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UIT DE SCHRIFTEN     -     EEN NIEUW BEGIN 
 

Van 1942 naar 1946. 
 

Bij het eerste nummer van Deel XVIII van „Uit de Schriften” een bijzonder woord ter inleiding. 

 

In augustus 1942 schreef onze drukker te Antwerpen ons, dat hij ons voorlopig niet meer leveren 

kon. Alleen het septembernummer kon hij nog afwerken. De kopie voor oktober en november, die 

we reeds gezonden hadden, werd ons geretourneerd. Zodoende hield „Uit de Schriften”  voorlopig 

op te verschijnen. 

 

Reeds spoedig na de bevrijding vroegen wij onze oude drukker of hij weer kon beginnen. België 

was toen reeds een klein jaar bevrijd. We hoopten dat er reeds papier zou zijn. Dat was er helaas 

niet. Na een paar maanden vroegen we het weer. Er was allereerst nog geen uitzicht. Toen heeft één 

onzer vrienden, we zijn hem er dankbaar voor, een andere drukker voor ons gevonden. Het is de 

heer J. D. van der Veen te Winschoten. Hij had nog papier in voorraad en we stellen het zeer op 

prijs dat hij ons wil helpen. Zo kan U. d. S. weer opnieuw verschijnen. Velen hebben dit reeds lang 

gevraagd of er naar uitgezien. Hier is dan het eerste nummer van Deel XVIII. We hopen deel XVII 

later te kunnen voltooien. Er ontbreken nog 3 nummers aan. 

 

Het is niet hierom dat we dit woord ter inleiding schrijven. Er is een andere en belangrijker reden. 

We maken een nieuw begin. Niet  omdat we drie jaar stil gelegen hebben, maar omdat het werk 

in wat andere banen wordt voortgezet. Althans dit jaar. 

 

BESTEMMING. 
Allereerst staan we voor een nieuwe tijd. Velen wenden zich af van het oude en zoeken iets nieuws. 

Velen achten zekere dogma’s onvoldoende of verouderd en tasten naar iets anders. Het zijn de 

zoekers. Zulken willen we de weg wijzen. Deze is: „Naar de Schrift”. Mogelijk zijn er nog lezers 

van andere bladen, die de kennis der Schrift verbreiden, die ook van ons inzicht kennis willen ne-

men. Voorts willen we trachten de vroegere lezers van „De Flambouw” te bedienen. Eigenlijk ook 

de vroegere lezers van „Uit de Schriften”. Deze laatsten vragen we of zij rekening willen houden 

met de nieuwe taak, die we willen trachten uit te voeren. We kunnen de hun bekende reeksen dit 

jaar niet voortzetten. Toch zullen we, ondanks het nieuwe (begin, ook aan hen denken. We komen 

op al deze groepen hieronder nader terug. Thans vermelden we hen voorlopig om in het kort aan te 

geven voor wie we het maandblad bestemmen. 

 

Voor al de genoemden is het een nieuw begin en is dit inleidend woord nodig. We zullen voor de 

geheel nieuwe lezers basis en doel aangeven. Voor de oude lezers van U. d. S. zij het een korte sa-

menvatting. 

 

BASIS. 
De basis van dit tijdschrift is het Woord van God. De Redactie aanvaardt dit in zijn geheel als geïn-

spireerd. Ze steunt niet op belijdenisgeschriften. Veel erin moge overeenkomstig de Schrift wezen, 

veel erin is ook belemmerend voor ruimer uitzicht. Daarom kan alleen de Schrift de enige basis zijn. 

 

KARAKTER. 

Het tijdschrift houdt zich alleen bezig met Schriftonderzoek. Het is geen kerkelijk of algemeen 

christelijk maandblad. Dan had het geen reden van bestaan. Het gaat niet uit van enige kerkelijke 

richting of vrije groep, veel minder van enige sekte. Ook van geen vereniging. Het wil slechts één 

groep winnen: hen die met elkaar de Schrift willen onderzoeken en bespreken en er licht en troost 

uit willen verkrijgen om het leven door te gaan in de tegenwoordige boze eeuw, en die tevens waar-
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dig willen wandelen naar de roeping die door de Schrift tot ons uitgaat. 

 

Het tijdschrift is positief, omdat het Gods Woord ten volle voor geïnspireerd houdt. Waar de oor-

spronkelijke handschriften verloren zijn gegaan, aanvaardt het gaarne de uitkomsten van het on-

derzoek naar de beste grondtekst van de wetenschap die op inspiratiestandpunt staat. Voor nauw-

keurige uiteenzetting moet men soms tot de grondtekst gaan De hoofdlijnen zijn echter voor iede-

re Bijbellezer duidelijk te vinden. 

