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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII N° 1 Januari 1937 

Tot nuttige Stichting 

GEZETEN IN GODS RECHTERHAND. 

Hebr. 1: 3. “Dewelke.... is gezeten in de Rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen”. 

 

In den Hebreeënbrief vinden we driemaal het feit vermeld, dat Christus zit in Gods Rechter-

hand. Eerst in 1: 3. Dit is als het ware de verkorte tekst van de andere. In 8: 1 vinden we, dat 

daar een Hogepriester is “Die gezeten is in de Rechterhand van de troon der Majesteit in de 

hemelen” en in 12: 2, dat de overste Leidsman en Voleinder des geloofs gezeten is “in de 

Rechterhand van de troon Gods”. 
 

We willen op enkele dingen wijzen. 

 

De term “zitten in de Rechterhand” is ontleend aan het Oosterse leven. Een koning die ie-

mand tot hoogste in den lande verhief, liet hem plaats nemen aan zijn rechterhand in zijn 

troon. Hiermee gaf hij hem tevens alle macht in handen. De aldus bevoorrechte persoon han-

delde dan voortaan in alles voor de koning die hem alles overliet. Hij bekleedde dus de hoog-

ste heersers- en erepositie. 

 

T.o.v. Christus kan men deze uitdrukking niet letterlijk nemen. God als Geest, heeft geen li-

chaam. Ook geen eigenlijke rechterhand. Evenmin een letterlijke troon. De term moet fi-

guurlijk genomen worden. Hij betekent, dat Christus beschikt over al het geschapene. Hij 

Zelf zegt in Mt. 28: 18: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” 

Dit nu is een korte omschrijving van de betekenis van de term in Heb. 1: 3 gebruikt. 

 

Christus is gezeten in Gods rechterhand. We willen nog even nader bij de inhoud ervan stil-

staan, hoewel geen sterfelijk mens dit ten volle kan doorgronden. De uitnemende grootheid 

der kracht Gods die Hem uit de doden heeft opgewekt, heeft Hem ook in de Rechterhand ge-

plaatst (Ef. 1: 19-21) en Hem begiftigd met al Gods sterkte, macht, majesteit, heerlijkheid en 

verhevenheid. Als loon op Zijn lijden en strijden. Naar Zijn Persoon, als Schepper, had Hij er 

recht op, want door Hem is alles geschapen. Na arm geworden te zijn om onzentwil, heeft 

God Hem weer uitermate verhoogd en weer tot Zijn vorige staat verheven. Maar Hij zit daar 

nu niet alleen als Schepper, maar als Overwinnaar, als Herschepper; als levendmakende 

Geest, als “erfgenaam”, d.i. bezitverkrijger van de hele schepping. Alles in het heelal is nu in 

wezen (nog niet in werkelijkheid) aan Hem onderworpen. Alle overheden, machten, krachten, 

tronen, heerschappijen, engelen en welke onzichtbare wezens er nog meer zijn, zijn Hem on-

dergeordend. Hij heeft de naam boven alle naam verkregen en er is niets uitgelaten dat Hem 

niet onderworpen is. Wel zien we dat nog niet, zegt de apostel in dezelfde Brief, 2 : 8 ,  maar 

toch is de zaak in wezen beslist. Christus zit in Gods Rechterhand in het centrum van Gods 

almacht. Hij beschikt over Gods kracht en kan alle dingen aan zichzelf onderwerpen, al heeft 

Hij dat thans ook nog niet gedaan. 

 

Nu een enkel woord over onze vertaling: gezeten in. Het zal vele lezers vreemd in de oren 

klinken. Zij zijn zo gewend aan de S.V. met zijn: gezeten “aan” dat hun dat “in” op zal val-

len. Toch is het de letterlijke vertaling van het Grieks en heeft zin. Want er tegenover staat de 

term: gezeten “uit” Gods Rechterhand, die we eveneens in het Griekse N.T. vinden. Feitelijk 

staat er dan: gezeten uit Uw rechten. Men kan dit laatste woord opvatten als een majes-
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teitsmeervoud om de uitnemende grootheid van Gods kracht weer te geven. 

 

De term “uit Uw (Gods) Rechterhand” 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. Tienmaal dus. 

 

De term “in Gods Rechterhand” vinden we in Rom. 8: 34; Ef. 1: 20; Col. 3 : 1 ;  Heb. 1: 3; 

8: 1; 10: 12; 12: 2 en 1 Petr.3: 22. Achtmaal dus. 

 

Op één tekst na dus steeds bij Paulus als we hem ook als opsteller van de Hebreeënbrief 

aanmerken. 

 

Het “uit” en het “in” heeft zijn betekenis. Het zitten “in” Gods Rechterhand wijst op de rust 

van Christus tussen Zijn eerste en tweede komst. Het zitten “uit” Gods Rechterhand wordt 

bijzonder geciteerd tegenover vijanden of tegenstanders. Men ga dit na in de Evangeliën en 

in Handelingen. Alleen Mk. 16: 19 is neutraal in deze. 

 

Het “uit” de Rechterhand Gods is te houden als een aanwijzing voor Christus komst ten oor-

deel waarbij Hij Zijn vijanden zal onderwerpen. Zodra die tijd aanbreekt, zit Hij “uit” Gods 

Rechterhand. En dat zal zolang duren tot al Zijn vijanden ook werkelijk onderworpen zijn en 

Hem ondergeordend. De dood is de laatste vijand die onderworpen wordt (1 Cor. 15:26). 

 

Het “in” wijst op de rust (men ga zelf de geciteerde teksten na). Thans is het “de dag der za-

ligheid”. Christus is wedergekeerd in de verborgenheid Gods. Als Hij daaruit weer naar vo-

ren treedt, houdt het naar zijn wezen wel niet op, maar wel naar de bedeling. Dan brengt God 

andermaal Zijn Zoon in de wereld (Heb. 1 : 6 )  en begint Christus Zijn werkzaamheid als 

Rechter. Dan gaat Hij zitten op Zijn eigen troon (Op. 3: 21). Niet om daarmee s Vaders troon 

te verliezen, maar om verder s Vaders raad uit te voeren. 

 

Het zal dienstig zijn dit even te illustreren. Een vorst, die uit moet trekken ten strijd, zit uit- 

van zijn troon. Hij verliest die als zodanig niet, maar de werken des vredes worden onderbro-

ken en hij moet anders optreden. Als de vrede gesloten is, kan hij weer zitten in zijn troon en 

op andere wijze voor zijn volk zorgen als tijdens de oorlog. Dit is vanzelf slechts een flauw 

beeld van het werk van Christus als Hij gaat zitten uit Gods Rechterhand. 

 

Het recht tot zitten in Gods Rechterhand heeft Christus eens voor al verworven door Zijn lij-

den en sterven, door Zijn diepe vernedering en volbracht werk. Hij heeft voor altijd de naam 

die boven alle naam is. En al zit Hij in de toekomende eeuwen uit Gods Rechterhand, naar het 

wezen behoudt Hij het “in”. Het hangt slechts van Zijn werk af of het een “in” of een “uit “ 

is. Een eigenaar van een huis kan in en uit zijn huis zijn. In het laatste geval houdt hij niet op 

eigenaar ervan te zijn. In het huis is hij de man en vader, er buiten bekleedt hij misschien de 

functie van rechter. Zijn eigenaarschap blijft onaangetast al is hij uit het huis. Zo zit Christus 

thans “in”, eenmaal “uit” Gods Rechterhand om daar ten leste voor altijd in weer te keren. 

 

Het “uit” en “in” betreft niet slechts een kwestie van Schriftonderzoek; het is niet alleen een 

zaak van het hart. Vele gelovigen hebben slechts hoop - en vaak een vurige - op het “uit”. Zij 

zien reikhalzend uit naar s Heren wederkomst. Zij verbeiden Hem tot opname en hoewel zij 

menen, dat Hij dan nog niet direct als wereldrechter optreedt, toch is het een wachten op het 

“uit” want dan houdt ook voor hen de dag der zaligheid op en beginnen de oordelen. Bewijs 

dat het wel degelijk is een zitten uit Gods Rechterhand. 
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Lezer, hoe staat het met U. Ziet u Christus “in” of “uit” zitten. Het zitten “in” houdt vooreerst 

in het optreden als Hogepriester. Verderop het zijn ten Hoofd der Gemeente. Zolang Hij zit 

“in” kan Hij het Lichaam vormen. Dit gaat door de Priestersfeer heen - het komen tot de 

troon der genade - om met Christus gezet te worden in diezelfde Rechterhand. 

 

Wie het “uit” verwacht, staat ook uit de bedeling der verborgenheid. Wie het “in” zijn be-

geert, is er mede bewijs voor, dat, God deze bedeling nog niet heeft afgesloten. Als het “uit” 

het “in” vervangt, houdt vooreerst het met God verzoend worden op. Dan komt Christus weer 

ten oordeel. Dan houdt het zitten op de genade troon des Vaders op en is Hij naar Zijn functie 

niet meer als Hogepriester in het hemelse heiligdom om daar voor God te pleiten voor onze 

behoefte. 

 

Men ziet zo, hoe deze dingen wel degelijk een diepere inhoud hebben dan alleen een alleen 

verstandelijke onderscheiding. Tevens, dat het inzicht het dieper geestelijke leven kan dienen. 

 

Nogmaals, lezer, stellen we de vraag: Bent u bezig met het “in” of het “uit”? Of houdt u zich 

nog met geen van beide bezig. Is het u alles onverschillig? Indien het laatste, dan is onze bede 

dat God het “in” ook om uwentwil laat voortduren. Want dan is er nog genade te vinden tot 

rechttijdige hulp. En indien u liever met het “uit” bezig bent dan met het “in”, dan zette God 

u alsnog in het “in”. Hij zette u mede in Gods Rechterhand als Lid van het Lichaam. En geve 

U door de uitopstanding in werkelijkheid getuige te zijn van het zitten van Christus in Gods 

Rechterhand. En u lezer die reeds in het “in” staat, dank God voor Zijn uitnemende grootheid 

en genade die Hij bewees door u in dat “in” te plaatsen. 

 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
No. 1. 

INLEIDING 

ELK EVANGELIE EEN BEPAALD DOEL. Elk evangelie heeft zijn bepaald doel, elk 

beeldt Christus uit gezien vanuit een zeker standpunt. Geen enkel beeldt Hem in Zijn gehele 

Persoon uit. Daarvoor is Hij te groot, te vo1. Elk ziet slechts een zekere volheid, niet de gehe-

le volheid. Elke evangelist heeft zijn bepaalde schema dat hij uitwerkt. Uit de velerlei stof die 

onder hun bereik was, deden zij, onder de leiding van de Geest, Die zich aanpast aan hun per-

soon, hun karakter, hun sfeer en met het oog op hun hoorders, een greep. Het andere laten zij 

liggen. Zo vinden we Christus viervoudig uitgebeeld en geven de vier evangeliën samen ge-

nomen het volle beeld van de Eniggeborene des Vaders. 

 

OOGMERK VAN HET EV. VAN JOHANNES. Het Ev. van Johannes heeft een oogmerk, 

dat wordt aangegeven in hfdst. 20: 30, 31: “Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in 

de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan die niet geschreven zijn in dit boek, maar 

deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods en opdat gij, 

gelovende, het leven hebt in Zijn naam”. Johannes schreef dus zijn evangelie om Christus 

uit te beelden als Zoon Gods en opdat men, dit gelovende, het leven zou hebben. Hij heeft 

dus een tweeledig doel. Om dit te belichten moeten dus ook de acht tekenen dienen die wij er 

in vermeld vinden. 

 

WAT CHRISTUS DEED. Van Christus staat, dat Hij deed krachten (zie o.a. Mt. 11:20-23; 

13: 54, 58), wonderen (zie Joh. 4: 48, Hand. 2:22), tekenen (vooral het Johannes-evangelie), 

werken (zie o.a. Mt. 11:2; Joh. 5: 36; 7 : 3 ) ,  heerlijke dingen, Luk. 13: 14, ongelooflijke din-

gen, Luk. 5: 26, wonderheden, Mt. 21:15. Voor elk dezer woorden heeft het Grieks een apart 



Jaargang 1937 Pagina 4 
 

woord. In Hand. 2: 22 worden de eerste drie in een tekst genoemd: “Jezus... een man van 

God onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen...” We willen even stil-

staan bij wat we daaronder hebben te verstaan. 

 

Een kracht (dunamis - hiervan is ons dynamo en dynamiet afgeleid) is een daad van macht, 

een machtsbetoon. Een wonder is een machts- of krachtsbetoon dat verbazing wekt. Een te-

ken is een daad die een andere, betekende zaak tot achtergrond heeft. Het woord “teken” ves-

tigt de aandacht niet allereerst en allermeest op de machtige en verwonderingwekkende daden 

van Christus, maar op een diepere achtergrond der dingen, op hetgeen de wonderen die Hij 

deed, uitbeelden. 

 

Het woord “teken” is bijzonder eigen aan het Evang. van Johannes. Het woord “kracht” komt 

er niet in voor; het woord “wonder” slechts eens en we1 in hfdst. 4 : 48, in verbinding met 

teken: “Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven”. Overigens 

spreekt Johannes van “werken” en “tekenen”. Over de laatste willen we nu gaan handelen. 

DE UITWERKING DER TEKENEN. De grondtoon van het Ev. van Johannes is, dat 

Christus Gods Zoon is. In de eerste 12 hoofdstukken beschrijft hij Zijn openbare optreden in 

Israël. Dit eindigde in de verwerping. Daarna houdt de Heere Zich bezig met de Zijnen te on-

derwijzen. De meerderheid van Israël nam Hem niet aan. “Hij is gekomen tot het Zijne en de 

Zijnen hebben Hem niet aangenomen”, 1: 11. “Die Hem echter aannamen, heeft Hij lief-

gehad tot het einde”, 13: 1. 

 

In de eerste 12 hoofdstukken van Zijn openbare bediening vinden we 7 der 8 tekenen. Het 

laatste komt na Zijn opstanding. Verder is het opmerkelijk, dat van de 17 maal dat het woord 

“teken” in het Ev. van Johannes voorkomt, het 16 maal staat tussen hfdst. 2-12. De laatste 

maal vindt men het in hfdst. 20:30. 

 

De uitwerking der tekenen vinden we ook in de eerste 12 hoofdstukken vermeld. Dat is aan-

neming of verwerping. Dit blijkt uit de volgende teksten: 

22: 23. “...en zij (de discipelen) geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken 

had”. 

3: 2. “Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan de teke-

nen doen die Gij doet zo God met Hem niet is”. 
6: 14. “De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is 

waarlijk de Profeet die in de wereld komen zoude”. 
7: 31. “En velen uit de scharen geloofden in Hem en zeiden: Wanneer de Christus zal ge-

komen zijn, zal Hij ook meerder tekenen doen dan die welke Deze gedaan heeft?” 

 

In deze plaatsen is sprake van aanneming, geloof in Hem. De volgende drie, vlak voor het 

einde van Zijn openbare bediening, zijn een droeve openbaring van de welbewuste ver-

werping door Israëls leiders. 

 

11: 47-53. “De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden den Raad en zeiden: Wat 

zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, zij 

zullen allen in hem geloven... Van dien dag dan af raadslaagden zij tezamen, dat zij Hem 

doden zouden”. 
11: 57. “De Overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod gegeven, dat, zo iemand 

wist waar Hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij Hem mochten vangen”. 

11: 37. “En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in 

Hem niet”. 
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Op deze laatste tekst volgt het citaat van Jes. 6, parallel lopend met dat van Mt. 13, en later 

herhaald in Hand. 28, door Paulus. 

TEKENEN EN GETUIGENIS. In overeenstemming met het doel van het Ev. van Joh., n.1. 

om te bewijzen, dat Jezus de Christus is, de Zoon Gods, zijn de getuigenissen die voor of tus-

sen de tekenen van Hem gegeven worden. Het evangelie wordt daardoor in onderdelen ver-

deeld waarin men hoort uitspreken wat de tekenen willen uitbeelden. We willen dat nagaan. 

 

Aan het eerste teken gaat de wonderschone inleiding van Joh. 1 vooraf. De unieke getuigenis 

daarvan is, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. In dit verband zij opgemerkt, dat Joh. 

1: 13 volgens sommige handschriften luidt: “...die geloven in de naam van Hem Die niet uit 

de bloeden, (meervoudsvorm), noch uit de wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar 

uit God geboren is”. Dit zou dan betrekking hebben op Christus, niet op de gelovigen. Deze 

zaak verder onbeslist latend, blijft vs. 14: “En het Woord (de Logos) is vlees geworden en 

heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als 

van de Eniggeborene van den Vader, vol van genade en waarheid”. In vs. 34 komt een uit-

spraak van Johannes de Doper: “En ik heb gezien en getuigd, dat Deze de Zoon Gods is”. 

Dan volgt in vs. 41 het getuigenis van Andreas: “Wij hebben gevonden de Messias” en in vs. 

50 die van Nathanaël: “Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning Israëls”. Daarop 

volgt het eerste teken in 2: 1-11. 

 

Vlak voor het tweede teken komt de ontmoeting van de Heere met de Samaritaanse vrouw. 

Haar en een andere getuigenis vinden we in 4: 25-42: “Ik weet, dat de Messias komt... Jezus 

zeide tot haar: Ik ben het Die met u spreek... Zo verliet de vrouw dan haar watervat... en 

zeide: ...Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de 

Christus?... En daar geloofden er veel meer om Zijns woords wil en zeiden tot de vrouw: 

Wij geloven niet meer om uws zeggens wil, want wij zelven hebben Hem gehoord en weten, 

dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld”. Nu volgt het tweede en het 

derde teken. 

 

Het derde wordt gevolgd door bittere tegenstand. De oorzaak ervan was niet alleen, dat de 

Heere de 38 jaar daar krank gelegen hebbende man op de Sabbat genezen had en zo de sabbat 

brak, 5: 16, maar ook omdat Hij zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelve Gode gelijk 

makende, vs. 18. In de verzen die nu volgen, komt het woord “Zoon” met betrekking tot 

Christus niet minder dan 10 maal voor en het woord “Vader” 13 maal. 

 

Tussen het vierde en vijfde teken vinden we de woorden van 6: 14: “Deze is waarlijk de Pro-

feet die in de wereld komen zou”. Aan het eind van de tweespalt die op het vijfde teken 

volgt, vinden we Petrus’ uitspraak in 6: 69: “Wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de 

Christus, de Zoon des levenden Gods”. Deze gedachte dringt ook door tot de schare; immers 

we vinden in 7: 31, 40, 41, 43: “En velen uit de scharen geloofden in Hem en zeiden: Wan-

neer de Christus zal gekomen zijn, zal Hij ook meer tekenen doen dan die welke Deze ge-

daan heeft? Velen uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet. 

Anderen zeiden: Deze is de Christus. Daar werd dan tweedracht onder de schare om Zij-

nentwil”. 
 

Hoofdstuk 8 besluit met de verheven uitspraak: “Eer Abraham was, ben Ik”, 8: 58. Dan 

volgt in hfdst. 9 het zesde teken. Daarin vinden we de voortgaande verlichting van de ogen 

des harten van de blindgeborene. Zijn eerste belijdenis is: Hij is een profeet, 9: 17. Als gevolg 

van zijn getrouwheid aan de Heere, werpen zij hem uit. “Jezus hoorde, dat zij hem uitge-

worpen hadden en hem vindende, zeide tot hem: Gelooft gij in den Zoon Gods?”, vs. 35. 
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Wij zouden als geheel anders verwacht hebben, een woord van sympathie of opbeuring. De 

Heer des levens wenst hem iets meer te geven en hem te doen geloven ten eeuwigen (aioni-

schen) leven. Op de vraag: “Wie is Hij, Heer, opdat ik Hem geloven mag” is Zijn antwoord: 

“En gij hebt Hem gezien en Die met u spreekt, Die is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere. 

En hij aanbad Hem”, vs. 36-38. 

 

Het laatste teken voor de verwerping is de opstanding van Lazarus. In hfdst. 10 komen de 

Joden tot de Heere en zeggen: “Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit”. Dan willen 

zij Hem stenigen, “niet over enig goed werk, maar over (Gods) lastering” en zeggen: “om-

dat gij, een mens zijnde, Uzelven God maakt”. Christus zegt nu: “Zegt gij tot Mij Dien de 

Vader in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods 

Zoon”, 10:24-42. Het zevende teken zelf bevat Martha’s belijdenis: Ik heb geloofd, dat Gij 

zijt de Christus, de Zoon van God Die in de wereld komen zou, 11:28 en eindigt met de sa-

menzwering tegen Christus leven. 

 

In hfdst. 12 vinden we het slot van het eerste deel van het Ev. van Joh. We zien daarin Israëls 

verblinding en verharding tot volle openbaring komen. In hfdst. 12:37, 38 vinden we: “Hoe-

wel Hij zovele tekenen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet, opdat het woord 

van Jesaja vervuld werd”. De Schrift verwijst nu naar Jes. 6, waarin we de HEERE (Jeho- 

vah) der heerscharen zien, zittende op een hoge en verheven troon. De Serafs stonden boven 

Hem en riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heerscharen”. Jesaja ziet 

die HEERE en zegt vrezend  “Wee mij .... want mijn ogen hebben de Koning, de HEERE 

(Jehova) der heerscharen, gezien”, Jes. 6: 1-7. Deze Koning nu, die HEERE der heerscha-

ren, was en is Christus, want, zegt Johannes: Dit zeide Jesaja, toen Hij Zijn (Christus) heer-

lijkheid zag en van Hem sprak, Joh. 12: 14. Jesaja zag Christus heerlijkheid voor Zijn vlees-

wording, Johannes zag die tijdens Zijn omwandeling, Joh. 1:14, waarschijnlijk op de berg der 

verheerlijking, maar Israël was er blind voor dat Hij, de Gezondene, dezelfde was als de En-

gel des Heren van het O.T. Dit leidde tot Zijn verwerping. 

 

Tussen het zevende en achtste teken ligt het lijden. In het Hogepriesterlijk gebed vinden we 

als s Heren eerste bede: “Verheerlijk Uw Zoon”, 17:1. Ze werd verhoord. Om dat Zoonschap 

is Hij veroordeeld, want de Joden riepen Pilatus toe: “Wij hebben een wet en naar onze wet 

moet Hij sterven, want Hij heeft zichzelven Gods Zoon gemaakt”, 19: 7. Door Zijn op-

standing uit de doden bewees Hij Gods Zoon te zijn. Rom. 1. En Thomas belijdenis zette 

daarop ten volle het stempel in het “Mijn Heere en mijn God”, 20:28. Thomas is de eerste 

die ten volle Jesaja begrijpt en voor wie Christus uitspraak: “Eer Abraham was, ben Ik” tot 

in het hart doordringt. Johannes neemt dit over en zegt tot Petrus: “Het is de Heere”, 21:7, 

wat voor hen de betekenis moet gehad hebben van: Het is Jehovah. 

 

Men ziet nu in welke omlijsting de tekenen staan en verstaat zo des te beter Johannes uit-

spraak: “Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods”. 

Voor hen die dit met het hart geloven en met de mond belijden, zal ongetwijfeld het tweede 

deel evenzeer tot zijn recht komen: zij zullen het leven (d.i. het aionische leven) hebben in 

Zijn naam. 

KORT OVERZICHT.  
We geven hier een kort overzicht van de 8 tekenen. De lezer kan dan de balans er tussen beter 

nagaan. 

 

A
1 

2:1-11.  De bruiloft in Kana. Op de derde dag. Geen wijn. Zijn heerlijkheid 

geopenbaard. 

B
1
  4:46-50.   De zoon van de hoveling. Na twee dagen. Op het punt van 
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 te sterven. 

C
1
  5:1-47.   De verlamde. Badwater Bethesda. 38 jaar. Op de sabbat.  

     Gezondigd. 

D
1
  6:1-14.    Het spijzigen der 5000. Velen gaan terug. 

D
2
   6: 15-21.    Het wandelen op de zee. Velen geloven. 

C
2
  9:1-14.  De blindgeborene. Badwater Siloam. Vanaf de geboorte.  

     Op de sabbat. Niet gezondigd. 

B
2 

 11:1-44.   De broeder der zusters. Na twee dagen. Lazarus gestorven. 

A
2  

 21:1-14.  De visvangst. De derde maal. Geen toespijs. De Heere verheerlijkt. 

De Mens der Zonde 
Benamingen. 

In O. en N.T.  

De tweede persoon die we willen bespreken, is “de Mens der zonde”. Deze naam komt al-

leen voor in 2 Thes. 2:3, waar ook nog een andere van hem wordt gegeven n.l. “Zoon des 

verderfs”, terwijl hij in vs. 8 “de Ongerechtige” heet, of volgens de grondtekst “de Wettelo-

ze”. Al komen deze namen alleen hier voor, toch geloven we dat dezelfde persoon onder an-

dere namen al eerder in de Schrift getekend wordt en we hem in Daniël aangeduid zien als 

“de Kleine Hoorn”, in Dan. 7: 8, 20, 21 en 8: 9-12 en 23-25, als “Vorst”, in 9:26, als de 

“Verachte” in 11:21 en de “Koning die doet naar zijn welgevallen” in 11:26. In Openbaring 

wordt hij genoemd “het Beest”, 13: 3, 4 e. v. en 47: 11. Is dit juist, dan volgt daaruit, dat hij 

een politieke figuur is, een vorst, een veroveraar, een staatshoofd. We zullen over een en an-

der nader handelen. Vooraf zal het nodig zijn met enkele korte woorden over Daniël 2 en 7 te 

spreken waardoor het geheel veel duidelijker zal worden. 

 

IX. DE KLEINE HOORN. 

In Daniël. 

Daniël 2.  
In Daniël 2 wordt ons, naar men weet Nebukadnezars droom verhaald en Daniëls uitlegging 

ervan gegeven. Men heeft hierin steeds de opeenvolging van de grote wereldrijken gezocht. 

En terecht. Toch is het zo goed als aan alle uitleggers ontgaan, dat er vijf grote rijken zijn. 

Over het algemeen neemt men er vier aan. Of, indien men er al vijf ziet, zoekt men het vijfde 

o.i. op een verkeerde plaats. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijzen we naar ons werk: 

“Uit Israëls Profetie”, hfdst. IV. Het Boek Daniël. Hier het volgende: 

 

Het eerste koninkrijk wordt genoemd in vs. 31, het is het hoofd; het tweede de borst, in vs. 

32; het derde de buik, in vs. 39; het vierde de benen, in vs. 40; het vijfde de voeten en tenen, 

in vs. 41-43. Dit vijfde rijk is voor ons nog toekomstig en zal de voorgaande overmeesteren. 

Dat er vijf zijn, volgt duidelijk uit wat er staat in vs. 32 en 33, 35 en 45. Daarin worden goud, 

zilver, koper, ijzer en ijzer en leem genoemd. Voor ons typeert het goud het Babylonische, het 

zilver het Medo-Perzische, het koper het Grieks-Macedonische, het ijzer het Romeinse en het 

ijzer en leem een toekomstig rijk. Dit is het eerste wat men in het oog moet houden. Het 

tweede is, dat ze eenmaal allen tezamen worden vermalen, vs. 35 en 45. Ze moeten eenmaal 

dus allen weer aanwezig zijn, anders kan dit “tezamen” niet tot zijn recht komen. Het hele 

beeld wordt vermalen, vs. 34. 

 

De vraag of een rijk één der in Daniël 2 door metalen aangeduide is, kan naar onze mening 

eenvoudig worden opgelost als men in het oog houdt, dat Nebukadnezar de dingen vanuit 
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Babel bezag en dat Daniël de uitlegging beziet vanuit Israëls standpunt. We moeten steeds 

Babel en Jeruzalem in het oog houden. Het einde is de oprichting van het koninkrijk dat aan 

geen ander volk zal overgelaten worden. Dit is het Koninkrijk der hemelen, dat aan Israël op-

gericht zal worden. Elk der bedoelde wereldrijken heeft daarom iets met Babel en met Jeruza-

lem te maken. Wat hieraan niet beantwoordt, is niet bedoeld. Nu heeft Babel Jeruzalem beze-

ten, Medo-Perzië, Babel en Jeruzalem; Griekenland, Babel en Jeruzalem, het Romeinse Rijk, 

Babel en Jeruzalem, maar het Turkse Rijk b.v. heeft wel Jeruzalem bezeten maar niet Babel. 

Daarom valt dit niet onder Daniël 2. Daarom menen we ook, dat het vijfde rijk nog toekom-

stig is, omdat na het Romeinse rijk geen enkel ander meer aan deze kenmerken voldaan heeft. 

Tussen het vierde en vijfde rijk ligt de bedeling der verborgenheid waarin God de doorwer-

king geremd heeft. Deze verborgenheid kon zelfs Daniël aan de koning niet te kennen geven 

en kunnen wij die er in geplaatst worden, alleen scherp zien. 

Daniël 7.  

In Daniël 7 vinden we vier rijken. De meeste uitleggers zijn hierdoor het spoor bijster geraakt 

en hebben gemeend, dat deze precies dezelfde waren als de vier die zij in Dan. 2 zagen. We 

merken hiertegenover op, dat Daniël deze droom en gezichten kreeg lang na de uitlegging van 

Dan. 2. Voor ons is het een inzicht niet in wat geschied is in de loop der tijden, maar in wat 

nog geschieden moet in de laatste tijden. De rijken van Dan. 7 gesymboliseerd door vier die-

ren, komen alle gelijk op, terwijl we in Dan. 2 een opeenvolging hebben. De moeilijkheid is: 

hoe moet één en ander gecombineerd worden. 

 

Wij zien het aldus: Nadat het vijfde rijk - nu nog toekomstig - er geweest is, komt er een tijd 

van oplossing, dooreenwoeling, wereldbeweging, een “zee” van door elkaar woelende volken 

en naties, talen en tongen. Op. 17:15; Jes. 17:12. Alles wordt dan opgelost. Daaruit rijzen nu 

(die vier grote dieren op. Tegelijk. Immers, Dan. 7:7 zegt, dat het vierde dier, “het overige” 

vertrad. Voor “het overige” kan men ook “de overige” lezen. Verder zegt vs. 12: “en aan-

gaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg”. In de eindtijd zijn ze dus allen 

aanwezig. Zo blijkt, dat het hier geen opeenvolging van rijken is. 

 

Hoe staan ze nu tot die van Dan. 2? O.i. aldus: Het eerste dier, door een leeuw gesymboli-

seerd, is het herleefde Babylonische rijk. Het tweede dier, door een beer gesymboliseerd, is 

het herleefde Medo-Perzische rijk. Het derde dier, door een luipaard gesymboliseerd, is het 

herleefde Grieks-Macedonische rijk. Het vierde dier dat door geen naam uitgedrukt kan wor-

den omdat het zo groot en verschrikkelijk is, is dan het herleefde en tot eenheid geworden 

vierde en vijfde rijk van Dan. 2, ongeveer Pan-Europa (Griekenland valt er dan buiten). Dit 

“verschrikkelijke en gruwelijke dier” vertreedt de overige. “Die voor hetzelve geweest wa-

ren”, zegt de S.V. “Voor” betekent hier: “ten oosten van”; “geweest waren”, staat niet in de 

eigenlijke tekst, is dus inlassing der vertalers; we kunnen dus evengoed zetten: “zijn”. 

 

Het vierde rijk zal een sterke militaire en tot de tanden toe gewapende verschrikkelijke, 

vreesaanjagende en gruwelijke d.i. allerlei wreedheid bedrijvende macht zijn die zich boven 

de andere “dieren” zal verheffen en hen zal vertreden om zodoende de wereldmacht in han-

den te krijgen. Het zal, volgens Daniël, tien hoornen, mogelijk tien koningen hebben, waar-

door het geweldig kan stoten. 

De Kleine Hoorn.  
Wat heeft dit alles nu met de mens der zonde te maken, zal men mogelijk vragen. Veel. Want 

Dan. 7 toont nu, dat er een andere, een kleine Hoorn opkomt, die drie der tien hoornen van 

het gruwelijke dier uitrukt en zodoende zich meester maakt van dat rijk, vs. 8, 23-24. “In 

dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen en een mond, grote dingen sprekende”. 
Hieruit blijkt, dat het een mens is die dit doet. Als deze kleine Hoorn eindelijk wereldheerser 
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is geworden, “zal hij woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal de heiligen der hoge 

plaatsen (beter: des Allerhoogsten) verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te veran-

deren en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot één tijd en tijden en een gedeelte 

eens tijds”, vs. 25. 

 

In Dan. 8 wordt ons aangegeven, uit welk rijk de Kleine Hoorn opkomt. Eerst wordt de strijd 

getekend tussen Medo-Perzië, gesymboliseerd door de Ram, (zie vs. 20) en Griekenland, ge-

symboliseerd door de Bok met een grote hoorn, (zie vs. 21). Daarna, dat de “Hoorn” van de 

Bok die zich uitermate groot gemaakt had, afbrak en in zijn plaats vier aanzienlijke Hoornen 

kwamen naar de vier winden des hemels, vs. 8. Hierin vindt men de deling van het Grieks-

Macedonische rijk in vieren. Uit één dezer vier rijken - welk zegt de Schrift niet - komt dan 

de Kleine Hoorn op, vs. 9. Van hem staat dan: “En hij werd groot tot aan het heer des he-

mels en hij wierp er sommigen van dat heer, namelijk van de sterren, ter aarde en vertrad 

ze; ja hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat heer, en van Denzelve werd weggeno-

men het gedurig offer en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen”, vs. 10, 11. En 

verder: “Doch op het laatst huns koninkrijks (n.1. van die vier koningen die ontstaan zul-

len), als het de afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een Koning op-

staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande; en hij zal het wonderlijk verderven en 

zal geluk hebben en zal het doen; en hij zal de sterken mitsgaders het heilige volk verder-

ven; en door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand, en hij zal 

zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen den 

Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden”, vs. 23-25. Op de afvalligen 

en de Kleine Hoorn zinspeelt Paulus in 2 Thes. 2:3, 4: “Want die (n.1. de dag des Heren) 

komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, 

de zoon des verderfs”.  
In Daniël 11 vanaf vs. 21 vinden we de Kleine Hoorn andermaal getekend. Hier zien we 

zijn opkomst als een Verachte die de Koninklijke waardigheid niet waardig geacht wordt, 

maar die zich toch baan breekt. Hij wordt koning. “En die Koning zal doen naar zijn welge-

vallen en hij zal zichzelven verheffen en groot maken boven allen god en hij zal tegen den 

God der goden wonderlijke dingen spreken en hij zal voorspoedig zijn tot dat de gram-

schap voleindigd zij... En op de goden (beter God) zijner vaderen zal hij geen acht geven 

noch op de begeerte der vrouwen (mogelijk een of andere afgod, men denke aan Salomo’s 

vrouwen); hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken”, 
vs. 36, 37. Hierop doelt Paulus in 2 Thes. 2:4, “Die zich tegenstelt en verheft boven al wat 

God genaamd of als God geëerd wordt”.  
Uit een en ander blijkt, dat, al geeft het O.T. de namen van “Mens der zonde” en “Zoon 

des verderfs” niet, er heel wat over hem gezegd wordt. Hij is een politieke figuur die grote 

macht zal hebben. Op enkele zijner karaktertrekken komen we terug als we hem in het N.T. 

nagaan. Wat we nu gaan doen. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII N° 2 Februari 1937 

Tot nuttige Stichting 

“WEE MIJ” 

”Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben” (Jes. 6:!5). 

 

Jesaja profeteerde in de dagen van vier koningen over Juda: Uzzia, Jotham, Achaz en Hiskia, 

een periode van n 60 jaar. Hij is wel de eerste onder de profeten, naar de geest een recht ko-

ninklijke verschijning. Maar toch heeft ook zijn geest zich gebogen: onder de last zijner 

schuld. Ook hij weet zich zondaar. Dit blijkt uit het “Wee mij”, dat hij over zichzelf uit-

spreekt. 

 

Dit “Wee mij” is niet het enige “Wee” dat hij heeft uitgesproken. In hfdst. 5 gaat een zesvou-

dig ”Wee” vooraf. Zie vs. 8, 11, 18, 20. 21 en 22. Nu is niet te bepalen of dit zesvoudig 

“Wee” gevolgd is na het “Wee mij” of er aan is voorafgegaan, omdat men niet kan zeggen of 

de profetieën in historische volgorde staan opgesteld. Voor de zaak zelf doet er dit niet toe; 

het is voldoende er op te wijzen, dat Jesaja ook een “Wee” over zichzelf uitspreekt. Hij ziet 

ook zichzelf onder Gods toorn, d.i. rechtmatige vergelding, geplaatst en als de Heere in Zijn 

heiligheid verschijnt en de serafs het driemaal Heilig doen horen, dan voelt Jesaja zich ver-

zinken in zijn bezoedeling en roept hij uit: ”Wee mij want ik verga”. 

 

Dit woord kan ons veel leren. Er zijn te allen tijde, boetpredikers geweest - en ze zijn er nog - 

die een ander zo goed het oordeel weten aan te zeggen. Zij kunnen in de levendigste, vaak 

helste, kleuren Gods toekomende toorn schetsen en de schrik des Heren aan de gewetens der 

mensen kenbaar doen worden. Zij dreigen niet het minst met “de eeuwige verdoemenis” en 

de straf der hel. Zij willen de mensen behouden door vrees. Dit kan soms een goede uitwer-

king hebben. Judas zegt, sommigen met ontferming tegemoet te treden en anderen door vrees 

te behouden (vs. 22, 23). Hij voegt er echter de goede raad bij onderscheid te maken en dit 

geschiedt veelal bij bedoelde boetpredikers niet. Zij werken meestal maar naar een methode: 

de vrees voor de straf - meestal kennen zij geen andere dan die der hel - moet bij hen ieder tot 

bekering leiden. 

 

Naast hun niet juiste methode, stuit men bij hen op een erger gebrek: nooit hebben zij over 

zichzelf het “Wee” uitgeroepen. Ja mogelijk wel eens met woorden maar niet hartgrondig. Zij 

prediken wel anderen maar zijn vaak zelf “verwerpelijk”, d, i. onbeproefd. Zij zouden zelf de 

toets niet kunnen doorstaan. Een ander zou over hen ook we1 een Wee uit kunnen roepen. 

Zelf zien ze dit niet in. Althans ze stemmen dit niet hartgrondig toe. 

 

Hij die de zonden van zijn medemensen bestraffen wil en op het toekomstig oordeel wil wij-

zen, bedenke dat hij eerst daartoe het recht heeft, als hij zelf het “Wee mij” hartgrondig kent. 

Meestal begint men met het “Wee dengenen” en soms komt men nooit tot het “Wee mij”. Is 

soms het eerste bij Jesaja het geval geweest, we weten zeker, dat hij ook tot het tweede ge-

komen is en Gods smetteloze heiligheid aanschouwend, zich zelf hartgrondig verfoeid heeft 

wat hem het woord “Wee mij” ontperst heeft. Wee mij! 

 

Nu is het daarbij niet gebleven. Jesaja kent ook de heerlijke oplossing: zijn misdaad is van 

hem geweken en zijn zonde is verzoend. Maar wie zo licht het “Wee u” doet horen onderzoe-

ke zichzelf of hij het “Wee mij” ook kent. Het Is zelfs beter dat het aan het “Wee u” vooraf-
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gaat. Hier geldt: Niet een iegelijk die daar roept “Wee u” zal ingaan in Gods heil, maar die 

het “Wee mij” eerlijk voor God beleden heeft en daarop Gods antwoord heeft gehoord is op 

weg naar het: Zo is er dan geen verdoemenis (veroordeling. 

 

We mogen onze naaste wijzen op het toekomend gericht. We mogen de gevolgen der zonde 

tekenen. Maar nooit mogen wij van het “Wee u” een stokpaard maken. Wie het ,”Wee” aan 

een ander toeroept, zij overtuigd het ”Wee mij” te kennen. Zonder dat heeft het eerste eigen-

lijk geen kracht en leidt het tot een zelfverheerlijking die zichzelf uitnemender acht dan de 

ander. 

 

De lijn gaat nog verder. Elk die meent geroepen te zijn anderen te vermanen, zie voor zich-

zelf toe of bij hem het beginsel der zaak, dat hij bij een ander niet aanwezig acht of dat hij 

meent verkeerd te werken, wel aanwezig is. Ook hier komt het niet allereerst op woorden aan 

maar op kracht, op het in beginsel hebben der dingen waarop men de ander vermanend meent 

te moeten wijzen. 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
N° 2 

1. DE BRUILOFT TE KANA. 

Joh. 2: 1-11. 

 

VERGELIJKING TUSSEN HET 1
te

 EN 8
ste

 TEKEN. 

 Uit de inleiding bleek ons, dat de tekenen in het Ev. van Johannes zorgvuldig gekozen zijn 

en dat ze allen tot oogmerk hebben: te leiden tot het geloof, dat Jezus is de Christus, de Zoon 

van God. 

We hoeven dus niet van elk teken de strekking aan te geven, maar hebben alleen na te gaan 

welke bijzondere lichtstraal het werpt op Hem Die vol van genade en heerlijkheid is. 

 

De inhoud van het eerste teken is bekend: het is de bruiloft te Kana. Uit Johannes 1 blijkt, 

welke achtergrond het heeft, n.l. Nathanaël’s geloof en belijdenis: Gij zijt de Zoon Gods, Gij 

zijt de Koning Israëls, 1: 50. Het achtste teken heeft tot achtergrond Thomas belijdenis: Mijn 

Heere en mijn God, 20:28. Beide tekenen geschieden in Galilea, bij beide is sprake van een 

“derde”. Op de derde dag was er een bruiloft en Christus openbaarde zich voor de derde 

maal. In beide is er gebrek: zij hadden geen wijn, zij hadden niets gevangen en geen toespijs. 

In beide wordt iets verschaft: te Kana wijn, bij de visvangst spijs. In het eerste teken hebben 

we 6 watervaten, in het achtste 153 vissen. In beide komt een bevel voor: vult de watervaten, 

werpt het net uit aan de rechterzijde. In beide komt het werkwoord “pheroo“, voor; dit is in 

hfdst. 2 vertaald door “dragen”, in hfdst. 21 door “brengen”. Ook vinden we in beide het 

werkwoord “phanerooo”, bekend maken. In het eerste teken wordt (Zijn heerlijkheid bekend 

gemaakt, in het laatste Hijzelf. Men ziet uit een en ander de eenheid en de punten waarop de 

nadruk valt in de tekenen. 

 

Deze tekenen geven aan, wat nodig is voor het ware leven, n.l. “brood” en “wijn”. Brood d.i. 

spijze van Hem Die het levende manna is, wijn van Hem Die de ware wijnstok is. M.a.w., 

alleen in Zijn Persoon is het leven en van Hem komt het onderhoud van het leven. Hij is het 

ware Brood en de ware Wijn en de Levensonderhouder in alle opzichten. Tevens de Schenker 

van alles wat aan het leven toegevoegd wordt: de toespijs, d.i. de dingen die bij de zaligheid 

gevoegd worden. 
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DE DEELNEMERS AAN DE BRUILOFTEN.  
De bruiloft te Kana wijst heen naar de Bruiloft des Lams. We zien er verschillende groepen 

optreden: bruidegom, bruid, genodigden, de hofmeester, de knechten en wellicht nog anderen 

(muzikanten b. v.). Dit is een aanwijzing, dat in de Bruiloft des Lams vele groepen zullen 

zijn. De Bruid is uit Israël, de Bruidegom Christus (met Zijn Lichaam). Vele groepen zullen 

er verder aanwezig zijn. Men denke aan de genodigden van Mt. 22, de bruiloft van des Ko-

nings zoon. Ook de Broeders van Christus, Rom. 8: 29, de medegenoten waar boven Hem 

gezalfd is, Heb. 1 : 9 ,  3 : 1 .  Verder de jonge dochters der Bruid, Ps. 45: 15 enzovoort. Dat 

Christus door Zijn tegenwoordigheid de bruiloft eerde, heeft zo bezien nog dieper zin dan dat 

Hij alleen het huwelijk daarmee heiligde. Hij wijst zo heen naar de tijd waarin Hij Zelf de 

Bruidegom is, naar de toekomende eeuw. Dan zal Hij de wijn van de vreugde des levens ver-

schaffen die het hart Gods en der mensen vrolijk maakt, Richt. 9: 13. 

 

DE DERDE DAG” EN DE 7
de

.  
Als we Johannes 2 op zichzelf lezen, is er sprake van 

“ de derde dag”. Gezien vanuit Joh. 1, is die “derde dag” betrekkelijk de derde, evenals de 

verschijning aan de zee betrekkelijk de derde is, n.l., dat Hij Zich in het eerst onkenbaar 

openbaarde. De “derde dag” van Joh. 2 wijst terug naar “de andere dag” van 1: 44; deze weer 

naar “de andere dag” van vs. 35, deze naar “de andere dag” van vs. 29 en deze naar de eerste 

dag, de dag die vooraf ging aan “de andere” van vs. 29. Zo bezien zijn er 7 dagen, vier in Joh. 

1, twee waarop de reis plaats had van Judea naar Kana en dan de dag van de bruiloft zelf. 

 

De eerste dag van Joh. 1 is de dag van zijn belijdenis “Ik ben de Christus niet”, vs. 19-28; de 

tweede dag, die waarop hij zegt: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”. Dit 

is met betrekking tot de zondaar. Hij zet zijn doop in tegenstelling tot die van Christus, vs. 33 

en besluit zijn getuigenis met “En ik heb gezien en heb getuigd, dat Deze de Zoon Gods is”, 

vs. 34. De derde dag stelt Hij Christus voor als het Lam Gods zonder de toevoeging: Dat de 

zonde der wereld wegneemt, vs. 36. Dit betreft dan de reeds gelovige discipelen. Twee hun-

ner volgen Hem dan. Eén hunner is Andreas; deze vindt zijn broeder Petrus en zegt: “Wij 

hebben gevonden den Messias... de Christus”, vs. 42. De vierde dag wilde de Heere naar 

Galilea gaan; vooraf roept Hij Filippus; deze vindt Nathanaël en deze betuigt: “Rabbi, Gij zijt 

de Zoon Gods, Gij zijt de Koning Israëls”, vs. 50. Zo is er een opklimming: Eerst is het: Die 

na mij komt is de Christus. Dan: Deze is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. 

Dan is Hij het Lam Gods, vervolgens: de Messias en eindelijk de Zoon Gods, de Koning Isra-

els. 

 

De bruiloft valt op de 7
e
 dag, d.i. de derde, na de vier genoemde in Joh. 1. Van de vijfde en 

zesde dag wordt ons niets vermeld. Het is een tussentijdperk, dat opengelaten wordt T.o.v. 

Christus werkzaamheid. 

 

Het getal 7 is typerend. Hierdoor wordt de volheid der toekomende eeuw uitgedrukt. Zoals op 

de 7e dag de bruiloft was, zal op de 7e “dag” na Christus eerste komst de Bruiloft des Lams 

zijn. Dan zijn de “dagen” voorbij waarop Hij aangekondigd werd, waarop Hij Lam Gods was, 

dat de zonde der wereld wegneemt, waarop Hem discipelen volgen die het Lam erkennen, 

waarop Hij er zelf roept, waarop Zijn werk T.o.v. Israël stilstaat en Israëls verhardingstijd-

perk voorbij is. Dan vangt de Bruiloft des Lams aan. 

DE BRUILOFT.  

De bruiloft te Kana wijst op een verandering der tijden. Johannes was gekomen, niet etende 

en drinkende. Christus kwam etende en drinkende. Bruiloftsdagen en wijn waren Johannes 

vreemd. Hij was Nazireeër en woonde in de woestijn. 
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Christus beweegt Zich in het volle leven en wordt de mensen in alle dingen gelijk, uitgeno-

men de zonde. Johannes is de Vriend des Bruidegoms, Christus de Bruidegom zelf. 

 

Als er wijn ontbreekt en Maria, de moeder des Heren, voorbarig ingegrepen heeft, komt ein-

delijk Christus tijd zelf. Hij laat de 6 watervaten met water vullen. Deze vaten waren daar ter 

reiniging gesteld. Men schepte er uit om de voeten te wassen of de handen in te dompelen. 

Die vaten bevatten heel wat water, n.l. 2 of 3 metreten. Een metreet wordt op n 40 liter ge-

steld, dus 2 a 3 metreten zijn 80-120 liter, zodat de 6 vaten laat ons zeggen n 600 liter konden 

inhouden. 

“SCHEPT NU”.  

Algemeen neemt men aan, dat de Heere van al het geschepte water wijn heeft gemaakt. De 

Schrift zegt dit nergens, mits we goed lezen wat het Grieks zegt. Als de vaten vol zijn, zegt de 

Heere: Schept nu. Men meent, dat Hij zegt: Schept nu uit de vaten en brengt dit als proef naar 

de hofmeester. Maar dit staat er niet. Het werkwoord dat in Joh, 2: 8 door “schept” is ver-

taald, komt ook voor in Joh. 4 : 7 ;  daar is het overgezet door: “putten”. Meer keer komt het 

woord niet voor. Het zelfstandig naamwoord komt voor in Joh. 4: 11 en is door de S.V. om-

schreven: (niet) om mee te putten, Gr.: (geen) putvat. De Heere zegt dus tot de dienaars: “Put 

nu en draagt het tot de hofmeester”. Dit is: put nu de kruiken of putvaten nog eens vo1 en 

brengt dat aan de hofmeester. Dat water wordt wijn. Niet de 600 of meer liter in de waterva-

ten, maar de liters in de put-kruiken. Indien we tenminste consequent vertalen. Als verder 

bewijs, dat hier “put nu” moet staan, delen we nog mee, dat er in het Grieks 5 werkwoorden 

zijn om het begrip storten, gieten, scheppen uit te drukken. Geen dezer gebruikt de Heere. Hij 

zegt: antleoo, dat nergens gieten of storten of scheppen betekent, maar altijd putten uit een 

wel of bron of diep water. 

DE WET VERVULD.  

