschonken 
heeft. 

De heer zet hem dus gewoonlijk niet in de lift, maar leidt hem er heen. De mens kan altijd 
weerstaan. (Wij spreken hier niet over bijzondere gevallen, die wij verder onderzoeken, als 
wij over uitverkiezing spreken). Het opstijgen is geheel buiten de mens om. Het is iets dat hij 
gewild heeft en dus vanzelf niet weerstaat. Er is misschien veel teleurstelling en ondervinding 
nodig voor hij inziet niet uit eigen kracht naar boven te kunnen gaan en hij gebruik leert ma-
ken van de lift. 

Als de heer hem vrijmachtig op een ander verdiep zet, ontvangt hij tegelijkertijd al wat nodig 
is om de dingen dezer nieuwe sfeer te begrijpen en volgens zijn nieuwe positie te wandelen. 
Zo kan hij weer, uit genade, in de lift stappen om tot hoger sferen te komen. 

Blijft hij op een verdieping, dan is zijn lot aangepast aan de toestanden van die verdieping. 
Komt hij in opstand, dan krijgt hij straf. 

Het gelijkvloers van onze vergelijking komt b.v. overeen met de toestand van de natuurlijke 
mens. In zijn sfeer kan de natuurlijke mens komen tot geloof en omkering “tot” en “op” God. 
Niet uit eigen kracht, maar door de mogelijkheid, die God hem daartoe gegeven heeft. Daar 
die mogelijkheid in hem ligt, geschieden die dingen niet buiten hem om. God dwingt hem 
niet in de lift te gaan en op te stijgen. Het hangt van de mens af zich zover te laten leiden. Al 
zou God hem in de lift plaatsen, hij is nog vrij er uit te gaan. 

Als hij échter tot de lift gekomen is of in de lift wil blijven, dan kan de wedergeboorte vol-
gen. Hierbij is de mens passief, kan zelf niets doen, omdat hij daartoe het vermogen niet heeft 
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ontvangen. De wedergeboorte is onweerstandelijk in die zin, dat hij het gewild heeft en dus 
niet meer weerstaat. 

Door de wedergeboorte komt hij in een andere sfeer en heeft nu ontvangen wat nodig is om 
de geestelijke dingen te begrijpen en naar zijn nieuwe positie te wandelen. Zo komt ook het 
geloof “tot-in” Christus. Al wat tot zijn sfeer behoort, moet hij weer door het geloof aanvaar-
den en dan kan God hem nog hoger plaatsen in de hemelse en overhemelse sferen. 

Wij herhalen, dat hij in zijn natuurlijke positie niet kan geloven dat Jezus is de Christus, hij 
heeft daartoe het vermogen nog niet ontvangen. Maar hij kan wel in God geloven en zich 
“op” God bekeren en alzo aanleiding geven door God wedergeboren te worden. Dan kan hij 
tot-in Christus geloven. 

Nooit komt hij tot iets uit eigen kracht. De horizontale beweging, zijn wandelen in zijn sfeer, 
kan hij slechts door de kracht die God hem daartoe geeft. De verticale beweging, het opstij-
gen tot een andere sfeer, geschiedt door een kracht die geheel buiten hem ligt. Als hij naar 
Gods wil wandelt, doet hij geloofswerken. (Zie het hoofdstuk over genadeloon). Later be-
spreken wij bijzondere gevallen waar God iemand, voor zover wij kunnen oordelen, nog op 
andere wijze in een nieuwe positie plaatst. Dat is dan om een bijzondere opdracht te ver-
vullen, ten bate van anderen. Het is niet de gewone weg der behoudenis. 

Bij deze vergelijking moet men ook nog in het oog houden, dat de lift niet noodzakelijk altijd 
werkt. God is tot niets verplicht. Wel toont de Schrift dat Hij velen wederbaart en het “zalig-
makend” geloof schenkt als ze zich bekeerd hebben.

Maar Hij behoeft dat niet te doen en doet het ook niet altijd. Tenminste niet onmiddellijk. 
Ook hier is het onderscheiden der bedelingen en aionen van groot belang. In sommige leidt 
Hij de mensen op krachtige wijze tot de lift. In andere zwijgt Hij in vele opzichten. De hei-
denvolken zijn steeds een probleem geweest. Waarom hebben zij niet dezelfde gelegenheid 
als anderen om de heilswaarheden te horen? Wij zien de oplossing in het Voornemen der ai-
onen. God volgt een weg. Israël zou Zijn instrument zijn. Maar Israël faalt. Zo toont Hij nu 
allen nog de gevolgen van het niet uitvoeren van Zijn wil. Eens komt Israël toch tot het uit-
voeren Zijner opdracht en dan hebben de volken hun volle deel aan Gods heil. Intussen zal 
God het wel zó schikken, dat ten slotte toch geen enkele persoon benadeeld is. Niemand mist 
de gelegenheid zich tot God te bekeren (zie het hoofdstuk over bekering). Als hij tijdelijk niet 
verder kan komen op de weg der behoudenis, daar hij niets weet van de Behouder, zal God 
hem dit niet toerekenen, maar hem misschien juist schadeloos stellen voor dit tijdelijk gemis. 

EEN TWEEDE VERGELIJKING.  
We kunnen ook een andere vergelijking gebruiken. Er zijn lagere, middelbare en hogescho-
len. Elk dezer kunnen we aanzien als een positie, waarin kinderen, jongelingen en vol-
wassenen geplaatst zijn. De weg van het onderwijs gaat dan van de ene positie tot de andere. 
In elke school zijn er verder nog verschillende klassen, dus nog een onderverdeling der posi-
tie. 

Wat geschiedt er nu met de leerlingen? Laat ons een bepaalde klas in een bepaalde school 
nemen. De leerling is er geplaatst, opdat hij zou opwassen tot het hoogste wat in die klas on-
derwezen wordt. Al is hij in een zekere positie geplaatst, daarom heeft hij nog niet onmiddel-
lijk, wat met die positie overeen komt. Hij moet juist leren dit alles in bezit te nemen. Daartoe 
wordt hem alles aangeboden wat hem behulpzaam kan zijn; hij ontvangt de mogelijkheid te 
doen, wat van hem verlangd wordt. Nu verwacht men ook, dat hij daarvan zal gebruik maken 
en naar zijn positie zal wandelen. Doet hij zijn best en gebruikt hij die genadegaven, dan kan 
hij zijn doel bereiken en behalve het ontvangen van een beloning, ook in een hogere klas ge-
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plaatst worden. Dit laatste behoeft niet noodzakelijk, maar zal in de regel wel geschieden. De 
leerling kan wel een genadeloon verdienen in zijn klas, maar verdient niets wat er boven uit 
gaat, b.v. het plaatsen in de hogere klas. Als hij niet werkt zoals het behoort, kan men hem 
vanzelf niet hoger plaatsen, want dat zou eenvoudig de luiheid aanmoedigen. Daarbij zou het 
hem niet helpen, want in die hogere positie begrijpt hij toch niets van wat geleerd moet wor-
den. Zijn wandel kan hem dus beletten verder te gaan. Benut hij goed de lessen die hij leren 
moet, dan kan dit hem een genadeloon doen toekomen. Het hoger plaatsen zelf ligt buiten 
hem. 

In elke klas doen de onderwijzer en de ouders alle moeite om de leerling vooruit te helpen. 
Zij maken het hem zo gemakkelijk mogelijk en dringen voortdurend aan op vlijt enz. Zij wij-
zen hem terecht en straffen ook als dat nodig en nuttig kan zijn. Maar ten slotte hangt toch 
alles af van de leerling. Deze kan zich steeds verzetten en als hij niet wil leren, dan is alle 
moeite verloren. Het werken in een gegeven klas, de wandel in een zekere positie, hangt dus 
af van de leerling. Het plaatsen in een hogere positie hangt af van de onderwijzer en de ou-
ders. Hier kan de leerling alleen belemmerend of belettend werken, niet verdienend. 

Behalve die regelmatige weg, is het niet uitgesloten, dat er andere zijn. Men kan zich b.v. 
zeer goed het geval voorstellen, waar de onderwijzer sommige leerlingen op een zeer bijzon- 
dere wijze voorbereidt omdat hij ze een bijzondere opdracht wil geven ten opzichte van de 
andere leerlingen. Zij kunnen hem misschien in een of ander bijstaan de anderen vooruit te 
helpen. Dat zijn uitverkorenen. 

Het in een positie plaatsen is uit genade, buiten de mens om, buiten zijn verantwoordelijk-
heid, door Gods besluit. Het wandelen in de positie hangt van de mens af, het betreft Gods 
verlangen. 

In de weg van het onderwijs wordt alles aan het kind aangeboden: het leven, de gezondheid, 
de verstandelijke vermogens, ouders, die voor het kind zorgen, onderwijzers, die het helpen, 
een school en al wat verder nog nodig mocht zijn. Dit alles komt niet van het kind, het moet 
er alleen gebruik van maken en zijn eigen wil niet volgen. Zo is het ook met de weg der 
behoudenis: alle dingen zijn van God en de mens moet ze maar aannemen. Hierin is hij ver-
antwoordelijk. 

Een leerling moet niet zeggen, dat hij nog op iets wacht om verder te komen. Dat zou tonen 
dat hij een eigenwillige weg, die niet voorbereid is, wil volgen. Neen, alles is gereed en zo er 
stilstand is, dan ligt de schuld alleen bij de leerling. Volgt hij getrouw de voorgeschreven 
weg, dan kan hij snel vooruit komen, loon verdienen, in een hogere positie geplaatst worden 
en boven alles, zijn onderwijzer en ouders verblijden. 

In de regel moet de gelovige niet op God wachten. Het is het schepsel dat altijd te traag is en 
van zichzelf geen afstand wil doen. Zo is er stilstand op de weg der behoudenis. Paulus zij 
hier ons model. Hem navolgende zullen we in korte tijd de weg der behoudenis doorlopen en 
God verheerlijken. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 57. 

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 structuren. 

A1    24:1 Plaats: Vertrek uit de Tempel. 
B1   24:1 Discipelen tonen Hem, wat. 

C1   24:2 Profetie. Algemene: Geen steen op de andere gelaten. 
A2    24:3 Plaats: Aankomst op de Olijfberg. 

B2    24:3 Discipelen vragen Hem wat. 
C2    24:4-25:26 Profetie. Bijzondere. 

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 S.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 
S.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 geheel, 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.1. 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. 

EERSTE VRAAG.  
De eerste vraag is: Wanneer zullen deze dingen zijn. Het antwoord daarop vindt men in vs. 4-
6. 

D1    vs. 4: Waarschuwing. Het begin: Als men begint te verleiden. 
E1    vs. 5 Vele antichristussen. 
E2    vs. 6 Geruchten van oorlogen. 

D2    vs. 6 Waarschuwing: Nog het einde niet. 

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, sunteleia. Dit betekent: samen-einding, 
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 
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zich in Beest en Valse Profeet. De vele voorlopers van de politieke en godsdienstige Anti-
christus 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. 

F1   7, 8 Verdrukking. Beginsel der smarten. Eerste teken. 

G1   9-14 Verdrukking. Algemeen. 

F2   15-20 Het tweede teken. 

G2   21-28 De grote verdrukking. 

Als we lid G1 ontleden, krijgen we: 

G1   a1   9 Verkondiging van het Ev. des Kon.  

      b1   10 Gevolgen: Geërgerd. 

c1   11 Valse profeten staan op.  

c2   11 Valse profeten verleiden.  

       b2   12 Gevolg: Verkoeling.  

 a2   13. 14 Belofte: Het Ev. des Kon. 

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 zul-
len verder zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in “verscheidene plaatsen” zegt 
de S.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 Israëlitisch 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 
toe neemt. Op alle gebied. Ook en bijzonder onder Israël. 

Vs. 14 Het Ev. des Kon. moet eerst gepredikt, geproclameerd, worden aan alle (heiden) vol-
ken tot getuigenis.We weten wat het Kon. is. In de eindtijd zal tot alle volken gepredikt wor-
den, dat God een Kon. op zal richten over die volken en dat Christus Koning zal zijn. Israëls 
gelovigen 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. 
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DE GRUWEL DER VERWOESTING.  
In vs. 15-20 volgt het tweede teken: 

F2   d1   15 Waarschuwing. Het tweede teken.  

  e1   16-18 Vlucht,  

       d2   19 Medelijden. 

              e2   20 Gebed en vlucht. 

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 (Daniels) volk en over uw heilige stad,” vs. 24. Van die 70 we-
ken 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 herha-
ling. 

“Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël 
den profeet. “ Uit Openbaring blijkt, dat men, op aansporing van de Valse Profeet, de gods-
dienstige Antichristus, een beeld zal maken, Op. 13:14. Dit wordt gemaakt, nadat het Beest, 
de politieke Antichristus, van de dodelijke wonden genezen is en uit de afgrond, het graf, op-
gekomen is. Dit geschiedt in de tweede helft der laatste jaarweek. Dat beeld moet aangebeden 
worden. Dit is nu de gruwel der verwoesting, d.i. die ter verwoesting leidt 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 zal 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, ulieden 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, kere 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. 

  



Jaargang	1932-1	 Pagina	31	
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

N° 39. 

EEUWIG PRIESTERDOM.  
In Ex. 40:15 en Num. 25:13 is sprake van een eeuwig priesterdom. Aarons zonen zouden het 
eeuwige priesterdom hebben, Ex. 40:15. Later ging dit op Pinehas over, Num. 25:13. Hij was 
de zoon van Eleazar, deze de zoon van Aaron. Het door hem uitgeoefende gericht in Moab 
werd hem, tot gerechtigheid gerekend van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid, Ps. 106:31. 
Uit Pinehas’ geslacht was Zadok, de priester onder Davids regering, 1 Kron. 6:4-8; 1 Kon. 
1:8. Nu leert ons Ez. 44:15, dat de kinderen van Zadok, dus Pinehas’ lijn, die de wacht waar-
genomen hebben toen de kinderen Israëls Van God afdwaalden, tot Hem zullen naderen om 
Hem te dienen, om vet en bloed te offeren en in Zijn heiligdom: in te gaan. Dat heeft plaats in 
de toekomende eeuw. Als echter de tempel vervangen wordt door de Tabernakel Gods, moet 
dit eeuwige priesterdom eindigen, Het is een priesterdom dat wel ononderbroken een aioon 
lang doorgaat, maar niet eindeloos duurt. Het eindigt door vervanging. 

EEUWIGE LOSSING.  
De Levieten hadden een eeuwige lossing, Lev. 25:32. Dat is een lossing de hele olam, onon-
derbroken, door. De andere lossingen hadden slechts plaats in het jubeljaar, dus periodiek na 
50 jaar. De lossing der Levieten was olamisch, ononderbroken door. Men ziet, hoe het woord 
olam ook aangeeft een ononderbrokenheid, een oneindigheid, zonder dat dit eindeloosheid 
betekent. 

EEUWIGE BEZITTING.  
In Lev. 25:34 is sprake van: een eeuwige bezitting. Het veld en de voorstad, d.i. de grond vlak 
bij de stad, mochten niet verkocht worden. Ze waren een eeuwige bezitting, de olam door 
bestendig blijvende. Olamisch staat vaak in tegenstelling met: voor een tijd. Huizen konden 
voor een tijd verkocht worden, het land niet. De eerste konden een onderbroken bezit vormen, 
het land was een ononderbroken erfdeel. 

EEUWIGE HOOP.  
Mozes gebood, dat de stad die Belials mannen had, die aanspoorden om andere goden te gaan 
dienen, geslagen moest worden en eeuwiglijk tot een hoop gemaakt moest worden, Hebr.: 
“een hoop der eeuw”, Deut. 13:16. Jozua maakte Ai tot een eeuwige hoop, Joz. 8:28. Hier 
betekent eeuwig weer ononderbroken. 

EEUWIGE DIENSTKNECHT.  
De slaaf die na 6 jaar niet wilde uitgaan, moest het oor doorboord worden. Hij bleef dan een 
eeuwige dienstknecht, Deut. 15:17, Ex. 21:1-6. Achis hoopte, dat David hem tot een eeuwige 
dienstknecht zou zijn, 1 Sam. 27:12. De Heere vraagt Job of de behemoth Job ten eeuwigen 
slaaf zou zijn, Job. 40:23. Hier drukt “eeuwig” weer ononderbrokenheid uit. De duur er van 
hangt af van de zaken, waarop het betrekking heeft. Met de dood der betrokken dingen eindigt 
het “eeuwige”, het olamische. In het olamische zit dus een tegenstelling met het tijdelijke of 
het periodieke. Men ziet dat eeuwig weer gebruikt wordt om een oneindige duur aan te geven, 
maar geen tijdloze eindeloosheid. 

VERSCHILLENDE UITDRUKKINGEN  
Het woord “eeuwig” is aan tal van andere, meestal op zich zelf staande d.w.z. slechts een of 
tweemaal voorkomende woorden verbonden. We geven daarvan het volgende overzicht. 
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E. dagen 

Deut. 32:7 spreekt van de dagen van ouds, Hebr.: de dagen der eeuw. Zo ook Jes. 63:9, 11, 
Am. 9:11, Mich. 7:14. Was de S.V. consequent, dan had hier moeten staan: eeuwige dagen. 
Nu hebben de vertalers er een andere wending aan gegeven. De eeuwige dagen zijn de dagen 
dezer eeuw. Deut. 32 is het lied, dat eenmaal door Israël zal ter harte genomen worden als 
profetie van zijn afval en belofte voor zijn herstel. Gedenkt de eeuwige dagen, d.i. dezer 
eeuw, wat God vroeger aan u gedaan heeft, zegt Mozes. Dan volgt vs. 8, dat betrekking heeft 
op het begin dezer eeuw. 

E. armen. 

Deut. 33:27 spreekt van de eeuwige armen. “De eeuwige God zij u een woning en van onde-
ren eeuwige armen.” Voor: de eeuwige God staat niet de God der eeuw, de God van de 
olam, maar een ander woord, kèdem, d.i. aloude. De eeuwige armen zijn de armen, die Israël 
in de toekomende eeuw zullen schragen. Zoals Mozes’ armen eenmaal gesteund werden door 
Aaron en Hurs’ armen, zo zal God Israël stutten en schragen de toekomende eeuw door. 

E. deuren. 

Ps. 24:7, 8 De eeuwige deuren zijn de poorten van het Jeruzalem der toekomende eeuw. 
Daardoor zal de Heere vaak binnengaan. Profetisch ziet David dat reeds. In deze eeuw zijn 
Jeruzalems poorten niet eeuwig, zij zijn verbrand èn in Nebukadnezars èn in Titus' dagen. 
Dan zijn zij blijvend. Als echter het Nieuw Jeruzalem nederdaalt, worden zij vervangen door 
12 paarlen poorten. 

E. smaadheid. 

Ps. 78:66. “Hij sloeg Zijn wederpartijders aan het achterste, Hij deed hun eeuwige smaad-
heid aan,” d.i. smaadheid, die ononderbroken voortduurde. 

E. zingen. 

Ps. 89:2, 3, 38 spreken over het eeuwiglijk zingen, het eeuwiglijk gebouwd en bevestigd 
worden. Als men inziet, dat dit betrekking heeft op de toekomende eeuw, op de opstanding, 
dan is dat “eeuwig” te verstaan. Verder duidt het ononderbrokenheid aan. 

Ps. 112:6 “De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.” 

E. weg. 

Ps. 139:14 “Leid mij op den eeuwigen weg.” d.i. de weg ten eeuwigen, aionischen, leven, de 
weg om het land te beërven, de weg ter opstanding en vergeving van zonden. Dit is de bede 
van David, Israëls toekomstige koning. Hij wil deel hebben aan de opstanding van Luk. 20. 

Spr. 10:25 “De rechtvaardige is een eeuwige grondvest.” De goddeloze gaat als een wer-
velwind voorbij en is er dan niet meer, de rechtvaardige blijft echter in de aioon. 

E. gloed. 

Jes. 33:14 vraagt, wie bij een eeuwige gloed wonen kan Dat kunnen alleen zij die in gerech-
tigheden wandelen, vs. 15. In vs. 14 ligt de basis voor Hebr. 12:29 én Jud.:7. God is een ver-
terend vuur, n.l. in de toekomende eeuw. Dan heerst het “eeuwig”, het aionisch vuur, Jud.:7. 
Naïeve uitlegging heeft daarvan de “hel” gemaakt. Jes. 33:15 laat zien, dat de rechtvaardigen 
bij de gloed kunnen wonen. In de toekomende eeuw heersen de eeuwige gloed en het eeuwi-
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ge vuur. Zij verslinden de goddelozen. Niet de rechtvaardigen. Er is dan zowel verkwikking 
(S.V. verkoeling) als verderf van het aangezicht des Heeren, Hand. 3:19; 2 Thess. 1:9. De 
rechtvaardigen zijn bevrijd van de oordelen die om hen heersen. “Hemel” en “hel” liggen zo 
volgens Jes. 33 in elkaar. 

E. blijdschap, vreugde, teken, naam, licht. 

Jes. 35:10 spreekt van eeuwige blijdschap, 61:7 van eeuwige vreugde, 55:13 van een eeuwig 
teken, 56:5 van een eeuwige naam”, 60:15 van eeuwige heerlijkheid, 60:19 en 20 van eeuwig 
licht. Dit alles heeft betrekking op Israël in de toekomende eeuw. Het eeuwige licht is Israëls 
verlichting door het licht van Gods aangezicht. De O.T. zegenbede vindt dan ook z’n volle 
vervulling: 

De Heere zegene u en behoede u. 
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. 
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Israëls licht gaat in die aioon niet onder. Vele volken stralen voor een tijd hun glans uit. Isra-
el wordt eeuwig door de Heere verlicht opdat de Volken in Zijn licht mogen wandelen en 
koningen in de glans hun opgegaan. 

E. volk, gerechtigheid, naam.. 

Israël heet daarom het eeuwige volk, Jes. 44:7. Gods gerechtigheid zal eeuwig zijn, Jes. 51:8. 
Israël krijgt een eeuwige naam, 56:5. Vroeger maakte de Heere Zichzelf een eeuwige naam, 
toen Hij Israël door de Schelfzee leidde, 63:12 een naam met het oog op, om vertrouwen te 
hebben voor de toekomende eeuw. En ook wel om er in deze eeuw over te spreken. 

E. koning, liefde. 

In de toekomende eeuw zal de Heere een eeuwig Koning zijn, Jer. 10:10, Hebr. Koning der 
eeuw. Men houde weer in het oog, dat we hier beperkte openbaring hebben. Zie Gen. 21:33. 

De Heere heeft Israël liefgehad, beter: heeft Israël lief, met een eeuwige liefde Jer. 31:3, d.i. 
met het oog op de toekomende eeuw. 

Al deze teksten zijn voor Israël. Het zijn hun beloften. De Heere heeft voor ons meer om te 
geven. Wij kunnen er rijke troost uit putten. Onzer zijn echter de beloften in Christus. Israëls 
troostwoorden zijn van toepassing voor ons, geen beloften rechtstreeks tot ons gericht. 
Evenmin als Hij Israël vergeet, en loslaat, evenmin zal Hij het ons doen. Hij wil ons echter 
meer geven. 

VERDERE UITDRUKKINGEN.  
Job. 22:15 “Hebt gij het, pad der eeuw waargenomen.” Men lette weer op de wisselende 
vertaling. Hier zegt de S.V.: pad der eeuw, dus vertaalt hier letterlijk. Anders is, het: eeuwig 
verbond, vreugde, enz. terwijl er toch soortgelijke verbinding is. 

Hab. 3:6 spreekt van de gangen, d. i. wendingen, wegen, der eeuw. 
Ps. 66:7 “Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht.” 
Ps. 73:12 “Zie, dezen zijn goddeloos en nochtans hebben zij rust in de wereld.”  

Hier staat ook het woord olam. Dit is de enige keer dat de S.V. het in het O.T. door wereld 
vertaalt. Consequent genomen had hier eeuwiglijk moeten staan, naar de wijze van Ps. 66:7. 
Nu werd er van gemaakt: in de wereld. Eeuwig rust hebben, of: in de eeuwigheid rust heb-
ben, dat kon niet, meenden de Staten Vertalers. 
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Ps. 143:3 is ook verduisterd in de vertaling. In de S.V. staat: “Hij legt mij in duisternissen 
als degenen die overlang dood zijn.” Zo ook Klaagl. 3:6. Het Hebr. zegt: als die eeuwig 
dood zijn. Deze psalm ligt in dezelfde lijn als Jer. 51:39 en 57: “Zij zullen een eeuwigen 
slaap slapen.” Die doden slapen een aioon de slaap des doods, een eeuwige slaap. De psal-
mist had de zielservaring van er in de geest ook toe te komen. 

Jer. 5:22. Der zee is het zand tot een paal gezet tot eeuwige inzetting. Als de zee eens niet 
meer zal zijn, vervalt die eeuwige inzetting. 

In Spr. 22:28 en 23:10 is sprake van de oude palen, Hebr.: de eeuwige palen, d.i. grensschei-
dingen dezer eeuw, die onafgebroken hadden moeten blijven in Israëls land. Ze waren ge-
maakt door de vaderen, Jozua en de Oudsten. 

Jer. 6:16 spreekt van het vragen naar de oude paden, Hebr.: eeuwige paden of paden der 
eeuw. Op die eeuwige paden of paden die bedoelden te voeren naar de eeuw, had Israël moe-
ten blijven. 

Jes. 64:4 zegt: “Ja van ouds heeft men het niet gehoord.” Hebr.: de eeuw, eeuwig of eeu-
wiglijk heeft men het niet gehoord. Men ziet dat zulke termen in het volksgebruik naderden 
tot het begrip: nimmer, nooit. 

Israëls land is gesteld tot eeuwige aanfluiting, Jer. 18:16, d.i. gedurende deze eeuw. Eenmaal 
houdt dit op. Dan worden de vijanden bedekt met eeuwige schande, Jer. 20:11. 

Jeremia wenste, dat zijn moeder eeuwig zwanger ware geweest, 20:17, d.i. zolang zij leefde, 
ononderbroken dus. 

Israëls afvallige profeten en priesters zal eeuwige schande aangedaan worden, Jer. 23:40. 
Israëls land werd tot eeuwige woestheden, 25:9, 12. Evenzo Bosra’s steden, 49:13; Ez. 35:9. 
Zo ook Babel, Jer. 51:26, 62. De Filistijnen vernielden door een eeuwige vijandschap, Ez. 
25:15; 35:5. 

Het oude volk Ez. 26:20 is het eeuwige volk, dat eeuwig slaapt. De eeuwige hoogten zijn 
Israëls bergen, Ez. 36:2, de eeuwige inzettingen, Ez. 46:14, die voor de toekomende eeuw. 

Eeuwiglijk staat verder in Ps. 61:8; 66:7. 

Dagen van ouds. 
Nog is te letten op Micha 5:1, waar de S.V. spreekt van de dagen der eeuwigheid en Micha 
7:14, waar dezelfde uitdrukking vertaald is door dagen van ouds. 
5:1 “Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” 
7:14 “Laat ze weiden in Basan en Gilead als in de dagen van ouds. Hebr. der eeuwigheid.” 

De Heerser in Israël, die uit Bethlehem zou voortkomen, had in Israëls reeds uitgangen, d.i. 
openbaringen, bekendmakingen, in de dagen der eeuw, waarin Israël leefde en wij nu nog 
leven. Het was als Engel des Heeren. Hier is geen sprake van de nooit begonnen eeuwigheid, 
er is sprake in de dagen der eeuwigheid. Met vs. 5:1 correspondeert 7:14. de dagen van het 
weiden van Israël in Basau en Gilead. Dat waren de dagen van dezelfde eeuw. Uit een en 
ander blijkt ook weer Christus’ voorbestaan. 

1 c Eeuwig leven. 

HET EEUWIGE LEVEN. Nu rest nog in het O.T. Dan. 12:2. “En velen dergenen, die in 
het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, Hebr.: leven der 
eeuw, genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing, Hebr.: afgrijzing der eeuw.” 
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Na onze uiteenzetting van Gen. 13:15 is deze tekst niet moeilijk. Dan. 12 heeft plaats aan het 
eind dezer eeuw. Dan zullen velen opstaan tot het leven der toekomende eeuw, beloofd in 
Gen. 13:15. Zij die niet dat leven verkrijgen, de anderen, die in het stof liggen, blijven nog 
1000 jaar rusten. Dan heeft de tweede opstanding plaats en ontwaken de anderen tot “eeuwi-
ge” afgrijzing. Het eeuwige leven en de afgrijzing drukken uit: het leven en de afgrijzing van 
de toekomende eeuw. Deze tekst steunt in genen dele het orthodoxie. Dat meent, dat het 
eeuwige leven bij de dood begint of nu reeds tegenwoordig is. Titus 1 zegt, dat het in hoop is 
en Dan. 12, dat eerst dan, in de toekomst, velen dergenen, die in het stof der aarde slapen, tot 
eeuwig leven zullen ontwaken. Dat zegt duidelijk, dat het verkregen wordt in de toekomende 
eeuw. Niet vóór die tijd. In de toekomende eeuw ontvangen de meeste gelovigen het “eeuwi-
ge”, d.i. aionische leven, het leven, aanvangend met, genoten in de toekomende eeuw. Ande-
ren vallen onder het oordeel dat die eeuw door heerst. 

Men sta hier wel bij stil. Men zal ons tegenwerpen, dat wie in de Zoon gelooft, het leven 
hééft. Zeker, maar in hoop, Tit. 1:2: op hoop van “eeuwig” leven. Het leven zelf is in de 
Zoon, 1 Joh. 5:11 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven”. Niet in zichzelf, maar omdat hij de 
Zoon heeft. Zoals een erfgenaam de erfenis heeft bij het ontvangen der notariële stukken, zo 
heeft men het eeuwige leven door het geloof in Christus, door geboorte uit de Geest. Eerst als 
Hij geopenbaard wordt, ontvangt men het leven in realiteit. 

Waar de tweede opstanding eerst 1000 jaar later plaats heeft, en deze voor de overige doden, 
allereerst van Israël is, begint de eeuwige afgrijzing 1000 jaar later. Ze behoort echter nog tot 
de toekomende eeuw en heet daarom: eeuwige afgrijzing. 

Deze tekst is een der bewijzen, dat de toekomende eeuw niet eindigt met de 1000 jaar. De 
eeuwige afgrijzing is wellicht het werpen in de buitenste duisternis, dat is het afsnijden van 
de zegeningen aan Israël gegeven, het uitdrijven naar de woestijn, naar de “donkere” einden 
der aarde als ’t ware, evenals Israëls melaatsen op de woestijnreis uit de legerplaats verdreven 
werden, Num. 5:12. 

Wie wil verstaan, wat het eeuwige leven is, het zij nogmaals herhaald, moet terug naar Gen. 
13:15. Daniël 12 heeft eerst plaats aan het einde dezer eeuw. Gen. 13 wijst naar de toeko-
mende eeuw. Het “eeuwige leven” in het N.T. genoemd, berust mede op Gen. 13. Te veel 
plaatst men dat los van het O.T.. In Dl. I toonden we reeds aan, dat de evangeliën voortzetting 
zijn van het O.T.. Christus’ optreden sluit, zich aan bij het O.T. en bij de beloften aan Abra-
ham gegeven. Wie Christus’ uitspraken losmaakt van de O.T. sfeer, maakt ze voor het Israël 
dier dagen onverstaanbaar. En dat waren ze zeer zeker niet. 

God heeft meer beloofd dan het eeuwige leven. Dat vangt eerst aan in de toekomende eeuw, 
de hogere beloften in Christus kunnen reeds eerder verkregen worden. Zie daarover Dl. III. 

EEUWIG HUIS.  
“De mens gaat naar zijn eeuwig huis,” Pred. 12:5, Hebr.: het huis zijner eeuw. Dat is niet de 
hemel, noch de hel. Het is het graf. Zelfs de Kanttekeningen der S.V. leren dat en zeggen: 
“Dat is naar het graf, want daar zal de mens lang blijven.” En zo is het ook. De mens, niet zijn 
ziel, niet zijn lichaam alleen, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Van een scheiding tussen 
ziel en lichaam zoals de orthodoxie die aanneemt, weet de H. S. niets. Die leer is een product 
van heidense bodem. De mens in zijn totaliteit gaat naar het graf. Pred. 9:3 zegt, dat de men-
senkinderen naar de doden toe moeten, dat zij dan geen deel meer hebben in deze eeuw, He-
br. in de eeuw, n.l. waarin zij leven, want daar is geen werk noch verzinning noch wetenschap 
noch wijsheid in het graf daar gij heengaat. Gij, uw persoonlijkheid, rust “eeuwig” in het graf. 
Daarom zegt de Heere Jezus: Allen die in de graven zijn. Niet: aller lichaam dat in de graven 
is. De H. S. ziet de hele persoonlijkheid neerdalen in het graf. De Heere doodt en maakt le-
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vend, Hij doet ter helle (Hebr. in de sheool) nederdalen en (weder) opkomen, 1 Sam. 2:6. De 
doden komen dus eenmaal (als regel) uit het graf te voorschijn. Zolang zij daar zijn, zijn zij in 
hun eeuwig huis. 

Hoe lang duurde dat volgens deze openbarings- en gezichtskring? Daarop geeft Job. 14:12 het 
antwoord: “Alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de hemelen niet meer zijn, zullen 
zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.” Jeremia spreekt dan ook van een 
eeuwige slaap slapen, 51:39 en 57. De O.T. gelovige zag dit: In de eeuw samenvallend met de 
orde van de hemelen en de aarde die nu zijn, liggen de doden naar hun hele persoonlijkheid in 
het graf. Job bidt, daar zelfs om: “Och of Gij mij verstaakt in het graf,” 14:13. Eerst als deze 
hemelen voorbijgaan, komt de dag der opstanding. Dan ontwaken de doden en zullen uitgaan 
(niet in hun lichamen invaren maar uitgaan uit het graf, opgewekt worden). Dat er een andere 
opstanding is, een betere, ja zelfs een uitopstanding, zagen zij niet. Alles richtte zich bij hen 
naar de eeuw als het aionische leven begon. Het eeuwig huis is dus het huis van het graf dezer 
eeuw, niet de heerlijkheid of het oordeel. 

Hiermee zijn alle teksten met olam als bijvoeglijk naamwoord behandeld. 

 
Vraag en Antwoord 

 
VR. Wie was het eerste lid van Christus' Lichaam? 

ANTW. Het eerste lid van Christus’ Lichaam is Paulus. Daartoe werd hij eerst geroepen toen 
hem de verborgenheid over het Lichaam bekend gemaakt werd. 

VR. Behoren daartoe ook b.v. niet Petrus en Johannes? 

ANTW. Noch aan Petrus, noch aan Johannes, noch aan enig O.T. gelovige is de verborgen-
heid des Lichaams bekend gemaakt. Vóór het Hoofd Christus aan Gods rechterhand gezeten 
was, kon dat Lichaam niet gevormd worden. Een Lichaam te aanvaarden in het O.T., ware 
hetzelfde als te spreken van een levend natuurlijk doch hoofdeloos lichaam, een pure onge-
rijmdheid. De O.T. gelovigen behoren niet tot het Lichaam, om de eenvoudige reden, dat God 
het toen nog niet vormde. Tot het Lichaam behoren ook niet de Apostelen die Christus in Zijn 
ommegang door Israël geroepen heeft. De verborgenheid was verborgen in God tot op Pau-
lus. Hem werd eerst het evangelie der Voorhuid toevertrouwd, daarna dat der genade Gods, 
de anderen ontvingen alleen dat der Besnijdenis. Petrus en Johannes arbeidden in het Konink-
rijk der hemelen, een rijk bestemd voor de aarde, terwijl Paulus spreekt van een bewaard 
worden voor het over-hemelse koninkrijk, 2 Tim. 4:18, grondtekst. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 4 27 Febr. 1932 

REEKS I. 

Het Profetische Woord. 

N° 58. 

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 Openb. Hier komen we tot de tijd van ba-
zuinen en fiolen. In het bijzonder als het Beest opgekomen is uit de afgrond, gaat het met bru-
te macht heersen, laat de Valse Profeet er een beeld voor maken en begint de gruwelijke ver-
volging. 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. 3 1/2 jaar, Op. 
12:6. Daarop doelt de Heere in Mt. 24:16. 

Laat ons Mt. 24:21-28 ook ontleden: 

H1   21, 22 De grote verdrukking. Het begin. 
I1   23 Waarschuwing: Zo iemand tot u zeggen zal. 

  J1   24 Valse christussen en valse profeten. 
      J2    24 Hun oogmerk. Uitverkorenen verleiden. 

       I2    25, 26 Waarschuwing: Zo zij tot u zeggen zullen. 
H2   27, 28 De grote verdrukking. Het Einde. 

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 tem-
pel. 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 als 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 grote schare, 
die uit de grote verdrukking komt, Op. 7:14. Deze schare 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, verschroeiing 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 valse 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 is mogelijk Israël, zie Ez. 37. Er is dan nog geen geest in. ’t Is wel lid tot 
lid, deel tot deel gekomen, maar de geest is nog niet uitgegoten over alle vlees. De arenden 
zijn de roofzuchtige volken die Israël benauwen. Ze zullen tegen Jeruzalem verzameld wor-
den, Zach.14:2, de stad zal ingenomen worden, de helft uitgaan ter gevangenis. Op de Berg 
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Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, Joël 2:32 voor de overgeblevenen. 

 

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 structuur: 

K1     L1    24:30 De Zoon des mensen. Verschijnende. Het derde teken. 
             M1   24:31 Vergadering der uitverkorenen van Israël. 

                N1      O1   24:32-41 Vergelijkingen en type. De vijgenboom, Noachs  
    dagen. 

         P1   24:42-44 Waarschuwing: Waakt dan. 
         R1   24:45-51 Dienstknechten. Gelijkenis. 

     N2     O2    25:1-12 Gelijkenis. De 10 maagden. 
          P2   25:13 Waarschuwing: Waakt dan.  
                 R2   25:14-30 Dienstknechten. Gelijkenis. 

K2     L2   25:31 De Zoon des mensen. Op Zijn troon. 
           M2   25:32-46 Vergadering der Volken (Heidenen). 

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 en 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. Sinds 1874 is Hij al weer te-
genwoordig. Onzichtbaar dan. En dat blijft Hij voor immer. Wat zegt de Schrift nu? Dat Hij 
eerst wederkomt na de verdrukking dier dagen. Welke dagen? Die genoemd zijn in vs. 22, de 
tijd der 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 Jeruza-
lem? Zo neen, dan is de grote verdrukking nog niet gekomen en is Christus nog niet weder-
gekomen. Hij komt: na de verdrukking dier dagen. Verder zegt de Schrift, dat de zon zal ver-
duisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen val-
len. 

Men wil ons doen geloven, dat dit figuurlijk moet opgevat worden voor allerlei machtheb-
bers. 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 pla-
neet. 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. Ver-
geestelijken hoeft 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 ver-
pletteren 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,  
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1° dat men dan alles figuurlijk moeten, dus ook de koningen der aarde, de dienstknechten en 
de vrijen, enz. Dit zijn dan dingen die in de geestelijke spelonken der aarde gaan. Zie vs. 15.  

2° dat de tekst zelf de oplossing aangeeft: zoals een vijgenboom 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 machtheb-
bers moeten zijn (gaarne willen we weten wie dat zijn) dan zal ook in die machthebberwereld 
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 ge-
slachten 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 vijgenboom 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 din-
gen 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 we-
reld voor veel leed bewaard. Israëls verharding is mede voor een groot deel oorzaak der we-
reldellende. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 40. 

2 Le - Olam, “In der eeuwigheid”. 

GEN. 3:21. We gaan nu over tot de teksten, waarin het woord olam voorkomt in verbinding 
met het voorzetsel le. Dit Hebr. voorzetsel, eigenlijk de letter Z, duidt velerlei betrekking 
aan. In het algemeen een richting naar iets. Het geeft tevens het hoe lang aan dat iets duurt of 
wanneer iets plaats vindt, b.v. tegen de avond, of ook wanneer iets plaats vindt, b.v. ’s mor-
gens of ook de loop van een termijn, b.v. een jaar lang. Bij het woord olam; dus als le-olam, 
nemen wij het op als: de eeuw uit, tot aan het eind der eeuw. 

De eerste tekst waarin we deze uitdrukking vinden, is Gen. 3:21 “... nu dan, dat hij zijn 
hand niet uitsteke en neme ook van de boom des levens en leve in eeuwigheid.” Men leze 
hier: tot aan het eind der eeuw, van de aioon, de aioon uit en alles is duidelijk. Door het eten 
van de vrucht van de boom des levens, kon de mens zijn leven tot het eind van die aioon on-
derhouden, bewijs, dat hij geen leven had in zichzelf, dat het leven hem van buitenaf toe 
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moest komen. Nu snijdt God die weg af. Adam kan de eeuw uit niet blijven leven. Later ver-
kort God dat tot 120 jaar. Voor de Vloed komt, is Adam reeds lang dood. Wat of er geschied 
ware als hij niet gezondigd had, kan hier niet uiteengezet worden. Wel dit, dat eenmaal de 
tijd aangebroken zou zijn, waarop hij niet meer van de boom des levens had behoeven te 
eten. Paulus zegt in 1 Cor. 6:13, dat God buik en spijze zal te niet doen. Dat had ook bij 
Adam moeten geschieden. Tot zolang had de aioon geduurd, tot zolang had hij de boom-
vrucht moeten eten. Men ziet, hoe dat “in eeuwigheid” zonder zonde genomen, slaat op de 
tijd, dat Adam op enigerlei wijze verheerlijkt was geworden. Het sterfelijke bij hem had on-
sterfelijkheid aan moeten doen. Sterfelijk wil zeggen: kunnende sterven. 

Zo bezien hing de duur van de aioon af van de mens. Hij kon de aioon beheersen. De wereld 
en z’n aioon bleven zolang in die toestand. Kwam er bij hem verandering, dan had dit zijn 
uitwerking op de wereld moeten hebben. Door zijn zonde is de aioon hem de baas geworden 
en is de in kiem ingelegde heerschappij verloren gegaan. Hij wordt der ijdelheid onderwor-
pen. Hij kan de aioon door niet leven. De gedachte dat Adam eeuwig was blijven leven, 
moet vervangen worden door die, dat hij aionisch had moeten leven om van heerlijkheid tot 
heerlijkheid geleid te worden. 

ANDERE TEKSTEN I.  
De tweede maal vinden we le-olam in Gen. 6:3: “Mijn Geest, zal niet in eeuwigheid twisten 
met de mens.” We zagen reeds, dat er staat: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met 
(of volgens de Septuaginta: blijven in) Adam. In eeuwigheid is: de eeuw uit tot het eind van 
de aioon. 

In Ex. 3:15 vinden we: “De Heere... dat is Mijn naam eeuwiglijk, dat is Mijn gedachtenis 
van geslacht tot geslacht.” Men ziet, dat de S.V. er een bijwoord van gemaakt heeft; eeu-
wiglijk. Parallel daaraan loopt: van geslacht tot geslacht. Men leze: de eeuw uit en zie, dat er 
ook dan geslachten zijn. Verder herinnere men zich, dat Ex. 3:15 steunt op de vroegere 
openbaring van Gen. 13:15. 

Ex. 15:18 “De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren.” Hebr.: De Heere zal de 
eeuw uit en verder, d.i. langer, regeren. Men ziet hoe deze tekst er toe dwingt de eeuwigheid 
niet als eindeloos lang op te vatten. Nog langer dan iets dat reeds eindeloos lang is, is onge-
rijmd. Welke zin zou het hebben: De Heere zal eindeloos en nog langer regeren? Maar als 
men dan dit woord van Ex. 15 niet voor eindeloos kan nemen, waarom dan wel in de voor-
gaande teksten, b.v. bij Adam. Nogmaals zij er op gewezen, dat hier met Jehovah Christus 
bedoeld wordt en Deze niet eindeloos regeert. 

Ex. 19:9 “. . .  en dat zij (Israël) eeuwiglijk aan u (Mozes) geloven.” Als ook hier de term 
eindeloos betekende, ware er geen plaats voor de Profeet die God hun uit de broederen ver-
wekken zou en die groter was dan Mozes, Hebr. 3. Genomen als de olam loopt alles goed. 

In Ex. 21:6 is sprake van de slaaf, die eeuwig zou dienen, d.i. de eeuw uit. Eeuw kan hier 
betrekkelijk opgevat worden n.l. zolang hij leefde. Of ook meer absoluut: zolang Israël onder 
de wetten stond. 

De Sabbat was een teken tussen God en de kinderen Israëls in eeuwigheid d.i. de eeuw uit, 
Ex. 31:17. 

Palestina zou bezeten worden tot in eeuwigheid, Ex. 32:13, wat niet wil zeggen: niet langer, 
maar ononderbroken, de hele aioon uit. 

Zo zien we, dat le-olam betekent: een eeuw lang. De verdere openbaring beslist of de tijd dan 
verlengd wordt of niet. We staan hier steeds voor een beperkte openbaring. 

We zouden door kunnen gaan met de teksten te noemen of te citeren. Waar we achterin een 
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overzicht geven van de verschillende uitdrukkingen, verwijzen we daarnaar en volstaan hier 
met enkele te bespreken. Men houde steeds de beperkte openbaring in het oog. 

ANDERE TEKSTEN II.  
De vreemde slaven moesten Israël eeuwiglijk dienen, Lev. 25:46. God leeft in eeuwigheid, 
Deut. 32:40. Men kan dit opvatten als staande in tegenstelling met hen, die niet in eeuwigheid 
zouden leven of dat God Zich dan voor Israël als de Levende zal openbaren, d.i. tot hen in 
betrekking zal staan. Aan koningen werd toegewenst: Leef in eeuwigheid, 1 Kon. 1:31. De 
Heere bemint Israël in eeuwigheid, 1 Kon. 10:9. Naämans melaatsheid kleefde Gehazi en zijn 
geslacht aan in eeuwigheid, 2 Kon, 5:27. ’s Heeren goedertierenheid is in eeuwigheid, Ps. 
118, 136. Zijn naam is in eeuwigheid, Zijn gedachten van geslacht tot geslacht, Ps. 135:13. 
Het ene geslacht gaat en het andere komt, maar de aarde staat in eeuwigheid, Pred. 1:4. De 
doden hebben geen deel meer in deze eeuw, Hebr.: le olam, de eeuw uit, in alles dat onder de 
zon geschiedt, Pred. 9:6. Deze tekst loopt parallel met Job. 14:12. God behoudt Zijn toorn 
niet in eeuwigheid, Jer. 3:12, Israël zal niet beschaamd worden in eeuwigheid, Joël 2:26, 27. 
Juda zal blijven in eeuwigheid, Joël 3:20. Jona meende, dat de grendelen der aarde om hem 
heen waren in eeuwigheid, 2:6. Satan zal in eeuwigheid niet zijn, Ez. 28:19, dat wil niet zeg-
gen: niet bestaan, maar geen invloed meer uitoefenen, want hij zal wel in de poel des vuurs 
zijn. 

Zo zouden we door kunnen gaan. We deden slechts enkele grepen. Waar we achterin een 
overzicht geven van de verschillende uitdrukkingen, verwijzen we daarnaar. Uit alles blijkt, 
dat de termen steeds relatief zijn. Le olam betekent: de eeuw uit. Het hoe lang hangt dikwijls 
af van de betreffende zaak waarop het slaat. Of het langer is, moet door verdere openbaring 
uitgemaakt worden. Er wordt vaak onbeslist gelaten wat daarna komt, omdat dat verborgen 
bleef. 

Men ziet hoe het begrip eeuwigheid iets betrekkelijks heeft in het absolute en iets absoluuts 
in het betrekkelijke. De duur van een olam hangt vaak af van de betreffende zaak. Men had 
in het Hebr. geen beter woord om dat uit te drukken. Iemand die voor immer slaaf bleef heet-
te een eeuwige slaaf. Toch leefde hij niet eeuwig in slavernij, bij de dood hield deze op. Voor 
hem was dit iets absoluut, t.o.v. de tijd iets relatiefs, b.v. 20 , 30, 40 of meer jaar. Het drukte 
alleen iets ononderbrokens uit, geen absolute eindeloosheid. Wie inziet dat “olam'“ een be-
trekking aanduidt tussen de dingen, krijgt beter inzicht in het karakter van dit woord. 

3 Ed olam, “tot in eeuwigheid”. 

ENKELE TEKSTEN. De derde uitdrukking is ed olam. Die komt het eerst voor in Gen. 
13:15: “Want al dit land dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid, Hebr.: ed 
olam.” De S.V. vertaalt deze vorm meestal door: tot in eeuwigheid. Reeds vroeger wezen we 
er op, dat in het woord ed een duur, een voortgang, ligt uitgedrukt. Wat betekent het nu in 
verbinding met olam. O.i. is het een versterkingsvorm en is de hele term te vertalen door: de 
hele duur van de olam, de geheel ononderbroken duur. 

Welk verschil is er nu tussen le-olam en ed-olam. O.i. dit: le olam is de eeuw uit, ed olam de 
eeuw door. Deze uitdrukkingen lopen dus parallel, maar geven elk een zijde der waarheid te 
kennen. Als wij zeggen: de maand uit en de maand door geven we in beide gevallen een ze-
kere tijdsduur aan, maar bezien die toch van twee zijden. 

De maand uit kan men er terecht. 
De hele maand door kan men er terecht. 

In het eerste geval letten we meer op het hoelang, in het tweede meer op de ononderbroken 
duur. Zo ook met de Hebr. vormen le-olam en ed-olam. Er is, wat betekenis aangaat, zekere 
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nuance. De eerste heeft meer het eindpunt in het oog, de ander meer de duur. 

Israël moest het bestrijken der posten met bloed onderhouden tot een inzetting voor zich en 
zijn kinderen tot in eeuwigheid, Ex. 12:24, dus de hele olam door. Het zou de Egyptenaars 
niet meer zien tot in eeuwigheid, Ex. 14:13. Samuel moest voor het aangezicht des Heeren 
zijn tot in eeuwigheid, 1 Sam. 1:22. Hier hebben we weer voorbeelden, dat het gebruik be-
trekking heeft op het leven van de persoon of de duur van de betreffende zaak. In elk geval 
ligt er een ononderbroken, wat tijdslengte betreft verborgen, duur in. 

We citeren niet verder. De lezer ga zelf het aanhangsel na en bedenke telkens weer, dat we 
op O.T. bodem staan en God zich aansluit bij onze begrippen. De mens als onderwerp van 
het voornemen der eeuwen heeft in zijn hart de eeuw, en dat behelst ook het meten met we-
reldtijdperken. Niet met een eindeloosheid. 
 

4 Me olam, Van eeuwigheid .  

“VAN OUDS”.  
De term: van eeuwigheid, me-olam, is merendeels door de S.V. vertaald door: van ouds, een 
inconsequentie t.o.v. het op andere wijze vertaalde woord olam. Er staat: van “eeuwigheid“, 
vanaf de olam. 

Gen. 6:4 “Deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn.” Hebr.: die van eeuwigheid, 
van de eerste tijd van de olam af, geweest zijn. Men zie verder hfdst. 4. 

Joz. 24:2 “Aan gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond.” Dat is vanaf 
Noachs tijd. 

1 Sam. 27:8 “De Gesurieten en Gizrieten en Amalekieten waren van ouds de inwoners des 
lands.” Dus van na de zondvloed. 

Ps. 119:52. David dacht aan Gods oordelen van ouds, d.i. vanaf deze eeuw (Babel, Egypte, 
Kanaän). 

Spr. 8:23 De wijsheid is gezalfd van eeuwigheid, van de aanvang, van de oudheid der aarde. 
Hier slaat eeuwigheid wel op de eerste eeuw, dus vanaf in den beginne. 

Jes. 42:14 “Ik heb van ouds gezwegen”. Zie ook 57:11. Dit is een woord voor de toekomst, 
voor de eindtijd met het oog op Israëls herstel. Dan, terugziende op deze eeuw, zegt de Hee-
re, dat Hij van eeuwigheid gezwegen heeft. Waarin het niet langer zwijgen bestaat, blijkt uit 
vs. 15: “Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen verdorren en Ik 
zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen.” Zie ook vs. 16. De Heere zwijgt 
in deze eeuw, Hij laat de mens zijn gang gaan. Hij oordeelt niet. Dan zal Hij spreken en ten 
gericht komen. 

In Jes. 46:9 Israël vraagt Israël: “Gedenk der vorige dingen van oude tijden, van eeuwigheid 
af” en zegt in Jes. 63:16- “Gij o Heere zijt onze Vader, onze Verlosser, van ouds af is Uw 
naam,” d.i. van het begin dezer eeuw is Uw naam onder ons bevestigd. Verder gaan zij 
voort: Jes. 63:19: “Wij zijn geworden als die over welke Gij van ouds niet hebt geheerst.” 
Dit zijn de Heidenen, die God vanaf het begin der eeuw heeft laten wandelen in hun wegen. 

Jer. 2:20 De Heere had van ouds Israël verbroken. Uit deze tekst en andere blijkt, dat de He-
breeër het begrip tijd vaak ruimer nam dan wij doen. Ze spraken ook van drie dagen en drie 
nachten al waren dat ook geen drie etmalen. Zo ook met de termen van eeuwigheid, enz. 
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Het zeer oude volk van Jer. 5:15 is het volk van eeuwigheid, d.i. lang bestaand. Israël be-
stond strikt genomen niet vanaf Noachs dagen. Dit wordt echter ruim uitgedrukt. 

Ook de Babyloniërs heten een zeer oud volk, Ez. 26:20, Hebr.: van eeuwigheid. Dat oude 
volk, het volk van eeuwigheid, waarmee ook Tyrus ten grave zou nederdalen, zijn de doden, 
die van ouds, van eeuwigheid, in de woeste plaatsen zijn, die in de kuil nederdalen. Het graf 
is hun huis. 

Jer. 28:8 spreekt van de profeten, die van oudsher, van de olam af, geweest zijn. 

VAN EEUWIGHEID.  
De verbinding met me-olam of mi(e)n-olam ed olam is meestal vertaald door: van eeuwig-
heid tot eeuwigheid. In Jer. 7:7 en 25:5 vinden we echter: van eeuw tot eeuw. Voor het volle-
dig overzicht zie men het aanhangsel. 

Uit een en ander blijkt, dat de term: me-of mi(e)n-olam betrekking heeft op de een of andere 
olam, niet absoluut is, d. i.: niet slaat op de “nooit begonnen eeuwigheid” der Theologie, 
maar een tijd aangeeft. Tevens blijkt, dat het begin niet precies behoeft samen te vallen met 
de eeuw zelf, dus ook wel in ruimer zin genomen wordt. Het “volk van eeuwigheid”, Jer. 
5:15 heeft tijd nodig gehad om tot een volk te worden. Zo ook 1 Sam. 27:8. Het Hebr. drukt 
zich dus in dat me of mi(e)n wat ruimer uit dan in ons: vanaf. Israëls vaderen hadden van 
ouds gewoond aan gene zijde van de Eufraat, Joz. 24:2. De ark landde daar echter niet. Toen 
woonden ze er nog niet. Men geve van de olam wat ruimer strekking n.l. dicht van af het be-
gin. 

Op geen dezer teksten passe men onze Westerse denkwijze toe. Als Ps. 93:2 zegt: “Gij zijt 
van eeuwigheid af”, bedoelt de psalmist niet te zeggen: Gij hebt geen begin, maar rekent hij 
vanaf zeker begin. Van dan af zal God Zich openbaren. Als men vs. 1 leest: De Heere re-
geert, Hij is met hoogheid bekleed, blijkt, dat hij hier blijkbaar het oog heeft op de toeko-
mende eeuw. Vanaf die eeuw wordt ’s Heeren troon bevestigd. Nadenkend lezen lost veel op. 

We hebben er reeds attent op gemaakt, dat de term: van eeuwigheid tot eeuwigheid aangeeft, 
dat de eeuwigheid niet eindeloos is. Ps. 90:2. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is: van de ene 
olam in het verleden tot de andere is God de Albeheerser, de Gebieder over leven en dood, 
vs. 3. Mozes drukt hierin wel Gods voortdurend bestaan uit, maar kan dit niet anders doen 
dan in aionen, olamim, de aan de mens bekende wereldtijdgangen. Ps. 90 pleit dus niet voor 
de eindeloze eeuwigheid, maar laat zien, hoe de mens aan God het van olam tot olam toe-
schrijft, daarmee uitdrukkend, dat de eeuwigheid geen deel van Zijn wezen is, maar Hij tot 
de olamim steeds in een betrekking staat en er boven verheven is. 

De mens kan niet anders denken dan in en aan tijden. De Heere past Zich daarbij aan. Mozes 
de man Gods spreekt van: van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hiermee plaatst hij God niet in de 
eindeloze eeuwigheid. Dan zou hij deze tot een god naast God maken, twee onsterfelijkheden 
of eindeloosheden naast elkaar, een eindeloze tijd en een eindeloze God. Hij zet God er bo-
ven en zegt: Van E. tot E. zijt Gij God. Zo legt hij de basis voor de uitspraak: De Koning der 
eeuwen, 1 Tim. 6:16. 
 
EEUWIGHEIDSIDEE RELATIEF.  
Van de boom des levens staat, dat hij zijn vrucht geeft van maand tot maand. Dat geeft ons 
enige Schriftvergelijking aan de hand t.o.v. de term eeuwigheid op God toegepast. De boom 
staat zelf boven de maanden. Het gaat niet aan het leven van de boom! (beter bomen) te be-
perken tot het maandelijks vrucht geven. Hij geeft vrucht van maand tot maand, is zelf blij-
vend. Zo kan van God gezegd worden: Gij zijt van E. tot E., terwijl Hij zelf eindeloos is. Zo-
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als de mensheid zijn tijd afmeet met zekere tijdmaat, b.v. een jaar, en dit met de boom des 
levens gedaan wordt van maand tot maand, zo weet het eindige menselijke verstand niet ho-
ger dan t.o.v. de Godheid te spreken van: van E. tot E. Omdat hij eindig is, meet hij met een 
eindige maatstaf. God komt ons hierin tegemoet en past zich hierbij aan. Eerst als wij de on-
sterfelijkheid verkregen hebben, zullen we het eindeloze kunnen begrijpen. 

Voor ons blijven de aionen lange maar niet eindeloze wereldtijdperken. De eeuwigheidsidee 
der H. S. is relatief,  niet absoluut. De aionen zijn met elkaar te vergelijken, er is verschil, 
er is overeenkomst. De ene aioon is langer dan de andere. Wie de eeuwigheid der H. S. tot 
eindeloosheid maakt, zet een god naast God. Hij alleen heeft de onvergankelijkheid. Ook 
t.o.v. de aionen. Hij alleen is de Absolute, al het andere, ook de tijd, is relatief. Ook hier moet 
God de eer gebracht worden, die Hem toekomt. Hij is de Koning der eeuwen staat er dus naar 
Zijn Wezen boven en staat tot de aionen in zekere betrekking. Hij is van eeuwigheid tot eeu-
wigheid. 

Om en over de Verborgenheid 

(VIERDE VIERTAL). 

III. 

HET VERSCHIL TUSSEN DE HEMELSE EN OVERHEMELSE SFEREN. 
Misschien neemt men wel de verdeling tussen de aardse en hemelse sfeer aan, maar meent 
men, dat de Schrift van geen verdere indeling spreekt. De “gemeente” zou in Handelingen 
reeds beginnen en na Handelingen doorgaan. Al wat er dan nieuw zou zijn, zijn enkele verde-
re openbaringen. De gemeente van Handelingen zou eenvoudig verder onderwezen en geleid 
worden. Van een nieuwe, afgescheiden groep zou geen sprake zijn. Soms zegt men ook, dat 
Handelingen wel niet van de hogere openbaringen spreekt, maar dat de Brieven die Paulus in 
die periode schreef, toch ook reeds de positie betreffen waarvan de gevangenschapbrieven 
spreken. Laat ons zien of we dat standpunt kunnen vasthouden. 

Het is een feit, dat reeds de hemelse sfeer één in Christus was. Daaruit meent men te kunnen 
besluiten dat de eenheid van Efeze toen reeds bestond. Voor ons is het juist een argument, 
dat aantoont, dat de positie van Efeze toen nog onbekend was. Volgens Gal. 3:27, 28 was er 
reeds gedurende Handelingen in Christus noch Jood noch Griek, Van geestelijk oogpunt was 
er geen verschil. De gelovige uit de volken stond geheel op gelijke rang met de gelovige Is-
raëliet en had dezelfde geestelijke voorrechten. Ze waren door één geest tot één lichaam ge-
doopt (1 Cor. 12:13), een eenheid, die de Heere toebehoorde. De hogere Abrahamietische 
beloften en al wat het O.T. zei van de dingen, die boven de aardse sfeer uitgingen, begonnen 
toen reeds vervuld te worden. Wat toen plaats had, was geen verrassing, geen verborgen-
heid, die van alle eeuwen verborgen was in God, want het kon, tenminste in de kiem of in 
beeld, reeds in de Schrift gevonden worden. Men kan ons hier tegenwerpen dat Paulus in die 
tijd reeds van verborgenheden sprak. Inderdaad, maar het gaat dan over Israëls verharding 
(Rom. 11:25), Christus en de verzoening (Rom. 16:25), de geestelijke dingen, die door de 
natuurlijke mens niet kunnen verstaan worden (1 Cor. 2:7-16), het feit, dat bij de opname niet 
allen zullen ontslapen zijn (1 Cor. 15:51). Hier is zeker wel een ruimere omschrijving, een 
diepere inleiding, maar geen nieuwe positie geopenbaard. Galaten 3:29 zegt dan ook duide-
lijk, dat die van Christus zijn, Abrahams zaad en erfgenamen zijn. Rom. 4 spreekt van het 
wandelen in de voetstappen van het geloof van Abraham, dat hij had in de voorhuid. 
Hier loopt Paulus dus terug op een Voor-israëlitische periode en op een positie die niet ver-
borgen is. Ze waren gegroepeerd om Abraham als geestelijk vader. De verdere openbaring 
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was nu, dat ze daartoe eerst kwamen door Christus. In dit opzicht is er een voortschrijding. In 
de kiem is dit vervat in Gen. 15:6 “Abraham geloofde in de Heere” en Deze is de latere 
Christus. 

Als we nu tot de gevangenschapbrieven (Ef. Fil. Kol. 2 Tim.) komen, geschreven na Hande-
lingen, worden we onmiddellijk getroffen door allerlei nieuwe dingen en woorden. Zo b.v.: 

Ef. 1:3 Gezegend met alle geestelijke zegening in Christus. 
Ef. 2:16 Volmaakte verzoening (apokatallassoo). 
Ef. 1:7 Volmaakte verlossing (apolutroosis). 
Kol. 2:10 In Hem volmaakt. 
Ef. 1:3; 2:6; 6:11-17; Fil. 3:17-20 In het overhemelse. 
Kol. 3:3 Christus ons leven, verborgen in God. 
Ef. 3:6 Samen-lichaam (sussooma). 
Fil. 3:11 Uitopstanding (exanastasis). 
En zo meer. 

Het gaat hier over de GROTE verborgenheid (Ef. 5:32) die vanaf eeuwen en geslachten ver-
borgen was IN GOD (Ef. 3:9), maar NU bekend gemaakt is (Kol. 1:26) (1). Het gaat over 
ONNASPEURLIJKE rijkdommen (Ef. 3:8), die dus niet in hei O.T. gevonden worden. 

(1) Men lette er op, dat het Grieks niet “geopenbaard” heeft in Kol. 1:26. Het is “bekend gemaakt”. Een openba-
ring betreffende goddelijke dingen, komt rechtstreeks van God. Het bekend maken geschiedde “nu”, d.i. na 
Handelingen, door Paulus aan de heiligen. “Vanaf” in Ef. 3:9 betekent: gehouden buiten de aionen en geslach-
ten die vooraf gingen. 

Gedurende Hand. waren er reeds van Israël en van de volken die in Christus een eenheid 
vormden, al waren ze in zekere opzichten naar het vlees gescheiden. Ze bleven nog steeds 
Jood of Heiden. Nu is er een hogere eenheid. De gemeenschap met Christus gaat over tot een 
vereenzelviging met Hem. Uit de nieuwe schepping wordt nu een nieuwe mens geschapen, 
volledig verzoend tot God (Ef. 2:15, 16, apokatallassoo, dat is niet het aannemen der vroege-
re verzoening, katallassoo, maar het aanbieden van een verzoening, die verder reikt en vol-
komen is). Deze positie is boven de vroegere, zoals het God alles in allen boven de laatste 
aioon verheven is. De vroegere eenheid had deel aan de beloften in Abraham, nu zijn de vol-
ken (waaronder Israël, dat niet meer als afgezonderd volk in aanmerking komt) samen-
erfgenamen, samen-lichaam en samen-deelgenooten Zijner belofte IN CHRISTUS (Ef. 3:6). 
De vroegere gemeenschap ging tot het sterven met Hem, de tegenwoordige reikt tot het me-
de-levend maken, mede-opwekken en mede-zetten in het overhemelse (Ef . 2:5, 6). 

De nieuwe mens die nu geschapen is, is een lichaam, waarvan Christus het Hoofd is (Ef. 
1:22, 23; 2:15, 16). Niet eén lichaam dat Hem, te midden der nieuwe schepping, slechts toe-
behoort, zoals in 1 Cor. 12:27 (waar “het” niet in de grondtekst staat) en dat, inbegrepen het 
hoofd, uit gelovigen bestaat (1 Cor. J2:21). Hier heeft men niet eenvoudig een “gemeente 
Gods”, maar een gemeente “welke Zijn lichaam is, en de vervulling (volheid of aanvulling) 
Desgenen, Die alles in allen vervult” (Ef. 1:23). Hier is een volmaaktheid in Hem (Kol. 
2:10), een voortekening van de finale toestand: God alles in allen. Het is niet meer het kind-
schap of het zoonschap, maar een volwassen man zijn, “de mate van de grootte der volheid 
van Christus” (Ef. 4:13). Evenals er een verschil van positie en sfeer is tussen kind en zoon, 
is er die tussen zoon en volwassen man. Allen moesten nu ook in de wandel tot een volwas-
sen man komen. 

Men ziet dus, dat het niet gaat over een inlijven der volken bij Israël, want dit volk bestaat 
niet meer als zodanig. Het is niet het inenten op de Joodse olijfboom. Het gaat niet over het 
gelijkstellen van beide op geestelijk gebied, want dat bestond reeds vroeger en was uitwer-
king der beloften aan Abraham. 
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Het is niet te verwonderen, dat Paulus zegt, dat hij met deze openbaring Gods Woord “ver-
vulde” (of: voleindigde, aanvulde) (Kol. 1:25). Aan hem alleen was dat rentmeesterschap 
toevertrouwd, aan hem alleen was die verborgenheid geopenbaard (Ef. 3:3), in geen der ande-
re Brieven lezen we iets over deze grote verborgenheid. Deze is niet dat de gemeente de 
Bruid is, maar betreft het één lichaam zijn met Christus. 

In “De Weg der Behoudenis” spraken we over verschillende behoudenissen, die nauw ver-
want zijn met verschillende opstandingen. Ook hier ziet men weer het onderscheid tussen de 
hemelse en overhemelse groepen. De eerste heeft deel aan de opname van 1 Thes. 4 en 1 Cor. 
15, na de grote verdrukking, terwijl die van de tweede reeds eerder kunnen opstaan en dan 
ook met Christus verschijnen (Kol. 3:4) als Hij tot de wolken nederdaalt en de hemelse groep 
Hem tegemoet gaat. Het Lichaam heeft een vroegere opstanding, de “uitopstanding uit de 
doden” van Fil. 3:11 (Gr. tekst). Zo kunnen de leden reeds spoedig met Christus zijn, wat 
zeer verre het beste is (Fil. 1:23). Zij worden gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van 
Christus (Fil. 3:21), terwijl de anderen slechts aan het beeld van de Zoon gelijkvormig wor-
den (Rom. 8:29), d.i. een lichaam krijgen zoals Hij had tussen Zijn opstanding en hemelvaart. 
Het tegenwoordige gaat hier nog verre boven uit, en is het lichaam Zijner heerlijkheid, grond-
tekst Fil. 3:21. 

We hebben reeds de teksten vermeld, die spreken van het zijn in het overhemelse. Waar is die 
overhemelse? Ef. 1:20, 21 zegt duidelijk, dat het aan Gods rechterhand is, “verre boven (of: 
over boven) alle overheid enz.” Dat is niet in de hemelen, maar er op of er over, d.i. in de 
sfeer, die zich over de hemelen uitstrekt: het op- of boven-hemelse, zoals het Grieks het zegt 
in Ef. 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12. In al deze teksten gaat het uitdrukkelijk over iets dat daar is, 
terwijl in andere, waar “epouranios” gebruikt is, het de oorsprong of aard kan aanduiden. 
Reeds in de Hebreeuwse Schriften zien we, dat Gods heerlijkheid boven de hemelen is, Ps. 
113:4. Zelfs de hemel der hemelen kan God niet “begrijpen” d.i. God kan er niet wonen (1 
Kon. 8:27). De Griekse Schriften zeggen dan ook, dat Christus is opgevaren boven al de he-
melen, Ef. 4:10. Hij is hoger dan de hemelen, Heb. 7:26, want Hij is de hemelen doorgegaan, 
Heb. 4:14. De leden der gemeente der verborgenheid worden daar medegezet in Christus, Ef. 
2:6. Uit dit alles blijkt, dat het overhemelse een bijzondere plaats is, over boven alles, aan de 
rechterhand Gods. Hier hebben we dus niet een openbaring van bijkomstige dingen, maar een 
andere positie dan die waarvan de Schrift vóór Handelingen sprak n.l. de hemelse. De vroe-
gere sfeer wordt niet nader toegelicht, maar een nieuwe sfeer wordt geopend. Nergens leert 
het O.T., dat aan Abraham die plaats beschoren is. Deze kon eerst toegekend worden (uit ge-
nade) nadat Christus daar Zelf had plaats genomen. 

De positie, in Efeze bekend gemaakt, verwarren met die van Rom. Cor. Thes., komt overeen 
met het verwarren van de toestand als God alles in allen is met die van de laatste aioon: de 
nieuwe schepping. 

Als sommigen zeggen, dat we toch geen duidelijk en overtuigend bewijs hebben, dat er van 
een afzonderlijke sfeer gesproken wordt, dan antwoorden we, dat het een zaak van geloof is. 
Aan de ongelovige kan men nooit absoluut bewijzen, dat God bestaat, aan een “kind” van 
God dat er iets hogers is. Al schijnt Israëls herstel nog zo duidelijk in de Schrift te staan, toch 
is dat voor velen nog geen bewijs. God dwingt niet iets aan te nemen als door een mathemati-
sche formule. Hij geeft slechts al wat nodig is om die dingen te geloven. Zo maakt Hij het 
mogelijk de gehele weg der behoudenis in vrijheid te doorlopen. 

Men mene ook weer niet dat we hen, die tot die hogere sfeer behoren aanzien als “betere 
christenen”. Ook hier is alles genade, niets uit onze eigen waarde. Er is echter menigerlei 
genade. De ene verschilt van de andere. Wie dus van genade spreekt, moet deze onderschei-
den. 
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De vraag is gesteld geworden of alle gelovigen van onze tijd niet tot die gemeente der ver-
borgenheid behoren. Als men rekening houdt met het vorige, is het antwoord gemakkelijk. 
Het “volwassen man” zijn ligt op het einde van de weg der behoudenis. Al is de eindpositie 
nu geopenbaard, daarom behoort ieder gelovige er nog niet toe en vervalt het begin en het 
midden van die weg nog niet. Alle mensen worden als zondaars geboren en willen ze tot de 
volledige gemeenschap met God komen, dan moeten ze door de wedergeboorte en het zoon-
schap gaan. Velen blijven ongelovig of blijven achter in de twee eerste sferen. In onze tijd 
zijn alle sferen dus vertegenwoordigd, al is dat strikt genomen Gods verlangen niet. Paulus 
had na Hand. een nieuw rentmeesterschap ontvangen en het is nu de bedeling der verborgen-
heid, omdat de bovenhemelse sfeer nu naar de voorgrond geschoven is. (Zij die er niet toe 
komen, worden daarom niet van God verlaten en het is dus door Zijn lankmoedigheid, dat de 
andere sferen ook nu in zekere zin doorgaan, al is het niet Zijn verlangen dat men achterblijft. 
Had het schepsel van Zijn genade ten volle gebruik gemaakt, dan zouden er geen hele reeks 
aionen nodig geweest zijn om tot de volmaakte toestand te komen. De weg der behoudenis 
wordt niet op mechanische wijze doorlopen alsof we slechts poppen waren. In elke positie 
verlangt God, dat we naar Zijn wil zullen wandelen. Doen we dat niet, dan plaatst God ons 
niet in een hogere positie, want Hij dwingt niet en kan ook de verloochening Zijner genade 
en onze eigenwillige wandel niet aanmoedigen. We leggen er echter ook de nadruk op, dat 
we daarom de hogere positie niet verdienen op grond van eigenmachtige werken. Men zie 
hierover “De Weg der BehouDenis”. Steeds moet de mens dus aannemen, wat hem in genade 
door God aangeboden wordt en doen wat God hem mogelijk heeft gemaakt. Dan kan God 
ook ingrijpen en in een hogere positie plaatsen. 

Al is er dan een nieuwe bedeling, daarom behoren alle mensen nog niet tot wat die be-
deling aanbiedt. Zo zullen ook in de toekomende eeuw, die der wedergeboorte, alle 
mensen niet vanzelf wedergeboren zijn. Steeds is er geloof en bekering nodig en dat 
hangt ten dele van de mens af, want hij blijft steeds vrij Gods genade niet te aanvaar-
den. De uitwendige omstandigheden veranderen de inwendige mens niet. Er moet iets 
in die mens zelf geschieden, naar de mogelijkheid, die hem van God gegeven is. Om tot 
het zoonschap te komen, moet men “der zonde gestorven” zijn, Rom. 6:2.  
Om tot het volwassen-man zijn te komen, moet men “der zondEN dood” zijn, Ef. 2:1, 5 
en Kol. 2:1. Hier is niet alleen de oude mens gekruisigd, zoals in Rom. 6:6, maar hij 
moet afgelegd worden (Ef. 4:22). Ook hier moet weer hun wandel met hun positie 
overeenstemmen. Ze worden dan ook in hoofdstuk 5 vermaand als kinderen des lichts 
te wandelen. Zij waaraan Paulus het woord richt, worden “getrouwen” genoemd (Ef. 
1:1; Kol. 1:2 S.V.: “gelovigen”.) Zij verlaten Paulus niet, doch horen hem, zoals de 
“kinderen” Johannes hoorden (1 Joh. 4:6). Al is alles nu geopenbaard, daarom begrij-
pen allen het nog niet, want er zijn “verlichte ogen uw verstands” nodig om te weten 
welke zij de hoop Zijner roeping en welke de rijkdommen zijn der heerlijkheid van Zijn 
erfenis in de heiligen. Zie verder Ef.l:17-23. Ze moeten bewust worden van hun positie. 

Men ziet uit dit alles ook hoe ongerijmd het verwijt is, dat we slechts een paar brieven 
overhouden van de Schrift en dat we het overige aan de gelovigen ontroven. Wat we 
trachten te doen, is de satanische warboel te ontwarren en te onderscheiden wat over de 
verschillende groepen handelt. Al zeggen we dan, dat de gevangenschapbrieven alleen 
tot de gemeente der verborgenheid gericht zijn, dan verwerpen we daarom het overige 
niet. Andere delen zijn aan andere groepen gericht en alles blijft steeds nuttig voor al-
len. Het dient mede ter herhaling van wat God voor hen deed, ter scherper aftekening 
van hun positie en ter controle hoever ze gevorderd zijn. Waar men zich ook bevindt op 
de weg der behoudenis, steeds heeft God voor ons een daaraan aangepaste boodschap. 
Het overige hadden we in het bijzonder vroeger nodig of zal later duidelijk tot ons 
spreken om ons verder te helpen. Alleen het recht snijden bewaart voor afval, ongeloof 
en kritiek. 
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Het is ten slotte ook duidelijk dat de gemeente der verborgenheid niet met Pinksteren of in 
enig ander deel van Handelingen begint. Ze bestond in Gods voornemen vóór de eeuwen, 
doch het eigenlijke begin, in de tijd, kan men eerst rekenen van af het ogenblik dat Paulus de 
verborgenheid aan de anderen had doen kennen. Met Pinksteren waren er, die in Christus 
gingen geloven en aldus blijk gaven wedergeboren te zijn. Later gingen ze misschien over tot 
de hemelse sfeer onder Paulus’ prediking, om dan te komen tot de overhemelse na Hand. Zo 
zijn ze dan, evenals Paulus, van heerlijkheid tot heerlijkheid gegaan. 

In de onderstaande tabel hebben we enige dingen samengevat, die duidelijk het contrast tus-
sen de sferen kunnen doen uitkomen. We verwijzen voor meer uitvoerige toelichtingen naar 
onze overige uitgaven. 

AARDSE SFEER HEMELSE SFEER OVERHEMELSE SFEER 

Wedergeboorte  

Kind van God (slaaf)  

Vernieuwing van gemoed  

Onder de zonde  

In Abraham gezegend  

Stof der aarde  

Vergeving van zonden 

 
Bedekking 

Opstanding ten laatste dage 

 

Aards Jeruzalem  

 

Beërven de aarde 
 

Aards eeuwig leven 
 

Nieuwe schepping  

Zoon van God (vrij)  

Oude mens gekruisigd 

Der zonde dood  

Met Abraham gezegend  

Sterren des hemels  

Rechtvaardigheid 

 

Verzoening 

Opname de Heere tegemoet 

 

Hemels Jeruzalem  

 

Beërven de wereld 

 

Hemels eeuwig leven 

 

Nieuwe mens  

Volwassen man  

Oude mens uitgedaan 

Der zonden dood  

Belofte in Christus  

In het overhemelse  

Kwijtschelding, volle ver-
geving  

Volle verzoening  

Uitopstanding, verschij-
ning met Hem  

Burgerschap in overhe-
melse  

Erfenis der heiligen in het 
licht  

Christus hun leven 

 

  



Jaargang	1932-1	 Pagina	49	
 

 

UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 5 12 Maart 1932 

De Weg der Behoudenis 

XVII. VERGEVING VAN ZONDEN EN BEHOUDENIS. 

VERGEVING VAN ZONDEN.  
Hoe belangrijk ook, wij zeggen er hier slechts enkele woorden over, ter aanvulling van het-
geen wij over de weg der behoudenis geschreven hebben. We komen hier later, op meer uit-
voerige wijze, op terug. 

Men lette er Allereerst op, dat drie Griekse woorden door “vergeven” vertaald zijn:  
1. “afièrni”,  
2. “charizomai”,  
3. “paresis”. 

 
Het eerste is voorwaardelijk en tijdelijk. Zo worden iemands zonden b.v. vergeven als hij zich 
bekeert en belijdt (1 Joh. 1:9)1 Hij dan nog niet noodzakelijk gerechtvaardigd en de vergeving 
kan om de een of andere reden teruggenomen worden, zodat zijn zonden nog steeds tellen. 
Men ziet dat uit de gelijkenis van Mat. 18:27, 32-35. 
 
Het tweede is een genadiglijk geven of kwijtschelden. Zie b.v. Luk. 7:42. Dat hangt niet af 
van ons geloof, onze houding, maar van onze positie. Het is ook niet tijdelijk, maar blijvend. 
 
Het derde woord wordt alleen gebruikt in Rom, 3:25 en betekent zoveel als voorbijgaan. 
 
Verder lette men op het verschil tussen zonden en misdaden (om niet te spreken over “over-
tredingen”, “ongehoorzaamheid” enz.) Zonde is algemeen, het missen van het doel. Misdaad 
is een bijzondere zonde, het betreft dan meer het niet wandelen naar de positie waarin men 
geplaatst is, het niet wandelen zoals men van iemand mag verwachten. 
 
De vergeving betreft zonden en misdaden, de rechtvaardiging staat tegenover de zonde. De 
vergeving staat in verband met de wandel van de wedergeborene als hij nog zondaar, nog niet 
met Christus der zonde gestorven is. De rechtvaardiging staat in verband met de positie van 
hem die tot het zoonschap gekomen is. 
 
Het vergeven der misdaden vindt men in het “Onze Vader” (Mat. 6:12, 14, 15). In deze sfeer 
worden de misdaden slechts vergeven NADAT men die van anderen vergeeft. In de Gemeen-
te der verborgenheid wordt er van de leden verwacht, dat zij elkaar de misdaden kwijtschel-
den, gelijk God in Christus Jezus hen kwijtscheldt (Ef. 4:32). Kol. 2:13; 3:13 bevestigen dat 
voor de leden van het “samen-lichaam” alle misdaden kwijtgescholden worden. Ef. 1:7 en 
Kol. 1:14 drukken dat op een andere wijze uit: hier is sprake van vergeving (afesis), maar er 
staat, dat zij die vergeving “zijn hebbende”. Het is dan niet meer voorwaardelijk, maar hun is, 
eens voor al, vergeven. 
 
Wij hebben reeds, gezien, dat zoonschap en rechtvaardigheid samenvallen. Een “rechtvaardi-
ge” is met Christus gestorven en wordt niet meer als zondaar aangezien en er is dan voor hem 
ook geen sprake meer van vergeving van zonden. Zijn wandel kan echter nog te wensen over-
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laten, daarom zijn er nog “misdaden” die vergeven moeten worden. In verband met de hemel-
se sfeer wordt niet meer gesproken over zonden, nog wel over misdaden (Gal. 6:1). 
 
Na het zoonschap volgt het volwassen zijn. Dan is er noch voorwaardelijke vergeving van 
zonden, noch voorwaardelijke vergeving van misdaden, maar zoals wij gezien hebben, een 
“hebben” der vergeving en een “kwijtschelding”. De volwassene kan echter als een zoon en 
zelfs als een kind wandelen. Dan stelt hij zich in die lagere sfeer en kan, als het ware, weer 
vergeving der zonden en misdaden nodig hebben. 
 
De vergeving hangt in zekere zin van ons af al is ze mogelijk door het bloed van Christus; de 
rechtvaardiging en kwijtschelding zijn genadegaven en staan in verband met onze positie. Zij 
zijn “om niet” (Rom. 3:24). 
Wij vatten alles samen als volgt: 
 

KIND VAN GOD                 Vergeving van zonden na     Vergeving van  
                                               geloof, bekering en belij-    misdaden als  
                                               denis.     men anderen 

vergeeft. 
ZOON VAN GOD                Rechtvaardigheid     (Mat. 6:12, 
                                               Der zonde gestorven.      14, 15) 

VOLWASSEN MAN  Zonden en misdaden kwijtgescholden. 
Men is voor beide “dood”. 

BEHOUDENIS.  
De Hebreeuwse Schriften spreken ons van behoudenis in verband met het redden uit de han-
den van vijanden, doch meer in het bijzonder met betrekking tot het herstel van Israël en de 
opstanding der doden. Zie Ps. 14:7; 53:7; 68:20-22; 69:29-36; Jes. 25:8, 9; 49:6, 8 (Luk. 2:32 
enz.); 49:20 ; 51:6, 8; 52:7 (Rom. 10:15). 
 
De Griekse Schriften ontwikkelen dit alles en doen uitkomen dat er meerdere behoudenissen 
zijn. 
 
We onderzoeken hier de woorden “soozoo” (behouden), “sooteria.”, “sootèrion” (behoudenis) 
en “sootèr” (behouder). Er is behoudenis “weg van” de zonden (Mat. 1:21) en “weg van” de 
toorn (Rom. 5:9), maar het betreft ten slotte toch altijd de dood, de opstanding en het oordeel. 
Zo heeft men de tegenstellingen:  

behouden-verderven (1 Cor. 1:18; 2 Cor. 2:15; 2 Thes. 2:10; Fil. 1:28; Jak. 4:12),  
behouden-oordelen (Joh. 3:17; 12:47),  
behouden-veroordelen (Mark. 16:16),  
behoudenis-dood (2 Cor. 2:16; 7:10). 
 
De behoudenis betreft het verleden, het heden en de toekomst. Er is waarlijk een wèg der 
behoudenis en 2 Tim. 1:9 zegt dan ook: “de ons Behoudende”; 1 Cor. 1:18 “ons, die behou-
den worden”; 1 Cor. 15:2 “door hetwelk gij ook zalig (behouden) wordt”. Zo moeten we dan 
ook onze behoudenis uitwerken (Fil. 2.12). 

We moeten ons begrenzen en willen slechts een en ander samenvatten over de verschillende 
toekomstige behoudenissen. We moeten dan ook van de opstandingen spreken, doch laten een 
meer uitvoerige behandeling over aan een andere reeks artikelen. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 59. 

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 regeringsjubileum, waarbij we ook denken aan de voorafgaande 
voorbereidingen, doch de eigenlijke dag het hoogtepunt vormt, zo is dat ook met 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 rechtertijd. Dat is de Schriftge-
leerde, onderwezen in het K. d. H., Mt. 13:52. Daar wordt hij vergeleken bij een heer des hui-
zes, 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. allen behalve de Paulinische aan de Heidenen. Spijze te rechter- 
tijd is de olie nodig voor het wachten op de komst des Heeren. Zij zijn de “verkopers” van Mt. 
25:9. 

Vs. 48-50 De kwade dienstknecht verwacht zijn heer niet. Zijn lot is “doorsnijding”. De S.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 Ge-
meente die Zijn Lichaam is. Ze geldt allereerst en allermeest Israël. Mogelijk ook de gelovi-
gen uit de Volken, die in Israël gezegend worden. 

DE TALENTEN.  
Mt. 25:14-30. Het K.d.H. is ook gelijk aan een mens buitenslands reizende. Die mens is de 
Zoon. Evenals de “Vader” Israël verlaten had, deed het ook de Zoon. De heer gaf zijn knech-
ten 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 in de 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 ver-
houding. Als de bezitter der 5 talenten er 3 bij wint, is zijn winst kleiner dan wanneer die van 
3 er 3 bij wint. 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. 
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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 Hee-
ren en boven Filippus in inzicht in de Schrift. Nochtans hebben alle drie gearbeid. En wel met 
het ene 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 gele-
zen en uit zijn verband getrokken. 
 
Vs. 31 “En wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid.” 
Christus zit nu niet op de troon Zijner heerlijkheid. Dat bewijzen meerdere teksten. Hij Zelf 
zegt, 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 Va-
ders 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. Die volken behoeven niet allen tegelijk voor de troon te ko-
men, het kab gaandeweg geschieden (Men lette erop dat dit de levende volken zijn. Hier is 
geen sprake van een opstanding). Als de Zoon des mensen heeft Hij recht op de aarde en wat 
daarin is. 

Dat Christus nu niet zit op de troon Zijner heerlijkheid, blijkt 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 blijkens 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 verga-
derd. Niet de mensen hoofd voor hoofd, maar de Volken. Dat zal wel zijn door hun vertegen-
woordigers. Zij staan daar niet als mens maar als volksvertegenwoordigers. Dan heeft er een 
scheiding plaats, niet naargelang van geloof of ongeloof, maar naar de houding die zij aange-
nomen hebben t.o.v. ’s Heeren “broeders”, Die broeders zijn de Israëlieten. De volken die 
door hun leiders in de grote verdrukking niet weerhouden zijn ook maar de minste gave gege-
ven te hebben aan de dorstende, hongerende gevangen en op andere wijze smachtende Israë-
lieten, 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 Vol-
ken, luistert toe“ en Joel 3:1 beschrijft het 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 (= Heiden- 
volken) vergaderen en zal ze afvoeren in 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 aangeno-
men. 
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Voor de troon der heerlijkheid verschijnen niet de individuele gelovigen. 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 voorman-
nen en leidslieden op elk terrein van het leven. Sommigen staan in de eindtijd voor Israël wèl 
op goede voet, andere woeden tegen Gods aardse volk. Daarover velt de Heere dan een recht-
vaardig vonnis. De rechtvaardigen uit elk volk gaan in tot het eeuwige leven, dat is het leven 
van de toekomende eeuw, de anderen, de vervloekten, de leiders die hun volk verleid hebben 
de Joden te vervolgen, komen in de eeuwige pijn, Gr.: de aionische kolasis. Dit woord “pijn” 
komt nog éénmaal voor, in 1 Joh. 2:18, “Wie vreest heeft pijn en is niet volmaakt in de lief-
de”. In kolasis kan een corrigerend doel zitten, maar dan is het als lering voor anderen. 

LOON EN STRAF. Loon en straf zijn concrete 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 land-
palen der volken stelde naar het getal der kinderen Israëls. 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, Het 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, Izaäk en Jakob. De vervloekten gaan in het aionische vuur, waar-
mee God oordeelt. Dat “eeuwige vuur” is een letterlijk vuur. Met dat vuur zijn Sodom en 
Gomorra gestraft, 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 vervloekten 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. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 41. 

5 Olam va ed - Eeuwig en altoos. 

DRIEERLEI TERM.  
De teksten met deze term zijn alle reeds genoemd en in beginsel besproken. We weten, dat de 
vertaling hier tamelijk standvastig is. Slechts een enkele keer, is er b.v. afwisseling. Ex. 
15:18: “De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren”, Ps. 104:5: “zij (de aarde) zal 
nimmermeer nog eeuwiglijk wankelen”. Overigens staat er: eeuwig en altoos. Der heidenen 
naam wordt uitgedelgd eeuwig en altoos: in de aioon en verder, Ps. 9:6. “De Heere is koning 
eeuwiglijk en altoos”, in de aioon en langer, Ps. 10:16. “De Koning kreeg het leven, lengte 
van dagen, eeuwiglijk en altoos”, Ps. 21:5. “Uw troon, o God, is eeuwig en altoos”, Ps. 45:7. 
Zie voorts Ps. 45:18; 48:15; 52:10; 119:144; 145:1, 2, 21; Dan. 12:3. 
 
Om volledig te zijn, wijzen we er op, dat er drieërlei uitdrukking is, drieërlei nuancering. Er 
staat: olam va ed, le olam va ed, le ed le olam. De laatste vertaalt de S.V. door: voor altoos en 
in eeuwigheid. We vinden dit alleen in Ps. 111:8 en 148:6. We kunnen die vorm beschouwen 
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als een versterkingsvorm, een intensief. Nader zal blijken, dat de term: ed en le-ed ook door 
eeuwigheid vertaald is en olam en le-olam kan vervangen. Zo ligt in de term le-ed le-olam een 
knooppunt. 
 

Voor het overzicht zie men het Aanhangsel. De onderzoekende lezer sla de teksten na of wer-
ke ze uit. 

6 Olamim, Eeuwen, eeuwigheden. 

12 MAAL.  
Deze term komt 12 keer voor in het O.T. Er is reeds op gewezen. De olamim komen het eerst 
voor bij David in Ps. 61:5 en 145:13. “Ik zal in Uw hut verkeren (in) eeuwigheden,” Ps. 
61:5. Men ziet, hoe de S.V. hier het meervoud plaatste. In Ps. 145:13 zegt David: “Uw ko-
ninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen (olamim) en Uw heerschappij van geslacht tot 
geslacht.” Hij bedoelt hier ongetwijfeld het Koninkrijk Gods. In Dl I zagen we, dat dit ruimer 
is dan het koninkrijk der hemelen. Het K.d.H. is strikt genomen het koninkrijk van de 4e en 5e 
aioon, de middellijke Israëlitische wereldheerschappij, het Kon. Gods duurt al de aionen. En 
ook langer. 
 
In Ps. 77:6 is sprake van de jaren der eeuwen. 
 
Jes. 26:4 zegt volgens de S.V.: “Want in den Heere is een eeuwige Rotssteen.” 
 
ln Jes. 51:9 is er vertaald: “Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van 
ouds”. Hier heeft het Hebr. voor g.: van ouds: g. der eeuwen. Dit wordt gebeden met het oog 
op het eind onzer eeuw. Israël ziet dan terug op deze en de voorgaande aioon, dus van af 
Adam. 
 
Ps. 77:8 vraagt of de Heere in eeuwigheden zal verstoten. Pred. 1:10 spreekt van de eeuwen, 
olamim of eeuwigheden die voor ons geweest zijn. We wezen er reeds op dat dit er minstens 
twee moeten zijn. 
 
Dan. 9:24 spreekt van het aanbrengen van een eeuwige gerechtigheid, Hebr.: gerechtigheid 
der aionen. Dit kan worden verstaan als een gerechtigheid met het oog op, aangebracht voor 
de twee toekomende aionen. Dan. 9 geldt ook voor de eindtijd. Men kan het ook opnemen als 
een gerechtigheid openbaar wordend in die aionen. 
 
In Jes. 45:17 a is sprake van het aanbrengen van een eeuwige verlossing, Hebr.: een verlos-
sing der eeuwen. Men kan dit opnemen als de gerechtigheid der eeuwen van Dan. 9. Neemt 
men het in de tweede zin, n.l. een verlossing in de toekomende aionen, dan blijkt, dat de ver-
lossing nog doorgaat in de toekomende eeuwen. Uit de verlossing der eeuwen vloeit dan voort 
de gerechtigheid der eeuwen. 
 

Jes. 45:17 b heeft de bijzondere maar eenmaal voorkomende uitdrukking: ed-olemi-ed. Olemi 
is de afgekorte Hebr. meervoudsvorm van olamim. Deze term kan vertaald worden door: de 
hele duur der eeuwen door. 

7 Andere termen. 

CHELED.  
 
Nu komen we tot de andere termen, die in de S.V. ook door eeuwigheid of eeuw vertaald zijn.  
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a. Allereerst chéled. Dit woord is vertaald door tijd, leeftijd, wereld, eeuw. 
 
Door tijd in Job. 11:17 “Ja uw tijd zal klaarder dan de middag oprijzen.” 
 
Door leeftijd in Ps. 39:6 “Mijn leeftijd is als niets voor U.”  
 
Door wereld in Ps. 17:14 “. . .  de lieden die van de wereld zijn” en Ps. 49:2 “. . .  alle inwo-
ners der wereld.” 
 
Door eeuw in Ps. 89:48 “Gedenk van hoedanige eeuw ik ben.” 
 
Men ziet hoe uiteenlopend. De betekenis is: tijd van zekere generatie. We spreken van: de 
mannen van onze tijd. 
Hij gaat met zijn tijd mee. De goede oude tijd. De chéled is een onderdeel van een aioon. 

QEDEM.  
 
b. Eeuwig in Deut. 33:27 a. 
 

In Deut. 33:27 a is sprake van de eeuwige God. Hier staat het woord qédem, dat elders ver-
taald is door eertijds, oud, van ouds, vorig, verleden. Het betekent: de aloude God, God die de 
eerste is. 

ED.  
 
c. Ed = duur. 
 
In Jes. 9:5 vinden we: Vader der eeuwigheid. Hier staat niet: Vader van de olam, maar: Vader 
van de ed. In Jes. 57:15 vinden we het nog eens: “Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die 
in de eeuwigheid woont.” Christus is de Vader van de “ed”, d.i. der toekomende eeuw. God 
woont in de “ed”, de toekomende eeuw bij Israël. “Hij woont in de hoogte en in het heilige, 
maar ook bij die, die van een verbrijzelde en nederige geest is opdat Hij levend make de 
geest der nederigen en het hart der verbrijzelden”. 

In Hab. 3:6 is het vertaald door: aloude: “De aloude bergen zijn verstrooid geworden en de 
hemelen der eeuw (olam) hebben zich gebogen, de gangen der eeuw (olam) zijn Zijne.” 
Men ziet, dat “ed” hier betrekking heeft op deze eeuw. Ed blijkt in deze teksten een synoniem 
te zijn van olam, d.i. een ongeveer gelijke doch andere benaming. 

EDI ED.  
 
d. Edi ed, der duren duur of eeuwen eeuw. Het meervoud komt ook voor. 
 
Ps. 83:18 “Laat ze beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid.” 
 
Ps. 92:8 “... opdat zij tot in eeuwigheid verdelgd worden.”  
 
Ps, 132:12 “Zo zullen ook uw zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten.” 
 
Ps. 132:14 “Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid.” 
 
Jes. 26:4 “Vertrouwt op den Heere tot in eeuwigheid (edi ed) want in den Heere is een eeu-
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wige Rotssteen (Rotssteen der olamim).” 
 
Jes. 65:18 “Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in eeuwigheid in hetgeen dat Ik 
scheppen zal. Want zie, Ik schep Jeruzalem een verheuging en zijn volk een vrolijkheid.” 
 
Dit zijn al de teksten. Als we “ed” vertalen door eeuw (aioon) is “edi” (de afgekorte meer-
voudsvorm van edim) dus eeuwen en “edi ed” der eeuwen eeuw. Dit is dan de toekomende 
eeuw de eeuw voor Israël. In Jes. 26 schrijdt het tweede deel van de tekst over de eerste heen. 
“Vertrouwt op den Heere tot in der eeuwen eeuw, want in den Heere is een Rotssteen der 
eeuwen, der olamim.” Het laatste reikt verder dan het eerste. 
 
e. Le-ed, in eeuwigheid. 
 
De term le-ed, tot het eind der eeuw, in eeuwigheid, komt ook in tal van teksten voor. 
 
1 Kron. 28:9 “Maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u tot in eeuwigheid verstoten”, 
 
Ps. 19:10: “De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid.” 
 
Ps. 21:7 “Gij zet Hem tot zegeningen in eeuwigheid.”  
 
Ps. 22:27: “Ulieder hart zal leven in eeuwigheid.” 
 
Ps. 27:29: “De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop  

       wonen.” 
 
Ps. 61:9 “Zo zal ik Uw naam psalmzingen in eeuwigheid.“ 
 
Ps. 89:30 “En Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen.” 
 
Men ziet uit deze tekst het parallellisme, de eeuwigheid, de le-ed, duurt zolang als de dagen 
der hemelen, d.i. tot de nieuwe hemel komt. 
 
Ps. 111:10 “Zijn lof bestaat in eeuwigheid.” 
 
Zie ook Spr. 12:19; 29:14. 
 
Mich. 7:18 “Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid.” 

Jes. 30:8 “Opdat het blijve tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid,” Hebr.: ed olam 
le-ed, de hele duur der eeuw, tot het eind der eeuw. Uit deze tekst blijkt mede, dat de “el” en 
de “olam” parallel lopen. De “ed” drukt het voortgaande uit Het werkwoord adah betekent 
voortgaan, voorbijgaan. De olam drukt meer het verborgene uit van de duur. Het werkwoord 
olam betekent: verbergen. 

Om en over de Verborgenheid 
(VIERDE VIERTAL). 

IV. 
BESLUIT.  
Uit de Schriften kan men alles afleiden wat men wil, als men de teksten maar losweg uitkiest, 
uit hun verband rukt en naast elkaar plaatst. Tot het uiterste gedreven, komt men dan tot zo 
iets: 
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Mat. 7:5 “En heengaande verworgde zichzelven”. 
 
Luk. 10:37 “Doe gij desgelijks”, 
 
Men kan er ook de grootste tegenspraken in vinden als men het Woord niet recht snijdt.  
Zo b.v.:  
 
Mat. 10:5 “Gij zult, niet heengaan op den weg der Heidenen”. 
 
Mat. 28:19 “Gaat dan henen, onderwijst al de volken”. 
 
We menen, dat onze schets op vaste gronden staat en onze gevolgtrekkingen ook gewoonlijk 
juist zijn, omdat we zo goed mogelijk het Woord der waarheid recht gesneden hebben. En dat 
in allerlei opzichten. We hebben b.v.: de letterkundige verdelingen der Schrift in acht geno-
men onderscheiden over wie een bepaald deel handelt, de aionen en bedelingen onderschei-
den, de juiste betekenis der geïnspireerde woorden trachten te begrijpen, rekening gehouden 
met de spraakfiguren, doch overigens letterlijk genomen wat God zegt, onderscheiden tussen 
uitleggingen en toepassing. Ook op grond van onderzoek van anderen hebben we aldus een 
hele reeks vaste gegevens gehad, die we tot een harmonieus geheel konden samenvoegen. 
Door een en ander komt dan nagenoeg de gehele Schrift tot zijn voile recht en blijkt, dat de 
heerlijkheid van Gods genade nog groter is dan men dikwijls meent. Delen van Gods Woord, 
die voor meerdere uitlegging vatbaar zijn, krijgen dan een meer bepaalde betekenis. Deze 
vloeit voort uit de andere delen der Schrift, waarmee de onzekere in verband blijken te staan. 
Het is dan geen willekeurige uitlegging. 
 
We menen daarom echter niet, dat onze voorstelling nu in alle punten de zuivere waarheid is. 
We willen niet doen zoals de meesten: een schets tot vaste leer maken. We nodigen allen uit 
onze schets te verbeteren. Maar om dit te doen is er ernstig onderzoek nodig en grondige ken-
nisname van hetgeen we er over schreven. Het is verloren moeite als men een andere schets 
als grondslag nemende, gaat aantonen dat de onze daar niet mee overeenstemt. Men moet elke 
schets in zijn geheel nemen en dan rechtstreeks aan de Schriften toetsen, niet een deel van een 
schets met een deel van een andere. 
 
Vindt men dit alles te moeilijk, dan vragen we welke andere oplossing of werkwijze men 
heeft. Er is wel die van Rome: de Kerk en de overlevering, die men maar slaafs moet volgen. 
Als de basis van dit stelsel maar niet steunde op de afval weg van Paulus en het stellen van de 
“kerk” in plaats van Israël. En wil men de Schrift alleen, dan zij men consequent en steune 
weer niet geheel op een leer. We bekennen, dat de toestand een moeilijke is. Maar ook dit past 
in onze schets: want we bevinden ons nu in een boze eeuw, waarvan Satan de god is. We zijn 
niet in het Koninkrijk, zoals velen menen. De gehele wereld ligt nu nog in den boze (1 Joh. 
5:19) en we bevinden ons dus op vijandelijk terrein. Daarbij zwijgt God in die zin, dat er nu 
geen openbare, zichtbare tussenkomst van Hem is. Toch is er een uitweg: de Schrift onder-
zoeken in Gods kracht. Men moet met het eenvoudige beginnen en zich oefenen. Men kan in 
veel door anderen geholpen worden, zonder ze als onfeilbaar aan te zien. Hij die de waarheid 
lief heeft, zal door God verlicht worden en juist tot die mate van waarheid komen, die met zijn 
oprecht verlangen overeenstemt. We hebben nu de gelegenheid in het zuivere geloof God te 
verheerlijken, zoals dat niet meer mogelijk zal zijn in tijden wanneer er een zichtbare gemeen-
te op aarde is die de weg wijst en waar een openbaar ingrijpen van God de regel is. 
 
Misschien werpt men ons tegen, dat we de mensen alle zekerheid ontnemen en er maar een 
“schets.” voor in de plaats geven, iets onzekers, waarvan we zelf bekennen, dat het niet de 
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volle waarheid is. Men moet echter ook hier de dingen niet vermengen, doch onderscheid 
maken tussen de vaste punten waarop de schets rust en de schets zelf. Al wordt ook de schets 
gewijzigd, die punten blijven. Hoe méér men zelfstandig onderzoekt, in Gods kracht, hoe 
meer vaste punten men krijgt en hoe juister de schets getekend kan worden. Een ongelovige 
heeft aan niets houvast. Een wedergeborene is volkomen zeker dat God “is”, al kan hij zich 
daar omheen nog zo veel verkeerde voorstellingen maken. Een “zoon” twijfelt er niet aan, dat 
Christus voor hem gestorven is en heeft nog menig ander vast steunpunt, dat door niets beïn-
vloed wordt. Er kunnen wel ogenblikken van twijfel zijn, maar ten slotte is zijn geloof in die 
dingen onverstoorbaar. Bij de volwassenen zijn er nog méér vaste punten, al kan de schets, 
die ze verenigt, nog veranderen. Men ziet dus het belang steeds onze gedachten aan de Schrift 
te toetsen en uit te zuiveren. Sommige dingen, die ons misschien schijnbaar tot veel zegen 
geweest zijn, vallen dan misschien wel weg, maar het zijn juist de minst Schriftuurlijke, ter-
wijl de ware steunpunten in aantal toenemen. Al geeft men een “schets” als waarheid, later 
blijkt ze toch gebrekkig en kan dan een schijnreden geven voor ongeloof en kritiek. 
 