De 6 watervaten stonden er voor de reiniging, zie Mk. 7: 3, 4, 8; Luk. 11: 39. Het gebruik 

ervan maakte de vaten voor de Joden ceremonieel onrein en niemand zou daaruit gedronken 

hebben. Waarom liet de Heere ze dan vullen, kan gevraagd worden? Het antwoord is tweele-

dig. Om te vermijden, dat iemand zou zeggen, dat alles van te voren in elkaar gezet was, 

waartoe Maria’s aansporing mede aanleiding zou kunnen geven, zei de Heere, tot de dienaars 

(niet tot de discipelen), de vaten te vullen. De dienaars waren dus onverdachte getuigen en 

konden elke aantijging van bedrog ontzenuwen. Evenals Elia op Karmel om elke schijn van 

bedrog te vermijden, drie maal vier kruiken over het altaar liet uitgieten, zo laat Christus de 

watervaten vullen. Er is echter ook een dieper liggend antwoord te geven. 

 

De 6 watervaten typeren de bedeling der wet. Die wet is niet vervuld. Christus vervult ze. 

Daarom laat Hij, voor Hij de wijn der vreugde schenkt, ze vullen, als symbool van Zijn wets-

volbrenging, zonder welke geen hoger goed kon komen. Pas dan geeft Hij wijn. Door de ver-

vulling der wet kan Hij de wijn geven die het hart van God en de mensen vrolijk maakt, 

Richt. 9:13. Door de vervulling van het Oude Verbond, getypeerd in de 6 watervaten voor de 

ceremoniële reiniging, leidt Hij tot het Nieuwe Verbond, getypeerd door de wijn, de vreugde 

der toekomende eeuw. Men ziet zo het symbolische, het betekenende. Het Oude Verbond 

wordt vervuld maar daarnaast het Nieuwe ingesteld. Christus brengt geen nieuwe wijn in de 

oude vaten maar schept wat nieuws naast het oude. 

 

Zo openbaart het eerste teken Zijn heerlijkheid, het Is niet maar een daad van medegevoel, 

van barmhartigheid, maar ze typeert de toekomstige heerlijkheid. “Zijn ure was nog niet ge-

komen”, zegt Johannes. Wat de werkelijke vervulling betreft, is die ure nog niet gekomen. De 

heerlijkheid en blijdschap der toekomende eeuw zijn er nog niet. Israël heeft geen wijn. Het 

stelt zich nog tevreden met de wet. Maar deze leidt niet tot de volmaaktheid. Israël en 

niemand anders kan ze vervullen. De heerlijkheid van het Oude Verbond verdween, de oude 
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wijn raakte op. Er was een nieuwe wijn nodig. Christus doet die echter in nieuwe zakken. Als 

teken daarvan laat Hij de dienaars opnieuw putten en het geputte tot de hofmeester brengen. 

Nu blijkt, dat het wijn is en dat deze beter is dan de oude. God bewaart het beste voor het 

laatst. De toekomende eeuw zal grote verrassingen brengen voor wie Hem vrezen. 

 

Er wordt ons niets gezegd betreffende de indruk die dit feest op bruidegom en gasten maakte. 

De Schrift is zo nuchter in die dingen. Ons wordt alleen medegedeeld, dat Zijn discipelen in 

Hem geloven. 

 

In hfdst. 1: 52 had Christus betuigd, dat Hij de Zoon des mensen was. Deze titel, die 12 maal 

in het Ev. van Johannes voorkomt, draagt mede in zich de heerschappij over het rijk der na-

tuur, door Adam verloren. In dit teken komt dit uit. Achter deze openbaring ligt ook een die-

pere: Hij is ook Zoon Gods, 1: 50. De Zoon des mensen is even zo goed Zoon Gods als de 

eerste dit was, Luk. 3: 38. Alleen - de Tweede Adam had een voorbestaan als Beeld Gods dat 

de eerste niet had. 

HET WONDER.  
Een wonder is iets bovennatuurlijks. Niet iets onnatuurlijks. Wat anders langs de lange weg 

van vochtopneming en omzetting in de wijnstok en de druiven plaats heeft, geschiedt hier 

buiten het organische leven in een ogenblik. Deze wijn zal zeker geen spotter geweest zijn die 

beet als een slang en stak als een adder, Spr. 20: 1; 23: 31, 32. Hij verheugde het hart des 

mensen. 

 

Men heeft wel eens getwist over de vraag of de wijn alcoholisch was of niet. We zullen ons 

niet op dat terrein begeven. We geloven trouwens, dat er een andere oplossing is en wijzen op 

een uitspraak van Christus die men wel in het oog mag houden. In Mk. 14: 25 zegt Hij: 

“Voorwaar, Ik zeg u, dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien 

dag, wanneer Ik dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods”. Wij geloven, dat 

Christus zulke nieuwe wijn als voorproef gegeven heeft in de waterkruiken der dienstknech-

ten. 

Waar God het beste voor het laatst bewaart, menen wij, dat men hier geen vergelijking, moet 

trekken met andere wijn, maar moet aannemen, dat het in wezen de nieuwe wijn was die 

Christus eens andermaal zal drinken in het toekomstige Koninkrijk. 

 

Type en teken liggen hier in elkaar gestrengeld. Het type wijst op vervulling in vooruitne-

ming, het teken op de er achter liggende diepere dingen. Waar het teken echter op de voor-

grond staat, laten we het type verder rusten. We zien uit dit eerste teken reeds, hoe Jezus 

Christus, de Zoon Gods is Die Israëls gebrek aan blijdschap voor God en de mensen eenmaal 

vervullen zal in een Nieuw Verbond, op “de derde dag” als Hij het ondertrouwt in gerechtig-

heid en in gericht, in goedertierenheid en in barmhartigheid, Hos. 2: 18. 

De Mens der Zonde 
2 Thes 2. 

 

Eerst komt de afval. De politieke figuur die Daniël ziet opkomen als “een Verachte” en ook 

ziet optreden als “de Kleine Hoorn” en als “de Koning” die naar zijn welgevallen doet, tekent 

Paulus in 2 Thes. 2 met andere trekken. We zeiden reeds, dat daar de termen: “Mens der zon-

de, “Zoon des verderfs” en “Wetteloze” gebruikt worden. We willen nu het eerste deel van het 

hoofdstuk bespreken. 
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De Thessalonicenzen meenden, dat de toekomst, d.i.  de wederkomst en daarop volgende 

tegenwoordigheid van Christus, weldra daar zou zijn. Er waren er geweest die dit gezegd 

hadden. Anderen hadden in geestverrukkingen zich daarover geuit. Nog weer anderen hadden 

het door het gewone woord geleerd. Zelfs had men gezegd, dat Paulus dit in een zendbrief 

geschreven had en mogelijk had men een, vanzelf vervalste, brief getoond. Paulus gaat hier 

tegen in en zegt: “En wij bidden u broeders, door de toekomst onzes Heren Jezus Christus 

en onze toevergadering tot Hem (d.i. met het oog op die toekomst en de opname), dat gij 

niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt door geest, noch door woord, 

noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag des Heren tegenwoordig ware”, 
vs. 1, 2. 

 

Voor “dag des Heren” zoals de betere handschriften zetten, heeft de S.V. “dag van Christus”; 

voor “aanstaande” zette men “tegenwoordig”. Zo is het werkwoord vertaald in 1 Cor. 3:22, 

Gal. 1: 4 en Hebr. 9: 9, terwijl de S.V. het in 1 Cor. 7: 26, 2 Tim. 3: 1 en hier vertaalt door 

“aanstaande”.  

 

Paulus zegt nu, dat die dag des Heren niet komt voordat er iets anders plaats heeft, n.1. voor-

dat de Mens der zonde, de Zoon des verderfs gekomen is.”Dat niemand verleide,want die 

komt niet, (die dag n.1.), tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de 

mens der zonde, de zoon des verderfs die zich tegenstelt en verheft boven al wat God ge-

naamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods zal zitten zichzelven verto-

nende dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?”, 
vs. 3-5. Veel gaat aan de dag des Heren vooraf. Eerst moet de afval komen. Dat is bijzonder 

de afval in Israël van Mozes wet en inzettingen. Dan. 8:23 spreekt hier ook van: “Als het de 

afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben, zo zal er een Koning opstaan, stijf van 

aangezicht en raadselen verstaande”. En Dan. 11: 36 - we citeren het nogmaals - heeft: “En 

die Koning zal doen naar zijn welgevallen en hij zal zichzelven verheffen en groot maken 

boven allen God en hij zal tegen den God der Goden wonderlijke dingen spreken en hij zal 

voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleindigd zij. En op de God (niet: goden) zijner va-

deren zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen (mogelijk een afgod); hij 

zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles verheffen”.  
Om dat te doen zet hij zich neer in de tempel Gods. Deze tempel Gods is niet een ge-

meente - de gemeente van Corinthe wordt zo genoemd in 1 Cor. 3:16- maar de letterlijke ste-

nen tempel te Jeruzalem die we ook in Op. 11 zien. Daar staat in vs. 1 en 2: “En de engel 

zeide: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin aanbidden en 

laat het voorhof uit dat van buiten den tempel is en meet dat niet, want het is den heidenen 

gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden”. In die tempel nu 

zal de Mens der zonde zich neerzetten, om zich Goddelijke hulde te laten toebrengen en om 

zich te laten vereren”.  

 

Men zal zich afvragen, wat hij met de tempel Gods te Jeruzalem te maken heeft. Dit komt 

daar vandaan, dat hij een verbond gesloten heeft met de afvallige Joden. We lezen daarvan in 

Dan. 9: “Een vorst zal komen en velen het verbond versterken, een week (dat is 7 jaar, in 

het Hebr. staat niet “week”, maar “zeven” d.i. zevental, n.1. van jaren).” Het afvallige Jo-

dendom aanvaardt hem gaarne als vorst. Echter, na drie en een half jaar, in de helft der week, 

neemt hij het spijs- en het slachtoffer weg, Dan. 9:26, 27. En het is dan waarschijnlijk, dat hij 

in de tempel gaat zitten als een god. Dit hangt nog met iets anders samen, dat we bij Op. 13 

zullen bespreken. Hij zal daar wel niet steeds zetelen, maar zich van tijd tot tijd daar verto-

nen. Als hij er niet is, zal hij zich toch doen vertegenwoordigen. Op welke wijze, zullen we 

ook bij Op. 13 zien. 

 

Al zal hij zich verheffen tegen God en al wat God heet, daarmede is hij toch geen volkomen 
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Godloochenaar. Dan. 11 geeft ons wat anders te zien: “En hij zal den god Maüzzim (d.i. de 

god der vestingen, mogelijk een of andere krijgsgod) in zijn standplaats (d.w.z. in plaats 

van God) eren; namelijk de god, welke zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met 

goud en met zilver en met kostelijk gesteente en met gewenste dingen”, vs. 38. Daarvoor 

gebruikt hij, uit haat tegen God, de tempel Gods te Jeruzalem. 

Wederhouding, komst en einde.  
De komst van de mens der zonde wordt voorbereid door de werking van Satan. In Paulus da-

gen begon deze daar reeds mee. “Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds 

gewrocht”, vs. 7. Voor “gewrocht” staat “ingewerkt”. Satan begon in het verborgen de onge-

rechtigheid reeds in te werken. Zijn dienaars veranderden zich in dienaars der gerechtigheid, 

2 Cor. 11:15. Het waren echter bedrieglijke arbeiders, vs. 13. De verharding van Israël was 

mede Satans werk. Ze bereidde de afval die komen zou, voor. Echter - het was nog slechts 

een verborgen inwerking. De volle ontplooiing was er nog niet. 

 

De mens der zonde kan alleen opkomen als de zonde in de wereld zeer toegenomen is. Het 

zullen dagen zijn als in Noach’s tijd. Mt. 24:37. Hij komt, als de afval in Israël gekomen is. 

“En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen ver-

kouden”, Mt. 24:12. “Als de afvalligen het op het hoogt zullen gebracht hebben, zal er een 

Koning opstaan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande”, Dan. 8:23. Tot zolang ech-

ter wordt hij “weerhouden”.  

 

Het is hiervan, dat Paulus in 2 Thes. 2 spreekt. “En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat 

hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid 

wordt alreeds gewrocht (ingewerkt), alleenlijk, die hem nu wederhoudt (vasthoudt) die zal 

hem wederhouden (vasthouden) totdat hij uit het midden zal worden (opkomen) en alsdan 

zal de ongerechtige (Gr. wetteloze) geopenbaard worden....” vs. 6-8 a. 

 

Deze verzen hebben velen grote moeite veroorzaakt. Anderen leggen ze o.i. geheel verkeerd 

uit. Daarop wijzen we nog nader. We willen hier eerst de dingen die er staan, duidelijk naar 

voren brengen. We hebben daartoe op vier punten te letten: ten eerste is er iets dat “weder-

houdt”; ten tweede is er iemand die dit doet; ten derde is er een opkomen van de mens der 

zonde; ten vierde een zich openbaren als de wetteloze. We willen elk dezer punten behande-

len na vooraf iets over onze vertaling gezegd te hebben. 

 

In de grondtekst staat niet: “weerhouden” maar “vasthouden” zoals in 1 Thes. 5:2; dat kan 

men wel vrijer overzetten door “weerhouden” maar hierdoor legt men er toch een andere ge-

dachte in. “Vasthouden” is: niet laten gaan; “weerhouden” is iets tegenhouden. Wie iets vast-

houdt, kan het ook wel tegelijkertijd tegenhouden, maar dit vraagt dan een tweede werking. 

Het woord “weggedaan” staat niet in de tekst. Er staat: “uit het midden worde” wat men wat 

vrijer kan weergeven door: “uit het midden opkome”. De mens der zonde wordt niet weer-

houden tot hij weggedaan wordt of iets weggedaan wordt, maar hij wordt vastgehouden totdat 

er goede gelegenheid is voor zijn opkomen. Dit zal door de verdere toelichting verduidelijkt 

worden. 

 

Wat weerhoudt (vasthoudt).  
Er is ten eerste iets dat weerhoudt. Vele gelovigen menen, dat dit iets is “de” gemeente, 

waaronder zij verstaan de Thessalonicenzengroep die de Heere tegemoet zal gaan in de lucht. 

Deze opname heeft voor hen plaats vóór dat de grote verdrukking komt. Als deze gemeente is 

weggenomen, verhindert niets de komst van de mens der zonde meer en kan hij optreden. 

 

Wij menen dat dit zeer onjuist is. Nergens leert de Schrift de opname vóór de grote verdruk-

king. Ze heeft eerst plaats als de Heere met Michaël komt. En dit geschiedt eerst dan, “als het 
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zulk een tijd van benauwdheid zijn zal als er niet geweest is”, Dan. 12:1. Van een andere 

komst van Michaël weet de Schrift niet. Verder zegt 2 Thes. 1:7 en 8, dat de verdrukten eerst 

verkwikking krijgen “in de openbaring des Heren Jezus van den hemel met de engelen Zij-

ner kracht, met vlammend vuur wrake doende...”. Dit is eerst bij de wederkomst (zie ook 

Mt. 24:30, 31). Dan zegt 1 Cor. 15:51, dat de verandering (en daarmee de opname) zal plaats 

hebben in de laatste bazuin (grondtekst). Dat is dus eerst tegen het einde. Uit een en ander - er 

is nog meer te noemen - blijkt, dat de gemeente die weggenomen wordt, niet hetgene is dat de 

mens der zonde wederhoudt. Het moet dus iets anders zijn. 

 

Wat “wederhoudt” hem nu? Wij geloven dat het is de inwerking der ongerechtigheid. Zolang 

de laatste nog niet tot vollere rijpheid gekomen is, kan de mens der zonde niet komen. Van de 

Amorieten staat, “want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen”. Dit 

geldt thans voor de wereld. De ongerechtigheid is nog niet ten volle doorgewerkt. De door-

werkende kracht wordt niet alleen en uitsluitend geremd door “de” gemeente lees: de gelovi-

gen, maar ook nog door naambelijders, christelijke cultuur, “christelijke” staten, werkingen 

van Gods algemene genade. Al schuiven we naar die tijden heen, ze zijn er nog niet. Het 

voornaamste kenmerk moet men niet vergeten: de afval. Dit is niet de afval van het Chris-

tendom maar in het Jodendom van de wet van Mozes, in het bijzonder in het land Palestina. 

Er moet dus eerst een wederkeer, althans een gedeeltelijke, van Israël zijn, en een niet meer 

vasthouden aan de oude wetten en geboden, wil dat wat “wederhoudt”, weggenomen zijn. 

Men moet de dingen bezien zoals Paulus ze toen bezag. Hij wist niets van de verborgen tus-

senbedeling, hem eerst later geopenbaard, maar bezag de dingen om, Israël geconcentreerd. 

Daar zou afval komen. Toen hij Romeinen schreef, en dat was al weer enige jaren later, was 

er een gedeeltelijke verharding, maar nog geen afval. Eerst als deze kwam kon de Mens der 

zonde komen. Nu werd hij nog weerhouden. 

 

Wie wederhoudt.  
Behalve een “wat” is er een “wie”, behalve een iets is er een persoon die wederhoudt. Hierin 

hebben vele uitleggers de Heilige Geest gezien. Die weerhield de komst van de Mens der 

zonde. Zodra Die weggedaan, d.i. voor die uitleggers en hun navolgers, met “de” gemeente 

weggenomen was van de aarde, was de Wederhouder weg. We hebben reeds gezegd, dat de 

gemeente (n.1. van Thessalonicensen) niet opgenomen wordt voor de grote verdrukking en 

daarmee de Geest dus ook niet weggenomen wordt. We wijzen er verder op, dat het, indien 

men aanneemt, wat de S.V. zegt het een zeer eigenaardige wijze van uitdrukking is om van de 

Heilige Geest te zeggen dat Hij wordt “weggedaan”.  

 

Voor ons staat de zaak weer anders. “Die wederhoudt” is voor ons Satan. Deze houdt vast aan 

zijn plaats in de hemel, Op. 12:7-9. Wie hier aan “wederhouden” denkt, zal moeten zeggen: 

Hij wederhoudt de komst van de Mens der zonde door deze niet te verwekken. De tijd is er 

n.l. nog niet rijp voor. Hij moet te juister tijd komen. En dan wordt hij niet “weggedaan”, zo-

als de S.V. zegt, maar: komt hij uit het midden van afval en ongerechtigheid op. Zo kan men 

de uitdrukking: “uit het midden zal worden” zeer wel verklaren. 

 

Satan houdt vast aan zijn plaats in de hemel. Hij “wederhoudt” de Mens der zonde totdat deze 

uit het midden van de afval kan opkomen en zich kan gaan openbaren. 

 

Het opkomen.  
Men moet in 2 Thes. goed onderscheiden tussen het “worden uit het midden” en het zich 

“openbaren”. Eerst moet de mens der zonde uit het midden opkomen. Hiermee correspondeert 

Dan. 11:21; “Daarna zal een Verachte in zijn staat opstaan denwelke men de koninklijke 

waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilte komen en het koninkrijk door vleierijen 

bemachtigen”. Daarom heet hij de Kleine Hoorn, het is in het begin geen grootse ver-



Jaargang 1937 Pagina 18 
 

schijning. Hij komt wel uit de afval op, maar men ziet in hem nog slechts een “mens”. Men 

acht hem zelfs geen koninkrijk waard. Echter “zijn kracht zal sterk worden. Doch, niet 

door zijn kracht”, Dan. 8:24. 

 

Wat hij doen zal bij zijn opkomen, zegt Daniël ons ook. “En door zijn kloekheid zal hij de 

bedriegerij doen gedijen in zijn hand en hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust 

zal hij er velen verderven”, 8:25. De Kleine Hoorn zal uitnemend groot worden, 8:9. Door 

vleierij, kuiperij, bedrog en arglistigheid zal hij verder komen en terrein winnen. Hij zal drie 

vorsten verslaan en zich meester maken van de troon van het vierde rijk van Dan. 7. Hierdoor 

verkrijgt hij wereldheerschappij. Gaandeweg wordt hij erkend. Hij sluit nu met de afvallige 

Joden een verbond en wordt als hun vorst aangenomen. 

Het zich openbaren als wetteloze.  

Er heeft nog meer plaats. Zodra Satan gemerkt heeft, dat de Mens der zonde zich tegen God 

verheft, gaat hij aan het werk en heeft plaats wat 2 Thes. 2:9 zegt. Er komen nu “alle kracht 

en tekenen en wonderen der leugen en alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen 

die verloren gaan”, 2 Thes. 2:9. Satan geeft de Mens der zonde ook “zijn kracht en zijn 

troon en grote macht”, Op. 13:2. Hij openbaart zich nu meer en meer als de wetteloze. Dit 

geschiedt in de tweede helft der week, Dan. 9:29. Dan neemt hij slacht- en spijsoffer weg, dan 

zal hij de tijden en de wet veranderen, dan zullen Gods heiligen in Israël in zijn hand overge-

geven worden, één tijd (1 jaar) en tijden (2 jaar) en een gedeelte eens tijds (1/2 jaar), Dan. 

7:25. De overige worden verleid door Satans tekenen. Satan gaat God dan nabootsen. Deze 

getuigde in de Pinksterbedeling mee “door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en 

bedelingen (d.i. uitdelingen) des heiligen Geestes (d.i. van heilige geest, kracht van Bo-

ven)”, Heb. 2:4. Nu gebruikt Satan kracht en tekenen en wonderen der leugen en verleidt ve-

len tot onrechtvaardigheid. Hierop heeft de Heer Jezus het oog als Hij zegt: “Want daar zullen 

valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen 

alzo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden”, Mt. 24:24. 

We komen hier bij Op. 13 nog op terug. 

 

“Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans”, 2 Thes. 2:9. Satan introdu-

ceert hem, hij bereidt zijn “toekomst” d.i. komst en aanwezigheid voor en is van alles de in-

spirator. Hij verleidt de gehele wereld en noopt en dwingt er toe dat allen de Mens der zonde 

aanbidden. Uitgezonderd zijn alleen zij welker namen staan in het boek des levens. De Wet-

teloze treedt nu in volle kracht op en woedt tegen Gods Volk. Wat de verborgenheid der on-

gerechtigheid heeft ingewerkt, vindt in hem zijn eindpunt. Hij is de wetteloze die zich aan 

geen wet en recht, geen gerechtigheid en zedelijkheid, aan geen God noch gebod stoort, die 

de leugen liefheeft als ware deze de waarheid, die het “wonderlijk verderft”.  

 

Dit zal niet zo blijven. Zijn ongerechtigheid voert hem eenmaal noodwendig ten verderve. 

Daarom heet hij ook: “Zoon des verderfs”. “En hij zal tot zijn einde komen en geen helper 

hebben”, Dan. 11:45. “Hij zal zonder hand verbroken worden”, Dan. 8:25. Dit zal zijn zoals 

Paulus schrijft: “En alsdan zal de Wetteloze geopenbaard worden denwelke de Heere ver-

doen zal (d.i. wegdoen) door den Geest Zijns monds en te niet maken door de verschijning 

Zijner toekomst”, 2 Thes. 2: 8. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII N° 3 Maart 1937 

 

Tot nuttige Stichting 

“EEN MAN VAN ONREINE LIPPEN” 

 

“ . . .  Ik verga,  dewijl ik een man van onreine lippen ben”. Jes. 6 : 5 ) .  

Menigeen zal dit een eigenaardige belijdenis van de grote profeet vinden. Hij zegt niet: omdat 

ik zon groot zondaar ben of: omdat ik zo onrein ben, of: omdat ik mij schuldig voel jegens 

alle geboden Gods, of iets dergelijks, neen, het is hierom: “dewijl ik een man van onreine 

lippen ben”.  
 

Men zou hieruit een verkeerde conclusie kunnen trekken n.1. dat dit Jesaja’s enige zonde was 

en dan het woord van Jakobus toepassen: “Indien iemand in woorden niet struikelt, die is 

een volmaakt man”. (3: 2). Maar zo ligt de zaak niet. Het is niet omdat Jesaja’s zonde was: 

het struikelen in woorden, maar door Jesaja’s lippen de taal des harten tot uiting kwam en hij 

achter de lippen het hart zag. 

 

Welk uitnemend profeet Jesaja ook was, ook bij hem bleek, dat wat uit zijn mond uitging 

hem verontreinigde (Mk. 7: 20). En nu moeten we niet denken, dat Jesaja zon groot zondaar 

voor anderen was. We mogen veilig aannemen, dat hij, een voorbeeld was en evenals een 

Zacharias en Elisabeth onberispelijk in al Gods geboden wandelde (Luk. 1 :6 ) .  Maar on-

danks dit wist Jesaja zich zondaar voor God. Het waren niet allereerst zijn daden, maar het is 

in zijn zijn, in zijn wezen dat hij zich zondaar voelde. 

 

Dat hij nu zijn lippen als onrein en zondig ziet, is, omdat hierin zijn zonde het meest uit-

kwam. Hieruit blijkt zijdelings dat het zijn werk was te schrijven en te spreken. En telkens 

ziet hij nu, dat de zonde er zo in verweven is, dat deze hem onrein van lippen maakt en schul-

dig doet staan. 

 

Wij allen bezitten een of andere zonde die overheerst of zich in het een of ander uit. Soms 

plaatst God ons in een werkkring waarin deze zonde telkens weer in haar werking gevoeld 

wordt. Soms ook is dit niet het geval en hebben wij in onze werkkring er minder moeite mee 

maar worden we er meer op andere wijze door bezwaard. Hoe dan ook, uit een of ander blijkt 

een zonde die ons beheerst, althans ons doorwoont omdat ze met ons bestaan is samengewe-

ven. Die leert ons, ons zondig zijn kennen. Niet onze daden, want we strijden er vaak zeer 

tegen. Maar onze zondige ik. God laat ons daardoor zien wie we zijn. Over het doen heeft Hij 

al eerder licht gegeven. We hebben allerlei daden gedaan waardoor ons bekend werd dat we 

zonden deden. Bij verder gaand licht van God Geest laat Hij ons wezen zien. En dan kan 

daaruit geboren worden het Wee mij, omdat ik een zondaar ben in alles en me dat vooral 

blijkt uit dit en dat. En dan belijden we voor God die zonde die ons wezen het meest in beslag 

neemt en ons tot zondaar stelt. 

 

En dat nu is de ernstige les die we uit Jesaja’s woord kunnen leren: Wij moeten niet maar 

zien dat we zondige daden doen, niet maar dat er zonde in ons woont, maar welke onze 

hoofdzonde is. Bij de een is dat deze, bij de ander die. Bij de een hoogmoed, bij de ander be-

geerlijkheid. En welke men nog meer wil nemen uit de opsomming in Gal. 5: 19—21. Deze 
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zonde wordt dan het meest gekoesterd, maar is in wezen een dodelijke omklemming. 

 

Bij voortgaand Geesteslicht laat God ons dit zien. Hij geeft ook de bede om daarvan verlost 

te worden. Hij ontneemt er ook de kracht aan zodat de prikkel van die zonde hoe langer hoe 

meer zijn werking in ons lichaam verliest. Maar - vooraf moet ze hartgrondig beleden en het 

Wee mij worden gehoord. 

 

Tegenwoordig menen velen hun zonden in het openbaar te moeten belijden. We geloven dat 

men hierin voorzichtig moet zijn. Zonden die openlijk gedaan zijn, moeten openlijk beleden 

worden. Maar dat wat in ons hart is, moet gebracht worden voor de troon der genade. God 

alleen kent volkomen ons hart. Het innerlijkste ervan is ook alleen voor Hem. En bij dat in-

nerlijkste gaat het niet over onze daden maar over ons wezen, over ons zijn. Alleen God 

weet, wat er aan ons zijn precies mankeert en Hij laat er ons in de weg van genade zoveel van 

zien, dat we dat verkeerde en zondige zijn hartgrondig voor Hem kunnen blootleggen en 

kunnen uitroepen: Wee mij, dewijl ik zon groot zondaar ben. 

 

Kennis der Verborgenheid 
 

Gewone kennis der verborgenheid is niet voldoende, er moet volledige kennis zijn, “boven-

kennis” (epignosis). Velen kunnen iets van de verborgenheid kennen, maar daarom nog geen 

deel uitmaken van het Lichaam van Christus. Paulus had een grote strijd om velen tot die wa-

re kennis te brengen (Kol. 2: 2) 

 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
N° 3 

2. DE ZOON VAN DE HOVELING. 

Joh. 4: 46-50. 

 

VERGELIJKING.  

We zagen reeds, hoe het eerste en achtste teken met elkaar overeenkomsten hadden. Beiden 

tonen ons Israëls tekort en behoefte, waarin alleen door de Heere voorzien kan worden. Zo 

corresponderen ook het tweede en zevende met elkaar. In deze twee is sprake van ziekte en 

dood die Hij alleen kan wegnemen. Het woord “dood” komt alleen in deze twee tekenen 

voor. 

 

Uit een vergelijking van het tweede met het zevende teken blijkt het volgende: Voor het 

tweede blijft de Heere twee dagen in Samaria, 4: 43, voor het zevende nog twee dagen waar 

Hij was, 11: 6, 7. In het tweede is de zoon ziek, ligt op het punt van sterven, in het zevende is 

Lazarus, de broeder, gestorven. In het tweede zegt de Heere: “Tenzij gij tekenen en wonde-

ren ziet, zult gij niet geloven”, 4: 48; in het zevende: “Opdat gij geloven moogt”, 11: 15. In 

het tweede teken komen de dienstknechten de vader tegemoet, in het zevende gaat Martha de 

Heere tegemoet. In het tweede wordt gezegd: “Uw kind leeft”, 4: 51, in het zevende: “Laza-

rus, kom uit”, 11: 43. In het tweede, dat de koorts hem verliet, in het zevende, dat men Laza-

rus moest laten heengaan (zelfde woord). 

 

Men moet echter goed de verschillen in het oog houden. In het tweede teken is er sprake van 

genezing, in het zevende van opstanding. In het tweede van koorts en op sterven liggen, in het 

zevende van gestorven zijn. Bij al de overeenkomsten is er dus ook een groot verschil. 
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Uit de overeenkomst en het verschil blijkt de eenheid van deze tekenen, de betekende zaak. 

Beide zijn typisch voor Israël, maar dat volk wordt onder verschillende omstandigheden ge-

zien. In beide vindt men, evenals in het eerste en achtste een tekening van Israëls gesteldheid 

van toen en later. Dit willen we nog even nagaan. 

 

ZIEK TOT STERVENS TOE.  

De Heere blijft twee dagen bij de Samaritanen. Dit heeft symbolische betekenis en wijst op de 

prediking onder de Heidenen. God laat ook daar Zijn heil boodschappen. De Heidenen nemen 

Zijn woord aan. 

 

Het tweede teken is vooral symbool van Israëls gesteldheid tijdens Christus eerste komst. 

Israël is dan ziek tot stervens toe. Alléén de Heere kan hen genezen. Men kon toen niet gelo-

ven dan door het zien van tekenen en wonderen. Dit wijst op Israëls hardigheid des harten, 

terwijl het nabij de dood was. 

 

Het woord “genezen” komt slechts driemaal voor in Johannes, n.l. 4: 47, 5: 13 en 12: 40. De 

laatste maal bij een keer in de bedeling en in het citaat van Jes. 6: 10. Het genezen daar ziet 

niet op lichamelijke gezondmaking van het volk. De genezing kon toen niet komen, het volk 

moest sterven wegens de hardigheid des harten. Israëls dood wordt getypeerd in Lazarus 

dood. Israëls aanneming zal het leven zijn uit de doden, Rom. 11. 

 

Nog een zaak verdient hier de aandacht. De zoon van de hoveling werd genezen op een af-

stand, Lazarus werd opgewekt, toen de Heere nabij gekomen was. Israël had genezen kunnen 

worden door ‘s Heeren inwerking op een afstand, d.i. in Zijn openbaring als Zoon des men-

sen, waarbij Hij Zich ontledigd had. Men verwierp Hem. Nu kan het alleen uit de doden op-

gewekt worden door Zijn ingrijpen van nabij, d.i. in Zijn volle openbaring als HEERE. 

(Zach. 14) zegt, dat de HEERE (Jehovah) zal uittrekken en Zijn voeten op de Olijfberg zullen 

staan, vs. 4. Hier vindt het “afkomen” zijn uiteindelijke vervulling. (Jes. 64: 1). 

 

HET OVERBLIJFSEL.  
Slechts een klein deel van Israël kon genezen worden, het was dat deel, dat het koninkrijk 

wilde aannemen en voor wie Johannes als Elia gold, Mt. 11: 14. Het merendeel stierf. Het 

eerste deel staat tot het tweede als het overblijfsel tot het geheel. Een overblijfsel werd behou-

den. Straks wordt het “geheel Israël”. Voor het eerste deel was Christus eerste komst vol-

doende, voor het merendeel is Zijn tweede komst in heerlijkheid noodzakelijk. Alzo zal ge-

heel Israël behouden worden: “De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid van 

Jakob afwentelen”, Rom. 11: 26. Het Volk zal de stem van Gods Zoon horen en herleven. 

“Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen en 

wij zullen voor Zijn aangezicht leven”, Hos. 6: 2. 

 

3. DE 38-JARIGE KRANKHEID. 

Joh. 5: 1-47. 

 

VERGELIJKING.  
Weer is er een vergelijking te maken tussen twee der tekens, n.l. tussen het derde en het zes-

de. In beide is er een badwater, een langdurig gebrek en een genezing op de Sabbatdag. In 

beide zien we een geestelijke ziekte en blindheid. In beide worden we verwezen naar de 

woorden van Mozes en de werken des Vaders. Beide tekenen hebben plaats te Jeruzalem. Het 

ene badwater heet Bethesda, d.i. Huis van barmhartigheid, het andere Siloam, d.i. Uitgezon-

den. Het verschil ligt allereerst in de aard van de kwaal. In het derde teken was het een 38-

jarige ziekte, in het zesde een blindgeboren zijn. Ten tweede in de afloop. De lamme gaat 

heen van Christus zonder dat we verder iets van hem horen, de blindgeborene aanbidt Hem 
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als Gods Zoon. 

 

38 JAAR VERLAMD.  
De eigenlijke naam van het badwater wordt ons niet gegeven. De toenaam is Bethesda. Er 

waren vijf zalen in, waarin zieken, blinden, kreupelen en verdorden wachtten op de roering 

van het water. Of het beroeren ervan door een engel Schriftwaarheid is of uitdrukking van het 

volksgeloof, maakt geen verschil uit t.o.v. het teken. 

 

In een der zalen lag een zieke die er reeds 38 jaar te voren heen was gebracht. Dit getal stemt 

overeen met Israëls 38-jarige omzwerving in de woestijn, de straf op hun zonden. Ook de 

verlamde had gezondigd en is type van Israël. 

 

Hij is uitgesloten van de zegeningen. Op s Heeren machtwoord wordt hij genezen. Dit heeft 

plaats op een sabbat, vs. 8, 9. 

 

In dit teken hebben we de uitbeelding van Israëls toestand bij s Heeren eerste komst en de 

hulp die Christus daar geeft. De 38 jaar typeren de langdurige omzwerving waarin Israël ver-

keerde na de Babylonische wegvoering. Het gehele volk keerde immers niet weder. Het was 

te verlamd. Voor hen die Christus woord geloofden, kon er een ingaan zijn in de rust. Velen 

echter betwistten Zijn gezag. In het parallel lopende zesde teken vinden we een soortgelijke 

betwisting. We zullen bij de betekenis van één en ander stilstaan bij dat teken. 

 

Dit teken en ook het zesde, geschiedt op een sabbatdag. Uit meerdere plaatsen blijkt, hoe de 

Zoon des mensen Heer was ook van de Sabbatdag. In Mt. 12: 1-8 komt dit woord het eerst 

voor en zien we, hoe Zijn gedachten over de sabbat geheel verschillen van die der wettische 

Farizeeën. In Mk. 2: 7 vinden we Zijn uitspraak, dat de sabbat gemaakt is om de mens, niet 

de mens om de sabbat. Deze laatste uitspraak houdt in, dat God barmhartigheid wil, geen of-

feranden. M.a.w., de sabbat is de dag der heling en verlossing. Lukas geeft ons het verhaal 

van een vrouw die op de dag van de sabbat ontbonden wordt van een 18-jarige binding van 

Satan, hfdst. 13: 16. Zij heet een dochter Abrahams. 

 

De sabbat is het symbool van de rust der toekomende eeuw. Dat is de rust, de sabbat, die er 

overblijft voor het volk Gods. Dan zullen Israëls verlamden, in het bijzonder in geestelijk 

opzicht, bevrijd worden van de krankheid, opgelopen door hun zonden. 

 

MOZES EN CHRISTUS.  

In Joh. 5: 17 verwijst de Heere in Zijn verdediging naar Zijns Vaders werken. “Mijn Vader 

werkt tot nu toe en Ik werk ook”. Deze waarheid vinden we ook in Joh. 9: 4: “Ik moet wer-

ken de werken Desgenen Die Mij gezonden heeft zolang het dag is”. 

In beide tekenen wordt verwezen naar het getuigenis van Mozes “Meent niet, dat Ik u ver-

klagen zal bij de Vader; die u verklaagt is Mozes op wien gij gehoopt hebt. Want indien gij 

Mozes geloofde, zo zoudt gij Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar zo gij 

zijn schriften niet gelooft, hoe kunt gij Mijn woorden geloven”, vs. 45-47.  

In hfdst. 9: 29 betuigen de Farizeeën: “Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar 

Dezen weten wij niet vanwaar Hij is”. Had Israël Mozes geloofd, zij zouden Christus her-

kend hebben. Hun langdurige geestelijke ziekte en onmacht zouden ten einde gekomen zijn. 

De sabbat der rust was dan gekomen. Slechts enkelen echter zijn toen in de geest die rust bin-

nengegaan. De meerderheid werd niet gered door ongeloof. De omzwerving is gebleven. Isra-

el werd niet hersteld en thans zwerft het rond als een blindgeborene. Van de geboorte af heeft 

het thans nooit het licht gezien. 
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Op één woord zij nog de aandacht gevestigd. Christus zei tot de genezen verlamde: “Zie gij 

zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede”. Er zullen er zijn 

die ook nog in de toekomende eeuw zondigen. Een ergere straf dan ziekte zal hun ten deel 

vallen. Onmiddellijk strafgericht zal hen treffen, Ps. 101: 8, Jes. 66: 20. 

 

TOEN EN LATER.  
Uit één en ander blijkt, dat de eerste tekenen aanwijzen, wat had kunnen geschieden indien 

Israël zich bekeerd had. De gang was dan veel lichter geweest. Het voedsel ontbrak niet ten 

volle; er was alleen geen wijn, de zoon was op het punt van te sterven, maar nog niet dood; 

de verlamde had 38 jaar gelegen maar leefde nog. De tweede reeks laat zien, wat er zal ge-

beuren. 

 

Israël heeft nu gebrek aan alles; de Heere bereidt de gehele maaltijd (Joh. 21); het is dood en 

moet in het leven herroepen worden, is blindgeboren en zag dus nooit enig licht. Daarom 

moet Christus neder- en wederkomen als Heere en met groter macht en kracht Zijn werk 

doorzetten. Niets kan Israël redden dan alleen de lang verworpen Messias, Jehovah. Eén en 

ander sluit niet uit, dat voor velen in Israël de eerste tekenen voldoende waren en voor velen 

hunner ook in de toekomst voldoende zullen zijn. Niet allen hebben zich verhard of zouden 

dat gedaan hebben indien zij ze gezien hadden. Israël over het geheel genomen wordt echter 

in de eerste komst door de eerste en in de tweede komst door de tweede reeks getypeerd. 

 

Schade 

“ Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht” (Fil. 3 : 7 ) .  Het 

Griekse woord door “schade” vertaald, werd onder meer gebruikt om de beenderen aan te 

duiden, die men aan de honden wierp. 

 

De Mens der Zonde 
XI. HET BEEST. 

 

Openb. 13 en 17. 

 

Het Beestrijk.  

Tekent Daniël ons de Mens der Zonde als Kleine Hoorn, Johannes noemt hem het Beest. We 

vinden deze naam het eerst in Op. 13. 

 

Om dit hoofdstuk te verstaan, moet men enig inzicht hebben in Daniël. We gaven hierboven 

enig overzicht ervan. We komen er hier op terug. We zagen, dat nadat het vijfde rijk van Da-

niël 2 geweest is, alles in een toestand van oplossing of beweging komt, dat er ontstaat een 

“zee”, een beweging en golving onder de volken en natiën. Daniël ziet uit deze zee de vier 

dieren opkomen. “En daar klommen vier grote dieren op uit de zee, het: een van het ander 

verscheiden”, Dan. 7:3. Men ziet, dat de vier dieren tegelijk opkomen. Als deze er zijn, 

maakt het vierde dier zich van de heerschappij over de anderen meester en ontstaat er een 

eenheid, die Johannes als één dier ziet. Het is eigenlijk een complex van rijken. De innerlijke 

eenheid die ze gemeen hebben is, dat alles “beest” is; dat is de eenheid van hun natuur. “En 

ik zag uit de zee een Beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op zijn 

hoofden waren tien koninklijke hoeden en op zijn hoofd was een naam van godslastering. 

En het Beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als de voeten eens beers en zijn 

mond als de mond eens leeuws”, Op. 13:1, 2. 
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Spreekt Daniël van vier dieren, Johannes spreekt van één Beest. Noemt Daniël leeuw, beer, 

luipaard, Johannes ziet de trekken niet als afzonderlijke eenheden maar als behorend bij een 

geheel. Dit wijst op een eenheid in natuur, in uiting, in streven. Wat de staatkundige toestand 

betreft, onderscheidt hij wel degelijk de verschillende delen. Hij ziet immers zeven hoofden 

en tien hoornen. 

 

De tien hoornen zijn tien koningen. Dit zegt het vers met de woorden: “op zijn hoornen wa-

ren tien koninklijke hoeden”. We vinden dat ook in Dan. 7. In vs. 7 vinden we, dat het vier-

de, het verschrikkelijke en gruwelijke dier, tien hoornen had en vs. 24 zegt: “Belangende nu 

de tien hoornen, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan”. Ze vormen met elkaar 

dus een statenbond. 

 

De zeven hoofden zijn als volgt te verklaren. Het “Beest”, het gehele Beeld van Dan. 2 om-

vattend, bestaat uit Babylonië; met één hoofd, uit Medo-Perzië, met één hoofd, uit Grieken-

land met vier hoofden, immers, Dan. 8:8 en 22 wijzen er op, dat er vier rijken uit ontstaan 

zijn en uit het vierde dier, Pan-Europa. Dit zal dan ook één hoofd hebben en verder verdeeld 

zijn in tien koninkrijken. De “hoofden” wijzen op opperkoningen of keizers, op de leiders 

van statenbonden. Deze hoofden zijn één in uiting en streven: allen lasteren God. 

 

Aan dit Beestrijk nu geeft Satan zijn kracht en troon en grote macht, Op. 13:2b. De S.V. zet 

hier “hem”. Het woord “Beest” is in het Grieks onzijdig, het woord door “hem” vertaald, 

kan betekenen “aan het” (zelve) of “aan hem”. Wij menen, dat hier “het” moet staan krach-

tens het logisch verband. Satan geeft eerst dat rijk alles wat hij te geven heeft. Later geeft hij 

de macht aan één persoon, wat we nader zullen zien. Johannes spreekt hier nog over het rijk, 

het Beestrijk. Eerst daarna geeft hij aan, dat dit rijk later kracht, troon en macht heeft in en 

door een persoon. 

 

De Beestmens.  
Van het Beestrijk is onderscheiden de persoon die ook Beest genoemd wordt, de Beestmens. 

Hiervan spreekt Op. 13 nu verder. 

“En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood verwond, en zijn dodelijke wond werd 

genezen en de gehele wereld verwonderde zich achter het Beest. En zij aanbaden de draak 

die aan het Beest macht gegeven had en zij aanbaden het Beest zeggende: Wie is aan dit 

Beest gelijk. Wie kan krijg voeren tegen hetzelve?” 

 

Een der hoofden van het Beestrijk wordt ten dode verwond. Nochtans herstelt het zich. Het 

heet ook Beest. Dat dit een persoon is, blijkt uit het aanbidden er van. De wereld aanbidt de 

Draak, d.i. Satan, een “persoon” en het Beest, wat zeker geen Beestrijk zal zijn maar ook een 

persoon. Nog duidelijker, en tevens beslissend, is Op. 17:11: “En het Beest dat was en niet 

is, die is ook de achtste koning”. Het Beest heet hier een koning, geen rijk. We hebben dus 

een Beestrijk, en daarover handelt Op. 13:1 en 2, en een Beestpersoon, een Beestmens, een 

koning, en daarover handelt dan Op. 13 in vs. 3 e. v. verzen. 

 

Johannes zegt er nog meer van. “En aan hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen 

en godslasteringen te spreken en aan hetzelve werd macht gegeven om zulks te doen twee 

en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om Zijn naam te 

lasteren en Zijn tabernakel en die in den hemel wonen. En aan hetzelve werd macht gege-

ven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen en aan hetzelve werd macht 

gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelve 

aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des Lams dat ge-

slacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore”, vs. 5-9. 
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Dit alles betreft de Beestmens. Na de genezing van de dodelijke wonde (zie 13: 14) opge-

daan in een oorlog (want vs. 4 zegt: wie kan krijg voeren tegen hetzelve), krijgt het een grote 

mond en gaat lasteren. Hier gaat bijzonder de periode in van de Wetteloze, van het zich te-

gen stellen en verheffen boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt (2 Thes. 2). Na 

de genezing van de dodelijke wonde denkt het Beest nu alles te kunnen. Het gaat ook de hei-

ligen beoorlogen en krijgt macht over alles. Het wordt nu aanbeden door velen. Dit omvat 

een periode van 3 1/2 jaar, 42 maanden, en heeft plaats in de tweede helft van de laatste 

jaarweek (van 7 jaar) van Daniël 9. We vonden reeds dat dan slacht- en spijsoffer worden 

weggenomen. Dit zal ook door het Beest geschieden. 

 

We hebben reeds gezegd, dat we het Beest voor dezelfde persoon houden als de Kleine 

Hoorn. We willen dit hier nader aantonen. We citeren daartoe enkele verzen uit Dan. 7. 

 

“Ik gaf acht op de hoornen (nl. van het vierde dier, zie vs. 7) en zie, aan andere Hoorn 

kwam op tussen dezelve... En zie in dien Hoorn waren ogen als mensen ogen en een mond, 

grote dingen sprekende”, vs. 8. Hieruit blijkt dat de Hoorn een mens is. 

 

“Belangende nu de tien hoornen, uit dat koninkrijk (het vierde rijk) zullen tien koningen 

opstaan en een ander zal na hen opstaan en die zal verschillend zijn van de vorige; en hij 

zal drie koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal 

de heiligen der hoge plaatsen (lees: des Allerhoogsten) verstoren en hij zal menen de tijden 

en de wet te veranderen en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot één tijd, (1 jaar) 

en tijden (2 jaar) en een gedeelte eens tijds (1/2 jaar)”. (Samen dus 3 1/2 jaar). 

 

De Kleine Hoorn spreekt grote woorden, hij vervolgt de heiligen van de Allerhoogste en doet 

dit 3 1/2 jaar. We vinden hier dezelfde trekken als bij het Beest van Op. 13. Beide zijn poli-

tieke figuren, beide doen hetzelfde, beide doen het even lang. We mogen ze daarom zonder 

bezwaar voor dezelfde persoon houden en zeggen, dat het Beest de Kleine Hoorn is. Dan ver-

staan we ook door Op. 13:2 te beter Dan. 8:24 “en zijn kracht (n.1. die van de Kleine 

Hoorn) zal sterk worden, doch niet door zijn kracht”, d.i. door eigen kracht. Want, de Draak 

geeft hem de kracht. 

 

De achtste koning.  
Openbaring leert ons nog meer van het Beest; er staat, dat hij de achtste koning is, 17:11. Om 

dit te verstaan is het nogmaals nodig weer naar de rijken van Daniël 2 en 7 terug te gaan. Als 

het gehele Beeld weer tegenwoordig is, als het vierde rijk van Dan. 7 de overige vertreden 

heeft, als er een Beestrijk ontstaan is zoals Johannes dat ziet, dan heerst daarin nog direct de 

Beestmens niet. Aan hem vooraf gaan vijf andere koningen. Wie meester is van het Beestrijk, 

is heerser op aarde. Echter, de troon is wankel. Vijf koningen moeten de een na de ander het 

onderspit delven. In die tijd is de mens der zonde er mogelijk al, maar is hij nog de Verachte 

en zeker nog geen leider van het Beestrijk. Johannes wordt nu in de geest gevoerd naar de 

tijd, dat de zesde er nog niet is. Het is een tijd van koningloos bewind. “Vijf zijn gevallen, en 

de één (nr. zes dus) is nog niet gekomen”. Lang zal hij, als hij er is, niet blijven. “En wan 

neer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven”. Dan neemt de Verachte, de 

Kleine Hoorn, zijn kans waar. Hij vernedert drie der tien (onder) koningen en maakt zich 

meester van de troon van het Beestrijk. Hij is dan de zevende leider, het zevende opperstaats-

hoofd van het ontzaglijke rijk dat Voor- Azië en geheel Europa, mogelijk ook Siberië omvat. 

 

Nu gebeurt er iets: de Beestmens krijgt de dodelijke wonde van het zwaard, 13: 14 en sterft, 

althans, hij gaat naar de afgrond. “Het Beest, dat gij gezien hebt, was en is niet”, 17:8. De 

afgrond is het graf, wat blijkt uit Rom. 10:7 vergeleken met Mt. 12:40. De Beestmens sterft, 

hetzij werkelijk, hetzij, in schijn. Hij blijft echter niet in die (schijn) dood maar herleeft. Hij 
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komt weer op uit de afgrond, 17:8. Dan neemt hij zijn plaats weer in en wordt als achtste ko-

ning aangemerkt. “En het Beest dat was (n.1. als zevende koning) en niet is (n.1. in de tijd 

dat Johannes het ziet, niet thans, men moet het vanuit Johannes standpunt, en nog wel 

vanuit een bepaalde tijd in het gezicht, zien) is ook de achtste koning en is uit de zeven 

(want hij was de zevende en behoort zo bij het eerste zevental)”, 17:11. In die herleefde 

vorm nu, dat is gedurende de laatste helft der 70ste jaarweek, gaat hij woeden zoals we reeds 

gezien hebben. 