Hen, die niet inzien dat men zich zoveel moeite moet geven om de dingen “uit te pluizen” en 
die tevreden zijn met een “eenvoudig” evangelie, verwijzen we Allereerst naar de Schrift, die 
ons steeds uitnodigt zelf te onderzoeken en juist zoveel dingen geeft, die niet “eenvoudig” 
zijn. Zijn die misschien overbodig? Vervolgens naar de geschiedenis, die aantoont, dat alle 
ongeloof, kritiek, antichristelijke stromingen en veel maatschappelijk kwaad voortvloeien uit 
stelsels, die niet naar de Schrift zijn of het Woord, niet recht snijden en toch de mensen opge-
drongen werden. Dan wijzen we er op, dat men zonder eigen overtuiging nooit weet hoe te 
handelen en Gods wil te doen. Eindelijk verlieze men ook niet uit het oog, hoe groot onze 
verantwoordelijkheid is, als we anderen willen helpen met een goede boodschap. We weten 
dat we het WOORD moeten prediken en tijdig en ontijdig moeten aanhouden (2 Tim. 4:2). 
We moeten ieder mens vermanen en leren in de WIJSHEID (Kol. 1:28). Maar hoe kunnen we 
dat doen als we zelf niet weten wat het Woord zegt en wat die wijsheid is? Het is niet vol-
doende om er maar domweg op in te gaan, want dan heeft men wel een ijver tot God, maar 
niet met verstand. Ieder moet hier naar zijn eigen gaven en omstandigheden handelen. We 
erkennen, dat er in een spontane getuigenis van een “eenvoudige” man veel waarde kan lig-
gen, maar hij die zich gedrongen voelt niet alleen te getuigen, maar anderen te onderwijzen, 
moet eerst zelf onderwezen zijn en een eigen opinie hebben, die met de Schrift overeenstemt. 
Al naar de omstandigheden zal hij “melk” of “vaste spijze” moeten geven, maar steeds moet 
dat geestelijk voedsel zuiver, d.i. Schriftuurlijk, zijn. Alleen wat uit des Heeren mond is uit-
gegaan, doet leven (Deut. 8:3). De gevolgen van slecht voedsel kunnen zeer ernstig zijn, al 
worden ze soms eerst na een lange tijd gezien. Men rekene er ook mee, dat men zich kan ver-
gissen in de dingen, die men als de meest eenvoudige aanziet en waarvoor dus niet veel on-
derzoek nodig schijnt te zijn. We geven hiervan een enkel voorbeeld. 
 
Velen willen “zielen” redden en verkondigen daartoe “Christus en Dien gekruisigd”. Zij spre-
ken dan noodzakelijk van de “dingen, die des Geestes Gods zijn” en vergeten, dat een natuur-
lijke mens die dingen niet kan begrijpen (1 Cor. 2:14). Om, te geloven, dat Jezus is de Chris-
tus, moet men reeds wedergeboren zijn (zie 1 Joh. 5:1 dat volgens het Gr. zegt: Een iegelijk, 
die gelovende is, dat Jezus is de Christus, is geboren geworden uit God. Het laatste werk-
woord is in een voltooide tijd). Als er vrucht op hun prediking komt, dan zijn het in het bij-
zonder zij, die reeds wedergeboren zijn, die nu van hun positie bewust worden en openlijk de 
Here willen belijden. Ze hebben dus eigenlijk niemand gered, doch de reeds geredden tot be-
wustheid gebracht van wat God reeds in hen deed, ze verder geholpen op de weg der behou-
denis en alzo God verheerlijkt. De uitslag is zeer goed, maar stemt niet overeen met hun be-
doeling en de uitslag was misschien beter geweest, als ze duidelijk hadden ingezien wat ze 
deden. Zien ze het “redden van zielen” aan als het meest belangrijke werk, dan hebben ze zulk 
werk niet verricht Want het eigenlijke redden is voor hen het tot de wedergeboorte brengen. 
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En dat deden ze juist niet. Dan hadden ze in-God-ongelovigen moeten wijzen op de wonderen 
der schepping om ze alzo wellicht te brengen tot geloof, bekering en verheerlijking van God. 
Want dit moet aanwezig zijn vóór ze tot de wedergeboorte komen. 
 
Ziet men ook niet te dikwijls op schijnbare resultaten als een goedkeuring van God? De te-
genwoordige bedeling is echter juist gekenschetst door de afwezigheid van een openbare wer-
king Gods. Ons enig richtsnoer moet zijn: Gods Woord, recht gesneden. Als we dat verkondi-
gen, zorgt Hij voor het overige, hoe weinig zichtbare resultaten men ook moge zien. Het gaat 
ten slotte ook niet over ons en onze zegen, maar in de eerste plaats over Hem en Zijn verheer-
lijking. Het is een feit, dat nagenoeg niemand op stoffelijke en geestelijke steun kan rekenen 
als er geen zichtbare “zegen” op zijn werk rust. Ook niet als hij de principes van het Protes-
tantisme logisch wil doorvoeren en een eigen overtuiging wil hebben. Er moeten “resultaten” 
bekomen worden en men moet met de massa meegaan: Het schijnt wel alsof hij, die onafhan-
kelijk wil denken en spreken, in zijn eigen stoffelijke behoeften moet voorzien. Zo deed ook 
Paulus, die door allen verlaten werd omdat hij geen succes had en van nieuwe dingen sprak. 

We herinneren er ten slotte aan, dat we andere stelsels niet willen afbreken. Alles heeft ten 
slotte zijn nut, al is het niet naar Gods verlangen. Maar al zijn ze misschien een middel, ze 
mogen geen doel worden en niemand mag er in blijven staan. We willen ze dus niet afbreken, 
maar op een meer volledige en juistere schets wijzen. Laat ons de waarheid vasthouden in 
liefde om de heerlijkheid Zijner genade te prijzen, elk naar zijn vermogen en de wijze waarop 
God hem wil leiden. 

Vraag en Antwoord 

VR. Wie is de vrouw en wie de mannelijke zoon van Op. 12? 

ANTW. De Vrouw is Israël. Niet de Gemeente die Christus’ Lichaam is. De mannelijke zoon 
is ook Christus niet. Als de Vrouw symbolisch een groep voorstelt, kan men onder de zoon 
niet Christus nemen, maar moet dit ook een groep zijn. Dit vordert de logische uitlegging en 
de verdere tekst. Immers als de mannelijke zoon Christus ware, moeten de overigen van haar 
zaad Christus’ broeders zijn. Meer nog: dan moet de Vrouw Maria zijn, wat hier niet kan. 
Men mene niet, dat, omdat er sprake is van het wegrukken van het kind, dit op Christus be-
trekking heeft. Christus is niet weggerukt maar ten hemel opgevaren, Joh. 3:13, een woord, 
dat alleen voor Zijn hemelvaart gebruikt wordt. Henoch en Elia zijn weggenomen of overge-
bracht, niet uit zichzelf heengevaren. En dat doet ook niet de mannelijke zoon van Op. 12. 
Wie is de mannelijke zoon dan zal men vragen? Voor ons de overwinnaars uit de 7 gemeen-
ten, de 144.000 verzegelden uit de twaalf geslachten Israëls. Ze zijn onderscheiden van de 
grote schare die uit de grote verdrukking komt en niemand tellen kan. 
Maar waartoe de bijvoeging: mannelijke zoon? Het woord zoon is in het Grieks onzijdig, zo-
als bij ons het woord kind. Zoals wij spreken van een kind van het mannelijk geslacht, zegt 
Op. 12, een mannelijke zoon om aan te geven dat het allen mannen zijn, die 144.000. Op. 14:4 
zegt van hen, dat zij met vrouwen met bevlekt zijn. Het woord maagden betekent hier maag-
delijk, dat is: zonder sexuele gemeenschap geweest zijnde. Vrouw en zoon zijn dus Israël en 
een groep uit Israël. 
 
VR. Behoren alle gelovigen in deze bedeling tot het Lichaam van Christus? 

ANTW. O.i. niet. Het Lichaam bestaat alleen uit hen die tot het “volkomen-man zijn” geko-
men zijn. De Gemeente bestaat uit Leden die zonder vlek of rimpel zijn in Zijn oog. Niet ui-
terlijke volmaaktheid echter leidt daartoe maar die in de geest. Een voortdurende bekering is 
daartoe nodig, een gewassen worden in het bad des waters door het woord. Er is een weg der 
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behoudenis die door velerlei bekeringsstadia voert tot het ten volle Christus in het hart hebben 
wonen. Alleen zij die der zonden dood zijn (Ef. 2:1, 5; Kol. 2:13), er dus niet voor leven, mo-
gen als Leden des Lichaams aangemerkt worden. Bloot uiterlijke roeping of inzicht schijnt 
ons niet voldoende, al kan men vermoeden dat zij die de grote Verborgenheid zien er ook deel 
aan hebben. Ieder moet door de H.G. bewust zijn of worden er deel van uit te maken. Wat een 
ander betreft, kan men alleen vermoeden in welke positie hij geplaatst is. We zijn evenmin 
zeker dat iemand tot het Lichaam behoort als we zeker zijn dat hij wedergeboren is of met 
Christus gestorven is. 
Ook van Gods zijde schijnt het nu niet, in Zijn voornemen te liggen alle gelovigen tot het Ene 
Lichaam: te doen behoren. In Ef. 3:15 is sprake van al het geslacht der hemelen en der aarde. 
Dit wijst er o.i. op dat God meer dan één groep toebereidt. Alle gelovigen behoeven niet tot 
het Ene Lichaam te behoren; zij kunnen deel uitmaken van de geslachten der hemelen of der 
aarde. 

De grote Evangelische Peerle 

In verband met een eerder geplaatste voetnoot geven we als merkwaardigheid een uittreksel 
uit het oude geschrift: De grote Evangelische Peerle. Het werd eerst uitgegeven omstreeks 
1550 en meermalen overgedrukt. Onze tekst is van 1629. (T’HANTVVERPEN, Bij Jan 
Cnobbaert M. DC. XXIX.). Men bemerkt hoe drie trappen van de weg der behoudenis onder-
scheiden worden, wat ook later bij vele “mystieken” het geval is. Men heeft hier Rome op zijn 
best en is ver verheven boven de populaire “godsdienst”. Rekening houdende met de omstan-
digheden, getuigen dergelijke geschriften van een vrome, toegewijde, geestelijke gezindheid, 
die men nu slechts zelden tegenkomt. . 
Om alle misverstand te vermijden, voegen we hier nog bij, dat we dit boek slechts in handen 
kregen lang nadat De Weg der Behoudenis geschreven was. 
 

DIE VOOR-REDEN DES BOECX.  

Den rechten wegh der Euanghelischer volcomenheyt (die onsen Heere IESVS CHRISTVS 
met syn heyligh leven ende lijden ons voorgegaen heeft, tot dat rijck Godts) is in dese leste 
tijden onder de menschen ghemeynlijck geeste-lijck ende wereltlijck, soo gans verwoest en 
verduystert, overmidts menigherhande doornen ende oncruyt der ondeughden, die te hants in 
allen steden d’overhant genomen hebben, dat men wel met bloedighe tranen beschreven 
mocht die groote oneer Godts... 

HET TWEEDE DEEL. 

Vande grote Euangelische Peerle inhoudende schoone ondervvijsinghen ende oeffeninghen 
voor den vvegh der verlichtinghe, ende gheestelijcke persoonen die in deughden voortgaen 

Voorreden. 

Den wegh der rechtveerdigen (seyt den wijseman Prov. 4.) gelijck een schijnende licht gaet 
voorts, ende wast tot den volmaeckten dagh. Dry delen oft trappen heeft het wassende licht, 
den dagheraet oft den sonnen opganck, als den dagh noch niet gheheel claer en is, den volko-
men opganck der sonne, ende den middagh, als de straelen der sonne niet alleen volkomelijck 
het aertrijck en verlichten; maer oock de creaturen crachtelijck verwarmen; soo oock den 
wegh der rechtveerdighen heeft sijn beginsel, sijnen voortganck, ende sijn volcometheyt; voor 
de welcke t’samen desen boeck dient: het beghinsel is als den mensch hem eerstmael tot Godt 
bekeert, ende door de vreese Godts hanghende noch tusschen licht ende duyster, doet sijn 
beste om sijne ziele van alle sonden te suyveren. Voor dese hebt ghy ghenoechsaeme onder-
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wijsinghe ende oeffeninghe in het eerste deel van desen boeck. 

Den tweeden trap, dat is den voortganck als den mense sijne ziele gesuyvert hebbende, ar-
beydt om de selve met alle soorten van deughden te vercieren, naer het exempel van onsen 
Heere IESVS CHRISTVS, die als een voorbeelt der deughden ons van Godt den Vader daer 
toe gegheven is. Dit sal u het tweede deel van desen boeck vol-komentlijck leren, want hier 
sult gy vinden, hoe dat onser zielen crachten, door de sonde vervallen en bedorve, door de 
verdiensten en exepel van onsen Salichmaker opgerecht en vermaeckt worde; hoe dat ghy 
Godt in u selven sult leren kenne; hoe dat ghy u volmaecktelijck afkerende van alle creaturen, 
tot Godt als uwen eersten oorspronck, door geloove, hope ende liefde wederkeren sult; ten 
lesten hoe dat ghy alle deughden in u ziele sult planten, om: soo dat. alder-hooghste goet, dat 
Godt is, in u ziele te vinden ende ghestadelijck te omhelsen. 

Den derden ende lesten trap van den gheestelijckén wegh, is de volmaecktheyt oft den wegh 
der vereeninghe, als de ziele nu met volkomen licht der wijsheyt ende warmte der liefde over-
straelt wort ende is heel met Godt vereenicht. Daer toe sal dienen het 3. deel van desen boeck, 
ghelijck wy aldaer sullen bewijsen. 

Daer-entusschen moet een lief-hebber der volmaecktheyt desen boeck over-lesende hem tot 
de selve oeffeninghe der deughden niet alle neersticheyt begheven, om soo met eenen dat hy 
leeft te beleven, ende afwereende die beletselen, de invloeyende stralen der gratien Godts te 
vatten, tot dat hy kome tot den claren dagh der volmaecktheyt. Amen. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 6 26 Maart 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE BEHOUDENIS VAN ISRAEL.  
1 Petr. 1:5 spreekt over de behoudenis, die bijzonder Israël betreft. Deze Brief, hoe nuttig hij 
ook is voor allen, is speciaal gericht tot de 12 stammen der Verstrooiing. Die behoudenis staat 
in verband met de openbaring van Jezus Christus (v. 7, 13). Zij betreft vooral de ziel (v. 9). In 
het koninkrijk, (aangaande hetwelk de profeten onderzocht, nagevorst en geprofeteerd hebben 
v. 10), zullen ze deel hebben aan al de stoffelijke zegeningen van die tijd en deze betreffen in 
de eerste plaats de mens in de sfeer van de zinnen, van het gevoel. Als zodanig, als staande in 
de aardse sfeer, heet hij “ziel”. Ze moesten “opwassen tot behoudenis” (1 Petr. 2:2) en zou-
den een “uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk des 
eigendoms” zijn (1 Petr. 2:9 en verg. Ex. 19:5, 6; Hos. 1:10; 2:23). 

In verband met het “verliezen” en “behouden” der ziel, onderzoeke men ook de volgende 
teksten die we uit het Grieks vertalen. Overal is het woord “ziel” gebruikt. Men kan de ziel, 
d.i. persoon als gevoelig wezen: 

� vinden en zo verliezen; verliezen en zo vinden Mat. 10:39. 
� willen behouden en zo verliezen; verliezen en zo vinden Mat, 16:25. 
� willen behouden en zo verliezen; verliezen en zo behouden Mark. 8:35. 
� willen behouden en zo verliezen; verliezen en zo behouden Luk. 9:24. 
� zoeken te houden en zo verliezen, verliezen en zo doen leven Luk. 17:33. 
� liefhebben en zo verliezen; haten in deze wereld en zo bewaren tot in aionisch leven  

Joh. 12:25. 

Men ziet hier hoe “vinden”, “behouden”, “doen leven” en “bewaren tot in aionisch leven” met 
elkaar overeenstemmen. Over de behoudenis der ziel kan men verder zien: Heb. 10:39 en Jak. 
1:21; 5:20. 

Van Israëls behoudenis spreken ook: Hand. 5:31; 13:23; Rom. 11:26. Gods volk is het “verlo-
rene” van Luk. 19:10 al is deze tekst ook breder van toepassing. Een overblijfsel zal behou-
den worden Rom. 9:27 (Jes. 10:22). 

De opstanding, die met deze behoudenis in verband staat, is de “hope Israëls” Hand. 28:20 
(23:6; 24:21). Het is opstanding “ten laatste dage” (Joh. 6:39, 40; Jes. 2:2; Dan. 10:14; 12:1, 
2). Zo komen ze tot het aionische leven op aarde: Lev. 18:5; Dan. 12:2; Hab. 2:4; Mat. 19:26-
29; Mark. 10:17-30; Luk. 10:25, 28; 8:18-30. Zie verder ook Mat. 25:40, 46; Joh. 3:15-21; 
4:36; 5:24, 29a; 6:27-29 , 40, 47, 54; 10:26-28; 12:25; Hand. 13:46, 48. In de grote verdruk-
king moeten ze tot het einde volharden Mat. 24:13. Ze komen dan tot de ingang tot het aioni-
sche koninkrijk 2 Petr. 1:5-11 en de aionische heerlijkheid op aarde 1 Petr. 5:10. 

Over die opstanding zie men ook Dan. 12:2; Mat. 24:31, 40, 41; Luk. 14:14; 20:35, 36; Joh. 
5:28 , 29; 6:39-54; 11:25, 26. 

In die tijd is er ook een oordeel, als de Zoon des mensen zit op de troon Zijner heerlijkheid 
Mat. 25:31-46. Die troon is op aarde Jes. 34:1, 2; Ezech. 39:21; Joël 3:1, 2, 11, 12. Het oor-
deel betreft de dan levende volken en de wijze waarop ze de “broederen des Heeren”, dat zijn 
de gelovige Israëlieten, behandeld hebben. Deze volken kunnen deel hebben aan het Konink-
rijk (v. 34), het aionische leven op aarde (v. 46) of niet. Over dit oordeel en die behoudenis 
kan men ook Op. 19:1, 2 onderzoeken. 
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DE BEHOUDENIS DER ZONEN GODS.  
De behoudenis van Israël, die met een opstanding gepaard gaat, heeft dus plaats vlak vóór het 
Koninkrijk. In die tijd geschiedt ook de opstanding van hen, die reeds door de wedergeboorte 
tot de rechtvaardigheid, tot het zoonschap gekomen zijn en deel hebben aan het aionische 
leven in de hemel. 

Dit is de behoudenis “tot volmaking” Heb. 7:25, de “zo groot een behoudenis” Heb. 2:3, de 
“betere opstanding” Heb. 11:35. Zie ook Rom. 8:23, 24; 13:11; 1 Thes. 5:8, 9; Heb. 9:28; Op. 
12:10; 19:1. 

Reeds in het O.T. stond ze sommigen voor ogen: Gen. 15:6; Heb. 11:35, 40 (volmaakt wor-
den). Zij omvat zowel gelovigen uit Israël als uit de volken. Al deze zijn “zonen” Gods, “ster-
ren des hemels” Gen. 15:5, 6; Dan. 12:3; 1 Cor. 15:41, 42, broeders des Heeren Rom. 8:29. 
Ze worden gezegend MET (niet “in”) Abraham Gal. 3:9, ze zijn Abrahams geestelijk zaad 
Gal. 3:29, behoren tot het Jeruzalem dat boven is Gal. 4:26, worden erfgenamen der wereld  
1 Cor. 6:2; Rom. 4:13. Heel de schepping verwacht de openbaring dezer zonen Gods (Rom. 
8:19), want dan wordt ze vrijgemaakt. 

Als men de bedeling der Verborgenheid onderscheidt, dan ziet men ook, dat deze een volledi-
ge onderbreking is tussen de periode der Handelingen en die der verdrukking. Als die bede-
ling voorbij is, komen dezelfde toestanden en verwachtingen van Handelingen terug. Als men 
daarentegen onze tijd met die van Handelingen verwart, komt men in allerlei moeilijkheden 
en brengt zo de letterlijke uitlegging der Schrift in het gedrang. 

We hebben hierboven reeds gesproken van twee toekomstige behoudenissen: die betreffende 
de wedergeboren Israëlieten en die aangaande hen die met Christus gestorven en zonen Gods 
zijn. De eerste hebben gedurende het Koninkrijk het aionische leven op aarde. De tweede 
hebben gedurende de toekomende aioon het aionische leven in de hemel, terwijl ze het nu 
reeds, geestelijk bezitten. Voor de eerste was het “Evangelie der besnijdenis”, voor de tweede 
het “Evangelie der voorhuid”, al hadden er ook besnedenen deel aan, als ze niet meer bij hun 
vleselijke besnijdenis bleven staan. Voor elk dezer groepen is er ook een graad van gerechtig-
heid, zoals we verder zullen zien. De hemelse sfeer is echter heel in het bijzonder die der ge-
rechtigheid. 

DE BEHOUDENIS DER GEMEENTE. 
Nu moeten we ook de overhemelse groep nagaan. De gedachte dat de “gemeente” niet door 
de verdrukking gaat is juist als men ze slechts toepast, niet op de “gemeente” genomen als 
omvattende alle gelovigen, maar op de Gemeente der verborgenheid, alleen door Paulus be-
kend gemaakt en wel na Hand. 28. Het is het samen-lichaam van Ef. 3:6 (Gr. tekst). Zij ver-
schijnen met Christus (Kol. 3:4) in de wolken en moeten dus vóór Zijn verschijning opge-
staan zijn. De anderen staan niet eerder op dan bij of na Zijn verschijning en de hemelse 
groep gaat Hem dan tegemoet in de lucht. Vooral zij, die de prijs van Fil. 3:14 behalen, name-
lijk de uitopstanding uit de doden (Fil. 3:11 Griekse tekst) staan vroeg op. Hun vernederd 
lichaam wordt veranderd en Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig (Fil. 3:21). Zij verwachten dus 
de Heere Jezus Christus als “Zaligmaker” (Behouder). Die Gemeente vormde op aarde nooit 
een zichtbare groep en zal ook niet gemist worden, als al de leden zullen opgestaan zijn. Al 
was hun invloed op heel de schepping misschien groot, de andere gelovigen zijn zich niet, of 
nauwelijks, bewust van hun bestaan. Voor wat de aardse toestanden betreft, telt die opstan-
ding dan ook niet mee en Op. 20:5, 6 kan de opstanding vlak vóór het Koninkrijk dan ook 
heel goed de “eerste” opstanding noemen.   
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DE BEHOUDENIS WEG VAN DE POEL DES VUURS.  
Tenslotte moeten we nog iets zeggen ever de behoudenis “weg van” de toorn (Rom. 5:9) der 
toekomende aioon en in het bijzonder van de poel des vuurs, na het oordeel van de grote witte 
troon. Wat we in Op. 20 lezen is in het bijzonder voor Israël, maar toch weten we dat ook de 
volken er deel aan hebben. (Zie Luk. 11:31, 32). Het betreft hier opgestane doden. Joh. 5:29 
(evenals Dan. 12:1, 2) schijnt ook van deze opstanding te spreken in tegenstelling met die des 
“levens”, die van vóór de 1000 jaar. 

Zij die aan de eerste opstanding deel hebben, komen niet in het oordeel (Joh. 3:18; 5:24). Van 
de hemelse groep wordt wel gezegd, dat ze voor de rechterstoel van Christus moeten ver-
schijnen (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10), doch dan gaat het over het ontvangen van prijzen en be-
loningen naar hetgeen ze “gedaan” hebben, over “lof” (1 Cor. 4:5). Voor hen is er geen ver-
doemenis (Rom. 8:1), want ze zijn reeds geoordeeld in Christus toen ze met Hem stierven, ze 
zijn gerechtvaardigd van de zonde (Rom. 6:7). Het gaat hier over hun werken, niet over hun 
zonde. Voor zo ver die werken geloofswerken zijn, en niet in eigen kracht gedaan werden, 
krijgen ze een genadeloon. 

Zij die voor de grote witte troon verschijnen, staan geheel voor eigen rekening en worden 
geoordeeld naar hun werken. (Op. 2:23; 20:13; Rom. 2:6). 

De vraag is nu: Wie wordt er bij deze opstanding des oordeels behouden en wie staat niet in 
het boek des levens en wordt in de poel des vuurs geworpen? Het is een heel ernstige vraag 
waarop de Schrift geen rechtstreeks antwoord geeft. Verder zullen we dat hier niet behande-
len. We herhalen slechts dat teksten zoals 2 Thes. 1:8; 2:12 alleen toepasselijk zijn op hen, die 
God niet willen kennen en de waarheid niet willen geloven. Mogelijk zijn het de opzettelijke 
en bewuste tegenstanders van God, Zijn haters Ps. 37:20; 68:2, 3; Heb. 10:27. Zij, die de din-
gen van Rom. 1:28-32 geregeld doen (“prassoo” Rom. 1:32; 2:2) en er een welbehagen in 
hebben, zijn des doods waardig. Door hun hardheid en onbekeerlijk hart, hopen ze zichzelf 
toorn op Rom 2:5. Ze zijn niet te verontschuldigen Rom. 1:20. Zij konden wel anders hande-
len, doch hebben het niet gewild 

Uit de verschillende behoudenissen ziet men ook, hoe vele Evangeliën er te brengen zijn. Niet 
alleen om zondaars te redden, doch om ze verder op de weg der behoudenis te leiden. Hoe 
ernstig zijn Paulus’ woorden: 

Kol. 1:28 “Christus... Dien wij verkondigen, ieder mens vermanend” en ieder mens 
lerende in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt stellen in Christus”.

2 Tim. 4:2 “Predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, ver-
maan in alle lankmoedigheid en leer”. 

Vanzelf moet dat “met verstand” zijn (Rom. 10:2). Er staat: “roep uit (kèrussoo) het woord”, 
niet wat wij er, op een oppervlakkige wijze over denken. 

Het hoofddoel zij in alles: God te verheerlijken en dat geschiedt als we in volledige afhanke-
lijkheid Zijn wil doen en daarvoor moeten we goed Zijn Woord onderzoeken en er ons, waar 
mogelijk letterlijk, aan houden. 
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REEKS I 

Het Profetische Woord 
N° 60. 

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 redevoe-
ring 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 ondergang van Jeruzalem 
weglaat als meer buiten zijn onderwerp liggende en dat Lukas dat punt juist inlast als inlei-
ding op het terzijde zetten van Israël. Hoe dit zij, beide redevoeringen kunnen in elkaar ge-
schoven en tot een geheel gemaakt worden. 

Geven we eerst de structuur. 

A1   5 Opmerking van sommige over de> tempel. 

     B1  6 ’s Heeren antwoord: Verwoesting. 

A2   7 Vraag van sommigen: Wanneer. Welk is het teken. 

     B2   8-36 ’s Heeren antwoord. 

 
Vs. 9-28 bevat de eigenlijke profetie. Dit deel nader ontledend, hebben we: 

C1       D1   9 De eerste dingen,  

  E1   9 Tijd: Einde nog niet terstond. 

C2       D2   10, 11 De laatste dingen. Verdrukking. 

          E2   12-24 Tijd. Voor de laatste dingen. Vóór dit alles.  

C3       D3    25-27 De laatste dingen. Grote verdrukking. 

         E3    28 Tijd.: Israëls verlossing nabij. 

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, hongersnoden, pestilentiën, verschrikkelijke din-
gen 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 verward. 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 verwoes-
ting. Laat ons zien: 

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, 
dal 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 
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te nemen en die op den akker is, kere niet weder om zijn klederen weg te nemen. Maar 
wee den bevruchten en zogenden vrouwen in die dagen.”

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 echter geen gruwel der verwoesting gesteld. Mt. 24 
moet nog plaats hebben in de eindtijd. De Heere heeft dit duidelijk aangegeven door te spre-
ken 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 echter 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 volhar-
ding) 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 dag 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. 
Van 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.  

Achteraf beschouwd blijkt, dat dit “t o t da t ”  mede de periode van zo’n 19 eeuwen bestrijkt. 
Jeruzalem is sinds het jaar 70 in handen der Heidenen geweest en het is zelfs nu 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 tussenperiode heeft God de bijzondere tussenbedeling ter bereiding 
van het Lichaam, van Christus ingeschoven. Wanneer dit voleind is, zal plaats vinden, wat de 
Heere verder geopenbaard heeft. Wie 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. 

Mattheus                        Markus     Lukas 

Mt.- 24:4-6   |                Mk. 13:5-7   |        Luk. 21:8, 9, 11 
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Vele verleiders, (antichristussen), oorlogen, oorlogsgeruchten, hongersnoden, pestilentiën, 
verschrikkelijke dingen, grote tekenen van de hemel. Nog het einde (telos, eindpunt) niet. 

Mt. 24:7,8   |   Mk. 13:8   |        Luk. 21:10 

Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Al die dingen zijn een begin der smarten (ge-
boorteweeën). 

Mt, 24:9-28  |   Mk. 13:9-23   | 

Alsdan overgeleverd in verdrukking. Gehaat van alle volken. Tijd van de gruwel der verwoes-
ting. Vlucht. Vele valse Christussen en valse profeten die tekenen en wonderen doen om te 
verleiden. Tekenen in zon, maan en sterren. Op de aarde benauwdheid der Volken met twij-
felmoedigheid; zee en watergolven geven groot geluid. Krachten der hemelen bewogen. 

Mt. 24:29-31  |   Mk. 13:24-27   |        Luk. 21:24-28 

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 op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. De engelen 
uitgezonden tot bijeenvergadering der uitverkorenen. 

Mt. 24:32-36  |   Mk. 13:28-33   |        Luk. 21:29-33 

Het uitspruiten van de vijgenboom en van de andere bomen. Dag en uur onbekend. 

Mt. 24:37-44  | 

Als de dagen van Noach. Waakt dan. 

Mt. 24:45-51    |  Mk. 13:34-37   |        Luk. 21:34-36 

De getrouwe en voorzichtige dienstknecht die waakt. De kwade dienstknecht, die brast. 
“Waakt”. 

Mt. 25:1-46  | 

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 over-
hemelse. Hiervan is niets geopenbaard in het O.T. Noch ook in de Evangeliën of Handelin-
gen. Noch ook in de Algemene Brieven of 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 ge-
komen 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 uitge-
schakeld. 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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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 42. 

NETSACH EN LE-NETSACH.  
Een ander woord, ook door eeuwiglijk en eeuwig vertaald, is netsach. Het wordt ook nog op 
andere wijze overgezet b.v. door: tot den einde toe: Job. 34:36: Mijn Vader, laat Job beproefd 
worden tot den einde toe; door: steeds: Ps. 13:2: Hoe lang, Heere, zult Gij mij steeds verge-
ten; door: steeds durende: Jer. 15:18: Waarom: is mijn pijn steeds durende; door: altoos: 
Amos 1:11: omdat hij (n.l. Edom) zijn verbolgenheid altoos behoudt. In Ps. 16:11 ... lieflijk-
heden zijn in Uw rechterhand eeuwiglijk en Ps. 74:3: Hef Uw voeten op tot de eeuwige ver-
woestingen is het door eeuwig vertaald. 

De term le-netsach is ook verschillend vertaald, n.l. door: voor altoos, door: om te versterken, 
1 Kron. 15:21, om aan te drijven, 23:4, om voort te drijven, 2 Kron. 34:12, om opzicht te ne-
men, Ezra 3:8, om opzicht te hebben, 3:9; door tot overwinning, Spr. 21:28, Jes. 25:8, door 
gestadig: Jes. 28:28, door geduriglijk, Jes. 57:16, door steeds; Klaagl. 5:20. Het zelfstandig 
naamwoord is vertaald door: overwinning, 1 Kron. 29:11. Het werkwoord betekent: glanzen, 
stralen, op de voorgrond treden, leiden, dirigeren. 

VOLKOMEN.  
Schijnbaar staan we hier voor een hopeloze taak: om eenheid te brengen in deze uiteenlo- 
ping van gedachten. In Job. 34:36 geeft ons de S.V. o.i. echter de sleutel: tot het einde toe.  
De grondbetekenis van het: le netsach is dan ook: volkomen, in volkomenheid. Laat ons pro-
beren. “Zult Gij mij volkomen vergeten” Ps. 13:2. De volkomen verwoestingen, Ps. 74:3. 
Waar iets, wil het tot volkomenheid komen, een zekere tijd nodig heeft, is er ook een tijd-
zijde aan verbonden. Dat is de periode, waarin iets tot de volkomenheid komt. Dat is echter 
niet het eerste in het begrip. We zullen hieronder de knoop leggen tussen olam, ed en nétsach. 
nu geven we enige teksten met le-nétsag. (Zie verder het Aanhangsel). 

Job. 4:20 “Van den morgen tot den avond toe worden zij vermorzeld, vergaan zij in eeuwig-
heid, Hebr. le-nétsach,” lees: volkomen, geheel en al. 

Job. 14:20 “Gij overweldigt hem in eeuwigheid (volkomen) en hij gaat heen.” 

Job. 20:7 “. . .  zal hij gelijk drek in eeuwigheid (volkomen) vergaan.” 

Men ziet hoe stroef de S.V. is, hoe ze gevangen is in een idee, die haar niet los laat en die ze 
ook weer niet doorvoert. 

Job. 23:7 “Ik zou mij in eeuwigheid van mijn Rechter vrijmaken.” Lees: volkomen en alles 
wordt veel duidelijker. 

Ps. 9:7 “O mijn vijand, zijn de verwoestingen voleindigd in eeuwigheid?” Lees: volkomen 
voleindigd. 

Ps. 10:11 “Hij ziet niet in eeuwigheid.” Lees geheel en al niet. 

Ps. 44:24 “Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid.” Geheel en al. 

Ps. 52:7 “God zal u ook afbreken in eeuwigheid.” Volkomen. 

Ps. 68:17 “Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning, ook zal er de Heere wonen in 
eeuwigheid.” Ten volle, in volheid. 

Ps. 74:1 “O God, waarom verstoot Gij in eeuwigheid?” Geheel en al. 

Vs. 10 “Zal de vijand Uw naam in eeuwigheid lasteren.” d.i. tot volkomen wordens toe, tot 
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zijn toppunt. Vs. 19 “Vergeet de hoop uwer ellendigen niet in eeuwigheid.” Geheel en al. 
Zie ook 79:5. 

In Ps. 89:47 is het woord vertaald door: steeds: “Hoe lang, o Heere, zult Gij U steeds       
verbergen?” 

Spr. 21:28 “Een leugenachtig getuige zal vergaan, en een man die hoort, zal spreken tot 
overwinning.” d.i. zal de waarheid volkomen spreken. 

Jes. 25:8 “Hij zal de dood verslinden tot overwinning.” Waarom vertaalde de St. V nu ook 
niet: in eeuwigheid, zoals elders? Hier is heel wel te lezen: volkomen. 

Jes. 28:28 “... maar hij dorst niet gestadig dorsende.” Steeds door. 

Zie ook Jes. 33:20 (in eeuwigheid), Klaagl. 5:20 (steeds). Hab. 1:4; het recht komt nimmer-
meer voort. 

Alles overziende blijkt, dat de vertaling van le-nétsach door: in eeuwigheid niet houdbaar is. 
De S.V. had hier een andere weg in moeten slaan. In de meeste der genoemde teksten kan 
men volkomen, geheel en al, lezen zonder dat de tekst verandert, hij wordt er als regel helder-
der door. 

VERBINDINGEN.  
Er zijn enkele teksten, waarin le nétsach in parallellisme staat met le-olam en le-ed en waar-
door de St. Vertalers wellicht op de gedachten gekomen zijn om le-nétsach ook elders door in 
eeuwigheid te vertalen. Die teksten zijn: Ps. 9:19; Jer. 3:5; Ps. 103:9; Jes. 57:16. We zullen 
die afschrijven. 

Ps. 9:19 “Want de nooddruftige zal niet voor altoos (le-nétsach) vergeten worden, noch ook 
de verwachting der ellendigen in eeuwigheid (le-ed) verloren zijn.” 

Jer. 3:5 “Zal Hij in eeuwigheid (le-ed) den toorn behouden, zal Hij dien gestadiglijk (le-
nétsach) bewaren?” 

Ps. 103:9 “Hij zal niet altoos (le-nétsach) twisten, noch in eeuwigheid (le-olam) den toorn 
behouden.” 

Jes. 57:16 “Want Ik zal niet eeuwiglijk (le olam) twisten en Ik zal niet geduriglijk (le 
nétsach) verbolgen zijn.” 

Er is ook een parallellisme met: van geslacht tot geslacht in Ps. 77:9, Jes, 13:20, Jer. 50:39. 

Ps. 77:9 “Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid (le nétsach) op, heeft de toezegging 
een einde van geslacht tot geslacht?” 

Jes. 13:20 “Daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid (le-nétsach) en het zal niet be-
woond worden van geslacht tot geslacht.” 

Jer. 50:39 “... en men zal er geen verblijf meer hebben in eeuwigheid (le-nétsach) en zij zal 
niet bewoond worden van geslacht tot geslacht.” 

Deze teksten leiden ons tot een nieuw gedeelte, de parallelismen. We beschouwen die afzon-
derlijk. 

8. Parallelismen. 

PARALLELLISME  
Wat is parallellisme? Het is de herhaling van gelijke synonieme of tegengestelde gedachten 
of woorden in parallelle of opeenvolgende regels. Het parallellisme is niet zo eenvoudig als 
men gemeend heeft. Het heeft onderscheiden nuanceringen. In een breedvoerig werk “Figures 
of Speech” (stijlfiguren) zet Dr. Bullinger dit uiteen. We geven er iets van weer. 
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Het parallellisme kan eenvoudig, en samengesteld zijn. Eenvoudig is het synoniem (1), tegen-
stellend (2), samenstellend (3). Samengesteld is het afwisselend (4), herhalend afwisselend 
(5), uitbreidend afwisselend (6) en omgekeerd (7), Wie een en ander na wil gaan, leze de vol-
gende teksten: 

Voor 1:  Gen. 4:23, 24. 

»    2:  Spr. 15:1; 27:6. 

»    3:  Ps. 19:7. 

»    4:  Gen. 19:25; Deut. 32:21; Esther 8:5; Jes. 1:29, 30. 

 »   5:  Jes, 65:21, 22; 1 Joh. 2:15, 16. 

»    6:  Richt. 10:17; Mt. 6:19, 20. 

  »   7:  Gen. 3:19; Ex. 9:31; 1 Sam. 1:2; Ps. 135:18. 

OLAM-ED-NETSACH.  
Komende tot het punt onder beschouwing, vinden we het volgende over olam, ed en nétsach: 

1 Olam en ed lopen parallel. 
2 Olam en nétsach lopen parallel. 
3 Ed en nétsach lopen parallel. 

Het heeft niet vaak plaats. Teksten zijn deze: 

1 Olam — ed. 

Hab. 3:6 “En de aloude bergen (bergen van de ed) zijn verstrooid geworden en de eeuwige 
hemelen (hemelen van de olam) hebben zich gebogen.” 

2 Olam — nétsach. 

Ps. 103:9 “Hij zal niet altoos (le-nétsach) twisten, noch in eeuwigheid (le-olam) den toorn 
houden.” 

Jes. 57:16 “Want Hij zal niet eeuwiglijk (le-olam) twisten en Hij zal niet geduriglijk (le-
nétsach) verbolgen zijn.” 

Jer. 3:5 “Zal Hij in eeuwigheid (le-olam) den toorn behouden, zal Hij dien gestadig (le-
nétsach) bewaren?” 

3 Ed — nétsach. 

Ps. 9:19 “Want de nooddruftige zal niet voor altoos (le-nétsach) vergeten worden, noch de 
verwachting der ellendigen in eeuwigheid (le-ed) verloren zijn.” 

Am. 1:11 “... dat zijn (Edoms) toorn eeuwiglijk (le-ed) verscheurt en hij zijn verbolgenheid 
voor altoos (le-nétsach) behoudt.” 

SAMENSTELLEND.  
De vraag is wat voor soort van parallellisme hier voor ons ligt. Men weet, er is eenvoudig en 
samengesteld. Bij het laatste vindt men meer dan een paar zinnen parallel lopend, bij het eer-
ste een paar. Het is hier dus eenvoudig parallellisme. Dit kan, zoals we zeiden, synoniem, d.i. 
zinverwant of gelijkbetekenend, tegenstellend of samenstellend zijn. Nu vormen deze paral-
lellen zeker geen tegenstelling met elkaar, blijft dus over óf synoniem óf samenstellend paral-
lellisme. Naar het ons voorkomt vinden we hier samengesteld parallellisme, de ene zin vult de 
andere aan en geeft tevens een zekere uitbreiding aan. In Hab. 3:5 zijn de aloude bergen., de 
bergen van de ed, bijna synoniem met de eeuwige heuvelen, de heuvelen van de olam. In de 
teksten met olam-nétsach, dus in Ps. 103:9, Jes. 57:16 en Jer. 3:5 zien we soortgelijke paral-
lellisme, de ene gedachte vult de andere aan, maar beziet haar van uit een ander oogpunt. Niet 
altoos twisten betekent: niet gedurig, niet eeuwig de toorn behouden betekent: niet onderbro-
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ken. Zo ook met ed-nétsach in Ps. 9:19 en Am'. 1:11. Het nétsach drukt een volmaaktheid uit, 
is zoals we zagen, ook vertaald door overwinning. Zo vult nétsach aan wat in olam en ed ligt 
vervat, de onafgebroken duur leidt tot volmaaktheid. 

We hebben reeds opgemerkt en aangegeven, dat olam in parallellisme voorkomt met: van 
geslacht tot geslacht. De teksten zijn: Ex. 3:15; Ps. 33:11; 49:12; 79:13; 85:6; 89:2, 5; 100:5; 
106:31; 135:13; 145:13; 146:10; Spr. 27:24; Jes. 34:10, 17; 51:8; Klaagl. 5:19; Joël 3:20; Dan 
4:3, 34. 

Ex. 3:15 zegt: “... dat is Mijn naam eeuwiglijk en dat is Mijn gedachtenis; van geslacht tot 
geslacht. ” Zo ook de andere teksten. 

LE-NETSACH EN VAN GESLACHT TOT GESLACHT.  
In Ps. 77:9; 102:13; Jes. 13:20, en Jer. 50:39 vinden we le-nétsach in parallellisme met: van 
geslacht tot geslacht. Zie hier de teksten: 

Ps. 77:9 “Houdt Zijn goedertierenheid op in eeuwigheid (le-n), heeft Zijn toezegging een 
einde van g. tot g.?” 

Ps. 102:13 “Maar Gij blijft in eeuwigheid (le-n) en Uw gedachtenis van g. tot g.” 

Jes. 13:20 “Daar (n.l. in Babel) zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid (le-n.) en het zal 
niet bewoond worden van g. tot g.” 

Jer. 50:39 “Men zal er (te Babel) geen verblijf meer hebben in eeuwigheid (le-n.) en zij zal 
niet bewoond worden van g. tot g.“ 

Ook hier ligt een knooppunt. Er is parallellisme tussen olam en geslacht tot geslacht en tussen 
le-nétsach en van g. tot g. Beide zijn samenstellend, niet strikt synoniem. Een olam is niet 
hetzelfde als geslacht op geslacht. Evenmin is le nétsach hetzelfde als geslacht op geslacht. 
Zo ook behoeft le-olam en le nétsach niet hetzelfde uit te drukken. Daarom spraken we van 
een samenstellend parallellisme: 

Bewijs daarvoor geeft ook Klaagl. 5:20: “Waarom zoudt Gij steeds (le-n.) vergeten, waarom 
zoudt Gij ons zo langen tijd (Hebr.: dagen) verlaten?” Hier loopt le-n. parallel met dagen. 
Het wordt uitgebreid, anders omschreven en anders gezien, le-n is niet hetzelfde als dagen. In 
le-olam hebben we meer een synthetische, in le nétsach en dagen een analystische uitbeel-
ding. Bij het eerste valt de volkomenheid samen met het olamische, bij het tweede wordt ze 
ontleed in dagen. We zouden kunnen zeggen: de volkomen tijdsduur (de ed) leidt tot de vol-
komen olam en deze tot de volkomenheid in de olam, de nétsach. 

Alles omvattend hebben we in parallelisme: 

Olam — Van geslacht tot geslacht. 

Nétsach — Olam. 

Olam — Ed. 

Ed — Nétsach. 

Nétsach — Van geslacht tot geslacht. 

SAMENVATTING.  
Hiermee is ons onderzoek naar de O.T. termen ten einde. Wie ons heeft gevolgd, zal bemerkt 
hebben, dat het O.T. over de eeuwigheid een heel andere gedachte geeft dan ons abstraherend 
Westerse denken er van gemaakt heeft in de Kerktheologie. De olam: is iets concreets, bestaat 
uit tijd, uit dagen, geeft wel een ononderbroken duur aan, maar geen eindeloze. De olam kan, 
wat zijn begrip betreft, gesplitst worden in drieën: in ed, in olam en in nétsach. De ed geeft 
meer de duur-zijde aan, de olam de ononderbrokenheid, de nétsach de volkomenheid van de 
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ononderbroken duur. Het tijdsbegrip is niet nummer een, veeleer de uitwerking van de ver-
borgen krachten en factoren. Bij Gods naam voorkomend wil het niet uitdrukken, dat Hij ein-
deloos leeft, maar dat Hij tot de tijdsduren in een of andere betrekking of verhouding staat. 
Waar voor de uitwerking van de verborgen krachten en factoren tijd nodig is, geeft olam ook 
een tijdsruimte aan, die niet eindeloos is, omdat ze door andere gevolgd wordt of kan eindi-
gen. In het spraakgebruik drukt het ook een oneindigheid uit t.o.v. de zaak, waarop het betrek-
king heeft (eeuwige slaaf enz.). Onze Westerse idee van tijdloze, daarom nimmer eindigende 
en daarom ook nooit begonnen eeuwigheid staat lijnrecht tegenover de Schriftuurlijke olami-
sche, begin en einde hebbende wereld-ontwikkelingsgangen, die een bepaald doel hebben en 
waarin God Zijn raad uitwerkt. Waar dit olamische op personen of zaken overgedragen kan 
worden en in het spraakgebruik ingang vond, bewijst het woord olam te meer, dat het niet 
abstract, maar concreet is. Het begrip olam, is absoluut-relatief, het geeft een volkomenheid 
aan, die toch weer meetbaar, eindigend is. Het is oneindig-eindigend, niet oneindig-eindeloos. 
 

God laten spreken 
Daar komt het op aan. We zijn hulpeloos te midden dezer schepping, omringd door vijande-
lijke wezens en hebben een zékere Gids nodig om gered te worden en verder langs de weg der 
behoudenis geleid te worden tot het volmaakte. 

Maar hoe spreekt God? Allereerst door de schepping, die hierin Zijn anders onzichtbare 
kracht en goddelijkheid toont. Dag en nacht spreekt Hij ons aldus toe (Ps. 19:2-7). Dan door 
Zijn Woord, dat geheel Zijn voornemen bekend maakt, de ziel bekeert, wijsheid geeft, ver-
blijdt, verlicht (Ps. 19:8-15). Daarbij zal ook de Heilige Geest ons in alle dingen leiden. 

De vraag is nu maar of we God op die drievoudige wijze laten spreken? Leven we niet te 
midden Zijner wonderen zonder er zelfs acht op te geven? Hebben we al eens ernstig nage-
dacht over het duizendvoudige kunstwerk dat ons lichaam vormt. Het wordt door velen mis-
prezen, terwijl het maar een slachtoffer der zonde is, niet de bron. Zijn we genoeg bewust van 
Zijn grote werken buiten ons? Van de kleinste stofjes, die we nooit met het oog zullen kunnen 
zien, tot de grootste hemellichamen die ons begrip te boven gaan, spreekt alles van Zijn 
kracht en goddelijkheid. Maar spreekt nu die schepping tot ons? 

In die schepping gebruikt God ook schepselen om ons toe te spreken. Luisteren we naar Zijn 
stem als Hij ons door middel van iemand bepaalde dingen aanwijst, die niet in ons voordeel 
zijn? In het algemeen bekennen we graag dat we van ons zelf slechts zondaren zijn, maar als 
het over een bepaald punt gaat en een ander toont ons aan wat we missen, hoe is dan onze 
houding? Zien we dan niet op de zonde van die medemens in plaats van naar God te luisteren 
als Hij ons over onszelf spreek? Dat we de Schrift niet in alles begrijpen en onze opvattingen 
gebrekkig zijn, geven we gaarne toe, als het maar bij deze algemene uitdrukking blijft. Maar 
meent een ernstige Christen, na zorgvuldig onderzoek een of andere zaak anders te moeten 
inzien dan wij, zijn we dan bereid die dingen uit de Schriften na te gaan, of hebben we maar 
niet liever dat ze ons met die “nieuwe” dingen met rust laten? 

Zo men kan zeggen dat de spraak der schepping te vaag is en de mededelingen van mensen 
niet altijd betrouwbaar, dan is er nog Gods Woord, dat heel duidelijk spreekt en volkomen 
waar is. Maar luistert men er genoeg naar? Te vaak blijft de Bijbel gesloten. Te dikwijls leest 
men hem uit gewoonte. Te dikwijls zoekt men er slechts eigen gedachten in. Te vaak blijft 
men maar bij wat de mensen er over zeggen en leren. Men laat God niet spreken, Zijn stem. 
laat men niet klinken, of ze wordt verstoord door allerlei menselijke gedachten en overleve-
ring. Zelfs bij hen die beweren de Schrift lief te hebben, zien we al te vaak dat Zijn woorden 
niet op prijs gesteld worden. Men laat niet toe aan God op heel bepaalde wijze te spreken, 
men wil alleen de klanken beluisteren, genieten en “gezegend” zijn. 
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God heeft voor ieder een blijde boodschap die aangepast is aan de vooruitgang die hij ge-
maakt heeft in de weg der behoudenis. Hij spreekt van verlossing, wedergeboorte en recht-
vaardiging. Maar boven alles wil Hij spreken over de uitnemende rijkdom Zijner genade, over 
Zijn onnaspeurlijke rijkdommen, die slechts in een deel van Zijn Woord gevonden worden. 
Hij wil door middel van Paulus allen doen kennen wat de grote verborgenheid is, die van alle 
eeuwen verborgen was in God. Maar hoe weinigen luisteren er naar? Zij zijn tevreden met 
een deel van Zijn genade. 

Dan is er ook de Heilige Geest, Die hèn toespreekt die wedergeboren zijn. Maar zullen wij 
naar die stem luisteren als we de gezonde woorden, door diezelfde Geest geïnspireerd, ver- 
waarlozen? Als we Zijn schriftelijk werk vervagen, zal dan vanzelf ook Zijn stem niet vaag 
klinken? Dan spreken we wel van de leiding des Geestes, maar is dat dan dikwijls niet ons 
eigen stem, die we voor de Zijne houden? En vooral als het iets is dat niet met onze opvattin-
gen overeenkomt of zeer onaangenaam is voor ons, nemen we Zijn stem dan niet voor die 
eens mensen? De Schrift geeft vaste steunpunten als men ze, waar mogelijk, letterlijk neemt, 
d.i. als men God laat spreken. Daarvan weg gaande, zal de Heilige Geest ons inzicht geven in 
de ons meer persoonlijke dingen. Maar we zullen Hem niet begrijpen, als we niet eens letten 
op de grote lijnen der Schrift, geen oog hebben voor de aionen en bedelingen en alle groepen 
vermengen. Eerst moet komen wat we met ons verlicht verstand uit de Schrift kunnen leren. 