 

Dan - hoewel hij zal staan tegen de Vorst der vorsten, zal hij toch verbroken worden, Dan. 

8:25. Hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben, Dan. 11:45. Hij gaat, zegt Op. 

17: 8 en 11, ten verderve. Hij is de Zoon der verderfenis. Hij wordt, zoals we reeds zagen, 

verdaan door de geest van Christus mond, dat is. door (Zijn krachtwoord, en tenietgedaan, 

d.i. van kracht ontdaan, door de verschijning zijner toekomst. Zonder dat een hand hem aan-

raakt, zal hij machteloos worden. Dan wordt hij gegrepen en in de poel des vuurs geworpen. 

Op. 19: 20. Hij komt niet, zoals Satan, in het graf, maar krijgt meteen de straf van de vuur-

poel. 

 

Behoren alle Gelovigen tot het Lichaam 
 

Men denkt soms dat sinds Paulus de grote Verborgenheid bekend gemaakt heeft, alle gelovi-

gen tot het 1ichaam behoren. Laat ons onderzoeken of er aanleiding bestaat dit te geloven. 

 

Gedurende de tijd der Handelingen moet men aannemen, dat er twee groepen wedergeboren 

gelovigen zijn: zij die nog “kind” zijn en zij die reeds “zoon” zijn. De eersten zijn nog niet 

“met Christus gestorven” (Rom. 6: 8) en dus niet voor God “gerechtvaardigd van de zonde” 

(Rom. 6:7). Zij zijn nog gevangenen van de wet der zonde (Rom. 7: 23) en, al hebben ze als 

wedergeborenen vermaak in de wet Gods (Rom. 7: 22) en is het willen bij hen, toch is het 

uitwerken van het goede er niet (Rom. 7: 18). 

 

De “zonen” zijn “der zonde gestorven” (Rom. 6: 2) d.i. naar hun positie, doch naar hun wan-

del moeten ze zich der zonde dood houden (Rom. 6: 11), en van de zonde vrijgemaakt (Rom. 

6: 22; 8: 2). Ze behoeven niet te zondigen. 

 

Bij de opname van 1 Thes. 4 zijn er ook wedergeborenen en “zonen” die de Heere tegemoet 

gaan in de lucht. Deze zijn duidelijk gescheiden van de leden van het Lichaam, die met Hem 

verschijnen in heerlijkheid (Kol. 3 4). In de toekomst behoren vele gelovigen dus ook niet tot 

het Lichaam. Ook niet in de volgende aionen. 

 

De weg der behoudenis is iets persoonlijks. Het begin van die weg is in alle tijden de zelfde 

geweest. De enige verandering die er nu is, bestaat in het bekend worden van het einde van 

die weg. Waar we ook in de toekomst de twee eerste sferen vinden, kunnen we niet inzien 

waarom die er nu niet zouden zijn en een onwedergeborene niet eerst wedergeboren en ge-

rechtvaardigd zou moeten worden vóór hij tot de volmaakte positie kan komen. 

 

Er is echter méér. Paulus richt zich in Ef. 1: 1 en Kol. 1: 2 niet tot alle gelovigen. Hij kiest 

een uitdrukking, die nergens anders voorkomt: “heiligen en getrouwen in Christus Jezus”. 

Het woord “pistos” wordt in Kol. 4: 7 en 2 Tim. 2: 2 b.v. in de S.V. door “getrouwe” ver-

taald. Ook kan van alle gelovigen niet gezegd worden dat ze in Christus-Jezus geloven. Die 

uitdrukking komt alleen voor in Gal. 3:26 ; Kol. 1: 14; 1 Tim. 3: 13; 2 Tim. 3: 15. (Men zie 

ook “De Weg der Behoudenis”). De aanduiding “heiligen in Christus-Jezus” van Fil. 1: 1 kan 

ook niet alle gelovigen betreffen. 
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Als we op de mensen zelf letten, blijken velen nog in de toestand van Rom. 7 te zijn. Ande-

ren spreken van een “overwinningsleven” en schijnen zich meer in de toestand van Rom. 8 te 

bevinden. Hun halsstarrig vasthouden aan de opname, kan daarbij een aanwijzing zijn dat 

hun naar hun geloof zal geschieden en dat ze niet met het Lichaam zullen komen, doch het 

tegemoet zullen gaan. 

 

Er is verder ook nog dit argument: als God Paulus door die drie sferen van gemeenschap laat 

gaan, als de grote massa in de toekomende aionen ook door die posities zal gaan, waarom 

zouden anderen onmiddellijk tot het Lichaam komen? In de eeuw der wedergeboorte zijn er 

niet alleen “kinderen”. Waarom zouden er in onze bedeling alleen “volmaakten” zijn? 

 

Ten slotte lezen we, als er sprake is van de positie in het bovenhemelse in Christus Jezus (Ef. 

2: 6 en Kol. 2: 12; 3: 11, dat het hen betreft, die “der zonden dood” zijn (Ef. 2: 1,5; Kol. 2: 

13). Wij geloven niet dat dit een volkomen zondeloosheid aanduidt, doch het is zeker een 

toestand waarin de meeste gelovigen zich niet bevinden. We hopen hierop in een later 

stuk terug te komen. Zelfs de toestand van Rom. 6: 2 en 8: 2 komt al niet zo dikwijls voor. 

Hoevelen zijn ook in onze bedeling niet “gevangen van de wet der zonde” en kunnen nooit 

het goede doen wat ze willen? 

 

Het kan tegenvallen als men iets ziet van de sfeer der volmaaktheid en men moet aannemen 

dat men er nog niet in staat. Maar het is nog veel erger zich daar te wanen als men er nog niet 

is. Dan kan men niet wandelen naar die hoge roeping. Anderen zien dat en spotten dan met 

hetgeen men over de Verborgenheid wil leren. We moeten leren inzien waar we ons bevinden 

op de weg der behoudenis. Dat kunnen we in Gods kracht. 

 

Krachtdadige Mensen 

Velen die in de wereld zijn, nemen een krachtdadige houding aan. Ze hebben alles over voor 

hun ideaal. Zij die wedergeboren zijn, die de Schrift als Gods Woord aanvaarden, die inzien 

wat de Heere voor hen gedaan heelt, die misschien hebben leren inzien tot welke innige ge-

meenschap we met Hem kunnen komen, zullen ze zwijgen of zich toch maar niet te druk ma-

ken er met anderen over te spreken? We menen dat, als ze kunnen zwijgen, het een bewijs is, 

dat hun geloof maar heel oppervlakkig is. Vermaant Paulus niet de gelegen tijd uit te kopen? 

 

We moeten er op letten niet in eigen kracht te werken. We moeten niet beweren dat wij van 

ons zelf iets moeten of kunnen doen. Werken zonder Hem is nutteloos, maar niet werken als 

Hij ons daartoe kracht en opening geeft, is Hem tot schande zijn. 

 

Moeten we geen krachtdadige mensen zijn als God krachtiglijk in ons werkt?  

Men leze Ef. 1: tl, 19; 3: 7, 20: Fil. 2: 13; Kol. 1: 29, enz. 

 

Waarom? 
 

Waarom schiep God een wereld waar het kwaad kon en is gaan heersen? - Hij schiep een vrij 

schepsel, dat dus het kwaad kon kiezen. 

 

Waarom schiep God, als Hij voorzag dat het schepsel het kwaad zou kiezen? - Omdat Hij ook 

wist hoe Hij het schepsel tot het goede terug kon brengen, want Hij heeft Zijn eniggeboren 

Zoon als offerlam voorgekend vóór de “grondlegging” der wereld (1 Petr. 1: 20). 

 

De ondervinding leert ons, waartoe we komen zonder Hem. Zijn liefde dringt ons Zijn wil te 

doen, d.i. Hem lief te hebben. 



Jaargang 1937 Pagina 28 
 

UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII N° 4 April 1937 

Tot nuttige Stichting 

4 

EEN DIE HET RECHT ZOEKT 

“Want daar zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid en op denzelven zal be-

stendiglijk Eén zitten in de tent Davids, Eén die oordeelt en het recht, zoekt en vaardig is 

ter gerechtigheid”. (Jes. 16: 5). 

 

Zoals het nu op aarde is, blijft het niet. 

 

De onderdrukker heeft een einde, zegt vs. 4. Eenmaal wordt er een troon bevestigd waarop 

Eén plaats neemt die het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. 

 

Dit is de troon van Christus, die in Jeruzalem zal staan. Deze troon wordt bereid door Gods 

goedertierenheid. Het zal wel een troon zijn waar recht zal gedaan worden, maar hij rust op 

Gods goedertierenheid. Hij is er niet om te verderven maar te behouden. Hij bedoelt niet al-

lereerst en allermeest oordeel, maar hij zal Gods goedertierenheid openbaren. Die troon zal er 

zijn opdat Gods genade in de wereld zal gaan heersen door gerechtigheid. 

 

In het algemeen is er in de wereld, en dat van oudsher, een strijd om de macht. De wereldrij-

ken zijn daaruit opgekomen. Het één heeft het ander verdrongen niet om recht te doen, maar 

om de macht van het voorgaande te vernietigen. De mens zoekt als regel het recht niet, maar 

de macht. Hij wil heersen. Nu was Adam daartoe geroepen, maar waar hij zondigde, verloor 

hij, èn de gerechtigheid èn de macht. De mensheid wil de laatste terug winnen maar heeft 

geen behoefte aan de eerste. Ze wil wel heersen maar zonder rechtvaardigheid. Dit nu kan 

niet. Het heersen gaat wel voor een tijd maar het gaat ten koste van het recht. De heerschappij 

wordt onderdrukking. En de onderdrukker heeft een einde. 

 

Christus is gekomen om te dienen. En zo doende te heersen. De mens wil eerst heersen en 

dan dienen. Politieke partijen en volken willen eerst de macht in handen hebben en zullen dan 

eens zien hoe ze het vaderland of de wereld zullen dienen. Vanzelf voor zover dat met hun 

machtsidee strookt. Christus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. En 

Hij komt andermaal. Nu wel niet in nederigheid, maar toch om te dienen. Nl. God en de we-

reld. Evenals een Jozef die wel op Egypte’s troon zat maar Egypteland diende door voorraad 

te verzamelen, zo komt Christus weer in de wereld en wel om het recht te dienen opdat Gods 

genade verder en breder kan vloeien. Hij zal het recht zoeken en daardoor steeds meer macht 

verkrijgen. Zoveel dat al Zijn vijanden Hem onderworpen worden. Geen enkele uitgezonderd. 

 

Onderdrukte volken, vertrapte natiën, vertreden volksklassen, weggedreven menigten, ge-

vluchte strijders voor recht en gerechtigheid, ellendigen die geen helper hebben, daar ligt uw 

hoop. Er zal Eén heersen, Die vaardig is in gerechtigheid of anders: in het recht wel ervaren. 

Hij zal eenmaal recht doen. De verdrukker heeft een einde. Eén op Davids troon zal oordelen 

en voor alles het recht zoeken. En omdat Hij ervaren is in het recht, zal Hij door weloverwo-

gen oordeel, wel afgemeten recht, zuivere gerechtigheid en wijze rechtsbeschikking de ge-

schillen doen eindigen en de verdrukten recht doen. “In Zijn dagen zal de rechtvaardige 

bloeien”. 
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Omdat die tijd komen zal, kan de apostel ons vermanen ons zelf niet te wreken (maar de 

toorn plaats te geven, d.i. de dingen aan Gods recht over te laten. Eenmaal zal er recht gedaan 

worden. En wel door Hem, Die als Hij gescholden werd niet wederschold en als Hij leed niet 

dreigde maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt. 

 

Er is op aarde nog een strijd voor recht en gerechtigheid die goed is mits hij niet opkomt uit 

belangzucht maar tot vertolking van het recht Gods is. Laat men niet denken dat men hem in 

deze bedeling of deze aioon winnen zal. Maar mits wettig gestreden, zal hij een loon mee 

voeren. Gods heiligen zullen eenmaal mede de wereld oordelen en het recht doen zegevieren. 

De verdrukkers worden eenmaal verbrijzeld, de vertreders worden van de aarde verdaan. 

Daarom ook zingt Ps. 97: “De Heere regeert, de aarde verheuge zich; dat vele eilanden zich 

verblijden; gerechtigheid en recht zijn de vastigheids Zijns troons”. 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
N° 4 

 

4. HET SPIJZIGEN DER VIJFDUIIZEND. 

Joh. 6: 1-15 en 22-26. 

“VANWAAR?“  
De tekenen de we reeds bespraken, laten Israëls toestand zien tijdens Christus eerste komst en 

hebben verder een profetische betekenis voor velen in Zijn tweede komst. Het vierde teken 

sluit de eerste groep af en voert tot een crisis. 

Tussen het vierde en vijfde teken, de centrale tekenen, is geen vergelijking te trekken. Ze zijn 

geheel verschillend. Het vijfde teken heeft plaats, nadat Jezus op de berg gegaan was, vs. 3 en 

15, en na een nacht van tegenwind. We zullen later nagaan, waar dit op wijst. 

 

Christus wordt door een grote schare gevolgd. Hij vraagt nu aan Filippus, en met hem aan de 

anderen, om hen te beproeven: “Vanwaar zullen wij broden kopen, opdat dezen eten mo-

gen?”, vs. 3. Filippus acht, dat 200 penningen (± fl. 80) niet genoeg zijn. Andreas heeft een 

“jongsken” ontdekt, mogelijk een jong koopmannetje, dat vijf gerstebroden bij zich heeft en 

twee visjes. Wat is dat echter onder zo velen, moet hij er bijvoegen. Het is duidelijk: er is 

geen geld genoeg in kas om broden te kopen en die voorhanden zijn, zijn te weinig voor de 

behoefte. 

 

Nu gebiedt de Heere hun tot de mensen te zeggen zich neer te zetten. Volgens Mk. 6 moest 

dit geschieden in “waardschappen” van 50 en 100, zie vs. 39, 40. Dan neemt de Heere de 

broden, dankt en gaat uitdelen. Als allen gegeten hebben en men rondgaat om het overgeble-

vene in te zamelen, blijkt, dat er nog twaalf korven overschot is, voorraad genoeg voor de 

discipelen zelf. 

DE UITWERKING.  
De uitwerking van het wonder is, dat men Christus wil nemen om Hem met geweld Koning 

te maken. De schare is overtuigd, dat Hij waarlijk de Profeet is die in de wereld komen zou, 

vs. 14, 15. De Heere onttrekt zich aan hen voor zij het besluit ten uitvoer kunnen leggen en 

ontwijkt op de berg waarop Hij reeds zat, vs. 15 en 3. Het begon intussen avond te worden, 

de discipelen gingen naar het schip en voeren af naar Kapernaüm. Christus kwam niet. Het 

volk zal, daar zij Hem niet zagen vertrekken, gemeend hebben, dat zij hun voornemen ook 

nog wel de andere dag konden uitvoeren. Hoe verwonderd waren zij, toen zij Hem later in 

Kapernaüm vonden. Zij wisten dat er maar een scheepje gelegen had, zij hadden het weg zien 

gaan zonder Jezus en toen zij met andere, uit Tiberias komende schepen overgevaren waren 
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en Jezus in Kapernaüm vonden, was hun eerste vraag: “Rabbi, wanneer zijt Gij hier geko-

men?”, vs. 22-25. 

 

De titel “Rabbi” bewijst, dat zij niet rijp waren voor het Koninkrijk dat zij wilden oprichten. 

Zij zagen in Hem niets anders dan een gewone leraar. Hoogstens “de Profeet”. Maar niet de 

Zoon Gods. Geen wonder, dat zij door de volgende rede ontnuchterd werden en Christus 

woord: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij de tekenen gezien hebt, 

maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt geworden”, vs. 26, legt duide-

lijk de mening huns harten bloot. Het was een werken om de spijze die vergaat, een zoeken 

omdat zij brood ontvangen hadden en er ten volle door verzadigd waren. Christus doorzag 

hun hart en had Zich met wijs beleid teruggetrokken. Waar er geen andere weg was om Zich 

van hen te ontslaan, moest Hij voor Zichzelf een wonder doen - het eerste. Dit is het vijfde 

teken. Dit vloeit dus voort uit het vierde, al is het ervan onderscheiden. 

 

GEEN LEVEN IN ZICHZELF.  

Het vierde teken toont aan, hoe het leven onderhouden moet worden. De mens zal bij brood 

alleen niet leven. In de toekomende eeuw zal er overvloed van zijn. Maar dat is nog niet het 

ware leven. In de rede in Kapernaüm wijst de Heere er op, dat Hij het Brood des levens is. De 

mens die daarvan eet, zal niet sterven in der eeuwigheid, d.i. in de toekomende eeuw, 6: 58. 

Deze heeft “eeuwig”, d.i. aionisch leven, het leven van die eeuw. Het Brood dat Hij wil ge-

ven, is Zijn vlees; dat geeft Hij voor het leven der wereld, 6: 51. Hij voegt er nog bij: “Voor-

waar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn 

bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven”, vs. 53. “Die Mijn vlees eet en Mijn bloed 

drinkt, heeft het eeuwige (aionische,) leven en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, 

want Mijn Vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank”, vs. 53-55. “Die dit brood 

eet, zal in der eeuwigheid leven”, vs. 58. 

 

“Deze rede is hard, wie kan haar horen”, vs. 60, zeiden velen. Zij gaan terug. Judas had 

toen ook moeten teruggaan. De Heere stelt Hem daartoe in de gelegenheid door Zijn vraag: 

“Wilt gijlieden ook niet weggaan?” vs. 67. Petrus antwoordt hierop: “Heere, tot Wien zullen 

wij henengaan, Gij hebt de woorden des eeuwigen levens en wij hebben geloofd, dat Gij zijt 

de Christus, de Zoon des levenden Gods”, vs. 68, 69. Hieruit blijkt, dat hij de les van het 

vierde teken begrepen heeft. Het brood dat de Heere hen uit liet delen, typeert de woorden 

van het aionische leven die Christus als Zoon spreekt. 

 

De tijd komt, waarin de Heere andermaal Zijn woord zal uitzenden en Israël zal voeden. Hij 

zal naar het hart van Jeruzalem spreken en Israëls nood, die door niemand of niets anders kan 

vervuld worden, bevredigen. Evenals Jozefs broeders kwamen om koren te kopen, zo za1 

Israël tot Hem gaan om het Brood des Levens. Daarna zal Hij hun bekend worden. Dan wordt 

het Huis Israëls andermaal gevoed van het koren, dat de Meerdere dan Jozef voor hen be-

waard heeft en als Brood des levens zal uitdelen aan het herstelde, herordende Israël dat 

stamsgewijze zal nederzetten om het te ontvangen uit de hand der uitverkorenen, die het zul-

len dienen. 

 

Men ziet hieruit tevens, waartoe de uitverkiezing dient. Ze is ten bate van het geheel. Niet ten 

koste. Zij dienen om het heil te laten voortgaan, om als instrumenten werkzaam te zijn tot 

verbreiding er van, om uitdelers te zijn van het Brood des levens dat gegeven wordt door de 

Heere. 
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De valse Profeet 

Benamingen. 

in O.T. en N.T.  
De derde persoon, die we willen bespreken is, de “Valse Profeet”. Deze term komt alleen in 

Openbaring voor, zie 16:13, 19:20 en 20:10. In hfdst. 13 van dat boek zien we hem aangeduid 

als het “andere Beest”. Verder denken we, dat hij in 1 Johannes voorkomt als de Antichristus. 

Dit wat het N.T. betreft. In het O.T. schijnt het niet zo gemakkelijk om hem te vinden. Satan 

vonden we daar o.a. als Slang, Morgenster en Overdekkende Cherub, de Mens der zonde o.a. 

als Kleine Hoorn. Maar nu de Valse Profeet? We geloven, dat hij in Zacharia voorkomt als de 

“Nietige Herder”, Zach. 11. Is dit zo, dan wordt al in het O.T. van alle drie iets gezegd. Van 

de Valse Profeet wel het minst, maar hij wordt toch aangeduid. Het N.T. geeft dan uitbreiding 

of aanvulling. 

 

Zoals reeds gezegd wordt in Op. 13 de Valse Profeet aangeduid met de woorden “een ander 

Beest”. Dat hij daarmee identiek is, volgt uit Op. 19:20: “En het Beest werd gegrepen en 

met hetzelve de Valse Profeet die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, 

door welke hij verleid had die het merkteken van het Beest ontvangen hadden en deszelfs 

beeld aanbaden”. Dit vers wijst terug naar hfdst. 13:12 e.v. Wordt hij daar naar zijn natuur 

aangeduid, in de naam “Valse Profeet” ligt een aanwijzing van zijn werk: hij speelt een rol op 

godsdienstig terrein en staat het ware woord Gods tegen. 

 

De valse profeten in Israël zijn bekend. Zij zeiden ook een roeping en zending te hebben, 

maar konden die alleen door leugen trachten aan te tonen. De Heere liet telkens tegen hen 

waarschuwen door Zijn profeten. (Zie ook Luk. 6:26 en 2 Petr. 2:1). 

 

Ook in het N.T. wordt voor hen gewaarschuwd. De Heer Jezus doet dit in Mt. 7: 15. “Maar 

wacht u van de valse profeten die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij 

grijpende wolven”. In de toekomst zullen zij in groten getale optreden. “En vele valse profe-

ten zullen opstaan en zullen er velen verleiden”, Mt. 24:11. Zij zullen dat doen in een ver-

bond met de valse Christussen. “Want daar zullen vele valse christussen en valse profeten 

opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo zij (indien het mogelijk ware) 

ook de uitverkorenen zouden verleiden”. Mt. 24:24, Mk. 13: 22. Ook 1 Joh. 4: 1 voorspelt 

hun optreden. Eén hunner, in de tijd van Handelingen, was Elymas, Hand. 13: 6. 

 

We zullen nu de benamingen bespreken. 

 

XII. HET ANDERE BEEST. 

Openbaring 13. 

 

De bondgenoot, van het eerste Beest.  

Openb. 13, eerste helft, handelt over het Beest.  

In de tweede helft, vs. 11-16 wordt gesproken van “een ander Beest”. Dit is de trouwe bond-

genoot van het eerste. Om hem te leren kennen, zetten we de bespreking van Op. 13 voort. 

 

“En ik zag een ander Beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, des Lams 

hoornen gelijk en het sprak als de Draak. En het oefent al de macht van het eerste Beest in 

tegenwoordigheid van hetzelve en het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste 
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Beest aanbidden welks dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het 

ook vuur uit den hemel doet afkomen voor de mensen en het verleidt degenen die op de 

aarde wonen door de tekenen die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid 

van het Beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het Beest, dat de 

wonde des zwaards had, een beeld zouden maken. En aan hetzelve werd macht gegeven om 

het beeld van het Beest een geest te geven, opdat het beeld van het Beest ook zou spreken 

en maken, dat allen die het beeld van het Beest niet zouden aanbidden, gedood zouden 

worden”, vs. 11-16. 

 

We vinden hier een ander Beest, het tweede. Het verkeert steeds bij het eerste Beest en is 

daarvan als het ware de tweelingbroer. Het is de uitvoerder van al zijn macht. Zelf heeft het 

ook macht zoals blijkt uit vs. 13. De werkzaamheid van dit Beest ligt allereerst op godsdien-

stig gebied. Het maakt, dat allen het eerste Beest gaan aanbidden. Dit heeft nog niet plaats als 

het eerste Beest optreedt als Mens der zonde; het gebeurt pas dan, als het van de dodelijke 

wonde genezen is, dat is, als het weer uit de afgrond opgekomen is, als het van zevende acht-

ste koning geworden is. Dit heeft plaats in de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël 

9, dus gedurende 3 1/2 jaar. Dan openbaart het Beest zich in het bijzonder als de Wetteloze en 

woedt tegen Israëls heiligen. Zeker mede omdat zij hem niet willen aanbidden. 

 

Om tot aanbidding van het eerste Beest aan te zetten, doet het tweede Beest grote tekenen. 

Het laat zelfs vuur van de hemel af komen op de aarde voor de mensen. Hiermede wil het zijn 

Goddelijke zending bewijzen. Velen zullen hierin geloven, zij zullen de bewijzen er voor in 

handen denken te hebben. Dat het door de macht van de Draak is, ontgaat hun. Zij worden er 

door verleidt en gaan het Beest en in hem de Draak aanbidden. 

 

Christus heeft die tijd voorzegd en er voor gewaarschuwd. “Alsdan, (dat is in de tijd als de 

gruwel der verwoesting er is, zie vs. 15), zo iemand tot u lieden zal zeggen: Zie hier is de 

Christus of daar, gelooft het niet. Want daar zullen valse christussen en valse profeten op-

staan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo, dat zij, indien het mogelijk ware, 

ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd”, Mt. 24:23-25.  

Hieruit blijkt, dat het tweede Beest nog meerdere helpers zal hebben en velen in die tijd mee 

zullen doen aan de verleiding. Dit alles heeft dan plaats onder opperleiding van Satan, want 

Op. 12:9 zegt, dat hij de gehele wereld (de geordend bewoonde wereld) verleidt. 

Het is nu te begrijpen, waarom het eerste Beest, de Mens der zonde, zich in de tempel Gods 

zet. Het is om Goddelijke eer en aanbidding te ontvangen. 

Het beeld van het Beest.  
Het tweede Beest doet nog meer. Waar het eerste Beest nog steeds in de tempel Gods kan 

vertoeven om Goddelijke eer in ontvangst te nemen, waar het niet steeds kan klaar staan zich 

als God te vertonen, omdat het ook nog andere dingen te doen heeft, daar bedenkt het tweede 

Beest iets: men moet een beeld voor het eerste Beest maken. Mogelijk een uitbeelding van 

hem. Dan komt de Draak en geeft het tweede Beest de macht om aan dat beeld een geest te 

geven, waardoor het kan spreken. Die “geest” is mogelijk een of ander boze persoonlijkheid 

die in het beeld gaat zetelen en nu spreekt in de plaats van het Beest en onder inspiratie van 

het tweede Beest of van de Draak zelf. Zo is het eerste Beest dus steeds vertegenwoordigd. 

 

In die tijd zullen velen verleid worden. Een deel werd door de tekenen en wonderen verleid 

om het Beest in persoon te aanbidden. Eenmaal zover, worden ze verleid een beeld voor hem 

te maken. Dit wordt door een geest bezield en spreekt. Dit is een nieuwe attractie en moet tot 

verleiding voeren. Het is een der tekenen en wonderheden van Mt. 24. Bijna allen worden 

meegetrokken. 
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Het gemaakte en sprekende beeld moet ergens een plaats hebben. Welnu, het zal in dezelfde 

tempel Gods zijn als waar de Mens der zonde zich van tijd tot tijd zal vertonen. Dat beeld is 

de gruwel der verwoesting waarvan door de Heere in Mt. 24:15 gesproken wordt: “Wanneer 

gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de Profeet, 

staande in de heilige plaats (die het leest, die merke daarop), dat alsdan die in Judea zijn 

vlieden op de bergen...”, enz. Het beeld voor het Beest heet de gruwel der verwoesting. Hier-

van is, zegt de Heer Jezus, reeds door Daniël gesproken. 

 

Als we Daniël erop naslaan, blijkt er sprake van te zijn in hfdst. 9:27b”. De Leidse vertaling 

zet hier: “en in de plaats daarvan (n.l. van het slacht- en spijsoffer van vs. 27a) komt een 

ontzettende gruwel”. Van der Palm zet: “En op de tinne (des tempels) zal de verwoestende 

gruwel staan” De Companion Bible: “en in plaats ervan (nl. van het offer) zal de gruwel 

der verwoesting zijn”.  
 

Deze gruwel der verwoesting, het beeld van het Beest, wordt gesteld in de tempel Gods, staat, 

volgens Mt. 24.15, in de heilige plaats. Volgens Mk 13:14 is dat “waar het niet behoort” Te-

recht. En dat beeld nu wordt aanbeden. Wie het niet doet, wordt gedood. 

 

Merkteken, naam, getal.  
De macht van het tweede Beest reikt nog verder. Het heeft niet alleen macht om hen te doden 

die het beeld niet aanbidden, het maakt ook, dat iedereen kleur moet bekennen. Immers an-

ders konden zij die veraf woonden en niet in aanraking kwamen met het Beest of zijn beeld 

en dat niet wilden aanbidden verborgen blijven. Het tweede Beest weet allen te treffen. 

 

“En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienst-

knechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden en dat nie-

mand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft of de naam van het Beest of het 

getal zijns naams. Hierin is de wijsheid; die het verstand heeft berekene het getal van het 

Beest, want het is het getal eens mensen en zijn getal is zes honderd zes en zestig”. Op. 13: 

16-18. 

 

Hiermee worden allen maatschappelijk geboycot die met de Beest eredienst niet van doen 

willen hebben. Niemand kan kopen of verkopen. Iedereen die één der kentekenen niet heeft, 

moet zodoende het onderspit delven. Zij die voor het Beest of beeld gebracht niet willen aan-

bidden, worden gedood; zij die er niet mee in aanraking komen, veraf wonenden, eenvoudi-

gen en stillen in den lande, enz., worden op andere wijze getroffen: ze moeten verhongeren. 

Wie het merkteken of de naam of het getal niet heeft, wordt buiten het maatschappelijke le-

ven gesloten. Hierop is geen uitzondering. Allen vallen daar onder. Hiermee begint de grote 

verdrukking. 

 

Er wordt drieërlei kenteken gegeven: een merkteken, een naam, een getal. Dit zijn bijzondere 

“stempels”, ter kentekening. Ze worden aangebracht op voorhoofd of rechterhand. De een 

begeert dit, de ander dat kenteken. Het eenvoudigste is mogelijk het merkteken. Wat anders is 

de naam van het Beest. Weer wat anders is het getal van zijn naam. Het merkteken zal een 

zeker symbool kunnen zijn van Satan of van het Beest, een teken, waarmee hij iets uitdrukt. 

Zijn naam is zijn in stempel neergelegde handtekening. Het getal van zijn naam is een zekere 

cijferwaarde door zijn naamletters vertegenwoordigd. 

 

Over de naam en het getal van de naam is verschillend gedacht. Een zekere groep van belij-

ders meent daarmee het Pausdom te zien aangeduid. De Paus zegt, dat hij de plaatsvervanger 

van de Zoon Gods is, zeggen zij. Dit is in het Latijn Vicarius Filii Dei. Als men daarvan de 

letters V, I, C, I, U, I, L, I, I, D, I neemt en als Romeinse cijfers beschouwt, komt men tot 5 + 
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1 + 100 + 1 + 1 5 + 1 + 5 0 + 1 + 1 +  500 + 1 = 666. Dit schijnt te kloppen. De fout hierbij is 

echter dat men dit getal vormt met Latijnse woorden en letters, en overslaat b.v. a, r, s, f. Zo 

krijgt men een scheef geknutsel om een systeem op te houden, We moeten met het Grieks of 

het Hebreeuws rekenen. Hierin heeft elke letter een getalwaarde. Het getal 666 zal de getal-

waarde vormen van de naam van het Beest. Dat zal zeer waarschijnlijk of ook een Griekse 

naam dragen; in die taal kan de getalwaarde van elke letter opgegeven worden; geen enkele 

letter zal dan overgeslagen behoeven te worden. De Schrift zegt verder dat het een naam zal 

zijn, geen titel dus. De naam van het beest zal de getalwaarde 666 hebben. D.w.z. vertegen-

woordigende de waarden van alle letters. Opgeteld zullen ze tot som 666 geven. 

 

Het merkteken, de naam of het getal worden nu nog nergens gegeven om de eenvoudige re-

den, dat het Beest, de Mens der zonde, nog moet verschijnen. Die zal een naam dragen of 

aannemen, waarvan de waarde der letters tot som heeft het getal 666. Dat getal zal eenmaal 

echter wel te berekenen zijn “want”, zegt vs. 8, “het is het getal eens mensen”. Het Beest is 

een mens, de Mens der zonde en zijn naam zal een menselijke (naam zijn, dat is: liggen in de 

menselijke sfeer. Hij komt niet tot de naam van een of ander hoger wezen, hij blijft op het 

menselijk gebied. Mede hieruit blijkt, dat hij geen god is. Al kunnen wij dus nu de bereke-

ning niet maken, ze is eenmaal wel uit te voeren. Wij kunnen het nog niet, omdat de naam 

ontbreekt. God heeft die opzettelijk niet willen geven om hem niet openlijk aan te duiden. Zij 

die Zijn Woord geloven, zullen eenmaal de proef op de som kunnen maken en kunnen con-

troleren wie het is. 

 

XIII. DE ANTICHRISTUS. 

1 Joh. 2, 4 en 2 Joh. 

 

Nabootsing en loochening.  
Als we inzien, dat het tweede Beest, in tegenstelling met het eerste dat een politieke figuur is, 

een godsdienstige functie vervult en optreedt op religieus gebied, kunnen we Johannes zend-

brief in dezen verstaan en de naam Antichristus begrijpen. We wijzen hierbij eerst nog op Op. 

13 11 “En ik zag een ander Beest... en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk”. 

Hier wordt een vergelijking gemaakt met het Lam, Christus. Dit geschiedt bij het eerste dier 

niet. Het tweede Beest wil Christus nabootsen en wel als het Lam. Het Lam is er om de zonde 

der wereld weg te nemen, Joh. 1:29, 36, is dus een naam die aan een verhouding tot God doet 

denken; het herstelt de verhouding tussen God en de mens en dient ter verzoening. Het tweede 

Beest nu wil de verhouding tussen de wereld en het eerste Beest op godsdienstig terrein rege-

len. Allen moeten het eren. Het spreekt daarbij vanzelf niet de woorden des Vaders, maar die 

van de vader der leugen, als de Draak. Het wil zijn in de plaats van het Lam en heet daarom 

ook Anti-Christus, want anti wil hier niet allereerst zeggen: “tegen”, maar: ”in de plaats van”.  

 

Johannes voorspelt reeds dat er zon figuur komen zal. En nog iets. Men zie “Kinderkens, het 

is de laatste ure en gelijk gij gehoord hebt, dat de Antichristus (grondtekst) komt, zo zijn 

ook nu vele antichristussen (grondtekst) geworden, waaruit wij kennen, dat het de laatste 

ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want, indien zij uit ons ge-

weest waren, zou zouden zij met ons gebleven zijn...”, 1 Joh. 2:18, 19. Hieruit leren we:  

- ten eerste, dat eenmaal de Antichristus komt;  

- ten tweede, dat er meerdere voorlopers of begeleiders zijn;  

- ten derde, dat dit, een kenmerk is van de laatste ure;  

- ten vierde, dat de antichristussen opkomen uit de gelovigen. 
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Letten we op dit laatste: de antichristussen komen op uit de kringen der gelovigen; “zij zijn 

uit ons gegaan”, zegt Johannes. Het zijn geen ware gelovigen, maar alleen belijders: “zij wa-

ren uit ons niet want... zo zouden zij met ons gebleven zijn”. Uit dit alles blijkt, dat we de 

antichristussen op godsdienstig gebied moeten zoeken. En dit doen we ook met de Antichris-

tus. Deze heeft Lamshorens en treedt op om de hele wereld tot aanbidding van het Beest te 

brengen. 

 

Waaraan is hij echter duidelijk te herkennen? Hieraan: “Wie is de leugenaar dan die loo-

chent dat Jezus is de Christus. Deze is de Antichristus die den Vader en den Zoon loo-

chent”, 1Joh. 2:22. Dit zal het tweede Beest doen, want hij spreekt als de Draak. En die zal 

ook Vader en Zoon loochenen anders kan de Mens der zonde zich niet als God vertonen. 

 

In Johannes dagen was er reeds de geest van de Antichristus. Die geest kwam uit in de valse 

profeten. Hiervan schrijft Johannes: “Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar be-

proeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 

Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees ge-

komen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees geko-

men is, die is uit God niet. maar dat is de geest van den Antichristus, welken geest gij ge-

hoord hebt die komen zal en is nu alreeds in de wereld”, 1 Joh. 4:1-3. 

 

Hier vinden we een dubbele schakel. Ten eerste wordt er verband gelegd tussen de valse pro-

feten en de geest van de Antichristus, en blijkt, dat men in de Valse Profeet de Antichristus 

mag zien. Ten tweede zien we een schakel met 1 Thes. 2; de verborgenheid der ongerechtig-

heid die reeds ingewrocht werd. Dat was door de vele valse profeten van die dagen die loo-

chenden dat Christus in het vlees gekomen was. Hiermee loochent men Vader en Zoon want 

dan is God niet Christus Vader en is Deze niet door God verwekt. Hiermee wordt ook het 

hele werk der verlossing geloochend en wordt de mens die voelt dat hij verlossing nodig 

heeft, op de weg der zelfverlossing gedreven. 

 

In de toekomst zal de loochening van Vader en Zoon weer in kracht toenemen. Men moet 

inzien dat het hier het hier niet gaat om een ontkenning van de zijde der wereld maar dat ze 

op godsdienstig terrein valt, bij hen die uit de kring der gelovigen voortkomen. In die dagen 

zal men niet alleen de vleeswording loochenen, maar ook ontkennen dat Jezus Christus an-

dermaal in het vlees komende is. Wie het eerste doet, moet ook het tweede leren. Deze noemt 

2 Joh.: 1 verleiders. “Want daar zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, 

dat Jezus Christus in het vlees komende is (grondtekst). Deze is de Verleider en de Anti-

christus”. We zien hieruit dat de Valse Profeet ook loochent dat Christus andermaal in het 

vlees wederkomt, dus ontkent, wat Hand. 1:11 leert: “Deze Jezus Die van u opgenomen is in 

de hemel, zal alzo komen zoals gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren”. Hij zal ont-

kennen, dat de Zoon des mensen zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31. Voor 

hem bestaat dit alles niet. Er is slechts één verlosser - de Mens der zonde. Hem moet men 

Goddelijke eer bewijzen. Vader en Zoon worden geloochend, het Beest en de Draak werden 

aangebeden, Op. 13:4 en 12. Dat alles is het werk van de Antichristus, de valse Profeet. 
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Vraag en Antwoord 

Vraag.  
Is niet een gehele wilde olijfboom, het gehele heidendom, op Israël ingeënt? Of zijn er alleen 

takken ingeënt? (Rom. 11: 16-36). 

 

Antwoord.  
Uit vs. 18 volgt o.i. wel zeer duidelijk, dat niet een gehele boom, maar alleen andere takken 

ingeënt zijn. Een wortel kan toch geen boom met een wortel dragen? En vs. 17 zegt niet, dat 

zij als wilde olijfboom ingeënt zijn, maar eenvoudig dat zij, een wilde olijfboom zijnde, in 

hun plaats zijn ingeënt. Met de wilde olijfboom wordt wel het gehele heidendom bedoeld, 

maar daar Paulus aanneemt, dat men iets niet puur letterlijk, als de natuurlijke praktijk ons 

anders leert, volgt hieruit niet, dat het gehele heidendom nu op Israël is ingeënt? De natuurlij-

ke praktijk leert, dat er alleen takken ingeënt worden. Nooit een gehele boom. Paulus zegt 

dan ook niet dat er een boom ingeënt is, maar hij spreekt van “gij”. En die “gij“ zijn gelovige 

heidenen en niet het gehele heidendom. 

 

Vs. 24 bewijst één en ander afdoende. Dit vers zegt immers, dat die “gij” afgehouwen zijn 

uit de van nature wilde olijfboom. Hoe kan dan èn de boom èn de afgehouwen takken beide 

op de tamme olijfboom zijn ingeënt? 

 

Vraag.  
Zijn de takken afzonderlijke personen of groepen?  

 

Antwoord.  
Wij menen, dat hier sprake is van groepen. De wortel is het Abrahamietische verbond van 

Gen. 12: 1-3. De natuurlijke takken zijn de Joodse (of Israëlitische) groepen. In de Schrift 

lezen we telkens van een af houwen, al staat dit er niet met zoveel woorden. In Mt. 13: 14, 15 

wordt de tak Jeruzalem afgehouwen (zie Jes. 6: 9), in Hand. 12: 46 de tak Antiochie, in Hand. 

18: 6 de tak Corinthe. In Hand. 28: 26-28 wordt de gehele boom afgehouwen (zie Mt. 3: 11 

en Jer. 11: 17). 

 

De Israëlieten geloofden in God als Schepper. Ze hadden ook in Christus moeten gaan gelo-

ven. Dit deden ze niet; telkens verhardde zich een stad of streek. Die groepen daar werden 

dan afgehouwen, buitengesloten van de verlichting van het Woord. Groepen uit de volken 

werden later ingeënt. De natuur leert, dat een tak een verzameling is van takjes en twijgjes. 

Zo wi1 God door Paulus uitdrukken, dat het hier groepen betreft. De enkelingen die nochtans 

geloofden, vormden de vruchten. 

 

Ook de ingeënte Heidengroepen hebben toe te zien. Worden de natuurlijke takken eenmaal 

weer ingeënt, de ingeënte takken kunnen afgehouwen worden, als zij in de goedertierenheid 

niet blijven. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII N° 5 Mei 1937 

Tot nuttige Stichting 
5 

 

EERTIJDS DUISTERNIS 

“Want gij waart eertijds duisternis”.  

Ef. 5: 8a. 

 

In het rijk der geestelijke wezens is, sedert door Satan de zonde in de wereld is ingebracht een 

toestand ontstaan die de Schrift duisternis noemt. Col. 1: 13. spreekt van “de macht der duis-

ternis” en Ef. 6: 12 van “de duisternis dezer eeuw”. De engelen die hun beginsel niet bewaard 

hebben, worden met onzienlijke banden onder de duisternis bewaard, Jud. 6 (grondtekst). De 

schone Morgenster, het glanzende hoge wezen der voorwereld, is verduisterd en de vorst der 

duisternis geworden. 

 

Die duisternis is ook gekomen over de mensheid sinds door Adam de zonde in haar is inge-

komen. Het mensdom verkeert daar zelfs niet alleen in maar is zelf ook duisternis, het Is niet 

zo, dat de mensen nog de lichtdragers zijn in een duistere schepping, nee de Schrift zegt, dat 

ze zelf duisternis zijn. Al wat uit de mens geboren wordt, is duisternis en vormt weer een deel 

duisternis. Zelfs de natuurlijke Godskennis is geen licht maar duisternis. In deze duisternis is 

alles voor het oog verborgen en tast men onbeholpen om zich heen. 

 

Paulus woord aan de Efeziërs is wel sterk maar met dat al juist. “Gij waart duisternis”. De 

duisternis die bij bedoelt, is onwetendheid, dwaling, zedelijk kwaad, al welke ondeugden de 

redelijkheid niet alleen ondermijnen maar in donkerheid omzetten. En met de kiemen hiervan 

komt de mens ter wereld. Het is niet zo, dat hij eerst nog enige vonkjes licht heeft die later 

door zijn omgeving worden uitgedoofd, neen, hij is duisternis vanaf zijn ontvangenis. Het 

vlees kan uit zichzelf geen lichtfiguren voortbrengen. Alleen duisternis. 

 

Nu moet men niet denken, dat dit woord alleen op de Heidenen betrekking heeft. Al zegt Pau-

lus het in het bijzonder van hen, ook Israël was duisternis: Christus zegt immers, dat Hij een 

Licht is in de wereld gekomen opdat een iegelijk die in Hem gelooft, in de duisternis niet 

blijve (Joh. 12: 46), Die Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, (8: 12). Hieruit volgt, 

dat ook Israël van nature duisternis was. Van zichzelf was het geen lichtdrager. Het licht dat 

het had, was hun door openbaring gegeven. Dat licht nu, misten de Heidenen. Die zaten ge-

heel in het land der schaduwen des doods, zij hadden geen openbaring Gods ontvangen en 

waren zo dubbel in de duisternis: eerst door geboorte, van nature, dan, omdat het God niet be-

haagd had hen met Zijn openbaring te bestralen. En van nature èn naar bedeling waren ze 

duisternis. 

 

De duisternis die Paulus bedoelt en die we reeds enigermate beschreven hebben, heeft hij in 

hfdst. 14 aldus getekend: “Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door 

de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten”, (Vs. 18). De natuurlijke 

mens tast in den blinde rond, is geestelijk genomen, een blindgeborene, kent geen leven met 

God. Hij kan er zonder hogere inwerking ook niet toe komen. 

 

Al leven we in een zgn. Christelijk land, al is het Nederlandse volk zelfs een theologiserend 

volk, daarmee wordt de natuurlijke mens nog geen lichtdrager. Hij kan godsdienstig worden. 
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Zeker, hij kan de openbaring leren kennen en uiterlijk verlicht worden zoals Israël. Maar in-

nerlijk blijft hij duisternis zonder hogere inwerking. Van nature is elk mens een blindgebore-

ne. Dat kan hij niet helpen, maar daarom is het feit niet minder waar. Hij is duisternis. Het 

vlees moet verduisterd verstand en een verhard hart voortbrengen. Het kan niet anders. 

 

Lezer, heeft het licht u nog slechts beschenen omdat u in een Christelijk land leeft of ziet u 

het licht. Daar gaat het om. Een blinde kan zich in het licht plaatsen maar daarom ziet hij nog 

niets. (Zo kan men godsdienstig zijn, trouw zijn godsdienstplichten zoals men het noemt, 

waarnemen en toch duisternis zijn. Voor zulk één geldt Ef. 5: 8 niet, want dan is het niet: Gij 

waart duisternis maar: Gij zijt duisternis en hebt, al beschijnt het licht u, nog geen innerlijk 

licht, geen verlichte ogen des verstands. 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
N° 5 

 

HET WANDELEN OP DE ZEE 

Joh. 6: 16-21 en 26-71. 

 

EEN NACHT VAN TEGENWIND.  
Zoals we reeds opgemerkt hebben, zijn het vierde en vijfde teken nauw verbonden, bijna in-

eengeweven door de rede die op beiden volgt. Toch ligt er een nacht van scheiding tussen. 

 

Als de Heere Zich heeft teruggetrokken, nadat Hij de discipelen gedwongen heeft voor Hem 

heen over te varen, Mk. 6:45, gaat Hij op de berg om te bidden, Mk. 6: 46. Hier zien we s He 

er en hemelvaart, Hogepriesterlijke werkzaamheid en afwezigheid getypeerd. Inmiddels ko-

men de discipelen in gevaar: de wind verheft zich en is hun tegen, Mk. 6: 48. Zij pijnigden 

zich het schip voort te krijgen. Zij zijn type van Israël. Dit zal het land moeten verlaten en te 

midden der volkeren moeten dobberen. De wind zal hun tegen zijn. Satan zal de volken op-

zwepen tegen Israël. Dit zal zich pijnigen om; het schip, hun nationaal bestaan, te behouden 

om veilig aan land te komen, d.i. hun nationaal tehuis in bezit te nemen om daarin te wonen. 

Dit gaat de hele nacht zo door. Christus afwezigheid zal lang duren. Hij ziet het wel, Mk. 6: 

48, maar toeft. Eerst in de vierde nachtwake, d.i. tegen de morgenstond, komt de Heere. Dit is 

reeds voorzegd in Ps. 46: 6: “God zal ze helpen in het aanbreken des morgenstonds”. 

 

Eerst tegen het aanbreken van de nieuwe dag, de toekomende eeuw, zal Hij komen en over de 

zee wandelen, de onstuimige Volkenzee. De discipelen herkennen Hem eerst niet. Zo zal Is-

raël Hem eerst niet herkennen. Hij spreekt hen toe. Zo zal de Heere naar Israëls hart spreken 

en zeggen: “Ik ben het, vrees niet”. Eigenlijk staat er: ”Ik ben, vrees niet”. We vinden dat 

zelfde “Ik ben” ook in Joh. 8: 58, waar we vinden: “Eer Abraham was, ben Ik”. Er staat ei-

genlijk: Ik, Ik ben, d.w.z. Ik (ben) Jehovah. Dan zal Israël zien Degene Die zij doorstoken 

hebben, Zach. 12: 10. Dan zullen zij belijden: Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht 

en Hij zal ons zalig maken (behouden); wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zalig-

heid (behoudenis), Jes. 25:9. 

 

De vier winden van Dan. 7 mogen tegen zijn, als Hij komt, komt het schip terstond aan land, 

Joh. 6: 2, en vangt de rust aan na de nacht van zwoegen. 

PETRUS.  
In Mt. 14 wordt ons nog beschreven, hoe Petrus de Heere vraagt op het water te komen, vs. 

28. Dat wordt hem toegestaan. Hij gaat de Heere tegemoet. Hij is type van een groep die de 
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Heere tegemoet zal gaan en met Hem weer zal keren, alleen, zonder in het water te zinken 

zoals Petrus. Johannes laat dit gedeelte, als niet zijn oogmerk dienend, weg. Het Is hem te 

doen om te leren, dat het de HEERE is de “Ik ben” Die dit alles doet. 

 

Het schip is nu terstond aan land, Joh. 6: 21, symbool van de rust die terstond na Christus 

wederkomst zal intreden. Israël komt dan behouden thuis. 

REDE IN DRIE DELEN.  
Nog een enkel woord over de rede die de Heere de volgende dag in Kapernaüm hield. Die 

rede bevat drie delen:  

- één voor de ongelovigen, vs. 26-36,  

- één voor de gelovigen, vs. 37-59,  

- één voor de discipelen, vs. 60-71. 

 

Vs. 26-36 is het gesprek met de ongelovigen. De Heere wijst hen op het antitype van Mozes. 

Mozes gaf niet het brood uit de hemel, maar God. Zo geeft ook nu de Vader het ware Brood. 

Dat is Christus Zelf, het levende Woord. De Joden willen er voor werken, vs. 28, Christus 

zegt hun alleen te geloven, vs. 29. God geeft het om niet, evenals het manna. 

 

Vs. 37-59 is de rede tot de gelovigen. Mozes gaf niet het brood uit Gods soeverein welbeha-

gen Hem te doen aanschouwen als de Gezondene. Niemand kan tot Hem komen tenzij dat de 

Vader hem trekke. Diegenen worden opgewekt ten uitersten dage, d.i. de laatste dag van deze 

aioon. Zij alleen hebben het eeuwige (aionische) leven. We wezen er reeds op, dat dit “eeu-

wig” leven betekent het leven in de toekomende eeuw (aioon). Veelal verstaat men hieronder 

de onsterfelijkheid. Dit is onjuist. Dit leven vangt niet aan bij de dood, gaat ook niet door bij 

de dood, maar hoewel het als geestelijke kennis reeds in ons kan zijn, vangt het lichamelijk 

eerst aan in de opstanding. 

 

Vs. 40 zegt, “Ik zal hem opwekken ten uitersten (d. i. laatste) dage”. 

 

Mk. 10: 30 en Luk. 18: 30 zeggen, dat men het krijgt in de toekomende eeuw. Hierop wijst 

ook in dit hoofdstuk vs. 58: “Die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven”, d.i. in de toeko-

mende eeuw. Dat dit niet opgevat moet worden als op de ziel slaande, bewijst Joh. 8: 58, 

waar gezegd wordt dat Abraham gestorven is. Ook hij was een gelovige. Toch stierf hij, d.i. 

leefde lichamelijk niet door, alhoewel hij toch ook het aionische leven heeft, zie Gen. 13: 15. 

Dit vangt aan “ten uitersten dage”, de gestorvenen moeten eerst opgewekt worden. Nergens 

leert de Schrift, dat de dood een voortzetting van het leven is. Dat is alleen de opstanding. 

 

Vs. 60-71 is de rede tot de discipelen. Velen van de bredere discipelenkring gaan terug. 

 

Zal de engere, die der twaalf, dit ook niet doen? De Heere doet de vraag om Judas tot zelf-

ontdekking te brengen. Judas laat zich niet ontdekken. Hij schuilt weg achter het antwoord 

van Petrus. Hier lag de tweesprong in Judas leven. Van nu af moest hij gaan veinzen. Schijn-

baar instemmend met Petrus belijdenis, is zijn hart er verre van af. Ook door s Heeren uit-

spaak, dat er één een duivel is. laat hij zich niet ontmaskeren. Hij blijft volgeling in schijn. 

 

Judas was een der uitverkorenen. De Heere verkoos hem met het volle bewustzijn van zijn 

toekomstige val. Niet Judas verkoos Christus om dan terug te gaan. Christus verkoos hem 

opdat de Schrift vervuld zou worden. Judas is type van het veinzende deel van Israël dat wel 

zeide: “Heere, Heere”, en in Zijn naam krachten kon doen, maar welks hart niet recht was 

met God. 
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De Mens der Zonde 

XIV. DE NIETIGE HERDER. 

Zacharia II. 

De verlater der kudde.  
Voor de behandeling van de Valse Profeet gaan we van achteren naar voren en komen nu tot 

het O.T. We menen, dat hij hier voorkomt in Zach. 11 en getekend wordt als “de Nietige Her-

der”. 

 

Zacharia moet het gereedschap van een herder nemen. Dit was een stok, een staf en een slin-

ger met tas. Terloops geven we aan welk gebruik de Oosterse herder hiervan maakte. 

 

De stok was een dikke knuppel van ongeveer twee voet lang, meest van eikenhout. Hij had 

een ronde kop die met een groot aantal zware, ijzeren spijkers beslagen was. Het andere einde 

was doorboord en door het gat werd een touw gestoken waarmee hij aan de gordel van de 

herder hing. 

 

De staf was ongeveer zes voet (2 m.) lang. Hiermee werden de schapen geweid, voor afdwa-

len behoed en bij onwilligheid met een tik er mee tot gedweeheid aangezet. 

 

De slinger deed gewoonlijk de dienst die bij ons de herdershond verricht: hij diende om de 

schapen bijeen te houden. De herder slingerde er de stenen mee die het schaap als het ver af-

dwaalde, deed schrikken en terugkeren. 

 

Zacharia moet deze symbolen van het herdersambt nemen en een dwaze d.i. nietige herder 

voorstellen. Waartoe? De Heere zegt het hem: 

 

“Want zie, Ik zal een herder verwekken in dit land: wat gereed is om afgesneden te worden, 

zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken en het verbrokene zal hij niet helen en 

het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten en hun klauwen 

zal hij verscheuren”. 

 

Men begrijpt nu waarom hier sprake is van een waardeloze herder. In plaats van als een ware 

herder de kudde te weiden, komt hij om te slachten en te verderven. Hij stelt zijn leven niet 

voor de schapen, maar doet als de dief, waarvan Christus spreekt in Joh. 10: 10. 

 

We denken, dat hiermee de Valse Profeet wordt aangeduid. Hij lijkt op de ware, de goede 

Herder, Christus, maar is een dief. Hij bootst Christus na, maar het is slechts om de kudde in 

handen te krijgen en dan te verderven. Hij lijkt op het Lam zoals we zagen, heeft twee lams-

horens, maar is een verderver en begeert slechts te roven. 

 

Sommigen denken, dat met deze nietige herder het Beest, de Mens der zonde bedoeld is. Wij 

denken dat hier de Valse Profeet bedoeld wordt, juist omdat hij het Lam als Herder nabootst, 

wat het Beest niet doet. 

 

Dit blijkt ook uit het vervolg: “Wee de nietige herder, de verlater der kudde”. Hij verlaat de 

kudde en bewijst daarmee te zijn als zij, die uit de kring der gelovigen uitgaan en niet waar-

lijk uit hen zijn. Dat zijn de antichristussen, 1 Joh. 2:18,19. En zo zal ongetwijfeld ook de 

Antichristus doen. Hij gelijkt op een ware herder, hij is een waardeloze beheerder der kudde; 

hij lijkt een ware leidsman, hij is een dief. Hij doet als Judas, die wel tot de discipelen be-

hoorde maar niet waarlijk Christus volgeling was. Vandaar Gods oordeel: “Wee de nietige 
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herder” ! 

 

Het oordeel van de Nietige Herder vinden we in het vervolg van het vers. “Het zwaard zal 

over zijn arm zijn en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren en zijn 

rechteroog zal ten enenmale duister worden”. We zullen hier aan het geestelijke zwaard van 

Op. 19:15 moeten denken, het zwaard des woords. Door het machtwoord van Zijn mond zal 

Christus ook de Valse Profeet te niet doen. Zach. 11:17 geldt mogelijk ook de Mens der zon-

de. Hem en de Valse Profeet kan hetzelfde oordeel treffen. Beiden worden machteloos ge-

maakt: de rechterarm verdort, valt slap neer, het rechteroog verduistert. Zij staan zo machte-

loos en kunnen in de vuurpoel geworpen worden. 

 

Als we in Zach. 11 in de Nietige Herder de Valse Profeet mogen zien aangeduid, komen alle 

drie in het O.T. voor. Mogelijk is er in Zacharias dagen een type van de laatste geweest waar-

op de voorvervulling van Zacharias woorden betrekking heeft. 

 

Uit al het bovenstaande blijkt, dat de Valse Profeet of Antichristus of Nietige Herder een fi-

guur is op godsdienstig terrein die in hoofdzaak twee dingen doet: hij verleidt en staat tegen 

en loochent vele dingen. Hij zal de grootste verleider zijn en de heftigste tegenstander van het 

woord der waarheid. Hij vindt zijn type in Elymas de tovenaar die een valse profeet heet, 

Hand. 13:6. Hij zal zoals deze weerstaan, vol zijn van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand 

van alle gerechtigheid en steeds trachten de rechte wegen des Heren te verkeren d.i. verdraai-

en, bederven, vs. 10. Is Elymas een geestelijk kind van Satan geweest, de Valse Profeet za1 

het ook lichamelijk zijn. Hij zal als de Nietige Herder zijn volgelingen geheel op verkeerde 

wegen leiden, ze niet weiden noch verzorgen. Hij zal doen als de dief van Joh. 10:10: stelen, 

slachten, verderven. (Zach. 11:16). De ware schapen zullen hem echter ontvlieden en hem als 

een vreemde beschouwen. Zij zijn de uitverkorenen die staande blijven en hem herkennen in 

zijn bedrog en leugen. 

XIV. DE SATANISCHE DRIE-EENHEID. 

 

Nabootsing en Karikatuur.  
Wij geloven in de Drie-eenheid Gods. Velen menen dat dit een driegodendom is en dat, wie 

voorstander is van die leer, drie Goden belijdt. We merken op, dat er één God is, dat is één 

Goddelijk Wezen, bestaande niet uit, maar in drie Personen die we kunnen noemen: God, 

Gods Beeld, Gods Geest; of ook: Vader, Zoon en Heilige Geest, Het is hier de plaats niet 

daarover uitvoerig te spreken. We wijzen alleen op Joh. 14:16, 17 waar we de Vader, de Zoon 

en de Geest vinden. Deze laatste is een andere Trooster. Een kracht of invloed, waarvoor 

sommigen de Geest houden, kan het niet zijn, want een kracht of invloed is geen trooster. Dit 

is alleen een persoon. Was de Geest een kracht, dan had de evangelist geschreven: een andere 

vertroosting. Ook in 2 Cor. 13:13 vinden we alle Drie: hier is o.m. sprake van de gemeen-

schap des Heiligen Geestes. Ook dit wijst er op dat Hij een Persoon is. Verder zie men 1 Cor. 

12:4-6. In vs. 11 staat, dat de Geest een wil heeft. Dat wil zeggen, een Persoon is. Dit alles in 

het voorbijgaan. 

 

Waar er een Goddelijke Drie-eenheid is, bootst Satan deze na. A l l e  nabootsing van Satan is 

karikatuur, gebrekkig waanbeeld. Hij zelf is karikatuurvader, de Mens der zonde karikatuur- 

zoon, de Valse Profeet karikatuurgeest. We vinden ze alle drie in Op.13: als Draak, als (eer-

ste) Beest en als (tweede) Beest. 

 

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

gen God in. Het eerste Beest spreekt zoals de Draak heeft gedaan: het lastert God, zie Op. 

13:5 en Ez. 28:16 en 18 (voor koophandel moet men laster of lastering lezen, hebben we ge-

vonden). Het tweede Beest spreekt ook als de Draak, Op. 13:11. 

 

Ten tweede gaan uit aller drieën mond onreine geesten, geesten der demonen, Op. 16:13, 14, 

Daarmee vergaderen zij tot de strijd bij Armageddon. 

 

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

tweede Beest. 

 

Wat het werk der afzonderlijke personen betreft, is er, evenals in de Goddelijke huishouding, 

ook hier een verdeling van taak, De Draak is ontwerper van alles. Hij is de geestelijke vader 

van deze drie-eenheid uit wie alles is. Hij heeft het veldtochtplan tegen God opgemaakt. Het 

is alles naar zijn inwerking, 2 Thes. 2:9. Het eerste Beest werkt dit nader uit. Satan doet het 

niet alleen; hij heeft de mens der zonde nodig. Hierin bootst hij de Persoon van Christus na. 

Het eerste Beest gaat zelfs in de dood, ontvangt althans een dodelijke wonde en komt evenals 

Christus in de afgrond, Rom. 10:7, Op. 13:3, 17:8. Het verrijst daaruit weer, 13:3, 17:8. Dan 

ontvangt het de kracht, de troon en de macht van de Draak. Het is door dit Beest dat de Draak 

bijzonder wordt aanbeden, Op. 13:4. Het tweede Beest inspireert, het wil de plaats van de 

Geest Gods innemen; het, maakt dat het eerste Beest aanbeden, dat is: verheerlijkt wordt, 

evenals de Geest de Zoon Gods verheerlijkt. 

 

Waar het een karikatuur drie-eenheid is, zijn er ook verschillen die op nabootsing wijzen. 

Allereerst het feit, dat Satan zichtbaar zal worden en een troon op aarde zal hebben, Op. 2:13. 

God de Vader is onzichtbaar en vertoont zich alleen in Christus, Joh. 14:9. Ten tweede heeft 

Christus een voorbestaan en de Mens der zonde niet. Deze wordt wel door Satan verwekt 

maar bestond niet eerder. Ten derde wordt de Geest in de Satanische drie-eenheid uitgebeeld 

door een mens terwijl de Geest Gods geen uitbeelding is of heeft, maar innerlijk inwerkt. De-

ze en nog wel andere verschillen, wijzen op onzuivere nabootsing. 

 

In dit verband wijzen wij er nog op, dat het eerste Beest het zaad der Slang is. In Gen. 3:15 

staat: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar 

zaad”. Dit betreft vier personen: Satan, Eva en van elk het zaad. Het zaad der vrouw is Chris-

tus, het zaad van de Slang zal de Mens der zonde zijn. We nemen dit niet of niet alleen op in 

de zin zoals vele Joden uit de vader de Duivel waren, Joh. 8:44, n.1. door inwerking (zoals de 

gelovigen in die zin ook kinderen Gods heten) maar in meer letterlijken zin: Satan zal van het 

eerste Beest de lichamelijke vader zijn. Gen. 3:15 zegt dit, logisch verklaard. Satan is o.i. ook 

de lijfelijke vader van het tweede Beest, want Op. 13:11 spreekt van een “ander” Beest. Hier 

staat in het Gr. het woord “allos” wat betekent: “van dezelfde soort”. Hij is dus eveneens door 

Satan verwekt. Geen wonder dan ook, dat hij spreekt als de Draak. In dit laatste ligt weer een 

karikatuurtrek met de ware Drie-eenheid. God heeft nooit zijn Geest behoeven te verwekken. 

Deze was altijd bij en in God. Satan moet de Valse Profeet eerst verwekken voor deze er is en 

kan optreden. 

Satan in de eindtijd.  
Satan werkt tot heden toe nog in het verborgene. Hij misleidt de wereld door listige omleidin-

gen. Door allerlei stelsels wederhoudt hij de mens tot God te naderen; door allerlei leugen 

houdt hij hem in zijn macht. Dit is reeds begonnen vanaf de eerste ongehoorzaamheid, sterker 

geworden na de Vloed, doorgegaan gedurende de tijd van Mozes tot Christus en dat gaat nu 

nog door. Echter, dat zal zo niet blijven. Satan bereidt iets voor. Hij wil de ongerechtigheid op 

het hoogst doen uitbreken; hij kan niet anders, want het inwendige vuur drijft hem er toe. 
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Naarmate de historie voortschrijdt, bereidt hij politiek en godsdienstig de tijd van de Mens 

der zonde en van de Valse Profeet voor. Pas als die er zijn, kan Satan zich meer in zijn ware 

aard openbaren en zich betonen de grote tegenstander van God te zijn. 

 

We hebben hierboven reeds, aan de hand van Daniël, uiteengezet, wat er nog te wachten is. 

Het Beestrijk moet eerst ontstaan. In die tijd vestigt Satan zijn troon op de aarde. Het centrum 

van zijn macht zal zijn in Pergamus, Op. 2:13. Dan is hij nog wel niet uit de hemel geworpen, 

maar waar we in Job reeds lezen, dat hij omtrok op de aarde en die doorwandelde, Job. 1:6, 

en 2:2, iets wat we niet figuurlijk behoeven op te vatten, daar is het niet zo heel vreemd, dat 

hij in de eindtijd een vast punt uitkiest van waaruit hij zijn macht bijzonder zal openbaren. 

Het is mogelijk van daaruit, dat de voorlopers van de Mens der zonde en van de Valse Profeet 

hun instructies ontvangen of waarheen ze zich kunnen richten. Er zullen immers velen komen 

en zeggen: ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden, Mt. 24:5. Er zullen vele valse 

christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, Mt. 

24:24. Er zullen vele valse profeten uitgaan in de wereld, 1 Joh. 4:1. Zij zijn de geesten die 

niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Het Is de geest van de Antichristus, 

die aan diens komst voorafgaat. Satan zet de volken een beker der bezwijmeling aan de 

mond, waarvan ze drinken. In hun roes zullen zij ten slotte woeden en ijdelheid bedenken, 

zich tegen de Heere en Zijn Gezalfde verheffen, Ps. 2. In Jer. 25:15-31 heet dit de beker van 

de grimmigheid des Heren. De oogst der aarde wordt langzamerhand rijp, Op. 14:15. 

 

Ondertussen heeft de Vrouw, Israël, het mannelijk kind gebaard: de uitverkorenen van de 

eindtijd die eenmaal geroepen zullen zijn de Heidenen te hoeden, Op. 12:5. Deze zullen door 

hem vervolgd worden, maar God zal ze, mogelijk als een Henoch, wegnemen en hen in vei-

ligheid stellen. 

Het Beest in de eindtijd.  
In de eindtijd verwekt Satan de Mens der zonde. Het is zijn oogmerk dat deze alles regeert. 

Hij wil God nabootsen en in plaats van Diens Christus zijn zoon stellen. Satans kind als hij is, 

weet de Mens der zonde door vleierij, en bedrog, en mede door geweld, de heerschappij over 

het Beestrijk te bemachtigen. Hij stelt zich met de afvallige Joden in verbinding en versterkt 

hun het verbond, één week, d.i. 7 jaar. Mogelijk heeft de Heere Jezus op hem het oog als Hij 

zegt, dat er een ander zal komen in zijn eigen naam en dat de Joden die zullen aannemen, Joh. 

5: 43. Mogelijk ook geldt deze tekst de Valse Profeet. Hoe dan ook, het Beest zal als Kleine 

Hoorn een grote rol in Israël spelen. 

 

Het Beest wordt in een oorlog verwikkeld. Daarin ontvangt hij een dodelijke wonde. Hij 

sterft of wordt schijndood en wordt begraven; hij komt in de afgrond. Daaruit herrijst hij 

weer; hij bootst Christus opstanding na. Nu geeft Satan hem zijn kracht en troon en macht. 

Dat is in de helft der 70ste jaarweek van Dan. 9. Dan ontstaat een heftige vervolging tegen 

Israëls heiligen des Allerhoogsten, die de oprichting van het Koninkrijk der hemelen verkon-

digen, Mt. 24: 14; hij doet hun oorlog aan, 42 maanden. Hij spreekt grote dingen en lasterin-

gen tegen God. 

 

Politiek genomen, schijnt de wereldvrede na de opstanding van het Beest gekomen. Wie im-

mers kan er oorlog tegen hem voeren, Op. 13:4. Echter - wanneer men zeggen zal: Het is vre-

de en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, 1 Thes. 5:3. De vrede en rust 

blijft niet. 

 

Ten eerste is er een andere macht die aan het Beest een doorn in het oog is. Het is de macht 

van Babel. Dit is de grote Hoer die op het Beestrijk zit. Ze beheerst de economische wereld, 

de handelspolitiek. Dit heeft niet in eens plaats, het is geleidelijk zo gegroeid. Toen de Mens 



Jaargang 1937 Pagina 44 
 

der zonde opkwam, was dit al zo. Het afvallige Jodendom, vooral zetelend in Babel, zal de 

wereld beheersen. Het Beest zal hieraan een eind maken. Zodra het uit de afgrond herrezen 

is, gaat het met 10 andere koningen regeren. Op. 17:12 zegt immers, dat de tien hoornen tien 

koningen zijn, die het koninkrijk in het stadium toen Johannes het zag, nog niet ontvangen 

hadden, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het Beest. Dit is, als het als acht-

ste koning gaat regeren. Dat duurt drie en een half jaar. De tien hoornen zullen de Hoer haten 

en eindelijk in staat zijn haar te verbranden. Het zal niet buiten het Beest omgaan. Hij zal wel 

de voornaamste drijfveer zijn en Zodra hij in de tweede helft het spijsoffer wegneemt, Dan. 

9:26, zich ook meer keren tegen Babel als economische Joodse macht. 

 

Ten tweede gaan de oordelen door en spitst alles zich meer toe op de strijd tegen God. De zes 

bazuinen hebben reeds weerklonken voor het Beest uit de afgrond herrijst, de zevende, die 

zich ontvouwt in zeven fiolen, beter: schalen, werken in de tweede helft der laatste jaarweek. 

Bij de vijfde schaal wordt de troon van het Beest verduisterd, Op. 16:10. Dan. 11 laat ons 

zien, wat dit inhoudt. Op de tijd van het einde zal de Koning van het Zuiden (Egypte) tegen 

hem, de Koning die doet naar zijn welgevallen (vs. 36), met hoornen stoten en zal de Koning 

van het Noorden (Syrië) tegen hem met wagens en ruiters en vele schepen aanstormen. Het 

“land des sieraads”, Palestina, wordt dan het slagveld. Dan zal het Beest al de tenten van zijn 

paleis plaatsen aan den berg des heiligen sieraads, Dan. 11:45, d.i. de tempelberg, dus tegen 

Jeruzalem optrekken. Nu wordt de zesde schaal uitgegoten: de Eufraat verdroogt en er komt 

een gebaande weg voor de koningen van het Oosten, de Aziatische volken, die gram tegen 

het Beest zijn geworden, mogelijk èn vanwege het verbranden van Babel, waarmee ook zij 

gehoereerd hebben, Op. 18:3. 9 èn vanwege zijn onderdrukking. Er komt nu een kritieke tijd 

voor hem. Hij wil er zich uit zien te bevrijden. Hoe dit gebeurt, zien we hieronder, na eerst 

nog over de Valse Profeet te hebben gesproken. 

 

Alle dingen werken ten goede 

 
De Schrift zegt dit niet voor alle mensen, doch voor hen die God liefhebben en naar Zijn 

voornemen geroepen zijn. 

Moeten we hier verstaan dat het geroepen zijn niet allen betreft die God liefhebben? Zieker 

niet, de betekenis is: zij die God liefhebben en die Hij ook geroepen heeft. 

 

Spreekt het niet vanzelf dat alles (en dat is hier in het bijzonder het lijden, vs. 18) ten goede 

werkt voor hem of voor anderen? Zou God iets laten gebeuren dat Zijn “zonen” kan schaden? 

Moeten we door het lijden niet leren hoe zwak we zijn? Moet onze hoogmoed niet gebroken 

worden? Had Paulus geen doorn nodig? Lijden we soms niet voor een anders goed? Als we 

de dingen wat dieper gaan inzien, zal ons verstand en onze ondervinding Gods Woord beves-

tigen. En als we dan bewust zijn dat alles ten goede werkt, hoe sterk staan we dan niet tegen-

over alles? Sterk, want we steunen op God. Méér dan overwinnaars, want de vijand is al van 

te voren overwonnen en we hebben slechts in het geloof te wandelen tegen alles in. 

 

Maar wat heb ik toch nog tegenslag, zegt iemand. Dient die tegenslag dan niet om U aan te 

duiden dat er iets verkeerd is? Of is hij niet nuttig in een ander opzicht? Leer inzien dat die 

moeilijkheden ten goede kunnen werken, voor U en voor anderen. 

 

Egypte zal de Heere kennen 

“ En de Heere zal de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaars zullen de Heere ken-

nen te dien dage” (Jes. 19: 21). 
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In Jes. (19 spreekt de profeet zijn last uit tegen Egypte. Hij voorzegt Egypte’s oordeel. Dit is 

gedeeltelijk gekomen in Nebukadnezars tijd maar voor ons reikt het nog verder en is het reeds 

gekomen oordeel slechts voorvervulling geweest van de volle vervulling die nog komen zal. 

Nog nooit is het land Juda de Egyptenaren tot schrik geweest, vs. 18. Ook hebben nog nooit 

vijf steden de spraak Kanaäns gesproken, vs. 18. En ook is er nog geen altaar en opgericht 

teken voor de Heere gebouwd in het midden van Egypteland. Sommigen menen wel dat de 

pyramide van Gizeh, waaruit men allerlei zaken meent te kunnen opmaken, dat teken is, maar 

ons dunkt dat, al aangenomen dat deze pyramide het opgerichte teken is, dan het altaar ont-

breekt, zodat de profetie voor ons onvervuld is. Dat blijkt duidelijk uit vs. 20: de Egyptenaars 

zullen tot de Heere roepen vanwege de verdrukkers en dan zal de Heere hun een Heiland en 

Meester zenden. Al zou nu ook het eerste deel dezer woorden vervuld zijn (wat we niet gelo-

ven), dan nog is het tweede deel onvervuld: de Heiland en Meester is nog niet gezonden. 

(Wie anders toch kan dit zijn dan Christus en wel in Zijn tweede komst. Zo is de profetie in 

veel opzichten onvervuld gebleven En zeker is onvervuld wat onze tekst zegt: De Heere zal 

de Egyptenaars bekend worden. 

 

Egypte is in het O.T. een bijzonder symbool van de wereld, de wereld buiten God levend. 

Wie uit Kanaän naar Egypte trok, ging af. Geestelijk geeft het aan, dat men de wereld ver-

koos boven God. Vanzelf bedoelen we niet, dat elke reis naar Egypte dat uitdrukte, maar elke 

tocht waarmee men in Egypte om hulp ging vragen, droeg geestelijk dat karakter. De profe-

ten waarschuwden er tegen. Maar wat zegt nu Jesaja? Dat eenmaal de tijd komt, waarop 

Egypte de Heere zal kennen. Eerst zal Hij hun bekend worden, dan zullen zij Hem kennen. 

 

Welk een rijke belofte houdt dit in. Het land dat eenmaal door strenge gerichten Israël liet 

trekken, dat in dit hoofdstuk andermaal met gerichten bedreigd wordt, zal eenmaal de Heere, 

de Verbondsgod kennen. Gewillig zal dat Egypte de Heere dienen met slacht- en spijsoffer 

(zelfde vers 21). Het zal zich tot de Heere bekeren, vs. 22. Ja zelfs zal de Heere zeggen: Ge-

zegend zij Mijn volk de Egyptenaars, vs. 25. 

 

Men “vergeestelijke” dit niet. (Er staat niet: de gelovigen uit Egypte die de christelijke gods-

dienst hebben aangenomen. Hier wordt bedoeld Egypte’s bevolking in zijn massaliteit. Niet 

de enkelingen, maar de grote massa. Zij zullen de Heere leren kennen. Zij zullen tot Hem 

roepen vanwege de verdrukkers en de Heere zal hun niet alleen verhoren maar Zich nader 

aan hen openbaren. 

 

Maar, al houden we aan de letter vast, dan wil dit nog niet zeggen, dat dit woord in de kiem 

nog niet meer inhoudt. Egypte’s bekering is inleiding tot een algemene wereldbekering. De 

Heere zal bij Egypte niet blijven staan. Als Hij dit land neemt, is het niet om anderen uit te 

sluiten maar bewijs van Zijn barmhartigheid, waarbij Hij ook anderen wil gedenken. Trou-

wens, dit staat er dan ook: “Met de Israëlieten en de Assyriërs zullen de Egyptenaren een 

zegen zijn in het midden van het land”. Voor “land” is beter “aarde” te vertalen; in het Hebr. 

staat een woord dat beide kan betekenen.  

 

Egypte zal met de beide genoemden een zegen worden voor de aarde. Zo keert God de God-

vervreemding om in Godskennis, zet de wereldgezindheid om in Gods aanbidding, verandert 

de vloek in een zegen. En dit kan Hij, omdat Hij alle dingen Zichzelf naar welgevallen kan 

onderwerpen. Ook de menselijke geest. 

 

Zo kan Hij ook ons leven, dat een hang naar de wereld heeft, omzetten in een dat Hem aan-

hangt. Hoe meer we onze aardsgezindheid belijden en Hem in handen geven, des te meer kan 

Hij ons bekend worden. Hij verheerlijkt Zich en weet Zich uit wat vaten der oneer zijn, vaten 

der eer te bereiden. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XII No.6 Juni 1937 

Tot nuttige Stichting 
6 

THANS LICHT 

 
“Maar nu zijt gij licht in den Heere”, Ef. 5: 8b. 

 

De duisternis die in de wereld is en die de mensheid zo heeft verduisterd dat ze zelf duisternis 

is geworden, kan alleen door twee dingen worden opgeheven. Ten eerste door de verlichting 

der openbaring. Dat is het objectieve licht. Daarvan kreeg Israël iets te zien in de O.T. open-

baring. In N.T. tijd nam dit licht sterk toe en in de openbaring der verborgenheid staat de zon 

der Goddelijke verlichting in het toppunt. Maar dat alles is niet voldoende. De apostel zegt 

niet: Gij zijt nu verlicht, het licht bestraalt u nu in volle glans, neen, het is: gij zijt licht. Niet 

alleen verlicht te worden maar zelf licht, te zijn. 

 

Hoe komt nu de overgang van duisternis in licht tot stand? Niet alleen door Zijn uitwendige 

verlichting, door bestraling met het Evangelie. Dat is niet voldoende. God moet in ons hart 

schijnen (2 Cor. 4:6). Daar moet Hij het licht brengen. Verstandelijke kennis der waarheid is 

niet voldoende, er moet innerlijke levendmaking zijn. Eerst dan wordt de duisternis tot licht. 

 

Er zijn in de Heidenlanden mensen zoekende gemaakt zonder uitwendige beschijning. God 

heeft geen zending nodig om te wederbaren, al wederbaart Hij veelal met inschakeling van de 

prediking van het Woord. Men houde echter in het oog, dat Hij de absoluut vrije God blijft. 

 

God geeft blinden het gezicht en het licht. Hij redt uit de duisternis door het gezichtsvermo-

gen te geven, Hij plaatst in het licht door Zijn Woord te laten schijnen. Zo kan Hij de verduis-

terde mens tot licht maken. En zo heeft Hij ook gedaan met de Efeziërs aan wie Paulus 

schrijft dat zij licht zijn. 

 

Lezer, bent u in beginsel bekend met het Licht? Bent u verlost uit het Egypte der duisternis? 

Heeft het Evangelie u niet alleen beschenen maar heeft God, in uw hart geschenen en heeft 

Hij daar gezegd: Daar zij licht. En is het toen licht geworden. God is vrij hoeveel licht Hij 

geven wil. Bij de een is het morgenlicht der vrijheid, bij de ander is het soms het stralend 

licht van de Damascus weg, bij een derde is het, het opklimmend licht op het pad des levens. 

Maar licht moet er zijn in de woest en ledig geworden aarde uws harten. God moet schijnen 

in het hart zal men licht kunnen worden. En eerst door dat licht zal men Zijn uitwendige ver-

lichting kunnen zien. “Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen Uwer wet” (d.i. 

openbaring en het Woord) bidt David. Dan is het: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en 

een licht voor mijn pad”, Ps. 119: 18 en 105. 

 

Om licht te worden zijn dus twee dingen nodig: trekking en overbrenging. Trekking uit de 

macht der duisternis, en overzetting in het koninkrijk Gods. Schijnbaar is dit hetzelfde, maar 

in wezen is er verschil. Trekking uit de macht der duisternis betekent redding uit iets, over-

brenging is plaatsen in iets. Israël werd bevrijd uit Egypte maar eerst later overgebracht in 

Kanaän. Nu zijn deze dingen weliswaar niet te scheiden, maar er is wel onderscheid. Israëls 

redding was de inleiding tot de overbrenging, maar die overbrenging zelf nog niet. En het 

plaatsen in Kanaän was de redding uit Egypte niet, al was het de vrucht ervan. 
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Om licht te worden moet men eerst zien dat men in de duisternis is. Daartoe is verlichting 

van het evangelie nodig. Wie zijn duisternis niet ziet, heeft geen behoefte aan redding eruit, 

nog minder naar overbrenging in het lichtland van de Geest. Hoe ziet men nu in beginsel zijn 

duisternis? Niet door alleen uitwendige verlichting. Een blinde ziet geen licht door hem in het 

zonlicht te plaatsen. Men moet hem de ogen geven. 

 

In de regel heeft God eerst uitwendige verlichting. Hij arbeidt evenals de mens in de dag, in 

het licht des daags. Maar Hij (kan ook als Hij wil de ogen geven in de nacht en dan tot het 

licht voeren. Hij is hierin geheel vrij en werkt naar Zijn welbehagen. Ook in de vele wegen 

die Hij heeft om tot het licht te voeren. Ze hebben echter allen dit gemeen, dat hij die eens 

duisternis was en nu licht is, zegt: God is mijn licht. 

 

Verandert Paulus van gedachte? 
 

De moderne kritiek zegt ook dat Paulus opvattingen in het begin zeer gebrekkig waren en een 

zekere ontwikkeling hebben ondergaan. Zijn brieven zijn dus volgens hen slechts mensen-

werk, al kan men er iets van “Gods woord” in vinden. 

 

Ze komen tot die opvatting Omdat ze alles verwarren. Als men integendeel de bedelingen, 

sferen en boodschappen onderscheidt, kan men alles, als zuivere waarheid aannemen. Paulus 

leert niet de dingen beter in te zien, doch hij spreekt eerst over de aardse sfeer en daarna over 

de hogere sferen. Er is een graduele ontwikkeling, niet in Paulus inzicht, doch in de openba-

ring (Joh. 16:12-14; Ef. 3:5). 

 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
                              No 6 

 

                             De blindgeborene. 

                                                               Joh. 9: 1-38. 

 

TWEE GROEPEN.  
Met dit teken begint de correspondentie met de eerste drie. We wezen er immers al op, dat de 

genezing van de blindgeborene tegenhanger is van die van de verlamde in Bethesda. Dit te-

ken heeft plaats nadat Israël de Heere verworpen heeft. Een en ander kort weergegeven, heb-

ben we: 

             Voor de verwerping.                   Na de verwerping. 

1. Geen wijn.    8. Geen spijs.. 

2. Op het punt van te sterven.    7. Dood en begraven. 

3. 38 jaar ziek.    6. Blind van de geboorte. 

 

GEEN REÏNCARNATIE.  
De Heere zegt de discipelen, dat de blindheid niet het gevolg is van een bijzondere zonde van 

de man, noch van zijn ouders. Uit het eerste hebben de voorstanders der reïncarnatieleer me-

nen te kunnen opmaken, dat hij reeds eerder geleefd had en nu opnieuw gereïncarneerd was. 

 

Sommigen nemen aan dat de discipelen de leer der reïncarnatie geloofd hebben. Indien dit 

het geval is geweest, dan wordt hiermee de juistheid dezer leer nog niet bewezen. Men kan 

dan hoogstens van heidense invloeden spreken. De Israëliet die zich aan “Mozes en de Profe-

ten” hield, stelde daartegenover de leer der opstandeling die de reïncarnatie gedachte geheel 

opzij zet. Dat de discipelen deze leer niet aanvaard hadden blijkt uit hun vraag: Wie heeft 

gezondigd, deze of zijn ouders. 
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De reïncarnatieleer leert dat men zelf de fouten van zijn vorig leven moet uitboeten. Waar de 

discipelen ook over zijn ouders spreken geloven we, dat hiermee deze mening weerlegd 

wordt. De zuivere reïncarnatieleer met zijn karma, zijn wet van oorzaak en gevolg strijdt te-

gen de opvatting dat ook ouders de oorzaak kunnen zijn van het lijden van hun kinderen. 

Waar de discipelen daar toch aan denken, blijkt daaruit, dat ze geen aanhangers waren van 

genoemde leer. 

 

We geloven, dat de discipelen het geval hier zuiver hypothetisch stelden. Volgens hun Joodse 

geest waarin de vergeldingsgedachte der wet op de voorgrond trad, moest het blind zijn het 

gevolg zijn van een zekere zonde. Van de blindgeborene of van zijn ouders. Van hem kon 

dus niet de conclusie luiden: van zijn ouders. De Heere snijdt beide af en zegt, dat geen van 

hun zo gezondigd heeft, dat dit oordeel moest komen. Hij geeft een geheel andere oorzaak 

aan: “Dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden”, vs. 3. 

 

De toepassing van deze woorden op de bedelingen vinden we in de slotwoorden van dit 

hoofdstuk: “Ik ben tot een oordeel (krises) in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet 

zien, zien mogen en die zien blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën en zeiden 

tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: “Indien gij blind waart, zo zoudt gij 

geen zonde hebben, maar nu gij zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde”. 

HET BLINDGEBOREN ISRAEL.  

Het blind geboren Israël van later heeft met zijn ouders niet gezondigd in die mate als het Is-

raël dat Hem verwierp. Het is er, opdat de werken Gods in dat volk geopenbaard mogen wor-

den. De Heere zal het van zijn blindheid genezen. 

 

De blinde krijgt slijk op de ogen. Dit schijnt nog meer te verblinden en doet dit feitelijk ge-

nomen ook. Alleen door het gaan naar het badwater Siloam en het zich wassen, komt er ge-

nezing. Niet in het slijk op zichzelf, maar in Zijn speeksel ligt de genezende kracht. Uit Zijn 

reine natuur komt de kracht voort tot heil indien gelovig aanvaard wordt wat Hij zegt. Het 

badwater ziet op de werking van de Geest die het deksel van het oog wegneemt. “Maar hun 

zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het 

lezen des ouden testaments (lees: verbonds) zonder ontdekt te worden, hetwelk door Chris-

tus te niet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt 

een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het 

deksel weggenomen”, 2 Cor 3: 14- 16. “Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een 

ieder die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve”, Joh. 12: 46. 

DE GEZONDENE.  
De blindgeborene moet naar het badwater Siloam gaan. Siloam betekent: Gezonden. Eerst 

dan wordt hij ziende. Zo zal het blinde Israël moeten gaan tot de Gezondene des Vaders om 

ziende te worden. Israëls blindheid ligt in de verwerping van Messias. 

 

Het woord “gezonden” komt ongeveer 60-maal voor. Enkele teksten: 

 

“Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods”, 3: 34. 

“Die Mijn woord hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft”, 5: 24. 

“Die werken die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft”, 5: 36. 

“Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil 

Desgenen Die Mij gezonden heeft”, 6: 38. Zie ook vs. 39 en 40. 

“Mijn leer is de Mijne niet maar Desgenen Die Mij gezonden heeft”, 7: 16. 
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In hfdst. 8-17 komt het woord ook telkens voor. In hfdst. 17, 7 maal. De eerste maal in vs. 3: 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen en Jezus Christus Dien Gij gezonden hebt”. 
Alleen de Gezondene kan de blinden het licht geven en de doden het leven. (“Opdat zij mo-

gen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt”, Joh. 12: 42. 

NAAR HET LICHT.  
De blindgeborene kende Christus niet als Zoon Gods. De vragen die hem gesteld worden, 

leiden bij hem tot doorbreking van het inwendig licht. Eerst zegt hij: “De mens genaamd 

Jezus”, vs. 11; dan: “Hij is een profeet”, vs. 17, dan: “indien Deze van God niet ware, Hij 

zou niets kunnen doen”, vs. 33. Dit wordt niet geduld, hij wordt uitgeworpen, vs. 34. 

Evenals in het parallelle derde teken, zoekt de Heere hem op en stelt hem de beslissende 

vraag: “Gelooft gij in de Zoon Gods?”, vs. 35. De blindgeborene vraagt: “Wie is hij Heer, 

opdat ik in Hem mag geloven. Jezus zeide: En gij hebt Hem gezien en Die met u spreekt, 

Die is het. En hij zeide: Ik geloof Heere, en hij aanbad Hem”, vs. 35-38. Daarop volgt de 

uitspraak over het tot een oordeel, tot een crisis, gekomen zijn en de woorden die we hierbo-

ven reeds citeerden. 

 

Het is betekenisvol, dat de blindgeborene uitgeworpen wordt na zij belijdenis, dat Christus 

van God gekomen was. Het volk ontkende dit. Alleen enkelen zagen het en de uitgeworpe-

nen, de schapen die uitgedreven werden (10: 4, zelfde woord als uitgeworpen van 9: 35) leren 

het zien. Hen gaat Hij voor en brengt ze tot dieper inzicht. Dan volgen zij Hem als de Goede 

Herder omdat zij Zijn stem herkennen. Het uitdrijven der schapen geschiedde door de Fari-

zeeën en Schriftgeleerden, het voor hen heen gaan is het werk van de Goede Herder. 

 

Met Israëls gelovig blindgeboren overblijfsel zal het evenzo gaan. Genezen door Zijn woord, 

zullen zij Hem eerst zien als de mens Jezus; weldra wordt Hij dan voor hen de profeet die 

God uit de broederen verwekken zou, Deut. 18: 15. Naar Hem zullen zij horen. Mozes wijst 

in dit vers af van zichzelf en heen naar Hem Die als Zoon getrouw is in Zijn Huis. Dan zullen 

zij inzien, dat Hij de Gezondene des Vaders is, van God gekomen. Dit zal veel strijd veroor-

zaken met de uitdrijvers, die men de “honden” zou kunnen noemen als men de anderen “de 

schapen” noemt. De honden, de ongelovigen, drijven de schapen uit. Dan zal de Goede Her-

der de schapen zoeken en weiden. Zij zullen dan nog meer leren. “Zij zullen weten, dat Ik, de 

Heere, hun God met hen ben en dat zij Mijn volk zijn, het Huis Israëls, spreekt de Heere”, 
Ez. 34: 30. (Zij zullen in de Zich persoonlijk openbarende Jehovah van het O.T. de Christus 

van het N.T. herkennen of omgekeerd en Hem aanbidden. 

 

IN DE TOEKOMST.  
De hoofdvervulling van dit teken ligt in de toekomst. Wij wezen er al op, dat het Israël van 

thans blindgeboren is en dat het ziende gemaakt moet worden. Een voorvervulling hiervan 

heeft plaats in onze dagen, nu vele Israëlieten tot het geloof in Christus komen. Niet allen zijn 

hierin al even ver. Velen beschouwen Hem nog slechts als “en groot Jood, als verheven rabbi, 

als een der grootste, ja de grootste uit Israël. Zij zien in Hem nog niet de van God verwekte 

Profeet. Veel minder nog Gods Zoon. Alles moet nog verder doorwerken. Ongetwijfeld zul-

len zij die geloven dat Hij van God is, nog uitgeworpen worden door hun rituele rasgenoten. 

 

De volle en eindvervulling komt eerst later als geheel Israël de Heere zal kennen van de 

kleinste tot de grootste, Jer. 31: 34. 

 

Op één ding zij nog gewezen. De Farizeeën zeiden: “Wij weten, dat deze mens een zondaar 

is”, vs. 24. Dit is lang Israëls geloof geweest en voor een deel is het dat nog, al is er ook een 

kentering. De blindgeborene zei: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet, maar een ding weet 

ik, dat ik blind was en nu zie”, vs. 25. s Mans kennis van Christus was zeer gebrekkig. Eén 

ding wist hij echter onwrikbaar zeker: dat hij zag. 
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Dit heeft ons wat te zeggen. Al mogen wij niet alle dingen in de Schrift verstaan, al mogen 

we niet alle dingen die traditie, haat of onwetendheid ons voorhoudt dadelijk kunnen oplos-

sen, één ding moeten we weten: de roeping waarmee en waarvoor God ons roept en dat als 

bepaalde, vaste, persoonlijke mening. Dat is dan geen uiterlijke kennis van een geloofsbelij-

denis of “artikelen des geloofs”, enz., maar volle vaste overtuiging, geen theologische kennis, 

maar geloof des harten, leven, licht. De wasdom in het Hoofd zal zeker volgen en we zullen 

evenals de man van Joh. 9 komen van het ene lichtpunt tot het andere tot we Hem leren zien 

in al Zijn heerlijke deugden. 

 

In Paulus dagen was de verblindheid ten dele over Israël gekomen. Die blindheid is toegeno-

men. God heeft hun ogen verblind, Jes. 6 10, Joh, 12: 40. De tijd komt, waarop der blinden 

ogen zullen geopend worden, Jes. 35: 5. En alzo zal geheel Israël behouden worden gelijk 

geschreven is: “De Verlosser zal uit Sion komen en de Ongerechtigheden van Jakob afwen-

telen”, Rom. 11: 25, 26. Ze zijn wel vijanden wat aangaat het evangelie om onzentwil, maar 

wat aangaat de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de 

roeping Gods zijn onberouwlijk, vs. 88,29. 

 

     De Mens der Zonde 

(Vervolg) 

De Valse Profeet in de eindtijd.  
De Valse Profeet, het tweede Beest, wordt ook in de eindtijd, zeker wel mede door Satan ver-

wekt. Het is de machtige tweelingbroeder van de Mens der zonde. Wie weet, zijn ze ook in 

werkelijkheid geen tweelingen. De Valse Profeet heeft echter een andere levensloop. Hij 

voegt zich bij de gelovigen en schijnt vroom. Pas later wordt openbaar, dat hij niet één hunner 

was. Dan bevindt hij zich steeds bij het eerste Beest, Op. 13:12. 

 

Het tweede Beest komt op uit de aarde, Op. 13:11. Hieronder is waarschijnlijk het land Pales-

tina te verstaan. Hieruit blijkt, dat het mogelijk een Jood is, evenals het eerste Beest dit kan 

zijn. Het wordt door Johannes gezien met lamshorens, bewijs dat het Christus na wil bootsen 

en nederig en onderworpen schijnt. Wie het echter hoort spreken, ziet een grote tegenstelling; 

het spreekt als de Draak, d.i. werpt allerlei lastering tegen God uit. 

 

Ook in het praktische leven zal het een grote tegenstelling vormen met het Lam. Christus 

ging goeddoende het land door en maakte geen onderscheid. Hij hielp allen die tot Hem kwa-

men. Het tweede Beest echter zal boycotten. Alleen wie het merkteken van het eerste Beest 

heeft, kan kopen en verkopen. Hiermee sluit het de gelovigen uit van de dagelijkse levensbe-

hoeften. Velen zullen dan ook hongeren en dorsten. God zal hun het loon niet doen ontgaan, 

Op. 7:16. 

 

Het tweede Beest heeft meer dan één taak. Allereerst verleidt het door tekenen en wonderen 

hen die het eerste Beest na zijn herstel nog niet direct aanbidden. Ten tweede geeft het aan 

het beeld van het Beest een geest. De Geest is het Die levend maakt, zegt de Heer Jezus. Hier 

zien we de nabootsing daarvan door n geest. Ten derde voert het de aanbidding consequent 

door, door het merkteken. Hiermee breken vreselijke dagen aan; wie het niet heeft, wordt 

overal buitengesloten. Dit alles is het werk van de Antichristus. Ten vierde zal het alom Va-

der en Zoon loochenen. Dit is de inleiding geweest tot alles, het is de voortzetting en het ein-

de. Door te wijzen op het Beest en zijn beeld, zal het in de plaats van de ware Mens de 

Beestmens moeten stellen en waar er nog zullen zijn die aan God en zijn Christus vasthou-

den, daar zal het telkens Beiden moeten loochenen en wijzen op Draak en Beest als de ware 

goden. 

 



Jaargang 1937 Pagina 51 
 

Voor we het Drietal samen bezien, nog een opmerking. 

 

Het verdient aandacht, dat Satan niet alles kan. Hij kan niet als het eerste Beest sterven, hij 

kan niet als het tweede Beest tekenen doen. Beiden zijn mensen. Waar hij ze nodig heeft, be-

wijst hij zijdelings, dat de mens van hoger orde is of althans tot iets hogers geroepen is. Satan 

kan wel verleiden en de mens inspireren, maar moet het aan die mens overlaten God en het 

werk van Christus na te bootsen. Dit kan hij niet alleen. Het is nu duidelijk waarom hij hen 

verwekt. 

 

Het lot van het drietal.  
Tot afwending van het gevaar dat het Beest bedreigt als zijn troon onder de vijfde schaal ver-

duisterd is, trekt het naar het “land des sieraads”, Palestina. Daar plaatst het de tenten van zijn 

paleis aan de berg des heiligen sieraads, d.i. de tempelberg, Dan. 11:45. Geruchten uit het 

noorden en oosten verschrikken hem, vs. 44. De zesde schaal is inmiddels uitgegoten en heeft 

de weg bereid van de koningen van het oosten, Op. 16:12. Nu komt het onheilige drietal in 

actie: uit de mond van Draak, Beest en Valse Profeet gaan drie onreine geesten, Op. 16:13. 

Zij moeten de koningen der gehele wereld, d.i. der gecultiveerde en geciviliseerde wereld, 

bijeenvergaderen tot de krijg van de grote dag des almachtigen Gods, vs. 14. Die onreine 

geesten zijn geesten der demonen. Geest is hier een verzamelwoord. Er gaan drie drommen 

demonen uit, opgeroepen door het machtwoord van het drietal. Alle onderlinge vijandschap 

wordt voorlopig opzij gezet en zij vergaderen zich in Armageddon, vs. 16. Dit woord bete-

kent: heuvel van Megiddo. Dit terrein ligt ten zuiden van de Karmel. Daar worden allen sa-

mengetrokken. Dan keren zij zich tegen Jeruzalem, Zach. 14:2. Maar hiermee is het ook uit. 

Nu grijpt God in en zendt Christus. De hemel wordt geopend en op een wit paard verschijnt 

Hij Wiens naam is Getrouw en Waarachtig. Achter Hem volgen heerlegers ook op witte paar-

den, Op. 19:11, 14. De Heere strijdt nu tegen de Heidenen, Zach. 14:3. Uit Zijn mond gaat. 

een scherp zwaard om de Heidenen te slaan. Hij trekt het hele land door en “treedt de wijn-

persbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods”, Op. 19:15. Hij 

begint bij de stad, (n.l. Jeruzalem), Op. 14:20 en trekt dan naar het noorden en het zuiden. Hij 

reikt tot Edom toe, Jes. 63:1. De hele afstand is 1600 stadiën (d.i. ± 300 km., de lengte van 

Palestina). De Schrift stelt ons die tocht dichterlijk voor: het is of de Heere bespat is met het 

rood van de wijn, symbool van de vele verslagenen; de kracht der volken wordt symbolisch 

op Zijn kleren gesprengd gezien en Zijn gewaad als bezoedeld, Jes. 63:3. Het is de dag der 

wrake, vs. 4. De werkelijkheid is, dat Hij niemand met een letterlijk zwaard behoeft te doden: 

uit Zijn mond gaat het zwaard van Zijn krachtwoord. Wat doet Hij? Hij zal een ieders vlees 

daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren en eens ieders ogen zullen uitteren uit hun holten 

en eens ieders tong zal uit zijn mond uitteren, Zach. 14:12. Verder zal de één de ander aan-

grijpen, vs. 13, zoals de Midianieten elkaar deden bij Gideon’s aanval (Richt. 7:22). Hiermee 

rekent God af met de volken. 