Zeker, God kan ook op zulk een wijze spreken dat ieder Hem wel moét verstaan. Maar nu 
treedt Hij nog niet op met Zijn almacht. In deze zin genomen zwijgt Hij nu en geeft het 
schepsel de gelegenheid Zijn genade te prijzen, door nu reeds naar Zijn stem te luisteren. Nu 
is het de tijd niet van openbare wonderen en van oordeel. 

Laat ons toch oren hebben voor al wat God ons te zeggen heeft, hetzij door de schepping, Zijn 
geschreven Woord of Zijn Geest. Wat zal ons beter in staat stellen Hem te verheerlijken dan 
stilzwijgend naar Zijn stem te luisteren, zonder Hem te onderbreken of aan andere stemmen 
de gelegenheid te geven de Zijne te verwarren of geheel te overheersen? Dan zullen we voor-
uit gaan op de weg der volmaking, opwassen, geheiligd worden, overwinnen. Maar dit alles 
zij ons doel niet. Het komt vanzelf als we Hem maar willen verheerlijken in alle dingen en te 
allen tijde. 
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UIT de SCHRIFTEN  
Deel VI N° 7 9 April 1932 

De Weg der Behoudenis 

XVIII. KUNNEN WIJ GODS WIL WEERSTAAN? 

BESLUIT EN VERLANGEN.  
Vóór men kan antwoorden, moet men goed bepalen wat men door “wil” verstaat. Men weet 
dat er in het Gr. hoofdzakelijk twee reeksen woorden gebruikt worden, waar het over “wil” en 
“willen” gaat. Men heeft namelijk:  

1. Thelèma- Theloo en  
2. Boulè-Boulèma-Boulomai. 

Om het verschil tussen de betekenis der twee reeksen woorden duidelijk in te zien, onderzoe-
ken wij enige teksten waarin zij voorkomen. 

 Ziehier een volledige lijst: 

Thelèma,  Mat. 6:10; 7:21; 12:50; 18:14; 21:31; 26:42; Mark. 3:35; Luk. 11:2; 12:47, 47; 
22:42; 23:25; Joh. 1:13, 13; 4:34; 5:30,30 ; 6:38, 38, 39, 40 ; 7:17; 9:31; Hand. 13:22; 21:14; 
22:14; Rom. 1:10; 2:18; 12:2; 15:32; 1 Cor. 1:1; 7:37; 16:12; 2 Cor. 1:1; 8:5; Gal. 1:4; Ef. 
1:1, 5, 9, 11; 2:3; 5:17; 6:6; Kol. 1:1, 9; 4:12; 1 Thes, 4:3; 5:18; 2. Tim. 1:1; 2:26; Heb. 10:7, 
9, 10, 36; 13:21: 1 Petr. 2:15; 3:17; 4:2, 3, 19; 2 Petr. 1:21; 1 Joh. 2:17; 5:14; Op. 4:11. 

Thelesis.  Heb. 2:4. 

Theloo.  Mat. 1:19; 2:18; 5:40, 42; 7:12; 8:2, 3; 9:13; 11:14; 12:7, 38; 13:28; 14:5; 
15:28, 32; 16:24, 25; 17:4, 12; 18:23, 30; 19:17, 21; 20:14, 15 , 21, 26, 27 , 32 ; 21:29; 22:3; 
23:4, 37, 37; 26:15, 17, 39; 27:15, 17, 21, 34, 43; Mark. 1:40, 41; 3:13; 6:19, 22, 25, 26, 48; 
7:24; 8:34, 35; 9:13, 30, 35; 10:35, 36, 43, 44, 51; 12:38; 14:7, 12, 36; 15:9, 12; Luk. 1:62; 
4:6; 5:12, 13, 39; 6:31; 8:20; 9:23, 24, 54; 10:24, 29; 12:49; 13:31, 34, 34; 14:28; 15:28; 
16:26; 18:4, 13, 41; 19:14, 27; 20:46; 22:9; 23:8, 20; Joh. 1:43; 3:8; 5:6, 21, 35, 40; 6:11, 21, 
67; 7:1, 17, 44; 8:44; 9:27, 27; 12:21; 15:7; 16:19; 17:24; 21:18, 18, 22, 23 ; Hand. 2:12 ; 
7:28, 39; 9:6; 10:10; 14:13; 16:3;17:18, 20; 18:21; 19:33; 24:6, 27; 25:9, 9; 26:5; Rom. 1:13; 
7:15, 16, 18, 19, 19, 20, 21; 9:16, 18, 18, 22; 11:25; 13:3; 16:19; 1 Cor. 4:19, 21; 7:7, 32, 36, 
39; 10:1, 20, 27; 11:3; 12:1, 18; 14:5, 19, 35; 15:38; 10:7; 2 Cor. 1:8; 5:4; 8:10, 11; 11:12, 
32; 12:6, 20, 20; Gal. 1:7; 3:2; 4:9, 17, 20, 21; 5:17; 6:12, 13; Fil. 2:13; Kol. 1:27; 2:1, 18; 1 
Thes. 2:18; 4:13; 2 Thes. 3:10; 1 Tim. 1:7; 2:4; 5:11; 2 Tim. 3:12; Filemon 14; Heb. 10:5, 8; 
12:17; 13:18; Jak. 2:20; 4:15; 1 Petr. 3:10; 2 Petr. 3:5; 3 Joh. 13; Op. 11:5, 6; 22:17. 

Boulè.  Luk. 7:30; 23:51; Hand. 2:23; 4:28, 5:38; 13:36; 20:27; 27:12, 42; 1 Cor. 4:5; 
Ef. 1:11; Heb. 6:17. 

Boulèma:  Hand. 27:43; Kom. 9:19. 

Boulomai.  Mat. 1:19; 11:27; Mark. 15:15; Luk. 10:22; 22:42; Joh. 18:39; Hand. 5:28; 
12:4; 17:20; 18:15, 27; 19:30; 22:30; 23:28; 25:20, 22; 27:43; 28:18; 1 Cor. 12:11; 2 Cor. 
1:15; Fil. 1:12; 1 Tim. 2:8; 5:14; 6:9; Tit. 3:8; Filem. 13; Heb. 6:17; Jak. 1:18; 3:4; 4:4; 2 
.Petr. 3:9; 2 Joh. 12; 3 Joh. 10; Jud. 5. 
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In Hand. 5:38 vinden wij een woord der tweede reeks: 

“Want indien deze raad (boulè), of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken  
  worden, maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken”. 

Men ziet dus al onmiddellijk dat de tweede reeks iets betreft, dat niet kan verbroken worden. 
Dit wordt bevestigd door Heb. 6:17: 

 “Waarin God willende (boulomai) ... bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn  
   raad (boulè)”. 

Het betreft dus iets dat door God besloten en onherroepelijk is, waar geen mens iets aan kan 
veranderen. 

Gaan wij nu de eerste reeks na, dan vinden wij b.v. in Mat. 6:10 “Uw wil (thelèma) geschie-
de”. Deze “wil”kan dus ook niét geschieden, want anders zou het geen zin hebben zo te spre-
ken. Wij zien dit ook uit Mat. 23:37  

“Jeruzalem... hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen (theloo) bijeenvergaderen” 

Dat was dus reeds meer dan eens gewild en toch niet gedaan. Het kan dus geen onherroepe-
lijk besluit aanduiden. Wij kunnen hier onmiddellijk bijvoegen, dat in 1 Tim. 2:4 “Welke wil, 
dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”, het woord “theloo” ge-
bruikt is en het dus slechts een verlangen uitdrukt, niet een besluit. 

Als wij dan Gods wil in de zin van Zijn besluit goed onderscheiden van Gods wil in de zin 
van Zijn verlangen, is het antwoord op onze vraag zeer gemakkelijk: Gods besluit kan 
niemand weerstaan, Gods verlangen wel. 

Het is mogelijk dat God door Zijn lankmoedigheid gedurende lange tijden iets verlangt en 
aldus aan het schepsel de gelegenheid geeft, door het voldoen aan dat verlangen zijn liefde tot 
God te betonen en Hem te verheerlijken. Geeft het schepsel echter geen gehoor aan Gods ver-
langen, dan kan dat verlangen overgaan in een besluit, als het voor Gods plan nodig is. 
 

NIET EN GEENSZINS.  
God verlangt dat allen geloven en zich bekeren en alzo behouden worden, maar velen weer-
staan Zijn verlangen. Het is niet dat zij niet kunnen, maar dat zij niet willen. God heeft alles 
zo beschikt, dat ieder kan wat God van Hem verlangt. Zo geeft Hij ook de mogelijkheid (ca-
paciteit) tot bekering, en biedt geloof aan, maar de mens neemt het niet aan. Dan werkt God 
ook niet verder en geeft hem niet de genade, die op afdoende wijze tot haar doel komt. De 
mens kan niet uit zichzelf, maar wel als hij Gods genade aanneemt. 

Wij vinden vele aanwijzingen in teksten waar “niet” gebruikt is. Om de volle betekenis goed 
in te zien, moet men echter onderscheiden tussen het volstrekte, objectieve niet (ou mè, ou-
chi, ou) en het relatieve, tijdelijke, subjectieve niet (mè). 

Als het een feit betreft, iets buiten de mens om, iets objectiefs, dan is “ou” gebruikt, zoals in 
Mat. 6:24 en Joh. 2:3. In de volgende teksten is echter “mè” gebruikt, dat doet uitkomen, hoe 
iets wel van de mens afhangt. Het is dan niet eenvoudig een feit, maar de mens wil niet. 

Mat. 13:19 “Als iemand dat woord des koninkrijks hoort, en niet verstaat 
         (d. i. niet wil verstaan), zo komt...”. 

 
Joh. 3:18 “Die in Hem gelooft, wordt niet (ou) veroordeeld, maar die niet gelooft  

     (niet wil geloven), is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd  
     (niet heeft willen geloven)...”. 
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Joh. 8:24 ”Indien gij niet gelooft (niet wil geloven) dat Ik die ben, gij zult in uw 
       zonden sterven”. 

Joh. 1:2:48 “Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt (niet wil  
  ontvangen), heeft die hem oordeelt”. 

Hand. 3:23 “En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal  
        gehoord hebben (niet zal willen gehoord hebben), uitgeroeid zal  
        worden uit den volke”. 

2 Thes. 1:8 “Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet  
         kennen (niet willen kennen) en over degenen, die het Evangelie van 
         onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn (niet willen 
        gehoorzaam zijn)”. 

2 Thes. 2:12 “Opdat zij zullen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd 
     hebben (niet hebben willen geloven)”. 

(Zie ook v. 10 onder “dechomai”). 
 
Men ziet hoeveel van de mens afhangt, hoe groot zijn verantwoordelijkheid is. Als God hun 
de mogelijkheid geeft iets te doen en zij weerstaan en verzetten zich, dan kan ook een oordeel 
volgen en leest men van: uitroeien, veroordelen, met vlammend vuur wraak doen. Het is God-
onterend zo iets toe te passen op schepselen, die niets zouden kunnen doen van wat God van 
hen verlangt. God geeft aan alle mensen voldoende genade om behouden te worden, doch 
alleen afdoende genade aan hen, die Zijn voldoende genade beantwoorden en op prijs stellen. 

De gelijkenis van de zaaier, Mat. 13, is zeer leerzaam. Het betreft in de eerste plaats Israël en 
het koninkrijk, maar dat belet niet er iets van toe te passen op de mens in het algemeen. Men 
ziet in elk geval, hoe hetgeen God aanbiedt kan geweigerd worden en dan door Satan wegge-
nomen wordt. Het kan ook aangenomen worden, zelfs met vreugde, doch weer verdwijnen: 
alleen het gevoel was beïnvloed (Mat. 13:5, waar “mè” gebruikt is in verband met “diepte van 
aarde”). Het kan ook verstaan worden en vrucht dragen. Dan is er “goede aarde”. Daar het in 
het bijzonder de goede tijding aangaande het koninkrijk betreft, gaat het nog niet over geloof 
in Christus. De goede aarde is het Israël, dat bereid is die boodschap aan te nemen. Dat is dus 
vóór hun wedergeboorte, want deze moet juist komen na hun bekering. Door de grote ver-
drukking, zal dat volk eens zo ver gebracht worden, dat het zich zal bekeren. Dan geeft God 
het een nieuw hart. Reeds vroeger hadden zij zo ver kunnen komen, doch zij hebben niet ge-
wild. Zo is dan lange ondervinding nodig geweest om ben er toe te leiden. 

TEGENWERPINGEN.  
Ons algemeen besluit is, dat men God in vele dingen kan weerstaan. Doch alleen in die din-
gen, die Hij verlangt, niet in degene die onder Zijn besluit vallen. Wij menen, dat hier niets 
tegenin kan gebracht worden. 

Dikwijls meent men, dat God nooit kan weerstaan worden, maar wij vrezen, dat dit steunt op 
een te oppervlakkig onderzoek der Schriften. God zou dan eigenlijk met de mens omgaan als 
met een pop en buiten die mens om, alles, inbegrepen het geloof, in hem werken. 

De argumenten, die zouden aantonen, dat men God niet kan weerstaan, zijn uiterst zwak. 
Men oordele in hoeverre de teksten, die opgegeven worden, onze opvatting tegenspreken. 

Ef. 1:19. Men meent dan dat “naar de werking der sterkte Zijner macht” betrekking heeft op 
“die geloven”. Het gebruik van “naar” (kata) toont echter, dat die woorden volgen op “de 
uitnemende grootheid Zijner kracht”. Het wordt voorts gezegd van een groep gelovigen, niet 
van alle mensen. 
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2 Thes. 1:11. Hier spreekt Paulus van het vervullen van het werk des geloofs met kracht, niet 
van het geloof zelf. 

2 Petr. 1:3. Wij lezen hier alleen, dat God alles geschonken heeft, wat tot het leven en de 
godzaligheid behoort. Het betreft Allereerst een geschenk, dat aangeboden wordt zoals in 
Mat. 2:11 doch dat geweigerd kan worden. Dit vers bewijst dus ook niets ten opzichte van het 
weerstaan van God. Dat God ons alles moet geven, staat vast. Daartegen hebben wij nooit iets 
gezegd. Dat God ook dikwijls niet kan weerstaan worden, bestrijden wij ook niet. Alleen be-
weren wij op grond der gezonde woorden, dat God ook kan weerstaan worden. 

Wij willen nu uitvoeriger een en ander onderzoeken over Gods inwerking en onze vrijheid. 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 61. 

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 inwerking-
treding 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 in het bijzonder Petrus de hoofdpersoon, in het tweede deel Paulus. Het 
eerste deel toont ons het in werking 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 gevonden door Paulus. Israël als volk had de priesterlijke bediening waartoe God 
het bestemd heeft, Ex. 19:6, moeten gaan vervullen, had “zijn roeping en verkiezing” vast 
moeten gemaakt hebben, had 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) aange-
naam werde, geheiligd door de Heilige Geest. Handelingen leert ons dus twee dingen: de be-
perkte 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 echter niet toe de 
tijden en gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft te weten, vs. 7. Ach-
teraf 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 
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Joodse mannen”, 2:14, “gij Israëlitische 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 echter de geestesgaven slechts aan een betrekke-
lijk 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 vertoeft. 

Dat houdt Israëls herstel in. Immers, zal God Zijn woord tot Joël gesproken over Israel ver-
vullen 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, verga-
dert 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 we-
nen 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 ook vs. 19 en 
20. 

Dit nationale berouw, dat 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 S.V. heeft Hand. 3-19 en 20 onjuist vertaald. Er staat: “Betert u dan en bekeert u (lett. 
krijgt andere gedachten en keert terug) OPDAT uw zonden mogen uitgewist worden, OP-
DAT (niet: wanneer) de tijden der verkoeling (of verkwikking) mogen komen van het aan-
gezicht 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, dan zal Christus weder komen, ’t Is niet: wanneer, maar: 
opdat. Dan eerst is het ontvankelijk om door de Leraar der gerechtigheid te worden onderwe-
zen. Hiervan zegt Joel 2:23: “En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den Hee-
re, Uw God want Hij zal u geven dien Leraar 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 
hen zelf leraar der gerechtigheid maken. Ja, zelfs Leden Zijns Lichaams. De toepassing kan 
nu niet dan tijdelijk en hoofdelijk zijn. Ze is doeldienend, niet doelstellend. Het einddoel van 
onze bedeling is niet: Christus verwachten als Leraar der gerechtigheid, maar met Hem geo-
penbaard worden in heerlijkheid, Col. 3:3, 4, iets wat verre boven de O.T. verwachting uit-
gaat. 

Dat Israël de voorrang heeft, bewijst ook Hand. 3:25, 26: “Gijlieden zijt kinderen der profe-
ten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abra-
ham: 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 zege-
nen 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. 
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HAND. 10.  

Dat alleen de Geest uitgestort is op Joden en Jodengenoten, dus besnedenen, in Israël inge-
lijfd en op geen enkele onbesneden Heiden, bewijst onweersprekelijk Hand. 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. Pinksteren 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 Isra-
el. 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 be-
schouwd en zonder de tussenkomst van de Romeinen had Israël aan hem zijn woede-uitroep: 
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 be-
zielde. Israël is zelfs in de in Christus gelovenden, onwillig werktuig van het universele ver-
bond van Gen. 12. 

In Hand 21 bereikt de tegenstand van Israël, in het Land zijn hoogtepunt. Zijn verharding 
blijkt zeer duidelijk. Hun wacht niet dan vervloeking, hun einde is tot verbranding, Heb. 6:8. 
God is echter 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 Verstrooiing zich ook afge-
keerd 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 enigertijd 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 afge-
sloten 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-Ontfermende. Achteraf 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, 
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volgde de “verbranding” en werd Israël, het kanaal der zegening, ten volle nationaal afgesne-
den. Israël stierf als natie en werd begraven onder de Volken. Wat zij als zegen hadden kun-
nen zijn: Gezaaid onder de Volken, overkomt hun als vloek: Verstrooid onder de Heidenen. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 43. 

B. IN HET N.T. HET WOORD “EEUWIG” EN “EEUWIGHEID”  IN DE SCHRIFT. 

WAT BETEKENT: AIOON.  

Voor we verder gaan, willen we stilstaan bij de etymologische betekenis (d. i. de betekenis 
van de samenstellende delen van een woord) van het woord: aioon. Het woord: aioon is een 
samenvoeging van twee Griekse woorden: aei en: oon. Het woord oon is het tegenwoordig 
deelwoord van het werk woord zijn, dus: zijnde. Het woord aei is op zichzelf ook weer een 
samenstelling bestaande uit a, dat niet betekent en ei, dat indien betekent. Dit woord aei komt 
in 8 teksten voor, n.l. in  

Mk. 15:8  “En de schare riep en begon te begeren, dat hij (Pilatus) deed gelijk hij hun  
  altijd (aei) gedaan had.” 

Hand. 7:51  “... gij wederstaat altijd (aei) den Heiligen Geest.” 

2 Cor. 4:11  “Want wij die leven, worden altijd (aei) in den dood overgegeven.” 

2 Cor. 6:10  “... als droevig zijnde, doch altijd blijde.” 

Tit. 1:12  “De Cretenzen zijn altijd leugenachtig.” 

Heb. 3:10  “... Altijd dwalen zij met het hart.” 

1Petr. 3:15  “... en zijt altijd bereid tot verantwoording.” 

2Petr. 1:12  “Daarom, zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen.” 

Uit bovenstaande teksten blijkt, dat aei nergens betekent een tijd zonder eind maar dat de 
betekenis beperkt is tot de gedachte: zonder onderbreking, zonder een indien, zonder iets dat 
er tussenbeide komt. Pilatus had niet eindeloos zo gedaan, maar zonder onderbreking, Israël 
weerstaat niet eeuwig de Geest, maar indien God niet ingrijpt, steeds; Petrus blijft niet einde-
loos vermanen, maar zolang hij leeft, enz. Aioon betekent dan ook niet: een tijd zonder einde, 
maar: zonder onderbreking, bestaande, voortgaande indien er niets tussenbeide komt, dus een 
volkomenheid. Men zou kunnen opmerken: Maar kan het woord dan niet van betekenis ver-
anderd zijn en iets eindeloos uitdrukken. We hebben er reeds op gewezen, dat het gebruik in 
de Schrift dat weerspreekt. (Zie hoofdst. I). We willen hier ten overvloede nog op enige te-
genstellingen wijzen die voor zichzelf spreken en kunnen dienen als wapenen in de strijd te-
gen de duisternissen dezer eeuw. 

TEGENSTELLINGEN.  
Op. 21:1 zegt, dat er geen zee meer zal zijn, terwijl Jer. 5:22 zegt, dat het zand der zee tot een 
paal is met eeuwige inzetting. 

Op. 21:22 zegt, dat er eenmaal geen tempel meer zal zijn, Ez. 37:26, 28 zegt dat Gods heilig-
dom in het midden van hen zal zijn “tot in eeuwigheid”. 

Op. 21:2 en 3:12 spreken van het Nieuw-Jeruzalem, Jer. 17:25 zegt dat Jeruzalem bewoond 
zal worden in eeuwigheid. 

Heb. 9:9, 10 zegt dat de offeranden, enz. er waren tot de tijd der verbetering, Ex. 31:16, 17, 
Lev. 16:33, 34 en 2 Kron. 2:4 zeggen, dat inzettingen eeuwig zijn. 



Jaargang	1932-1	 Pagina	81	
 

Ps. 102:26, 27; Jes. 66:22; Mt. 24:35; 2 Petr. 3:10 en Op. 21:1 zeggen, dat de aarde zal voor-
bijgaan, Ps. 78:69 en Pred. 1:4 dat zij in der eeuwigheid staat. 

Luk. 1:33 zegt dat Christus tot in eeuwigheid over het Huis Jakobs zal regeren, terwijl 1 Cor. 
15:24-28 dit weerspreekt. 

Men ziet hoe al deze tegenstellingen opgelost worden door in de aionen grote wereldtijdper-
ken te zien. Indien men daarbij consequent is en nergens een aioon tot een eindeloze tijd 
maakt, ook niet als het woord een uitdrukking is om God in betrekking tot de aionen te zetten, 
komt er een oplossing. Men houde in het oog, dat God zo groot is, dat geen enkel begrip on-
zerzijds Hem kan uitdrukken. Al de Hem kwalificerende woorden zijn niet om Zijnentwil, 
maar om onzent wil. Hij drukt er iets mee uit onzerzijds, om ons wat te leren, niet om Zijn 
Wezen mee te omschrijven. Dat gaat ver uit boven alle aardse begrippen. Dat is oneindig en 
eindeloos. 

INDELING.  
Nu komen we tot de N.T. teksten. Veel is er reeds besproken, voor veel ligt reeds de basis, of 
is de opbouw reeds voor meer dan de helft af. Het zij ons vergund hier en daar in herhalingen 
te vervallen. 

We bespreken achtereenvolgens de volgende punten: 

1 Eis ton aioona, in der eeuwigheid. 
2 In deze eeuw, in de toekomende. 

3 Eis tous aioonos, in de eeuwen. 

4 Eis tous aaioonas toon aioonoon, in de eeuwen der eeuwen. 
5 Andere termen met aioon. 

6 Het woord aioonios, aionisch, eeuwig. 
7 Andere termen door eeuwig vertaald. 

8 Het woord wereld in de S.V. 

1 EIS TON AIOONA, GEDURENDE (IN) DE AIOON. 

MT. 21:19.  
Deze term, de vierde naamvalsvorm van aioon, is te vertalen door: gedurende de eeuw of de 
eeuw uit. De eerste tekst hiermee is Mt. 21:19, waarin de Heere Jezus van de vijgenboom die 
geen vruchten had zei: “Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid.” Hier heeft de 
term de kracht van nimmermeer en sluit de Heere zich aan bij het O.T. spraakgebruik van b.v. 
eeuwig slaaf zijn e.d. ’s Heeren woord heeft echter nog een diepere ondergrond. De vijgen-
boom is type van Israël naar zijn nationaal bestaan. Dat bestaan zal geen vrucht opleveren in 
deze aioon. Over wat daarna is, zegt de Heere niets. 

MK. 3:29.  
Mk. 3:29 “Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen ver-
geving in eeuwigheid, maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde.” Aldus de oudste hand-
schriften. Hieruit heeft men geconcludeerd, dat de zonde tegen de Heilige Geest onvergeeflijk 
is. Er staat echter, dat het een aionische zonde is, wat iets anders uitdrukt. Men weet dat de 
lastering tegen de Heilige Geest was, dat men aan Satans macht toeschreef wat Gods Zoon in 
Gods kracht deed, dat men van Gods Zoon zei, dat Hij door Satan bezeten was. En dat wel-
bewust. Men zei: Deze werpt de duivelen (Gr.: de demonen) uit door Beëlzebul, den overste 
der duivelen (demonen) Mt. 12:24, Mk. 3:22. Hiermee lasterde men niet de Zoon allereerst, 
maar de Geest Gods, Die in Hem werkte. En daarvoor nu is geen vergeving in der eeuwig-
heid, zegt Mk. of: noch in deze eeuw, noch in de toekomende, zegt Mt. Het: in der eeuwig-
heid van Mk. valt samen met: de toekomende eeuw van Mt. 12. In de Wedergeboorte, de toe-
komende eeuw, wordt de lastering tegen de Geest dus niet vergeven. Zij die tegen de Geest 
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gelasterd hebben, worden mogelijk in de poel des vuurs geworpen. 

Vele gelovigen worden door Satan bevreesd gemaakt dat zij de “zonde” tegen de Heilige 
Geest bedreven hebben omdat God naar hen niet schijnt te horen. Hij verwijst hen daarbij 
tevens naar de “eeuwige hellestraf”. Hij toont zich hierbij weer meester in het Schrift ver-
draaien en gebruikt de traditieleer als vreesaanjager. Alleen zij die welbewust Christus’ 
kracht aan Satan toeschrijven, lasteren tegen de Heilige Geest. 

LUK. 1:54, 55.  
Zacharias zegt in Luk. 1:54, 55: “Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij ge-
dachtig ware der barmhartigheid... in der eeuwigheid.” Deze tekst steunt op Gen. 13:15, wat 
blijkt uit de tussenzin: gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en 
zijn zaad. Hier wordt gedoeld op Israëls toekomstig herstel in de Wedergeboorte. 

De term: eis ton aioona komt in het evangelie van Johannes 12 maal voor, wat mede symbool 
is van het Israëlitisch karakter van deze Schriftuur. 

JOH. 4.  
Joh. 4:14 “Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien zal 
in eeuwigheid niet dorsten, maar het water, dat Ik hem geven zal, zal in hem worden een 
fontein, springende tot in het eeuwige leven.” Gr.: springende tot eeuwig leven, eis zooè 
aioonoon. Wie ook deze tekst niet laat slaan op de toekomende eeuw, zal niet inzien, dat we 
hier op Israëlitisch terrein staan. Wie de Schrift wil verstaan, moet inzien, dat ze aan Israël 
gegeven is. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in Rom. 3:2 door de Geest. 
We moeten de Schrift van voren uit lezen, niet er iets van achteren indragen, dat van voren uit 
bezien, nog niet geopenbaard was. De Evangeliën zijn voortzetting van het O.T. en richten 
zich tot Israël. Christus trad op om de beloften der vaderen te bevestigen, Rom. 15:8. Daartoe 
behoorde ook Gen. 13:15, waar de basis ligt voor het “eeuwige leven”. Voor het leven der 
toekomende eeuw nu belooft de Heere ook de Samaritaanse vrouw het water des levens. Dat 
wordt een fontein, springend tot in het eeuwige leven, zegt de S.V. Beter is: tot eeuwig leven. 
Christus geeft “water”, Zijn woord. Dat wordt een fontein, waaruit het aionische leven voort 
springt. Dat geschiedt in het onvergankelijk opstandingslichaam in de toekomende eeuw. We 
komen hierop terug. 

JOH. 6:58.  
In Joh. 6:51 vinden we weer de term eis ton aioona. “Zo iemand dit brood eet, die zal in der 
eeuwigheid leven.” Wat in 4:14 water heet, wordt hier brood genoemd. Het brood des levens 
doet niet meer hongeren, d.i. de vergankelijkheid is te niet gedaan. Daarom zegt vs. 58: “Die 
dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 

JOH. 8.  
Joh. 8:35 “En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk” 
(tweemaal staat hier: eis ton aioona. Zij die de zonde doen in Israël worden eenmaal buiten 
geworpen. Alleen de rechtvaardigen blijven over in het huis, in het Land. Zie ook Mt. 5:5. 

Joh. 8:51 “Voorwaar voorwaar zeg Ik u, zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal 
den dood niet zien in der eeuwigheid.” De Joden begrepen dit woord beter dan de meeste 
christenen. Zij zeiden: “Abraham is gestorven en de profeten en zegt Gij: Zo iemand mijn 
woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid” vs. 52. De 
Joden begrepen wat eeuwig leven was. Zij zeiden, dat Abraham het niét had, hij immers was 
gestorven. Zij verstonden onder eeuwig leven niet dat abstracte lichaamloos voortbestaan der 
ziel, dat de Westerse Theologie leert; voor hen was het een concreet en wel aards bestaan. 

Als Christus nu zegt, dat men door Zijn woord te bewaren, niet zou sterven, is dit voor hen 
een aanwijzing, dat Hij Zich verheft boven de O.T. gelovigen. Zij vragen dan ook: Wien 
maakt Gij Uzelven? vs. 53. De Heere had gezegd: Al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en 
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Uw zaad tot in eeuwigheid. Christus zei: Indien iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die 
zal den dood niet zien in der eeuwigheid. Zij zochten nu verband tussen deze parallellen en 
meenden, dat Hij Zich aan God gelijk maakte, 10:33. 

Wat bedoelt de Heere nu met deze uitspraak. Dit: In de opstanding, als de aioon aanvangt 
waarin Abraham het land ontvangt, zullen allen die Mijn woord bewaren, dat is: in Mij gelo-
ven, niet sterven, dus aionisch leven hebben. Hij zegt daarmee niet, dat men na die eeuw wel 
zal sterven. Hij wijst alleen op de O.T. openbaring. En deze was beperkt. Die den wil Gods 
doet, blijft in der eeuwigheid, zegt 1 Joh. 2:17. Waar God nog niet geopenbaard had, wat 
daarna zou zijn, kon niet meer gezegd worden. Wie aionisch leven heeft, heeft vanzelf ook 
het leven. Alleen in een bepaalde vorm, die nog tot een hogere kan overgaan. 
 
JOH. 10:28.  
Joh. 10:28 “En Ik geef hun (de schapen) het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan 
in der eeuwigheid.” Deze tekst loopt parallel met Joh. 4:14 e.a. en moet weer gezien worden 
vanuit de O.T. openbaring, het leven behorend tot de eeuw, n.l. der wedergeboorte en begin-
nend met de opstanding ten laatsten dage. 
 
JOH. 11:25, 26.  
Joh. 11:25, 26 “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in Mij gelooft 
zal leven al ware hij ook gestorven en een iegelijk die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven 
in der eeuwigheid.” 
 
Men zie wèl in waar het over gaat. n.l. over de opstanding ten laatsten dage, vs. 24. Wie in 
Christus gelooft en die laatste dag der eeuw niet beleeft, zal herleven. Er staat niet: die leeft 
voort al is hij gestorven. Er staat: die zal leven. Dus opstaan. En wie nog levend overblijft tot 
’s Heeren komst op aarde en in Hem gelooft, zal niet sterven in die toekomende eeuw. Alles 
lost zich eenvoudig op als men er tussen denkt: ten laatste dage. Daarop heeft Christus het 
oog. Voor hen die gestorven zijn, is Hij dan de opstanding. Voor hen die nog leven, het Le-
ven. Met lette er op, dat dit gezegd wordt tot Israëlitische gelovigen. Zij hadden Daniël 12:13 
gelezen. Daniels hoop was ook de hunne. 
 
JOH. 12:34. Joh. 12:34 “Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der eeu-
wigheid.” Zij denken hierbij waarschijnlijk aan Daniël 7:14, de Mensenzoon ontvangt eeu-
wige heerschappij. Wet staat dan voor de gehele O.T. openbaring. 

Joh. 13:8 “Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid.” Hier 
vinden we weer een spoor van het menselijk gebruik van de term, wat dan betekent voor im-
mer of hier negatief: nimmer. In ontkenningen heeft het die betekenis. Paulus gebruikt het ook 
zo in 1 Cor. 8:13: “Daarom, indien de spijze mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid 
geen vlees eten.” 

JOH. 14:6.  
Joh. 14:6 “En Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij 
bij u blijve in der eeuwigheid.” Men neme dit weer als ononderbroken. Hij, Christus ging 
weg, Hij bleef niet “eeuwig” de Geest zou dit wèl doen. Men kan dit woord tweeledig opvat-
ten, n.1. als betrekking hebbende op deze eeuw en betekenend: tot ’s Heeren wederkomst,  
men houde dan in het oog, dat de tussenbedeling toen nog niet openbaar was, of op de toe-
komende aioon, zodat de Geest dan bij hen zal blijven als de Trooster, waar Christus niet 
steeds bij hen zal zijn, maar ook telkens weer zal opvaren. De Geest zal “eeuwig” bij hen 
zijn. Waar de discipelen gestorven zijn, schijnt het ons toe, dat dit woord een dubbele vervul-
ling heeft en slaat op deze eeuw voor zolang zij leefden en op de toekomende eeuw, die zij 
geheel zullen door leven. Dan hebben zij twee Troosters, Voorsprekers, Voorstanders, de Een 
steeds met hen, de ander bij afwisseling. Beide geven de volkomen rust van de toekomende 
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sabbat, Heb. 4:9. Men denke ook hier weer aan de beperkte openbaring. Eenmaal zal God bij 
hen wonen. Dan komen er andere omstandigheden. Eenmaal zal God alles in allen zijn, dan is 
dat “in der eeuwigheid bij hen blijven van de Geest” in hogere inwoning overgegaan. 
 

DE ANDERE TEKSTEN.  
2 Cor. 9:9 is citaat uit het O.T. Zie Ps. 112:9. 

2 Joh.:2 “Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid.” Jo-
hannes geeft hier twee tijden aan: de waarheid blijft in ons, als onvergankelijk zaad, 1 Petr. 
1:23, dat niet kan zondigen, d.i. blijvend kan zondigen, maar zal ook bij hen zijn in der eeu-
wigheid, de toekomende tijdsduur. 

In 2 Petr. 2:17 en Jud.:13 hebben we de verkorte term eis aioona met dezelfde kracht. “Den 
welken, n.l. de ongelovige Joden, de waterloze fonteinen, blijft de donkerheid der duisternis 
in der eeuwigheid bewaard.” Op hen blijft het oordeel der toekomende eeuw rusten. “Die in 
de Zoon gelooft, heeft het aionische leven, maar die den Zoon ongehoorzaam is (en dat zijn 
zij over wie Petrus en Judas spreken) die zal het leven, (n.l. dat aionische leven van die 
aioon) niet zien, maar de toorn Gods, de donkerheid der duisternis, blijft op hen rusten, de 
aioon door en uit.” Over wat daarna zijn zal, wordt hier niet gesproken. Op. 22:3 spreekt er 
van, dat er dan geen vervloeking meer tegen iemand zijn zal. Dat geldt niet de toekomende 
eeuw. 

Men ziet, dat in der eeuwigheid als regel zijn kracht behoudt van: de aioon door. In het 
spraakgebruik had het de kracht van altijd of negatief: nimmermeer vanwege de onon-
derbroken duur. Het N.T. is dus ook in dit opzicht voortzetting van het Oude. 

Als samenvatting geldt: Men onderscheide tussen de grondbetekenis, een aioon lang of door 
of behorend tot, en de verzwakte, tweede betekenis, die het in het spraakgebruik vaak heeft: 
steeds, altijd en negatief: nooit. 
 

MET GODS HULP? 
 
Het is merkwaardig hoe doof we zijn voor wat God ons toeroept. Wat een moeite had Paulus 
dan ook om de mensen te doen begrijpen, dat ze niet door eigen kracht, door wettische wer-
ken konden behouden worden, maar alleen door het geloof waarbij dan geloofswerken beho-
ren. Velen hebben dat gelezen, begrepen en toch dringt het niet tot hun binnenste door. In de 
praktijk komt eigen kracht toch weer terug en wil ook wat doen. Zo kan men misschien niet 
veel zeggen tegen de Roomse leer op dit punt, maar in de toepassing is het heel anders. En 
hoe sterk heeft Luther niet op dit punt gewezen. Hoeveel Protestanten zijn niet volkomen 
overtuigd van dit beginsel. Maar ook hier zien we weer telkens eigenmachtige pogingen. 

We behoeven niet ver te gaan om daarvan overtuigd te worden, want geen onzer is er waar-
schijnlijk vrij van. Gij wel lezer? Waarom gebruikt men b.v. telkens de uitdrukking: “met 
Gods hulp”? Dat wil toch zeggen, dat wij iets zullen doen en dat God maar medehelpt? Be-
doelt men het zo niet? Misschien niet met volle bewustzijn, maar men hoede zich voor het 
arglistige hart. Is in vele gevallen hetgeen we in woorden uitdrukken niet wat we in het diep-
ste van ons wezen geloven? Wat we in de gewone omgang zeggen, verschilt dat niet van wat 
we zouden zeggen als we bijzonder in gedachten hielden datgene wat de Schriften ons leren? 
De oude mens wil telkens weer de overhand hebben. 

Menig Christen is bedroefd over zijn zonden, over allerlei, dat telkens weer terugkomt. Hij 
heeft er tegen gestreden en daar hij telkens weer verslagen werd, de raad willen volgen van 
anderen. Niets hielp, nauwelijks was een ding met grote inspanning overwonnen of met dub-
bele kracht kwam het weer terug. Dan begon hij te wanhopen en te twijfelen. Wie weet hoe-
veel slachtoffers er gemaakt zijn door allerlei heiliging predikers? 
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Maar wat was er dan mis? Eén ding: men vertrouwde nog steeds op eigen kracht, men poogde 
veel te doen “met Gods hulp”. In het gebed begeerde men zulke bepaalde dingen, dat men 
dikwijls God de weg voorschreef. Men rekende misschien ook op zichtbare tekenen van 
goedkeuring, op gewaarwordingen, op verschijningen, op mededelingen en bijzondere open-
baringen. Voor sommigen werd de genezing van lichamelijke krankheden misschien aange-
zien als iets dat hoofdzakelijk goed was en als een bewijs dat God met welgevallen op ons 
neerziet. Jarenlang is men misschien in die weg “gezegend” geweest. En dan volgde de in-
eenstorting van alles. 

Wat moeten we dan doen? Heel eenvoudig: God laten werken. Wij weten het wel, maar die 
gedachte moet ons geheel in bezit nemen. Bewust of onbewust, heel ons leven moét daarop 
ingericht zijn. Niet Gods hulp hebben we nodig, maar God Zelf. Spreekt de Schrift niet tel-
kens van die werking Gods in ons, Christus in ons, de Heilige Geest in ons? Waarvoor is dat? 
Laat ons dan heel stil zijn en luisteren en Hem laten werken. Men noemt dat soms volledige 
overgave, maar dat zegt ons nog niet veel, want we denken zo gemakkelijk, dat ze volledig is, 
als ze nog maar begonnen is en men wordt boos als iemand ons wil doen begrijpen dat er nog 
wat over te geven is. Daarbij maakt men dan van de “overgave” ook soms nog een eigen-
machtig werk; terwijl het een natuurlijk gevolg moet zijn van waar geloof. 

Komt men plotseling tot zulk een geloofsleven of moet men daarin opgroeien? Wij menen het 
laatste, maar ieder mens is weer anders en al is er groei, toch kan deze heel snel plaats grijpen 
en ook plotseling een grote vordering maken. Ook dit maakt een deel uit van de weg der 
behoudenis en deze is niet geheel vlak. 

Wat ons het meest kan helpen ons hart zó door God te laten vernieuwen, dat we Hem voort-
durend laten werken, is het onderzoek van Zijn Woord. Lezen alleen is niet voldoende, dan 
wordt het maar een gewoonte, en dan lopen we gevaar dat Woord niet recht te snijden. Dan 
menen we God te laten spreken en luisteren vaak naar hetgeen Hij bijzonder tot Israël of een 
andere groep zegt. Ook dat kan ons wel helpen, maar toch moeten we bijzonder letten op wat 
ons rechtstreeks betreft. Als we dan de woorden van de Heilige Geest naar waarde schatten, 
zal Deze ons ook datgene doen ontdekken waarin we nog niet “overgegeven” zijn. 

De Schrift leert ons, dat de gemeenschap niet beperkt is tot kindschap of zoonschap Gods, 
maar zich kan uitstrekken tot het lid zijn van Christus’ Lichaam. Moet daar geen machtige 
invloed van uit gaan? Als wij zo nauw met Christus verbonden zijn, zullen we dan nog trach-
ten zelf iets te doen? Als we die gemeenschap voor ogen hebben en die waarheid ons geheel 
in bezit genomen heeft, is het absurd iets te doen “met Gods hulp”. Dan is Christus ons leven 
(Kol. 3:4) en kan Hij in ons hart wonen (Ef. 3:17) en ons vervullen tot al de volheid Gods. Hij 
is machtig méér dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de 
kracht, die dan in ons werkt. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 8 23 April 1932 

De Weg der Behoudenis 

XIX. OVER GODS INWERKING. 

IN WIE EN HOE WERKT GOD?  
Als men van Gods inwerking spreekt, is het van groot belang onderscheid te maken tussen in-
God-ongelovigen en gelovigen. Als het een werking Gods betreft, worden de woorden “ener-
gia” (inwerking), “energeoo” (inwerken) en “energéma” (inwerking) nooit gebruikt ten op-
zichte van ongelovigen. Wij hebben reeds gezien hoe er tussen God en hen geen gemeen-
schap is. Hun geest is niet in contact met Gods Geest. Een rechtstreekse inwerking van God is 
er dan ook niet. God werkt niet rechtstreeks door het geweten, door hetgeen men van Hem uit 
de natuur kan kennen, door de goede voorbeelden van anderen, door nuttige wenken, door 
lectuur en toespraken enz. Zo worden alle mensen “verlicht” (Joh. 1:9). God werkt dus door-
middel van de schepping op hun lichaam: en ziel, maar niet rechtstreeks in hun geest. Na de 
wedergeboorte is het anders. Dan is er gemeenschap en inwerking. 

In de bekende tekst 

Pil. 2:13 “Want het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn  
            welbehagen”. 

spreekt Paulus niet van ongelovigen. Het betreft juist de leden der Gemeente, van het samen-
lichaam, die op het einde van de weg der behoudenis staan. Christus is hun leven (Kol. 3:4) 
hoe zou God dan niet in hen werken? 

In vers 5 sprak hij er nog van, dat in hen de gezindheid moest zijn, die in Christus Jezus was, 
d.i. volledige overgave aan de Vader. Als men zó in alles Gods wil wenst te doen, zal Hij ook 
met kracht in ons werken. 

Bij de gelovige is het vermoedelijk door de geest dat God werkt om ook de wil levend te ma-
ken. Het is dan echter nog niet het ingieten van Gods wil om er een pop van te maken, omdat  
de mens zich eerst tot God keerde om hulp. 

Fil. 2:13 wordt gewoonlijk gelezen alsof er stond dat God naar Zijn welbehagen inwerkt, d.i. 
dan: geheel buiten de mens om. Dat staat er echter niet. Het woord, door “naar” vertaald, is 
“huper”, dat is: “ten bate van”. Het woord welbehagen spreekt niet zozeer van wat God be-
sluit of niet, maar wat Hem behaaglijk is, Hem volkomen voldoening geeft. Er staat dus feite-
lijk, dat God in die leden werkt ten bate van Zijn eigen voldoening. Dat Hij geheel buiten hen 
om werkt, staat er niet. 

In Heb. 13:20, 21 lezen wij iets dergelijks: “God... volmake u in alle goed werk, opdat gij 
Zijn wil moogt doen; werkende in u hetgeen voor Hem welbehaaglijk is”. Voor “welbe-
haaglijk” is niet hetzelfde Gr woord gebruikt als in Fil. 2:13, maar de zin is dezelfde. 

Verder meent men soms, dat Gods inwerking niet anders dan onweerstaanbaar kan zijn. Voor 
zo ver wij weten is er inderdaad geen Schrift die ons kan doen vermoeden dat de mens die 
inwerking wel zou kunnen weerstaan. Wij hebben gezien dat de mens in hèt algemeen Gods 
verlangen (niet Gods inwerking) in vele gevallen kan weerstaan, maar dan is het omdat zij 
niet willen. Hier menen wij, dat een inwerking Gods alleen plaats heeft, als de mens (de gelo-
vige) wil. Er is dan geen sprake meer van weerstaan, want hij wil. De vraag heeft dus geen 
zin. In beginsel blijft de mens vrij en kan God steeds weerstaan. In feite is dat echter uitgeslo-
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ten in het geval dat we hier voor ons hebben. 

Wij geloven dat uit het zich ontwikkelen en het opvoeden van kinderen veel geleerd kan wor-
den. Het is een “type” van ons, dat wij steeds voor ogen hebben. Voor wat, ons hier betreft, 
leren wij er uit, dat het alles van de ouders heeft, maar dat het zelf moet leren lopen, hande-
len, denken, willen. Het moet leren gebruik maken van wat tot zijn beschikking gesteld 
wordt. De ouders maken van hun kind geen pop, maar werken er voortdurend op in met ge-
duld, niettegenstaande de aangeboren onwil. Deze is niet onoverwinnelijk. Door vermanin-
gen, voorbeelden, ondervinding leert het willen wat goed is. Uit zich zelf kan het niets, en 
toch moet het zelf tot iets komen. Als het kind begint gewillig te worden, dan kunnen de ou-
ders het des te meer helpen en er op inwerken. Toch blijft het kind steeds vrij. 

Soms moeten de ouders op een bijzondere wijze ingrijpen. Want al laten ze het kind betrek-
kelijk vrij, er zijn grenzen aan die vrijheid. 

Zoals God de natuur in stand houdt en er in werkt zonder daarom het natuurlijke van de na-
tuur weg te nemen, werkt Hij ook in de gelovige zonder er daarom een pop van te maken. 
God werkt dus in alle schepselen op een wijze, die aan de aard van het schepsel is aangepast, 
zonder dat schepsel van zijn aard te beroven. 

Door de gemeenschap en het zich overgeven van de gelovige in Gods handen, werkt God vrij 
door in de richting, die door de mens in het algemeen gewild is. Gods wil en die van de mens 
zijn niet van dezelfde soort, doch vallen samen door het feit, dat het schepsel in gemeenschap 
met God staat. Onze handeling is dan geheel van God en toch geheel van ons. De ware oor-
sprong, kracht, verdienste, ligt bij God. Uit ons zelf kunnen we niets doen, doch in gemeen-
schap met Hem werkt Hij in en door ons en delen we, in een lager sfeer, in wat Hij doet. In 
onze sfeer is het dan ook van ons. 

Als we gewillig zijn, Zijn wil te doen, dan bestuurt Hij onze wil in de goede richting en 
bewerkt ons zo, dat we er het beste gebruik van maken. We blijven wel de mogelijkheid 
behouden God te weerstaan, maar daar we besloten hebben Zijn wil te doen, is er in feite 
geen weerstand. In elk geval is er niet tegelijker tijd een afdoende werking van God en 
een weerstaan. 

TEGENWERPINGEN. 
Zij, die beweren dat Gods inwerking geheel buiten de mens om geschiedt,  voeren de volgen-
de teksten aan: 
 

Jer. 31:33 De Heere zal Zijn wet in het hart van Israël schrijven. Dat betreft Israël als volk. 
Men kan het ook verder toepassen, maar dan alleen als er iets is, dat kan vergeleken wor-
den met hetgeen er met Israël geschiedt. Vóór Israël een nieuw hart krijgt, dus tot de we-
dergeboorte komt, moet het zich bekeren. Dan eerst werkt God in hen. Het geschiedt dus 
niet buiten hen om of tegen hun wil. 

Jer. 31:18 “Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn”. Hier zien wij juist een roepen naar God, 
dus eerst iets dat uit de mens komt. Als de bekering volgt, geschiedt ze dan toch zeker niet 
buiten hem om! God geeft de mogelijkheid ter bekering en het schepsel moet hiervan ge-
bruik maken. Daar het in zichzelf nog geen macht voelt, roept het God om hulp. 

Jes. 44:3 en Ezech. 36:26 betreffen het uitgieten van de Geest en het geven van een nieuw 
hart. Die teksten hebben wij reeds onderzocht. Het betreft hier wedergeboorte. Vóór deze 
er is, moet er bekering “tot-in” God zijn. Het op afdoende wijze in werken Gods is een ge-
volg van de houding van de mens, die reageert op de voldoende wijze waarop Hij alle 
mensen tegemoet komt. 

Rom. 5:5. Paulus spreekt van het uitstorten der liefde Gods in “onze” harten door de Heili-
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ge Geest. Wie zijn dat? Vers 1 geeft het antwoord: Zij die gerechtvaardigd zijn uit het ge-
loof. Dat zijn dus zeker al geen ongelovigen. En voor de anderen is het als gevolg van hun 
geloof en hun wandel in de verdrukking (v. 3, 4). Dat die gelovigen buiten hun wil die lief-
de ontvangen, wordt ook hier niet gezegd. 

Rom. 9:16 behandelen wij later meer uitvoerig. Heel dit hoofdstuk handelt over volken, 
niet over individuen. Als er namen genoemd zijn, dan is het in de zin van het volk, door die 
ene mens voorgesteld. Verder gaat het over Gods besluit en uitverkiezing. Deze dingen op 
alle mensen toe te passen en in alle omstandigheden, kan niet gerechtvaardigd worden. 

Dit schijnen de krachtigste tegenwerpingen te zijn. Ons treffen zij echter in het geheel niet, 
zij laten zien dat men op te oppervlakkig onderzoek steunt. 

Zij die zich op het standpunt stellen, dat Gods inwerking geheel buiten de mens om ge-
schiedt, voelen toch, dat zij enig voorbehoud moeten maken. Zij erkennen, dat God niet 
werkt als in “stokken en blokken”. Maar wat zij zeggen komt daar toch op neer. Want als 
God op de wil inwerkt zonder dat die mens er aanleiding toe geeft, dan is die mens wel geen 
letterlijke stok of blok, maar toch niet meer dan een pop. Hij staat dan feitelijk op gelijke lijn 
met de dieren, behalve dat zijn lichaam, ziel en geest wat meer ontwikkeld zijn. (1). 

Voor ons moet alles wel van God komen, maar moet de mens eerst aannemen wat God hem 
in de eerste plaats aanbiedt vóór God hem verder zal brengen. Dit als algemene regel. Er zijn 
ook uitzonderingen waar God schepselen in een bijzondere positie plaatst, ten dele of geheel 
buiten hen om, ten einde anderen te zegenen en Zijn voornemen uit te werken, 

Zonder eigen wil, zou er ook geen verantwoordelijkheid, oordeel en straf zijn. Ook geen ver-
heerlijking Gods. Wij moeten de vraag of de mens een zekere mate van vrijheid heeft dan 
ook nader onderzoeken. 

 
(1) Over Gods werking en de onze, bestaan er in de theologische wereld de meest uiteenlopende gedachten. Ook 
in de Roomse theologie is er een hevige strijd tusschen de Thomisten en de Molinisten. We geven hier een kort 
overzicht van de bijzonderste gedachten: 
 
CALVYN (1509-1564). God doet alles. De mens is er voor niets tussen, al is hij geen stok en blok. De mens 
kan God nooit weerstaan. 
 
THOMAS van AQUINO (1226-1274). Alles is van God als voornaamste oorzaak, van de mens als bijko-
mende oorzaak. De mens kan Gods “voldoende” genade weerstaan en zo beletten dat “afdoende” genade 
zijn deel worde. 
 
MOLINA (1588). God en de mens werken samen. Beide zijn gedeeltelijke oorzaken. 
 
PELAGIUS (5eeeuw). De mens doet alles. 
 