En het drietal? Satan wordt gegrepen, gebonden en in de afgrond geworpen, Op. 20:2, 3. We 

zagen in Jes. 14 reeds hoe hij ontvangen wordt. Beest en Valse Profeet worden gegrepen en 

moeten naar de poel des vuurs die met sulfer brandt, Op. 19:20. Satan blijft duizend jaar in de 

afgrond waar hij vertoeft te midden van wormen en maden. Een vreselijke straf voor de Zoon 

des dageraads. Dan wordt hij ontbonden en herkrijgt zijn vrijheid. Het heeft hem niet tot be-

rouw gebracht. Hij verleidt de volken andermaal en stormt aan tegen de legerplaats der heili-

gen en de geliefde stad, Op. 20:9. De legers worden gedood door vuur en Satan wordt in de 

poel des vuurs geworpen. Daar ontmoet hij zijn twee zonen die er al 1000 jaar in geweest 

zijn. Met hun drieën worden ze nu gepijnigd in alle eeuwigheid, zegt de S.V. in Op. 20:40. 

Het Grieks heeft “in de aionen der aionen” dat is gedurende de laatste twee aionen. Het ein-

de van Satan is volgens Ezechiël, dat hij tot as wordt op de aarde (Ez. 28); dat der twee ande-

ren wordt niet vermeld. Zij delen waarschijnlijk in het lot van Satan, hun vader. 
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XVI. BESLUIT. 

We hebben in het voorgaande slechts enkele richtlijnen gegeven. We hopen dat de lezer zelf 

in de Schrift nog meer van het onheilig drietal zal vinden. We hebben alle teksten waarin de 

titels voorkomen gegeven. Wie ze nagaat, zal de schets kunnen vervolledigen en nog beter 

van Satan en zijn macht op de hoogte komen. Welk een groot werk heeft de Heer Jezus toch 

gedaan, dat Hij niet alleen voor de zonde geleden heeft, maar door de dood de geweldenaar 

des doods heeft overwonnen. Satan moge dan de heerschappij nog hebben en insluiten in de 

Hades, Christus heeft de sleutels ter opening. Hij is Heer ook over de doden. Rom. 14:9. Sa-

tan is ook aan Hem onderworpen. Alles is Hem ondergeordend en Hij zal niet rusten voordat 

de laatste aan Satans greep is ontnomen. De Vorst des levens heeft meerder macht dan de 

geweldenaar des doods en de Goddelijke Drie-eenheid zal al Satans werken dusdanig te niet 

doen, dat God eenmaal alles in allen zal wezen. 

 

De Kinderkens geopenbaard 

Het komt voor dat iemand, op grond van. Mat. 11: 25, meent dat Schriftonderzoek niet zo 

nodig is, en een zekere onwetendheid zelfs wenselijk is. Zei de Heere Jezus niet “Ik dank U, 

Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen 

verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard”? 

 

Men schijnt er zich niet van bewust te zijn, dat men dan in moeilijkheden komt met honder-

den Schriftdelen, die aanmoedigen tot onderzoek of spreken over de noodzakelijkheid kennis 

te nemen van wat God heeft geopenbaard. 

 

Meer nog, men vergeet dat op meerdere plaatsen er juist staat, dat we geen kinderkens meer 

moeten zijn! Men leze b.v. de volgende verzen, waar hetzelfde Griekse woord “nepios” (on-

mondige, een kind dat nog niet spreekt) gebruikt is als in Mat. 11:25. 

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot 

jonge kinderen in Christus“ (1 Cor. 3:1). 

 

“Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een 

dienstknecht“. “Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt 

onder de eerste beginselen der wereld“ (Gal. 4: 1, 3). 

 

“Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 

met alle wind van leer“ (Ef. 4: 14). 

 

“Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtig-

heid; want hij is een kind” (Heb. 5: 13). 

Voert men daartegen Mat. 18: 3 in: 

“Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij 

in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” 

Waar het Grieks “paidion” (klein kind) gebruikt. Dan herinneren we ook aan: 

“ Broeders, wordt geen kinderen in het verstand; maar zijt kinderen in de boosheid, en 

wordt in het verstand volwassen“ (1 Cor. 14: 20). 
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Sommigen zeggen dan dat er tegenstrijdigheid is tussen de Heer Jezus en de intellectuele 

Paulus en dat het beter is de Eerste dan de laatste te volgen. Dan offeren ze de ingeving der 

Schrift op. Beide Christus en Paulus spraken s Vaders Woord (Joh. 14: 24; 1 Thes. 2: 13). Is 

het dan zo moeilijk in te zien dat de Heere Jezus door “wijzen en verstandigen” hen bedoelde 

die meenden wijs en verstandig te zijn en Hem niet als de Christus aannamen? Spreekt Hij 

niet in Mat. 11: 16 over het geslacht dat Hem verwerpt, en in Mat. 11: 21, 23 over Chorazin, 

Bethsaïda en Kapernaüm, die zich niet bekeerden? Heeft Hij niet gedacht aan wat Jesaja zei: 

“Want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich 

verbergen” (Jes. 29: 14)? 

 

Ook uit Mat. 18: 14 is het duidelijk dat Hij niet spreekt over Schriftkennis. Hij zegt: “Zo wie 

dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken”. Het gaat hier niet over onwetendheid, 

doch over nederigheid en eenvoudigheid. We moeten kinderen in de boosheid, maar volwas-

sen in het verstand zijn. (1 Cor. 14: 20).  

 

Wie zou durven zeggen, dat Paulus niet even nederig als een kind was toen hij zei: “wordt 

geen kinderen in het verstand”? Hij zelf toch geeft de Heere als een voorbeeld van nederig-

heid (Fil. 2:3-18) en vermaant tot ootmoedigheid (Ef. 4 : 2 ;  Kol. 3: 12). Hij zegt: “Voegt u 

tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelven” (Rom. 12: 16). Zie ook 2 Cor. 7: 6. 

 

Nooit zal men in de Schrift enige aanmoediging vinden om onwetend te blijven. Als God ons 

de Schrift gegeven heeft, is het om er kennis van te nemen! het is Gods wil dat we verstandig 

zouden wezen, doch in alle nederigheid. Mat. 11: 25, 26 zegt eigenlijk dat men niet verstan-

dig kan zijn als men niet nederig is. Zuiver verstandelijke Schriftkennis is niet voldoende, 

God moet ons de inhoud der Schrift ”openbaren” en dat doet Hij slechts als we even nederig 

zijn als een kind. De nederige geeft Hij genade (Jak. 4 : 6 ) .  Petrus zegt dan ook dat we als 

“nieuwgeboren kinderkens” (gr. brephos) zeer begerig (moeten zijn naar de redelijke onver- 

valste melk, opdat we door dezelve mogen opwassen (1 Petr. 2: 2). 

 

Houden we slechts vier brieven over van de Schrift? 
 

De leugen volgens dewelke we slechts Ef., Fil., Kol. en 2 Tim. behouden en al het overige 

praktisch verwerpen, is nog altijd een middel om sommigen van ons verwijderd te houden.

  

Wie legt integendeel meer nadruk op de ingeving der gehele Schrift en de noodzakelijkheid 

elk woord te onderzoeken? Wat doen we dan? We beweren dat die vier brieven in het bijzon-

der tot de Gemeente der verborgenheid gericht zijn en andere delen van het N.T. dingen be-

vatten, die in deze bedeling niet meer toepasselijk zijn. Wat we doen, doet ieder, doch op 

minder consequente wijze. Men kan toch niet aannemen dat de gehele Schrift over ons han-

delt en men moet toch aannemen dat vele delen in het O.T. aan Israël gericht zijn? Verliest 

men daarom die delen? Neen we kunnen ze niet ontberen, want de gehele Schrift is nuttig:  

 

1. Omdat alles nodig is om ons Gods voornemen te doen kennen;  

2. Omdat we latere openbaringen niet kunnen begrijpen, als we het vroegere niet kennen;  

3. Omdat vele dingen ons tot onderwijs zijn, al zijn ze tot anderen gericht;  

4. Omdat vele dingen op ons kunnen toegepast worden, vooral als het iets persoonlijks is, zoals 

geloof, bekering, enz. 

 

Wat doen we dan meer? We zeggen dat ook in het N.T. veel tot Israël gericht is en dat som-

mige delen gelovigen betreffen die zich nog in het begin van de weg der behoudenis bevin-

den. We zeggen ook dat sommige delen aanwijzingen bevatten die wel passen in andere be-

delingen, doch niet in de onze, We zeggen dat de vier bedoelde brieven aan de tegen-



Jaargang 1937 Pagina 54 
 

woordige bedeling, die volgt op die der Handelingen, aangepast zijn en niet gericht zijn tot 

allen, doch aan de “heiligen en getrouwen in Christus Jezus”. Zij spreken over een geestelijke 

positie, die vroeger niet bekend was. 

 

De natuurlijke mens moet echter, nu nog steeds wedergeboren en daarna gerechtvaardigd 

worden. Heel de Schrift kan hem daartoe helpen en in die vier brieven vindt hij weinig hulp. 

 

Men zij dus voorzichtig in het oordelen, steunende op gezegden van tussenpersonen die ver-

keerd begrijpen of wat overdrijven. 

OVERVLOED 

Heeft men er op gelet, dat Paulus in Fi1. 4: 12 - 13 zegt dat er Goddelijke kracht nodig is om 

overvloed te dragen? We begrijpen heel goed dat we in tijden van gebrek hulp nodig hebben 

om niet ontmoedigd te worden, doch we menen gewoonlijk dat een rijke het gemakkelijk 

heeft. 

 

Overvloed is op zich zelf genomen heel goed, doch het leidt er zo licht toe minder op God te 

steunen en voldoening te zoeken in stoffelijke dingen. 

 

Om dezelfde reden kan het dikwijls veel moeilijker zijn in Gods licht te wandelen als men 

van een goede gezondheid geniet dan als men ziek is. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XII No. 7 Juli 1937 

Tot nuttige Stichting 
7 

 

LICHT IN DE HEERE 
“Maar nu zijt gij licht in de Heere”. Ef. 5: 86. 

 

Hoewel God tot licht maakt, tot lichten in de wereld, tot lichtdragers voor zijn omgeving, 

weet het verlichte hart dat het slechts licht is in Hem. We staan hier voor een eigenaardige 

paradox. Gij zijt licht zegt de apostel, maar: in Hem. Hoewel God ons, door schijning in het 

hart en verlichting door het evangelie, lichten noemt, weet het verlichte hart pas juist door de 

verlichting, dat het in zichzelf duisternis is en vindt het zijn licht in de Heere. Zong niet reeds 

de gelovige van de oude dag: De Heere is mijn licht en mijn heil, Ps.:27: 1. 

 

Gij zijt licht in de Heere. D.w.z.: het heil ligt buiten ons. het Is niet zo, dat wij hoe langer hoe 

meer licht worden en dat we het eenmaal zover zouden kunnen sturen dat er evenmin in God 

als in ons gans geen duisternis zou zijn. Het is zo: door inschijning in het hart, door opklaring 

van de nevelen der zonde, zien we, dat wij zelf duisternis zijn. Hoe meer licht we ontvangen, 

des te meer zien we de duisternis in ons. Wat wij vroeger voor licht hielden, onze wijsheid, 

ons verstand, onze kunde, ons ijveren, onze theologie, ons dienen, zien we nu als duisternis. 

En des te groter wordt de Heere in Zijn licht. 

 

Onze tijd is er een van donkerheid en duisternis. Overal tast men of men licht kan vinden. 

Een enkele lichtstraal wordt al begroet alsof het vol middaglicht ware. Ook op godsdienstig 

en kerkelijk terrein is er een worsteling naar meer licht. Maar nergens schijnt het licht te da-

gen. Is het er dan niet? Ja, Gode zij dank. Waar is het dan te vinden? Bij hen die licht zijn in 

de Heere. En telkens weer licht zoeken bij Hem. 

 

Men mene echter niet, dat zij steeds in het volle licht staan. De Heere onthoudt vaak Zijn 

licht. Hij trekt Zich terug. De duisternis bedekt dan weer de aarde van ons hart. Maar wie uit 

het Licht geboren is, blijft zoeken, wachten op de God des lichts om zich weer in Zijn stralen 

te verblijden, te leven en leert daardoor te dieper: We kunnen slechts licht zijn in Hem. 

 

Lezer, wat is uw licht. (Steekt u het op in menselijke stelsels, bij menselijke lichtdragers, bij 

uzelf? Zoekt u het in wat de wereld voor licht uitgeeft? Laat ons u dan mogen zeggen: dat is 

of kunstlicht, dat verdwijnt als de Zon der gerechtigheid opgaat, of duisternis dezer eeuw. 

Hebt u echter geleerd dat de Heere uw licht is, welaan, indien u dan soms in de duisternis 

gekomen bent en geen licht hebt, omdat de Heere het, om welke reden dan ook, terug trok, 

betrouw dan op Hem en steun op uw God. En wie in het licht mag voortwandelen, hij ver-

heerlijke God Die in zijn hart geschenen heeft en nog schijnt en danke Hem dat hij licht is in 

de Heere, de grote God en Behouder. 

 

Het is hier dat een der kenmerken ligt of men in het geloof staat. Zij die er op roemen rijk en 

verrijkt te zijn, aan geen ding gebrek te hebben, weten niet, dat zij nog ellendig, jammerlijk, 

arm, blind en naakt zijn. Zij meten zich af naar zichzelf en vinden zich bekwame gelovigen. 

Zij denken, dat het licht in hen volkomen is. Zij hebben niet geleerd, dat men alleen licht is in 

de Heere. 
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Dit licht zijn in de Heere omvat velerlei. Allereerst wat 1Cor. 1: 30 aangeeft: Christus van 

God geworden tot wijsheid, rechtvaardiging (Gr. tekst), heiligmaking en verlossing. Het om-

vat ook wat Ef. 1: 17-23 zegt: God, de Vader der heerlijkheid, moet geven verlichte ogen des 

verstands om te weten welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij die Hij heeft doen 

inwerken bij de opstanding en hemelvaart van Christus. 

 

Licht in de Heere. Deze benaming wijst niet alleen op de verhoogde Christus, maar ook naar 

de diepere achtergrond, het gehele Goddelijke Wezen. Wij zijn licht in Christus doordat de 

Vader ons tot Hem getrokken heeft. De Geest heeft Hem ons in het heerlijke Goddelijke licht 

voorgesteld. Hij heeft Hem ons doen zien, eerst als de Middelaar Gods en der mensen, daar-

na als God te prijzen in de aionen nu verborgen in God. Licht in de Heere is het rusten in 

Gods Wezen als onze grote God en Zaligmaker (Behouder). 

 

Lijden en Genade 
 

Meestal vragen we als een genade, niet te moeten lijden. In onze geestelijke wandel is er ech-

ter ook een lijden dat we alleen door genade kunnen verkrijgen. Paulus zegt in Fil. 1:29 “U is 

uit genade gegeven voor Hem te lijden”. Paulus zelf achtte alle dingen schade te zijn, omdat 

hij behalve meerdere uitstekende dingen de gemeenschap Zijns lijdens zou mogen kennen. 

(Fil. 3:10). 

 

Als dit ons vreemd in de oren klinkt, is het een aanduiding dat we nog niet gekomen zijn 

waar God ons wil hebben. Het helpt ons weinig over aionen en bedelingen te spreken, als we 

dit onderwijs niet gebruiken om vooruit te gaan op de weg der behoudenis. 

 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 
No 7. 

 

7. DE OPWEKKING VAN LAZARUS. 

Joh. 11: 1-44 

BEPROEVINGEN.  
We komen nu tot het zevende teken. Dit symboliseert de diepste duisternis van Israëls nacht. 

In het er mee corresponderende tweede teken, dat van de zoon van de hoveling 4: 46-50, zien 

we iemand op het punt van sterven en horen we de kreet: “Kom af eer mijn kind sterft”. Hier 

horen we: “Lazarus is gestorven” en de kreet: “Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn 

broeder niet gestorven“.  
In het tweede teken zien we het nationale leven bijna uitgegaan, hier zien we het uitgedoofd. 

 

In het zesde teken zegt de Heere: “Dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden 

geopenbaard worden”. In dit teken vernemen we de woorden: “Deze ziekte is niet tot de 

dood, maar opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt worde”, 11: 4, 

 

In al de acht tekenen is er een element van beproeving, iets dat geloof eist zonder te zien of 

zonder wondertekenen. Men ga slechts na. 

1. Bruiloft te Kana. Vrouw wat heb ik met u te doen, 2:4. 

2. De zoon van de hoveling. Tenzij gij tekenen en wonderen ziet, 4: 48. 

3. De verlamde. Wilt gij gezond worden? 5: 6. 

4. De spijziging der 5.000. Vanwaar zullen wij broden kopen? 6 : 5 .  

5. Het wandelen op de zee. Jezus was nog niet gekomen, 6: 17. 

6. De blindgeborene. De werken Gods moeten geopenbaard worden. Ga heen, 9: 3 en 7. 

7. Het opwekken van Lazarus. Niet ter dood, maar ter verheerlijking Gods, 11: 4. 
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8. De visvangst. Hebt gij niet enige toespijs?, 21: 5. 

 

Het is niet altijd gemakkelijk in te zien waarom God verandering brengt in de tijden en gele-

genheden. Een ding weten we: Hoe ook de uitwerking moge zijn, Hij is steeds de God der 

liefde. Dit wordt bijzonder uitgebeeld in het zevende teken. 

NIET TOT DE DOOD.  
We weten uit andere Schriftplaatsen dat er een hechte band bestond tussen het gezin in 

Bethanië en de Heere. vs. 3 zegt uitdrukkelijk: “Heere, zie dien Gij liefhebt, is krank”. En 

vs. 5: “Jezus nu had Martha en haar zuster Maria en Lazarus lief”. Toch blijft de Heere, 

als Hij hoort dat Lazarus krank is, nog twee dagen waar Hij is, waarschijnlijk even lang tot de 

bode die Hem de tijding kwam aanbrengen, terug was in Bethanië en het antwoord over-

bracht. Deze ziekte is niet tot de dood. En dat terwijl Lazarus al gestorven, ja al begraven 

was, want eerst vier dagen na zijn dood verschijnt de Heere in Bethanië. (2 dagen nog geble-

ven, 2 dagen gereisd, hij was dus gestorven toen de bode aankwam). Wat moeten de zusters 

wel gedacht hebben: Lazarus is dood. Heeft de Heere Zich ditmaal niet vergist? Met fijne tact 

vermijdt Martha Hem dit later te zeggen. Ze zegt alleen: “Heere, waart Gij hier geweest, dan 

ware mijn broeder niet gestorven”, vs. 21. 

 

Als we het hoofdstuk nagaan, blijkt, waartoe Lazarus dood dienen moest. Het is ter heerlijk-

heid Gods. Als we dit uitwerken, zien we de volgende punten. 

 

1 - Ter heerlijkheid Gods, 11: 4. 

2 - Opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt worde, vs. 4. 

3 - Opdat de discipelen geloven zouden, vs. 15. 

4 - Tot versterking van Martha’s geloof, vs. 25-27, 40. 

5 - Tot het wekken van geloof bij het volk, vs. 42. 

6 - Tot het wekken van geloof bij de bezoekende Joden, vs. 45. 

TEN “LAATSTEN DAGE”  
Ondanks alles schijnt er bij Martha en zeker nog sterker bij Maria nog een zekere hoop over-

gebleven te zijn. Had de Heere niet reeds eerder doden opgewekt? Het antwoord haars harten 

is: “Maar ook nu weet ik, dat alles wat Gij van God begeren zult, God het U geven zal”, vs. 

22.  

Hierop zegt de Heere, “Uw broeder zal opstaan”. 

 

Nu komt het vreemde bij Martha: “Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten 

dage”, vs. 24. Dit is een geheel ander woord dan haar eerste uiting zou doen verwachten. Het 

bijzonder geloof gaat weer onder in het algemene over de opstanding. 

 

Het is hier de plaats een enkel woord over “de opstanding ten laatste dage” te zeggen. Men 

houde (wel in het oog, dat we hier te doen hebben met de Israëlietische verwachting. Opper-

vlakkig Schriftinzicht heeft er toe geleid te menen, dat hiermee een algemene opstanding be-

doeld is. Die van alle mensen dus. Dit is geheel onjuist. De Schrift kent geen algemene op-

standing. Er zijn steeds groepsopstandingen. 

 

Om de opstanding ten laatsten dage te begrijpen, moet men het zoeken in hetgeen vroeger 

geopenbaard was. Niet in wat de latere theologie ervan gemaakt heeft. De opstanding ten 

laatsten dage was de hoop van Israëls vromen. In Dan. 12: 13 lezen we: “Maar gij, ga henen 

tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen”. 
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Die dagen zijn de laatste dagen dezer eeuw, aioon. Het einde ervan is de 1335-ste dag vanaf 

Daniels tweede jaarweek, vs. 12. Dan heeft de opstanding plaats van velen dergenen die in 

het stof der aarde slapen, Dan 12:2. Zij ontwaken ten eeuwigen leven. De andere doden 

staan niet op. Die ontwaken minstens eerst 1.000 jaar later tot eeuwige afgrijzing, 12: 2. Bij 

Daniël is de lange tussenperiode niet aangegeven. Mede omdat eerst aan Johannes de aanvul-

ling en verdere uitwerking van Daniël wordt gegeven. 

 

DE OPSTANDING EN HET LEVEN. 

Op de hoop van Dan. 12:13, mede aangegeven in Gen. 13: 15, vestigde Martha het oog. Tot 

die dag zou haar broeder rusten in het graf meende zij. Zij weet, dat Jezus de Messias is. Het 

kan zijn dat die laatste dag spoedig komt. Wellicht raakt zij er toe, Dan. 12: 12. Dit geeft haar 

troost en hoop voor Lazarus. We zien hieruit dus, hoe het geloof in de persoonlijke voorop-

standing van Lazarus overgaat in de algemene van Israëls gelovigen. 

 

Eén ding moet bij Martha gewekt worden. Het sluimert. Daarom zegt de Heere:  

“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. Gelooft gij 

dat?” 

 

Deze tekst verdient alle aandacht. Eerst wat betreft de toestand na de dood. De Heere zegt 

niet: Die in Mij gelooft, leeft voort, al is hij ook gestorven, maar: Die zal leven al ware hij 

ook gestorven. Hiermee wordt zijdelings de tussentoestand aangegeven. Die wordt duidelijk 

in Dan. 12: 2 uitgedrukt door de woorden: Velen dergenen die in het stof der aarde slapen. 

De Heere Zelf spreekt in hetzelfde evangelie over degenen die in de graven zijn, 5: 28. Zelf 

lag Hij eenmaal “in het hart der aarde”, Mt 12: 40.  

Dan de uitspraak: “En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft”. Dit betreft hen die leven als 

Christus wederkomt, die raken tot de 1335-ste dag vanaf de helft der 70ste jaarweek, Dan. 

9:27. Die dan nog leven en in Christus geloven, sterven niet “in der eeuwigheid”, d.i. de ge-

hele toekomende aioon. Hiermee verdwijnen alle moeilijkheden. Christus antwoordt Martha 

op haar opmerking over het opstaan ten laatste dage. Hij verplaatst Zich in de geest, naar die 

dag. Maar in het: “Ik ben de opstanding” geeft Hij toch een verbreding. Martha overziet dat 

niet. Zij antwoordt, eenvoudig: ,”Ja Heere, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon 

Gods Die in de wereld komen zou”. De Heere heeft haar geloof in Zijn Messiasschap weer 

opgewekt. Dat is voorlopig genoeg. 

 

Het: “Ik ben de opstanding en het leven” zegt meer dan Martha zag en ooit iemand vermoed 

heeft. Hierin ligt niet alleen het teken dat Hij aan Lazarus verrichten zou, maar ook de diepe 

waarheid, die Paulus in l Cor. 15 uitwerkt: Christus de levend makende Geest Die niet alleen 

opwekt, maar ook levend maakt, d.i. hoger, onvergankelijker leven, geeft. 

Er is verschil tussen opwekken en levendmaken. Lazarus opwekking was nog geen levend-

making, want Lazarus is andermaal gestorven. De levendmaking hebben ook van node zij die 

levend overblijven tot Christus “toekomst”, want allen die van Christus zijn worden levend 

gemaakt, zegt 1 Cor. 15: 23. Dus ook zij die dan nog levend overgebleven zijn. Daarom is het 

levendmaken meer dan het opwekken, Het is het instorten van onvergankelijk leven; Christus 

is voor hen die gestorven zijn de opstanding, voor hen die levend overblijven het leven, voor 

allen die in Hem geloven de levendmakende Geest. Hier openbaart Hij een diepte waarvan 

Paulus in 1 Cor. 15 iets heeft mogen peilen. 

“ IK BEN”.  
Nog een punt uit de tekst bleef onbesproken, de uitspraak: “Ik ben” : Het Ev. van Joh. bevat 

een wondere reeks van uitspraken, door Christus gedaan in verbinding met dit Ik ben. In 
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Zichzelf is Hij de “Ik ben”, d.i. Jehovah. “Voor Abraham was, ben Ik”, 8:58. “Ik ben (het), 

zijt niet bevreesd”, 6: 20. Tot de Joden klonk het: “Indien gij niet gelooft, dat Ik (die) ben, 

gij zult in uw zonden sterven”, 8: 24. In 8: 28 “Wanneer gij de Zoon des mensen zult ver-

hoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik (die) ben”. Verder aan de Paasmaaltijd 13: 19 en 

in de hof van Gethsemané, 18:5. Steeds staat in het Grieks: ego eimi, d.i. Ik ben. 

 

Deze Goddelijke benaming van “Ik ben” wordt met het oog op Zijn volk en Zijn werk nader 

uitgewerkt in concrete vorm. Er zijn zeven stralen van zegening, waarin de grote “Ik ben” 

zich openbaart. N.l. deze: 

 

1. - Ik ben het Brood des levens, 6: 35. 

2. - Ik ben het Licht der wereld, 8: 12. 

3. - Ik ben de Deur der schapen, 10: 7. 

4. - Ik ben de Goede Herder, 10: 11. 

5. - Ik ben de Opstanding en het Leven, 11: 25. 

6. - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, 14: 6. 

7. - Ik ben de ware Wijnstok, 15: 1. 

 

In al deze uitdrukkingen staat weer de dubbele vorm. O.T. zou er staan: Ik ben de HEERE 

(Jehova). 

 

In het vijfde teken openbaart die HEERE Zich als de Opstanding en het leven. Hierin ligt 

minstens drieërlei besloten: 

 

a) - Hij is de opstanding voor gestorven gelovigen. 

b) - Hij is het leven voor gestorven en op te wekken gelovigen. 

c) - Hij is het leven voor de levend blijvende gelovigen. 

DE OPWEKKING.  
De Heere gaat nu naar het graf. Daar weent Hij, vs. 35, (gr.: stortte tranen). Hoewel Hij weet 

wat geschieden zal, weent Hij over de ellende der mensheid. Hier betoont Hij Zich de ware 

mens en ware priester aan Wie het menselijke niet vreemd maar ten volle eigen is. Hij weent, 

doch niet alleen over Lazarus. Die zal weldra weer naast Hem zitten. Hij weent over Israëls 

lot. Israël moet sterven. Hij ziet het aan Lazarus, Israël moet in de graven der Volken. Eze-

chiël voorzegt het zijdelings in hfdst. 37. God zal met Zijn volk diepe wegen moeten houden. 

Het “graf “ wordt hun niet gespaard - vanwege hun ongeloof. Wie in de dood van Lazarus 

een teken ziet, verstaat het wenen veel dieper dan wie deze visie mist en meent, dat het alleen 

om Lazarus is. Wie Israëls historie nagaat, ziet de bevestiging er van. 

 

Dan - het wenen zal in blijdschap veranderd worden. De Heere houdt op met wenen. Onder-

tussen ontstaat er een gemompel. Dit breekt de Heere af door Zijn bevel de steen weg te ne-

men. Zo zal Hij eenmaal het bevel geven Israëls graven te openen. “Zo zegt de HEERE: Zie 

Ik zal uw graven openen en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk”,  
Ez 37: 12. Het schijnt of dit reeds in onze dagen een voorvervulling heeft. 

 

Martha verstaat niets van wat de Heere gaat doen. Zij toeft nog bij het geloof der opstanding 

ten laatsten dage en verstaat niet, dat er voor de “Ik ben” geen tijd is dan alleen die des Va-

ders. Zij zegt: “Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen”. Nu zegt de 

Heer: “Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien?”, vs. 40. 

Bij het open graf stijgt Zijn bede, neen Zijn danktoon op tot de Vader Die Hem altijd hoort. 

De Heere heeft dus gebeden. Wanneer, weten we niet. Was het toen Hij weende bij het graf? 

Wellicht was Zijn wenen mede een bidden. Zijn danktoon is: “Vader. Ik dank U, dat Gij Mij 

gehoord hebt. Doch ik wist, dat Gij Mij altijd hoort, doch om der schare wil die rondom 
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staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt”, vs. 41, 42. 

Dan klinkt met grote stem Zijn machtwoord: “Lazarus kom uit”, vs. 43. De gestorvene komt 

uit zoals men hem ter ruste heeft gelegd. Hier wordt Joh. 5: 25 vervuld: “Voorwaar, voor-

waar zeg Ik u, de ure komt, waarin de doden zullen horen de stem van den Zoon Gods, en 

die ze gehoord hebben zullen leven”. Lazarus hoorde die stem ook. Het Was de stem van de 

Zoon Gods. Deze geldt voor hen die in geloof in Hem gestorven zijn. 

 

Die ure is voor Israël voorbij gegaan. In een andere ure zal die stem andermaal gehoord wor-

den. Dan mede tot levendmaking, 1 Cor. 15: 52, 1 Thes. 4: 16. En dan komt er weer een an-

dere ure. “Verwonderd u daar (n.1. over die eerste ure) niet over, want de ure komt, dat 

allen die in de graven zijn Zijn stem zullen horen”, Joh. 5:28. Wiens stem? De stem van de 

Zoon des mensen. Deze is macht gegeven gericht te houden, juist omdat Hij des mensen 

Zoon is, Joh. 5: 24. Men dient dit goed te onderscheiden en veel zal duidelijk worden. De 

Schrift leert nergens, dat er één algemene opstanding is, wel, dat de opstanding in een be-

paalde orde plaats heeft. 

 

ISRAËLS OPSTANDING.  
Lazarus opstanding typeert Israëls opstanding. “Want indien hun verwerping de verzoening 

is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden”, Rom. 11: 

15. Ezechiëls vallei met dorre doodsbeenderen ziet vooruit naar die opstanding. 

 

Israël moet opstaan uit de doden. De doden zijn de Volken, die even dor en doods zijn als 

Israël. Er is geen leven in de wereld, nationaal bezien. Over de enkelingen spreken we niet. 

Israël is nu een dode te midden van dode volken. Israël moet daaruit opstaan. Het zal in dit 

opzicht ook weer de eerstgeboren volkenzoon zijn en de wereld met blijdschap vervullen. 

Israëls opstanding is de hoop der wereld. 

 

Zoals Christus ons persoonlijk ter opstanding en ten leven moet zijn, zo zal Hij het ook nati-

onaal-Israëlietisch wezen. Israëls opstanding nadert. Nationaal en ook wat de geloofsgroep 

uit Israël betreft. Israëls symbolische opstanding kan pas plaats hebben, als de letterlijke op-

standing van Israëls vromen geschied is. Bij deze wordt “een volk op een enige reize gebo-

ren”, Jes. 66: 8. De dagen der treuring hebben dan een einde. Doch de grote meerderheid des 

volks moet dan nog volgen. Voor hen is Christus gezet tot een opstanding. De nationale La-

zarus (= Eleazar - God gedenkt) zal van de grafdoeken ontbonden worden en met zijn Ko-

ning en Heere aanzitten. 

DE DOOD EEN SLAAP.  
Tot besluit een enkel woord over de toestand in de dood. De Schrift vergelijkt die ook hier bij 

een slaap, d.i. onbewuste toestand. “Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga henen om 

hem uit de slaap op te wekken”, 11: 11. Later zegt de Heere vrijuit: “Lazarus is gestorven”, 

11: 14. Het woord door “slapen” vertaald, wijst steeds een onbewust zijn aan van de dingen 

rondom ons. Alle leer die spreekt van een “in het Paradijs zijn”, een “juichen voor de troon”, 

een “wandelen op de straten van het Nieuw-Jeruzalem”, een “opgenomen zijn in heerlijk-

heid” en wat voor andere termen de menselijke verbeeldingskracht nog meer uitgevonden 

heeft of zal uitvinden om deze toestand te beschrijven, gaan regelrecht in tegen het woord van 

Christus Die de mond der waarheid is. Allen die in de graven zijn. Mede tegen Paulus woord, 

dat zij die zeggen dat de opstanding reeds geschied is, van de waarheid zijn afgeweken, 2 

Tim. 2: 17. 18. De fout van de leer der onsterfelijkheid ligt in het vereenzelvigen van ziel en 

geest waarmee Augustinus begonnen is en die nu nog het stempel gedrukt houdt op de Wes-

terse Christenheid en op het niet nagaan wat Gods Woord ons leert over de toestand na de 

dood. Christus zei dat Lazarus sliep. Niettemin houden de voorstanders vol, dat men niet 

slaapt, maar wandelt in de lanen van het Paradijs. Alleen hij die de leer der opstanding ver-



Jaargang 1937 Pagina 61 
 

staat, beseft, welk een ontzettende invloed Satan hier uitoefent. Zelfs op gelovigen die een 

vooraanstaande plaats innemen. Alleen de opstanding bevrijdt uit de dood. Christus leert dat 

in de gelijkenis, waarop men zich zo gaarne beroept om het bewuste leven na de dood mee te 

bewijzen “al ware het dat iemand uit de doden opstond”, Luk. 19: 31. 

 

De opstanding heeft, zeiden we, in bepaalde (volg)orden plaats. De Leden van het Lichaam 

van Christus verwachten niet de opstanding ten laatste dage. Zij geloven vanzelf daarin voor 

anderen, maar zij zelf hebben een hogere verwachting. Hun opstanding kan reeds veel eerder 

plaats hebben. Zij kunnen een uitopstanding hebben. Dit is echter een prijs die behaald moet 

worden in het strijdperk des geloofs. Paulus heeft daarnaar gejaagd, Fi1. 3: 10, 11. Hij wekt 

daartoe ook anderen op. Hij heeft hem ook verkregen, 2 Tim. 4 : 8 .  Voor hen die hem mede 

verkrijgen, zal o. i. de Heere, maar dan onzichtbaar, bij hun graf komen om ze daaruit weer 

te doen keren. Zulken gaan heen in het geloof, dat de Heere uit het burgerschap in de heme-

len zal nederdalen om het lichaam hunner vernedering te veranderen en gelijkvormig te ma-

ken aan het lichaam Zijner heerlijkheid, Fil. 3: 20, 21. 

De Vrijheid 

 

De lezer weet hoeveel er over vrije wil en daaraan verwante onderwerpen geschreven is.  

Filosofen en theologen hebben deze dingen onderzocht en weer eens onderzocht. Het kan 

nuttig zijn kennis te nemen van de resultaten van hun onderzoek, doch we zullen er hier niet 

uitvoerig over handelen, daar ons doel is vooral na te gaan wat de Schrift ons leert. 
We mogen de werken der filosofen en theologen niet minachten. Men vindt er dikwijls ernstige pogingen om op 

systematische wijze te denken en de dingen te schikken. Wat men aan vele filosofen en theologen kan verwijten, 

is dat ze zich niet genoeg op de Schrift steunen. Alle filosofie moet op Christus steunen (Kol. 2 : 8 ) .  

 

Om goed te verstaan wat vrijheid is, onderzoeken we de teksten waarin de woorden “vrij-

heid”, “vrij “ en “vrijmaken” voorkomen.  
Ziehier al de teksten: Eleutheria (vrijheid):  

Rom. 8: 21: 1 Cor. 10:  29: 2 Cor. 3: 17; Gal. 2: 4; 5: 1, 13; Jac. 1: 25; 2: 12; 1 Petr. 2: 16; 2 Petr. 2: 19. 

Eleutheros (vrij): Mat. 17: 26; Joh. 8: 33. 36; Rom. 6: 20, 7: 3; 1 Cor. 7: 21. 22, 39; 9: 1, 19: 12: 13; Gal. 3: 28; 

4: 22. 23. 26, 30, 31; Ef. 6: 8; Kol. 3: 11; 1 Petr. 2: 16: Op. 6: 15; 13: 16; 19: 18). 

Eleutheroó (vrijmaken): Joh. 8: 32, 36; Rom. 6: 18, 22; 8: 2, 21; Gal. 5 : 1 ,  

 

De eerste dezer teksten (Rom. 8: 21 plaatst “vrijheid” in tegenstelling met “slavernij”.  
Douleia. De naam “doulos” duidt een slaaf aan. Onze vertalingen gebruiken dikwijls “dienstknecht”. Een slaaf is 

verplicht sommige dingen te doen. Vrijheid staat tegen verplichting. Zie b.v. 1 Kor.7: 37; 9: 17; Filemon 14. 

 

Men is slaaf als men geen weerstand kan bieden aan een zekere invloed. Men is vrij als men 

kan weerstaan. Op uitdrukkelijke wijze spreekt de Schrift vooral over de vrijheid tegenover 

de zonde. 

Wie is geen slaaf der zonde? Alleen zij, (die “in Christus Jezus” zijn (Rom. 8: 1, 2), die niet 

slechts ;”kinderen”, maar “zonen” Gods zijn (Gal. 4:3 en 7). Ze zijn der zonde vrij, omdat 

ze der zonde gestorven zijn met Christus (Rom. 6: 1-8).  

 

De ongelovigen en de wedergeborenen, die nog niet “met Christus gestorven” zijn, zijn niet 

vrij ten opzichte der zonde Ze zijn nog “der zonde verkocht” (Rom. 7:14). Na de geboorte 

van boven heeft men wel de wil, maar niet altijd de kracht om het goede te doen (Rom. 7: 

18). De wil is dus vrij, maar niet het werken. 
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Verder lezen we ook in de Schrift: 

 

Jer. 10: 23:  “Ik weet, O Heer, dat bij de mens zijn weg niet is”. 

Rom. 11: 36:  “Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen”. 

1Kor. 4 : 7 :   “Wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?” 

Hand. 17: 28:  “Want in Hem leven wij, en bewegen wij ons, en zijn wij”. 

1Kor. 3 : 5 :   “Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; 

   maar onze bekwaamheid is uit God”. 

Vele andere delen leren ons, dat we uit onszelf niets kunnen. Al wat “is” moet komen uit 

Hem die “is” en niet uit schepselen, die in zichzelf niets zijn. Al wat ze doen is ten slotte uit 

God. Doch met dit voorbehoud, dat ze vaak niet doen wat God verlangt. Dan komen ze te 

kort. Het positieve is van God, het negatieve van hen. We komen hierop terug. 
Als we van het “zijn” spreken, is dat omdat de Schrift het doet. Zo vinden we in Ex. 3: 14: “Ik zal zijn, die ik zal 

zijn”, dat men kan lezen: “Ik ben Hij die is”. De Heere Jezus beweert Jehovah te zijn als Hij zegt: “Voor Abra-

ham was, ben ik” (Joh. 8: 58). In Joh. 8: 24 zegt Hij: “Indien gij niet gelooft, dat Ik ben, gij zult in uwe zonden 

sterven”. Hebr. 1 1 : 6  zegt dat men vóór alles moet geloven dat God “is”. 

 

Men kan dus zeer goed begrijpen, dat sommigen de nadruk leggen op die toestand en dan 

ook zeggen dat de behoudenis alleen uit God is. Kan men tot een andere conclusie komen als 

men alleen de Schrift laat spreken? Maar men gaat soms verder en ontkent dat de mens in 

zekere zin nog vrij is. Behandelt God hem als een levend werktuig? Behoudt Hij deze en ver-

werpt Hij gene zonder dat ze daartoe enige aanleiding geven? We moeten ons wachten voor 

te eenvoudige redeneringen en te haastige conclusies. Als de Schrift ons op positieve wijze 

zegt dat we uit onszelf niets kunnen, dan moeten we dat aanvaarden, maar daaruit onmiddel-

lijk afleiden dat we geen vrijheid hebben, is voorbarig. We moeten eerst verder de Schrift 

onderzoeken en rekening houden met wat ze uitgesproken of onuitgesproken over de vrijheid 

zegt. 

Vóór alles, herinneren wij er aan, dat we niet op de ene mens moeten toepassen, wat tot de 

andere gericht is, zonder te onderzoeken of het toepasselijk is. Het onderscheid tussen de “na-

tuurlijke” mens, het “kind” Gods, de ”zoon” Gods en de “in Christus volmaakte”, moet steeds 

voor ogen gehouden worden. 

 

We moeten ook, als we over vrijheid spreken (en dit is een zeer belangrijk punt dat vaak ver-

geten wordt), steeds bepalen over welke vrijheid we spreken, d.i. ten opzichte van wie of wat 

men de vrijheid beschouwt. Men moet b.v. onderscheiden tussen vrijheid ten opzichte van het 

goed en t.o.v. het kwaad. Als de mens van nature slaaf der zonde is, is hij dan ook slaaf t.o.v. 

God? Als de natuurlijke, en zelfs de wedergeborene, niet kan weerstaan aan de zonde, kan hij 

daarom ook God niet weerstaan? 

 

We moeten steeds denken aan twee machten die de mens kunnen beïnvloeden hem tot een 

zekere daad te doen beslissen: die van het goede en die van het kwade. 
Als Kinderen van Adam, hebben we deel aan zijn toestand: hij heeft zijn vrijheid verloren door zijn wil zodanig 

te bepalen dat hij Gods wil niet heeft gewild. Van geboorte af zijn we dus slaven van het kwade: we kunnen niet 

doen wat God van ons verlangt, niet aan de Wet voldoen, Hem niet liefhebben. De God der gerechtigheid kon 

niet toelaten dat de vrije keuze van Adam haar gevolgen niet gehad zou hebben, doch Hij heeft Zijn Zoon, de 

God Middelaar, vóór de “grondlegging” voorgekend als Offerlam (1 Petr. 1: 19,20). Op deze wijze laat Hij de 

slaaf toe zijn vrijheid te herwinnen en deze nu in goede zin te gebruiken: Gods wil willen doen, Hem liefhebben. 

Zonder Middelaar is de mens verloren. Door zijn rede, door zijn eigen ondervinding, of door die van anderen, 

kan hij zich rekenschap geven van het verschrikkelijke van zijn toestand, doch hij kan er niet aan ontkomen. Als 

hem gezegd wordt wat God van hem verlangd, dan kan hij daarom nog niet doen wat van hem verlangd wordt. 

Als hij echter de blijde boodschap hoort, dat God uitkomst geeft, kan hij geloven en zich bekeren “tot” die 

Godmiddelaar. Want in dit geval vraagt God hem niet iets te doen wat hij vanwege zijn toestand niet kan (name-

lijk God liefhebben), doch hij wordt uitgenodigd zich te laten redden uit een toestand die hij zelf als volkomen 
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slecht kan erkennen, God kan hem daarna vrijmaken en in staat stellen het goede te doen. 

De mens is dus niet alleen aan de invloed van het kwaad onderworpen, doch, geheel onafhankelijk daarvan, 

biedt God hem genade aan om verlost te worden. 

We moeten dus goed onderscheiden tussen de twee reeksen invloeden, die op de natuurlijke mens inwerken: die 

van het goede: (in verband met de genade en Gods liefde die wil verlossen) en die van het kwade (in verband 

met de Wet, met Gods gerechtigheid en met de slavernij ten opzichte van de zonde). 

 

Er zijn dus vier mogelijkheden: 

1  -  Invloed van het goede  a  -  Er aan weerstaan 

   (genade)   b  -  Er niet aan weerstaan  

 

2 - Invloed van het kwade  a  -  Er aan weerstaan 

   (zonde)   b  -  Er niet aan weerstaan  

 

Het spreekt vanzelf dat, als we weten dat de mens het kwade niet kan weerstaan, we daaruit 

niets kunnen besluiten betreffende zijn verhouding t.o.v. het goede. Kan de mens niet aan 

God weerstaan in sommige opzichten? Zo ja, dan is hij dus vrij in die zin. De Schrift moet 

ons leren hoe dat zit. 

 

De eeuwenoude geschillen over de vrijheid zouden ons kunnen doen denken dat de zaak zeer 

ingewikkeld en praktisch onoplosbaar is. Toch menen we dat, Gods Woord ook hier een op-

lossing geeft aan hem die bereid is naar dat Woord te luisteren. Laat ons opzoeken wat er ge-

schreven staat over het weerstaan aan Gods wil. Onze vertalingen gebruiken het woord “wil” 

voor twee Griekse woorden thelèma en boulèma) 
In de meeste gevallen is “thelèma” vertaald door “wil”. “Boulèma” is ook zo vertaald in Rom. 9: 19 en het 

werkwoord “boulomai” door “willen” in Mat. II: 27; Luk. 22:42; Jak. 1: 18 en 2 Petr. 3: 9. 

 

Spreekt het niet vanzelf dat we acht moeten geven op een mogelijk verschil in betekenis? 

Ook zonder kennis van het Grieks, kunnen we leren inzien wat die woorden betekenen. 

Door de Schrift aandachtig te lezen op al de plaatsen waar die woorden voorkomen, zullen 

we op heel nauwkeurige wijze het verschil leren kennen.  

We geven enkele teksten: 

Hand. 5: 38: “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”. 
Rom. 9: 19: “Want wie heeft Zijn wil (boulèma) wederstaan?”  

Hebr. 6: 17: “Waarin God, willende (boulomai) de erfgenaam der beloftenis overvloediger 

bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad (boulè), met een eed daartussen is gekomen”.  

Mat. 23: 37: “Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen (theló) bijeenvergaderen”. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XII. No. 8 Augustus 1937. 

Tot nuttige Stichting 
8 

 

DE WANDEL DES LICHTS 

 

“Wandelt, als kinderen des lichts”. Ef. 5: 8b. 

 

De term: kinderen des lichts is een Hebraïsme. De Hebreeën noemden personen waarvan zij 

aannamen dat zij een zekere hoedanigheid in zeer grote mate bezaten een kind of zoon daar-

van. In vs. 6 lezen we van de zonen der ongehoorzaamheid (Gr. tekst), hier van: kinderen des 

lichts. Nu wordt hierin nog een zeker verschil uitgedrukt. “Zoon”, drukt weer zekere positie 

uit die men inneemt, “kind” wijst op de innerlijke verwantschap, op de natuurlijke of geeste-

lijke geboorte uit iemand of iets. Waar hier staat: kinderen des lichts, drukt dit een ver-

wantschap uit tussen de gelovigen en Hem Die een Licht is waarin gans geen duisternis is. 

Het wijst een innigheid aan tussen hen en de Vader der lichten, een gemeenschap met het 

Geestelijk Wezen dat het licht in de gelovigen onderhoudt. 

 

De wandel als kinderen des lichts is te schijnen als lichten in de wereld te (midden van een 

krom en verdraaid geslacht. Dit houdt vooreerst in, dat men deze wereld (aioon) niet gelijk-

vormig worde. Dit kan heel gemakkelijk, want de zuigkracht der wereld is sterk. Niet dat de 

gelovige  zich behoeft te dompelen in grove zonden. Er is vaak onmerkbaar een meedoen met 

al wat deze aioon ons biedt. De wereld dringt ons huis binnen en wil ons in beslag nemen. 

We lopen gevaar in haar verwikkeld te worden door ons voor één of ander druk te maken, 

hetzij voor de één of andere partij, hetzij op te gaan in een of andere liefhebberij die geen 

geestelijk voedsel aanbrengt, hetzij op te gaan in allerlei beslommeringen die vermeden kun-

nen worden als het niet nodig is voor het dagelijks brood, hetzij dat we te veel toegeven aan 

wat onze grote kinderen die in de wereld leven, willen,  hetzij dat we ons door aangename 

wereldse mensen in beslag laten nemen. En nog door veel meer andere dingen. Een ieder 

moet hier voor zichzelf toezien en voor zichzelf nagaan, wat hij missen kan. Hij ga na wat in 

zijn leven uit de wereld is: hetzij de begeerlijkheid des vleses (wat niet steeds het sexueel 

zinnelijke is), hetzij de begeerlijkheid der ogen (wat een opgaan is in al het aangename dat 

zich aan ons opdoet), hetzij de grootsheid des levens (wat o.a. een leven (boven zijn stand in 

zich houdt, een willen laten zien dat men er ook is, een vertoon van wat men wel tot stand 

kan brengen). Dat alles is, zegt Johannes, niet uit de Vader, maar uit de wereld. En wie aan 

zulke dingen meedoet, daarin gaarne opgaat, kan niet wandelen als kind des lichts. 