Deze laatste kunnen we gerust voorbijgaan. De anderen hebben allen ten dele gelijk al naar het geval dat men in 
aanmerking neemt: Calvyn als het een bijzondere werking, Gods betreft (uitverkiezing): Thomas als het de ge-
wone werking in de gelovige aangaat en Molina meer bijzonder in het geval van de ongelovige. Hier werkt God 
door de schepping op “natuurlijke” wijze en deze werking kan, met die van de mens in dezelfde sfeer samen 
gaan om tot het doel te komen. De strijd ontstaat door het vermengen der dingen en door het te veel acht geven 
op een bijzonder geval. 
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REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 44. 

 
2 In deze eeuw, in de toekomende. 

 
DEZE EEUW.  
Voor: in deze eeuw zijn drieërlei nuanceringen. Men heeft:  

 
a En toutoo too aioonoo, in deze eeuw, Mt. 12:32.  
b En too aioonoo toutoo in drie teksten die de S.V. vertaalt door wereld, n.l.  

 
Rom. 12:2: “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig”. Lees: deze aioon;  
1 Cor. 3:18 “Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld.”;  
Ef. 1:21: “... en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de 

      toekomende.”  
 
Men ziet hoe een term die dezelfde betekenis heeft, vertaald is, door eeuw of door wereld. Of 
er staat: in deze de eeuw (als in a) of: in de eeuw deze (als in b) is hetzelfde wat inhoud be-
treft. De verwisseling van eeuw met wereld in de S.V. is hier wel niet zo storend, maar de 
Geest zegt het anders. Die moet gevolgd worden, ook in de vertaling als dit mogelijk is. 

 

c Tou aioon os toutou, de 2e naamvalsvorm van: de eeuw deze, Gr. des aioons dezes.  

De S.V. is ook hier wisselvallig. In Mt. 13:22 spreekt ze van de zorgvuldigheden dezer we-
reld, Gr.: dezer eeuw; in Luk. 16:8 heeft ze: want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger 
in hun geslacht; in Luk. 20:34 echter: de kinderen dezer eeuw. Wat voor eenheid is er zo in 
de vertaling? Dezelfde term in hetzelfde boek, ziende op eenzelfde zaak, verschillend ver-
taald. Ons ontgaat het waarom er van. Zo ook in 1 Cor. 1 Cor. 1:20 vraagt: Waar is de onder-
zoeker dezer eeuw; maar 2:6 spreekt van de wijsheid dezer wereld en van de overste dezer 
wereld. Zo ook vs. 8. In al deze teksten staat: aioon. De overste dezer wereld is Satan. Maar 
met de Overste dèr wereld (kosmos) in Johannes bedoelt o.i. Christus Zichzelf. Satan is toen 
niet uitgeworpen en niet geoordeeld 2 Cor. 4:4 spreekt van de god dezer wereld. Dit is Satan. 
Christus is de God der toekomende eeuw. 

DE NU ZIJNDE EEUW.  
In 1 Tim. 6:17. 2 Tim. 4:10 en Tit. 2:12 is sprake van: en too nun aioonoo - in de tegenwoor-
dige wereld, zegt de S.V. Men leze ook hier: in de tegenwoordige eeuw, Gr.: in de nu (zijnde) 
eeuw. De rijken moeten daarin milddadig zijn. Demas had die eeuw lief gekregen. Men neme 
dit niet in absoluut slechte zin op. Paulus bedoelt niet te zeggen, dat Demas de heidense, Gode 
vijandige, wereld had lief gekregen, maar wel de tegenwoordige wereldloop. Demas wilde 
met zijn tijd meegaan, invloed gaan uitoefenen op het wereldgebeuren, de wereld verbeteren. 
Paulus zegt dat we godzalig moeten leven in de tegenwoordige wereldgang, niet die lief krij-
gen en wereldhervormers trachten te worden. 

In Gal. 1:4 zegt Paulus: ek tou aioonos tou enestootos, d.i. uit de nu zijnde, de nu lopende 
eeuw. Daaruit trekt God de gelovigen van die sfeer. O.i. wordt hier ook gedoeld op de opna-
me in 1 Thess. 4 uitgewerkt. In elk geval is het een tegenstelling met wat later van Demas 
gezegd moest worden. God trekt uit de aioon, wij moeten die zeker niet opnieuw lief gaan 
krijgen. 
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DE TOEKOMENDE EEUW.  
Voor “toekomende eeuw” gebruikt de Schrift tweemaal: en too aioonoo too erchomenoo: d.i.: 
in de eeuw de komende en eenmaal: mellontos aioonos, d.i.: de zullende komen, de op het 
punt staande te komen eeuw, de ophanden zijnde eeuw. De teksten zijn Mk. 10:30, Luk. 
18:30 en Heb. 6:5. 
Mk. 10:30, Luk. 18:30. Men ontvangt het eeuwige leven eerst in de toekomende eeuw. Men 
sta hier wèl bij stil. Algemeen gelooft de orthodoxe Christenheid, dat de gelovige na het ster-
ven van stonde aan tot Christus gaat. Christus Zelf zegt van de in Hem gelovende, een aardse 
roeping hebbende, Israëlieten, iets anders. Zij ontvangen het aionische leven eerst in de toe-
komende eeuw. We weten, dat die begint als Christus is wedergekomen en gaat zitten op de 
troon Zijner heerlijkheid. Mt. 25:31. Dan heeft plaats de opstanding ten laatste dage. De al-
gemeen Israëlitische verwachting was geen andere. De hogere sfeer waarin een Mozes en 
Elia opgingen, was niet de algemene nationale. Dit was een aardse roeping. Daar achter lag 
de hogere die persoonlijk werd uitgewerkt. Basisteksten zijn Gen. 13:15 en 15:5. Ook het 
O.T. heeft zijn bedelingwaarheid. Achter de nationale roeping om een “eeuwig” volk te zijn 
dook de hogere op: erfgenaam der wereld te worden. 

Men zal ons mogelijk vragen: Maar hoe dan met de gelovigen van thans. Hierop kunnen we 
niet breed ingaan. Opgemerkt zij, dat men die op grond van 1 Thess. 4 na het sterven niet. 
met Christus kan verenigd zien. De gelovigen, die deze verwachting koesteren of tot hun 
hoop maken, kunnen duidelijk lezen, dat de levenden de ontslapenen niet vóór komen, dus 
evenmin, dat de ontslapenen de levenden voor komen. Dit leert 1 Thess. 4:15. Hoe zou Pau-
lus dit hebben kunnen schrijven als de ontslapenen al bij Christus waren. Zij kunnen daar al-
leen komen door de opstanding. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, zegt vs. 
16. Eerst daarna wordt die groep gelovigen opgenomen. Tezamen, zegt vs. 17. Dit betekent: 
tegelijkertijd. Indien de ontslapenen al opgenomen waren, kon er niet staan: tegelijkertijd. Of 
leert de Schrift soms ergens, dat die “zielen” eerst weer naar de aarde komen om zich met 
hun lichamen, die als regel niet meer bestaan, te verenigen. Geen spoor daarvan. De Schrift 
leert alleen de opstanding. Een en ander tussen haakjes. Terugkerende tot Mk. en Lk. leren 
we daaruit, dat die groep Joodse gelovigen het eeuwige leven ontvangt in de toekomende 
eeuw. In de toekomende eeuw het eeuwige leven d.i. aionische leven. 

Heb. 6:5 spreekt over de krachten der toekomende eeuw. Daarvan waren de Pinkstergaven 
van talen, wonderen, genezing, krachten, uitlegging, profetie, enz. de eerstelingen, de voorlo-
pers. Deze waren een voorschaduw van de krachten, die in de toekomende eeuw zuilen gege-
ven worden. God zal Zijn Geest uitstorten op alle vlees, niet op enkelen van Israël, zoals op 
de Pinksterdag, niet op een enkele Heiden, zoals bij Cornelius en zijn vrienden, maar alle ge-
lovigen dier eeuw zullen begiftigd zijn met een of meer krachten of pinkstergaven om ande-
ren ten zegen te zijn. 

In Luk. 20:35 is sprake van: tou aioonos eikeinou, die eeuw: “Maar die waardig zullen ge-
acht worden die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden”. Men ziet, hoe het begin 
van de aioon verbonden is met een opstanding uit de doden. Niet alle doden zullen opstaan. 
Alleen die van Dan.12, die ontwaken zullen tot eeuwig leven. Vele doden moeten wachten, 
liever: blijven rusten, niet met al wetende, totdat de 1000 jaar van Op. 20 voorbij zullen zijn. 
Men lette er: ook op, dat er staat dat alleen zij die waardig zullen geacht worden die eeuw te 
verwerven, wat er op wijst dat zij een zekere geestelijke gesteldheid moeten hebben, willen 
zij tot de hogere sfeer komen. Die aionisch leven ontvangt, trouwt niet meer. 

IN DER EEUWIGHEID IN HEBREEËN.  
Hiermee zijn alle teksten te dezen opzichte behandeld. Nu rest nog het zesvoudig eis ton 
aioona van Hebreeën. Dat vinden we in hfdst. 5:6; 7:17, 21; 6:20; 7:24.28. 
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Heb. 5:6: 7:17, 21: “Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.” 
Heb. 6:20 “Een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.” 
Heb. 7:24 “Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft.” 
Heb. 7:28 “... de Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.” 
 
Spreken we eerst over het priesterschap in der eeuwigheid. 
Men meent, dat Christus eindeloos Priester blijft. Volgens Zach. 6:12 zal Hij Priester zijn op 
Zijn troon. Maar hoe nu als Hij die troon overgeeft aan de Vader, 1 Cor. 15:24. Men ziet dat 
men vast loopt met het eindeloze Priesterschap van Christus. 

TWEE PRIESTERSCHAPPEN.  
De zaak ligt dan ook anders. Laten we ze enigszins uitvoerig nagaan. De Hebreeënbrief is 
geschreven voor diegenen der Pinkstergemeente uit Handelingen, die weldra door de her-
ordening der tijden, door Israëls terzijde zetting nodig, de gaven van talen, wonderen, enz. 
zouden verliezen en alleen door geloof zouden moeten leren leven. Het kinderlijke zou ver-
vallen, het volmaakte komen. De meeste der gelovige Joden waren ijveraars der Wet, Hand. 
21:21, die te veel aan het uitwendige hechtten. Paulus wil ze brengen tot de Middelaar van het 
Nieuwe Verbond, tot de Melchizedekse Hogepriester, reeds in Ps. 110:4 beloofd en Die een 
ander priesterschap heeft dan Aaron. Om dit goed uiteen te zetten, maakt de schrijver van 
Hebreeën een vergelijking tussen de priesterschappen van Aaron en van Melchizedek en toont 
de meerderheid van het laatste boven het eerste aan. Het eerste is voorbijgaan, het laatste blij-
vend, verlost eens voor al. Niet het typische, maar Christus’ bloed dient tot Israëls verlossing. 
Die verlossing vangt aan als God Israël wederbrengt uit alle volken. Dan zal de ware Hoge-
priester, die in Zijn vernedering het Aaronietische priesterschap antitypeerde, zitten op Zijn 
troon, omdat Hij Koning- en Priesterschap verenigt. Zijn priesterschap is onvergankelijk, en 
niet overgaand op een ander. In Aarons lijn ging het priesterschap over van vader op zoon 
omdat de dood het aanblijven verhinderde. Christus heeft een onvergankelijk niet overgaand 
priesterschap. Hij blijft Priester, de aioon door en uit. De overbrenging van het ene verbond 
naar het andere, de verandering van priesterschap, Gr.: de overbrenging, heeft plaats in de 
toekomende eeuw; althans nationaal voor Israël. En met het oog daarop heet Christus Priester 
in de aioon. Hebreeën gaat nog verder en wekt op om, in het heiligdom in te gaan 10:19, om 
mede in het priesterschap te mogen delen. Op. 20:6 leert dan ook dat er gelovigen priesters 
zullen zijn. 
 
Men zal ons vragen of Christus dan onze Hogepriester niet is. Is dat woord dan alleen voor 
Israël en verliest men zo de troost niet, die de Schrift daarin geeft. We antwoorden hierop, dat 
Christus ook voor ons Hogepriester moet zijn, maar dit Hogepriesterschap in nog iets hogers 
moet overgaan. M.a.w.: God past de waarheid van Hebreeën nu aan ons toe. Dat is echter 
individueel, niet nationaal, zoals dat eenmaal voor Israël zal zijn. Wij doorlopen al de trappen 
waarop andere gelovigen in de toekomende aionen geplaatst worden, reeds in dit leven. Zij 
zijn doeldienend, middel om tot het hogere te komen. Christus is niet alleen ook ons ten Ho-
gepriester, wij mogen zelf met Hem ingaan om voor God te verschijnen. Dat is de verzoe-
ning. De weg daartoe is het bloed van Jezus, Heb. 10:19. We moeten echter bij het Hoge-
priesterschap niet blijven staan, maar meer in Hem zien en ook daartoe komen. 
Heb. 7:24 zegt, dat Christus in der eeuwigheid blijft. Dit staat ook weer in tegenstelling met 
Aarons priesterschap; de O.T. hogepriesters stierven. 

7:26 spreekt van de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Geheiligd betekent, naar men 
weet, afgezonderd. Christus is afgezonderd om in de toekomende eeuw Priester-Koning te 
zijn. 
 
Christus zal Priester zijn op Zijn troon. Eenmaal houdt Hij op te regeren. Zijn priesterschap 
houdt dan ook op, want Hij doet de zonde te niet, ook van Zijn volk. Mt. 1:21. Het priester-



Jaargang	1932-1	 Pagina	92	
 

schap is middelaarschap. Door de priester gaat men tot God. Als God alles en in allen is, ver-
valt vanzelf het priesterschap. “In der eeuwigheid” opgevat in traditionele zin, geeft botsing 
met 1 Cor. 15:24. Dat Christus ook Priester zal zijn in de laatste aioon, geloven we zeer wel. 
Echter niet voor Israël, maar voor de wereld. Voor Israël is Hij Priester in de toekomende 
aioon, als Hij het volk zal reinigen en louteren, Mal. 3:3. Eerst zal Hij de kinderen van Levi 
reinigen, vs. 3, dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, vs. 4. 
Als Christus eeuwig, eindeloos, tussen God en de mens in bleef staan, was Hij geen volmaakt 
priester. Als eeuwig priester betekent: eindeloos verzoener, is er geen verzoening. Hebreeën 
gaat over Israël en is toepasselijk voor ons. Wie inziet, dat de Schrift aan Israël gegeven is, 
begrijpt ook het priester zijn in der eeuwigheid. 

Het gaat in de Hebreënbrief om tegenstellingen die de Geest opsomt. 

Aaron geen eeuwig priesterschap — hij sterft, 
Christus blijft de aioon door, 
Aaron moet eerst voor zichzelf offeren. 
Christus offert Zichzelf voor anderen. 
Aaron gaat elk jaar in, 
Christus eenmaal. 
Aaron werd zonder eed zwering priester, 
Christus met eed zwering. 
Aaron en Mozes dienen in het eerste, 
Christus alleen in het Nieuwe Verbond. 
Aaron dient in de afbeelding, 
Christus in het ware heiligdom. 
Aaron gaat met vreemd bloed in, 
Christus met Zijn eigen bloed. 

 

Het “eeuwige” priesterschap van Christus is niet het eindeloze, maar het aionische. Het ene 
concrete staat tegenover het andere, ook wat tijd betreft. Dat blijkt ook uit Op. 21. In de toe-
komende eeuw staat in Israël de tempel, bewijs dat er nog een bemiddeling nodig is die af-
beelding is van Christus’ Priesterschap, in de dan volgende aioon is er geen tempel meer, be-
wijs dat Christus’ Priesterschap afdoende geweest is. Dan tabernakelt God rechtstreeks bij de 
mensen. 

BLIJVEND, EENS VOOR AL.  
In Heb. 7:3; 10:12 en 14 vinden we ook de term: in der eeuwigheid. Zie hier die teksten: 
 
7:3 “... blijft hij (Melchizedek, zie vs. 1) priester in der eeuwigheid.” 
10:12 “...maar Deze... is in der eeuwigheid gezeten.” 
10:14 “...Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd 

 worden.” 
 
Men zou menen, dat hier ook eis ton aioona staat. Dat nu is niet zo. En staat: eis tou diènekes. 
Het is in hfdst. .10:1 vertaald door geduriglijk. De betekenis is: tot het einde toe iets door-
dragen, eens voor al, blijvend. Dit laatste woord zou in alle teksten te gebruiken zijn. Melchi-
zedek is blijvend priester, we lezen niet van zijn dood. De offeranden in de tempel werden 
blijvend geofferd. Christus is blijvend aan Gods rechterhand. Hij heeft blijvend volmaakt. De 
schaduwdienst heiligde voor een tijd, telkens was er weer opnieuw heiliging nodig, 10:1 
Christus volmaakt blijvend, eens voor al, afdoend. Geen enkele hogepriester mocht en kon in 
het heilige der heiligen gaan zitten, er was geen zetel. Christus ging in, in het heiligdom en zit 
blijvend aan Gods rechterhand. Dit laatste wil niet zeggen, dat Hij eeuwig in de hemel blijft. 
Eenmaal zal Hij zitten op Zijn troon, Op. 3:21. Men ziet dat men het, wat tijd betreft, niet op 
kan vatten als “in der eeuwigheid”. ’t Is eens voor al, finaal, afdoend. 
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Het schijnt God erend te spreken van Christus als eeuwig Koning en eeuwig Priester, eeuwig 
daarbij genomen voor nimmer eindigend. In de grond der zaak is het God onterend en Chris-
tus’ werk omlaag halend. Als Christus eeuwig Priester blijft, blijft eeuwig de zonde heersen, 
want dan is Hij eeuwig nodig om tussen God en het schepsel te staan. Satan heeft ook hier 
Gods heerlijkheid verduisterd. Hij verheft Christus (in schijn) ten koste van de Vader en haalt 
Hem daarmee omlaag. Christus’ koningschap en priesterschap duurt slechts gedurende de 
aionen. Omdat Christus de ware hogepriester is, is Zijn werk afdoende. Wat Hij met God ver-
zoent, is verzoend en valt niet weer uit de Godsgemeenschap uit. 

Christus kan volkomen zalig maken, d.i. behouden, die door Hem tot God gaan. Eenmaal met 
God verzoend, hebben zij vrede met (Gr.: tot) God. Het Orthodoxisme heeft niet doorzien, 
dat Christus’ profeet-, priester- en koningschap alleen voor de aionen is, voor de aionische 
tijden. Er vóór was het niet nodig, er na ook niet. Men heeft ook geheel uit het oog verloren, 
dat Israël hersteld wordt en een Hogepriester nodig heeft. Reeds eerder hebben we uiteenge-
zet, dat Christus’ bloed verdere strekking heeft dan alleen voor het Nieuwe Verbond. Het 
heeft universele betekenis. Het is des Vaders welbehagen geweest alle dingen te verzoenen 
tot Zichzelven, door het bloed Zijns kruises, hetzij de dingen die op aarde, hetzij de dingen, 
die in de hemelen zijn, Col. 1:20. Ps. 110 en Hebr. zijn beperkte waarheden voor Israël. 
Christus’ priesterschap wordt voor Israël uiteengezet zonder daarmee te zeggen, dat er niet 
meer is. Voor de gelovigen van deze bedeling heeft Christus’ priesterschap individuele toe-
passing in de geest. Zij kunnen nu reeds de aionen doorlopen Maar dan moet ook voor hen 
Christus priester zijn “in der eeuwigheid” om te komen, totdat God voor hen God alles in hen 
wordt. 
 

Om en over de Verborgenheid 
(TWEEDE VIERTAL) 

I. 

IS PINKSTEREN HET GEBOORTE UUR DER CHR. KERK? 

Vele Schriftonderzoekers en gelovigen menen, dat Pinksteren het geboorte uur der Chr. Kerk 
of der Gemeente is. Toen begon de Gemeente en ving de tussenbedeling aan die vooraf gaat 
aan de oprichting van het Koninkrijk aan Israël, menen velen. Toen werd de Kerk wereld-
kerk, toen brak het ogenblik aan waarop de nationale windselen werden weggenomen en de 
Kerk getooid werd met het gewaad nodig voor haar gang door de wereld. Laat ons eens na-
gaan of de Schrift daarvoor een grond geeft. 

Pinksteren is een der Israëlitische hoogtijden. We lezen daarvan in Lev. 23:4: “Deze zijn de 
gezette hoogtijden des Heeren, de heilige samenroepingen, dewelke gij zult uitroepen op 
hun gezette tijd.” En dan volgen achtereenvolgens:  

1 des Heeren Pascha vs.. 5;  
2 het feest der ongezuurde broden, zeven dagen, vs. 6-8;  

 3 het brengen en bewegen van de garf der eerstelingen des anderen daags na de sabbat, 
    vs. 9-14;  

4 het nieuwe spijsoffer op de 50ste dag vs. 15-22; dit is pinksteren, want pinksteren 
  betekent 50ste dag;  
5 de gedachtenis des geklanks op de eerste der zevende maand, vs. 23-25;  

 6 de verzoendag op de tiende van de zevende maand, vs. 26-32;  
 7 het feest der loofhutten, zeven dagen, vs. 33-43. Dus 7 hoogtijden.  

Deze zijn alle voor Israël. “Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinde-
ren Israëls uitgesproken.” 
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Al deze dingen hebben een andere hogere betekenis. Het ware Pascha offer is Christus, 1 Cor. 
5:7. Pascha ziet op Christus’ dood. Het feest der ongezuurde broden is de vreugde der op-
rechtheid en waarheid, 1 Cor. 5:8. De garf der eerstelingen typeert de opstanding. Het nieuwe 
spijsoffer typeert pinksteren. De gedachtenis des geklanks is Israëls toekomstige verzameling. 
De verzoendag is als Israël zich zal verootmoedigen voor Hem Die zij doorstoken hebben en 
de ongerechtigheid des lands op een dag zal worden weggenomen, Zach. 3:9. Het feest der 
loofhutten typeert de rust der toekomende eeuw. 

Wij geloven dat het antitypische, het tegenbeeld dezer dingen wat uitlegging betreft, op Israël 
betrekking heeft. De Heere sprak deze dingen tot Israël. Men zal ze ook antitypisch voor Isra-
el moeten uitleggen. Van de drie laatste is dit duidelijk, zij gelden Israël in de toekomst. De 
vier eerste neme men ook voor Israël. Wat Paulus in 1 Cor. 5 zegt, geldt dan de Jood, zoals 
meerdere dingen (1 Cor. 10 en 11). Hij vermeldt dan ook in vs. 1 de volken in tegenstelling 
met de Joden tot wie hij zich richt. 

Het bewijs dat Pinksteren geheel Israëlitisch is, geeft Hand. 2. Petrus spreekt hen toe als: Gij 
Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem: woont, vs. 14, als: Gij Israëlitische mannen, vs. 
22; als: het ganse Huis Israëls, vs. 36. 

Men zal ons opmerken, dat wij uit het oog verliezen, dat vs. 5 spreekt van “godvruchtige 
mannen van alle volke dergenen die onder den hemel zijn.” We antwoorden hierop, dat er 
niet staat: van alle volke-N, maar: van allen volke, wat een Oudhollandse vorm is voor: van al 
het volk. Verder zegt het begin van het vers: En daar waren Joden te Jeruzalem. “Van” is 
vanaf, d.i. komende, gekomen van het volk dergenen die onder de hemel zijn. En vs. 10 zegt: 
beide Joden en Jodengenoten. Hieruit volgt, dat er op Pinksteren geen enkele onbesneden 
heiden was. Die had trouwens ook geen toegang tot de tempel, althans niet tot het voorhof der 
Joden. Men zal hier nog tegen aanvoeren, dat vs. 9 en 10 spreekt van vele vreemde volken en 
die hoorders aangesproken worden in de talen waarin zij geboren waren. Wat de Joden betreft 
geldt hier, dat zij eerst in die andere landen gewoond en daar de landstaal van kindsaf geleerd 
hadden; wat de Jodengenoten betreft hetzelfde, alleen met dit verschil, dat het voor hen de 
eigenlijke landstaal was, voor de Joden van huis uit een vreemde. Vast staat, dat het Joden en 
Jodengenoten waren, d.i. besnedenen uit Israël en uit de Heidenen. Maar geen enkele onbe-
sneden Heiden, zulken waarheen Paulus gezonden werd. 

Mogelijk zal men dat in twijfel trekken en menen, dat wij hier te kortzichtig zijn en de Geest 
wel degelijk ook op onbesneden Heidense gelovigen is uitgestort. Laat ons dan als bewijs dat 
dit niét zo is, verwijzen naar Hand. 10, de geschiedenis met Cornelius, dus een tiental jaren 
na Pinksteren. Men weet dat Petrus eerst een gezicht nodig had en daarna nog een uitleggend 
woord om hem naar Cornelius te doen gaan, zie vs. 9-20. Hij nam enigen uit de Besnijdenis 
mee, de gelovigen uit de besnijdenis, 10:23, 45. Dat waren er zes, 11:12. Men weet wat er 
geschiedde: Cornelius en vele samengekomenen, 10:27 ontvingen de gave van heilige geest, 
10:45. Vonden die Joden dit nu iets gewoons. Zei Petrus: Dit is een herhaling van Pinksteren, 
toen ontvingen ook vee] Heidenen de Geest? Neen, al de gelovigen uit de Besnijdenis ont-
zetten zich dat de gave des heiligen geestes ook op de Heidenen uitgestort werd, 10:45. Meer 
nog: die uit de Besnijdenis twistten later met Petrus, 11:2, 3, bewijs dat zij van geen op gelij-
ke lijn stellen van de Heidenen wisten. Petrus werd eerst in Cesarea Christus’ woord indach-
tig, 11:16. Dus niet met Pinksteren. 

Uit een en ander blijkt duidelijk, dat het zelfs gelovigen uit de Besnijdenis vreemd was, dat 
onbesneden Heidenen de Geest ontvingen. Hoe kan dan de Kerk reeds op de Pinksterdag uit 
de nationale windselen bevrijd zijn? Hoe kan dan toen reeds de Gemeente begonnen zijn, die 
één is met Christus? Deze beweringen zijn Schriftuurlijk dan ook volkomen onjuist. Pinkste-
ren gold uitsluitend voor Israël. Niet voor onbesneden Heidenen. 



Jaargang	1932-1	 Pagina	95	
 

OOK HEEFT HIJ HEN DE EEUW IN ’T HART GELEGD 

Niet de Ewigkeit, gelijk Luther en velen met hem vertaald hebben. Het Hebreeuwse olam be-
tekent niet de eeuwigheid en die kan de mens ook niet in het hart hebben; maar wel heeft de 
mens in zijn hart een snakken, een diepe begeerte naar een bepaalde eeuw van geluk. 

(Uit: “Die Bereër” van Febr. 1932). 

 

Wat de Konkordantie leert 
Ziellijk, geestelijk, vleselijk. 

 

Met de algemene gangbare, maar daarom niet Schriftuurlijke gedachten over de ziel, zal het 
voor de meesten een verrassing zijn als ze vernemen in welke zin Paulus het woord “psuchi-
kos” (ziellijk) gebruikt. In de Statenvertaling vinden we het woord “ziellijk” niet. Het Griekse 
“psuchikos” is daar telkens vertaald door “natuurlijk”. We geven hier alle teksten op: 

 
PSUCHIKOS (ziellijk). 

1 Cor. 2:14  “Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods 
           zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij  
            geestelijk onderscheiden worden.” 

1 Cor. 15 :44  “Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt 
  er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk 
  lichaam”. 

1 Cor. 15 :46  “Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het  
    geestelijke”. 
Jak. 3:15  “(Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards,  

  natuurlijk, duivels”. 
Jud. 19            “Deze zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke: (mensen), den Geest  
                         niet hebbende,” > 

De ziellijke mens is hij, die onder de heerschappij der ziel staat. De ziel is hoofdzakelijk de 
zetel van het gevoel en omvat de vijf zinnen van de mens. De ziellijke mens is de mens zoals 
hij geboren wordt en de vertaling “natuurlijk” is daarom niet zo slecht. 

Die ziellijke mens is niet in contact met God, “heeft den Geest niet”, kan de geestelijke din-
gen niet verstaan. Eerst moet er wedergeboorte zijn. 

Het ziellijke lichaam is het lichaam zoals we het nu kennen en dat geheel onder de invloed 
der zinnen kan staan. Het staat tegenover het geestelijke lichaam, dat we bij de opstanding 
krijgen en dat geheel onder de heerschappij van de Geest staat. Men ziet ook in welk gezel-
schap Jakobus “ziellijk” plaatst: “aards, ziellijk, duivels”. 

In de Griekse literatuur der Heidenen duidde “ziellijk” en “ziel” het hoogste van de mens aan 
en het Christendom heeft die gedachte overgenomen. Men schijnt niet in te zien, dat de 
Schrift wat anders zegt. Hier toch is de geest en het geestelijke het hoogste en de ziel, ten 
minste in onze tegenwoordige bestaanswijze, behoort tot het laagste van de gelovigen. We 
moeten in deze eeuw onze ziel verliezen (Mat 10:39), want zij staat de geest in de weg. 

Wij geven nu ook enkele teksten, waar “geestelijk” gebruikt is (zie ook 1 Cor. 15:44 en 46 
hierboven). 
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PNEUMATlKOS (geestelijk). 
1 Cor. 2 :13  “Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid  

  leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen  
  met geestelijke samenvoegende” (of: “aan geestelijke (mensen) 
  verklarende”), 

1 Cor. 2:15  “Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf  
    wordt  van niemand onderscheiden”. 
1 Cor. 3 :1  “En ik, broeders, kon tot u met spreken als tot geestelijken, maar als tot  

  vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus”. 
Gal. 6 :1  “Broeders indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij, 

  die geestelijk zijt, brengt den zodanigen terecht met den geest der  
  zacht moedigheid”. 

Alleen een wedergeborene kan geestelijk zijn. We zeggen “kan”, want uit 1 Cor. 3:3, 4 zien 
we, dat een in Christus gelovige ook nog vleselijk kan zijn. We weten dat “vlees” onder meer 
de gehele mens aanduidt, zoals hij van Adam: afstamt, inbegrepen de ziel. “Het vlees begeert 
tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees”. De gelovige kan naar de “oude mens” wande-
len en is dan vleselijk. 

We gaan ook enkele teksten na, waar “vleselijk” in die zin voorkomt: 

SARKIKOS (vleselijk). 
1 Cor. 3:3,4  “Want gij zijt nog vleselijk; want omdat onder u nijd is, en twist en 
    tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar de mens? 
    Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van 
    Apollos; zijt gij niet vleselijk?” 
2 Cor. 1:12  “Niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods”. 

De gelovigen van Rom. 7:15-25; 8:4-8 zijn reeds wedergeboren, doch nog onder de wet der 
zonde. Pas als ze met Christus gestorven zijn (Rom. 6), zijn ze vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods Rom. 8:2) en gerechtvaardigd van de zonde (Rom. 6:7). Na de wederge-
boorte zijn ze kinderen Gods, maar eerst als ze met Christus gestorven zijn, komen ze tot het 
zoonschap. Een kind is nog “vleselijk”, terwijl een zoon “geestelijk” kan zijn. Dat wordt be-
vestigd door 1 Cor. 3:1-4. De wijsheid van de mens vóór de wedergeboorte is “vleselijke 
wijsheid” (2 Cor. 1:12). Daar tegenover staat de wijsheid, die niet van deze wereld is, de 
wijsheid Gods (1 Cor. 2:6, 7). 

We willen bij deze gelegenheid de aandacht vestigen op enkele teksten, waar de Statenverta-
ling “vleselijk” gebruikt, doch waar de zin geheel verschillend is. De beste handschriften 
gebruiken soms “sarkinos” in plaats van “sarkikos”: De uitgang “nos” wijst er op, dat iets uit 
een zekere stof gemaakt is, of de eigenschappen van die stof heeft. Zo spreekt Mat. 3:4 van 
een “lederen (dermatinos) gordel”, Mark. 15:17 van een “doornen (akanthinos) kroon” en 
Op. 18:12 van houten (thuinos) vaten” enz. Sarkinos wil dus zeggen dat iets uit vlees ge-
maakt is, er de eigenschappen van heeft. Dat woord heeft echter geen morele betekenis. Zie-
hier de vier teksten: 

SARKINOS (vlezen). 
Rom. 7 :14  “Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk (sarkinos),  

  verkocht onder de zonde”. 
1 Cor. 3 :1  “En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar tot 
    vleselijken (sarkinos)”, 
2 Cor. 3:3  “Niet in stenen tafelen, maar in vlezen (sarkinos) tafelen des harten”. 
Heb. 7 :16  “Die dit niet naar de Wet eens vleselijken gebods is geworden”. 
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Men ziet hoe de “vlezen” tafelen des harten tegenover de “stenen” tafelen staan. Het stoffe-
lijke vlees is zwak en stervend, onder de zonde. We hebben ons vlees van Adam en door de-
ze gemeenschap zijn we van geboorte ziellijk, d.i. onder de heerschappij van de zinnen. Zelfs 
na de wedergeboorte zijn we nog vleselijk, d.i. onder de heerschappij van de oude mens. Pas 
als we van de zonde gerechtvaardigd zijn door gemeenschap met Christus, kunnen we gees-
telijk zijn, d.i. onder de heerschappij van de Heilige Geest staan. 

De Heere Jezus kwam in het vlees maar het was geen zwak en stervend vlees. Zijn vlees ge-
leek op dat der zonde (Rom. 8:3). Toch kan men zeggen, dat hij een vlezen (sarkinos) li-
chaam had. Hij was echter niet vleselijk (sarkikos). Sarkinos heeft geen zedelijke betekenis, 
sarkikos wel. 

De meeste manuscripten gebruiken in Heb. 7:16 sarkinos. Sommigen hebben: sarkikos. We 
zien echter onmiddellijk,, dat sarkikos hier niet past. De Wet is geestelijk (Rom. 7:14). Het 
gebod was niet vleselijk in de zin dat het aan de zonde onderworpen was. Het gebod was, 
zoals het stoffelijke vlees, zwak maar niet zondig. 

We zien dus, hoe alle mensen een “vlezen” lichaam hebben, van nature “ziellijk” zijn en 
vanzelf ook “vleselijk”. Na de wedergeboorte en het met Christus sterven kunnen zij “geeste-
lijk” zijn, doch blijven nog dikwijls “vleselijk”. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 9 7 Mei 1932 

REEKS I. 

Het Profetische Woord 
N° 62. 

ISRAËL VERWORPEN.  
Handelingen is een overgangsboek. Bij Jeruzalem begonnen, eindigt het in Rome. Vanuit Is-
raëls centrum loopt het tot de hoofdstad der Volken, vanuit, de stad die de hoofdstad der we-
reld moest geworden zijn, eindigt het in de stad die toen wereld hoofdstad was. Begonnen met 
het Grote Volk, eindigt het met de Volken. Vanaf Hand. 28 heeft Israël geen nationale voor-
rang meer. De 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, vernieti-
gende 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 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 pries-
terlijke bemiddeling. Nu gaat de Wet niet uit van Sion en des Heeren woord niet van Jeruza-
lem, nu 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 nu geen priesterlijk 
koninkrijk. Christus Zelf is de Middelaar Gods en der mensen, 1 Tim. 2:5. 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) vermin-
dering 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 an-
ders dan het leven uit de doden,” vs. 15. De verwerping was nationaal, als vólk zijn ze ver-
worpen, de aanneming is ook nationaal, als vólk 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. 
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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 ge-
denken. 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 ver-
bogen is in onze vertaling. Luthers vertaling is hier beter. De S.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 ant-
woorden.” nu wacht de Heere, Hij is verhoogd. Hij wacht naar het geroep van Israël. “Zij 
zullen rouwklagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstok-
ken; 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 op-
houden. Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn tot in eeuwigheid (deze eeuw) een 
vreugde der woudezels, een weide der kudde,” Jes. 32:13. Alles wacht op een nieuwe Gees-
tesuitstorting: “...totdat over ons uitgestort worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woes-
tijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud geacht wor-
den,” vs. 15. “En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vrucht-
bare veld verblijven en het werk der gerechtigheid zal vrede zijn en de werking der gerech-
tigheid 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 Hande-
lingen en hetgeen hier voorzegd wordt, tussen het: Uit u worde geen vrucht meer in de eeu-
wigheid (in deze aioon), Mt. 21:19 en het weder teder worden en uitspruiten van de vijgen-
boom, Mt. 24:32 ligt de winter van Israëls dood. De vijgenboom 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 Is-
raëls 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 denken, enerzijds dat het geen Lo-Ammi-tijd is, anderzijds dat de Ammitijd 
doorgaat, M.a.w. de tussenbedeling tot Israëls tijd is te rekenen. Beide moeten scheef gaan. 
Evenmin als de wijzers gaan als het uurwerk stilstaat,evenmin als een afstandsmeter kilome-
ters bijtelt als het 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 Lutherianisme en het Calvinisme aangemerkt als een finaal terzijde 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. 
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NA 2 DAGEN.  
Israël doorleeft nu dus een Lo-Ammi tijd, waarin wel de jaren der wereld hun loop voortzet-
ten, 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 verbin-
den. Hij zal ons na twee dagen levend maken en op den derden dag zal Hij ons doen verrij-
zen 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 
20.000 jaar, als we een geslacht op 20 jaar stellen (ongeveer de leeftijd van het huwbaar zijn), 
Laat het wat minder zijn, zegt 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 sab-
bat, vormt. Gods voornemen is veel breder. 

Hoe nu met de 2 dagen van Hos. 6. Dat die 2 dagen de tegenwoordige tussenbedeling om-
spant, is mogelijk. Men behoeft dat echter nog niet zo 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 eer-
ste hééft zolang geduurd (29 na Chr., Chr. kruisigingsjaar, tot 69 na Chr., de komst der Ro-
meinen) de ander kan zo lang duren, de tijd van de uitwerking van de zegelen, bazuinen en 
schalen van Openb., een nieuwe tijd van bezoeking van Israël. Zoo 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 da-
gen, omdat Israël niet als volk aangemerkt wordt. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 45. 

3 Eis tous aioonas, gedurende de aionen. 

IN DE AIONEN.  
Deze term komt 6 maal voor. Luk. 1:33 “Hij zal over het Huis Jakobs Koning zijn in de ai-
onen, d.i. de twee toekomende aionen.” Deze tekst is reeds besproken. Aan het eind der aio-
nen geeft Christus het koninkrijk over aan God en de Vader. Die aionen eindigen dan. 
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Rom. 1:25 en 2 Cor. 11:31 God is te prijzen in de aionen. Dit wil niet zeggen, dat Hij daarna 
niet meer geprezen zal worden. Het staat in tegenstelling met het voorafgaande. Nu wordt Hij 
niet of niet genoeg geprezen. Dan zal dit juist tot zijn recht komen. 

Rom. 9:5 Christus ÏS God boven allen, te prijzen in de aionen. Rom. 11:36 Hem zij de heer-
lijkheid in de aionen. Nu is die heerlijkheid nog verborgen. Dan zal zij aanschouwd worden. 

Heb. 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de aionen. Dit betreft Zijn We-
zen. In welke verschijningswijze ook, Hij blijft Dezelfde. Ook in de aionen. 

Men zie ook bij deze termen weer in, dat het N.T. op het O.T. rust en God Zich aansluit bij 
deze denkwijze. Het mindere sluit het meerdere niet uit, maar wordt gegeven om tot het 
meerdere te komen. Christus b.v. is God boven allen. Als Zoon kan Hij onderworpen worden, 
als God blijft Hij boven allen. Evenmin als er tegenspraak is tussen Rom. 9:5 en 1 Cor. 
15:28, evenmin is er tegenspraak als de Schrift zegt, dat God geprezen wordt in de aionen en 
alles zal zijn in allen na de aionen. Het is slechts een kwestie van meer of minder. Ook na de 
aionen blijft Christus naar Zijn Ikheid Dezelfde. Al die termen moeten niet als absoluut wor-
den gezien, maar als beperkte waarheid, als afdalende voor ons en tot ons. De Schrift is re-
genbooglicht. Ze is licht, maar in kleurvorm vanwege onze beperkte denkwijze. Wat zal het 
zijn als het ongebroken licht zich zal weerkaatsen in de door God geslepen zuivere diamanten 
en we tenvolle zullen kennen. In beginsel is dat nu reeds het deel der leden van Christus’ Li-
chaam, voor hen is het volmaakte in kiem gekomen, zij staan in Christus reeds boven de aio-
nen. 

Heb. 1:2 en 11:3 De term: tous aionas, de aionen komt voor in Heb. 1:2 “... door Wien Hij 
ook de aionen gemaakt heeft”, Gr.: maakt. De Griekse werkwoordsvorm drukt zowel ver-
leden als tegenwoordige als toekomende tijd uit. Christus maakt nog steeds de aionen. Hij is 
de Vader van de toekomende aioon( ed), zegt Jes. 9:5. 

Heb. 11:3 “Door het geloof verstaan wij, dat de aionen door het woord Gods zijn toebe-
reid.” De S.V. heeft hier: wereld. Vanzelf is het ook waar, dat deze door het Woord gewor-
den is, Joh. 1:3 (gemaakt is in deze tekst, in het Gr. geworden). Maar dit zegt Heb. 11:3 niet. 
Dat spreekt over de aionen, niet over de kosmos. Verder zegt dit vers niet, dat ze toebereid 
zijn, maar herordend, opnieuw in de goede stand of loop gebracht. “Alzo dat de dingen die 
men ziet, niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden.” D.i.: we leven onder een ge-
heel andere wereldorde dan er vroeger was. Wat in de tweede aioon werd, was een andere 
toestand dan de eerste gaf te verwachten. Zo ook met onze aioon. Zonder Christus’ her-
ordening was dit niet geschied 

Hiermee keert de Schrift zich tegen de evolutie-gedachte. En geeft ook aan, dat er verande-
ringen hebben plaats gehad, die een andere loop deden ingaan. Wat sommigen willen: het een 
uit het ander doen voortvloeien of verklaren, is onmogelijk. Alleen het geloof ziet dit in. Niet 
de natuurlijke mens. 

We wezen er ook reeds op, dat de term in de aioon der aionen; eis ton aioona toon aioonoon 
maar eens voor komt n.l. in Ef. 3:21 en de aioon van de aioon: eis ton aioona tou aioonos ook 
maar eens in Heb. 1:8. Zie hfdst. 3. 
 

4 Eis tous aioonas toon aioonoon, in de aionen der aionen. 

6, 2, 14 MAAL.  
Deze term is reeds voldoende besproken. We verwijzen naar hfdst. 3. Bij Paulus komt hij 6 
maal voor, n.l. Rom. 16:27, Gal. 1:5, Pil. 4:20, 1 Tim. 1:17; 2 Tim. 4:18; Heb. 13:21 (als we 
Hebr. ook aan hem mogen toekennen). Bij Petrus 2 maal: I Petr. 4:11 en 5:11. In Openbaring 
14 maal. Zie hfdst. 3. Het laatste is bewijs, dat de Heere het voornemen der aionen wat de 
lengte betreft, daar voor Israël meer naar voren wil brengen. Die telkens zich herhalende term 
doet vragen naar de betekenis. Wat vroeger vooral: in de olam was, wordt nu meer uitgebreid 
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tot twee aionen. Over wat daarna zijn zal, spreekt de Schrift niet. Het gaat er in Openb. mede 
om, om de komst van het Nieuw Jeruzalem te leren, iets wat in het O.T. niet voorkomt. Zo 
ziet men, dat het O.T. “in der eeuwigheid” een einde moet nemen. Het maakt plaats voor nog 
iets hogers. Het mindere gaat in het meerdere over. 
 

5 Verschillende andere, termen. 
 
Nu resten nog enkele andere termen met aioon. 

a Ap’ aioonos, vanaf de aioon. 

In Luk. 1:70 spreekt Zacharias van de profeten, “die vanaf het begin der wereld geweest 
zijn.” Het Gr. heeft: die vanaf de aioon geweest zijn. We moeten hier dus niet, zoals de S.V. 
aangeeft, naar de schepping van Adam terug gaan, maar naar het begin van onze aioon, dus 
tot Noachs geslacht. Verder moeten we de Griekse term ruim nemen zoals me-olam, waarvan 
het de vertaling is en terug denken aan Abram, die een profeet genoemd wordt. 

In Hand. 3:21 spreekt Petrus ook van de heilige profeten van (alle) eeuw, Gr.: op alle eeuw, 
in Luk. van het begin der wereld. Men ziet weer de willekeur. Petrus denkt hierbij aan het-
zelfde als Zacharias en loopt evenals hij terug naar de in de aanvang van deze aioon z’n loop 
nemende historie van Israël. Dat mogelijk Sem en anderen reeds geprofeteerd hebben over 
Israëls komst, is niet uitgesloten. Hierover zwijgt de Schrift. 

In Hand. 15:18 komt de term nog eenmaal voor: “Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid 
bekend.” Deze tekst is niet de oorspronkelijke. De betere handschriften lezen: “Opdat de 
overblijvende mensen de Heere zoeken en al de Heidenen over welke (d.i. in wier midden) 
Mijn naam aangeroepen is van de aioon” Het gaat hier over het geval van Cornelius. Jako-
bus openbaart ons nu door de Geest, dat Gods naam vanaf de eeuw over de volken is aange-
roepen. Dat zal geschied zijn door personen die Hem in erkentenis hielden. Vroeger was de 
Godskennis niet zo onbekend als men meent. Men denke b.v. aan Abimelech, Gen. 20. Er 
zijn toen en later Heidenen geweest, die zonder God te kennen in het aangezicht van Zijn 
Zoon, Hem vreesden en dienden. 

b Ek aioonos. 

Joh. 9:32 “Van alle eeuw is het niet gehoord.” Gr.: uit de eeuw, d.i. in heel Israëls geschie-
denis. Uit de eeuw wil zeggen: opduikend, opkomend uit de wereldtijdgang. Het ek aioonos 
veronderstelt een ap aioonos. Het ek is een voortkomen uit, dus moet de aioon er zijn. 

c Ton aioona tou kosmou toutou, de aioon van deze wereld. 

Ef. 2:2. Dit is reeds besproken. Nogmaals zij opgemerkt, dat de aioon samen valt met de 
kosmos als stroom en bedding. Toch is de stroom de bedding niet. 

In Ef. 6:12 is sprake volgens de S.V. van de geweldhebbers dezer wereld (kosmos), der duis-
ternissen dezer eeuw (aioon). In de betere handschriften is de lezing wat anders en staat er 
alleen: “der duisternissen.” Niet dus: dezer eeuw. Dit woord aioon valt dus uit. 

d Sunteleia tou aioonos, de voleinding van de aioon. 

Deze teksten zijn reeds besproken en zullen door de verdere uiteenzetting nog wel duidelijker 
zijn geworden. Zoals men weet, vindt men ze alleen in Mt. 13:39, 40, 49; 24:3 en 28:20. Men 
kent de wisselende vertaling: 4 maal: voleinding der wereld, eens: voleinding der eeuwen. 

e Sunteleia toon aioonoon, voleinding der aionen. 

Dit komt alleen voor in Heb. 9:26. Men weet, dat de sunteleia een tijdruimte is, een eind tijd, 
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en telos een eind punt. De sunteleia van onze eeuw is een deel van de dag des Heeren, de sun-
teleia van de aionen mogelijk de bedeling van de volheid der tijden. 

ƒ Ap toon aioonoon, vanaf de aionen. 

Dit komt voor in Ef. 3:9 en Col. 1:26. God heeft met wijs beleid iets verborgen gehouden, of 
van de aionen en de geslachten, d.i. daarin op generlei wijze geopenbaard noch getypeerd 
noch vooraf geschaduwd n.l. dat Hij in Christus een groep uitverkoren heeft, die mede met 
Hem boven alle dingen geplaatst worden. Deze uitverkiezing heeft o.i. plaats gehad zonder 
met de zonde rekening te houden, supralapsaristisch dus. Het is geen uitverkiezing uit een 
groep, dus een deel van de mensheid met verwerping van het andere deel der mensheid, maar 
verkiezing van een groep, dus een totaal. Waarin ligt dan het uitverkiezen. Dat ligt in de 
sóórt. De groep is als groep uitverkoren, niet als deel van een groter geheel, maar als groep 
t.o.v. andere groepen. Even zo als God aan de engelen, als groep, de toekomende wereld niet 
onderwerpt, evenzo heeft God de engelen, als groep, niet uitverkoren om met Christus de 
schepping tot volmaaktheid te leiden, tot onvergankelijkheid te brengen. Ook zonder zonde 
ware dat nodig geweest. Door de zonde moet God nu ook wel rekening houden met de gevol-
gen van de zonde van die groep, maar dat doet het ontwerp zonder zonde niet te niet. Zou 
deze verkiezing rekening gehouden hebben met de zonde, dan moest men deze groep reeds 
vinden in het O.T., d.w.z.: hier en daar een uitverkoren. Dat is de Calvinistische gedachte. 
Deze is dan ook Infralapsaristisch, d.w.z. eerst heeft God de zonde gezien en toen uitverko-
ren. Wie het Lichaam van Christus ziet, ziet anders. Hij ziet èn supra, èn infralapsaristisch. 
Het ene is zonder zonde, voor de nederwerping der wereld tot ondervanging van die neder-
werping het andere in de zonde, tot opheffing van de gevolgen der zonde in de mensenwe-
reld. Het Lichaam van Christus vindt men niet in het O.T. noch in profetie, type, schaduw en 
symbool, het is eerst geopenbaard aan Paulus. Het is de samenvatting der mensheid niet als 
gevallen zondaars, maar als mensheidsgroep. Dit werd af van d.i. buiten de aionen verborgen 
gehouden in God, bewijs van de absoluutheid van deze verborgenheid. Wie Paulus’ open-
baring ziet kan de dubbele uitverkiezing verklaren. 

g Tois aioosi tois eperehomenois, in de toekomende; eig: de nog komende aionen  

(de Gr. vorm. is een 3‘ naamvalsvorm meervoud). Dit vinden wc alleen in Ef. 2:7, wat reeds 
besproken is. 

h Hèmera aioonos, de dag der eeuwigheid. 

We vinden dit in 2 Petr. 3:18. Dit is een Hebr. uitdrukking voor de toekomende eeuw, tevens 
aangevend, dat die “eeuwigheid “ eindig is, ’t is een dag. 

i Pro toon aioonoon, voor de eeuwen. 

We vinden dit in 1 Cor. 2:7. De S.V. zet hier: eer de wereld was. De Geest zegt wat anders. 

j Telè toon aioonoon, de einden der eeuwen. 

Dit staat in 1 Cor. 10:11. Dit zijn de eindpunten of beter nog: de einddoelen. Alle aionen heb-
ben een einddoel en daarom ook een eindpunt. God komt met allen tot een einde omdat Hij 
Zijn raad en voornemen vervult. 

k Prothesis toon aioonoon, het voornemen der aionen, S.V.: eeuwig voornemen, wordt al-
leen genoemd in Ef. 3:11. We kennen dat nu in hoofdlijnen. 

6 Het woord aioonios, aionisch, eeuwig. 

EEUWIGE GOD.  
Nu het woord eeuwig, aioonios, aionisch, in het N.T. Beginnen we met de uitdrukking: de 
eeuwige God. Algemeen gelooft men, dat het woord eeuwig eindeloos betekent, omdat het 
hier voorkomt in verbinding met God. Wij hebben reeds eerder, bij de bespreking van het 
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O.T., er op gewezen, dat het een beperkte openbaring kan zijn en in Gen. 21:33 betekent: de 
God der toekomende eeuw. Eeuwig betekent immers o.m.: behorend bij, betrekking hebbende 
op. Ouranios is afgeleid van ouranos = hemel en betekent hemels, dat is: betrekking hebbende 
op de hemel, maar niet: de hemel zelf zijnde. Epigeios is afgeleid van gè en betekent aards, 
maar niet: uit aarde bestaande. Zo is aioonios afgeleid van aioon en betekent: een zekere ver-
houding uitdrukkend tot een aioon, niet in zichzelf die eeuw zijnde, niet op zichzelf, zonder 
meer, immerdurend. 