 

Men verwachte van ons niet, dat we bepaalde regels gaan geven voor wat men dan wel ,en 

niet doen moet. Dat is voor elk veelal verschillend en hangt af van beroep, stand, leeftijd, 

aanleg, enz. Eén ding kunnen we wel zeggen, n.1. dit: Wie kind des lichts wil zijn, moet be-

proeven wat de Heere aangenaam is. Dat is de enige regel. Daaruit vloeit al het andere 

voort. Wat de Heere aangenaam is, is ook anderen ten zegen. Dat wil niet zeggen, dat ande-

ren zich niet aan ons stoten zullen. Daarvoor zijn we te midden van een krom en verdraaid 

geslacht. Maar we moeten iets, liefst veel, vertonen van de nieuwe mens in ons. We moeten 

de dingen uit een ander oogmerk doen. Niet: hoe kan ik een wereldling evenaren of hem zelfs 

voorbij komen, maar: hoe wordt God er het meest door verheerlijkt. Niet: hoe ver kan ik gaan 

zonder te zondigen, maar: hoe dicht kan ik bij de Heere blijven en in Zijn licht wandelen. 
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Niet: hoe kan ik mijn naaste behagen, maar: hoe kan ik hem behagen tot stichting. 

 

Niet onze leer maar onze levenswandel is het moeilijkst. Laat ons, ons telkens meer en meer 

afvragen: Hoe kan en moet ik wandelen als kind des lichts. Wat voor waarde heeft anders 

onze leer. Dan zijn het woorden zonder inhoud. Elk onzer die licht geworden is in Hem, zoe-

ke telkens weer licht bij Hem, om, zij het dan maar iets, te vertonen van het licht dat Hij in 

ons ontstak, en beproeve wat de Heere welbehaaglijk is. Hij overwinne telkens weer zijn we-

reld door geloof. 

De Acht Tekenen in het Evangelie van Johannes 

8. DE WONDERLIJKE VISVANGST. 

Joh. 21: 1-14. 

TWEE BELIJDENISSEN.  
In het eerste teken openbaarde (phanerooo) de Heere Zijn heerlijkheid, in het laatste open-

baarde (zelfde woord) Hij zichzelf. Bij het eerste teken verschafte de Heere wijn, bij het laat-

ste schonk Hij brood en toespijs. 

 

Er is een reden voor deze overeenkomstigheid. Wat de Heere bij Zijn eerste komst begon te 

doen, zal Hij bij Zijn tweede ten volle vervullen. Gods raad zal bestaan. In die raad is opge-

nomen het plan een koninkrijk op aarde te vestigen. Dit zal Hij dan ook doen. Alleen, Hij 

heeft rekening gehouden met de zonde. Vandaar de dubbele reeks tekenen. Na het zevende 

volgt Zijn lijden. Het achtste vindt plaats na Zijn opstanding en is een nieuw begin. 

 

We wezen er reeds op, dat voor het eerste en laatste teken twee belijders gezien worden. De 

ene is Nathanaël, de andere Thomas. Filippus zei tot Nathanaël na diens tegenwerping: “Kom 

en zie”, 1:46. Thomas had ook tegenwerpingen en zei niet te willen geloven voor hij zag. 

Beide komen echter en bij beiden komt het tot dieper belijdenis dan bij de anderen. Nathanaël 

ziet in de Christus Gods Zoon, Thomas zegt: “Mijn Heere en mijn God.” 

 

Nathanaël was een Israëliet waarin geen bedrog was. Hij was geen type van Israël in de eerste 

komst. Dat vinden we veelmeer in Simon Bar Jezus, Hand. 13: 6-12, tot wie Paulus moet 

zeggen: “O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en alle arglistigheid”, vs. 10. Nathanaël 

was type van het gelovig overblijfsel. Thomas is type van het verloste en herleefde deel van 

Israël dat op Hem zal zien Die zij doorstoken hebben en belijden: “Deze is onze God, wij 

hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig maken (behouden), Deze is de Heere, wij heb-

ben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid (behoudenis), 
Jes. 25:9. 

 

Nauw met de acht tekenen is de ontvouwing van Christus titels verbonden. Bij het begin, 

voor het eerste teken, wordt Hij genoemd Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef, de Messias. 

Nathanaël ziet Hem als Zoon Gods, Koning Israëls, Christus. Zelf noemt Zich Zoon des men-

sen. Bij het wandelen op de zee, noemt Hij Zich de “Ik ben”, 6: 20, bij het spijzigen der vijf 

duizend het Brood des levens, 6: 35, bij de blindgeborene openbaart Hij Zich als Gods Zoon, 

9:35-38, bij Lazarus graf is Hij de opstanding en het leven, 11: 25. Thomas belijdenis: Mijn 

Heere en mijn God, 20: 28 en die van Johannes: Het is de HEERE, 21: 12 sluiten de lijst. De 

tekenen worden immers verricht om in Hem Jezus de Messias, de Zoon Gods te zien. Dit doel 

wordt bereikt en in het laatste teken als het ware overtroffen. Elk teken draagt iets bij tot de 

kennis van de Christus. 
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DE VISVANGST.  
De wondervolle visvangst vindt zijn tegenhanger in die van Luk. 5. Toen hadden de discipe-

len ook “de hele nacht door” gearbeid. Ook toen vingen zij een grote menigte vissen, zodat de 

scheepjes bijna zonken. Toen scheurde het net. Twee scheepjes vol te vangen in een vangst 

was reeds bij nacht een wonder. Hoe veel te meer op de dag. - De gevangen vissen stellen de 

bredere kring van gelovigen voor die door het woord der anderen in Christus gingen geloven 

gedurende de verkondiging van het koninkrijk, Mt. 10: 7, Luk. 9: 6. Het gescheurde net 

beeldt het verlies uit toen velen terug gingen, Joh. 6. De bijna zinkende scheepjes, de bijna 

gekomen ondergang die weerhouden werd door Christus bede aan het kruis. In Joh. 21 zien 

we iets dergelijks, doch met belangrijke verschillen. Weer is er niets gevangen ondanks moei-

zame arbeid van die nacht. Het schip was echter nog niet aan de oever zoals in Luk. 5. Voor 

zij aan land zijn, wordt hun toegeroepen het net aan de rechterzijde uit te werpen. Zij vangen 

nu overvloedig en het net scheurt niet. 

 

In dit alles is rijke symboliek. De nacht van moeizame arbeid is de schijnbaar nutteloze 

moeite door de Apostelen aan Israël besteed. In de morgenstond verschijnt de Heere en moe-

ten zij nogmaals het net uitwerpen. Dan zullen zij overvloedig vangen, het net zal niet scheu-

ren, zij zullen alle hoorders behouden al is er verschil in soorten. Het net is vol vissen, maar 

er zijn 153 grote vissen. 

153  
Dit getal is te bepaald om er over heen te stappen. Het heeft echter altijd problemen veroor-

zaakt om de betekenis ervan te vinden. Vanaf oude tijden heeft men getracht het uit te leg-

gen. Op enkele der uitleggingen willen we wijzen. 

 

Dr. Bullinger vestigt er in “Numbers in Scripture” (De getallen in de Schrift) de aandacht op, 

dat de Hebreeuwse woorden “Beni ha Elohim”, Zonen Gods (in de S.V. vaak overgezet door 

“kinderen Gods” ) een getalswaarde hebben van 153. Men weet, hoe men daartoe komen 

kan. In het Hebr. en ook het Grieks wordt een getal voorgesteld door een letter. A is 1, b 2 en 

zo heeft elke letter zijn eigen getal. Telt men die getalswaarden van alle letters samen, dan 

krijgt men de getalwaarde van een woord of naam. J H V H (Jehovah) heeft tot waarde 26: J 

= 10, H =5, V = 6, H = 5. Zo geeft de term “zonen Gods” tot uitkomst 153. Men heeft verder 

gevonden, dat de getalwaarde van het woord “vissen” (ichthus) en van “net” (to diktuon) sa-

men 1224 is, d.i. 8 x 153. Indien er dus enig onderricht ligt in deze dingen, legt het laatste 

teken nadruk op de zekerheid, dat alleen degenen die door de Vader aan Christus gegeven 

zijn tot de groten behoren. Bijzonder door de opstanding, want het getal 8, een nieuw begin, 

dat na het zevenvoud, wijst daar op. 

 

Luitenant-Kolonel F. Boberts geeft een uitlegging die de voorgaande aanvult. Hij heeft een 

lijst opgemaakt van hen, van wie de Schrift meedeelt, dat ze een directe zegen van Christus 

ontvangen hebben en komt daarbij tot een aantal van 153. 

 

DE HEERE.  
Johannes, de peinzende, ziet het eerst, dat het de Heere is. Hij zegt het tegen Petrus. Deze 

omgordt zich, d.i. doet het over- of opperkleed aan, want hij was naakt, d.i. stond in zijn on-

dergoed. Voor de Heere kon hij zo niet verschijnen. Het aandoen van het opperkleed bewijst, 

hoe Hij in Christus de Heere ziet. Hij springt in zee en is hiermee, evenals in het vijfde teken, 

type van een groep die Hem tegemoet gaat. Daarna keert Hij terug om de arbeid te voltooien. 

Men trekt het net aan land en ledigt het niet in het schip. Dit is beeld van (het feit, dat de in 

de laatste trek gewonnen gelovigen zonder tussentoestand overgaan in het Koninkrijk der 

hemelen. 
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Aan land gekomen is alles gereed. Niet zij, maar de Heere Zelf bereidt een maaltijd. Het “za-

lig zijn de dienstknechten welke de heer als hij komt, zal wakende vinden; voorwaar Ik zeg 

u, dat hij zich zal omgorden en zal ze doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen”, 
Luk. 12: 37, wordt hier reeds voorvervuld. Zij mogen mede van hun vissen brengen tot toe-

spijs. Het maal zelf bereidt de Heere. Hij geeft brood en vis, bewijs, dat Hij niets van hen no-

dig heeft. Hij bewijst Zich ook hier de Algenoegzame. 

SLOT.  
Hiermee zijn we aan het einde gekomen. Wie verder licht heeft over een en ander of over de 

153 vissen van het laatste teken in het bijzonder, geve dat. De toekomst zal ook hierin de vol-

le betekenis leren door de symbolische vervulling. Dan zal tevens de waarheid blijken van 

Johannes laatste woord: “Daar zijn nog vele andere tekenen die Jezus gedaan heeft, welke, 

zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschreven boe-

ken niet zou bevatten”, 21: 25. Dit is een diepe waarheid. Waar Jezus is de “Ik ben”, de Je-

hovah, gaat Zijn woord en daad uit boven de wereld. De wereld kan Hem en Zijn volheid niet 

bevatten, noch in woord, noch in daad, want Hij is meerder dan de wereld, omdat in Hem 

alles geschapen is, Kol. 1: 16, grondtekst. Hij omvat het al, het al kan Hem niet bevatten. Hij 

is Heere en God boven alles. 

 

Tot besluit. 

We vonden, hoe de 8 tekenen in tweemaal vier te verdelen zijn. Elke groep vormt een geheel 

op zichzelf. Een en ander overzichtelijk neergezet, geeft het volgende: 

 

Israëls gesteldheid bij   A1   Geen wijn. Ten volle er in voorzien. 

de eerste komst     B1   Op het punt van te sterven. 

          De 7de ure, 

B2   38 jaar krank. Op de Sabbat. 

A2   Geen brood. Ten volle er in voorzien. 

 

Israëls gesteldheid bij  

de tweede komst 

C1   De zee. “Ik ben”. 

D1  De blindgeborene ontvangt  

      het gezicht. 

D2  De gestorvene en begravene ontvangt  

       het leven. 

C2   De zee. “Het is de Heere”. 
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De Vrijheid 

(Vervolg). 

Als het woord “boulèma” (of een verwant woord) gebruikt is, is er geen andere oplossing 

mogelijk, geen kwestie van weerstaan. Het is een vast besluit. Het woord “thelèma” (of een 

verwant woord) duidt slechts een verlangen aan. En dat kan weerstaan worden. Men kan alle 

teksten naslaan waar die woorden gebruikt worden en men zal zien dat onze gevolgtrekking 

nergens tegengesproken wordt. 

In sommige gevallen, zoals 1 Tim. 2: 4 en 2 Petr. 3: 9, waar de betekenis dezer woorden van 

het grootste belang is voor een juiste uitleg, weten we dus waaraan ons te houden. We steunen 

dan niet op vooropgestelde gedachten, op ons gevoelen, op het onderwijs van kerk of sekte, 

doch op God zelf. 

 

Het antwoord op de vraag: “kunnen we Gods wil weerstaan?” is dus zeer eenvoudig: ja, als 

het over Gods verlangen gaat, neen, als het een Zijner besluiten betreft. 

 

We kunnen dus zeggen dat iedere mens een zekere vrijheid heeft, die, onder meer, hierin be-

staat, dat hij in zekere dingen God kan weerstaan. 

 

Zij, die trachten te loochenen dat de mens een zekere vrijheid heeft, wijzen op de talrijke in-

vloeden waaraan de mens onderworpen is. Zo is er allereerst de erfelijkheid. De theorie der 

chromosomen en der genen meent in onze cellen deeltjes te moeten onderscheiden die we van 

onze voorouders geërfd hebben en die alle kenmerken bepalen waardoor we van elkander 

onderscheiden zijn, tot in de minste kleinigheden: de kleur van ons haar, de vorm van onze 

nagels enz. En zeer zeker laten de feiten zien dat de erfelijkheid een uiterst belangrijke rol 

speelt. Maar niets bewijst dat de erfelijkheid alles volkomen bepaalt. Het is integendeel be-

wezen dat men haar invloed kan wijzigen en men b.v. gunstige eigenschappen méér kan ont-

wikkelen en nadelige kan verzwakken. 

Er is ook de invloed van de kring waarin men leeft. Maar ook deze kunnen we in zekere mate 

controleren. In het kort, we kunnen wel aannemen, dat al wat in het verleden geweest is en 

zelfs al wat in de toekomst zal geschieden een invloed op ons heeft, zodat we dus afhangen 

van de gehele schepping die een eenheid vormt waarin alles solidair is. Doch we herhalen dat 

dit alles nog niet wil zeggen, dat onze wi1 geheel door die invloeden bepaald wordt. We 

moeten daarbij niet vergeten dat, zelfs als we soms gedwongen zijn in zekere zin te handelen, 

onze keuze daarom nog vrij kan zijn. Men ziet dus dat, onafhankelijk van onze vrijheid ten 

opzichte van Gods verlangen, er in de natuurlijke sfeer ook nog vrijheid kan zijn. 

 

Nu stemmen sommigen toe, dat men in zekere mate vrij kan zijn God te weerstaan, maar 

zeggen dat de eigenlijke vraag is of we uit onszelf wel anders kunnen dan God weerstaan. 

Zie menen dat het niet kunnen weerstaan aan het kwade tot gevolg heeft dat we niet anders 

dan weerstaan kunnen aan het goede. Volgens hen kunnen we alleen dan niet-weerstaan aan 

God, als Hij in ons werkt op een bijzondere wijze, die geheel onafhankelijk is van ons. 

 

Ze komen tot deze gedachte omdat ze denken dat er een zekere kracht nodig is om niet-te-

weerstaan. Waar we nu allen toestemmen dat de mens uit zich zelf niets kan doen, heeft hij 

dan ook volgens hen de kracht niet om niet-te-weerstaan. Die moet hem eerst door God ge-

geven worden. Het niet-weerstaan is echter passief, er is daartoe juist geen kracht nodig, men 

geeft zich over aan de uitwendige invloed. Men laat zich redden. Als de mens daarna iets 

doet naar Gods wil, dan doet hij dat niet in eigen kracht: het is God die in hem werkt. De 

mens kan uit zichzelf niets positief, hij kan alleen weerstaan. 
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Men kan echter aandringen en beweren dat de boze invloeden, waaraan we niet kunnen 

weerstaan ons beletten een passieve houding te nemen tegenover de goede invloeden. Laat 

ons twee uiterste gevallen beschouwen. 

 

Als de mens de kwade invloeden niet weerstaat, doch we1 op volledige wijze, de goede, dan 

werken alleen de boze krachten (als God dat toelaat) en zijn zijn handelingen volkomen 

slecht. 

 

Als de mens noch aan het goede, noch aan het kwade weerstaat, dan is hij volkomen passief 

in alle opzichten en zal alles afhangen van de uitwendige invloeden. Nu spreekt het vanzelf 

dat God Zich door niets laat tegenhouden en de mens kan vrijmaken en bewegen tot zekere 

goede daden. De mens die God niet weerstaat kan dus goede dingen verrichten al is hij slaaf 

der zonde. Er is geen enkele tekst die toelaat te veronderstellen dat het slaaf zijn van het 

kwade ons zou verplichten Gods genade te weerstaan.  

Maar nu is de genade er bij gekomen en de gevallen mens kan haar weerstaan of niet weer-

staan. De vraag is inderdaad niet in de eerste plaats om iets goeds te doen, doch wel zich door 

God te laten redden uit de slavernij en zich daarna te laten bekrachtigen tot het doen van het 

goede. 

 

Verder zullen we zien dat heel de Schrift toont dat we steeds een passieve houding kunnen 

aannemen als het Gods werking betreft. Het is ook slechts op deze wijze dat we het betrekke-

lijk goede kunnen verklaren, dat er in de ongelovige wereld nog aanwezig is, willen we alles 

niet tot een poppenspel herleiden. Daarom vermaant Paulus ons dan ook dank te zeggen voor 

alle mensen (1 Tim. 2: 1) en voor alle dingen (Ef. 5:20; 1 Thes. 5: 18). 

 

Het spreekt vanzelf dat men in de praktijk altijd min of meer weerstaat, dat de uitwendige 

invloeden van allerlei zaken afhangen en dat alles dus zeer ingewikkeld is. God kent echter 

alle dingen en ook ieders verantwoordelijkheid. Hij verlangt van ons niet méér dan we, door 

Zijn bemiddeling, kunnen (hetzij onmiddellijk, hetzij nadat we Hem eerst om de nodige ge-

nade gevraagd hebben). 

 

We beweren dus, dat de mens steeds verantwoordelijk is tegenover God, omdat Hij vele din-

gen mogelijk maakt of wil maken, en omdat de mens Gods verlangen kan weerstaan. Bij de 

niet-wedergeborene is Gods werking uitwendig, door middel van de schepping en de schepse-

len. Doch dit is voldoende om hem toe te laten Gods onwaarneembare kracht en goddelijk-

heid te kennen en Hem als God te verheerlijken. Na de wedergeboorte is die werking inwen-

dig en kan de mens toelaten het goede te willen. 

 

Dat zijn mooie redeneringen, zal iemand zeggen, maar toon ons dat nog duidelijker uit de 

Schrift. Hier nu voelen we ons geheel op ons gemak, want tegenover enkele teksten, die uit 

het verband gerukt, op het eerste zicht schijnen te zeggen dat God steeds op ons werkt zonder 

dat we daartoe enige aanleiding geven, staat de gehele Schrift die zich tot de mens richt als 

een redelijk en vrij wezen. Zo lezen we b.v.: 

 

Deut. 28: 1, 2: “En het zal geschieden, indien gij de stem des Heeren, uws Gods, vlijtiglijk 

zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijne geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de 

Heere, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. En a1 de zegeningen zullen over 

u komen, en u aantreffen, wanneer gij de stem des Heeren, uws Gods, zult gehoorzaam 

zijn”. 
 

Deut. 30: 19: “Ik neem heden ulieden tot getuigen de hemel en de aarde: het leven en de 

dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kiest dan het leven, opdat gij zult leven, gij 
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en uw zaad.” 

 

Joz. 24: 15: “Kiest u heden, wien gij dienen zult: hetzij de goden, welke uwe vaders, die aan 

de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker 

land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den Heere dienen”  
 

Jes. 1: 19: “Indien gijlieden gewillig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; 

maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden.” 
 

Jes. 65: 12: “Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krom-

men, omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij 

hebt niet gehoord, maar hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt verkoren het-

geen, waaraan Ik genen lust heb.” 
 

Amos 5: 14: “Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij zult leven.” 

 

Mat. 15: 28: “U geschiede, gelijk gij wilt.” 

 

Mat. 22: 3: “En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij 

wilden niet komen.” 
 

Joh. 5: 40: “En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” 

 

Joh. 7: 17: “Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God 

is.” 

 

Jak. 4:7-10: “Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden. 

Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars en zuivert de harten, 

gij dubbelhartigen! Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent: uw lachen worde veran-

derd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heere, en Hij zal u 

verhogen.” 

 

Op. 22: 17: “En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.” 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De gelijkenis van Mat. 13 is ook zeer leerrijk in dit op-

zicht. Men ziet hoe hetgeen aangeboden wordt, door de mens ofwel kan geweigerd (en dan 

door Satan weggenomen), ofwel oppervlakkig, ofwel geheel aangenomen kan worden.  

Men lette ook op teksten zoals deze: 

Job 21: 14: “Nochtans zeggen zij tot God: Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen 

hebben wij geen lust.” 

Job 24: 13: “Zij zijn onder de wederstrevers des lichts; zij kennen Zijn wegen niet, en zij 

blijven niet op Zijn paden.” 

 

Hand. 7: 51: “Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en ogen, gij wederstaat altijd de  

Heilige Geest; gelijk uw vaders, ook gij.” 

 

Hebr. 10: 26-29: “Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvan-

gen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke 

verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als ie-

mand de Wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of 

drie getuigen ; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den 
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Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des Testaments onrein geacht heeft, waardoor 

hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?”  
 

2 Tim. 3: 8: “Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze 

de waarheid tegen.”  

Ook de volgende teksten spreken van weerstand ten tegenstand: 2 Tim. 2:25; Hand. 18:6; 

Rom. 13:2. Mag men aannemen dat God hen in die slechte weg leidt of laat leiden zonder dat 

ze daartoe enige aanleiding geven? We zien integendeel dat, zelfs als het schepsel weerstaat, 

God het in Zijn erbarmen niet verlaat. Het plan Gods bestaat juist in het leiden der schepping 

tot de volmaking, zoveel mogelijk zonder dwang, al gaat het ook soms tegen de wil van het 

schepsel in. 
De mens is niet verantwoordelijk voor zijn natuurlijke positie, voor zijn zondige staat. Rom. 5: 13 zegt heel 

duidelijk: “de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is”. Doch de mens is verantwoordelijk als hij in die 

toestand blijft, terwijl God hem toont (b.v. door de wet) in welke toestand hij zich bevindt en hem door genade 

de middelen geeft om er uit verlost te worden. Onze rede en onze vrijheid maken ons verantwoordelijk. 

 

We vestigen verder nog de aandacht van de lezer op een zeker aantal Schriftdelen waar er 

sprake is van des mensen wil, a1 blijkt dit niet uit een oppervlakkige lezing. Het Grieks heeft 

meerdere uitdrukkingen voor “niet”, waarvan de voornaamste “ou” en “mè” zijn. (Zie ons 

werk “Wat de Konkordantie leert”). Het eerste woord is absoluut en objectief (d. i. onafhan-

kelijk van de mens). Het gaat hier over een feit (zie b.v. Mat. 6: 24 en Joh. 2 :3 ) .  Het tweede 

woord is relatief en subjectief (d.i. de zaak hangt af van de wil des mensen). Men kan in dit 

laatste geval “niet wil” in plaats van “niet” lezen. Ziehier enige voorbeelden, die in verband 

staan met ons onderwerp: 

 

Mat. 13: 19: “Als iemand dat woord des koninkrijks hoort, en niet verstaat (niet wil ver-

staan), zo komt de boze, en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was.” 

 

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) in 

de naam des eniggeboren Zoons van God.” 

 

Joh. 12:48: “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 deze profeet niet zal gehoord hebben 

(niet zal willen gehoord hebben), uitgeroeid zal worden uit den volke.” 

 

2 Thes. 2: 11, 12: “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leu-

gen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd heb-

ben (niet hebben willen geloven) maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtig-

heid.” 

 

Als de natuurlijke mens niet waarlijk vrij was en, tenminste op onrechtstreekse wijze, Gods 

wil in het geheel niet kon doen, hoe zou het dan mogelijk zijn, hem aan de boze over te laten, 

hem te laten sterven in zijn zonden, hem uit te roeien, hem te straffen in het vuur, hem te ver-

oordelen.  

Als de mens slechts een levende pop was, dan zou God verantwoordelijk zijn voor de zonde 

en alles, inbegrepen Gods Woord, onbegrijpelijk zijn. Indien God een wereld zonder vrijheid 

had willen scheppen, dan zou hij ten minste de zonde niet ingebracht of toegelaten hebben. 

En zou Hij een dergelijke onmogelijkheid gedaan hebben, en die poppen aan het kwaad on-
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derworpen hebben, dan zou (Hij ze toch zeker niet veroordelen en straffen! 
(
Zij die een abso-

luut determinisme, zonder enige vrijheid, verdedigen, moeten noodzakelijkerwijs er toe ko-

men te zeggen, dat God de zonde in de schepping gebracht heeft als een noodzakelijk iets. 

Dan is God geen God meer. 

 

De verantwoordelijkheid van de mens wordt uitdrukkelijk bevestigd door Gods Woord: 

 

Rom. 1: 20, 21: “Want Zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, 

uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige (lees: onwaarneembare) kracht 

en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn: omdat zij, God kennende, 

Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt.” 

Laat ons nu nader onderzoeken hoe de vrije daad van de mens tot bepaling komt. 

 

Een der hogere vermogens, die de mens onderscheidt van het dier, is het verstand of de rede.  
Sommige wezens hebben noch kennis, noch oordeel (b.v. een stuk hout, een plant). Ze bewegen zich of worden 

bewogen tot een zeker doel, doch weten het niet. Andere wezens, zoals de dieren, erkennen dat iets goed is, 

zonder het te weten, d.i. zonder het begrip van het goede te bezitten. Hun oordeel is instinctief. Indien er iets 

verstandigs in hun daad is; is het niet hun eigen verstand. Doch de mens weet, vergelijkt bepaalde dingen die 

goed zijn en oordeelt door middel van zijn eigen verstand. Dit oordeel is vrij. 

 

De vrijheid staat in verband met het verstand. Inderdaad, de verstandelijke kennis geeft ons 

de gedachte van het absoluut goede en laat ons toe te kiezen tussen meerdere relatief goede 

dingen. Daarentegen voert de zinnelijke kennis het dier op onweerstaanbare wijze tot een 

daad. 

UITVERKOREN TOT BEHOUDENIS. 

Deze uitdrukking vindt men slechts eenmaal in de Schrift (2Thes. 2:13). Steeds wordt er ge-

zegd dat sommigen uitverkoren zijn om een opdracht te vervullen (zoals b.v. Israël en de 

Apostelen). Nu is het woord “uitverkoren”, in de bovengenoemde tekst, de vertaling van “ai-

reomai” en dit werkwoord betekent letterlijk: “verkiezen” in de zin van “liever hebben” zie 

b.v. Fil. 1:22 en, Heb. 11:25). 

 

We zien inderdaad (dat er een tegenstelling gemaakt wordt tussen hen die verloren gaan (vs. 

10), die de waarheid niet hebben geloofd (vs. 12) en de Thessalonicensen waarvoor Paulus 

God dankte omdat ze van den beginne (vs. 13) van Paulus prediking het woord hadden aan-

genomen (1Thes. 1:6,9). Voorzeker verkoos God aan deze laatste de behoudenis te geven en 

niet aan hen die een welbehagen hadden in de ongerechtigheid. 

 

Men ziet dus dat het hier iets heel anders betreft dan de gewone uitverkiezing (eklogè) en de 

schrift dus niet spreekt over uitverkiezing tot behoudenis. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII No. 9 September 1937 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 9. 

 

DE EERSTGEBORENE UIT DE DODEN 

“Die de dood heeft te niet gedaan”. 1 Tim. 1: 10b. 

 

Christus opstanding is het grote keerpunt in de toestand waarin geheel het menselijk geslacht 

door Adams zonde gekomen is. Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen en door 

de zonde de dood. Christus nu heeft de dood te niet gedaan. 

 

Dit is een woord van geweldige diepte. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament lezen we 

van opwekkingen uit de doden. Maar zij wie dat te beurt viel, zijn weer gestorven. Mozes en 

mogelijk de heiligen die na Christus opstanding uit de graven zijn gegaan, zijn de enige uit-

zonderingen. Alle anderen zijn weer gestorven. Hun opwekking was een tijdelijke. De dood 

werd voor hen niet te niet gedaan. Nog veel minder deden zij zelf de dood te niet. Dat deed 

Christus, en daarom is Zijn verrijzenis het grote machtige feit dat aan de dood niet alleen een 

halt toeroept maar deze tevens van zijn kracht berooft. 

 

Christus opstanding is een geboorte uit de dood. Hij heet daarom de Eerstgeborene uit de do-

den. (Col. 1: 18). Men sta hier wel bij stil: de Eerstgeborene uit de doden. Dit is een Godde-

lijk raadsel. We zien wel, dat leven uit leven voortkomt. Maar ongehoord en ongekend is het 

feit, dat leven uit de dood voortkomt. Dat kon alleen God op bijzondere wijze bewerken. 

 

Christus is geboren uit de dood. Petrus zegt, dat God de smarten des doods ontbonden heeft 

(Hand. 2: 04). Smarten betekent geboorteweeën. Zijn lichaam in de dood neerliggend, werd 

als het ware de moederschoot voor Zijn herbaring. Uit Gods Heilige Die in de Sheool neder-

gedaald is, wordt de Eerstgeborene uit de doden verwekt. Evenals Hij door de Vader gegene-

reerd is uit Maria (nadat Hij Zich eerst ontledigd had), zo is Hij door andermaal verwekt, 

maar nu uit Zijn eigen lichaam dat Hem de moederschoot des levens werd. Dit is een grote 

verborgenheid. Paulus bidt dan ook, dat zijn navolgers verlichte ogen des verstands mogen 

krijgen om te verstaan welke de uitnemende grootheid van Gods kracht is, die Hij heeft doen 

inwerken toen Hij Christus uit de doden heeft opgewekt, Ef. 1: 19, 120. 

 

Hoe is deze tekst nu in overeenstemming te brengen met 2 Tim. 1: 10, die zegt dat Christus 

de dood heeft te niet gedaan? Eenvoudig aldus: Christus heeft van te voren geloofd dat de 

dood Hem niet houden kon. Hij heeft geloofd, dat Hij ten derde dage zou verrijzen. Omdat 

Hij vertrouwde op Zijn God. Toen heeft Deze dat geloof bekroond door de inwerking Zijner 

kracht. Zo is er een opeenvolging geweest van geloof en kracht. Christus had door het geloof 

de dood reeds te niet gedaan wegens Zijn vertrouwen op God. En Deze maakte Zijn geloof 

waar en liet Hem uit de dood geboren worden. De dood baarde een eerstgeborene. Dat is het 

machtig feit van Christus opstanding. 

 

Dit feit wordt van meer dan één zijde belicht. In Col. 1: 18 en Hand. 2: 24 heet het een ge-

boorteproces, in 2 Tim. 1: 10 een te niet doen, d.i. geheel krachteloos maken en in 1 Cor. 15: 

54 dat we zeker ook wel op Christus mogen toepassen, is het dat de dood verslonden is tot 

overwinning. 
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We staan, in Col. 1: 18 en 1Cor. 15: 54 voor het wondere feit, dat de krachten die tegen het 

leven in werken, omgezet worden en nu het leven moeten voortbrengen. De dood wordt om-

gezet in leven, hij baart iets, dat hem te sterk is, de vijand wordt overweldigd en zijn kracht 

omgezet tot overwinning. Door de dood heen breekt het nieuwe leven baan. Gods inwerkende 

kracht doet hem te niet De dood, die Christus eerst verzwolgen had, wordt verzwolgen door 

het overvloedige leven dat er op inwerkt. 

 

Zo bezien blijkt, dat geen der opgewekten dat te beurt is gevallen. Zij zijn niet uit de dood 

geboren. Zijn kracht werd voor een tijd opgeheven. Niet blijvend. Maar Christus is ten volle 

aan zijn greep ontkomen, wat meer is, heeft hem in Zijn macht, is Eerstgeborene uit de do-

den. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over Hem. Hoe groot is Zijn geloof ge-

weest, hoe sterk Gods kracht. 

 

De Vrijheid 

(Vervolg) 

 

Als God ons zekere genade aanbiedt (hetzij uitwendig door de schepping, hetzij inwendig 

door de werking van de Heilige Geest), kan ons verstand ze in aanmerking nemen of niet. 

Hierin ligt onze vrijheid tegenover God. Maar dit bepaalt onze daad nog niet! Deze komt, 

zoals alles wat “is”, uit God. Als de mens Hem niet weerstaat, kan God de wil bewegen zich 

in de goede richting te bepalen en aldus tot een daad te voeren.  

Al wat werkelijk “is” in onze daad komt uit God, de Bron van alle “zijn”. Het missen, wat 

niet “is”, komt van ons. 

 

Als de mens weerstaat, kunnen er zich twee gevallen voordoen:  

1. God kan het tekortkomen toelaten, al veroordeelt Hij het. Hij geeft dan geen bijzondere 

genade om de zonde te beletten.  

2. God laat de zonde niet toe en geeft dan, uit lankmoedigheid of om enige andere reden, de 

nodige genade om de zonde te beletten. 

We hebben een voorbeeld in 1 Cor. 9: 17 “Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon; 

maar indien onwillig, de uitdeling  is mij echter toebetrouwd”. Indien Paulus niet aan God 

weerstaat, maar gewillig het Evangelie predikt, zal hij een beloning krijgen. Doch indien Pau-

lus weerstaat, zal God hem, tegen zijn wil in, de nodige kracht geven om toch zijn opdracht te 

vervullen. In beide gevallen is het Gods daad, doch in het eerste geval is het ook Paulus daad. 

In geval Paulus slechts een pop was in Gods handen, zou hij het contrast kunnen maken tus-

sen gewillig en onwillig? 

Zelfs in dit geval beweegt God de mens tot de daad, als is deze slecht. Men kan dit vreemd 

vinden. Men denke echter aan wat de Schrift over dergelijke gevallen zegt. Nadat Judas 

steeds het goede weerstaan heeft, zegt de Heere tot hem ; “Wat ge doet, doe het snel”. 2 

Thes. 2 : 1 1  zegt van hen, die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben; dat God hun 

een kracht der dwaling zendt, dat zij de leugen, zouden geloven. Men leze ook 1 Kon. 22: 22, 

23; Ps. 81: 13. Verder zijn er veel teksten die zeggen dat God verblindt (Joh. 12: 40), het hart 

verhardt (Ex, 4 ; 21; Rom. 9: 18; Hand. 19: 9) enz. na een verwaarlozing van wat de Heere 

hen aangeboden heeft. Dergelijke schriftdelen, slecht begrepen, hebben sommigen er toe ge-

leid te zeggen dat de mens slechts een pop is en dat God ook de zonde in de schepping heeft 

gebracht. 

 

God is oorzaak (direct of indirect) van elke daad als daad. De zonde is een daad die gepaard 

gaat met een missing. De daad als zodanig is uit God, de missing komt voort uit de vrije wil 
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die aan God weerstaat. God is dus de oorzaak van de daad, maar niet van de zonde. Dit laat-

ste zou onredelijk zijn, want God kan niet willen wat Hij niet wil (d.i. wat zonde is). Het zou 

ook onmogelijk zijn, want God “is” en de zonde is een gebrek aan “zijn”. 

 

Men spreekt van “voldoende” en van “afdoende” genade. De eerste is voldoende om de mens 

te leiden tot een besluit of een daad, die overeenkomt met Gods wil. Het komt er dan inder-

daad slechts op aan God niet te weerstaan. En dat kan men altijd. Deze genade is ”voldoende” 

om de goede daad in aanmerking te nemen, doch kan de daad zelf nog niet voortbrengen. 

Daartoe is “ afdoende” genade nodig. We herhalen dus dat het schepsel niets uit zichzelf kan 

doen dan iets negatiefs: weerstaan, verwarring stichten, tekort komen, zondigen. En dat nog 

slechts als God het toelaat. 

Vooruitgang in de vrijheid.  
Een verkeerde gedachte van wat vrijheid is, voert er toe zich af te vragen hoe het mogelijk is 

vrij te zijn, als men zich aan God onderwerpt. Men meent dan dat, hoe meer men van Hem 

afhankelijk is, des te minder men vrij is, want des te minder kan men zondigen. Men moet er 

steeds aan denken dat de vrijheid niet bestaat in het slecht kunnen handelen. Vrij zijn bete-

kent kunnen weerstaan aan uitwendige invloeden, hetzij goede of kwade. 

 

Ten opzichte van God zijn we steeds vrij: de natuurlijke mens kan evengoed God weerstaan 

als de in-Christus-volmaakte. We spreken hier niet over de vraag of ze beiden in dezelfde 

maat zullen weerstaan. Hoe nauwer men met God in gemeenschap staat, des te meer is het 

verstand verlicht en des te dwazer is het Hem te weerstaan. 

 

Er is vooruitgang in de vrijheid t.o.v. God want de waarheid maakt vrij (Joh. 8: 32). De na-

tuurlijke mens kan slechts van Gods wil kennen, wat hij door zijn natuurlijke vermogens kan 

verstaan. Het is alleen in deze begrensde kennis dat hij kan weerstaan. Het begrip vrijheid 

heeft weinig of geen zin als het gaat over wat we niet kunnen kennen. De wedergeborene kan 

ook verstaan de dingen die des Geestes Gods zijn en zijn vrijheid is dus ruimer. Dat is nog 

meer het geval met hen die gerechtvaardigd en in Christus volmaakt zijn. 

 

Ook ten opzichte van het kwaad is er vooruitgang in de vrijheid. Door onze natuurlijke ge-

boorte zijn we slaven der zonde en bezitten we dus niet de macht in onszelf om daaraan te 

weerstaan. Na de wedergeboorte kan men het goede willen, al kan men het nog niet doen. Hij 

die der zonde gestorven is, is van de zonde vrij en hoe nauwer we met Hem in gemeenschap 

komen, hoe meer we aan die vrijheid deel hebben. Laat ons die vooruitgang in de vrijheid wat 

nader beschouwen. (Men herleze ook wat we in vroegere opstellen schreven over de drie sfe-

ren van zegening). 

 

Iemand die in een ”godsdienstig” midden is grootgebracht, zal meestal “godsdienstig” zijn. 

Die “godsdienst” hangt echter af van de omstandigheden. Die mens behoort niet tot die be-

paalde groep door persoonlijke overtuiging, maar door traditie, omdat zijn ouders er toe beho-

ren. Indien hij in een ander midden was grootgebracht, zou hij evengoed vrijdenker, bol-

sjewist of iets anders geweest zijn. Dergelijke mensen kunnen elkaar onderling ophitsen door 

middel van de kracht die uit een groepering voortkomt, door vergaderingen, toespraken, fees-

ten enz. Ze worden op deze wijze nog meer aan banden gelegd en geheel blind, zodat ze niets 

meer zien van wat er buiten hun kring gebeurt. Hun doel is, op zich zelf genomen, dikwijls 

uitstekend menslievend, idealistisch, vooruitstrevend, zelfs “christelijk”. Hun werken kunnen 

zeer nuttig zijn in zekere opzichten. Maar dat alles is puur menselijk. Zelfs als ze van God, 

van “Jezus”, van de Heilige Geest spreken, is het niet op geestelijke wijze. God werkt niet in 

hen met Zijn geestelijke kracht. Zo kunnen dan de meest beschaafde mensen, van de hoogste 

cultuur, ten slotte slechts slaven zijn van de machten, die hen van God afleiden. Het schijn-

baar goede kan een zeer afdoend middel zijn om ze te binden en van het ware goede te ver-
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wijderen. Men vergete niet dat Satan zich kan voordoen als een engel des lichts. 

 

Als men de Schriftdelen onderzoekt, waarin de woorden “energeö” (inwerken), “energeia” 

(inwerking) en “energèma” (het resultaat) gebruikt worden in verband met Gods geestelijke 

werking, dan bemerkt men dat er nooit sprake is van een dergelijke rechtstreekse inwerking 

in de niet-wedergeborenen. We leren integendeel, dat er andere krachten in hen werken: 

 

Satan werkt in de ongerechtige, 2 Thes. 2: 9. 

 

De Overste van de macht der lucht werkt in de zonen der ongerechtigheid, Ef. 2: 2. 

 

Er is een werking der dwaling in hen die de waarheid niet willen aannemen, 2 Thes. 2: 11. 

 

De lusten der zonde werken in hen die in het vlees zijn, Rom. 7: 5. 

 

Maar God verlaat niet spoedig de zondaar en hoe machtig ook die krachten der leugen zijn, 

die de mens in slavernij houden, er is een uitweg. God biedt nog dikwijls Zijn hulp aan en wil 

de ijdelheid laten inzien van al wat niet naar Zijn wil is. God toont Zich in de schepping en 

laat de zondaar gevoelen hoe zwak en onwaardig hij is. Hij kan ook allerlei beproeving toela-

ten, zodat de mens gedrongen wordt, zijn nood uit te roepen en zich tot zijn Schepper te wen-

den. Als hem God Zijn wil doet inzien, dan kan hij uitroepen: “O God wees mij arme zon-

daar genadig”.  
 

De wedergeborene is meer vrij. Hij is een nieuwe sfeer ingegaan en kan de dingen begrijpen 

die des Geestes Gods zijn. God spreekt hem dan ook niet slechts uit de schepping toe, maar 

ook rechtstreeks door de Heilige Geest. Er is een levendmakende werking, die zich uitbreidt 

over al zijn vermogens en hem toelaat een beter inzicht te hebben, meer acht te geven op het 

goede en minder Gods wil te weerstaan. Hij kan dan zelfs Satan weerstaan (Jak. 4:7). 

 

De van boven geborene is echter nog gevangene in de wet der zonde (Rom. 7:23). Hij heeft 

wel de wil, doch niet altijd de macht het goede te doen. Hij is nog “kind” en blijft nog slaaf 

van de beginselen der wereld (Gal. 4: 1-3). Hij zou zich rekenschap moeten geven van zijn 

toestand en dan uitroepen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?” Dan zou God hem 

verder helpen, hij zou groeien in vrijheid. Doch helaas, dikwijls blijft hij achter door onacht-

zaamheid, door luiheid, omdat hij nog in eigen kracht wil werken of omdat hij denkt reeds 

zijn doel bereikt te hebben. 

 

De godsdienstige groepen kunnen een zeker aantal wedergeborenen omvatten. Ze verdedigen 

hun geloofsbelijdenis, hun kerk, hun ritueel en doen allerlei betrekkelijk goede dingen. Doch 

ze denken niet verder te moeten gaan. Ze erkennen wel in het algemeen niet de volle waar-

heid te bezitten en niet volmaakt te zijn, doch wee hem, die een opinie durft te hebben die 

van de hunne verschilt of op enig gebrek wijst van hun groep. Er ontstaat soms wel een op-

wekking die enige hunner beïnvloedt, doch als deze te veel afwijken van de meerderheid, 

worden ze buitengeworpen of scheiden ze zich af om een nieuwe groep te vormen. Deze is 

meer levend in het begin, doch wederom denken ze tot de volle waarheid gekomen te zijn en 

laten zich binden door het niet acht geven op de waarheid waartoe ze nog niet gekomen zijn. 

 

Sommigen gaan echter verder en worden door God in de positie van “zoon” geplaatst. Ze 

bereiken dan een nieuwe sfeer, waar de vrijheid groter is omdat ze der zonde dood en “in 

Christus-Jezus” zijn. Ze zijn vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom. 8: 2) en hebben deel 

aan de vrijheid der nieuwe schepping. De geest woont in hen en verlicht hun geestelijk ver-

stand. Ze kunnen meer dan ooit inzien wat goed en kwaad is, beter Gods wil onderscheiden 
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van de verleidingen van Satan, de nadelige invloeden der wereld en de hoogmoedige neigin-

gen van het “ik”. Ze weerstaan beter aan het kwaad en minder aan het goed. Ze laten God 

werken en kunnen zo velerlei “afdoende” genade deelachtig zijn. 

 

De “zonen” moeten er op letten naar de geest te wandelen, want ze kunnen zich nog door de 

begeerten des vleses laten beheersen, en dat zou hen beletten te doen wat ze eigenlijk zouden 

willen, d.i. Gods wil (Gal. .5: 16, 17). 

 

De volle vrijheid, zelfs in dit leven, is bereikbaar in de sfeer der volmaaktheid, waar God al-

les is. Zij, die in de tegenwoordige aioon, deze positie bereiken (en dan lid zijn van de Ge-

meente der Verborgenheid, van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is), blijven echter 

blootgesteld aan de invloeden der andere sferen, vooral omdat hun stoffelijk lichaam zich nog 

niet in de hoogste sfeer bevindt. Maar in beginsel zijn ze geheel meester van hun daden en 

kunnen leven overeenkomstig hun volmaakte positie. Dan is Christus hun leven. 

 

De waarheid maakt vrij zowel t.o.v. God als t.o.v. het kwaad. Hoe meer we de waarheid (en 

dus Gods wil) zien, in des te meer opzichten zij we vrij Zijn verlangen te doen. Doch we zien 

dan ook des te beter het onredelijke in van wat niet volgens Gods wil is en kunnen dus beter 

het kwaad weerstaan. 

 

We hebben hierboven enkele teksten onderzocht, die in betrekking met de ongelovigen de 

woorden “energeö”, “energeia” en “energèma” gebruiken. Nu kunnen we ook enkele Schrift-

delen vermelden, die over de goddelijke inwerking in de gelovigen handelen. We zien dan dat 

Gods Woord in hen werkt (1 Thes. 2: 13). Gedurende de tijd der Handelingen werkte de Hei-

lige Geest op een bijzondere wijze, naar Zijn wil gaven uitdelende (1 Cor. 12: 6, 10, 11; Gal. 

3 : 5 ) .  Hoe verder men gaat op de weg der behoudenis, hoe inniger men in gemeenschap met 

God is en des te meer werkt Hij in ons. We lezen dan ook in verband met de leden van het 

Lichaam: 

“Die alle dingen inwerkt naar de raad van Zijn wil”, Ef. 1: 11. 

 

“De uitmuntende grootheid Zijner kracht (zij) aan ons, die geloven, naar de inwerking der 

sterkte Zijner macht”, Ef. 1: 19. 

 

“Die Hij ingewerkt heeft in Christus”, Ef. 1: 20. 

 

“De gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de inwerking Zijner kracht”, Ef. 3: 7. 

 

“Hem nu die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of den-

ken, naar de kracht, die in ons werkt”, Ef. 3: 20. 

 

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

 

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk 

lichaam, naar de inwerking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”, 
Fil. 3: 21. 

 

“Strijdende naar Zijne werking, die in mij werkt met kracht”, Kol 1: 29. 

 

“In Wie (d. i. Christus) gij ook mede opgewekt zijt door het geloof der inwerking Gods”, 

Kol. 2: 12. 
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God werkt in elk schepsel op een wijze die past aan zijn aard en positie, zonder zijn toestand 

te wijzigen. Hij werkt in de natuur, doch laat de stoffen hun natuurlijke eigenschappen; Hij 

werkt in redelijke wezens doch laat ze vrij.  

Hij doet de bestaanswijze niet te niet door Zijn werking, maar geeft de nodige kracht om te 

doen wat goed is, om te handelen naar de positie en om op vrije wijze tot het doel te komen. 

 

Dit kort overzicht van de inwerking Gods zou volledig gemaakt kunnen worden door een 

onderzoek van vele andere teksten, waarin het woord ”dunamis” (kracht) b.v. in voorkomt. 

De weg der behoudenis, is dus ook de weg der vrijheid. Hoe meer men zich aan God over-

geeft, des te meer stemt onze wil overeen met Zijn verlangen en des te minder worden we 

beïnvloed door het kwaad. De wil is niet verminderd of vernietigd, (maar kan zich integen-

deel in volledige vrijheid ontwikkelen, omdat God met- en in ons is. Onze daden zijn wer-

kelijk de onze, doch ook die van God, omdat er gemeenschap is. We hebben deel aan wat 

Goddelijk is. 

 

In elke sfeer kan de mens dus God verheerlijken door te doen wat Hij wil. In elke positie is er 

een daarmee overeenkomende verantwoordelijkheid. Hoe vrijer men is, des te meer verant-

woordelijkheid ontvangt men. Ieder moet vooruitgang maken in de vrijheid. De Heere Jezus 

Christus is ook hier ons volmaakt voorbeeld. Welke ook de positie zij, waarin God ons door 

genade geplaatst heeft, we moeten in overeenstemming daarmee wandelen en naar het doel 

jagen. In Gods kracht. Telkens als de Heilige Geest in de Schrift spreekt over Gods genade en 

de voorrechten ener positie, nodigt Hij ons uit niet te weerstaan aan de aangeboden genade en 

alzo God te verheerlijken. 

 

In deze weg der vrijheid is Gods Woord de kostbaarste hulp, want daar vinden we de waar-

heid, die ons vrijmaakt. De Schrift aanzien als een goed “godsdienstig” boek, of als een eer-

biedwaardig document, dat iets van Gods woord bevat, zal ons niet veel helpen. Dat Boek in 

principe te verdedigen, maar in de praktijk aan een geloofsbelijdenis de voorkeur geven, is 

ook niet voldoende. Men moet de Schrift elke dag gebruiken, er zich mee voeden. God maakt 

vrij wie de waarheid lief heeft 

 

Maar het is niet in enige jaren en zonder ernstige inspanning, dat we het doel zullen bereiken. 

We moeten steeds voortgaan onze gedachten uit te zuiveren, beter in te zien wat God voor 

ons gedaan heeft en van ons verlangt, steeds de Heilige Geest laten spreken en werken. 

Slechts op deze wijze kunnen we ons verdedigen tegen de boze invloeden en ons laten vrij 

maken. Wat gisteren goed was, als vooruitgang ten opzichte van eergisteren, is het vandaag 

niet meer, en kan morgen geheel bedorven zijn. Men denke aan het manna in de woestijn. We 

beklagen de gelovigen die niet meer vooruit komen, omdat ze te veel gehecht blijven aan een 

zekere opvatting en dan alle verdere onderzoek overbodig achten. Ze komen er dan toe te 

beweren, dat al wat niet met hun zienswijze overeenstemt, slechts een nutteloze spitsvondig-

heid of een schadelijk stokpaardje is. 

 

We kunnen ons in zekere mate rekenschap geven van onze vrijheid door onze houding in het 

dagelijks leven en in het bijzonder door de wijze waarop we de beproevingen aanvaarden. 

Deze zijn zeer nuttig om ons te oefenen, ons te tuchtigen, ons bewust te maken van onze te-

kortkomingen en onze hoogmoed. 
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De twee Mensen 

Men kent de tegenstelling die Paulus maakt tussen de eerste mens Adam en de tweede mens 

Christus (1 Cor. 15: 45-49). Men kan in beide gevallen ook spreken van een “mensdom”. Zo 

heeft men dan de “oude mens” (of “het oude mensdom”), Rom. (6: 6; )Ef. 4: 22; Kol. 3 : 9 ,  en 

de “nieuwe mens” (of “het nieuwe mensdom”), Ef. 2: 15; 4: 24. De ene is onder de zonde en 

slaaf, hij kan Gods wil niet doen; de andere is van de zonde gerechtvaardigd en vrij. De over-

gang is mogelijk door Gods genade en de gave van Zijn Zoon. 

 

Terwijl Adam, en het oude mensdom tot de “oude schepping” behoren, maken Christus en 

het nieuwe mensdom deel van de”nieuwe schepping” (2 Cor. 5: 17; Gal. 6: 15). 

 

Laat ons goed acht geven op het zeer belangrijke feit dat Paulus alleen van de nieuwe schep-

ping en van de nieuwe mens spreekt. Die onderwerpen vormen de basis van zijn evangelie. 

Hij deelt ons mede, dat het kruis het middel is om tot het nieuwe mensdom te komen. Elke 

mens, die na zijn wedergeboorte (welke hem nieuwe mogelijkheden geeft) door zijn geloof 

en gemeenschap met Christus er toe gebracht wordt alles te verlaten wat de oude mens be-

treft, is met Christus gestorven, in Zijn dood gedoopt, der zonde dood (Rom. 6:3-11). Deze 

mens heeft dan het oude adamietische mensdom verlaten omdat hij in de geest heeft deelge-

nomen aan de kruisiging van de oude mens (Rom. 6 : 6 ) .  Hij is dan geen zondaar meer (al 

kan hij nog zondigen), doch gerechtvaardigd en hij behoort tot de nieuwe schepping. Daarin 

is noch Jood, noch Griek (Gal. 3:28; 6:15). Hij is “in Christus- Jezus”.  

 

Zo zien we het grote verschil tussen Paulus evangelie en dat der Twaalf Apostelen der besnij-

denis. De bijzondere opdracht dezer laatste bestaat, gedurende de tijd der Handelingen hierin, 

dat ze Israël als volk moeten trachten te brengen tot bekering, tot de wedergeboorte en tot het 

geloof dat Jezus de Christus is, de Gezalfde, de Messias. Die bekering was nodig voor de 

komst van het Koninkrijk op aarde. 

 

Nu behoren dit Koninkrijk en de gehele toekomende aioon tot de oude schepping. Op. 21 b.v. 

toont dat de nieuwe schepping, niet alleen geestelijk, maar omvattende de gehele wereld, pas 

in de vijfde aioon begint. Het evangelie der Twaalf betreft dus nog niet de nieuwe schepping, 

doch wil er slechts toe leiden. 

 

Heeft u er wel eens op gelet dat noch Petrus, noch Johannes, noch Jakobus, noch Judas van 

(het kruis spreken anders dan in historische zin? En dat ze, zoals we verder zullen zien, 

slechts op oudtestamentische wijze spreken over het Bloed? Hun opdracht begrensde zich tot 

het verwezenlijken van Gods voornemen betreffende Israël en van de profetieën aangaande 

het Koninkrijk op aarde en de wedergeboorte der wereld. In deze sfeer is Israël als uitverko-

ren volk geheel afgescheiden van de andere volken. De twaalf stammen zijn Gods werktuig 

om op aarde de zegeningen te verbreiden, die een begin der wereldherstelling zijn. Men ziet 

dus dat het de Twaalf, en anderen die met hen werkten, onmogelijk was het evangelie van 

Paulus te verkondigen. Hij gaat die eerste stap tot de nieuwe schepping ver voorbij en spreekt 

van een toestand waar noch Jood, noch Griek, noch nationaliteit, noch “godsdienst” bestaat. 

Paulus begint, om zo te zeggen voor de tijd, die boodschap te verkondigen ten gevolge van 

Israëls verharding ten dele om zijn volksgenoten door jaloersheid, tot bekering op te wekken. 

Die nieuwe sfeer wordt niet geopend om de aardse sfeer te sluiten, doch integendeel om ze 

spoediger tot volle ontwikkeling te brengen. Paulus boodschap zal in onze tijd slechts door 

enkelen ontvangen worden, want de massa kan slechts bereikt worden nadat ze, door middel 

van Israël, wedergeboren is. Het is eerst na het Koninkrijk op aarde, dat de nieuwe hemel en 

de nieuwe aarde begint en dat God bij de mensen kan wonen, omdat, ze niet meer zondaars, 
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doch rechtvaardigen zullen zijn. Paulus boodschap moet van individueel en exceptioneel, 

universeel worden. Het gehele oude mensdom moet eens gekruisigd worden en overgaan tot 

het nieuwe mensdom. 

 

Als men deze dingen voor ogen houdt, ziet men nog beter welke grote vergissing de meer-

derheid der christenen begaan, als ze Israël menen te vervangen in de tegenwoordige boze 

aioon, waar Satan ”god” is. Zo moet men noodzakelijker wijze tot volkomen verwarring ko-

men. Om Israël te vervangen, zouden ze ook Israëls opdracht moeten volbrengen, wat ze dan 

ook ten dele proberen te doen maar wat tot volkomen mislukking voert omdat ze er de midde-

len niet toe hebben. Maar dan blijven ze in de oude schepping en de aardse sfeer. En daar, 

verre van Israël te vervangen, kunnen ze slechts door tussenkomst van Israël gezegend wor-

den. Om Israël te vervangen, zouden ze nu reeds over de krachten der toekomende aioon 

moeten beschikken, de wereld moeten beheersen en ook de politieke overheid geheel in han-

den moeten hebben. 

 

Maar, zal misschien iemand zeggen, is het werkelijk mogelijk dat een Apostel zoals Johannes 

in de sfeer van de oude mens gebleven is, dat hij niet “in Christus-Jezus” was en de nieuwe 

schepping niet bereikt heeft in de geest? En hoe kan de aarde gedurende het Koninkrijk nog 

aan de zonde onderworpen zijn en deel uitmaken van de oude schepping? Laat ons zorgvul-

dig vermijden op onze indrukken en gevoelens te steunen en laat ons trachten los te komen 

van alle on-Schriftuurlijke overlevering. De Schrift moet DE Autoriteit zijn, waaraan we ons 

werkelijk geheel onderwerpen. 

 

Nu is het een feit, dat Johannes nooit, dan in een toekomstgezicht, over de nieuwe schepping 

en de nieuwe mens spreekt. De uitdrukking “in Christus-Jezus.” is hem vreemd. Hij spreekt 

zelden over rechtvaardiging en nooit in de zin die Paulus gewoonlijk aan dat woord hecht. 

Johannes, evenals Jakobus, spreekt alleen over de betrekkelijke gerechtigheid, die men be-

reikt door het waarnemen van zekere voorschriften. Het betreft (dan de wandel voor de men-

sen, niet de positie voor God. Johannes gaat niet verder dan de vergeving der zonden en de 

nieuwe geboorte. Hij spreekt niet over de verzoening (katallassó en apokatallasso), doch be-

grenst zich tot het oud-testamentisch begrip van het “zoenoffer” (hilasmos, 1 Joh. 2: 2; 4: 10) 

dat de zonde “bedekt” (zie Rom. 4: 7, aanhaling van Ps. 32). Nooit vermeldt hij de kwijt-

schelding (charizomai, zoals in Ef. 4: 32), doch alleen voorwaardelijke vergeving (afiemi, 

zoals in Mat. 18:27-35). Hij spreekt alleen in zeer begrensde mate over de kracht van het 

Bloed des Heren en kent ook hier slechts de oudtestamentische ceremoniële reiniging (verge-

lijk 1 Joh. 1:7 en 2: 2 met Lev. 16: 30). Hij spreekt over “kinderen” Gods, doch nooit over de 

aanneming tot “zoon”.  

 

Bij dit alles komt nog dit opmerkelijke feit: om van het oude mensdom over te gaan tot het 

nieuwe, moet men persoonlijk met Christus gekruisigd worden en noch Johannes, noch enig 

ander Apostel der besnijdenis, spreekt over het kruis in Verband met de gelovige! 

 

Men ziet dat we niet steunen op een willekeurige uitleg van enkele uitgezochte teksten. We 

hebben hier te doen met een groot aantal feiten die niet te loochenen zijn. Doch wie durft die 

feiten, in al hun voor de overlevering zo revolutionaire kracht, te bezien en te aanvaarden? 

Men is gewoon alle dingen te vermengen en vergeet, dat Johannes een Apostel der besnijdenis 

is (Gal. 2: 9), die zich slechts gericht heeft tot christenjoden. En zo verliest men, ten minste in 

zekere mate, het hogere en meer volmaakte waarvan Paulus spreekt. Hij die de waarheid lief-

heeft en aandachtig Johannes en Paulus boodschappen vergelijkt, moet getroffen worden 

door het radicale verschil en moet inzien, dat Johannes steeds in de sfeer gebleven is waar 

zijn opdracht hem riep. De geschiedenis toont dat hij na de (tijd der Handelingen en na de 

verwerping van Israël, dan ook niets meer van de toestanden begrijpt (zie “De Strijd” en in 
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het bijzonder wat Eusebius zegt over het waarnemen van het Joodse Pascha). 

 

Wij haasten ons er bij te voegen, dat al wat niet Israël als volk, doch de Jood als persoon be-

treft, op ieder toepasselijk is en dus ook zeer nodig en nuttig is voor ons. Maar Johannes gaat 

niet verder dan de nieuwe geboorte. Om vooruit te gaan in de weg der behoudenis, moet men 

naar Paulus luisteren en zo komen tot de rechtvaardiging en zelfs tot het in-Christus-

volmaakt-zijn. Johannes en de andere Apostelen der besnijdenis zeggen niets buiten wat 

reeds geopenbaard was in het O.T. (zie b.v. 2 Petr. 1: 12; 3 : 2 ;  1 Joh. 2:7, 61, 24; 

2 Joh. 5; Jud, 5) terwijl Paulus integendeel over meerdere verborgenheden spreekt. 

 

Laat ons nu ook een woord zeggen over de tweede moeilijkheid, die we hierboven vermeld 

hebben en die de toestand der christenen gedurende het Koninkrijk betreft. Als ze Jood zijn, 

moeten ze de Wet volgen in al haar ceremoniën, zoals Ezechiël dat bevestigt. Ze kunnen niet 

met Paulus zeggen: “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrij 

gemaakt van, de wet der zonde en des doods” (Rom. 8:2). Ze blijven aan de zonde onder-

worpen. Ze hebben echter het ware zondoffer, Christus, die hen kan reinigen als ze hun zon-

den belijden (1 Joh. 1 : 8 , 9). Gedurende de toekomende aioon is Satan gebonden en de vloek 

der oude schepping weggenomen. De zonde wordt onmiddellijk gestraft. Deze omstan-

digheden leggen grotendeels uit waarom alles zo anders zal zijn dan nu, niettegenstaande dat 

de grote meerderheid nog aan de zonde onderworpen is. Boven alles is echter de Messias 

aanwezig. Ook Abraham en de gerechtvaardigden oefenen hun invloed uit. De twaalf Aposte-

len der besnijdenis leiden Israël (Mat. 19:28), dat nu deel heeft aan het Nieuwe Verbond der 

genade (Jer. 31: 31). Israëls invloed en de geestelijke krachten der aioon kunnen de mensen 

brengen tot de wedergeboorte en tot een wandel die met de nieuwe toestanden overeenkomt. 

 

Maar ze zijn nog geen “rechtvaardigen”, want niettegenstaande dat al de gunstige omstandig-

heden blijven, de meeste dezer Christenen in de aardse sfeer der wedergeboorte zijn en ko-

men slechts tot de nieuwe schepping bij het einde der vierde aioon. Ze blijven dus “zon-

daars”. Dat in deze aioon de zonde nog heerst, blijkt duidelijk uit het feit dat na duizend ja-

ren, als Satan ontbonden wordt, de volken zich ten krijg verzamelen tegen Jeruzalem (Op. 

20:7-10). Die opstand heeft menig Schriftonderzoeker verwonderd, doch bevestigt geheel 

onze zienswijze. 

 

Enkelingen, zowel uit Israël als uit de volken, kunnen het oude mensdom verlaten en geeste-

lijk met Christus sterven. De Joden moeten dan hun nationale voorrechten opgeven. Nalaten-

de al wat hen aan Adam verbindt, kunnen de mensen in gemeenschap met Christus komen 

door geloof in Hem. Doch er is veel tijd en genade nodig om de gehele wereld ertoe te bren-

gen op vrije wijze te aanvaarden wat hun in de nieuwe schepping aangeboden wordt. Als God 

Zijn schepselen als poppen behandelde, zou de eindtoestand onmiddellijk bereikt zijn. 

 

Laat ons dus, na onze wedergeboorte, goed acht geven op Paulus evangelie. In Adam, in de 

oude mens, is men slaaf der zonde, onmachtig het goede in praktijk te brengen, zelfs als 

“kind” van God. Doch door Christus offer, door Gods onbegrijpelijke genade, kan men op-

nieuw vrij worden en ten slotte deel uitmaken van de nieuwe mens, de “mystieke” Christus. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII No 10 October 1937. 

Tot nuttige Stichting 

10. 

 

DE DOOD OP DRIEERLEI TERREIN 

“Die den dood heeft te niet gedaan”. 2 Tim. 1: 10b. 

Met het voorafgaande in het vorige stuk is lang nog niet alles gezegd. Al duidt dit versgedeel-

te op Christus lichamelijke opstanding, we mogen het er niet toe beperken. In verband daar-

mee merken we op, dat het Grieks een bijzondere tijdvorm van het werkwoord heeft, de Ao-

ristus die eigenlijk geen tijd maar een feit, een waarheid uitdrukt. Beide moeten van de wer-

king losgemaakt worden. In het Nederlands hebben we geen andere vorm voor zo iets. We 

drukken dat veelal met een tegenwoordige tijd uit. We zeggen b.v.: Hij schrijft voor een blad. 

Hier drukt dat: “schrijft” iets anders uit dan in de zin: Hij schrijft een brief. Bij dit laatste let-

ten we op wat hij thans doet, bij het eerste letten we niet op de werking maar op het feit. De 

persoon in kwestie kan, als men dat zegt, wel bezig zijn (met iets heel anders, b.v. met het 

houden van een redevoering. Toch zegt men dan nog: Hij schrijft voor een blad. Dit schrijven 

is een doorgaand werk al houdt het met elk artikel dat af is, weer op. Hij schreef reeds lang, 

hij doet het telkens weer, hij zal het bij leven en welzijn, nog vele jaren doen. Dit kan nu in 

het Grieks door een aoristus worden weergegeven. 

 

In ons tekstgedeelte staat, zoals gezegd, ook die aoristus. We zouden hier deze wel kunnen 

vertalen: Die de dood te niet doet. Als we dit doen, verdiept zich het perspectief zeer. Dan 

toch heeft wat Christus deed niet alleen betrekking op Zijn eigen opstanding, maar doet Hij 

de dood, als vrucht daarvan, telkens weer te niet. Dan is de werking tijdloos, al komt het ge-

volg ervan in de tijd tot openbaring. De werking is tijdloos, de uitwerking is naar tijd en gele-

genheid. We willen dit nog verder nagaan na eerst een enkel woord over wat “dood” is ge-

zegd te hebben. 

 

Dood is voor ons een scheiding of beroving die tot gevolg heeft een onbewustheid. Waar de 

mens bestaat in geest, ziel en lichaam is er drieërlei doodsstaat: een geestelijke, een ziellijke 

en een lichamelijke. De geestelijke dood is een scheiding van God die tot gevolg heeft, dat- 

men geheel onbekend is met God, en geen bewustheid meer van wat het leven met God in-

houdt. De ziellijke dood is een afstomping van de ware menselijke gevoelens die tot gevolg 

heeft dat men er onbewust voor wordt. De lichamelijke dood is een scheiding uit het lichaam 

van de geest des levens waardoor de mens geheel in het onbewuste terugzinkt. 

 

In Ef. 4 ; 18 en l9 vinden we de dood in de eerste twee sferen beschreven. De geestelijke 

dood in vs. 18: “verduisterd in het verstand vervreemd Van het leven Gods door de onwe-

tendheid die in hen is, door de verharding huns harten”. De ziellijke dood in vs. 19: “welke 

ongevoelig geworden zijnde, zichzelve hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle on-

reinigheid gieriglijk (d. i. begerig) te bedrijven”. De apostel noemt hier slechts een enkele 

zonde. Er zijn er vanzelfsprekend meer. Een hele opsomming vindt men in Gal. 6: 19-21 

waar de werken des vleses die daar genoemd worden samen te vatten zijn als de gevolgen van 

de geestelijke en ziellijke dood. Dat de lichamelijke dood er is, zien we dagelijks om ons 

heen. We vinden die in Gen. 4 reeds als terugkerende regelmaat vermeld; telkens is het: “en 

hij stierf”.  
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Men mene niet, dat in de dood geen werkzaamheid is. De geestelijke dood heeft tot gevolg 

een leven in de zonde van verduistering en verharding. De ziellijke uit zich door de onge-

voeligheid en afstomping van de ware edele gevoelens. De lichamelijke dood voert tot ont-

binding. 

 

De zonde heeft heel het schone prachtstuk van Gods schepping dat mens heet, bedorven en 

van zijn heerlijkheid beroofd. Alle mensen derven Gods heerlijkheid. De heerlijkheid was 

geestelijk: kennis van de Schepper te hebben, ziellijk: edele gevoelens te koesteren, lichame-

lijk: een geheel gezond lichaam vrij van ziekte en vol levenskracht. Dat alles is aangetast. En 

zo heerst de dood op deze drie terreinen. 

 

In heel de wereld zien we de werking van de dood. Op geestelijk terrein uit hij zich door ver-

zet tegen God. Het vlees kan zich aan Gods wet niet onderwerpen. En dit ”kan niet” uit zich 

in positief verzet tegen of verloochening en miskenning van God. We zien die dood op aller-

lei terrein van wetenschap, staatkunde, zelfs theologie en welk hoger gebied men wil noemen. 

Daar overheerst de hoogmoed, de goddeloosheid, het verzet, de ondermijning van alle nor-

men Gods. Op ziellijk gebied is er vertrapping van anderer gevoelens, vertreding van anderer 

recht enz., omdat men zich niet stelt op de plaats die Christus ons aanwijst: “Al wat gij wilt 

dat de mensen u doen, doet gij hun alzo”, maar omdat men dat gevoelen in het geheel niet 

heeft of het zo onderdrukt dat het sterft, zo ontstaan er wrede mensen zonder gevoel. Verder 

zijn allerlei zielsziekten bewijs voor de dood op dit terrein. 

 

Op lichamelijk gebied zijn ziekenhuizen en klinieken een duidelijk bewijs dat de kiem tot de 

ondergang steeds werkzaam is. 

 

We stipten slechts iets aan. Een ieder kan dit zelf wel nader uitwerken. Eén ding willen we er 

duidelijkheidshalve nog bijvoegen: de hele wereldtoestand in al zijn verwikkelingen is bewijs 

voor het werk des doods op geestelijk en ziellijk gebied. De hele wereld is stervende evenals 

elk mens dat is vanaf zijn geboorte. Israëls aanneming zal dan ook eenmaal zijn het leven uit 

de doden. God ziet de wereld als dood aan. Er is gemis aan het ware leven Gods. Het gevolg 

is ontzettend: de mens is in beginsel een hater Gods en zijn naaste hatend. Hoe groot zijn de 

gevolgen van Adams misdaad. 

 

Aantekeningen van een Pelgrim. 

Ontscheping te Alexandrië.  
Plotseling komt men in de oosterse wereld. De inlanders met bruin of zwart gezicht, fez of 

tulband op het hoofd, maken allerlei gebaren en roepen zo hard als ze kunnen. Neen, dat is 

geen gevecht, doch slechts een vriendelijke, doch ietwat levendige, samenspraak! De verko-

pers van vruchten, chocolade, sigaretten, brieventassen, postkaarten enz. omringen u en willen 

u absoluut hun waar doen kopen voor buitengewoon hoge prijzen. Als u hen een vijfde der 

gevraagde som aanbiedt, krijgt u de waar en hebt u misschien nog te veel betaald. Anderen 

willen u leiden, uw geld wisselen, uw bagage dragen, uw schoenen reinigen, of u gelijk welke 

dienst bewijzen om “baksjies” te krijgen. Dat woord zult u de hele dag overal horen. Baksjies! 

baksjies geeft. Men zal u tegen de opdringerigheid der anderen bekinderen. Baksjies! 

baksjies! Met of zonder voorwendsel. Men zal u de weg afsnijden of u op allerlei wijze plagen 

tot u baksjies geeft. Men zal u tegen de opdringerigheid der anderen beschermen, men zal zich 

op de een of andere wijze interessant trachten te maken of zich door u laten fotograferen, men 

zal u begeleiden, u met “saïda” (goeden dag) begroeten, de weg of het monument aanduiden... 

Men zal u desnoods bedreigen. Doch steeds zult u horen: baksjies, baksjies. Verminkten, 

blinden, bedelaars vindt men overal, bijna even talrijk en lastig als de vliegen. Men moet zich 

het hart verharden en voorbijgaan. Want wee u indien u een piaster geeft: dan wordt u door de 
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hele buurt aangevallen en loopt u gevaar dat de om u vechtende bende uw beurs uit uw han-

den rukt. En opgepast voor de zakkenrollers! 

 

Doch laat ons even rondkijken. Het rijtuig voert ons door oude wijken waar alles op straat 

gebeurt. De slager snijdt een schaap in stukken, de kapper scheert een klant. De schoenmaker, 

de kleermaker, de schrijnwerker, en nog zoveel anderen, werken allen in hun vuil hokje of op 

straat. Sommigen “doen” hun gebed, waarbij ze een rozenkrans in de handen houden en blij-

ven deel nemen aan het straatleven. Anderen zitten of liggen, roken hun nagileh (waterpijp), 

drinken hun klein kopje koffie, of doen niets. In de stadsparken, in de straten zelfs liggen in-

boorlingen te slapen. 

Wees niet verwonderd allerlei afval in de straat te vinden, zelfs dode dieren. Zonder de roof-

vogels en wilde honden zou het nog veel erger zijn. Zie, hier komt een waterdrager, gebukt 

onder het gewicht van een toegenaaid geitenvel vol water. Daar gaat de verkoper van dran-

ken, heel eigenaardig gekleed en die men reeds van verre hoort daar hij de twee metalen 

schaaltjes) die hij in één hand houdt, steeds tegen elkander stoot. Talrijke fellahs (landbou-

wers), het hoofd bedekt met een “tarboesj” (muts) omwonden met een dikke tulband, doen 

hun inkopen. De stadsbewoner draagt meestal een rode fez. De muzulmaanse vrouwen (be-

halve de fellahines) dragen een sluier, die het gelaat geheel of ten dele bedekt Sommige in-

boorlingen dragen, ten minste in de grote steden een Europese klederdracht. 

 

Als men de eerste maal in die Oosterse wereld komt, is men overweldigd door de nieuwheid 

van al wat u omringt. Men meent te dromen, want men kan nauwelijks geloven dat men zich 

werkelijk in zulk een land bevindt. 

Cairo.  
Zo zijn we dan in deze grote stad met haar oude en nieuwe wijken, die zulke treffende tegen-

stellingen vertonen. Welk een prachtig Museum, waar de overblijfselen van het glorierijk 

verleden met orde zijn gerangschikt. De voorwerpen die men in het graf van Tut-ank-Hamon 

gevonden heeft, overtreffen alles wat men er zich over inbeeldt en tonen tot welke graad van 

volmaaktheid de kunstenaars en ambachtslieden van die tijd (1300 jaar vóór onze jaartelling) 

gekomen waren. De galerij der juwelen, waar zich ook zijn eerste sarcofaag in goud, die 320 

kg. weegt, bevindt, is op zich zelf het bezoek waard. 

 

Niet ver van Cairo ligt Matarieh waar men een grote Sykomor toont, die als beschutting der 

“heilige familie” zou gediend hebben. Men vindt er zeer mooie tuinen. Wat verder ziet men 

nog enige overblijfselen van Heliopolis, de oude stad die enige malen in de Schrift vermeld 

wordt. De nieuwe stad, zeer uitgestrekt en bestaande uit grote moderne gebouwen, is opge-

richt door baron Empain. 

 

Op de plaats waar zich de oude hoofdstad Memphis bevond, bemerkt men, te midden der 

palmbomen, slechts enkele grote beelden, een kleine sfinx (Fig. 1) en enige andere overblijf-

selen. Is het mogelijk dat men van een stad die 25 km. lang en 5 km. breed was, slechts enke-

le stenen terug vindt? De franse egyptoloog Mariette zei: “Die stad verwonderde “de wereld 

door het aantal en de pracht harer gebouwen. Heden is zij zelfs geen ruïne meer” en hij haalt 

Jer. 46.19 aan. Slechts de harde stenen (graniet b. v.) hebben de invloed van lucht, water en 

warmte weerstaan. 
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We richten ons nu naar het Westen en komen plotseling in de woestijn, waar we in de nabij-

heid van (Sakkarah de overblijfselen van meer dan 10 piramiden vinden. We naderen het Se-

rapeum, de tempel aan de os Apis gewijd, en de grafstede der heilige ossen, met sarcofagen 

uit één stuk graniet van 60.000 tot 80.000 Kg. Als we de woestijn nog een tiental minuten 

verder doorlopen, komen wij aan bij het graf van Ti. Een groot aantal merkwaardige en goed 

behouden bas-reliëfs stellen het leven van die Farao voor en geven ons veel inlichtingen over 

die tijd. We kunnen al die andere overblijfselen niet bezoeken, want de zon daalt en we moe-

ten een twintigtal kilometers terug gaan om tot de piramiden van Ghizeh te komen. De aar-

den weg leidt langs een der kanalen van de Nijl, door vruchtbare velden. Weer komen we 

plotseling in de woestijn en hier stijgen we op een kameel om tot de piramiden te komen. De 

grootste der drie is die van Cheops (137 m.). De bedekking in zeer harde steen, werd door de 

zoon van Saladin in 1200 weggenomen en uitwendig is de oppervlakte nu zeer ruw en be-

staat, uit een reeks trappen van ongeveer 1 m. hoog. Hoe indrukwekkend is het dit monument 

te aanschouwen, dat zó oud is en het onderwerp geweest is van veel onderzoek! We kunnen 

onmogelijk de inwendige gangen en kamers bezoeken want de tijd ontbreekt en we beschik-

ken nog slechts over enige ogenblikken om de grote sfinx te bezichtigen, die uit de rots is 

gehouwen. 

 

Nu terug naar Cairo langs de citadel. Ginds op die heuvel staan een reeks ronde torens: de 

overblijfselen van de windmolens die Napoleon bouwde. 

Door Egypte en Palestina heen. 
Welke vruchtbaarheid in die delen waar de Nijl zijn slib achterlaat! Hier groeit katoen, koren 

en allerlei ander gewassen. De bananencultuur levert zeer goede resultaten op. Doch al is de 

grond nog zo vruchtbaar, zonder water, geen gewas. Irrigatie is dan ook een hoofdvereiste en 

overal ziet men allerlei toestellen, door dieren of mensen bewogen, om het water der kanalen 

op te voeren tot de velden. Waar het water ontbreekt is er geen leven: daar waar het veld ein-

digt, begint de woestijn. Doch het is dan ook voldoende die gedroogde slib te bevochtigen, 

om een prachtige tuin of een vruchtbaar veld te scheppen. De mensen weten niet dat de Nijl 

en zijn kanalen eens zullen droogliggen en dat geheel Egypte dan een woestijn zal zijn. (Jes. 

19:5); Ez. 29:1-12; Zach. 10:11). 

 

 
Fig. 1. Een sfinx van Memphis. 
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Zie die prachtige palmbomen, die eucalyptussen met hun lange, smalle bladeren, die vijgen-

bomen, die bananen met hun veelvoudige stammen, Dit zijn geen bananenbomen, doch een 

soort vijgenboom van wiens takken wortels nederdalen tot de grond. Als deze in de grond 

kunnen dringen, worden ze dikker en dikker tot ze als het ware nieuwe stammen vormen. 

Eén boom kan langzamerhand een geheel bos worden. 

De bougainvilles staan in volle bloei. Reuze cactussen vindt men overal. Maar wat zijn die 

bruine heuveltjes daar in die oase. Wat, is dat een Egyptisch dorp? Al de hutten zijn gebouwd 

door middel van tegels van klei vermengd met stro. Het platte dak is bedekt met struikgewas  

wat kan dienen als brandstof, want hout is hier zeer schaars. Enkele openingen dienen als 

vensters. Schouwen ontbreken. Daarin “leven” de fellahs (van “falah”: de grond bebouwen). 

In het midden van het dorp ziet men een gebouwtje dat ten dele gewit is: het is de moskee. 

 

Geheel anders ziet Palestina eruit. Het grootste deel van het land is berg- en rotsachtig en het 

is niet alleen het gebrek aan water, doch ook de grondgesteldheid die nagenoeg alle wasdom 

belet. Enkele delen, zoals het dal van Esdrelon (Armageddon), in de provincie van Galilea, 

zijn zeer vruchtbaar. In menige plaats, waar nu slechts de olijfboom kan groeien, zou men, 

weliswaar met grote inspanning, al de voortbrengselen van Egypte en van de tropische lan-

den kunnen verkrijgen. Er zijn treffende voorbeelden van woeste bergen, die in prachtige tui-

nen en velden zijn herschapen. Het schijnt dat menige bron slechts wacht om het nodige wa-

ter te leveren (Jes. 35:1-6). Doch er is ook heel wat werk nodig om de vruchtbare aarde te 

verzamelen, de stenen te verwijderen en van de hellingen der bergen trappen te maken. 

 

Het verrast de Europeaan daar talrijke ooivaars, arenden, kamelen en vele andere dieren in 

vrijheid te zien, die hij gewoonlijk slechts in dierentuinen aantreft. In de woeste streken is de 

bedoewien (van “bedw”: woestijn) meester. Hij plant op negen staken zijn tent van kameel-

haar en ziet zichzelf aan als de heer der wereld, verre verheven boven de “medeni” (stads-

bewoners en de fellahs. Die tent is zijn woning, daarin brengt hij zijn leven door. Zo leefden 

ook de aartsvaders. Menige Schriftplaats gebruikt dan ook uitdrukkingen die in verband staan 

met het leven in tenten (Zo b.v. de “nagel”, die de tent vasthoudt, Jes. 22:23; de “pinnen” en 

“zelen”, Jes. 33:20; zie ook Jer. 10:20 en Jes. 54:2). (Op symbolische wijze wordt dan soms 

de woning in het algemeen of het leven aangeduid. De letterlijke vertaling van Job. 4:21 is: 

“zullen hun koorden niet weggerukt worden?” wat betekent: “zullen ze niet sterven?” Die 

tenten bieden vele merkwaardige dingen aan. Laat ons alleen maar vermelden dat men er de 

“melkfles” (Richt. 4:19) vindt, uit dierenhuid vervaardigd, en de kleine korenmolen bestaan-

de uit twee stenen schijven. Een deel der tent (de harim) is voor de vrouw en dient tevens als 

bergkamer. 

 

De “weide” ziet er niet uit als bij ons. Het is de “midbar”, de grote bergachtige steppe, die 

ook dikwijls “woestijn” genoemd wordt in de Bijbel. Daar weidden Jozefs broeders hun 

schapen (Gen. 37:22; zie ook 1Sam. 17:28). Gedurende het warme (en droge) seizoen vindt 

men in die plaatsen slechts enkele distelen en wat hard gras. Doch als het regent is er over-

vloed van gewas, doorspekt met veelkleurige bloemen, waartussen de “anemone coronana” 

die misschien de “lelie des velds” is (Mat. 6:28). Dan is er ook overvloed van melk. De her-

der leidt zijn schapen door middel van zijn staf (sjebet). Ps. 23:4 spreekt van een herder, die 

een schaap terugvoert, dat verdwaald was in een diepe, duistere vallei, waar de wilde dieren 

zijn leven in gevaar brachten. Des avonds leidt hij zijn schapen in een omheining en, zich 

plaatsende in de “deur”, telt hij ze terwijl ze onder zijn staf doorlopen. Jer. 33:13 verwijst 

naar dit gebruik. In Ez. 20:34-38 wordt Israël vergeleken met een verdwaalde kudde. Dit 

volk komt in de “midbar” der volken om geoordeeld te worden. De Heere zal ze onder Zijn 

staf laten doorgaan en ze een voor een laten ingaan, doch die rebels zijn en tegen de Heere 

overtreden, worden niet toegelaten. 
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Er is bijna overal in Palestina overvloed van stenen en de fallahs bouwen, hun “huis” dan 

ook wat sterker dan in Egypte. Er is meestal geen tweede verdieping. Soms bestaat het “dak” 

uit een stenen koepel, doch meestal uit takken bedekt met leem. Dergelijke “daken” kan men 

gemakkelijk doorboren en het verhaal van Mark. 2:4 moet ons dan ook niet verwon- . deren. 

Op dit dak groeit ook wel gras in de regentijd en de geiten komen er dan op. ‘s Avonds is het 

een koele “kamer” in het warme seizoen (1Sam. 9:25). Soms vindt men een tweede ver-

dieping (Richt. 3:20). Bijgeloof en vrees voor de “djins”, een soort demon, voert de fellah er 

toe onder de ingang een geldstuk, te begraven en ook tot menig ander gebruik dat verband 

houdt met de toverij. De opgravingen hebben zelfs ingemetselde kindergeraamten aan het 

licht gebracht. 1Kon. 16:34 spreekt misschien van een dergelijk gebruik. Om de deur te slui-

ten, gebruikt men een houten toestel, dat men op de schouder draagt. Jes. 22:22 schijnt aan 

zulk een ”sleutel” te denken. 

 

Het schijnt dat kinderen van 5 jaar nog niet altijd gespeend zijn. De Uitdrukking “zuigeling” 

(Mat. 21:16 b.v.) duidt dus niet noodzakelijk zeer kleine kinderen aan, doch sommigen die 

reeds kunnen lopen en spreken. 

 

Het “bed” bestaat in het oosten dikwijls uit een soort mat, die men oprolt en dus gemakkelijk 

wegdraagt (Mat. 9:6; Mark. 2:11.) 

 

Meestal dragen de mannen een hemd, dat ze door middel van een gordel om de lende vast-

houden. Daarover hebben ze dan een mantel, die ook dienst doet als “bed”, als tent, als ge-

bedstapijt, voor het dragen van inkopen en het voeden van dieren enz. Als ze werken, ont-

doen ze zich van die mantel en zijn dan “naakt,” (zoals Petrus in Joh. 21:7). 

 

Nog enkele woorden over de wijze waarop men eet. Het voedsel wordt soms opgediend in de 

pan waarin het bereid werd, of in een houten schotel. In de kleine plaatsjes kent men nog 

geen vorken. De tafel bestaat b.v. uit een platte steen waaromheen men op de grond gaat zit-

ten, de benen gekruist onder het lichaam. De liggende houding (Joh. 13:23) schijnt niet meer 

gebruikt te worden. Ieder neemt met de vingers een deel van het voedsel en brengt het dan 

naar de mond. Of men doopt een stuk brood in de schotel en eet het dan op. Het brood heeft 

de vorm van een ronde koek, een halve centimeter dik en twintig centimeter in doorsnee. Het 

wordt nooit gesneden, doch steeds gebroken. Ieder eet gewoonlijk meerdere broden. De ze-

ven broden van Mat. 15:36 vormen samen slechts een kleine hoeveelheid voedsel. Drie bro-

den waren niet te veel om een vriend te voeden. (Luk. 11:5). 

 

Het is niets bijzonders als een maal slechts uit brood en water bestaat en als men het brood in 

olijfolie kan dompelen is men reeds zeer tevreden. Er is dus niets buitengewoons in de sa-

menstelling van het maal door de weduwe van Sarepta aan Elia aangeboden (1Kon. 17:12). 

Het treffende bestond hierin dat ze alles gaf wat overbleef. 

De Jordaan en de Dode Zee.  
Palestina bestaat hoofdzakelijk uit een rotsachtige bergketen, die van het Noorden naar het 

Zuiden loopt. Ze is onderbroken door het dal van Esdrelon. Deze bergen lopen uit in een bre-

de vlakte langs de Middellandse Zee en dalen plotseling naar het Oosten, waar de Jordaan 

vloeit. 

 

De Jordaan, die van de grote Hermon komt, loopt in het meer Merom, welks spiegel nage-

noeg overeenkomt met die der Middellandse Zee. De Zee van Tiberias (of Genesareth of Ga-

lilea) bevindt zich reeds ongeveer 200 m. onder die waterspiegel en tenslotte vloeit de Jor-

daan in de Dode Zee, die 400 m. lager ligt dan de Middellandse Zee. Al het water (6 miljoen 

kubieke meter per dag) dat in die zee vloeit, verdampt en vormt dus als het ware een stroom 

die in de lucht opgetrokken wordt. Men heeft de kronkelende Jordaan dikwijls vergeleken 



Jaargang 1937 Pagina 88 
 

met het leven van onze Heiland op aarde. Hij kwam van boven, zoals de sneeuw van de 

Hermon, die de Jordaan voedt. Hij heeft zich vernederd en heeft een moeilijke weg gevolgd 

die scheen te eindigen in de dood, doch door de opstanding heeft God Hem uitermate ver-

hoogd. 

 

Het water der Dode Zee is zeer zwaar (S.G. ongeveer 1.2) want het is verzadigd met sodium 

en magnesium zouten. Er is noch vis, nog gewas, noch vogel (Fig. 2). Het is de laagste streek 

aan de oppervlakte der aarde en stelt op aanschouwelijke wijze de gevolgen der zonde voor: 

de dood. Het is zeer goed mogelijk dat de uitdrukking “benedenste delen der aarde” (Ef. 4:9) 

verwijzen naar de streek van de Zee van Tiberias, de Jordaan en de Dode Zee. 

 

Aan de noordelijke oever der Dode Zee bevindt zich een inrichting voor het ontginnen der 

zouten. Ze is echter niet zeer belangrijk en er scheen niet veel gewerkt te worden. Verder is 

er ook een elektrische centrale. 

 

Het heeft ons verrast dat de vlakte van de Jordaan zo weinig bebouwd is. Men ziet meestal 

slechts enig wild struikgewas langs de rivier. Men zegt dat er nog enkele jakhalzen schuilen, 

doch sinds langen tijd zijn er geen leeuwen, noch luipaarden meer. 

 

 

Toen Lot er kwam, was die vlakte “als de hof der Heeren, als Egypteland” (Gen. 13:10) Het 

slib is nog zeer vruchtbaar en de tropische hitte kan een overvloedige wasdom geven zoals de 

Nijl. De tegenwoordige toestand toont, dat de profetie van Zach. 11:3 “dewijl de hoogmoed 

 
2. Aan de Dode Zee. 

 
3. De Jordaan. 
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der Jordaan verwoest is” nog steeds van kracht is. 

 

Onze Fig. 3 laat de plaats zien waar volgens de overlevering de Heere gedoopt werd door 

Johannes (Mat. 3). Het water is slijkachtig en men begrijpt zeer goed dat Naäman niet veel 

zin had om zich daarin te baden (2Kon.) terwijl de rivieren van Syrië zulk helder water had-

den. Doch indien de Jordaan het leven van onzen Heiland voorstelt, kon Naäman slechts ge-

zond worden door zich daarin te dompelen. 

 

 

Hoeveel Bijbelse taferelen hebben zich in deze omstreken afgespeeld!  

Ginds is de berg Nebo van waar Mozes het beloofde land zag. Daar ergens zegende Bileam 

Israël tegen de wil van Balak. In de verte ziet men Engedi, waarvan het Hooglied de wijn-

gaarden prijst. 

 

Als we naar Jericho opgaan, komen we te Galgala, de plaats waar men veronderstelt, dat Jo-

zua de twaalf stenen oprichtte na de overtocht. (Jos. 3 en 4). Later gingen ook Elia en Elisa 

droogvoets door de Jordaan (2 Kon. 2). 

 

Zie ginds die oase: (het is het tegenwoordige Jericho. De palmen, vijgenbomen en granaat-

bomen omringen de banaanvelden. Overal vindt men een weelderige plantengroei, onder-

houden door het water van Elisa’s fontein. Het is Jehova die dit water gezond heeft gemaakt 

2 Kon. 2. 

 

De opgravingen van het oude Jericho zijn hier vlak bij. Men weet, hoe ze de letterlijke juist-

heid der Schrift hebben bevestigd. Onze Fig. 4 toont een deel van de muur der stad door Prof. 

Garstang opgedolven. De fundamenten bestaan uit stenen en de eigenlijke muur uit lemen 

tegels, gedroogd in de zon. We zijn in april, maar het is verschrikkelijk heet. 

Wel verschil, doch geen tegenstrijdigheid 
 

We hebben zelf dikwijls gewezen op het grote verschil tussen het Evangelie der twaalf Apos-

telen der besnijdenis en dat van Paulus. Men heeft daaruit soms besloten dat er dus tegenstrij-

digheid bestaat tussen sommige delen der Schrift. De “hogere kritiek” besluit er zelfs uit dat 

 
4. Opgravingen te Jericho. 
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de gehele Schrift dus niet door God is ingegeven. 

 

Anderen willen getrouw blijven aan de Schrift en trachten die verschillen weg te redeneren of 

over het hoofd te zien. Hun houding is dan ook zeer zwak tegenover de moderne kritiek, die 

hen beschuldigt hun verstand niet te gebruiken. 

 

Een der grote voordelen onzer houding, is dat we de gehele Schrift als door God ingegeven 

houden, doch ook ons verstand laten spreken. Zouden er werkelijk tegenstrijdigheden in de 

Schrift staan dan zouden we haar niet als Gods woord kunnen aanvaarden. Maar al is er ver-

schil daarom is er nog geen tegenstrijdigheid. 

We tonen aan, dat de Twaalf heel goed een andere boodschap kunnen brengen dan (Pau-

lus, want zij zijn Apostelen der Besnijdenis en moeten Israël tot bekering en wedergeboorte 

leiden, terwijl Paulus Apostel der Voorhuid is en zich op hogere sferen richt. Zo leggen we de 

kritiek het zwijgen op en tonen aan dat ze voortspruit uit gebrek aan geloof of inzicht. 

De Behouder van alle Mensen 
 

In welke zin is God de Behouder van alle mensen (1Tim. 4:10)? Door de zonde is de mens 

slaaf der zonde en gescheiden van God, van Hem die “is”. Hoe zou hij kunnen blijven be-

staan als God niet tussenkwam met Zijn genade? Reeds in Gen. 3, vlak na de val, spreekt de 

Heere God van het zaad der vrouw. Terwille van het offer van de Zoon, kan God een verzoe-

nende houding aannemen en aldus alle mensen door genade behouden van het terug vallen in 

het niet en de gelegenheid geven van de zonde verlost te worden. Hij is lankmoedig niet wil-

lende dat iemand verloren ga (2Petr. 3:9), 

 

Voor de gelovigen is Hij echter in meer bijzondere zin de Behouder, want hier komt Zijn ge-

nade tot haar recht. 
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UIT de SCHRIFTEN 
Deel XII Nr. 11 November 1937. 

Tot nuttige Stichting 

11. 

 

DE DOOD TE NIET GEDAAN 

“Die de dood te niet doet”. 2 Tim. 1: 10b. 

Welk een grote liefde heeft God voor Zijn schepping gehad door, door Zijn Zoon de ingeko-

men dood daaruit weg te nemen. En wel de dood op de drie gebieden die we in het kort na-

gingen. Het is niet zo, dat Christus alleen de lichamelijke dood heeft te niet gedaan. Dat zou 

nog weinig, baten, want dan hadden de anderen nog vrij spel. Neen, Hij doet de dood op al 

deze terreinen te niet. Hoe breed hij daar ook werken mag, hoe diep hij zich mag inwoelen, 

Christus doet hem te niet en overwint hem. 

 

Op geestelijk gebied begint Hij daarmee door de mens zoekende te maken. Hij laat hem de 

dood gevoelen en drijft hem uit naar iets anders. Dan wederbaart Hij hem en brengt een 

nieuw levensbeginsel in hem, waardoor hij leert zien wat dood en wat leven is (wedergeboor-

te). Dat beginsel werkt door en drijft naar de Levensvorst. 

 

Op ziellijk gebied komen er andere gevoelens. De stompheid en wreedheid zien een andere 

macht tegenover zich: die der innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Op lichamelijk ter-

rein is er veelal geen stuiting van het doodsproces (al komen er wonderlijke genezingen voor) 

maar de gelovige is verzekerd dat hij eenmaal met een nieuw lichaam zal verrijzen. 

 

Dit is een korte samenvatting van wat we verstaan onder het te niet doen van de dood. Iedere 

gelovige zal verstaan hoe rijk dit het werk van Christus maakt. Christus zet het begonnen 

werk voort en grijpt telkens, zittend in Gods Rechterhand, de dood zodanig aan, dat Hij deze, 

al is het in beginsel, te niet doet. 

 

Lezer, weet ook u, dat er werkingen des levens in u zijn. Heeft Christus ook in u, als levend-

makende Geest, Zijn goed werk aangevangen? Het is een eis dat u daar wel naar zoekt. Het is 

niet voldoende verstandelijk Gods Woord te geloven. Er moet iets meer gebeuren. Het 

Woord moet in u als in een wel toebereide akker indalen en wortel schieten. Uit de dorre aar-

de van uw hart moet een levensscheut opgaan die gevoed wordt uit de wateren en voorzie-

ning des Geestes. 

 

Misschien zegt u: Alles is zo dor en doods in mij, ik voel me zo koud, ik bespeur geen leven, 

het is goed als u dat eerlijk onder het oog ziet. Alle opschroeverij, alle suggestie dat men toch 

rijk en verrijkt is, baat niet. Het is beter hierin zijn armoede te erkennen, dan zich te omhan-

gen met klatergoud. Het is beter zich onder de geestelijk armen te scharen dan zich rijk te 

wanen. Want de armen kunnen, indien zij waarlijk naar gerechtigheid hongeren, met goede-

ren vervuld worden. Maar rijken worden leeg weggezonden omdat ze toch geen behoefte 

hebben. 

 

We hebben in ons zelf de strijd tussen leven en dood wel na te gaan. We moeten weten of 

Christus ook in ons begonnen heeft de dood te niet te doen. Pas dan zijn we verzekerd van 

een opstanding ten leven. Een ieder onderzoeke bij zichzelf of het leven Gods in hem is be-
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gonnen, of Christus door de Geest de dood in hem te niet doet. 

 

Waaruit we dit kunnen weten? Uit meer dan één ding. Allereerst ontstaat er een afkeer van de 

zonde omdat we deze als tegen Gods norm voelen ingaan. Dan, en dat is wel het voornaamste 

kenmerk, is er een innerlijke begeerte om God te leren kennen, te ervaren, door Hem geleid 

te worden, alles aan Hem te kunnen zeggen en overgeven, in één woord: het nieuwe leven 

zoekt de gemeenschap met de Bron waaruit het ontsprong. Dat kan niet anders. Een derde 

bewijs is, de liefde tot de broeders. D.w.z. de liefde tot hen die mede uit God zijn. Dit zijn 

enige hoofdkenmerken. 

 

Telkens weer is Christus bezig de dood te niet te doen. In de dood der wereld baant Hij Zich 

een weg des levens. Al moge het getal der ware gelovigen in vergelijking tot de niet gelovi-

gen klein zijn, overal zijn er die door de levendmakende Geest in beginsel uit de dood zijn 

overgezet, die Christus heeft levend gemaakt. Het nieuwe leven gaat uit naar de Vorst des 

levens en begeert op te wassen; aan geest en ziel worden gaven ingestort die vroeger onbe-

kend waren maar die nu versterking zoeken bij Hem die ze gaf, Christus. Die de dood te niet 

doet. 

Aantekeningen van een Pelgrim. 

(Vervolg) 

Jeruzalem.  
Is het mogelijk dat we ons in die stad bevinden welke geheiligd is geworden door de aanwe-

zigheid van de Heere Jezus? Laat ons echter geen gebouw van die tijd zoeken. De stad is door 

Titus verwoest, door Hadrianus herbouwd, opnieuw vernietigd door de Perzen en aldus meer 

dan 20 maal verwoest. Men kan dus niets meer vinden van wat 2000 jaar geleden bestond, 

zelfs is de plaats gedeeltelijk veranderd. Het schijnt duidelijk, dat God het goed gedacht heeft 

dit alles te verwijderen om ons te beletten een overdreven verering te hebben voor die stoffe-

lijke dingen. 

De tegenwoordige ommuring werd in de 16e eeuw door sultan Soliman gebouwd. Er beston-

den toen buiten de wallen noch huizen, noch hoven. Alleen kale rotsachtige bergen en dalen. 

De stad rust op twee heuvelen en (is aan drie zijden door diepe dalen omringd. De (vallei van 

de Kedron (of van Josaphat) scheidt haar van de berg Skopus en van de Olijfberg en de vallei 

Er Rababi van de berg van de “boze raad”.  

 

 

 
5. In de Gehenna. 
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Deze laatste vallei (Fig. 5) wordt dikwijls vallei van Hinnom of Gehenna genoemd, hoewel 

de oude Gehenna eigenlijk de vallei van de Tyropoeon is, (nu grotendeels gevuld), die zich 

tussen de twee heuvels van Jeruzalem bevindt.  

 

In de vallei der Gehenna bevond zich Tofeth waar Achaz en Manasse altaren oprichtten voor 

Baäl en kinderen aan Moloch offerden (2 Kon. 23: 10; 2 Kron. 28: 3; Jer. 7: 31, 32; 32: 31). 