In Rom. 16:25, 26 komt de combinatie voor van: eeuwige tijden en eeuwige God We hebben 
reeds opgemerkt, dat er niet staat: de tijden der eeuwen. De teksten luiden: “Hem nu Die 
machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de 
openbaring der verborgenheid, die de aionische tijden verzwegen is geweest maar nu geo-
penbaard is en door de profetische Schriften naar het bevel des aionischen Gods tot ge-
hoorzaamheid des geloofs onder al de Heidenen is bekend gemaakt, Hem, den alleenwijzen 
God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de aionen der aionen.” De aionische tijden 
zijn de tijden vanaf de schepping, de aionische God is de God der aionen. Men ziet dat aioni-
sche hier een diepere betekenis krijgt vanwege het verband waarin het voorkomt. De tijden 
der aionen en de God der aionen lopen parallel. Toch lette men op de tegenstellingen. Tegen-
over de aionische tijdEN staat de aionische God als de Unieke. Uit dit vers zien we, dat God 
alle aionen bestuurt en ze leidt. Men moet hier niet zo redeneren: Als de aionische tijden ein-
dig zijn, niet eeuwig, is de aionische God ook niet eeuwig. Het woord aionisch drukt hier wat 
anders uit. Paulus wil zeggen, dat er een verborgenheid verzwegen is, niet alleen in de tijden 
van het Oude verbond, niet alleen in de volheid des tijds, maar al de voor hem liggende aio-
nen door. Deze verzwegen verborgenheid is niet die van Efeze. Het is de bediening der ver-
zoening. De geestelijke zijde hiervan wordt uitgewerkt in Rom. 5-8, de bedelingzijde in 9-11. 
De geestelijke zijde is het met God als vijanden verzoend worden door de dood Zijns Zoons, 
de bedelingzijde liet de volken zegenen met Abraham buiten Israël als volk om. Aionisch 
geeft dus van die tijden een hoedanigheid aan. Zo ook bij de aionische God. De aionische 
God wil zeggen, dat Hij in alle aioon doorwerkt. Niet maar eens zo nu en dan, neen steeds 
heeft Hij de aionische tijden in Zijn hand. Zijn Koninkrijk is van alle aionen, Zijn raad be-
staat, Hij beheerst en overheerst alle aionen, steeds door, als Koning der aionen. 

Waarom gebruikt Paulus hier niet de term: de God van de aioon en spreekt hij niet van de 
tijden der aionen. Dat had hij kunnen doen. Maar hij moest hier een bijzonder kenmerk op 
geven. Er zijn aionische tijden, maar ook andere. Er is een aionische God, die steeds de aio-
nen leidt, er is ook een god van deze aioon, die in deze aioon oppermachtig schijnt. De aioni-
sche God is ver boven de god van deze aioon. Paulus wilde hier nadruk leggen op al Gods 
wegen, de aionen door, vandaar die bijvoeglijke naamwoorden. Hiermee brengt hij God nader 
bij ons. De aionische God is Hij, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil ten bate van 
het schepsel. Tegenover deze slotzin van Rom. 16:25-27 staat Rom. 11:33-36. 

Gods wezen blijft hetzelfde, Openbaring is verschillend. Alle tijden zijn tijden, maar ze kun-
nen aionisch zijn en niet- aionisch. God blijft God, maar Hij kan Zich ook anders openbaren. 
Men ziet dat de verklaring een geheel andere is dan de gewone traditionele. Ze houdt reke-
ning met de grondtekst en houdt vast aan het begrip: aionisch zoals we dat reeds ont-
wikkelden. 

Velen denken: Omdat de aionische tijden ophouden, dus eindig zijn, moet de aionische God 
ook eindig zijn. Het is anders: Er zijn aionische tijden en ook andere tijden. Zo is er ook de 
aionische God, God de aionen door werkend maar er is ook een andere Godsopenbaring, n.l. 
naar de bedelingen en na de aionen. T.o.v. de aionen is God de aionische God, t.o.v. de ande-
re openbaart Hij Zich zelve met andere benamingen. 
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EEUWIGE GEEST.  
Hetzelfde t.o.v. de eeuwige Geest. Heb. 9:14 zegt, dat Christus Zichzelven door de aionische 
Geest Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. De aionische Geest is de Geest Gods, die in de 
aionen werkt om alles tot Zijn einddoel te voeren. Hij kan Zichzelven ook anders openbaren. 
Voor de aionen deed Hij Christus tot Begin der schepping Gods worden. Het Beeld Gods 
werd schepping Gods. Ook dat geschiedde door de Geest, maar Hij was toen nog niet de aio-
nische Geest. Na de aionen zal God alles in allen zijn. Ook dit is door de Geest. In de aionen 
werken heet Hij de aionische Geest, er boven uitgaan de Heilige Geest. Naarmate het karakter 
van de aioon is, openbaart Hij Zijn werking. In de eerste aioon stelde Hij de overdekkende 
Cherub, in de tweede maakte Hij Adam tot een levende ziel, in de derde leidde Hij het we-
reldgebeuren en deed Christus Zich Gode onstraffelijkheid offeren. In de vierde zal Hij van 
Zijn kracht uitstorten op alle vlees. In de laatste zal Hij doen schitteren in nog groter heerlijk-
heid. Hij arbeidt de aionen door en heet daarom de aionische Geest. Juist als aionische Geest 
kan Hij dat doen. God, Gods Beeld en Gods Geest zijn op zichzelf onkenbaar. Zij moeten 
Zich openbaren, d.i. tot ons afdalen. Dat geschiedt in het bijzonder door de aionische Geest. 
Christus heeft Zichzelf ontledigd (niet vernietigd, zoals Fil. 2 in de S.V. zegt). Hij verscheen 
in mensengedaante. Als mens moest Hij bekwaamd worden, tot Zijn taak. Dit geschiedde 
door de aionische Geest. Deze Geest ontnam Hem ook weder van stuk tot stuk alles, zodat 
Hij ten slotte aan liet kruis hing als een van God verlatene. De aionische Geest leidde zo in 
alle trappen der aionen. Hij heeft Christus ook verheerlijkt in de Vader en doet dat nog steeds. 

Zo ligt in Heb. 9 een rijke openbaring en een rijke troost. Veel rijker dan de Westerse idee 
van eindeloosheid daarvan kan zeggen. Die aionische Geest is het, Die in ons bidt met onuit-
sprekelijke verzuchtingen en ons mede in de geest de aionen doet doorleven, waarin Hij niet 
alleen afdaalt tot in het onheilige der onheiligen van ons hart om daarin met zacht doch alles 
doordringend licht te schijnen en te ontdekken, maar ook en juist zo, wil Hij opleiden tot bo-
ven het heilige der heiligen in het overhemelse om nu reeds in de geest, eenmaal in realiteit, 
te zetten met Christus ver boven alle dingen en hiermee van aionische Geest over te gaan in 
de Geest Die tot in God doet wederkeren en onze aionen afsluit. 

Om en over de Verborgenheid 
 

(TWEEDE VIERTAL)  
II. 

IS DE BRUID HET LICHAAM? 

Een der tegenwoordig algemeen gangbare meningen is, dat het Lichaam van Christus de 
Bruid is. Men spreekt dan ook van: de Bruid van Christus, een term die de Schrift niet heeft. 
De term: “de Bruid” komt nergens voor in Paulus’ Brieven. 

Zij die spreken over het Lichaam als de Bruid, hebben o.i. geen juist inzicht in Paulus’ bedie-
ning en in de bedeling der verborgenheid. (Zij verwarren of vereenzelvigen de groepen. 

De Bruid is een groep uit Israël. Men weet, hoe dit volk Jehovah’s vrouw genoemd wordt, 
Jes. 54:6, Hij had hen getrouwd, Jer. 31:32. Israël hoereerde van de Heere af, Hos. 2, Ez. 16. 
Toch wil de Heere haar terugnemen, Jer. 3:1 en zal haar opnieuw ondertrouwen, Hos. 2. De 
tijden door heeft de Heere aan Israël een overblijfsel gelaten dat vernieuwd werd tot bekering, 
dat weder Jehovah zocht als de Man, Jes. 54:1-8; Jer. 3:12-22. Dit deel wordt te Sion ge-
bracht, vs. 14. Het zijn de ten leven opgeschrevenen in Sion en te Jeruzalem, Jes. 4:3. Op de 
berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Heere roepen zal, 
Joël 2:32. (Jes. 54:6). Tot die groep behoorde ook de Pinkstergemeente van Hand. 2. Zij wa-
ren naar Jeruzalem gegaan, Hand. 2:5. 
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Het O.T. leert, dat er een huwelijksbetrekking bestond tussen Jehovah en het volk Israël. De-
ze verhouding is door Israël als overspelig volk verbroken. Telkens riep Hij hen terug, maar 
als volk genomen hoorden zij niet. Dat deed alleen het overblijfsel. Zij zijn de Bruid, (de nog 
niet gehuwde vrouw) het vernieuwde deel. Met hen wordt het nieuwe verbond opgericht. Zij 
zullen in Sion en te Jeruzalem wonen, Jer. 3:14, hun smaadheid wordt weggenomen, Jes. 54:4 
e.v. Het zijn de dochteren van Sion, Jes. 4:4. Over haar woningen zal een beschutting zijn, vs. 
5. Zie ook Jes. 62:1, 4. Die Bruidsgroep bestond reeds in Christus’ dagen, Joh. 3:29, was geen 
verborgenheid. De Bruid is Jeruzalem, zij die te Sion vergaderd worden, de Vrouw is Israël. 
Vanuit Jeruzalem gaat Israëls vernieuwing uit. Aldaar is des Heeren troon eenmaal. De Bruid 
is dus een deel van Israël. Andere groepen zijn de genodigden, Mt. 22:1-6, de knechten, Mt. 
22:3, 4; Joh. 2:5, de maagden die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 25, “de bruiloftskinde-
ren, Mt. 9:15, de vrienden des Bruidegoms, e.a.

De ware bestemming van de Bruid is het Nieuwe Jeruzalem, Op. 21. Zij mag in de toeko-
mende eeuw nog in het Oude Jeruzalem wonen, zij verwacht de stad die fundamenten heeft. 
De hoop der Bruid richt zich naar het Jeruzalem dat eenmaal zal nederdalen. Alleen houde 
men hierbij in het oog, dat in deze stad nog andere groepen zullen zijn. Salomo b.v. had mede 
allerlei dienaars en vorsten in Jeruzalem. Het Nieuwe Jeruzalem is niet beperkt tot de Bruid 
alleen, maar omvat meerdere groepen. Daarop wijst Paulus in Gal. 4. 

De Bruid wordt de Vrouw des Lams, Op. 21:9. De titel: het Lam, komt alleen voor met be-
trekking tot Israël. Paulus gebruikt hem niet. De term: Vrouw des Lams bewijst, dat de Bruid 
getrouwd is. Op. 21 beschrijft dan ook een toestand na de toekomende eeuw van Hos 2. 

Men ziet dat Vrouw en Bruid in het O.T. te vinden zijn, dat beide behoren tot het naspeurlij-
ke, dat de Bruid verbonden is met Jeruzalem en Sion, dat een deel er van te Jeruzalem op de 
Pinksterdag verzameld was. Hoe kan men nu menen, dat de gemeente die Zijn Lichaam is, 
met Pinksteren begon? De Pinkstergemeente maakt deel uit van de Bruidsgemeente. En deze 
is UIT Israël. Ze staat echter niet op de lijn der Paulinische openbaring, die buiten-israëlitisch 
is. Allen die leren dat het Lichaam de Bruid is, komen in het wezen der zaak niet de Reforma-
tie te boven. Zij stellen de tegenwoordige groep feitelijk weer in de plaats van Israël. Het on-
derscheid maken tussen Israël en de Gemeente is wel een stap vooruit, maar als deze niet ge-
volgd wordt door nog andere en men geen drie sferen onderscheidt, blijft de verwarring be-
staan en strandt men nog binnen de hoofden van de nieuwe haven, die men wil aandoen, n.l. 
het, onderscheiden der groepen. Israël en de Bruid behoren nog tot de geslachten der aarde. 
Waarom verwart men ze met die der hemelen? En waarom ziet men het overhemelse niet? 

Het Lichaam was een absolute verborgenheid of geheimenis, niet eerder geopenbaard dan na 
Hand. 28:28 d.i. toen Paulus gevangene was. Hij zegt immers duidelijk, dat hij in zijn vlees 
de overblijfselen der verdrukkingen van Christus vervulde voor Zijn Lichaam hetwelk is de 
Gemeente, Col. 1:24. En daarvan was hij de bedienaar geworden naar de bedeling Gods die 
hem gegeven was om het woord Gods te completeren, aan te vullen, tot zijn volheid te bren-
gen, vs. 25. Deze aanvulling is de verborgenheid, die verborgen geweest is van (d.i. vanaf) 
eeuwen (aionen) en van geslachten d.i. die buiten de aionen en geslachten gehouden is, vs. 
25. Ze betreft Christus, de hoop der heerlijkheid, is niet voor de Bruid die uit Israël is, maar 
voor de heiligen uit de Heidenen, vs. 26, 27. De Bruid noemt Christus: haar Man. de Ge-
meente, Zijn Lichaam: haar Hoofd. Het Hoofd zijn betreft Zijn heerschappij ver boven alle 
dingen. Het Lichaam is geen Bruid maar een volkomen man, Ef. 4:13. De vereniging met het 
Hoofd is geen huwelijksverhouding, maar een organische levensverhouding. 

Men verwijst vaak naar Ef. 5:25-33 om aan te tonen, dat de Gemeente de Bruid is. We mer-
ken op, dat hier volstrekt van geen Bruid sprake is, maar gezegd wordt, dat evenals Christus 
(het Hoofd) de Gemeente (het Lichaam) liefheeft, de man (het hoofd der vrouw) de vrouw 
(de aanvulling of deel van het lichaam des mans) moet liefhebben. De vrouw wordt aange-
merkt als eigen lichaam des mans, vs. 28. De Leden van Christus’ Lichaam zijn van Zijn 
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vlees en van Zijn beenderen, vs. 30. Evenmin nu als de leden van ons lichaam onze bruid 
kunnen zijn, evenmin kunnen de Leden van Christus’ Lichaam de Bruid zijn. Ef. 5 trekt een 
parallel tussen de liefde van Christus tot de gemeente en die van man en vrouw. Het merkt de 
vrouw aan als lichaam des mans. Niet als zijn bruid, want deze is juist nog geen lichaam des 
mans want ze is nog niet met hem gehuwd. Paulus spreekt hier van een grote verborgenheid, 
iets wat hier niet nader ontvouwd kan worden, maar zeker niet doelt op de verhouding van 
bruidegom tot bruid wat geen grote verborgenheid kan heten. De zaak gaat dieper. 

Lichaam en Bruid zijn niet hetzelfde, niet identiek. Ze vormen twee groepen, een uit Israël, 
een uit Heidenen (in hoofdzaak dan). De laatste groep, het samen-lichaam met Christus (niet 
met gelovigen uit de Besnijdenis, zoals men tegenwoordig begint te leren) is er alleen krach-
tens de bedeling, d.i. uitdeling der genade. Zonder deze zou er geen Lichaam; van Christus 
bestaan. 

Filippensen 4:11-13 

“Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik 
ben: en ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles 
ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en 
gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft”. 

“Weest mede mijne navolgers” (3:17). 

Er zijn mensen die heel tevreden zijn over zichzelf en met welgevallen over hun eigen per-
soontje denken. Waarom? Omdat ze, door hoogmoed verblind, zichzelf tot maatstaf gesteld 
hebben. 

Er zijn gelovigen die steeds ongelukkig zijn. Ze zien misschien nog altijd op hun zonde. Deze 
hebben een hoge maatstaf leren kennen: Christus, maar ze zijn er zo ver van af! 

Nu zijn er echter ook die eigen nietigheid inzien en Gods norm, kennen, maar daarom toch 
niet treuren. Waarom? Omdat ze nu in geloofsgemeenschap staan met Christus en in Hem 
volmaakt zijn Waarom zouden ze nog op de gestorven oude mens zien, als ze op Hem kunnen 
zien, Die aan Vaders rechterhand zit? Ze kunnen zich in de Heere verblijden te allen tijd. Ze 
maken gebruik van hun geestelijke rijkdommen. 

Zo was het ook met Paulus, die vergenoegd was zelfs als hij vernederd werd en honger of 
gebrek leed. Paulus was redelijk en dat zijn wij dikwijls niet. Hij plaatste de geestelijke din-
gen niet gelijk met of onder de stoffelijke. Wat betekende het gebrek te hebben aan aardse 
goederen waar hij gezegend was met alle geestelijke zegeningen in het bovenhemelse? Kon 
dit tijdelijk gebrek in een aards ding opwegen tegen de volheid van het ander? Daarbij kwam 
nog dat hij zich wel bewust was, dat ook dergelijk gebrek Gode niet onbekend was. Ook dat 
kon ten goede werken: de Heere, Die nabij is, zou hem nooit nutteloos gebrek laten lijden. 

Als we Paulus’ leven nagaan staan we verbaasd hoe hij in korte tijd van heerlijkheid tot heer-
lijkheid voortliep. Daarentegen blijven wij dikwijls staan op de weg der behoudenis. Als we 
onderzoeken waarom, vinden we meer dan een reden; we willen hier slechts op één de nadruk 
leggen: men is zo dikwijls niet vergenoegd met wat men heeft. Of anders gezegd, men hecht 
niet genoeg waarde aan de dingen die God reeds tot onze beschikking gesteld heeft en maakt 
er geen gebruik van. Daarentegen tracht men dan misschien iets te krijgen dat buiten ons be-
reik ligt. Men is ondankbaar, want men sluit de ogen voor wat men heeft en is ongelukkig 
omdat men niet kan vatten wat men niet heeft. Is iets meer onredelijk? 

Zo zijn we allen min of meer. We gelijken op de geit, die door middel van een touw aan een 
paaltje vast ligt en over een ruime cirkel gras beschikt. Wat doet ze nu echter? Ze trekt maar 
steeds aan het touw, rekt de hals uit zo ver ze kan om toch maar enkele grashalmpjes te berei-
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ken, die juist buiten de haar toegeschreven kring liggen! En ondertussen vertrapt ze wat haar 
deel is en wat ze zonder moeite in bezit kan nemen. 

Als we op dergelijke wijze ongebruikt laten liggen wat we reeds ontvangen hebben, zal God 
ons dan méér geven? 

Als Christus voor U gestorven is en ge aan die dood deel hebt door geloof in Hem, wat ziet 
ge dan nog op uw zonde? Was Christus’ offer misschien niet volmaakt? En als het dat wel is, 
maakt ge het dan als het ware niet onvolmaakt? Is er geen verzoening en vrede? Is er geen 
rechtvaardigheid? Is er geen met Hem geplaatst worden aan Gods rechterhand? Waar ook 
onze positie is, laat er ons voortdurend van bewust zijn en ze, met al de daarbij behorende 
gaven, naar waarde schatten. Laat ons dankbaar gebruik maken van hetgeen we reeds hebben 
en zo naar onze positie wandelen. Dan bereiken we twee dingen:
Allereerst verheerlijken we God en in die weg geeft Hij ons nog méér en ten tweede staan de 
aardse dingen dan niet meer op de voorgrond. 

Goed, zal men zeggen, maar de zichtbare dingen willen ons telkens weer van die geestelijke 
heerlijkheden afhouden, hoe zullen we die invloed weerstaan? Ons antwoord is, dat God ons 
daartoe allerlei middelen gegeven heeft en we die moeten gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld het 
Schriftonderzoek en het doorgeven van Gods rijkdommen aan anderen. Uit de Schriften zien 
we steeds weer wat Christus voor ons gedaan heeft en wat Hij voor ons is, we worden er 
steeds weer opnieuw en beter bewust van, wat we in Hem bezitten en leren met dank gebrui-
ken wat ons gegeven is. Zelf voldaan zijnde, kunnen we dan ook van onze overvloed aan an-
deren geven en zien alzo gewoonlijk nog beter onze heerlijke positie. 

Men zij nooit tevreden met autosuggestie. We moeten ons niet inbeelden iets te hebben en op 
zo’n manier gelukkig... maar dwaas zijn. We willen alleen het werkelijke, hetgeen Schriftuur-
lijk is. Ook daarom is het steeds weer nodig terug te gaan tot de Schriften. 

Bij dit alles zij ons doel niet: steeds maar zegen verkrijgen, d.w.z. we moeten onszelf niet tot 
doel hebben. Als we onze begeerten bij God bekend maken, zeggen we er misschien bij: “ter 
verheerlijking van Uw naam”. Maar als God ons dan het begeerde schenkt, gebruiken we het 
soms niet méér tot onze eigen verheerlijking? Het prijzen der heerlijkheid Zijner genade, het 
verheerlijken van God moet steeds geheel op de voorgrond staan, niet onze eigen zegen of die 
van anderen. Dat zegenen zal vanzelf volgen, daar zorgt God dan wel voor. 

Zo dan, laat ons leren vergenoegd te zijn en ons te allen tijd te verblijden in de Heere. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI  N° 10 21 Mei 1932 

De Weg der Behoudenis 

XX. DE VRIJHEID 

WAT IS VRIJHEID?  
Wij moeten eerst goed bepalen wat wij onder vrijheid verstaan. De wil des mensen is óf het 
noodzakelijk gevolg van allerlei uitwendige invloeden, die op de mens inwerken én dan is die 
wil geheel gedetermineerd, óf er is, behalve de uitwendige invloeden ook iets, dat uit de mens 
zelf voortkomt en dat medewerkt om tot die wil te komen. Dan is er vrijheid ten opzichte van 
de uitwendige invloeden. Iets is gedetermineerd, als, door het kennen van alle oorzaken, het 
gevolg geheel bepaald is, zodanig dat dezelfde oorzaken telkens dezelfde gevolgen zullen 
geven. Zo weten wij b.v. dat in gegeven omstandigheden een steen, die in de lucht geworpen 
wordt, noodzakelijk valt. De beweging hangt niet af van de steen zelf, zodat hij nu eens zou 
vallen, dan eens niet zou vallen. Zo zal een hongerig dier, dat eten vindt, dit laatste noodzake-
lijkerwijs verslinden. In deze gevallen is er geen vrijheid, alles heeft plaats buiten het subject 
om. 

Van iets, dat gedetermineerd is, behoeven we niet noodzakelijkerwijs alle oorzaken te ken-
nen, maar wel moet in beginsel de mogelijkheid bestaan ze te kennen. Is het voor ons vol-
strekt uitgesloten zekere dingen te kennen (zoals men nu erkent het geval te zijn met de ver-
schijnselen met betrekking tot de atomen), dan heeft het determinisme geen zin meer. Het 
gehele probleem ontsnapt ons dan. Het is daarom beter in deze zaak niet te spreken van wat 
wij, gebrekkige en kortzichtige mensen, kunnen kennen van de oorzaken, maar van wat God 
kent. God nu kent alle dingen, ook hetgeen uit de mens voortkomt. Hij alleen kent het hart 
des mensen. Voor God is dus alles gedetermineerd; Hij kent alle oorzaken en dus alle gevol-
gen. Toch kunnen wij nog van vrijheid spreken, als een deel der oorzaken uit de mens zelf 
voortkomt. Dan hangt het resultaat van die mens af, al is het voor God gedetermineerd. 

Het spreekt vanzelf, dat de mens onderworpen is aan allerlei invloeden op lichaam en ziel, 
komende van allerlei schepselen, in het verleden en nu. Zelfs de toekomende dingen kunnen 
een invloed uitoefenen. Wij zijn dus niet vrij in die zin, dat er niets op ons inwerkt. De vraag 
is, of er ten slotte toch ook niet iets van ons bijkomt om onze wil te vormen. Al was het maar, 
dat wij de macht zouden hebben de uitwendige invloeden in zekere mate te controleren, zodat 
wij meer of minder aandacht aan sommige kunnen schenken. Niemand zal beweren dat er een 
volkomen vrijheid is van werken, maar daarom is er nog wel een gedeeltelijke vrijheid van 
keuze. 

Soms heeft men gezegd, dat de vrijheid bestond in het evenwicht tussen tegenstrijdige in-
vloeden. Dat nu is de vrijheid buiten de mens leggen. De ware vrijheid is de eigenschap die 
de mens toelaat, al was het maar ten dele, aan de uitwendige invloeden te ontsnappen. Er is 
natuurlijk een grens aan die vrijheid in de zin, dat sommige invloeden (van God) geheel on-
weerstaanbaar zijn. Niet tegenstaande de gewone uitwendige invloeden, is er dus iets van de 
mens bij om zijn wil te vormen. Werken dezelfde uitwendige invloeden op twee mensen, dan 
zal dus de uitslag kunnen verschillen, omdat de ene anders reageert dan de andere. Hier komt 
dan de persoonlijkheid op de voorgrond. Zouden alle oorzaken, die hun wil bepalen, buiten 
hen liggen, dan zouden zij dezelfde wil hebben en op dezelfde wijze handelen. Dan was er 
geen persoonlijkheid, geen verantwoordelijkheid. Dan waren het poppen, al waren zij als 
mensen gebouwd. 
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Men kan ook zeggen, dat als aan iemand wetten voorgelegd zijn, hij niet meer vrij is. Hier is 
“vrij” dan in een andere zin gebruikt. Het betreft hier meer een kwestie van verantwoorde-
lijkheid. De vrijheid zoals wij ze hierboven bepaald hebben, blijft er niet minder om: hij kan 
zich nog even goed of even weinig aan uitwendige invloeden onttrekken. Door die wet, is er 
hoogstens een invloed bijgekomen. 

Als wij dan vrijheid verstaan in de zin, dat de wil van de mens niet geheel bepaald is door 
uitwendige invloeden, maar er iets van hemzelf bij is,moeten wij verder onderscheiden tussen 
invloeden komende van God en invloeden komende van de schepping. Wij menen in het vo-
rige duidelijk gezien te hebben, dat in beide gevallen de mens gewoonlijk “vrij” is en wij zul-
len dit nog verder bevestigd vinden. 

Er zijn natuurlijk allerlei graden van vrijheid. Sommigen zijn bijna volledig slaaf van het 
uitwendige. Door het milieu waarin ze geplaatst zijn, zullen zij vanzelf “godsdienstig”, “vrij-
denker” of “bolsjewist” zijn. Anderen zijn wat meer onafhankelijk, doch ontsnappen niet aan 
de overwegende invloeden van hun midden. Al deze vormen de grote massa. 

Al hebben alle mensen de vrijheid in de zin, die we bepaald hebben, ze worden toch groten-
deels beïnvloed door de schepping en zijn van natuur slaaf der zonde. Hoe kunnen zij die in-
vloeden beter weerstaan, dus vrijer worden ten opzichte van de schepping? Er is maar één 
middel: de hulp inroepen van Hem, die alleen de kracht kan geven om door die invloeden 
niet meegesleurd te worden. Dus door meer gemeenschap met God. In Hem alleen ligt de 
ware en volle vrijheid. Zich tot Hem keren en Zijn wil doen, is dus de weg der vrijheid. De 
vrijheid van keuze wordt dan groter en daarbij wordt de mens dan ook vrij te doen wat hij 
wil. 

Hier komen we nu voor een schijnbare moeilijkheid. Als wij onder vrijheid verstaan een min 
of meer grote onafhankelijkheid ten opzichte van de uitwendige invloeden, hoe kan iemand 
dan méér vrij zijn, als hij meer afhankelijk is van Gods invloed? Is in “vrijheid” ook niet be-
grepen het vrij zijn te zondigen? En als iemand dat niet meer is, omdat hij naar Gods wil 
handelt, is hij dan nog vrij? 

De oplossing zien wij het best, als wij God zelf beschouwen. Is Hij vrij? Ontegensprekelijk. 
Kan Hij zondigen? Vanzelf niet, want dat zou willen zeggen dat Hij tegen Zijn eigen wil zou 
handelen. Wat ziet men dan hieruit? Dat het begrip vrijheid geen zin heeft als er slechts spra-
ke is van één persoon. Vrijheid en onafhankelijkheid kunnen maar bestaan als men meer dan 
één persoon beschouwt. Niemand, zelfs God niet, is vrij ten opzichte van zichzelf. Als Hij 
iets wil, dan wil Hij het tegenovergestelde niet. Dit alles spreekt eigenlijk vanzelf, maar het 
moet toch voor ogen gehouden worden, omdat het over het hoofd zien van de eenvoudigste 
dingen dikwijls aanleiding geeft tot de grootste moeilijkheden. 

Laat ons dit nu toepassen op de mens. Hij kan dus uit eigen wil, niet als een pop, zijn toe-
vlucht nemen tot God. Die beslissing is “vrij“ genomen en ze houdt in, dat hij in het algemeen 
genomen God wil laten handelen. Zoals wij reeds deden opmerken is daarom zijn eigen wil 
niet verdwenen: de twee vallen samen en God is zowel de volle oorzaak als de mens dat is. 
Dan is dus vanzelf alle gedachte aan verzet uitgesloten. Voor zo ver men zijn wil laat over-
eenstemmen met Gods wil, is er eenheid. Er zijn eigenlijk geen twee persoonlijkheden meer. 
Het begrip “vrijheid” is slechts toepasselijk tot op het ogenblik waarop men, “vrij”, d.i. ten 
dele onafhankelijk, zelfs van God, besloten heeft geheel van Hem afhankelijk te worden, door 
met Hem één te zijn. 

Meer gemeenschap met God wil zeggen meer onafhankelijkheid ten opzichte van de uitwen-
dige invloeden, die van de schepselen komen, dus meer vrijheid. Minder gemeenschap met 
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God, wil zeggen meer afhankelijkheid van de invloeden der schepselen, dus minder vrijheid. 
In het doen der zonde, of in de mogelijkheid ze te doen ligt dus geen vrijheid. 

De betrekkelijke vrijheid, het ten dele onafhankelijk zijn van de uitwendige invloeden, is ons 
door God gegeven (1).  

(1) Tegenover net pelagianisme, dat alles van de mens laat afhangen, zegt Dr. EL Bavinck in zijn Geref. Dogm. 
Deel II blz. 338: “Daarom moet de oplossing van het probleem in een andere richting gezocht worden, n.l. alzo 
dat God, doordat Hij God en de wereld zijn creatuur is, door Zijn oneindig groot weten en willen de zelfstandig-
heid en vrijheid der schepselen niet vernietigt maar juist schept en handhaaft”.

Dat is een kenmerk der redelijke schepselen. God was vrij ons die vrijheid te geven. Met de 
gave kende Hij al de gevolgen, voorzag Hij hoe wij vrij zouden handelen. Als Hij dat nu een-
maal besloten heeft, kan Hij Zelf niet het tegenovergestelde besluiten. Hij is in dit opzicht niet 
“vrij”, Hij is door Zichzelf gebonden. Niet echter door iets buiten Zichzelf. Vrijheid heeft 
geen zin meer. Maar als het schepsel dan van die gave gebruik maakt, kan men dan nog zeg-
gen, dat God het niet vrij kan laten, omdat Hij er anders zwak tegenover zou staan, omdat Hij 
anders niet meer soeverein zou zijn? Kan God eerst vrijheid geven en dan die vrijheid looche-
nen door in het schepsel altijd en in alles buiten dat schepsel om te werken? Men ziet dat God 
hier niet meer “vrij” is. 

Maar ontsnapt dan de leiding niet aan God? In genen dele want de toegekende vrijheid heeft 
grenzen. Het is vanzelf niet de absolute vrijheid van God, maar een soort vrijheid aan de sfeer 
van het schepsel aangepast. Die vrijheid is zodanig berekend, dat zij nooit Gods voornemen 
in de war kan sturen. God heeft van te voren in dat voornemen ingelast, wat nodig is om re-
kening te houden met de door Hem voorgekende wijze waarop Zijn schepselen “vrij” zullen 
handelen. 

Een vergelijking met een kind en zijn vader kan ons hier helpen, al is ze gebrekkig. Een vader 
heeft het voornemen gevormd zijn kind tot een zekere stand op te leiden. De grote lijnen 
worden door de vader bepaald, maar daarom kan hij het kind wel vrijlaten b.v. in de tuin te 
spelen. In de kring waar het vrijgelaten is, kan het vader’s plan niet hinderen. In werkelijk-
heid is het meer ingewikkeld. Het kind kan bij het spelen zijn arm of been breken en zo va-
ders plan toch in de war sturen. Vader heeft dus toch eigenlijk de leiding niet meer, zelfs in 
zijn algemene plan. Hier ziet men nu het verschil tussen God en de mens. Al raakt de mens in 
zo’n geval het stuur kwijt, bij God is dat niet zo, zelfs als Hij de mensen vrijlaat. Het verschil 
ligt onder meer hierin, dat de vader het accident niet kan voorzien en God wel. De mens kan 
geen rekening houden met de gevolgen der vrijheid. God neemt daarentegen die gevolgen 
ook op in Zijn te voren gemaakt plan. Wij komen later nog op een en ander terug. (Zie ook 
Hoofdstuk I). 

In elke sfeer zijn ook graden van vrijheid. Hier hangt alles af van de wandel van de mens. 
Het doel moet zijn, door gehoorzaamheid te komen tot de grootst mogelijke vrijheid, die met 
die sfeer overeen komt. 

In het begin dezer reeks hebben wij gezien, dat ook de ongelovige in zijn sfeer iets (betrekke-
lijks) goeds kan doen. Hij heeft dus ook een soort van vrijheid. En hij kan die meer en meer in 
bezit nemen door dat goede ten volle te doen, wat ten slotte neerkomt op het verheerlijken 
van God op de wijze, die aan zijn toestand is aangepast. Later zullen wij zien, dat er dan ook 
van hem van een zekere gerechtigheid kan gesproken worden. 

Laat ons nu de Schrift nagaan over vrijheid. 
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REEKS I. 

Het Profetische Woord 

N° 63. 

INDELING VAN HET N.T.  

Zij die ons tot dusver in onze uiteenzettingen gevolgd zijn en ingezien hebben, dat de tussen-
bedeling daar begint, waar Israël geestelijk van Godswege 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 nu 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: invoorwerking uitwerken, op beperkte 
schaal, meer hoofdelijk, niet nationaal, naar verkiezing, niet naar algemene roeping. De zege-
ning 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 indeling: 

1 Evangeliën 2 Handelingen 3 Zendbrieven 
Paulinische 

Algemene 

We hebben echter met Israëls herstel en de wederkomst van Christus te rekenen. Daarvan 
spreekt Openbaring. Dit Boek is, zoals nader blijken zal, voortzetting van Daniël, welk Boek 
naar we zagen, voor Israël is. Openbaring is nadere aanvulling en uitwerking van Daniël. In 
tweede aanloop hebben we: 

1 Evangeliën 2 Handelingen 
Paulinische 

Algemene 
Zendbr. 4 Openbaring 

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 tot Gods Volk gerekend werd en waarin een voor-
vervulling van het N. Verbond plaats had en die welke daarna geschreven zijn, toen God de 
werking van het N. Verbond opgeschort had, omdat Israël uitviel en het N. Verbond alleen 
kan werken met Israël als centraal volk. 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: 

1 Evangeliën 

4 De Tussenbedeling 

2 Handelingen 

5 Openbaring 

3 de door Paulus voor Hand. 
28 geschreven brieven 
De Algemene Zendbrieven 
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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 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 vrij-
lating uit Rome. Eigenlijke gevangenschapbrieven zijn het niet. We zullen ze in de tweede 
reeks opnemen. Zo krijgen we dan, dat Paulus, als we Hebreeën 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 wel ontleend hebben aan de Companion Bible, deze: 

 1 I Thess.   Geschreven  ±   52 na Chr. 
        2 II Tess.   Geschreven  ±   53 na Chr. 

3 Hebr.     Geschreven  ±   54 na Chr. of later 
4 I Cor.     Geschreven  +   57 na Chr. 
5 II Cor.     Geschreven  ±   57 na Chr. 

     6 Galaten   Geschreven  ±   57-58 na Chr. 
7 Romeinen  Geschreven  ±   58 na Chr. 

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, Galaten kan zeer 
wel voor 1-2 Cor. geschreven zijn, Hebreeën 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. Hel is nu opgeschort. Waar het nu 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. Hier-
mee krijgen we een voorvervulling in de Pinkstertijd en een eindvervulling in de toekomst. 
Evenals op het 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 nu de 
bijeenroeping plaatsvinden. Hiermee krijgen de 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 op-
nieuw gelden in de toekomst evenals de inzettingen van het Oude Verbond weer kracht kre-
gen toen Israël vernieuwd was. We krijgen zo een Handelingengroep en een Openbaring-
groep. 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: 

1 Evangeliën 2 Handelingen met 
de oudere Paulini-
sche brieven en de 
Algemene Zendbrie-
ven 

3 Tussenbedeling 4 Openbaring met de 
oudere Paulinische 
brieven en de Alge-
mene Zendbrieven 
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Paulus’ zeven nog overblijvende Brieven zijn voor of met het oog op de Tussenbedeling ge-
schreven. 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, waar-
bij de jaartallen weer benaderd zijn: 

          Voor de Verborgenheid           Naast de Verborgenheid 

1 Efeze                 ± 62 na Chr. 

2 Colossenzen      ± 62 na Chr. 

3 Filippenzen        ± 62 na Chr. 

 

 
7 II Timotheus       ± 68 na Chr. 

 

 

4 Filemon            ± 62 na Chr. 

5 Titus                  ± 67 na Chr. (?) 

1 Timotheus          ± 67 na Chr. (?) 

 

We krijgen nu als vierde en laatste het volgende overzicht van het N.T.: 

 
I.De Evangeliën 

Mt., Mk., Luk., Joh. 

Inleiding tot het N. Verbond. 

Het Koninkrijk aangekon-
digd en verworpen. 

II.Handelingen 

Het N. Verbond aanvangend. 

Het Kon. Opnieuw aangebo-
den en weer verworpen. 

Het N.V. opgeschort. 

Paulus’oudste brieven: 
1-2 Thess., Hebreeën, 
1-2 Cor., Galaten, Romeinen. 
Algem. Brieven 
Jak., 1-2 Petr., 1-3 Joh., Ju-
das 

III.De Tussenbedeling Ef., Col. Fil. 2 Tim. Filemon, Titus, 1 Tim. 

IV.Na de Tussenbedeling 

Voortzetting van het N. Verbond 

 

V. Openbaring 

Het Koninkrijk opgericht. 

Paulus’oudste brieven 
1-2 Thess., Hebr., 1-2 Cor., Gal., Tom. 
Algemene brieven 
Jak., 1-2 Petr., 1-3 Joh., Jud. 
 

We hebben dus een Handelingen groep en een Openbaring groep. Neemt men de tussenbede-
ling weg, dan schuiven zij in elkaar. Zonder Israëls terzijde zetting was er toch een tijd ge-
weest, waarin Christus verhoogd zou zijn aan. ’s Vaders rechterhand. Veel dingen uit de pro-
fetie hadden dan nog vervuld moeten worden voor Hij het Kon. had kunnen oprichten. Het 
bijzondere der tussenbedeling is echter, dat Israël geheel als volk uitgeschakeld is, andermaal 
uit zijn land verdreven. En dat God ondertussen een hogere heerlijkheid bereidt voor de Ge-
meente die het Lichaam van Christus is. Deze groep verwacht niet ’s Heeren wederkomst 
voor zich, al gelooft hij dat de Heere zal wederkomen voor Israël en anderen. Hij heeft een 
hogere verwachting. De wederkomst kan zijn hoop niet zijn, omdat zijn 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.  

1. Wet 2. Profeten 3. Psalmen 4. Evangeliën 
5.Handelingen groep 
Algem. Brieven 

7.De Verborgenheid 
De Efezengroep 

6.De Openbaring groep 
Algemene brieven 



Jaargang	1932-1	 Pagina	115	
 

Paulus’oudste brieven Ef., Col., Fil., 2 Tim. 
Er naast Filemon,  Tit., 1 Tim. 

Paulus’oudste brieven. 

Tussen groep 5 en 6 ligt de Efezengroep, 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. Nu is dat gegeven en is Gods Woord 
volkomen in delen. 

Zij die menen dat de Efezengroep volstaan kan met 3 Brieven, zijn gelijk aan mensen, die zo 
naïef 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 verdie-
pingen. De grondslag is Jezus Christus. Daarop reizen de verschillende afdelingen, de groe-
pen, op. Eerst Israël, dan Abrahams geestelijk zaad, uiteindelijk de Gemeente die Zijn Li-
chaam is. Tot de laatste, de hoogste groep nu, voert ons de Efezenreeks. Zonder al het voor-
gaande kan Efeze niet verstaan worden. Alleen hij die door Gods genade tot deze hoogte ge-
leid 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 evenzogoed door leren de cultuur moet eigen maken van het 
land waarover hij eenmaal heersen zal, zo maakt God ons door Zijn Geest het vroeger geo-
penbaarde eigen om ons de positie van Efeze te geven. Dat mag sneller of langzamer gaan, 
geschieden doet het. Niemand komt tot de positie van Efeze dan door het bloed van Christus 
en door Zijn dood. Zo is de hele Schrift voor ons, maar handelt niet over de Efezengroep. 
Men houde dat verschil in het oog. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 

N° 46. 

HET EEUWIGE (AIONISCHE) LEVEN. 
Wie aionios, aionisch verstaat en er niet allereerst in draagt de westerse-filosofische gedachte 
van eindeloos, maar: behorende tot, een aioon doorlopend leven, waarin tevens ontwikkeling 
is, heeft geen moeite met de term “eeuwige leven”. Ziet men dat de eeuwige God gezien 
wordt in betrekking tot de eeuwen, dat de aionische Geest Gods Geest is, werkend in de aio-
nen, zoals Hij elders heet de Heilige Geest, wat niet zegt, dat Hij heiligheid is maar wat een 
bijzondere verhouding aangeeft, dan zal men ook zien, dat het aionische leven het leven is, 
aanvangend in de toekomende eeuw, en in tegenstelling staat met ons broze leven, dat het het 
leven is, geopenbaard in de toekomende aioon.. Basistekst is naast Gen. 13:15 ook Mk. 10:30 
en Luk. 18:30. 

Aionisch leven is leven, bezien vanuit een bepaald oogpunt. De H. S. spreekt ook van ander 
leven. In 1 Tim. 4:8 is sprake van het tegenwoordige leven. De godzaligheid heeft de belofte 
voor het tegenwoordige en het toekomende leven, Gr.: het nu (zijnde) en het toekomende le-
ven. Het toekomende leven is hier identiek te nemen met het aionische. 

In de toekomende eeuw zal er ook ander leven zijn. Zij die niet in de Zoon geloven, hebben 
dan “tijdelijk” leven, d.i. voor een tijd, niet de hele aioon door. Zie Jes. 65.20. Aionisch staat 
dus in tegenstelling met iets dat niet aionisch is, dat niet de hele aioon duurt, dat voor een tijd 
is. En in dat voor een tijd ligt de onvolkomenheid. De tarwe die voor een tijd is, draagt geen 
vrucht. In de term: aionisch leven, ligt daarom niet alleen een ononderbrokenbeid, maar ook 
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een volkomenheid in. 

Het aionisch leven is het leven de hele toekomende eeuw door. De belofte ervoor ligt in Gen. 
13:15 en is gegeven voor de aionische tijden, zoals de grondtekst van 2 Tim. 1:1 en Tit. 1:2 
zegt. Dit leven is nu alleen in Christus, niet in de gelovige. 1 Joh. 5:11 is hierin even beslis-
send als Mk. 10:30 en Luk. 18:30. Het kan pas uitbotten in de toekomende eeuw als Christus 
wedergekomen is en de opstanding heeft plaats gehad. Juist, omdat de leer der opstanding in 
het algemeen verwaarloosd wordt, heeft het aionische leven de betekenis van eeuwig leven 
gekregen. Christus heet de Eersteling die levend geworden is. Die van Christus worden le-
vend gemaakt in Zijn toekomst. 

Daarmee vangt voor hen het eeuwige leven aan. Evenmin als Christus nu al wedergekomen 
is, evenmin is het aionische leven al aangevangen. Alles is nog vergankelijk, “tegenwoordig” 
leven. 

HET EEUWIGE LEVEN BEERVEN.  
De eerste maal, dat de term “eeuwig leven” voorkomt in het N.T. is Mt. 19:16. “Meester, wat 
doende zal ik het aionische leven hebben?” vraagt de rijke jongeling. Hoe komt hij daartoe? 
Op grond der Wet. “De mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven.” Hij behoeft nu 
niet te blijven leven, hij kan de dood zien, hij kan heengaan naar zijn eeuwig huis, het huis 
zijner eeuw, Pred. 12, hij zal het leven “in der eeuwigheid” verkrijgen. 

De Heere Jezus zei tot de jongeling, hoe het aionische leven te verkrijgen is, n.l. door het 
doen der wet. De jongeling meende alles al volbracht te hebben. Eén gebod was echter niet 
volbracht: het niet begeren: hij had vele goederen. Was dit verkeerd? Op zichzelf niet. Maar 
die goederen hadden in het jubeljaar uit moeten gaan. Die jongeling hield dus de wet niet en 
wilde ze niet houden: hij ging bedroefd heen toen de eis tot hem kwam. Hij kon dus het le-
ven, beloofd op het volbrengen der wet, niet ontvangen. Men ziet nu waarom de Heere hem 
voor de eis stelde alles te verkopen. Hij kon als hij Christus volgde een nog hogere schat krij-
gen, die in de hemel, d.i. tot de Abrahamietische gelovigen gaan behoren. Hij deed dit niet. 
En ook zo bleek weer, dat niet een de Wet hield. 

In Mt. 19:29 is sprake van het ontvangen van het aionische leven op grond van het alles ver-
laten en Christus volgen. 

MT. 25:46.  
In Mt. 25 wordt gezegd, dat de rechtvaardigen uit de volken zullen gaan in het aionische le-
ven. Men lette er op, dat Mt. 25 niet spreekt van gestorvenen, van geoordeeld wordende do-
den. De levende volken worden voor Christus rechterstoel vergaderd. Dan heeft de scheiding 
plaats. De rechtvaardigen ontvangen aionisch leven op grond van wat zij voor Christus broe-
ders gedaan hebben. Van geloof in Christus wordt hier niet gesproken, Het is op grond van 
het medelijden met Christus’ broeders, de om der gerechtigheid vervolgde Israëlieten. De-
zelfde gedachte n.l. om het goede te werken, vinden we in Rom. 2. God zal een iegelijk ver-
gelden naar zijn werken, dengenen wel, die met volharding in goed doen heerlijkheid, eer en 
onverderfelijkheid zoeken het aionische leven, maar dengenen, die twistgierig zijn en die der 
waarheid ongehoorzaam, doch der gerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn 
vergolden worden, verdrukking- en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade 
werkt,, (Gr.: uitwerkt) maar heerlijkheid en eer en vrede aan iegelijk die het goede werkt, 
eerst den Jood en ook den Griek. Vs. 6-10. Dit geldt in het algemeen, want er is geen aanne-
ming des persoons, vs. 11 

Vraagt men ons of dat het goede werken uit de mens zelf is, dan zij geantwoord, dat ieders 
hart onrein is, maar dat God de wilskeuze geeft en het geweten hierin mee spreekt. Valse lij-
delijkheid maakt van de mens een “stok ,en een blok”, God stelt hem voor een zekere ver-
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antwoordelijkheid al naar het licht dat hij heeft. In vs. 45 zei Paulus, dat de gedachten be-
schuldigen of ontschuldigen, dat de Heidenen een inwendige wet hebben. Op grond niet van 
het houden van die inwendige wet, want dat kan niemand dan die absoluut goed is, maar op 
grond van het streven om die wet trachten te houden, waartoe God een ieder de kracht wil 
geven, zal aan vele Heidenen aionisch leven gegeven worden. Van alles is God de Bron, beter 
de Wasdomgever, maar men kan met Gods verlangen meegaan of dat weerstaan. De Geestes-
openbaring is ruimer dan de Christusprediking. Althans tot lieden. Eenmaal zal dat anders 
zijn. 

Men zal ons kunnen vragen, waartoe de Christusprediking, d.i. de prediking van Christus in 
de wereld, dan nodig is. Is de Geestesopenbaring en inwerking in de gewetens der mensen 
dan niet voldoende. Waartoe evangelisatie en zending? De prediking van Christus is nodig 
om tot de volmaking in God te leiden, om de volle verzoening met God te verkrijgen. En 
vandaar tot meerdere verheerlijking Gods en tot rijker heil van het schepsel. De Christuspre-
diking geeft aan het onbestemde zoeken naar God een concrete vorm, die verstand en hart 
bevredigt en aan de hele persoon des mensen meer positief ten goede komt. 

De prediking des evangelie brengt uit het tasten en zoeken in het duister tot het licht van 
Gods aangezicht. Zelfs als het onder een “deksel” geschiedt. Nochtans zal God, niet volgens 
ons, maar volgens Paulus’ evangelie, Rom 2:16 oordelen naar de verborgen dingen der men-
sen en hun hart aanzien. En aan hen, die uit eerbied voor Zijn Wezen, uit door Hem, al is het 
in beperkte mate gegeven licht, waaruit een streven naar onverderfelijkheid geboren werd, het 
aionische leven geven. Zij zullen niet achterstaan bij Israël, dat de verlichting der Wet had. 
God zal rechtvaardig oordelen. 

Mk. 10:17, zie Mt. 19:16. Zie ook Luk. 10:25: 18:18. 

Mk. 10:30 en Luk. 18:30 zijn reeds besproken. Het aionische leven vangt eerst aan bij de op-
standing der toekomende eeuw, Luk. 20:35. 

IN JOHANNE S’ EVANGELIE. JOH. 3.  
In Joh. komt de term 17 maal voor. Het eerst in de bekende, in het algemeen niet begrepen 
tekst van hfdst. 3:14, 15. “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet 
ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, het eeu-
wige (aionische) leven hebbe.” Wie inziet, dat dit een openbaring is voor Israël, begrijpt de 
term: Het is het leven der toekomende eeuw. Zo ook in 3:16: “Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige (aionische) leven hebbe.” Ook 3:36: “Die in de 
Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven (n.l. omdat Hij de Zoon heeft), maar die den Zoon 
ongehoorzaam is, die zal het leven (dat aionische leven vanzelf) niet zien, maar de toorn 
Gods blijft op hem.” 

Men zie deze teksten in Israëls sfeer en vatte ze niet op in westers-theologische zin, waaraan 
tot basis ligt de leer der onsterfelijke, d.i. na het sterven voortlevende ziel. We geven toe dat 
de tekst van Joh. 3:16 velen tot onvergankelijke zegen geworden is en nog worden zal ook al 
werd hij en wordt hij verkeerd gepredikt. Zoals met zoveel Schriftwoorden het geval is. Ook 
hierin is Gods al overheersing duidelijk: Uit het gebrekkige schept Hij het goede. Maar al is 
dit zo, daarom mag verkeerde uitlegging de toegang niet sluiten tot meer. Iemand die zijn 
sleutel verliest, moet wellicht met een loper van de smid in zijn huis komen. Maar dan kan hij 
de andere kamers wel openen. Zo mogen zij die door Westerse uitlegging van Joh. 3:16 door 
God behouden werden, nu, eenmaal “thuis” zijnde, niet in de voorhal blijven staan, maar ver-
dere kamers openen van Gods schathuis om voort te gaan in het “paleis Zijner heiligheid” en 
te zien, dat achter of liever voor het aionische leven nog rijker leven ligt, het leven met Chris-
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tus verborgen in God. 

TOT EEUWIG LEVEN.  
Vier maal gebruikt Johannes de term: tot aionisch leven, n.l. in 4:14, 36; 6:27 en 12:25. 

Joh. 4:14 Het water dat Christus geeft, wordt een fontein, springende tot aionisch leven, Het 
is het eeuwige leven zelf niet. Dat ontspringt er uit. Zoals een fontein ontspringt tot een rivier, 
zo vloeit uit het geloof in Zijn woord het eeuwige leven voort. In de opstanding concretiseert 
het zich in het lichaam der opstanding. 

Joh. 4:36 zegt: “En die maait, ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwigen leven,” d.i. 
gericht op, uitkomende in het aionische leven. 

Joh. 6:27. De Heere Jezus zegt te werken om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Aldus 
de S.V. Ook hier geeft de tekst een richting, een doel aan. 

Joh. 12:25 “Die zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, 
zal het bewaren tot het eeuwige leven.” In het Grieks staat: Die zijn ziel, d. i. persoon, lief-
heeft zal ze verliezen, d.i. omkomen, maar die zijn ziel, d.i.: zichzelf, haat, d.i. verzaakt, ach-
terstelt bij Christus, zal ze bewaren tot aionisch leven. Men kan dan wel zijn lichaam doden, 
hij staat weer op en bewaard zich tot het aionische leven. Indien hij het eeuwige leven nu 
reeds had, kon hij zich niet bewaren tot eeuwig leven. Waarom zou men iets bewaren tot iets 
dat men al heeft. De Heere wil zeggen: Het aionische leven wordt zo zijn deel. 

JOH. 5.  
In Joh. 5:24 wordt gezegd: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, die Mijn woord hoort en gelooft 
Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, 
maar is uit den dood overgegaan in het leven.” Het woord verdoemenis is verkeerd vertaald, 
er staat eenvoudig: crisis, oordeel. Bedoeld oordeel is het eeuwig oordeel waarvan Heb. 6:2 
spreekt, het oordeel van de toekomende eeuw. Dan is er n.l. verkoeling, dat is verkwikking, 
en eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren, Hand. 3:19, 2 Thess. 1:9. Door het geloof 
ontkomt men aan dat verderf en krijgt men het leven die toekomende eeuw door. Aionisch 
leven staat hier weer tegenover wat niet de aioon duurt. Wat geen aionisch leven heeft, is aan 
het oordeel onderworpen dat in zijn sterkste vorm verderf is. 

Joh. 5:39 “Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te heb-
ben.” Hiervoor moet staan: Gij onderzoekt de Schriften. De Griekse vorm is voor tweeërlei 
vertaling vatbaar. Uit het redengevende want volgt, dat het geen gebiedende wijs is maar een 
tegenwoordige tijd. De Farizeën meenden, dat het onderzoek der Schriften recht gaf op het 
eeuwig leven. Zij wilden tot Christus niet komen om het leven te hebben. De Heere zegt nu, 
dat dié Schriften van Hem getuigen, dus het onderzoek het leven niet geeft maar dat de 
Schriften leren dat dit in een Persoon is. 

JOH. 6-12.  
Zie voorts 6:40 , 47 , 54, 68. 

Joh. 10:28 “En Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeu-
wigheid.” Wie inziet dat de “eeuwigheid” niet begint na het sterven maar de toekomende 
eeuw is, zal te sterker steun hebben voor de overtuiging, dat het eeuwige leven niet is het ein-
deloze leven zoals men dat opvat, maar het leven, dat aanvangt in de toekomende eeuw en 
zeer zeker onafgebroken doorloopt in die eeuw, maar tevens een ontwikkelingsgang tot meer 
volkomenheid inhoudt. In Christus als Hoofd boven alle dingen is meer. In Hem is de vol-
maaktheid die boven het eeuwige leven stelt. 
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Joh. 12:50 “Zijn gebod is het eeuwige leven.” Dit is: leidt tot dat leven. Al wat God Christus 
geeft, ontvangt van Hem het eeuwige leven, n.1. in de opstanding, 17:2. Het eeuwige leven 
bestaat naar de geestelijke zijde in het kennen van God en van Jezus Christus als de Gezonde-
ne 17:3. 

HANDELINGEN.  
Eeuwig leven komt verder voor in Hand. 13:46 en 48,waar we weer vinden: tot eeuwig leven. 
 
IN PAULUS’ BRIEVEN.  
Rom. 6:23 bewijst dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft, dus niet eindeloos kan voortle-
ven. De bezoldiging der zonde is de dood, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Hoe kan 
iets, dat een genadegift is, van scheppingswege al ons bezit zijn? Als alle mensen van nature 
al eeuwig zullen leven, waarom heet het eeuwige leven dan een genadegift. 

Zij die geloven aan een onsterfelijke ziel, vatten het eeuwige leven op als een volle gemeen-
schap met God. Dan moet men ook aannemen, dat de zielen der ongelovigen buiten God 
voortleven en dit eeuwig kunnen doen. Dit gelooft het Calvinisme. De fout hierbij is, dat men 
geen onderscheid maakt tussen ziel en geest, wat de Schrift wel doet. Is de dood een schei-
ding tussen lichaam en ziel, dan is hij, als er ziel en geest is, dat ook tussen deze twee. Zo zou 
men tot twee eeuwig gescheiden onsterfelijkheden moeten komen, iets waar de Schrift niets 
van weet. De grondfout van dergelijke leringen ligt in het niet onderscheiden van ziel en 
geest, en het begrip “eeuwigheid”. 

Gal. 6:8 Men maait uit de Geest het eeuwige leven. Heeft men het dan, als men uit het vlees 
als vlees geboren is? 

Verder komt de term nog voor in 1 Tim. 1:16, 6:12 en 19; Tit. 1:2 en 3:7. 

1 Tim. 6:12 zegt te grijpen naar het eeuwige leven. Dit ligt waarschijnlijk in de lijn van zijn 
roeping en verkiezing vast te maken en de geboorte uit de Geest, Joh. 3:6 te realiseren in een 
godzalige praktijk. 

Tit. 1:2 spreekt van de hoop op eeuwig leven, bewijs dat het niet van nature inherent, in ons 
inliggend, is, evenmin als Israël Kanaän al had, al was het er toe geroepen en al ging het er 
heen. Israël moest naar Kanaän grijpen, zo de geroepenen naar het eeuwige leven. 

IN 1 JOH. EN JUDAS.  
In 1 Joh. komt de term 6 maal voor, n.l. 1:2 en 2:25, waar het eeuwige leven een belofte heet, 
men heeft het dus alleen in hoop. 3:15: geen doodslager heeft het eeuwige leven in zich blij-
vende, d.i. heeft geen hoop om de hele toekomende eeuw door te leven. Men weet, dat Johan-
nes spreekt van de laatste ure. Als zijn Brief volle kracht verkrijgt, is het dicht tegen Christus’ 
wederkomst. Vele Israëlieten zullen die beleven, ook onrechtvaardigen. Die nu hebben, al 
beleven zij ook hèt aanbreken van de toekomende eeuw, het aionische leven, het leven van 
die eeuw, niet in zich blijvend, daar de zondaars zullen uitgeroeid worden. 

5:11, 13, 20. Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige leven, d.i. in Hem is het 
eeuwige leven, 1 Joh. 5:11 en Hij is de hoop er voor. 

Jud.:21 zegt, de barmhartigheid Gods te verwachten tot eeuwig leven, dat is: de uitkomst zal 
zijn aionisch leven. 

De term komt niet voor in Openbaring. Ook niet in de latere Brieven van Paulus (Ef., Col., 
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Fil., Filemon, 2 Tim.). Zelfs niet in Hebreeën. Wie alles nu nagaat met het voornemen der 
eeuwen voor ogen, zal van het geheel een duidelijk inzicht kunnen krijgen. Het aionische le-
ven komt eerst tot uitbotting in de toekomende eeuw, dan wordt het gegeven water tot een 
springende bron. 

EN NA HET AIONISCHE LEVEN?  
En daarna, zal de lezer vragen. De toekomende eeuw eindigt immers, eindigt dan ook dat le-
ven niet? Het antwoord hierop is, dat wie aionisch leven ontvangen heeft, tevens het ware, 
wezenlijke, onvergankelijke leven heeft ontvangen. In Christus is het eeuwige leven. Waar de 
dood niet meer over Christus heerst, heerst hij ook niet meer over hen, die aionisch leven ont-
vangen. Aionisch leven is leven uit God. En dat leven eindigt nimmer. 

Zij die het aionische leven ontvangen, worden levend gemaakt, wat nog iets meer wil zeggen 
dan dat zij worden opgewekt. Levend maken is onvergankelijk leven meedelen. Niet alleen 
de ontslapen gelovigen moeten levend gemaakt worden, maar ook de overgeblevenen, dus de 
levenden, want allen die van Christus zijn, dus ontslapenen en levenden worden levend ge-
maakt in Zijn toekomst. 

WAT VOOR HET LICHAAM VAN CHRISTUS? 
Ten slotte nog het volgende:  In de Brieven, handelend over de Gemeente die Zijn Lichaam is, 
ontbreekt de belofte van het aionische leven. Noch in Efeze, noch in Colossenzen of Filippen-
sen komt de term voor. Dat is niet toevallig. Het Lichaam van Christus heeft ook aionisch 
leven. Maar ook meer dan dat. Het behoeft niet te wachten in de graven (Joh. 5:28) tot de 
toekomende eeuw aanbreekt, het verkrijgt in Christus een heerlijkheid die boven de aionen 
uitgaat. Christus heeft in Zijn vernedering en verhoging het leven der aionen doorlopen en is 
boven de aionen uit gekomen. In Hem is een voller leven. Dat is een deel van de verborgen-
heid van Christus. En dat kan ook het deel worden van hen, die geroepen worden Hem als 
Hoofd boven alle dingen te zien, van de leden Zijns Lichaams. Daarom zien deze niet uit naar 
het aionische leven dat eerst aanvangt bij Zijn wederkomst, zij jagen naar een boven aionisch 
leven, verkregen door de uitopstanding (het Christus’ dood gelijkvormig worden). Dit boven 
aionisch leven is even ver boven het aionische leven als Christus als Hoofd boven alle dingen 
boven alle overheid en macht en naam is. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI Nr. 11 4 Juni 1932 

De Weg der Behoudenis 

DE VRIJHEID IN DE SCHRIFTEN.  
Wij schrijven enkele delen over, die ons hier kunnen helpen: 
 

Joh. 8:32  “De waarheid zal u vrijmaken”. 
Joh. 8:34  “Die de zonde doet, is slaaf der zonde”. 
Joh. 8:36  “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij  

  zijn”. 
Rom. 6:18, 22 “En vrijgemaakt zijnde van de zonde”. 
Rom. 8:2  “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij  

   vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods”. 
Rom. 8:21  “Schepsel... vrijgemaakt... tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen 

  Gods”. 
2 Cor. 3:17  “Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid”. 
Gal. 5:l ”Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft”. 
 
De twee uitersten zijn: Volkomen slaaf der zonde en volkomen vrij in Christus. De mensen 
bevinden zich in allerlei tussentoestanden. In Gal. 5:1 zegt Paulus eigenlijk: “Christus be-
vrijdt ons”, zij zijn niet volkomen vrij, zoals verder blijkt uit v.17: “Want het vlees begeert 
tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet 
doet hetgeen gij wildet”. Men is niet vrij, d.i. volkomen vrij, maar men kan het worden. 
 
Zo is ook de slaaf niet volkomen slaaf, maar heeft nog iets over van de vrijheid. Wij hebben 
inderdaad in het voorgaande gezien, dat de mens na de val nog iets overgehouden heeft van 
Gods beeld. Dat vrije nu, dat nog in hem is, zonder hetwelk hij eigenlijk geen mens meer zou 
zijn, is voldoende om te reageren op hetgeen aan zijn positie is aangepast en door God voor-
gelegd wordt. God spreekt uit de schepping en die stem kan hij verstaan. Zo kan God hem tot 
bekering leiden (Rom. 2:4). Moest God hem door een werking buiten hem om bekeren, dan 
maakte Hij er een pop van. Al kan de mens niet op vrije wijze iets doem, toch heeft hij nog 
een vrijheid van keuze. 
 
Dat de natuurlijke mens enige vrijheid heeft, d.i. enigszins onafhankelijk kan zijn van uit-
wendige invloeden, zelfs die van God, zien wij indirect uit het feit, dat hij kan geoordeeld en 
gestraft worden. Indien God niets deed of indien Zijn invloed onweerstaanbaar was, en er dus 
absoluut geen vrijheid was, zou er ook geen verantwoordelijkheid zijn, dus ook geen oordeel 
en nog minder straf. Was alles gedetermineerd, buiten de medewerking van de mens om, dan 
kon hij wel van de heerlijkheid uitgesloten worden, maar niet geoordeeld worden. 
 
Maar ook de gelovigen zijn betrekkelijk vrij en niet slechts een willoos instrument in Gods 
handen. Daarom ook overal verantwoordelijkheid. Tot hen kan God echter in een nieuwe taal 
spreken, die duidelijker Zijn wil uitdrukt en hen zo gemakkelijker tot meer vrijheid leidt. Het 
is niet meer alleen de taal van de natuur, maar die van Gods Woord en Geest. In elke sfeer is 
vooruitgang als Gods verlangen gedaan wordt, achteruitgang als men Hem weerstaat. Juist 
zoals bij de opvoeding van een kind. 
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Des te hoger de sfeer, des te groter is de mogelijkheid Zijn verlangen te kennen en te doen en 
des te groter is de vrijheid. Ook bestaat in elke sfeer een vooruitgang: hoe meer we praktisch 
de mogelijkheid benutten, hoe vrijer we zijn en hoe beter we geschikt zijn verder te gaan op 
die weg. 
 

Hoe meer wij onze wil leren schikken naar Gods wil, hoe meer wij vrij worden. Eén gaf ons 
daarin een volkomen voorbeeld: Jezus Christus. 

DE WIL IN DE SCHRIFTEN.  
Dikwijls vermelden de Griekse Schriften iets van de wil des mensen op zulk een wijze, dat 
men duidelijk ziet, dat hij God kan weerstaan. Wij vergenoegen ons met enkele plaatsen op te 
geven: 

Mat. 11:14  “En zo gij het wilt aannemen”. 
Mat. 15:28  “U geschiede, gelijk gij wilt”. 
Mat. 19:17, 21 “Wilt gij het leven ingaan... Zo gij wilt volmaakt zijn...”. 
Mat. 23:37  “Gijlieden hebt niet gewild”. 
Joh. 5:40  “Gij wilt tot Mij niet komen”. 
Joh. 7:17  “Zo iemand wil deszelfs wil doen”. 
Op. 22:17  “Die wil, neme het water des levens om niet”. 
 
Wij lezen ook over de “volvaardigheid des gemoeds om te willen” (2 Cor. 8:11). “Gewillig-
heid” staat tegenover dwang (1 Petr. 5:2). 
Onder “krijgen en aannemen” en “niet en geenszins” hebben wij ook reeds een en ander ge-
zien, dat de gedeeltelijke onafhankelijkheid ten opzichte van God doet uitkomen. Wij voegen 
er nu nog iets bij. 
Kon Ananias niet iets in zijn hart voornemen tegen God? Hand. 5:4. 
Kan men de Heilige Geest niet weerstaan? Hand. 7:51. 
Kan de waarheid niet weerstaan worden? 2 Tim. 3:8. 
 
In sommige gevallen lezen wij, hoe God de wensen van de mens kan vervullen, zelfs als deze 
tegen Zijn verlangen in gaan. Wij geven slechts een paar voorbeelden. 
 
Door een koning te vragen, zoals de andere volken er een hadden, had Israël feitelijk de Hee-
re verworpen als Koning (1 Sam. 8:7). Toch zegt God aan Samuel naar hun stem te horen en 
hun een koning te geven. Zo groot is Gods lankmoedigheid, dat Hij nog bij grove tegenstand 
Zijn schepselen niet verwerpt. Komen ze uit eigen wil niet onmiddellijk tot hetgeen waar God 
ze wil hebben, dan zal Hij het zó schikken, dat ze er later door ondervinding en verdrukking 
toch toe komen. Dwingen doet Hij echter niet en ze op hun eigenwillig pad verlaten kan Hij 
niet. 
 
Nadat Israël niet wilde optrekken in het land en de mond des Heeren weerspannig was (Deut. 
1:26), bleef God hen toch nabij gedurende de 38 jaar in de woestijn (Deut. 2:7). Ook in deze 
eigenwillige weg heeft hun geen ding ontbroken. 
 
Komt verder de vrijheid der mensen ook niet uit in het danken en bidden? Of zijn wij maar 
levende grammofoons? 
 

Zoals wij reeds meermalen opmerkten, is ook de verantwoordelijkheid een zeker bewijs van 
de vrijheid. Voor zijn natuurlijke toestand, het onder de zonde zijn, is de mens niet verant-
woordelijk en ook niet strafbaar. Rom. 5:13 zegt dat heel duidelijk: 

“Maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is”. 



Jaargang	1932-1	 Pagina	123	
 

De dood is wel tot hen doorgegaan, maar dat is geen straf, doch een natuurlijk gevolg van hun 
gemeenschap met Adam. Maar als zij iets van Gods wil kennen en die overtreden door hun 
wil er tegen te stellen, dan is er verantwoordelijkheid en straf: 

Heb. 2:2, 3  “Indien... alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige  
 vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien... “. 

Als zij niet “vrij” waren op die zaligheid acht te nemen, kon er dan sprake zijn van oordeel? 

VOORUITGANG IN DE VRIJHEID.  
Terwijl de vrijheid van de natuurlijke mens begrensd is tot de natuurlijke dingen, strekt zich 
die van de wedergeborene reeds uit tot de geestelijke. Maar deze kunnen in betrekking staan 
met de aarde, de hemel of de overhemelse. Elke sfeer heeft zo haar eigen soort vrijheid en 
deze komt meer en meer de absolute vrijheid nabij. 
 
Van pasgeboren kind, waar men nog slaaf is (Gal. 4:1-5), moet men opgroeien tot zoon en 
dan tot volwassen man. Het hart wordt gereinigd, het gemoed vernieuwd, het verstand ver-
licht. De gemeenschap met de Vader wordt nauwer en nauwer. In elk stadium kan God het 
schepsel met een andere taal toespreken, die steeds beter de werkelijkheid weergeeft. Ook de 
schepping zal steeds duidelijker Gods kracht en heerlijkheid verkondigen. De levendmakende 
werking van de Heilige Geest zal steeds krachtiger worden op geest en ziel. De dingen Gods 
zullen juister gezien worden, eigen onmacht beter erkend worden. Zo zal dan alles medewer-
ken om nog meer Gods wil, in Gods kracht, te doen en tot meer vrijheid te komen. 
 
Hoe meer men zich aan God heeft overgegeven, hoe nauwer men met Hem in gemeenschap 
staat, en hoe vrijer men is. Men deelt meer en meer in Zijn vrijheid. De Heere Jezus Christus 
was geheel vrij. Zo moeten ook de mensen tot de volledige vrijheid komen. 
 
Door hun vrijheid zien zij beter de aard van de op hen inwerkende machten. Satans leugens, 
de verleidingen der wereld en het hoogmoedige “ik” hebben steeds minder invloed op hen. 
want zij zien nu steeds duidelijker in wat de ware aard dezer dingen is. Zo kunnen zij die in-
vloeden dan beter beheersen en is hun wil dus vrijer. 
 
De weg der behoudenis is ook de weg der vrijheid en der rechtvaardigheid. Hij kan min of 
meer snel doorlopen worden. Het zal echter gewoonlijk onregelmatig gaan, met vallen en 
opstaan, al moest het zo niet zijn. Hij, die leert zich volkomen in Gods handen te geven en dat 
werkelijk doet en blijft doen, kan snel vooruitkomen. Daarentegen kan men God in zekere 
dingen halsstarrig weerstaan, zodat het nodig kan zijn ons in Satans handen over te geven om 
ons door ondervinding bewust te maken van onze zonde en dwaasheid. Zo voedt God zijn 
kinderen op, door oefening en ondervinding, maar steeds in vrijheid. 
 

Het halsstarrig vasthouden aan een stelsel en het niet weer hernieuwd onderzoek der Schrift is 
een beletsel in de weg der vrijheid. Zo blijft men onderworpen aan allerlei invloeden die niet 
van God komen en kan men geheel verblind worden ten opzichte van de waarheid of een deel 
der waarheid. 

Elk ogenblik kunnen wij zien hoe ver wij op dit pad der vrijheid gevorderd zijn. Hier geven 
de beproevingen een aanwijzing. Des te groter beproeving wij kunnen weerstaan, des te beter 
wij dus de uitwendige invloeden kunnen controleren, des te groter is onze vrijheid. Die be-
proevingen zijn daarbij nodig als oefening en als kastijding in geval van falen Alle omstan-
digheden van het leven zijn in die zin nuttig en nodig voor onze opvoeding. Zij geven ons de 
gelegenheid onze graad van gemeenschap met God te leren kennen, zij zijn een oefening en 
fnuiken steeds onze natuurlijke hoogmoed. Hoe veel gelegenheden hebben wij niet laten 
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voorbijgaan, hoe dikwijls hebben wij onze les niet geleerd en ons werk niet gemaakt! Het 
gevolg was langzame vooruitgang en minder verheerlijking van God. Maar wij zien niet meer 
naar de dingen die achter zijn, naar onze gebrekkigheid en zonde, maar naar de Volmaker des 
geloofs, naar de Gerechtige en Vrije, Die aan Gods rechterhand zit boven alles. In het vlees 
betrouwen wij niet, maar in de Heere zijn wij sterk. 

Vraag en Antwoord 
VR. Wordt “God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten” nu reeds vervuld? 

ANTW. In onze bedeling, die der verborgenheid, is er geen vervulling der profetie. Gen. 
9:27 zal ongetwijfeld in de toekomende aionen eerst vervuld worden. De volken zullen zich 
dan onder buitengewoon gunstige omstandigheden kunnen ontwikkelen en Israëls God aan-
bidden. Ze zullen zo in Sem gezegend worden. 
 
In onze bedeling zijn er geen tussenpersonen. Israël is nu Gods volk niet en staat op gelijke 
rang met de andere volken. Na de bedeling der verborgenheid komt Israël weer op de voor-
grond en begint zich ook de profetie verder te vervullen. Dan komt ook het tijdvak, waarin de 
“tekenen der tijden” hun rol gaan spelen. Nu zien we naar de dingen die boven zijn. 
 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 47. 

EEUWIGE PIJN.  
Nu komen we tot de andere termen waarin het woord aionisch voorkomt. 
 
Mt. 25:46 “En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige 
leven.” 
 
In Mt. 25 zien we de volken vergaderd voor de Zoon des mensen. Deze zetelt op de troon 
Zijner heerlijkheid. Men lette er op, dat dit levenden zijn. Hier is geen sprake van opgestane 
doden. De volken worden gescheiden, o.i. niet van elkaar, alsof er een groep rechtvaardige 
volken zou zijn en een groep onrechtvaardige. De scheiding geldt elk volk in zichzelf. In elk 
volk zijn twee soorten: de rechtvaardigen en zij die waar een vloek hen treft, vervloekten ge-
noemd worden. De eerste gaan in tot het eeuwige (aionische) leven, de laatsten worden ver-
wezen naar de “eeuwige pijn“, de aionische kolasis. 
 
Het aionische leven is het leven aanvangend bij en doorlopend door de toekomende aioon. 
Het staat o.a. tegenover het tijdelijke leven van de zondaars in die aioon die, honderd jaar oud 
zijnde, vervloekt zullen worden en tegenover het leven van andere aardbewoners die nog 
kunnen sterven, want de dood is er nog. De eeuwige pijn is de aionische kolasis, de bestraf-
fing van de toekomende aioon. Zo behoeven de vervloekten niet eeuwig in het vuur te bran-
den. Wel komen zij in de sfeer van het aionische vuur. Over wat dan of daarin met hen ge-
beurt, spreekt de Schrift verder niet. Er staat niet, dat zij sterven. Ook niet dat zij leven blij-
ven. Er staat alleen dat zij er heen verwezen worden. Als zij er in sterven, zoals Sodoms be-
woners omkwamen in het vuur en sulfer, Gen. 19:24 (zwavel en sulfer), dan is aan hen de 
aionische bestraffing voltrokken zonder dat deze zelf nog op behoeft te houden, daar het oor-
deel de aioon door gaat en alles te zijner tijd voor de troon komt. 
 
In de sfeer van het aionische leven bestaat o.i. de mogelijkheid, dat men verheerlijkt wordt tot 
hoger sfeer, zoals dat plaats had met Elia. Men behoeft daar niet eindeloos in te blijven. Men 
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kan gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid zonder dat de sfeer van het aionische leven dan al 
opgeheven is. Zo kan de aionische bestraffing voor de vervloekten door sterven ophouden 
(Sodom), terwijl zij toch blijft als bestanddeel uitmakend van Gods gericht van de volgende 
aioon. 
 
Het aionische leven is oneindig, maar niet eindeloos, hebben we gezien. Zo is ook de “pijn”, 
de bestraffing, niet eindeloos lang. Ze duurt de aioon door, maar niet eindeloos. 
 
De rechtvaardigen gaan in tot het eeuwige leven. Dat is dus een sfeer. Wanneer men ingaat in 
iets, komt men in een zekere sfeer. Wie ingaat in een bos, komt in de bossfeer. Enz. De recht-
vaardigen gaan in, in het koninkrijk dat hun bereid is van de nederwerping der wereld. Moge-
lijk hebben we hier te denken aan hen die komen zullen van Oosten en Westen om aan te zit-
ten met Abraham, Isaäk en Jakob, Mt. 8:11. De anderen gaan in, in de aionische bestraffing, 
zij komen in de sfeer van de vloek. Deze is het aionische vuur de duivel (diabolos) en zijn 
engelen bereid. Van dat “eeuwige vuur” zien we een voorproef bij de verwoesting van Sodom 
en Gomorra. Die steden met die er rondom lagen, (Adama en Zeboim) droegen de straf des 
eeuwigen vuurs, Jud. 7. Dit betekent niet, dat de inwoners nu nog in het vuur liggen te bran-
den. 
 
Als tussen opmerking dit: Men heeft veel te weinig onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende oordelen. Er is een buitenste duisternis, een aionische pijn, enkele en dubbele slagen, 
een poel des vuurs. Dat zijn voor ons verschillende oordelen. Hoe zou men anders met dub-
bele slagen kunnen geslagen worden als er voor allen maar een straf, die der hel was? 
 
De “eeuwige pijn” is de aionische kolasis van de volgende aioon, evenals “eeuwig leven” het 
leven is, dat in de volgende aioon aanvangt. Het aionische leven is hier een sfeer van leven. 
De aionische pijn is ook een sfeer. Beide zijn voorbijgaande sferen. Het leven zelf duurt 
voort, omdat het leven uit God is, de pijn houdt op, want zij is oordeel Gods en slechts mid-
del. Éénmaal is er geen vervloeking meer, Op. 22:3.  Noch aionisch leven, noch aionische 
pijn zijn eindeloos, wel oneindig. 

EEUWIGE VERTROOSTING, HEERLIJKHEID.  
Tegenover de aionische pijn, staat de aionische vertroosting van 2 Thes. 2:16: “Die ons heeft  
liefgehad... en gegeven heeft een eeuwige (aionische) vertroosting“(Gr.: ...Die ons liefheeft  
en geeft) en de aionische heerlijkheid van 1 Petr. 5:10: “De God nu aller genade, Die ons ge 
roepen heeft tot Zijn aionische heerlijkheid.” Beide teksten drukken het karakter en de  
sfeer uit. De aionische vertroosting en heerlijkheid gaan de tegenwoordige verre te boven. 
Nu geeft God tijdelijke vertroosting, soms enige tijdelijke heerlijkheid, dan is het aionische,  
ononderbrokene. 
 
EEUWIGE EER EN KRACHT.  
In de toekomende eeuw ontvangt God eer en eeuwige kracht. 1 Tim. 6:16. Die eer en aioni-
sche kracht wordt Hem toegebracht door hen die het aionische leven, de aionische ver-
troosting en de aionische heerlijkheid ontvangen. Nu kunnen wij God slechts tijdelijke 
krachten geven, dan is het aionische. De krachten van het aionische leven werken aionisch 
door, ononderbroken. Gaan nu onze tijdelijke krachten over in de dood, dan gaat de aioni-
sche kracht over in hoger heerlijkheid, want de dood is verslonden tot overwinning. 

 
EEUWIGE ZONDE.  
In Mk. 3:29 is sprake van het eeuwig oordeel. Dat treft hen die de Geest lasteren. “Maar voor 
wie gelasterd zal hebben tegen den Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwig-
heid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.” In de betere handschriften staat: hij is 
schuldig aan een eeuwige zonde. Die de Geest lastert, krijgt geen vergeving in de toekomen-
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de eeuw, zijn zonde wordt hem aionisch lang toegerekend. Deze tekst loopt parallel met Mt. 
12:32: Het zal hem niet vergeven worden noch in deze aioon, noch in de toekomende. 
 
EEUWIG OORDEEL.  
Welk woord ook Mk. 3:29 staat, in Heb. 6:2 is sprake van het eeuwig oordeel. Het is het oor-
deel, de hele toekomende aioon doorgaande. Vele Hebreeuwse Pinkstergelovigen liepen ge-
vaar alles neer te werpen. Zo toch moet het woord “leggen” vertaald worden en is het ook 
vertaald in 2 Cor 4:9 en Op. 12:6. Ze verwierpen ook het eeuwig oordeel en vloeiden dus he-
lemaal door 2:1, d.i. geraakten geheel buiten de stroom der Godsopenbaring en gemeenschap. 
De Apostel zegt hun nu, dat zij het eeuwig oordeel en andere waarheden niet moeten verwer-
pen, maar dit aanvaardende, voort moeten varen tot de volmaaktheid. Dit is ook voor ons ge-
schreven. Wij mogen, Gods rijke genade ziende, Zijn oordeel en gerechtigheid niet uit het 
oog verliezen, maar moeten ook dat leren en mogen het niet verwerpen. 
 
EEUWIG VUUR.  
Het eeuwige vuur vinden we in Mt. 18:8; 25:41 en Jud. 7. Uit deze laatste tekst blijkt duide-
lijk wat het is. Het is een letterlijk vuur. Sodom en Gomorra werden er door getroffen. Deze 
steden droegen “de straf des eeuwigen vuurs”. Men heeft daaruit naïvelijk gelezen, dat So-
dom en Gomorra nu in de hel zijn. Judas zegt wat anders. Het vuur dat in de toekomende 
eeuw voortdurend zal aangewend worden tot straf der goddelozen, heeft als voorproef Sodom 
en Gomorra verwoest. Sodom en Gomorra liggen niet in het eeuwige vuur, maar het vuur dat 
hen tot straf trof, is hetzelfde dat in de toekomende aioon zal gezien worden. Dat vuur is 
plaatselijk: alleen Sodoms landstreek werd verwoest. 
 
Ook hier krijgen we weer een duidelijk beeld van wat aionios betekent. Sodom en Gomorra 
branden niet eeuwig, maar het vuur over Sodom en Gomorra was aionisch vuur, dat is vuur 
zoals ook in de toekomende aioon zal nederdalen. Zelfs al zou men blijven geloven, dat So-
dom en Gomorra nu nog in de hel branden, dan nog zou het eeuwige vuur niet eindeloos 
branden, want Ezechiël 16 leert, dat Sodom en Gomorra terug zullen keren tot hun vorige 
staat. Zie vs. 55. Dit geschiedt in de toekomende eeuw. Dan zal het die steden zelfs verdraag-
lijker zijn in het oordeel dan Kapernaüm, Mt. 11:24. Men ziet hieruit ook, dat de straf over 
Sodom en Gomorra nog het oordeel niet is. Zij droegen reeds de straf van het aionische vuur, 
maar het oordeel komt nog. Het vuur is niet eeuwig brandend voor de plaatsen of personen, 
die getroffen worden. Het “eeuwige vuur” is het ononderbroken vuur dat de goddelozen ver-
slinden zal. 
 

Dat dit zo is, bewijst het Grieks van Mt. 18:8 en 25:41. In 18:8 zegt de S.V.: “... het is te be-
ter tot het leven (dit is aionische! leven) in te gaan dan twee handen of twee voeten heb-
bende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.” In 25:41 staat: “Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten in het eeuwige vuur hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is” In beide 
teksten staat in het Grieks: in het vuur van de aioon. Uit vergelijking van Judas met Mt. blijkt 
dus, dat het eeuwige vuur het vuur van de (toekomende) aioon is. 

EEUWIG VERDERF.  
2 Thess. 1:9 ”Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf van het aangezicht des 
Heeren.” De Heere zal met vlammend vuur wraak doen over degenen, die God niet kennen 
(d.i. willen erkennen) en over degenen, die het evangelie des Heeren Jezus Christus niet ge-
hoorzaam zijn, vs. 8. Dat is ongetwijfeld het aionische vuur van Jud.:7. Dat veroorzaakt aio-
nisch verderf van, d.i. vanaf, afkomende van, het aangezicht, d.i. de tegenwoordigheid des 
Heeren. Het is afgesneden te worden van voor Zijn aangezicht. Het woord verderf (olethros) 
komt slechts viermaal voor, alleen in Paulus’ Brieven, n.l. in 1 Cor. 5:5 (tot verderf des vle-
zes), 1 Thess. 5:3 (dan zal een haastig verderf hen overkomen), 2 Thess. 1:9, (het hier be-
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sproken vers) en in 1 Tim. 6:9 (welke de mens doen verzinken in verderf en ondergang). Er is 
dus een aionisch verderf, evenals een aionisch vuur. 
 
EEUWIGE TABERNAKELEN.  
De aionische tabernakelen zijn de woningen en levenssferen van deze eeuw, Luk. 16:9. Hier 
vinden we andermaal een duidelijk bewijs, dat eeuwig = aionisch, niet eindeloos lang. De 
eeuwige tabernakelen zullen er niet altijd zijn, ze zijn de woningen en milieu's van onze 
aioon. Aionios betekent ook hier: behorend bij de eeuw. 
 
EEUWIGE TIJDEN.  
De “eeuwige tijden” zijn besproken. Men weet, dat er aionische staat. Dezelfde term is in 2 
Tim. 1:9 en Tit. 1:2 vertaald door: tijden der eeuwen, We wezen daar reeds op en herhalen 
Mt. Men ziet hieruit ook het niet-constante der S.V. 
 
EEUWIG EVANGELIE.  
Het eeuwig evangelie, Op. 14:1(3, is het evangelie, dat in de toekomende eeuw gepredikt 
moet worden aan de verleugende volken, die geloofd hebben, dat de zoon des verderfs Gods 
was. Zie 2 Thess. 2:3, 4, 11, 12. Het is aionisch, omdat het die eeuw ononderbroken doorgaat. 
In deze aioon is het evangelie des Koninkrijks vervangen door dat der heerlijkheid van Chris-
tus en dat der genade Gods. Deze worden weer vervangen door dat des Koninkrijks, Mt. 
24:14. Deze evangeliën zijn niet-aionisch, zijn alleen bedelingswijze (een bedeling is een bij-
zondere tijd of sfeer in de aioon) In de toekomende aioon is een aionisch evangelie nodig, een 
blijde tijding, die de hele aioon door gepredikt wordt om de volken tot God te leiden. 
 
EEUWIGE ZALIGHEID. EEUWIGE VERLOSSING.  
Heb. 5:9 “... is Hij allen die Hem, gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid 
behoudenis) geworden.” 
 
Ook hier meent men grond te hebben om eeuwig als eindeloos te kunnen beschouwen, im-
mers zegt men: dan eindigt de “zaligheid” Opgemerkt zij, dat het woord “zaligheid” onjuist 
vertaald is. Het woord sootèria is bijna steeds in de S.V. door zaligheid vertaald, behalve in 
Luk. 1:71 en Hand. 7:25, waar het woord vertaald is door verlossing: In het N.T. is het werk-
woord soozoo vertaald door: behoeden, behouden, bewaren, verlossen en door zaligmaken en 
zalig worden. De traditie zal ook hier parten gespeeld hebben. Het Griekse woord soozoo is 
het Hebreeuwse joasha, wat slechts éénmaal vertaald is door zaligmaken en overigens o.a. 
door: behouden worden, verlost worden, behouden, verlossen (117 maal van de 202 maal dat 
het voorkomt). Wij geven als vertaling van sooteria: behoudenis. 
 

In Luk. 1 spreekt de S.V. in vs. 69 van een hoorn der zaligheid, in vs. 71 vertaalt ze hetzelfde 
woord door: verlossing; evenzo in vs. 77. Waarom ook hier niet: om Zijn volk kennis der ver-
lossing (of behoudenis) te geven. Men leze overal behoudenis en zie hoe de Schrift aan dui-
delijkheid wint. En zijn enkele grensgevallen, waarin het verlossen meer op de voorgrond 
treedt, maar die tonen aan, dat het woord behoudenis een ruime betekenis beeft. De behou-
denis heeft plaats door de Behouder of Verlosser en wel in de volgende eeuw. De “eeuwige” 
“zaligheid” is de aionische behoudenis. Ze staat tegenover tijdelijke behoudenissen (van ge-
nezing b.v.) en wijst er ook op dat het een behoudenis betreft in een zekere aioon. 

 
EEUWIGE VERLOSSING.  
Heb. 9:12 “Maar Christus... een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende.” Verlos-
sing is in het Gr.: lutroosis, loskoping. Passen we op dit woord eens de gangbare betekenis 
van eeuwig toe. Eeuwig leven is daarin: nimmer eindigend leven, eeuwige pijn: eindeloos 
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durende pijn, dus eeuwige loskoping of verlossing zou zijn; nimmer eindigende verlossing of 
loskoping. M.a.w. de verlossing als zodanig zou altijd maar doorgaan. Dus dan was er feite-
lijk geen verlossing. Wat altijd door maar weer verlost moet worden, wordt nimmer verlost. 
We weten wel, dat men hier de gevolgen voor de oorzaak neemt, maar strikt genomen, gaat 
dit niet op, anders moet men dit met eeuwig leven en eeuwige pijn ook doen. Als de verlos-
sing tot gevolg heeft een eeuwig verlostzijn, wat heeft dan de pijn tot eeuwig gevolg. En het 
leven. Is het gevolg van de pijn een eeuwig in pijn zijn? Is het gevolg van het leven een eeu-
wig levend zijn. Dit kan niet want het gevolg van een zaak is de zaak zelf niet. Het gevolg 
van het eeuwig leven is het leven zelf niet, evenmin als het gevolg van de pijn het eeuwig in 
pijn zijn is. Wil men consequent blijven, dan zou men deze conclusie moeten trekken in ver-
band met de eeuwige verlossing. 
 
Wij behoeven dit niet te doen. Voor ons is de aionische verlossing die, welke plaats heeft in 
de toekomende eeuw en bijzonder Israël zal betreffen. Als Christus eeuwig zou moeten ver-
lossen, is de verlossing zelf als daad noch als proces volkomen. Dan zou Hij ook nimmer het 
koninkrijk aan God en de Vader kunnen overgeven. Hoe goed ook bedoeld, met een eeuwige 
(eindeloosdurende) verlossing, wordt Christus’ eer aangetast. Een aionische verlossing, plaats 
hebbend in de aioon, is in volle overeenstemming met Zijn Middelaarswerk. Men zie wat de 
Schrift bedoelt te zeggen. 

De aionische behoudenis brengt een aionische loskoping te weeg, dat is: behorend bij, tot 
stand gebracht in of met het oog op de toekomende aionen, ononderbroken doorgaand of een 
volkomenheid uitdrukkend. 

Om en over de Verborgenheid 
(TWEEDE VIERTAL). 

III. 

DE LEER DER VERBONDEN. 

Het Calvinisme staat in de visie van de leer der verbonden. Het Oude Verbond, volgens het 
Calv. ook genoemd de oude bedeling, loopt tot op Christus. Dan begint het Nieuwe Verbond, 
de nieuwe bedeling. We leven dus, volgens het Calv., in het Nieuwe Verbond. Iets hogers is 
er niet. 
 
Vanwaar nu deze mening? Allereerst omdat het Calv. (en mede andere richtingen van onze 
dagen) niet onderscheiden. Men verwart de dingen. Ten tweede, omdat het Calv. het herstel 
van Israël loochent en leert, dat Israël vervangen is door de Kerk. 
 

Om in dezen licht te krijgen, moet de Schrift worden opgeslagen en Gods Woord worden na-
gevorst. Wat leren we dan? Dat het Nieuwe Verbond met Israël wordt gemaakt. Men zie: 

Jer. 31:31-39 “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 als Ik hun hand aangreep 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 ken-
nen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want Ik zal hun ongerech-
tigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” 
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Men ziet, met wie het verbond gemaakt wordt: Met het Huis Israëls en het Huis van Juda. 
Men zegge niet, dat dit de “Kerk” is. Men neme, om dit te weten, een concordantie en zoeke 
op in welke teksten deze termen nog meer voorkomen. En als dan blijkt, en dit zal het, dat ze 
steeds Israël aanwijzen, dan houde men zich aan het onderwijs dat God geeft en neme de 
woorden van Jer. 31 voor Israël. 
 
Hier komt nog iets bij. Er is sprake van de vaderen. God maakte een verbond met hun vade-
ren. Deze zijn toch niet de vaderen van hen, die zich geestelijk Israël gelieven te noemen? 
Israëls vaderen hebben het eerste verbond vernietigd, met Israëls Huis wordt nu een nieuw 
verbond gemaakt. 
 
Dit Nieuwe Verbond wordt niet gemaakt met de “Kerk “. Het is met het Huis Israëls. Met 
geen ander. 
 
Welke fout heeft men nu gemaakt in de tijd der Reformatie,? Een dubbele. Men heeft Israëls 
herstel uitgeschakeld waardoor, zal er sprake zijn van een nieuw verbond, dit vanzelf met 
een ander “volk” gemaakt moest worden dan met dat waarmee het Oude Verbond gemaakt 
is. Tevens heeft men de positie van de eerste en tweede Adam daarbij betrokken en ge-
meend, dat, waar het Nieuwe Verbond vastligt in Christus, het Oude Verbond vastlag in 
Adam, te meer omdat Hos. 6:7 spreekt van een verbond met Adam. Verder is men gaan 
spreken van twee Verbondshoofden. 
 
Om in dezen tot oplossing der problemen te komen, is onderscheiding nodig. Er is een ver-
bond gemaakt met Abram Gal. 3:17. “Op Christus” staat niet in de betere grondtekst. Dit 
kan ook genoemd worden: de beloftenis, Deze beloftenis houdt drieërlei in: 

1° Abram wordt tot een groot volk. 
2° Hij zal tot een zegen zijn. 
3° Alle geslachten des aardbodems zullen in hem, Abram, gezegend worden. 

 
Punt één handelt dus over Israël. Op die lijn nu ligt het eerste, het oude verbond en het twee-
de, het nieuwe verbond. Niet op de twee andere lijnen. God maakte geen verbond met de vol-
ken. Ook niét met Abrams geestelijk zaad, zij die met hem een zegen zullen zijn. God maakt 
alleen verbonden met Israël: “Welken zijn... de verbonden”, Rom. 9:4. Hiermee blijven de 
twee andere lijnen vrij. De Heidenen komen niet in het N. V., omdat hun vaderen niet in het 
O.V. gestaan hebben. 
Achteraf bezien is het begrepen in het oorspronkelijk verbond van Gen. 12:1-3, zodat de be-
diening van het N. V. aan Israël tevens uitwerking is van dat verbond. Maar nu door God 
Zelf. 
 
Hebben deze dingen dan geen diepere achtergrond? Dat hebben ze, maar daarmee wordt de 
voorgrond, Israël, niet weggenomen. Wat is dan de geestelijke les? Deze, dat het O.V. uit-
beeldt, niet allereerst dat de mens in Adam verloren is, maar dat de wedergeboren mens God 
uit eigen kracht wil gaan dienen. Israël, Gods eerstgeboren zoon (Ex. 4:22), wilde uit eigen 
kracht God dienen. En dat kan niet. Daarin moest het falen. En heeft het gefaald. En daaraan 
moet het sterven. Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardig-
heid niet gekomen, omdat zij die zochten, niet uit het geloof, maar als uit de werken. Rom. 
9:31 ,32. Zo wil nog elke wedergeborene doen, want God treedt eerst met de wedergeborenen 
in verbondsverhouding evenals Hij dit deed met het volk Israël dat verlost was uit Egypte, 
althans door Hem als volk was aangemerkt. In het N.V. zal Hij hen leren, dat Hij het al moet 
verwezenlijken. Dit nu is de geestelijke les die elk wedergeborene van God ontvangen zal. 
Maar hiermee wordt niet bewezen, dat men daarom geestelijk Israël is. Men wordt dan alleen 
geestelijk mens. 1 Cor. 3:1 spreekt van geestelijken, niet van geestelijk Israël. Men moet dus 
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onderscheiden tussen het nationale en het boven-nationale. Tussen wat tot Israël gericht is en 
wat wij er van kunnen toepassen. 
 
Het oude verbond is de bediening der verdoemenis (der veroordeling), het nieuwe verbond is 
de bediening der rechtvaardigheid, 2 Cor. 3:9. De bediening der veroordeling bracht op veler-
lei overtreding de dood. Hiervan noemen we: het eten van het gedesemde tijdens de dagen 
der ongezuurde broden. Ex. 12:15, 19, het verzuim der besnijdenis, Gen. 17:14, het breken 
van de sabbat. Ex. 31:14, van het pascha, Num. 9:13, het eten van het dankoffer, van vet en 
bloed. Lev. 7:20. 25. 27; 17:14, het doen der gruwelen van Kanaän, Lev. 18:29 (zie vs. 1-18), 
het zich niet verootmoedigen op de grote verzoendag. Lev. 23:29, iets doen met opgeheven 
hand, Num.15:30, 31, moord Ex. 21:14: Deut. 19:11-14. Zie voorts Lev. 17:4; 19:8; 20:17, 
18; 22:3. Het N.V. brengt een nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:26, en rechtvaardig-
heid, Rom. 8:30. Er zijn veel dingen die bij de zaligheid d.i. behoudenis, gevoegd worden. 
 
Het N. V. brengt echter niet het hoogste. Het geeft wel toegang tot God, vrede, Rom. 5:1, ver-
zoening, 2 Cor. 5:18,-20; Rom. 5:10, het stelt wel op het zoonstandpunt (de aanneming tot 
kinderen, Gal. 4:5; Rom. 8:15, 23), maar niet op dat van de volkomen man, Ef. 4:13. Daar-
voor is méér nodig. En dat meerdere wordt gegeven door en in de Bedeling der Verborgen-
heid, waarbij de gelovige nu tevens gelijkvormig kan worden aan Christus’ dood. Hiervoor is 
het voorgaande wel de basis, maar niet tevens het eindpunt. Het kronende deel vindt men in 
Paulus’ latere openbaring. Hierdoor brengt hij het Woord Gods tot zijn volheid, Col. 1:25, en 
de bediening der gerechtigheid tot haar eindpunt, plaatst de mens in en door en ook met Chris-
tus in het zenit, het hoogtepunt, der heerlijkheid Gods waardoor nu alle dingen vervuld wor-
den. 

Het misbruik der bedelingswaarheden 

Het onderscheiden der aionen, tijden, bedelingen enz. is van het grootste belang voor een 
goed begrijpen van Gods Woord en we hebben er zelf steeds de nadruk op gelegd. Doch ook 
hier is misbruik mogelijk en misschien onvermijdelijk. Het onderscheiden der verschillende 
bedelingen is van tamelijk jonge datum en vóór men gewend is aan iets dat zeer in strijd is 
met overlevering en vastgewortelde gedachten, kan men het allicht enigszins verkeerd toe-
passen. Men kan zo ingenomen zijn met een opnieuw ontdekte waarheid, dat men zich allicht 
laat meeslepen tot onwaarheid. 
 
Bij het begin ener nieuwe bedeling treden er ook allerlei nieuwe toestanden in. Nemen we als 
voorbeeld de tijd der Handelingen en de onze. Het hoofdverschil, waarvan de anderen slechts 
uitvloeisel zijn, is, dat gedurende Handelingen Israël nog steeds Gods volk, en het koninkrijk 
nog “nabij” is, terwijl tot op het einde der tegenwoordige bedeling dat niet meer het geval is. 
Daarom werd de wet gevolgd, waren er uitwendige tekenen van het komende rijk, krachten, 
bovennatuurlijke verschijnselen, een kerkorganisatie en ceremonieën. Nadat Paulus de laatste 
poging heeft gedaan om Israël tot bekering te brengen, wordt het heil Gods tot de volken ge-
zonden (Hand. 28:28) en in de latere Brieven vinden we dan ook niets meer van al het boven-
genoemde. Van die tijd af horen we ook niets meer van de 12 Apostelen Israëls, want al hun 
geïnspireerde geschriften dagtekenen van vóór deze tijd. Alleen Openbaring maakt uitzonde-
ring, doch dit stuk betreft alleen de toekomst. Tenzij iets dat duidelijk in verband staat met 
een vorige bedeling ook met betrekking tot een andere herhaald wordt, zij men zeer voorzich-
tig in het toepassen er van. Velen hebben zich verwonderd nu niets te zien van de Pinksterga-
ven enz., zij menen dat dit abnormaal is en zoeken dan die gaven ook te ontvangen, terwijl 
het bestaan van die “krachten der toekomende eeuw” (Heb. 6:5) in onze bedeling, waar het 
koninkrijk niet nabij is, juist iets heel buitengewoons zou zijn. De genezingen door Paulus 
volbracht gedurende Handelingen, passen geheel bij die tijd. Maar het past even goed later 
Epafroditus en Trofimus niet te genezen (Fil. 2:27; 2 Tim. 4:20). Het is alleen als men de 
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“gemeente” bij Pinksteren laat beginnen en in de plaats van Israël stelt, dat alles in de war 
loopt. 
 
Nu gaan we het misbruik van een dergelijk bedelingonderscheid toelichten door middel van 
drie voorbeelden. Men heeft opgemerkt dat het vooral van Israël is, dat bekering gevraagd 
wordt en men heeft dan gezegd dat, nu God de wereld tot Zichzelf verzoend heeft, er van de 
volken alleen geloof gevraagd wordt, geen bekering. Anderen hebben gemeend, dat de we-
dergeboorte alleen Israël betreft, in onze bedeling zou men ineens tot de rechtvaardiging ko-
men. Ons derde voorbeeld betreft de vergeving van zonden. Dat zou ook niet meer voor ons 
gelden. 
 
Dat de bekering ook de volken betreft vinden we heel duidelijk in de Schrift (Hand. 17:30: 
20:21: 26:20: Rom. 2:4). Paulus spreekt ook van de vergeving van zonden b.v. in Kol. 1:14. 
Hij was ook de aanleidende oorzaak tot het geestelijk geboren worden van de Korinthische 
broeders (1 Cor. 4:15). 
 
Dit misbruik der bedelingen komt waarschijnlijk omdat men geen goede kijk heeft op de weg 
der behoudenis en door het feit, dat men uit het verschil der uitwendige omstandigheden be-
sluit dat het inwendige nu ook veranderd is. Maar wat laat ons toe te veronderstellen, dat een 
zondaar zich nu niet meer tot God moet keren, dat zijn zonden niet meer moeten vergeven 
worden en hij geen wedergeboorte meer nodig heeft? Men zegt, dat, waar onze zonden ver-
geven zijn aan het kruis, ons dus nu niet meer vergeven moet worden, maar we het alleen te 
geloven hebben. Maar wie zegt dat ieder mens deel heeft aan het kruis? Al is de wereld ver-
zoend, moet die verzoening niet individueel aangenomen worden? Lezen we juist niet in 
Hand. 2:38: 10:43: 26:18 en 1 Joh. 1:9 dat men die vergeving alleen ontvangt na bekering, 
omkering. belijdenis van zonden? Wat laat ons toe te veronderstellen, dat een “natuurlijke” 
mens nu wel de geestelijke dingen kan verstaan en geloven dat Jezus Heer en Christus is? Al 
staat de bedelingwaarheid nog op de voorgrond, is dit een reden waarom de algemene waar-
heid aangaande de weg der behoudenis ophoudt? 
 