In de tijd der Evangeliën verbrandde men het  stadsafval in de vallei Er Rababi, toen reeds 

Gehenna genaamd. Deze “hel” is thans een vruchtbare en schilderachtige plaats. 

Ophel, ook genoemd Zion of Stad Davids, bevond zich op de heuvel tussen de Kedron en de 

oude Gehenna. De Companion Bible geeft in App. 68 nuttige aanduidingen gebaseerd op de 

opgravingen van Weill. Die Stad Davids omvatte het kanaal van Hizkia en de “grote opper-

zaal” (Luk. 22:12) die heden buiten de muren liggen. De ommuring van Herodes de Grote, 

welke de stad omringde ten tijde van de vernedering des Heren, omvatte de twee heuvels, 

doch strekte zich ten Noorden niet zover uit als nu. Daarom is het niet onmogelijk dat het 

“heilig graf” zich nu in de stad bevindt, terwijl het er vroeger buiten lag. 

 

Binnen de (tegenwoordige muren zijn er slechts nauwe, kronkelende straatjes, ten dele van 

trappen voorzien (Fig. 6) een rijtuig kan er door en alles moet dan ook door middel van ezels 

en kamelen vervoerd worden. Er is een muzelmaans, een joods en een christelijk kwartier. Dit 

laatste is verdeeld in een Latijnse, een Griekse en een Armeniaanse wijk.  

 

 

Zoals meestal in de Oosterse steden, bestaan de handelswijken uit een aantal winkel-

werkhuizen die geheel open zijn, zodat praktisch alle ambachten op straat uitgevoerd worden. 

Verder is de straat, die nog geen drie meter breed is, en bedekt kan zijn met zeilen, vol kinde-

ren, voorbijgangers van alle slag, getrouwe bezoekers van het koffiehuis die hun nargileh 

roken en hun klein kopje koffie drinken. Allerlei klederdrachten, allerlei rassen, allerlei gods-

diensten zijn hier vertegenwoordigd. Men ontsnapt niet aan een mengsel reukjes, die echter 

niet steeds onaangenaam zijn op plaatsen waar de zon haar ontsmettende werking kan uitoe-

fenen. Enkele, nog nauwere gangetjes noemt men de “bazaars”. Ontelbare kleine winkeltjes 

bieden alles aan wat men in een Oosterse stad kan verwachten. 

 

 

 
6. Een straat van Jeruzalem. 
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Een der meest indrukwekkende plaatsen is misschien de vlakte waar zich vroeger de Tempel 

bevond, gelegen op de berg Moria en bezet met verschillende muzelmaanse gebouwtjes. Men 

weet dat de Tempel in het jaar 70 verwoest werd. Wat ervan overbleef, werd in het jaar 135 

omvergehaald en Hadrianus bouwde toen het tegenwoordige plein, “verheven Heiligdom” 

genoemd door de Muzelmannen. Juliaan de Afvallige trachtte tevergeefs de Tempel te her-

bouwen in 363: hij kon de profetie van onze Heere niet ongedaan maken. De Kalief, Omar 

bouwde er een mooie moskee in de 7e eeuw. We vertalen enkele delen van een geschiedkun-

dig overzicht door de “Hoge Muzelmaanse Raad” samengesteld. 

 
In 637 nam de Kalief Omar Jeruzalem in. Nauwelijks in de stad, begaf de vrome Kalief zich naar de plaats die 

later al Haram al-Sharif (het “verheven Heiligdom” ) zou worden en die reeds voor de Muzelmannen een karak-

ter van heiligheid bezat, daar op deze plaats de wonderbare nachtelijke opname van de Profeet zou plaats gehad 

hebben. Reeds in de VIIe eeuw hadden verwoesting en verwaarlozing hun werk gedaan, en de Kalief, vergezeld 

van vier duizend personen van zijn gevolg, vond er slechts woestheid en verval. Hoogstens zag hij er de ruïnen 

der muren van Herodes, de overblijfselen van iets dat op een basiliek leek, en de heilige Rots vanwaar de Pro-

feet, volgens de overlevering, zich ten hemel verhief op zijn gevleugeld paard.  Omar beval het oprichten ener 

moskee ten zuiden van de Rots, de moskee die later door de pelgrim Arculfe beschreven werd toen hij ze in 670 

bezocht. Er is niets van over gebleven, uitgezonderd de naam “Moskee van Omar” die men ten onrechte blijft 

gebruiken voor de Rotskoepel. 

 

De geschiedenis der tegenwoordige monumenten begint bij de heerschappij van Abdel-Malek in Marwan (685-

705), de eerste die de heilige Stad van mooie gebouwen voorzag. Hij begon grote sommen gelds te verzamelen, 

die naar men zegt, “zeven maal de belasting van Egypte” zouden bedragen hebben, en besteedde ze aan het 

oprichten van de Koepel (691) en van de moskee al-Aqsa (693). Deze gebouwen waren onovertroffen in pracht, 

doch hun sterkte werd ongelukkigerwijze te dikwijls op de proef gesteld... 

 

Het tweede deel dezer geschiedenis begint in 1099, toen de kruisvaarders Jeruzalem innamen Deze bezetten de 

Haram en veranderen de bouwwerken om ze voor verschillende doeleinden te kunnen gebruiken. De Rots-

koepel wordt een kerk, met altaar op de rots zelf. In de ogen van de kruisvaarders was dit nu de Tempel des 

Heren (Templum Domini), vandaar de naam “Tempelieren”, gedragen door de ridders welke die orde daar ter 

plaatse stichtten. Het is interessant hierbij aan te stippen, dat dit monument als model gediend heeft voor de 

kerken van Aken, Metz, Laon en Londen en met min of meer waarschijnlijkheid op twee vermaarde schilderijen 

voorgesteld werd: de “Sposalizio” van Raphaël (Brera, Milaan) en die der Heilige Vrouwen aan het Graf die 

toegekend wordt aan Hubert van Eyck. Van de moskee al-Aqsa maakten de kruisvaarders een koninklijk ver-

blijf, dat ze “Paleis van Salomo” noemden. De grote onderaardse zalen aan de zuidoost hoek van het plein 

vormden hun stallen. 

 

Toen kwam de inneming van Jeruzalem door Saladin in 1186. Een der eerste zorgen van de sultan was aan de 

Haram en zijn gebouwen hun vroeger gebruik terug te geven en alle spoor van bezetting der Franken te verwij-

deren. Ook beval hij belangrijke verbeteringen aan te brengen. 

 

Van af die tijd bleef de Haram steeds in het bezit der Muzelmannen, niettegenstaande de tweede bezetting van 

Jeruzalem door de Kruisvaarders (1229-1244), een bezetting die zich niet uitstrekte tot de Haram. Gedurende de 

drie eeuwen na de overwinning van Saladin heeft men veel gerestaureerd en bijgevoegd. Het is gedurende dit 

tijdsverloop dat de meeste gebouwtjes, die over de heilige plaats verspreid zijn, opgericht werden. Na de over-

winning der Ottomannen, werden aanzienlijke herstellingen aangebracht onder de heerschappij van Soliman de 

Heerlijke (1520-1566) wiens bouwkundige werkzaamheid overvloedige sporen te Jeruzalem heeft nagelaten. 

 

Uit het vorige moet men besluiten, dat men ten onrechte nog van de “Moskee van Omar” 

spreekt. Het tegenwoordige gebouw is inderdaad slechts een grootse koepel (Fig. 7 )  en geen 

moskee. En die koepel werd niet door Omar gebouwd! 

 

Welke herinneringen zijn er aan deze plaats verbonden! Was het hier niet dat Abraham zijn 

zoon Izaak moest offeren (Gen. 22)? Is het niet de “dorsvloer van Ornan” waar David de En-

gel des Heren zag, met een zwaard uitgestrekt over Jeruzalem en die 70.000 man aan de pest 

deed sterven? Doch David erkende zijn verkeerde handeling, bouwde er een altaar en offerde 

een brandoffer (1Kron. 21).  
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Later bouwde Salomo hier de Tempel. Verbrand door de Chaldeën, werd hij weer opgericht 

door Zerubbabel en herbouwd door Herodes. Het is dit laatste gebouw dat de Heere Jezus 

bezocht. Daar werd Hij door Simeon als Messias aangeduid (Luk. 2). Als kind van 12 jaar 

verwonderde Hij de wetgeleerden. Later verjoeg Hij de handelslieden en wisselaars (Joh. 2), 

deed de Farizeeërs verstomd staan, voorspelde Zijn opstanding, wees op de arme weduwe als 

voorbeeld (Luk. 18), liet het contrast zien tussen de Farizeeër en de tollenaar, belette het ste-

nigen der overspelige vrouw (Joh. 8). 

 

Maar deze plaats is ook van veel belang voor de toekomst. De profetieën aangaande het einde 

onzer aioon spreken van een tempel Gods (2Thes. 2:4). Zou die tempel ergens anders ge-

bouwd kunnen worden dan hier? En zal ook Ezechiëls Tempel gedurende het Koninkrijk op 

aarde deze plaats niet innemen? 

 

Ten zuidwesten van dit plein bevindt zich de vermaarde “Klaagmuur” waar rechtzinnige Jo-

den komen bidden, klagen en schreien. Zowel de Askenazim van het Noorden als de Se-

fardim van het Zuiden. De nauwe gang, waarvan onze Fig. 8 een denkbeeld geeft, bevind 

zilch een vijftiental meter lager dan het plein en is letterlijk te midden der hel, d.i. der oude 

Gehenna (de vallei van de Tyropoeon). De bodem dezer vallei was een twintigtal meters la-

ger. Hoe treffend is het hen die oude stenen te zien kussen, al wenende. Het is mogelijk dat 

sommige dezer blokken deel uitmaakten van het oude Heiligdom. 

 

 

 

 
7. De Rotskoepel genaamd “Mos-

kee van Omar 

 
8. De Klaagmuur. 
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Als we de straatjes volgen, door de overlevering “kruisweg” genoemd, en de stad uitgaan 

langs de poort “Sitti Mariam”(Vrouwe Maria) komen we in de vallei van de Kedron, ten dele 

met olijfbomen bedekt. Ziedaar, links de berg Skopus. waarop men de Hebreeuwse hoge-

school ziet, en vlak voor ons ligt de Olijfberg. Aan de rechterzijde daalt de vallei en komen 

we langs oude graven, zogenaamd die van Absalom (Fig. 9), Josafat, Jakobus en Zacharia. 

Buiten de stadsmuren zien we een muzelmaans kerkhof en aan de andere zijde is een groot 

deel van de Olijfberg bedekt met Joodse graven. Allen wachten op de opstanding. Zowel Jo-

den als Muzelmannen lieten zich hier bij voorkeur begraven omdat ze dit dal, volgens Joël 

3:2, in verband brachten met de opstanding en het gericht. Zie ook Jer. 31:40. 

 

Nu komen we aan de “fontein der Maagd”die, door middel van het kanaal van Hizkia (2Kon. 

20:20; 2Kron. 32:3-5), water voert tot het badwater Siloam (Joh. 9:7, 11). Het grote dorp Si- 

loam bedekt de helling, waar de vallei van de Kedron, die van Er Rababi (genaamd vallei van 

Hinnom of Gehenna) tegenkomt. Is het niet in deze vallei dat Melchizedek, koning van Salem 

(Jeruzalem) Abraham zegende (Gen.14:17-19). Vluchtte David niet over de Kedron (2Sam. 

15:23) en richtte zijn zoon Absalom er geen pilaar op (2Sam. 18:18)? 

 

We gaan over de aarde die onze Heer zo dikwijls betreden heeft. We klimmen op de Olijf-

berg, die getuige was van Zijn gebeden, Zijn onderwijs, Zijn lijden. We komen aan de plaats 

waarvan men vermoedt dat ze een overblijfsel is van de hof van Gethsemane (Fig.10). Deze 

olijfbomen kunnen inderdaad meer dan 2000 jaar oud zijn. Laat ons ook even een blik wer-

pen op de rots, waar, volgens de overlevering, de Heere bad. We zijn in elk geva1 dichtbij de 

plaats waar Hij bedroefd was tot de dood toe en bereid de dood des kruises, te verduren voor 

ons. Men zou graag een ogenblik in stille overdenking en gebed doorbrengen, doch de be-

zoekers en de bedelaars, maken dat moeilijk. 

 

Laat ons hoger klimmen. Was het in deze rotsholte dat de Heere soms de nacht doorbracht? 

Was het daar dat Hij de gewichtige woorden van Mat. 23, 24 en 25 uitsprak? We bevinden 

ons nu aan de top van de berg, 60 meter hoger dan het tempelplein. Als de lucht helder is, ziet 

men de Jordaan en de Dode Zee. En wat een mooi panorama van Jeruzalem en omgeving! 

Deze kleine koepel duidt de plaats aan waarvan men zegt dat hij ten Hemel gevaren is. Het is 

 
9. Het “Graf van Absolon” in de 

vallei van de Kedron. 
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in elk geval niet ver van hier dat de Apostelen Hem zagen verdwijnen in de wolken en dat de 

Engelen hun zeiden dat Hij op gelijke wijze zou wederkomen. “Zijn voeten zullen te dien 

dage staan op den Olijfberg” (Zach.14:4) die in tweeën zal gespleten worden zodat er een 

grote vallei zal zijn. Water zal uit het Heiligdom vloeien, deels naar de Middellandse Zee, 

deels naar de Dode Zee welker wateren zij gezond zullen maken (Ez. 47:8-11; Zach. 14:4-8). 

 

 

Nog een paar woorden over de moderne stadswijken van Jeruzalem. De oude stad bevat 

slechts een klein deel der bevolking. Het is vooral in de richting van Jaffa dat de moderne 

stad zich heeft uitgebreid. Meest door Joden bewoond, bestaat zij meestal uit onbelangrijke 

huisjes. Men bemerkt slechts enkele grote gebouwen. In de richting van het Oosten zijn er 

minder huizen doch hier en daar een groot gebouw, zoals het paleis der Y. M. C. A. en het 

hotel King David. In het Noorden bemerkt men het Museum van oudheden. Godsdienstige 

gebouwen zijn er overal in overvloed. 

 

 
10. Een overblijfsel van de hof der olijven. 
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UIT de SCHRIFTEN 

Deel XII No. 12 December 1937 

Tot nuttige Stichting 
12 

 

OF IK ENIGSZINS MOGE KOMEN 

“Die de dood te niet doet”. 2 Tim. 1: 10b. 

 

We werpen nogmaals een blik op de volheid van 2 Tim. 1: 10b. Na gesproken te hebben over 

Christus lichamelijke opstanding, over Zijn levendmakende werking in geest en ziel, willen 

we de vraag nagaan: Wat zegt dit woord ons nu t.o.v. onze lichamelijke opstanding. 

 

Bijna alle groepen der Christenheid die de Schrift aanvaarden, leren, dat bij de dood de ziel 

van het lichaam scheidt en bewust voortleeft. In wezen is er dan geen opstanding. Wat zij 

voor opstanding houden, is eigenlijk een incarnatie, een weer inkomen in het dode lichaam. 

Zo zeer heeft Satan de zinnen verblind, dat hij de leugen: “Gij zult niet sterven” tot dogma 

heeft weten te verheffen van geschreven en ongeschreven theologie en daarmee God de eer 

ontrooft van het te niet doen van de dood. Althans, t.o.v. de belijdenis. De leer van bewust 

voortlevende ontlichaamde zielen die naar hemel of hel gaan, die wandelen in de lanen van 

het Paradijs, die juichen voor de troon en wat voor vrome termen er meer mogen zijn, is leu-

genleer van Satan, is heidendom in Christelijk gewaad, is Christelijk spiritisme, is, hoe vroom 

ook, on- en anti-Schriftuurlijk. Men behoeft onze visie nog niet te hebben om uit de Schrift te 

leren, dat de dood voor velen der gelovigen pas verslonden wordt tot overwinning als het 

verderfelijke onverderfelijkheid aandoet en het sterfelijke onsterfelijkheid. Maar is dat bij het 

sterven zelf of bij de laatste bazuin? Dan pas is er opwekking der doden en verandering der 

levenden, voor hen die van Christus zijn. 

 

De dood wordt voor de gelovige niet te niet gedaan door zijn sterven maar door de opstan-

ding. Dat is het eerste waaraan moet worden vastgehouden. Een andere vraag is: is er slechts 

één algemene opstanding zoals kerkelijke belijdenissen leren. Wij denken van niet. Er is een 

opstanding van Israëls vromen “ten laatsten of ten uitersten (zelfde woord) dage ”Joh. 6: 39 

e.v., 11: 24. Dit is de laatste dag van de tegenwoordige aioon en na het einde van de laatste 

bazuin. Er is ook een opstanding (en verandering) in de laatste bazuin (grondtekst 1Cor. 15: 

52), dus nog iets vóór de laatste dag. 

 

Van hen die de leer der opstanding voorstaan zijn er velen die denken, dat hiermee het hoog-

ste gegeven is. Voor hen rusten de doden in het graf tot die tijdstippen. Indien dit zo is, heeft 

Satan God eeuwen lang machteloos gemaakt Zo toch, heeft hij, menselijkerwijs gezien, 

Christus wederkomst door Israëls verharding en tijdelijke terzijdezetting verschoven. Chris-

tus komt niet weer tenzij er een zekere nationale bekering is, Hand. 3: 19-21 (men weet dat 

men voor het “wanneer” der S.V. in vs. 19 moet lezen: opdat... mogen komen en in vs. 20; en 

Hij ...gezonden moge hebben). Maar er zijn al bijna 19 eeuwen verlopen, en nog wacht God, 

zo te zien, met de opwekking der doden daar deze niet plaats heeft vóór maar in en na de 

laatste bazuin. 

 

Zo ligt de zaak gelukkig niet. Niet Satan heeft God gedwongen de doden in de dood te laten 

tot Christus wederkomst, maar God heeft wat beters voorzien. Door Israëls verharding opent 

Hij een nieuwe bedeling waarin we thans nog leven en geeft daarin een nieuwe hoop. Daarop 

wijst Paulus in Fil. 3: 11: “of ik enigszins moge komen tot de uitopstanding die uit de doden 
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is”. De S.V. is ongerijmd: een wederopstanding is eigenlijk een tweede opstanding. Alsof de 

gelovige twee maal zou moeten opstaan en alsof Paulus daar naar jaagt. 

 

De uitopstanding, dat is het betere dat voorzien is. God wacht geen 19 eeuwen om uit het graf 

te laten verrijzen. Hij doet telkens weer de dood te niet. Niet voor alle gelovigen maar voor 

de Leden van Christus Lichaam, voor hen die met Paulus begeren de kracht te kennen van 

Christus opstanding, die geweldig grote kracht die hij in (Ef. 1: 19 en 20 noemt. Diezelfde 

kracht doet ook voor de leden de dood te niet zoals ze dat deed voor het Hoofd. Voor Paulus 

is dit reeds geschied, want als hij in 2 Tim. 4 zegt, dat de tijd zijner ontbinding aanstaande is, 

dan kan dit toch niet betekenen, dat hij nu nog in het graf zou rusten. Dan zou Paulus zich 

vergist hebben. Maar Gode zij dank, zo is het niet. 

 

Christus heet de Eerstgeborene uit de doden. Niet de Eniggeborene. Er volgen er dus meer. 

Als Eniggeboren Zoon is Hij uniek, is er niemand Zijns gelijke. Als Eerstgeborene heeft Hij 

volgelingen. Zo komen we tot een onderscheiding tussen geboorte en opstanding uit de dood. 

Het eerste is anders dan het tweede. Allen zullen eenmaal uit de dood opstaan, maar velen 

zullen geen geborenen uit de dood zijn. Geboren uit de dood is men pas dan, als God dezelf-

de uitnemende grootheid Zijner kracht in ons doet inwerken als wij in de dood neerliggen als 

Hij dit bij Christus deed. Voor zulken is Hij de Eerstgeborene en voor hen doet Hij in de ver-

hevenste zin de dood reeds nu telkens te niet. Zij komen tot een persoonlijke opstanding. Dit 

is de hoop van de bijzondere bedeling, geopend na Hand. 28: 28, dat is na Paulus komst in 

Rome. 

 

Paulus bidt om verlichte ogen des verstands hiervoor. Als wij daar iets van zien, moet dat ons 

niet hoogmoedig maken. Veeleer klein dat God ons die grote gunst verwaardigt. Het moet 

ons met Paulus doen jagen naar dat grote heilsgoed. Wie werkelijk jaagt, is niet trots op zijn 

prestaties maar heeft slechts één oogmerk: zijn doel te bereiken. Het hoogste dat God ons 

gesteld heeft is medegeborene uit de dood te worden. Christus heeft de rij daarvan geopend. 

Zijn wij er ook in vervat? Jagen wij er naar om Christus zodanig te leren kennen, dat we ten 

slotte met Paulus mogen weten, dat Hij ook voor ons de dood kort na ons sterven te niet zal 

doen. Laat dit de vraag zijn die uit deze overdenking voortvloeit of vernieuwde vat op ons 

krijgt. Dan zal het woord van 2 Tim. 1 als in gouden letters ons voor ogen blijven staan: “Die 

de dood (en dat voor mij door de uit opstanding) te niet doet!” 
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Aantekeningen van een Pelgrim. 
(Vervolg) 

 

Nazareth en de Zee van Tiberias.  

Heel Palestina is belangwekkend en een bezoek aan Bethlehem en de geboortegrot; aan de 

vijvers van Salomo (die water aan Jeruzalem leveren), aan Hebron (Fig. 11) waar zich de 

graven van Abraham, Sara, Isaac, Rebecca, Jakob en Lea bevinden, aan Emmaüs, aan Kirja-

th-Jearim, aan de put van Jacob en Sichem (waar zich nog enige Samaritanen bevinden die 

het Pascha nog steeds op de 14e Nisan houden en een zeer oud manuscript van de Pentateuch 

bezitten) en aan vele andere plaatsen is zeer leerrijk en dikwijls ontroerend.  

 

 

We hebben ons echter niet ten doel gesteld een overzicht te geven van al wat belangrijk is. 

We voegen hier nog slechts enige woorden aan toe over Nazareth en zijn omgeving. 

 

Van verre biedt deze stad een vrolijker (aanblik dan veel andere plaatsjes. Toch vindt men 

ook hier allerlei nauwe en vuile straatjes. Van de 9000 inwoners is een derde muzelmaans en 

het overige “christen”. Er zijn geen Joden. Dank zij de vruchtbaarheid van Galilea en het feit 

dat de inwoners wat vlijtiger schijnen te zijn, heerst er ene zekere welvaart. 

 

 

Het is hier dat de Heere Jezus Zijn jeugd doorbracht. Men wijst de grot waar, volgens de 

overlevering, de engel Gabriël de geboorte van “Jezus” aankondigde (Luk. 1:26-38). Men 

vindt hier ook de overblijfselen der synagoge waar de Heere het bekende stuk uit Jesaja voor-

 
11. Hebron. 

 
12. De bron der Maagd te Nazareth. 
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las (Luk. 4:16). Er bevindt zich slechts één bron te Nazareth genoemd de “bron der Maagd” 

(Fig. 12). Hier kwam zonder twijfel Maria haar waterkruiken vullen. Nu nog ziet men de 

vrouwen komen met een grote kruik op het hoofd liggende, en weggaan met de zware kruik 

rechtstaande op het hoofd, terwijl ze daarbij nog hun kindje dragen en heel gewoon met hun 

vriendinnen al gaande praten. 

 

Even later ten Oosten ziet men de Tabor. De weg gaat langs het oude Dabrath waar men ver-

onderstelt dat de Heere de Apostelen achterliet toen Hij de berg opging en van gedaante ver-

anderd werd. (Mark. 9:1-13). De weg stijgt met een groot aantal kronkelingen. Die moeilijke 

en soms gevaarlijke weg voert ons tot een hoogte van 600 meter. Petrus sprak van de “heilige 

berg” (2Petr. 1:18). Van de top overziet men heel de omgeving, dus ook de Zee van Tiberias, 

de Jordaan, het dal van Armageddon, Endor en Naïn op de kleine Hermon, de Karmel, de 

grote Hermon met zijn sneeuwtooi, enz. 

 

Laat ons nu naar de Zee van Tiberias gaan. We komen voorbij Gath-Hefer waar Jonas gebo-

ren werd (2Kon. 14:25) en waar de Muzelmannen zijn graf vereren. We komen aan het dorp 

Kana en als we de weg tussen de reuzencactussen volgen, komen we aan de bron die waar-

schijnlijk het water geleverd heeft dat in wijn werd veranderd (Joh. 2). Wat verder komen we 

in het vulkanisch gebied en vinden overal blokken zwart bazalt. We gaan voorbij de “Hoor-

nen van Hattin” waar de kruisvaarders voor goed werden verslagen in 1187. Hier ergens had 

de wonderlijke vermenigvuldiging der broden plaats. 

 

Nu komt de Zee van Tiberias in het gezicht. Links ligt een kleine Joodse kolonie, Kefar Hat-

tin genaamd, en wat verder die van Mizpa en Kiriat Chamoeël (Stad van Samuël). De weg 

daalt nu zeer snel en we komen aan in Tiberias. Hier vormde zich een centrum van Joodse 

schriftgeleerdheid. Om de overleveringen en de zuiverheid der taal te behouden, stelden de 

Schriftgeleerden hier de Mischna samen en in de 4e eeuw de Gemara, die tezamen de Jeruza-

lemse Talmud vormen. 

 

De tegenwoordige stad, die niets bijzonders te bieden heeft, ligt ten Noorden van de oude 

stad. Zij telt 5000 Joden op 8500 inwoners. De vraag naar “baksjies”, de verkopers van limo-

nade, postkaarten, sigaretten, halssnoeren uit schelpen bestaande enz., de bootslieden die ons 

op het meer willen laten varen, nopen ons deze plaats haastig te ontvluchten en meer aan de 

noordkant de streek op te zoeken, waar onze Heere zozeer werkzaam geweest is. 

 

Kapernaüm! Hoeveel zieken heeft Hij hier genezen! Hoe indrukwekkend waren de redevoe-

ringen die hier weerklonken! 

Was het niet op deze bergen dat Hij zijn “prediking” uitsprak en de Twaalf Apostelen der 

besnijdenis koos? Zijn dit niet de overblijfselen der synagoge waar Hij onderwees en de man 

 
13. Nazareth. 
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met de dorre hand genas? Deze oevers waren getuigen van de wonderlijke visvangsten, van 

het bedaren van de storm, van het wandelen op het water. Maar sinds die tijd is alles veran-

derd. De dorpen zijn verdwenen, het land ligt woest, het meer verlaten. De gehele streek ligt 

onder de vloek van de miskende Messias (Mat. 11:23, 24). Te Tabgha hebben de Duitse La-

zaristen getoond wat men van dit land kan maken. Een mooie tuin en een paradijsachtige weg 

langs het meer spreiden allerlei bloemen en tropische gewassen tentoon te midden van palm- 

banaan- en moerbeibomen. In de verte verheft zich de Karme1 waar Elia zijn gedenkwaardig 

brandoffer bracht. (1Kon. 18) en waar men een rotsholte toont waarin hij gewoond zou heb-

ben. 

Het Joodse Vraagstuk.  
Het Zionisme heeft een nationaal doel: de eenheid van het Joodse volk te herstellen. Van 

godsdienst is geen sprake en de rechtzinnige Joden van Palestina verachten dan ook die mas-

sa ongelovige Joden die er jaarlijks komen en slechts last veroorzaken. 

 

Er zijn twee belangrijke centra: Jeruzalem (150.000) en Tel-Aviv (100.000). De Joodse kolo-

niën en dorpen zijn volgens drie typen ingericht: 1. familie werk, 2. samenwerkende groepen, 

3 communisme. Iedereen erkent, dat de Jood getoond heeft dat met een zekere vlijt een derde 

van Palestina redelijk vruchtbaar gemaakt kan worden. Het is aan de ene zijde het slechte 

beheer der Turken (die b.v. door een belasting te heffen op de bomen, oorzaak zijn geweest 

dat er nu bijna geen meer zijn, wat de bergen geheel dor heeft gemaakt) en aan de andere zij-

de het gebrek aan vlijt der Arabieren wat tot gevolg gehad heeft dat het land zich nu in zo’n 

erbarmelijke toestand bevindt. De Arabier is bereid een deel van het land aan de Jood af te 

staan, doch wenst niet geheel onder zijn macht te staan. De Bedouïn beweert zelfs méér recht 

op het land te hebben dan de Jood daar hij het vóór Israël bezat. De Arabieren met wie we 

gesproken hebben waren heel kalm. De Joden toonden niet veel enthousiasme en schenen 

heel onzeker over de toekomst te wezen. Welke rechten hebben ze overigens zolang ze hun 

Messias niet aangenomen hebben? Men heeft beweerd dat de onlusten gewoonlijk veroor-

zaakt worden door een kleine minderheid, die misschien zelf onder de invloed staat van de 

internationale politiek. In dit land, zowel als in Europa, is er thans geen oplossing te vinden, 

want alleen de wederkomst des Heren kan alles in orde brengen. 

De Joodse koloniën schijnen niet zeer welvarend te zijn en het is alleen dank zij de grote 

steun van het buitenland dat vele inrichtingen kunnen blijven bestaan en nieuwe vluchte-

lingen er zich kunnen vestigen. In de Joodse universiteit van de Skopus (600 studenten) er-

kende men, dat de afgestudeerden moeilijk een plaats konden vinden, vooral in de te-

genwoordige crisistijd. 

 

Als we lezen wat de Joden zoal in Palestina gedaan hebben, denken we allicht dat het hele 

land nu veranderd moet zijn. In zijn geheel genomen is er echter zeer weinig veranderd. De 

valleien worden beter bebouwd, doch het grootste deel van het land is nog even woest als 

vroeger. Als men 10.000 boompjes plant op een berg ziet men het nauwelijks. Er blijft nog 

ongelooflijk veel te doen. Ook moeten er zeer belangrijke veranderingen in de gesteldheid 

van de bodem komen, b.v. door aardbewegingen, voor de profetieën vervuld kunnen worden. 

Het is niet de moderne, ongelovige Jood, die de woestijn zal doen bloeien. Het is zeer duide-

lijk, als men de dingen in hun geheel bekijkt, d.w.z. niet alleen denkt aan het weinige dat er 

gedaan is, doch ook aan het vele dat er nog te doen is, dat God nu slechts één en ander voor-

bereid voor de latere vervulling der profetie. Eens zal Israël zijn Tempel weer te Jeruzalem 

hebben doch welke wereldomwenteling zal er moeten plaatsvinden voor dit gebouw op het 

tempelplein zal kunnen worden opgericht? Zullen alle Arabische landen zich niet verzetten 

tegen het verdwijnen van hun “verheven Heiligdom? Ook de Roomse Kerk zal er zich tegen 

verzetten. En door welke verdrukking moeten de Joden niet gaan vóór ze zich keren tot Hem 

Die ze verworpen hebben (Mat. 24:15-22)? Het profetische Woord is zeker, doch we moeten 
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niet te snel willen gaan en een groot deel van onze tijd gebruiken om allerlei nieuwtjes in de 

dagbladen na te speuren, die nog ver zijn van de vervulling der profetieën. Waarom onze tijd 

niet wat beter gebruikt met degelijk schriftonderzoek? Ook in dezen kan men te veel beden-

ken wat op aarde is en te weinig wat boven is. Als Christus ons leven is, en we in Hem aan 

Gods rechterhand geplaatst zijn, behoeven we de dagbladen niet steeds na te slaan om ons 

geloof aan te wakkeren en kunnen we kalm de grote gebeurtenissen afwachten die de komst 

van de dag des Heren zullen aankondigen. 

Enige Overdenkingen.  
Hoeveel gelovigen zouden niet graag Palestina bezoeken? Doch het is goed hun mee te delen 

dat zij geen enkel gebouw zullen vinden uit het begin van onze jaartelling. Zij zullen verder 

gehinderd worden door zoveel oude en nieuwe bouwwerken die, onder voorwendsel aan een 

zekere gebeurtenis te herinneren of een relikwie (echt of vals) te bewaren, het uitzicht beder-

ven. Zij zullen lastig gevallen worden door de inwoners, de gidsen, de verkopers, de bede-

laars en sommige bezoekers. Zij zullen soms pijnlijke indrukken ontvangen als zij horen van 

de strijd tussen de “christen” groepen die in hetzelfde gebouw verblijven en door een Arabi-

sche soldaat bewaakt worden. 

 

De geestelijke mens zal ook lijden als hij zoveel godsdienstige mensen zich vooral bezig ziet 

houden met het vereren van aardse dingen: relikwieën, rotsen, gebouwen, enz. Zeker, we 

kunnen niet genoeg denken aan het lijden van de Heere voor ons, niet genoeg stilstaan, bij de 

dood des kruises, niet genoeg eerbied hebben voor die door Hem geheiligde plaatsen. Maar 

men moet niet zo zeer Zijn lichamelijk lijden gedenken dan wel Zijn geestelijk. En bovenal. 

gebruik maken van de genade die Hij ons door dit lijden verworven heeft. De wedergeborene 

zal zich dan ook het meest bezig houden met de opgestane Heiland. Het graf toch is leeg en 

de Heere verheerlijkt. Zei Paulus niet: “En indien wij ook Christus naar het vlees gekend 

hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees” (2Kor. 5:16). En: “Indien 

gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zit-

tende aan de rechterhand Gods; bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde 

zijn” Kol. 3:1, 2). Laat ons niet vergeten hoe Hij ons gered, verzoend en gerechtvaardigd 

heeft, doch laat ons nu ook steeds in gemeenschap met Hem zijn, laat Hij in ons hart wonen. 

 

Wat zoveel gelovigen belet op geestelijke wijze te wandelen, is hun onkunde van wat de 

Schrift ons leert, in het bijzonder de Brieven van Paulus. Ze zien nog te veel “Jezus” in Zijn 

staat van vernedering en zien niet goed in wat Hij voor ons gedaan heeft. Ze willen te veel 

zelf nog iets doen. 

 

Is het dan ten slotte nauwelijks de moeite waard naar Palestina te gaan? Integendeel, het blijft 

steeds belangrijk. Allereerst zal een dergelijke reis onze begrippen wat verruimen, onze per-

soonlijke “wereld” wat uitbreiden. We zullen ook iets leren van de plaatselijke toestanden, de 

gewoonten, de ligging der plaatsen, het klimaat, de dieren en planten. Nadat we die verschil-

lende streken bezocht hebben, zal alles meer leven als we de Schrift lezen, want we zullen 

ons veel beter kunnen verplaatsen in de toestanden. We zullen meer dan één deel dan ook 

beter begrijpen en nog meer onder de indruk komen van de absolute juistheid in de keuze der 

woorden en door het feit dat we bijna altijd het geïnspireerde Woord letterlijk kunnen ver-

staan. Als we dus naar het “Land des sieraads” gaan. zal het niet zijn om stenen te vereren die 

God heeft verstoken, doch om beter de Schrift te verstaan die Hij ons gegeven heeft en rui-

mer gebruik te maken van de genade, die Hij voorbereid heeft. 
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De Vrijheid 

(Vervolg) 

Laat ons nu nog enige moeilijkheden onderzoeken. Sommige nemen wel aan, dat Adam in 

zekere opzichten vrij was, doch beweren dat die vrijheid verloren is sinds de val. Zij nemen 

dus aan dat God vrije wezens kan scheppen, zonder dat dit in strijd is met Zijn absolute soe-

vereiniteit. Het verlies der vrijheid leiden ze af uit het feit, dat de mens slaaf der zonde is. Ze 

hebben natuurlijk gelijk dat er geen vrijheid meer is in dit opzicht, doch ze vergeten, dat men 

nog vrij kan zijn t.o.v. God en van de genade die Hij aanbiedt om ons te verlossen. De Schrift 

zegt nergens dat de gevallen mens in geen opzicht vrij is. Calvijn zelf moest bekennen dat de 

mens ook na de val iets overhoudt van de gelijkenis aan Gods Beeld en dat hij niet volkomen 

gedwongen is op een bepaalde wijze te handelen. 

 

Maar men dringt aan en zegt, dat de mens ook niet vrij is ten opzichte van het goede omdat 

hij niet anders kan dan weerstaan. Zonder heel bijzondere tussenkomst van God, slechts aan 

enkele uitverkorenen gegeven, zou de mens zich niet laten behouden. Dit nu is een menselij-

ke opinie, die niet het minst door de Schrift gerechtvaardigd wordt. Het is een feit dat er een 

werking Gods nodig is opdat de mens zich bekere, want hij kan niets uit zich zelf maar het is 

verkeerd daaruit te concluderen dat de reden waarom God niet op afdoende wijze inwerkt in 

het geheel niet van de houding van de mens afhangt. Wie hebben dat reeds hierboven onder-

zocht. Wel kan God op onweerstaanbare wijze werken en zonder aanleiding vanwege de 

mens, daarvoor gaat het niet. Wat men zou moeten aantonen uit de Schrift, is dat God altijd 

op vrij machtige wijze inwerkt als men zich bekeert en dat men anders altijd weerstaat omdat 

Gods genade dan niet voldoende is om tot bekering te leiden. 

 

Alle argumenten ontbreken hier, men sluit de ogen voor de vele schriftdelen, en daarbij is 

men dan verplicht tot de godslasterende gedachte te komen, dat God verantwoordelijk is voor 

al het kwaad, want als het alleen van Hem afhangt, waarom doet Hij dan niet alle mensen 

naar Zijn wil handelen? Denkt men in Rom. 9 enig argument te vinden, dan verwijzen we 

naar wat we in “De Weg der Behoudenis” gezegd hebben. We herinneren er hier slechts aan 

dat Rom. 9 handelt over de nationale uitverkiezing van Israël tot het volbrengen van een be-

paalde opdracht. Het gaat niet over de bekering van personen. De bekende uitdrukking “Ik 

zal mij ontfermen over wien Ik mij ontferm en barmhartig zijn jegens wien ik barmhartig 

ben” is een besluit Gods waaraan men niet kan weerstaan. We herhalen dat in dit hoofdstuk 

geen sprake is van de behoudenis van personen. 

 

Nu vraagt men hoe het mogelijk is dat God het bestuur in handen kan hebben als sommige 

schepselen vrijheid hebben? Ook zij die Adams vrijheid aannemen staan voor die vraag. Is 

het niet omdat de vrijheid van de mens heel betrekkelijk is? De natuurlijke mens beschikt in 

zijn sfeer over een zeer begrensde vrijheid. Hij kan, zoals een kind dat vrij gelaten is in een 

hof, zekere dingen in de war sturen, doch in zeer begrensde mate en zonder dat het algemeen 

bestuur, dat zich op een ander plan uitoefent, bedreigd wordt. 

 

De mens, die uit de Geest geboren is, beschikt over meer vrijheid, doch deze gaat niet verder 

dan de sfeer waarin hij zich bevindt. De vrijheid breidt zich uit als men in nauwere gemeen-

schap komt met God, maar ze blijft betrekkelijk tot op het ogenblik waarop het schepsel zijn 

doel bereikt heeft, doch dan ook in alle opzichten Gods wil doet. 

 

Maar, zal men zeggen, het schepsel verstoort dan toch Gods plan. Men meent dat omdat men 

te veel met de gedachten in de menselijke sfeer blijft. Onwillekeurig denkt men aan God als 
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aan een supermens, die wel veel macht heeft doch nog in zekere mate door de andere mensen 

beïnvloed wordt. Men maakt God tot een schepsel. Een kampioen in het schaakspel kan 

meester blijven van het spel, al wordt hij lastig gevallen door onhandige medespelers. Zijn 

plan kan steeds in zekere mate gestoord worden door de vrijheid, begrensd door de regels 

van het spel, der tegenpartij. Hij zal wel overwinnen, doch is verplicht telkens weer zijn spel 

te wijzigen, om het aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. 

 

Welnu, God is niet alleen machtiger, doch Hij kan in geen enkel opzicht met welk schepsel 

ook vergeleken worden. Hij is geheel anders. Hij houdt het bestuur niet in handen, omdat Hij 

zoveel verstandiger en machtiger is, maar omdat Hij alles van te voren kent. Meer nog, om-

dat alles in zekere zin uit Hem is. Hij is noch door de tijd begrensd, noch wordt hij door de 

vrijheid van het schepsel beïnvloed. 

Zijn plan bestaat buiten de tijd en houdt rekening met alle vrije daden. Zijn plan wordt niet 

gestoord om de goede reden, dat de vrijheid er deel van uitmaakt en Hij te voren alles naar 

omstandigheden geschikt heeft. Hij kan ook onze vrijheid begrenzen, onze missingen niet 

toelaten, ons niet tot een zekere daad voeren als Hij dat goed vindt. Hij kan ook de omstan-

digheden en invloeden wijzigen en dus alles leiden. 

 

Naar de mens gesproken, heeft God veel tegenstand te overwinnen, doch Hij is nooit verrast 

geworden. Hij kent, ons afhankelijk van de tijd, Satans opstand, Adams val, Israëls ongeloof, 

Christus offer (Hand. 2:23), Israëls verstrooiing enz. 

 

De vrijheid verstoort Gods plan niet, doch vormt dat plan. Het is inderdaad ter oorzake van 

de vrijheid, dat God Zich, in Christus, heeft ontledigd, de vorm van een dienstknecht aan-

genomen heeft, de mens gelijk is geworden, zich vernederd heeft om te gehoorzamen tot de 

dood, ja de dood des kruises. 

 

Het is alleen een machtige God, die zulk een plan, waarin vrije schepselen tot volmaaktheid 

gebracht worden, kan vormen en uitvoeren. Alles was vastgesteld van “in den beginne”. Niet 

echter alsof alles op mechanische wijze zou aflopen, want dan zou het plan niets anders zijn 

dan een afgrijselijke klucht, maar dat plan zou verwezenlijkt worden door vrije schepselen, 

dank zij Gods liefde en genade Alleen zo kan men begrijpen waarom er zoveel tijd nodig is 

en er zoveel geleden wordt alvorens tot het einddoel te komen. 

 

Toen we aantoonden dat de mens aan Gods verlangen kan weerstaan, hebben we niets ge-

zegd over teksten zoals Ef. 1:19 en Pil. 2:13 die schijnen te zeggen dat Gods werking on-

weerstaanbaar is. 

 

De “ons” van de eerste tekst zijn de ”getrouwen in Christus Jezus” van Ef. 1:1, die in Hem 

volmaakt zijn. Het is vooral in hen dat de genade op afdoende wijze werkt omdat ze gewoon-

lijk geneigd zijn de “voldoende” genade niet te verwerpen. God werkt niet op deze wijze in 

ongelovigen. Ook teksten zoals Rom. 5:5, 2 Thes. 1:11; 2 Petr. 1:3 en Pil. 2: 13 betreffen de 

vrije wil. 

 

We denken voorts, dat Fil. 2:13 gewoonlijk verkeerd verstaan wordt. Men leest die tekst 

alsof er stond dat God werkt “naar Zijn welbehagen”, dus zonder rekening te houden met de 

mens. Het woordje “naar” is echter de vertaling van het Griekse “huper” en dit voorzetsel met 

de genitief gebruikt, betekent “voor” (of “ten bate van”). En “welbehagen” betreft niet wat 

God besloten heeft te doen, doch wat Hem behaagt, Hem volledige voldoening geeft. Deze 

zin zegt dus, dat God in deze mensen werkt ten bate van Zijn eigen voldoening. Hebr. 13:21 

spreekt over “een dergelijke werking: “werkende in u hetgeen voor Hem welbehaaglijk is”.  
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Samenvatting.  

Vrij zijn staat tegenover slaaf zijn. Men is vrij als men aan zekere invloeden kan weerstaan. 

Men moet de vrijheid beschouwen zowel voor wat betreft de weerstand tegenover het goede 

als tegenover het kwade. De natuurlijke mens is slaaf der zonde en kan dus uit zichzelf aan 

het kwade niet weerstaan. Maar hij kan wel weerstaan aan Gods invloed en is dus in dit op-

zicht vrij. Tenminste als het over een “verlangen” Gods gaat en Hij die weerstand toelaat. 

 

De mens is onderworpen aan erfelijke en allerlei andere invloeden van de gehele schepping, 

doch zijn wil is niet volkomen bepaald door die invloeden. Een niet-weerstaan aan God is 

altijd mogelijk, daar hij dan slechts passief moet zijn. De Schrift laat hem steeds de keuze 

tussen goed en kwaad en toont dat de mens zeer dikwijls aan de waarheid weerstaan heeft. 

Zonder vrijheid zou hij niet verantwoordelijk zijn en dus niet geoordeeld en gestraft kunnen 

worden. God zou dan verantwoordelijk zijn voor de zonde, wat neerkomt op een Godlooche-

ning. De Schrift bevestigt dat de mens verantwoordelijk is, al hangt alles van God af. 

 

De mens is vrij, omdat hij een redelijk wezen is. Hij heeft het begrip van goed en kwaad en 

wordt geleid tussen verschillende goede dingen te kiezen. Elke daad is veroorzaakt door God. 

Als de mens Hem niet weerstaat, beweegt Hij zijn wil zodanig dat deze zich in de zin van het 

goede bepaalt. Als de mens weerstaat, kan God, ofwel de missing toelaten, al veroordeelt Hij 

ze, ofwel hem beletten verkeerd te handelen. God geeft dikwijls genade die voldoende is om 

geneigd te zijn naar Zijn wil te handelen, doch werkt slechts op afdoende wijze als de mens 

niet weerstaat. 

 

De vrijheid bestaat niet in de mogelijkheid te zondigen, doch in de mogelijkheid aan uitwen-

dige invloeden te weerstaan. Er is vooruitgang in de vrijheid t.o.v. het goede, want de waar-

heid maakt ons vrij. Er is ook vooruitgang in de vrijheid T.o.v. het kwade. De natuurlijke 

mens is slaaf der zonde, de wedergeborene heeft meer vrijheid, doch is nog gevangen in de 

wet der zonde; de gerechtvaardigde is vrij, want hij is der zonde gestorven en wordt door de 

Geest geleid; in de volmaakte positie is men met Christus vereenzelvigd en dus tot de volle 

vrijheid gekomen. 

 

Satan werkt in de ongelovige, God in de gelovige. Hoe nauwer de gemeenschap met God, des 

te krachtiger die werking. Gods werking doet de vrijheid niet te niet. De mens moet zijn doel 

in vrijheid bereiken. Dan stemt ook het kunnen overeen met het willen. 

 

Grotere vrijheid betekent grotere verantwoordelijkheid en vraagt dus een meer volmaakte 

wandel, door het in meerdere mate gebruik maken van Gods genade. Door de Schrift kennen 

we de waarheid en kunnen we dus tot de vrijheid komen. Er is daartoe echter nodig steeds 

weer te onderzoeken onder de leiding van de Heilige Geest. 

 

Door een te eenvoudige redenering meent men dat een oorzaak een bepaald gevolg moet 

hebben, wil men redelijk zijn. Daar een vrije daad in dezelfde omstandigheden kan gebeuren 

of niet kan gebeuren, meent men dat vrijheid in strijd is met de rede. Sommigen offeren dan 

de vrijheid op, anderen stellen de wil en de vrijheid boven de rede. Beide stelsels voeren tot 

een loochening der moraal: het eerste miskent de verantwoordelijkheid, het tweede ziet de 

waarheid als relatief aan. In beide gevallen noemt men dan “goed” hetgeen overwint. 

 

De Schrift houdt alles vast: vrijheid, rede, verantwoordelijkheid, waarheid, moraal. Er is in 

menig geval geen eenvoudige opvolging van oorzaak en gevolg, doch een wisselwerking, die 

ons verstand te boven gaat. Er is dan geen tegenstrijdigheid, maar verborgenheid. 
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Zo moet men ook beide Gods soevereiniteit en ‘s mensen vrijheid vasthouden zonder daartus-

sen enige tegenstrijdigheid te zien. De vrijheid stoort Gods plan niet, maar maakt er deel van 

uit. God kent te voren de vrije daad van de mens (zonder zijn vrijheid daardoor te vernieti-

gen) en is dus nooit verrast of gestoord. God werkt ten slotte alles uit, doch houdt in zekere 

mate rekening met de neigingen van de mens. Hij wil hem door liefde verlossen en tot de 

volmaaktheid brengen. 

 

LIJDZAAMHEID, VERTROOSTING, HOOP, VREDE. 

 

In Rom. 3 lezen we: 

de God der lijdzaamheid en der vertroosting (vs. 5).  

de God der hoop (vs. 13)  

de God des vredes (vs. 33) 

God alleen kan ons dit, alles geven. 

 

DE OPSTANDING. 

 

Sommige denken dat we moeten zuchten, verwachtende verlost te worden van (of uit) het. 

lichaam. Rom. 8:23 zegt echter dat we zuchten, verwachtende de verlossing van ons lichaam. 

 

BEZWAREN. 

 

Sommigen hebben er een bezwaar tegen dat Jozua zegt: “Zon, sta stil”, omdat volgens hen de 

zon altijd stilstaat. Hij had moeten zeggen: “Aarde, sta stil”, want het is de aarde die om; de 

zon draait. 

 

Hebben ze dan ook bezwaar tegen Hand. 27:27: “dat hun enig land naderde”? Of dachten die 

scheepslieden werkelijk dat hun schip stil lag en het land zich bewoog? 

 

ALLES DOEN IN DEN NAAM DES HEREN. 

 

Kol. 3:17 is een der raadgevingen die we gewoonlijk niet volgen. We hebben steeds de nei-

ging in eigen kracht te werken en jammeren als dat niet goed afloopt. 

 

We moeten ons geheel en in alles aan God overgeven, zo dat Christus ons leven is (v. 4) en 

dan ook alles in Gods kracht en in de naam des Heeren doen. 

 

Men moet echter niet verwachten op deze wijze een gemakkelijk leven te leiden. Men moet 

rekenen op vervolging en lijden. (2 Tim. 3: 12) .  

  