Zeker, in Efeze vinden we geen vraag tot bekering, de zouden zijn kwijtgescholden en de 
wedergeboorte wordt niet vermeld. Maar mogen we dat nu op alle mensen toepassen? Paulus 
spreekt hier tot “heiligen en getrouwen in Christus Jezus”. Deze bevinden zich niet meer op 
het begin van de weg der behoudenis en hebben de bekering, vergeving en wedergeboorte 
achter de rug. Maar ook zij zijn er doorheen gegaan en anderen moeten er nu ook nog door-
heen. Al staat nu het einddoel van de weg der behoudenis het “mede-lichaam” zijn, op de 
voorgrond daarom valt het begin toch niet weg? De mens wordt toch nog altijd als zondaar 
geboren en moet de gehele weg der behoudenis door om tot volle gemeenschap met God te 
komen. 
 
Men ziet, hoe de gehele Schrift nog steeds nodig blijft, al is alles niet tot allen gericht. Behal-
ve wat de bijzondere uitwendige omstandigheden ener bedeling betreft, blijft elk woord 
steeds toepasselijk op allen die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. Voor wie zich in 
een geestestoestand bevindt overeenkomende met die van de stokbewaarder van Hand. 16, 
blijft steeds het: “geloof in (Gr. “op”) de Heer Jezus” toepasselijk. Zij die zoals de godvre-
zende Gomelius, Gods Woord horen en in Jezus gaan geloven, kunnen vergeving van zonden 
ontvangen. Wat ze echter niet moeten verwachten, is die bijzondere gaven des Geestes, die 
gedurende Handelingen met talen deed spreken. Het eerste is inwendig en voor alle tijden, het 
tweede is uitwendig en behoorde bij de bedeling van toen. Het is even verkeerd te zeggen dat 
er nu slechts enkele brieven toepasselijk zijn op alle gelovigen als het verkeerd is te beweren, 
dat alles op hen toepasselijk is. God heeft een woord voor iedereen en dat past juist aan bij 
zijn omstandigheden. Men ziet echter hoe belangrijk het is in te zien, dat er een opklimmen 
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is, een weg. Steeds is er hogere heerlijkheid in het zicht en die houdt God ons voor. Alles 
vermengen, is die weg te niet doen, een deel verwerpen, is die weg aan velen afsnijden. Men 
behoude dus alles maar snijde het recht en beijvere zich aldus een arbeider te zijn die zich 
niet behoeft te schamen. 
 
Waarschijnlijk is menig gelovige wat huiverig geworden ten opzichte van het onderscheiden 
der bedelingen door het het misbruik dat er van gemaakt is. Dat is begrijpelijk. Toch is het 
verkeerd iets te verwerpen, omdat het misbruikt wordt. Men behoude het goede en verwerpe 
slechts het misbruik. En vraagt men hoe men dat kan onderscheiden, dan is het antwoord, dat 
we daartoe slechts gebruik hoeven te maken van Gods genadegaven. Als zondaar hebben we 
reeds menige gave, die ons toelaat over de natuurlijke dingen te redeneren. Een wedergebore-
ne kan daarbij ook de geestelijke dingen onderscheiden en hoe verder hij de weg der behou-
denis opwandelt, des te meer werkt God in hem en kan hij juister onderscheiden. Maar men 
moet deze gaven leren gebruiken, men moet God niet slechts met de 1ippen danken, maar het 
werkelijk doen door Zijn gaven in het dagelijks leven te gebruiken. Daar is het waar de mees-
ten falen. Men sluit zich zo spoedig in een stelseltje in en onderzoekt dan niet verder. Laat 
ons onze behoudenis uitwerken en ons uitstrekken naar hetgeen voor ons is.  
 
“En dit bid ik. dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in kennis en alle inzicht, 
opdat gij beproefd wat het beste is, zodat gij zuiver en zonder aanstoot zijt tegen den dag 
van Christus, vervuld met de vrucht der gerechtigheid, die door Jezus Christus is tot heer-
lijkheid en lof van God “ (Fil. 1:9-11); 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel VI N° 12 18 Juni 1932 

De Weg der Behoudenis 

WAT BEPAALT DE WIL?  
In het algemeen gesproken kiest de mens de dingen, die hem het best toeschijnen. Dit zal dan 
zijn wil (verlangen) bepalen, maar daarom nog niet zijn werken. Men weet hoeveel goede 
voornemens nooit tot een daad voeren. 
 
De Vrijheid komt ten dele door het geestelijk verstand. Als men iets begint te kennen van 
God, dan kan men hetgeen, absoluut goed is, verkiezen boven iets betrekkelijks goed. Het 
dier kan niet méér doen dan het beste verkiezen in de natuurlijke wereld. De mens kan zich 
uitstrekken tot de geestelijke wereld, die alleen in staat is hem volle voldoening te geven. 
 
De wil van de mens hangt alzo af van zijn kennis, oordeel en geloof. Zou iemand alles zien 
zoals het werkelijk was, dan zou hij waarschijnlijk steeds naar Gods wil handelen, want hij 
zou dan zien, dat dit het beste is. Nu heeft hij die visie echter niet en is des te meer verblind, 
naar mate hij minder in gemeenschap met God is. God spreekt wel, maar hij verstaat en ge-
looft niet. Zo kiest hij dan het verkeerde. 
 
Hoe gewilliger hij is Gods wil te doen, hoe meer zal Hij hem licht geven en zijn wil aldus 
vrijmaken. Dit is een der wijzen waarop God in en door de gelovige werkt zonder de “vrije 
wil” van de mens weg te nemen, maar zodanig dat die vrijheid juist vermeerderd wordt en de 
wil zich steeds meer voor het goede zal gaan beslissen. 
 
De ongelovige rekent absoluut niet met de geestelijke dingen, omdat hij ze niet kan begrijpen. 
Zij dragen niets bij om zijn wil te vormen. Daar hij slechts naar winst voor zich zelf omziet 
en de waarde dier dingen niet inziet, zal hij denken iets te verliezen, als hij b.v. in Christus 
zou geloven. Eerst moet hij God leren kennen, zijn eigen zwakheid, zijn zonde, zijn armoede. 
Dan kan zijn wil ook rekening gaan houden met dingen, die hij vroeger als nutteloos of scha-
delijk vermeed. 
 
De wil wordt ook beïnvloed door de lusten. Zij blijven als zodanig onbekend, zolang de mens 
geen standaard van rechtvaardigheid bezit. In deze zin was de wet van grote betekenis. 

Rom. 7:7 “Ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid 
niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren”. 

Beter nog dan de volken, wist Israël wat zonde was, kon zien er slaaf van te zijn en naar ver-
lossing leren zoeken. 

De gevolgen van de lusten van anderen staan ons ook tot voorbeeld, zodat wij zelf die erva-
ring niet behoeven op te doen (1 Cor. 10:6). Telkens komen de lusten op (Gal. 5:17), daar is 
men niet verantwoordelijk voor, of slechts ten dele. Waar het op aankomt is die lusten niet in 
te willigen. Alleen de wedergeborene kan dat, maar in het begin is hij nog onmachtig te doen 
wat hij wil (Rom. 7:15). Hij moet tot meer vrijheid komen, niet alleen vrij kiezen maar ook 
vrij werken. 
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HET IN- EN UITWERKEN NA DE WEDERGEBOORTE.  
Wij hebben reeds een enkel woord gezegd over het inwerken Gods, maar willen nu wat uit-
voeriger een en ander over inwerken nagaan. 

Hoe dichter bij God, hoe sterker is Zijn inwerken, en omgekeerd. Zo lezen wij van de “mens 
der zonde”, “dat Satan in hem werkt (2 Thes, 2:9). De overste van de macht der lucht werkt in 
de zonen der ongehoorzaamheid (Ef. 2:2). Bij hen, die de liefde der waarheid niet in ont-
vangst genomen hebben, werkt de dwaling in (2 Thes. 2:11). De bewegingen der zonden 
werken in hem, die in het vlees zijn. (Rom. 7:5). 

Bij de gelovige werkt Gods Woord in (1 Thes. 2:13). In de Pinksterbedeling was er een bij-
zondere inwerking van de Heilige Geest (1 Cor. 12:6, 10, 11; Gal. 3:5). In de leden der Ge-
meente werkt God krachtig in: 

Ef. 1:11  “Die alle dingen inwerkt”. 
Ef. 1:19  “Naar de inwerking Zijner machtige sterkte”. 
Ef. 1:20  “Die inwerkte in Christus”. 
Ef. 3:7  “Naar Zijn krachtige inwerking”. 
Ef. 3:20  “Naar de kracht, die in ons inwerkt”. 
Pil. 2:13  “Het is God, die in u inwerkt”. 
Fil. 3:21  “Die ons vernederd lichaam verandert .. naar de inwerking...”. 
Kol. 1:29  “Strijdende naar Zijn inwerking”. 
Kol. 2:12  “Geloof in de inwerking Gods”. 

Men ziet hieruit hoe belangrijk en veel omvattend de inwerking Gods is als de mens in nauwe 
gemeenschap met Hem staat. 

In welke positie wij ook geplaatst zijn, steeds is het God, die het goede in en door ons werkt. 
Wij moeten ons dus niet inspannen om allerlei dingen te laten of te doen, ons niet allerlei re-
gels opleggen en allerlei navolgen. Maar wij moeten ons geheel in Gods handen overgeven en 
Hem in ons laten werken. Van ons worden inderdaad dingen verlangd, die een natuurlijke 
mens niet kan volbrengen en van hem ook niet verwacht worden. Hoe onzinnig is het dan die 
dingen tóch in eigen kracht te willen doen of anderen aan te zetten ze te doen. 

Maar als wij dan vrucht dragen, moeten wij niet vergeten dat deze haar oorsprong niet heeft 
in ons, maar vrucht des Geestes is. (Gal. 5:22, 23). En als God dan zo in ons werkt, vallen 
ook vanzelf al de dingen weg, die wij anders door inspanning hadden willen bestrijden. Dan 
moet men ook niet steeds weer vermaand en aangevuurd worden door toespraken, lectuur of 
conferenties, maar de Heilige Geest gebruikt dan al onze vermogens ten volle en werkt uit 
wat Gode welbehagelijk is. 

Het komt er dus in de eerste plaats op aan in de juiste verhouding te staan tegenover God. 
Daartoe moet men de Heilige Geest niet bedroeven en zich geheel, lichaam, ziel en geest aan 
Hem overgeven. Wij moeten Christus niet “navolgen” in de zin dat wij al onze aandacht ves-
tigen op het doen van allerlei, wat Hij mogelijk zou gedaan hebben, maar wij moeten Hem 
navolgen in het doen van Gods wil, welk ook de weg zij die ons voorgeschreven wordt. Wij 
moeten zo de gezindheid hebben, welke ook in Christus Jezus was (Fil. 2:5). En dat is niet 
iets voor enkele bijzonder vrome of godzalige gelovigen, maar moet de regel zijn voor allen. 
Dat alleen is de normale toestand. 

Bij dit alles worden wij geen willoze, passieve wezens, maar blijven onszelf en zijn actief in 
willen en werken, maar dit alles in gehele afhankelijkheid van God. Dan kunnen wij spreken 
van “Christus leeft in mij” en “Christus, ons leven”. 
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HET WILLEN EN HET DOEN.  
Zelfs als wij het goede willen, doen wij het niet, werken wij het niet uit. Dit is in het bijzon-
der het geval bij pas wedergeborenen: 
 
Rom. 7:15  “Want hetgeen ik uitwerk, dat keur ik niet goed” 

De “zoon” is door Christus in beginsel vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom. 8:2) en kan 
het goede doen. Toch werkt hij het niet altijd uit (Gal. 5:17): het vlees begeert nog tegen de 
geest. 

Ook de leden der Gemeente worden nog door Paulus vermaand hun behoudenis uit te werken 
Fil. 2:12. 

De wil en het uitvoeren ervan zijn des te meer van elkaar gescheiden naarmate de mens min-
der vrij is en des te dichter bij elkaar naarmate hij in gemeenschap met God staat. Als de vrij-
heid geheel ontbreekt, zoals bij het dier, is de handeling dus geheel onafhankelijk van de wil, 
het is puur instinct. 

Als integendeel ons vernederd lichaam veranderd zal zijn en gelijkvormig aan Zijn heerlijk 
lichaam (Fil. 3:21), dan zijn wij geheel vrij, stemmen onze werken geheel overeen met onze 
wil en deze laatste geheel met Gods wil. De gemeenschap is volkomen. Vrijheid van keuze en 
van uitwerking vallen dan geheel samen. 

REEKS II. 

Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid 
N° 48. 

EEUWIG VERBOND.  
Heb. 13:20 spreekt over het bloed van het eeuwige testament. Het woord: testament moest, 
evenals zaligheid, uit onze Bijbels vervallen. Hetzelfde woord is op andere plaatsen, ook in 
Hebreeën, door verbond overgezet, b.v. in 8:10 en 13. Men leze overal voor testament: ver-
bond (zie verder: Veelvuldige Wijsheid). 

Wat is nu het eeuwig verbond. Dat is het verbond van Gen. 17:7. We zagen reeds, dat de 
Heere dat in de toekomende aioon sluit. Daarvoor is een “testamentmaker” nodig. Dit is 
Christus. Wie Heb. 10 doorleest, zal zien, dat met testament verbond bedoeld wordt. Toen de 
Vertalers eenmaal het woord verbond door testament hadden vertaald, moesten zij vanzelf het 
volgende betreffende woord door testamentmaker vertalen. De Hebreënbrief heeft duidelijk 
het oog op Ex. 24, waar Mozes geen testament maakte maar een verbond. De geofferde die-
ren waren de verbondmakers, niet de testamentmakers. Zo is ook Christus door Zijn dood de 
Verbondsmaker, het verbondsslachtoffer. Hij wijdt het eeuwig verbond, het Verbond van 
Gen. 17, dat van Jer. 31, het Nieuwe verbond met Israël. Christus maakte geen testament, dat 
doet iemand die weet te zullen sterven en met de dag zijner opstanding niet rekent of rekenen 
kan. Christus stond spoedig weder op. Het testament in gewone Westerse zin zou dus geen 
kracht hebben. 

Het door Christus’ dood bevestigde verbond is het Nieuwe verbond, dat hier aionisch heet. 
Het Oude, door Mozes eenmaal gesloten verbond, was niet aionisch, dat was slechts voor een 
tijd, het werd weldra verbroken, toen Mozes op de berg was. Het Nieuwe verbond blijft in 
heerlijkheid. 2 Cor. 3 en wordt niet verbroken. Het bloed er van heet het bloed van het aioni- 
sche verbond. Dit verbond gaat alleen voorbij door vervulling. 
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EEUWIGE ERVE.  
De eeuwige erve. Heb. 9:15, is Kanaän, het hemels vaderland, het land vanuit de hemelen 
gegeven. Eeuwig is: ononderbroken. Het Oude Kanaän werd slechts kort bezeten. Jes. 63:18. 
 
EEUWIG KONINKRIJK.  
2 Petr. 1:11 “Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig konink-
rijk van onzen Heere Jezus Christus.” Dat is dezelfde erve van Heb. 9:15, het aionische bezit 
en de heerschappij van Christus. Steeds moeten we, waar mogelijk, teruggaan naar het vroe-
gere geopenbaarde, niet naar het westerse niet geopenbaarde van de eindeloze eeuwigheid. 
Het aionische koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, beloofd in Dan. 7, aangekondigd door 
Johannes de Doper, Christus en de discipelen, door de Farizeeën verworpen in Mt. 12, op-
nieuw aangeboden met en na Pinksteren, uitgesteld na Hand. 28. Eenmaal komt het met 
kracht, zie 2 Petr. 1:16. In vs. 11 noemt Petrus het koninkrijk, in vs. 16 wijst hij op de komst, 
in vs. 19 zegt hij, dat het profetische woord, d.i. de O.T. openbaring aan Israël, nog vaster is 
dan zijn woord. Waar 2 Petr. ook over Israël handelt, moet de term: eeuwig koninkrijk door 
de O.T. profetie verstaan worden en was het aan de hoorders en lezers volkomen duidelijk, 
wat Petrus bedoelde. 
 
EEUWIG GEWICHT EEUWIGE DINGEN. 
Ten slotte nog de teksten uit 2 Cor. 4 en 5. 4:17 “Want onze lichte verdrukking ... werkt ons 
een zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid dewijl wij niet aanmerken de dingen 
die men ziet, maar de dingen die men niet ziet.” 4:18 “Want de dingen die men ziet, zijn 
tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 

Beginnen we eerst met 4:18. Men meent ook hier een absolute tegenstelling te zien tussen het 
tijdelijke en eeuwige. Laat ons zien. 

Allereerst zij opgemerkt, dat het woord tijdelijk nergens zo vertaald is. De S.V. heeft in de 
andere teksten vertaald: voor een tijd. Die teksten zijn Mt. 13:21; Mk. 4:17 en Hebr. 11:25. 
Gr.: prookairos. 

Ten tweede zij nagegaan wat dit woord betekent, Mt. 13:21 zegt: “Die in steenachtige plaat-
sen bezaaid is... heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd.” Zie ook Mk. 4:17. 
Mozes verkoos liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de 
genieting der zonde te hebben, Heb. 11:25. Voor een tijd nu staat tegenover aionisch. Maar 
niet als tijd tegenover ons begrip eeuwigheid. Het: voor een tijd wordt vergeleken met aio-
nisch, er moet dus iets gemeenschappelijks zijn. Geheel, heterogene (van elkaar verschillen-
de) zaken kan men niet vergelijken, want vergelijken wil zeggen: de punten van overeen-
komst en verschil opnoemen. Men kan een paard vergelijken met een ezel, een paard met een 
koe, maar niet een paard met een stal of met een ploeg of wagen. Het: Voor een tijd wil zeg-
gen: Voor een spanne tijds, aionisch: een voldragen tijd. 

We zullen dit aantonen uit de gelijkenis. Die op steenachtige plaatsen zijn bezaaid, zijn als 
zaad dat kort duurt. Laat dat b.v. veertien dagen zijn. Dan verschroeit de zon het. Het andere 
zaad, dat in de goede aarde, blijft duurzaam. Maar niet eindeloos. Het duurt tot de oogst. Laat 
dat b.v. 6 maanden zijn (wat veel te lang is doch we stellen het zo ruim mogelijk). Dan komt 
het einde. Niettemin kunnen we dat zaad aionisch noemen, het heeft zijn loop geheel vol-
bracht, had een volkomen duur in zichzelf, kwam tot zijn deel. Het andere was voor een tijd. 
Aionisch drukt hier niet uit dat het een eindeloze, maar een volbrachte duur is. De dingen die 
men ziet, zijn voor een tijd, zij leveren geen duurzaam doel op, de dingen die men niet ziet 
(rechtvaardigheid, vrede, blijdschap, enz.) zijn aionisch, zij komen tot hun eindbestemming. 
 
Onze aioon is de tijd der ijdelheid, niets komt tot volmaking. Over alles ligt een matheid die 
de psalmist doet zeggen: “Wat man leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrij-
den van het geweld des grafs,” Ps. 89:49. Paulus geeft hierop het hoopgevende antwoord: de 
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dingen die men ziet, zijn voor een tijd, die men niet ziet, zijn aionisch, zij brengen tot volko-
menheid. 
 
Nu is ook 2 Cor. 4:17 te verstaan. Het eeuwig gewicht der heerlijkheid is als de korrelvolle 
garf die vruchten draagt voor het eeuwige leven. Het aionisch gewicht is het volle gewicht, 
het voor de toekomende eeuw vereiste gewicht. 

EEUWIG HUIS.  
Nu nog 5:1 “Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij 
een gebouw van (Gr.: uit) God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in 
de hemelen.” 
 
Is dit een huis eindeloos in de hemelen? Neen, want Op. 21 leert ons, dat er een nieuwe hemel 
komt, zodat het huis niet eindeloos daar blijft. Wat bedoelt Paulus dan te zeggen. Dat het huis 
de volgende aioon in de hemelen zal zijn. Voor ons is dat het Vaderhuis van Joh. 14, dat 
eenmaal opgenomen wordt in en het centrum zal vormen van het Nieuw-Jeruzalem. Tot zo-
lang dit neerkomt, is het gebouw aionisch in de hemelen. God moet eerst de toestanden op 
aarde zo voorbereiden, dat deze het Nieuw Jeruzalem kan ontvangen. Waar deze gelovigen er 
reeds de heerlijkheid van hebben, geeft God hun een huis aionisch in de hemelen. Ter meer-
dere duidelijkheid willen we nog even uitweiden over 2 Cor. 5. 
 
UIT 2 COR. 5.  
Paulus heeft in 2 Cor. 5 het oog op de opname na de verandering in 1 Cor. 15 genoemd.  
2 Cor. 5 is de verbinding van 1 Thess 4 en 1 Cor. 15. 1 Thess. 4 spreekt over de opname,  
1 Cor. 15 over de verandering in een punt des tijds, 2 Cor. 5 verbindt die. Men kan dit hoofd-
stuk niet losmaken van 1 Cor. 15. Het verbreken van het aardse huis ziet niet het sterven, 
maar op het in één punt des tijds veranderd worden. Dan ontvangt men een gebouw uit God, 
d.i.: door God toebereid. Velen menen, dat dit het opstandingslichaam is. Dit staat er niet. In 
vs. 4 is sprake van het overkleed worden. Dat is het ontvangen van het gebouw, niet het ont-
kleed worden. Overkleed is in het Gr.: het op-in-gaan. Paulus spreekt hier dus over het op-in-
gaan, de opname en daarmee de verandering in een punt des tijds. De aardse tabernakel is ons 
inwonen hier op aarde, “in de eeuwige tabernakelen“ Luk. 16:9. Daarin moet voor die gelovi-
gen het verlangen zijn om met de woonstede uit de hemel overkleed te worden. Dit is beeld-
rijke taal voor de verandering in een punt des tijds. Indien dat tenminste tijdens het leven 
plaats heeft. Men kon ook wel eens naakt bevonden worden, d.i. moeten sterven en ontslapen 
en Allereerst niet in de aionische hemelse woonstede opgenomen, maar in het “eeuwig huis” 
van het graf ter ruste gelegd worden. 
 
Het breken van de aardse tabernakel is de verandering in een punt des tijds, het huis uit de 
hemel is de nieuwe sfeer, waarin de gelovige komen. Die woonstede is niet het opstandingsli-
chaam, want daarover spreekt Paulus niet. In Jud.:6 staat hetzelfde woord en wordt gezegd, 
dat de engelen hun woonstede verlaten hebben. Dat is niet hun lichaam, maar hun hemelse 
bestaanswijze. Paulus stelt hier tegenover elkaar het overkleed worden, het op-in-gaan, en het 
ontkleed worden, het naakt bevonden worden. Het eerste is de verandering in een punt des 
tijds, het andere de toestand niet in het gericht maar in de Hades, het als naakte kiem neerlig-
gen in het graf. Het woord “naakt” van 2 Cor. 5 is hetzelfde woord als “bloot” van 1 Cor. 
15:37. Een bloot graan is een graan zonder halm, enz. dus in kiem. Het naakt zijn is het mens 
zijn in de doodstoestand. Paulus achtte het dus mogelijk dat de Heere nog Allereerst nog niet 
wederkwam en velen zouden rusten in het graf.  
 
De nieuwe hemelsfeer heet het huis aionisch in de hemelen. Paulus’ uitdrukking aionisch is 
zeer juist. De opgenomen gelovigen blijven niet eindeloos in de hemelen, zij krijgen het 
Nieuwe Jeruzalem, dat zijn basis op de aarde heeft, al reikt zijn hoogte ver boven lucht en 
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wolken. (2400 K.M. hoog). Men ziet, hoe alles, consequent doorgevoerd, volkomen tot zijn 
recht komt. Het huis is aionisch in de hemelen, de aioon door, om daarna geconcentreerd te 
worden in het Nieuwe Jeruzalem. Dat is dan nog boven, komt eenmaal neder. 

7.Andere termen. 
a Eens voor al. 

 
HEBREEËN.  
Over de drie teksten, waarin de S.V.: eis to diènekes, eens voor al, blijvend, door: in der eeu-
wigheid vertaalde, spraken we reeds. We zeiden, dat de term 4 maal voorkomt, n.l. Heb. 7:3; 
10:1 (gedurig); 10:12, 14. 

b. Onwaarneembaar en onzienlijk. 

JUD. 6.  
In twee teksten is een woord door eeuwig vertaald, dat een andere betekenis heeft. Deze 
teksten zijn:  
Rom. 1:20  “... beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid” en  
Jud.:6   “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen  

  woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met  
  eeuwige banden onder de duisternis bewaard.”  

In beide teksten staat niet aioonios, maar aidios. 
 
Wat betekent dit woord? Het is samengesteld uit a, een voorvoegsel, dat ontkennende kracht 
heeft en uit een bijvoeglijk naamwoord gemaakt van het werkwoord idein. Dit werkwoord 
betekent: waarnemen. Aidios betekent: onwaarneembaar, onzichtbaar. In Jud. 6 staat dus, dat 
de engelen die hun woonstede verlaten hebben, hun hemelse heerlijkheidsfeer, met onwaar-
neembare banden gebonden zijn tot een zekere dag. Zelfs al stond hier: aionische banden, dan 
bleek nog eens te meer, dat eeuwig niet eindeloos betekent, want de tijd wordt aangegeven: 
tot het oordeel des groten dags. Het zijn, zoals we in hfdst. IV zagen, de zondigende zonen 
Gods van Gen. 6. Zij zullen eenmaal gericht worden door de gelovigen, 1 Cor. 6:3. Tot zo-
lang worden zij bewaard met onwaarneembare, onzichtbare, onzienlijke maar toch zeker niet 
minder knellende banden. Na het oordeel zullen zij in het eeuwige vuur geworpen worden, 
Mt. 25:41. Over hun verder lot zwijgt de Schrift. 

ROM. 1:20.  
In Rom. 1:20 vinden we ook het woord aidios. Die tekst luidt dus: ... beide zijn onwaarneem-
bare onzienlijke kracht en Goddelijkheid. Uit het verband blijkt, dat onze vertaling juist is. 
Dus ook die van Judas. De Heilige Geest leert, dat de zichtbare wereld de uitdrukking is van 
de onzichtbare. Gods onzienlijke dingen (L.V.: Zijn onzichtbaar wezen) worden van de 
schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn onwaarneembare 
kracht en Goddelijkheid. De structuur van dit vers is aldus: 

 
1 Zijn onzienlijke dingen (ta a-orata), 

2 Van de schepping der wereld aan, 
2 Verstaan uit de schepselen, 

1 Beide Zijn onwaarneembare (a-idios) kracht en Goddelijkheid. 

De kracht en de Goddelijkheid kunnen niet direct uit de natuur worden waargenomen, maar 
alleen uit en door de schepselen. We zien de dingen niet naar het wezen. Alleen naar de ver-
schijningsvorm. Achter alles schuilt een ongeziene drang en verborgen kracht, een diepe 
Goddelijkheid voor wie ze naspeurt. Elk levend wezen wijst naar een Schepping, Die het 
voortbracht. Het elektron, cirkelend om zijn protoon of kern, is onverklaarbaar zonder de die-
pe kracht die het voortbeweegt. In de ontwikkelde schoonheid van plant en dier, van verste-
ningen en verkalkingen zelfs, zien we de Goddelijke onwaarneembare kracht tot uiting ko-
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men. In de wereld schuilt een inwendige kracht, die ons spreekt van de Goddelijkheid van de 
Schepper. Zijn spraak gaat overal uit, Ps. 19. God maakt Zich door de schepselen kenbaar, 
alles wordt gedragen en voortgestuwd door onzichtbare kracht. 

ALTIJD.  
Meestal neemt men aan, dat aidios afgeleid is van aei, dat altijd betekent en niet van idein, dat 
zien, waarnemen, uitdrukt. Aei komt voor in Mk. 15:8; Hand. 7:51; 
2 Cor. 4:11; 6:10; Tit, 1:12; Heb. 3:10; 1 Petr. 3:15; 2 Petr. 1:12. Geen dezer plaatsen wijst op 
iets dat eeuwig is. Pilatus had een gevangene losgelaten, hij had het, altijd gedaan,  
a-ei, d.i. zonder een indien (ei = indien) zonder een “maar” te laten horen. ’t Was een ge-
woonte, iets zonder voorwaarde, ’t was regel zonder afwijking. Al zou nu aidios van aei af te 
leiden zijn, van “altijd” dus, dan drukt het nog geen eindeloosheid uit, alleen een voortduren-
de gewoonte, ’t Is echter moeilijk in te zien, hoe a-idios afgeleid is van a-ei. De a hebben bei-
de woorden gemeen, maar daarmee houdt de gelijkheid dan ook op, id is niet ei. Men heeft 
die afleiding maar verondersteld, omdat men meende, dat door aidios het eindeloze werd uit-
gedrukt. Echter verliest noch het “aioonios”, noch het “aei” zich in een oeverloze oceaan van 
eindeloze tijdsduur. Ze gaan ons menselijk begrip niet te boven wat de grenzen betreft. De 
verborgen kracht kennen we niet, doch we weten, dat God alleen onsterfelijkheid heeft. Hij 
alléén is de Een. Al het andere is veelheid en daarmee eindig in zichzelve. Alleen wat onver-
gankelijkheid uit Hem verkrijgt, komt de vergangelijkheid te boven. 
 
AIONISCH.  
Hiermee is het onderzoek naar het woord eeuwig, zowel in O. als N.T. ten einde. Geen van 
beiden leren ons een eindeloze eeuwigheid. Het N.T. is voortzetting van het O.T. De aionen 
zijn, ook in dit opzicht, de grote wereld-ontwikkelingsgangen, waarin de krachten volkomen 
uitwerken. Eerst dan kunnen ze aionisch heten. Wat niet tot zijn bestemming komt, is voor 
een tijd, niet aionisch. Aionisch is: ononderbroken voortdurend, ten volle beantwoordend aan 
verwachtingen of eisen, oneindig, niet eindeloos. Het staat ook in tegenstelling tot hetgeen 
van een andere aard is. Als krachtterm drukt het, het oneindige uit, een immer of een nooit, 
waarbij het dan een tweede betekenis verkrijgt. Ons Westerse denken is een belemmering om 
het Schriftuurlijk gebruikt goed te verstaan. Men leide zijn gedachten ook hier in de Schrift 
gevangen en werpe alle hoogte neer, die zich ook in ons denken verheft tegen de kennis, die 
God te dezen opzichte openbaart. Het resultaat van een en ander moge zijn, dat we nu te beter 
met Judas’ lofverheffing kunnen instemmen: 
 “De alleen wijzen God (den Koning der eeuwen Die een koninkrijk heeft, van alle olamen) 
zij (beter: is) heerlijkheid en majesteit, kracht en macht vóór alle aioon en nu (in de tegen-
woordige boze aioon) en in alle aionen, Amen.”  
Onze gang door de betekenissen van en de termen met eeuwig moge ook daartoe bijdragen. 
 

8 Wereld. 

KOSMOS — VERSIERING.  
Tot nadere verduidelijking nog iets over het woord wereld, kosmos. Dit woord is op een enke-
le maal na consequent in de S.V. door wereld vertaald. De ene uitzondering is 1 Petr. 3:3:  
“... vrouwen... welker versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des 
haars of omhangen van goud of van klederen aan te trekken.” Voor: versiersel staat in het 
Gr.: kosmos. Ook hier had de S.V. evengoed: wereld kunnen zetten. Men spreekt immers van 
iemands wereld, d.i. sfeer, waarin hij gaarne opgaat. De wereld der vrouw, zegt Petrus, moet 
niet bestaan in het zich oppronken of opsmukken, haar wereld moet zijn de verborgen mens 
des harten, in het onverderfelijke van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor 
God, vs. 4. 
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Het werkwoord kosmeoo komt voor in de volgende teksten. Zie Mt, 12:44; 23:29; 25:7; Luk.  
1:25; 21:5; 1 Tim. 2:9; Tit. 2:10; 1 Petr. 3:5; Op. 21:2, 19. Het is steeds door: versieren ver-
taald, behalve in Mt, 25:7; daar staat bereiden. De Schrift zegt dat de maagden haar lampen 
versierden. 

Een kosmos is een regelmatige schikking en rangorde. In de Septuaginta, de Griekse verta-
ling van het O.T., is het Hebr. woord versiersel vertaald door kosmos .In het N.T. betekent 
kosmos de wereldorde, de hemelen en de aarde, de mensheid. Men ga zelf een en ander na. 
Een kosmos is een versierd geheel. Een versiersel moet altijd passen in een zeker geheel. Een 
bloemperk b.v. versiert een grasveld, de versiering veronderstelt een geheel waarin het past. 
Een ornament versiert een of ander samenstel. Door overdraging van de naam versiering op 
het gehele samenstel waarin het paste, kreeg het woord kosmos de uitbreiding, waarin we het 
nu nog kennen. De naam van het deel ging over op het geheel. Soortgelijke voorbeelden zijn: 
Een vloot met zoveel koppen bemand, uit zoveel zeilen bestaande. Een dorp van zoveel zie-
len, enz. De kosmos, de versiering, werd de kosmos, het geheel waarin de versiering paste. 
Gaandeweg verbleekt in zulke gevallen de oorspronkelijke betekenis en krijgt het woord de 
tweede betekenis tot hoofdbegrip. Zie verder het Aanhangsel. 
 
OIKOUMENE.  
Een ander woord, ook vaak door wereld vertaald, is oikoumenè (ou = oe). Dit woord komt 15 
maal voor en vraagt nog even bespreking. 

Keizer Augustus liet de gehele wereld (oikoumenè d.i. beschaafde, gecultiveerde. geordende 
wereld) beschrijven. Hier duidt de oikoumenè de aan Rome onderworpen wereld aan. Niet 
alle volken van de kosmos werden beschreven, zo ver strekte Rome’s invloed zich niet uit. 
Het Oosten b.v. had het niet in zijn macht, Babel werd eerst in 117 na Chr. door Trajanus in-
genomen. 

Satan toonde volgens Luk. 4:5 Christus al de koninkrijken van de oikoumenè in een ogenblik. 
Volgens Mt. 4:8 toonde hij Hem al de koninkrijken van de kosmos. Men zou kunnen zeggen, 
dat Mattheus een ruimer woord gebruikte en Lukas het nauwkeuriger bepaalt, dus dat kosmos 
en oikoumenè hier samenvallen. We geloven, dat er nog een andere opvatting mogelijk is. 
Deze wordt gegeven in de Companion Bible en we geven die hier weer. Satan heeft de Heere 
niet drie maal, maar zeker twee maal drie maal verzocht. Luk. en Matth. verhalen ons dan 
niet hetzelfde, maar iets verschillends. De verzoekingen door Lukas beschreven, gingen 
vooraf aan die, door Mattheus verhaald. In Lukas is sprake van een steen, bij hem gaat het 
zien der koninkrijken vooraf aan het voorstel tot het zich nederwerpen van de tempel, bij hem 
wijkt de duivel voor een tijd. Zie vs. 1-13. In Mat. 4 is sprake van stenen, komt eerst het op 
de tinne stellen, toont Satan Hem al de koninkrijken van de kosmos en hun heerlijkheid, laat 
hij van Hem af, d.i.: gaat dan voorgoed heen. Zie vs. 1-11. Er zijn zo bezien 2 maal drie ver-
zoekingen, die in verschillende volgorde herhaald zijn. De volgorde in beide evangeliën is 
dus goed, maar Satan herhaalde ze niet in dezelfde volgorde. 

Het evangelie des koninkrijks zal eenmaal in de gehele wereld (de oikoumenè) gepredikt 
worden, Mt. 24:14. Dit is mogelijk het door de mens der zonde georganiseerde, althans alles 
overheersende vierde rijk van Dan. 7 en Op. 13. Niet alle volken zullen het horen. Bewijs Jes. 
66:19. Er zijn er, die Zijn gerucht niet gehoord hebben. 

Zie voorts Luk. 21:26 (aardrijk), Hand. 11:28; 17:6. 

Zie verder Hand. 19:27; 24:5; Rom. 10:18. 

Heb. 1:6 De Eerstgeborene wordt andermaal in de oikoumenè ingebracht. Waar Hij de eerste 
maal zichtbaar geweest is, zal Hij het ten tweede maal niet minder zijn. Heb. 1:6 verzet zich 
geheel tegen een onzichtbare tegenwoordigheid. En evenzeer tegen een woest en ledig wor-
den der aarde, want de eerste oikoumenè waarin Christus ingebracht werd, was ook niet 
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woest en ledig. En evenzo tegen de visie, dat met Christus’ wederkomst de eeuwige heerlijk-
heid intreedt. Christus komt andermaal in, in een wereld vol van noden en ellenden om die op 
te heffen. Dit geschiedt bij de wederkomst des Heeren. 
De oikoumenè zal Hem dan toebehoren, 2:5. Eerst komt over die oikoumenè de ure der ver-
zoeking, Op. 3:10. Die behoeft dus niet over de hele wereld te komen. Satan verleidt die oi-
koumenè, Op. 12:9. Haar koningen worden vergaderd tot de slag van Armageddon 10:14, 
haar inwoners zullen zeer vrezen, Luk. 21:26. 
 
Met deze uitspraak voor ogen zie men in, dat de oikoumenè de gecultiveerde wereld om Isra-
el was en zal zijn. Niet alle delen der aarde behoeven er in begrepen te zijn. De oikoumenè 
staat tot de kosmos als de thevel tot de eretz. Zie hfdst. IV, ze is er dus een deel van. 

DE GROOTHEID DER SCHRIFT EN DE HEERLIJKHEID GODS. 
Schrijvende en lezende. wordt men met steeds dieper eerbied vervuld voor het imposante van 
de tevens in onderdelen fijn afgewerkte Schriften. Onwrikbaar, onverwoestbaar, verheven, 
staan daar al Gods uitspraken. Ze vormen een gesloten eenheid en staan ver boven het stuk-
werk van ons denken. Eerst als de Geest ons denken ordent, zien we iets van de grootheid der 
Schriften, die als granietrotsen staan, de voet in de aarde van de aanpassing bij ons verstand, 
de top onbereikbaar hoog uitstekend boven alle ander menselijk product. Tenzij de Geest ons 
vleugelen doet aanschieten en opvoert, zijn ze onbestijgbaar. Toch kunnen ze beklommen 
worden. Christus heeft gezegd, dat de Geest in al de waarheid zal leiden. De opening van 
Gods woord is licht, het onderzoek loont meer de moeite door verrijking van inzicht en troost 
voor het hart dan enig ander menselijk werk. Des te dieper we in de stroom des Woords ko-
men, des te meer blijkt het een oceaan te zijn die in zijn volheid ondoorwaadbaar is. “Aan 
alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd.” Ps. 119:96. “Ik zal 
mij vermaken in Uw inzettingen, Uw woord zal ik niet vergeten,” vs. 16. “Ook zijn Uw ge-
tuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden,” vs. 24. “Uw woord is zeer gelouterd,” 
vs. 140. “Uw getuigenissen zijn wonderbaar,” vs. 129. Dit betuigde David reeds van de Wet. 
Hoe veel meer heeft God óns niet gegeven. Dan, waar de Schrift reeds zo rijk en diep en 
schoon is, hoe veel heerlijker moet dan het Levende Woord niet zijn, waar de Schrift van ge-
tuigt. Onze Schriftstudie zij mede een weg om te getuigen van de grootheid Gods, Die niet 
alleen zulk een Schriftuur wist te geven, maar nog steeds daarin wil binnenleiden om dan 
Zichzelf te openbaren voor het door Hem verlichte oog des geestes. En zo eindigen we in 
Hem, in Wien al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. 
 

Om en over de Verborgenheid 
(TWEEDE VIERTAL). 

IV. 

HET NIEUWE VERBOND EN DE BEDELING DER VERBORGENHEID. 

We wezen er reeds op, dat de bedeling der verborgenheid verder voert en méér geeft dan het 
toppunt van het Nieuwe verbond. Het toppunt van het N.V. is het gelijkvormig worden aan 
het beeld van Gods Zoon, Rom. 8:29, dat van de Bed. der Verb. aan de Heere Jezus Christus, 
een rijker titel. 
 
Het N.V. begint met de Wedergeboorte en loopt uit op de rechtvaardiging. Het geeft niet de 
verzoening in een Lichaam tot God en het medegezet worden boven over alles. Als het N.V. 
werkt, is Israël aanwezig. Daarnaast staan de Volken. Het N.V. laat dus een twee, feitelijk een 
drielijn zien: Het grote Volk, de geslachten des aardbodems of volken der aarde, en hen die 
een zegen zijn boven beide, Gen. 12:1-3; 22:17, 18. Het N.V. werkt niet zonder dat Israël er 
is. God kan de waarheden er van wel toepassen in onze bedeling en doet dit ook, maar dat is 
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iets anders dan dat we nu naar de bedeling genomen, er in zouden leven. 
 
Israël komt eenmaal in de nationale wedergeboorte, die tevens zijn geestelijke wedergeboorte 
met zich brengt, Mt.19:28; Ez. 36:24-32. Dan zullen de Heidenen zich mede tot God beke- 
ren. Voor Israël werkt dan het N.V. voor de Heidenen het Oorspronkelijk Verbond: In Abram 
en zijn zaad alle volken gezegend. Zolang deze toestand niet aanwezig is, wordt het N.V., dat 
in voorwerking was gedurende Handelingen, niet voleindigd, Heb. 8:8 grondtekst. Het N.V. 
is een gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Cor. 3:18. 
 
Om in dezen tot klaarheid te komen, moet men iets zien van het voornemen der aionen. Na de 
1000 jaar vangt niet “de eindeloze eeuwigheid” of “de eeuwige staat” aan. Paulus spreekt van 
de toekomende eeuwen, Gr.: aionen Ef. 2:7, grote wereldtijdperken. Op de nieuwe aarde zijn 
nog maanden, Op. 22:2, 5, dus tijd, is dus niet de tijdloze eeuwigheid die men leert. In de 
toekomende aioon staat Israël in de Wedergeboorte, in de volgende aioon komt het N. Jeru-
zalem neder en staat Israël in de rechtvaardiging. Paulus’ evangelie grijpt hierop reeds voor-
uit, Gal. 4. 
 
De aionen hebben echter een einde, Heb. 9:26. (Deze tekst is in de S.V. onjuist weergegeven. 
Christus is niet in de voleinding der eeuwen geopenbaard, maar is geopenbaard tot tenietdoe-
ning der zonde in de voleinding der eeuwen, door Zijns Zelfs offerande).‘Na de aionen is er 
een hogere heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt in de bedeling der verborgenheid nu reeds 
gegeven aan de Leden van Christus’ Lichaam. Zij komen reeds hier tot de na-aionische heer-
lijkheid, terwijl anderen uit voorbereidende bedelingen daartoe nog niet komen. Het N.V. 
geeft een heerlijkheid die nog valt binnen de aionen, de Bed. der Verb. gaat boven de aionen 
uit. 

Het N.V. is voor Israël en werkt met Israël als centraal volk. De Bed. der Verb. werkt zonder 
Israël als volk. Het N.V. geeft Israël een nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:26, is het 
inschrijven van Gods wetten in het hart, Jer. 31:31-34; Heb. 8:8-12. Dit is het begin. Het zet 
zich voort om over te gaan in de rechtvaardiging door het geloof. Hiermee worden dan Israëls 
ceremoniën opgeheven: op de nieuwe aarde is geen tempel meer. Bij de Wedergeboorte is 
herdenking en walging van zonde, Ez. 36:31, bij de Rechtvaardiging zijn de eerste dingen 
weggegaan, Op. 21:4, woont God bij de mensen, vs. 3, zijn alle dingen nieuw gemaakt, vs. 5, 
is er verzoening. 

De Bed. der Verb. geeft méér. Zien we op de nieuwe aarde de Tabernakel Gods bij de men-
sen, Op. 21, in de Bed. der Verb. wordt de mens aan Gods rechterhand geplaatst, Ef. 2:6, 7, 
met Christus gezet boven over alles, wordt een staat van heerlijkheid gegeven, die men even 
zo- goed voor- als na- aionisch kan noemen, is er sprake van een belofte in Christus. Deze 
belofte betreft mede de heerlijkheid van het zitten aan Gods rechter hand, Ps. 110:1. Dit over-
treft alles wat de aionen aan heerlijkheid zullen te zien geven. 

De Bed der Verb. is een aanvulling van de Abrahamietische lijn, een voortzetting en ver-
lengstuk. Paulus’ evangelie is wel de aanloop er voor, niet het eindpunt er van. Het is een 
nieuwe sfeer die geopend wordt, een uitgaan boven het eindpunt van het N.V. De B. d. V. 
was de verzoening van twee stromingen, Jood en Heiden die er zijn zolang het N.V. werkt, in 
één Lichaam tot God, Ef. 2:15 Zodra dit ophoudt en de Jood weer naar voren komt, is de B. 
d. V. voleind en gaat God weer werken langs de lijnen van Oorspronkelijk en Nieuwe Ver-
bond. In de B. d. V. kan men een positie in Christus verkrijgen aan Gods rechterhand. Hier-
van is nergens sprake in het N. Verbond. Het N.V. is het gaan van heerlijkheid tot heerlijk-
heid, de B. der V. is het rusten in het toppunt der heerlijkheid. Deze heerlijkheid van de B. d. 
V. gaat even ver uit boven die van het N.V. als het zitten van Christus aan Gods rechterhand 
uitgaat boven Zijn reeds heerlijk Melchizedekse priesterschap. In het laatste is Hij Priester 
des Allerhoogsten. In het eerste is Hij die Allerhoogste Zelf in volkomen rust. 
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Wie niet onderscheidt tussen het N.V. en de B. der V., is ook onbekend met de trappen van de 
weg der behoudenis. Langs het gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid werkt God nu reeds uit, 
wat Hij eenmaal anderen geeft in Het doorlopen der aionen. Hij doet dit nu reeds in de geest, 
door Zijn Geest. Dit is in deze bedeling losgemaakt van alle symbool of inzetting. Het is zui-
ver geloof. Dit is het hoogste waartoe God opvoert. Niet gezien, toch geloofd. Alle uitbeel-
ding van Christus’ werk in doop of avondmaal is schaduw. Zonder hen te veroordelen die 
menen ze te moeten onderhouden, menen we dat in deze bedeling God zonder iets zichtbaars 
wil opvoeren tot Hem Die een ontoegankelijk licht bewoont en dat, waar Christus verborgen 
is in God, ook alle uitbeelding tijdelijk opgeheven is. Het geldt hier een kwestie van ge-
loof. Niet gezien, toch geloofd. Niet afgebeeld, toch aanvaard. Niet staan gebleven bij wat 
vroeger nog nodig was, maar voortgegaan naar Hem, Die boven is. Het zoeken der dingen die 
boven zijn, is niet het nodig hebben van wat op aarde afbeeldend is. Alles valt weg voor de 
hoogste realiteit. 

Wie in het N.V. staat, meent nog afbeelding nodig te hebben. Niet hij die in de B. d. V. staat. 
Hij heeft de volheid in Christus zelf. Het N.V. leidt van heerlijkheid tot heerlijkheid, de B. 
der V. heeft die Hoop der heerlijkheid in zich. Wat inwendig in het hart is, heeft geen afbeel-
ding meer van node. Deze bedeling overtreft daarom het N.V evenzeer als de middagzon de 
rijzende zon in glans en gloed te boven gaat. De B. der Verb. zoekt datgene wat Boven is, 
omdat Christus ten volle in het hart woont, Ef. 3:17. Het N.V. vraagt nog verandering, 2 Cor. 
3:18, de B. der V. heeft het volmaakte: Christus in ons. 

Nabijheid 
Als men Gods schepping ondervraagt, kan men heel wat leren dat ons kan helpen in verband 
met de onzichtbare dingen. Zo heeft men nagegaan, dat de stoffelijke voorwerpen elkander 
aantrekken en dat des te sterker naar mate ze groter zijn en hun afstand kleiner is. Iets derge-
lijks heeft men ook in het zielenleven. Iets wat nabij is, oefent veel meer invloed op ons uit 
dan iets dat ver weg is. Neem b.v. de schrikkelijke toestanden in Rusland of China. Al heb-
ben deze reusachtige afmetingen, toch denken we er weinig over en hun invloed op ons da-
gelijks leven is praktisch gelijk aan nul. De zere vinger van ons kind maakt veel meer indruk 
op ons. 

De gelovige heeft de neiging er over te klagen, dat de “dingen die boven zijn” zo ver weg 
zijn en de aardse dingen daarentegen dagelijks nabij zijn en hun invloed doen gelden. Hoe zit 
dat? We willen dat in het kort onderzoeken. 

Dat de stoffelijke dingen een grote invloed hebben op de natuurlijke mens, is geheel in orde. 
Hij begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn. Maar is de gelovige ook geheel on-
derworpen aan de zichtbare dingen? Zijn de geestelijke invloeden zwak, omdat God zo ver 
weg is? We hebben toch Allereerst de Schrift, het geschreven Woord. Is dat niet vlakbij? Dat 
kan het ten minste zijn, als we door dagelijks persoonlijk onderzoek in innig contact met die 
Goddelijke woorden zijn. Wie dat doet, ondervindt dat de kracht die er van uit gaat, ruim 
opweegt tegen die der stof. 
 
Maar er is meer. Wie zegt ons, dat Christus, het levende Woord, ver weg is? Misschien meent 
men dat te moeten opmaken uit de Schrift, als deze spreekt van Zijn positie aan Gods rechter-
hand? Maar daarom is Hij nog niet ver van ons. Men rekene in de geestelijke dingen niet met 
tijd en ruimte. Dat zijn begrippen die tot de schepping behoren, niet tot het wezen Gods. God 
staat er boven en Christus kon dus zeggen: “vóór Abraham was, ben ik”. Hij is wel schepsel 
GEWORDEN en heeft zich als zodanig aan de tijd onderworpen ten behoeve van ons, doch 
in Zijn wezen is Hij Beeld Gods. Al is Hij dan aan Gods rechterhand, boven de schepping, 
toch is Hij daarom niet ver van ons verwijderd. Integendeel, Paulus zegt juist, dat Hij NABIJ 
is (Fil. 4:5). Men lette er wel op, dat hier niets gezegd wordt over Zijn KOMST. Het is niet 
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Zijn toekomst die nabij is, maar Hij Zelf. Men late zich niet beroven van hetgeen God ons in 
die woorden gegeven heeft door ze voor iets anders te gebruiken. HIJ is nabij, NU. Zo hebben 
we dan beide het geschreven en het levende Woord in onze nabijheid. 
 
En zullen we de Heilige Geest vergeten, Die ons vervult? (Ef. 5:18) Is ook Hij niet nabij? 
Meer nog, als we mede gezet worden in het overhemelse in Christus Jezus (aan Gods rech-
terhand Ef. 1:20, 21), is dan ook de Vader niet nabij? 
 
Als men dat inziet, begrijpt men ook de tactiek van de vijand. Als hij er maar in slaagt ons te 
verblinden en als het ware een scherm kan plaatsen tussen God en ons, dan beginnen we maar 
steeds te zien op het stoffelijke en worden er zo door beïnvloed, dat de geestelijke dingen 
geheel op de achtergrond treden. We blijven misschien nog alleen Christen uit gewoonte. Dan 
denken we aan onze zonden, zien het kwade in onze broeders, gaan gedrukt onder zorgen, 
leiden anderen af van het geloof en zijn een schande voor God. 
 
Waarom toch zijn we niet meer beslist en meer energiek in ons geloof? Stellen we nu weer de 
zinnen op de voorgrond? Is hetgeen we door het geloof omvatten geen werkelijkheid, omdat 
we het niet zien, horen, voelen, ruiken, smaken met onze stoffelijke zintuigen? Laat er ons 
toch diep van doordrongen zijn, dat juist het geestelijke en bovenal God het werkelijke is en 
al het andere tijdelijk en vergankelijk, dus niet waarlijk “is”. Laat ons werkelijk en ten volle 
geloven al wat de Schrift zegt, ook als ze spreekt over de nabijheid des Heeren. 
 
Weg met alle verblinding. Lezer, open uw geestelijke ogen voor de werkelijkheid: de Heere 
is nabij. Verblijd U in de Heere te allen tijd. Wees in geen ding bezorgd. 
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