 

Het tijdschrift is onafhankelijk in die zin, dat het veel van de vaderen overgeleverde leer, waaraan 

velen in de Christenheid, in het bijzonder hier te lande, zich binden als ware deze het Woord Gods, 

als strijdig met dat Woord, verwerpt. Het durft tevens enkele dingen die bij buitenkerkelijke groe-

pen te vinden zijn en vaak verworpen werden, maar die niettemin steun vinden in de Schrift, ge-

heel of gedeeltelijk overnemen en aanvaarden. In beter perspectief geplaatst zijn het kostelijke ste-

nen, waaraan men voorbijgegaan is. Het blad staat dus niet tegenover al het andere, maar wil er 

rechtplaatsend en ordenend op inwerken. Hieruit ontstaat geen mengelmoes van allerlei leer, maar 

wordt iets nieuws gevormd. Dit brengt tot een onafhankelijke richting, niet tot het opgaan in allerlei 

leer maar tot sterker gebondenheid aan het Woord. 

 

HOGER DOEL.  
Het doel van dit tijdschrift beperkt zich niet tot het aanbrengen van algemene Schriftwaarheden. Het 

heeft ook een hoger oogmerk. De redactie wil als mede navolger van Paulus een ieder mens vol-

maakt stellen in Christus, door hem bekend te maken met de verborgenheid die buiten de eeuwen en 

geslachten om in God verborgen is geweest en eerst aan Paulus is geopenbaard en door hem aan 

ons, in het Woord bekend gemaakt. Moge het blad dan ook al eens parallel lopen met wat anderen 

leren, het heeft tot bijzonder oogmerk te spreken van de onnaspeurlijke rijkdom. Dit kan echter al-

leen gebeuren door de hoofdlijnen der Schrift consequent door te trekken. Daaraan ontbreekt veel. 

Niet alleen heeft de Hervorming geen volle ontsluiting van de Schrift gegeven, maar ook later opge- 

komen stromingen missen die of trekken de lijnen, al benaderen ze de kern, toch nog gedeeltelijk 

scheef. En willen we toegeven, dat ook wij hierin niet geheel zouden kunnen slagen, toch menen we 

dat we tot een consequenter en logischer geheel komen dan wat vroeger door anderen gegeven is. 

Door ontvouwing der Schriften, bezien vanuit het voornemen der eeuwen, wil dit tijdschrift er toe 

leiden Christus als Hoofd boven alle dingen te zien en de heerlijkheid van de Gemeente, die Zijn 

Lichaam is, in het licht stellen. De vrucht zij: op te wassen in het Hoofd. Daartoe moet de Geest uit 

het Zijne nemen en ons geven. 

 

VRAGEN EN KRITIEK. 
Vragen kunnen gesteld worden. We kunnen niet beloven ze steeds direct te zullen beantwoorden. 

Elk ding heeft zijn tijd. Mogelijk komt het gevraagde later vanzelf aan de orde. Veel wordt wellicht 

gaandeweg duidelijk. Waar nodig of gewenst zal door particuliere correspondentie worden geant-

woord. 

 

Waar elk mensenwerk leegten en fouten heeft, dus ook het onze, willen we gaarne billijke kritiek 

aanvaarden. Men zij echter Schriftuurlijk. We houden ons het recht voor niet op alles in te gaan. 

 

EEN AFZONDERLIJK WOORD 

Voor we nu dit inleidend artikel besluiten, richten we ons tot elk der drie groepen lezers, die we 

willen bereiken, een afzonderlijk woord. We beginnen met de zoekers en (of) met hen, die nimmer 

met een onafhankelijk positief blad hebben kennis gemaakt. 

 

Kerkelijk lezer, Gij hebt dit blad gekregen doordat anderen ons Uw adres hebben gegeven of door-

dat wij het zelf in gedachten hebben gehouden. Mogelijk bekijkt u het met min of meer wantrouwen 

en vraagt u zich af: Wat kan mij dit nu opleveren, zal ik er wel op ingaan? We kunnen dit volkomen 
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begrijpen. Ook wij zijn eenmaal „vast in de leer” geweest en meenden, dat buiten de visie die ons 

geleerd was, niet anders dan dwaalleer kon bestaan. Totdat het God behaagde ons andere dingen te 

laten zien. Nu is het de tijd voor velen, zich opnieuw te oriënteren en komt met kracht de oude 

roepstem van de Heiden apostel ook tot u: om volmaaktstelling in Christus, door bekendmaking van 

de verborgenheid. We willen niet meer dan Schriftontvouwing geven. Waag het er eens op ons aan 

te horen en doe eens als de Bereërs die onderzochten of de dingen zo in hun Schriften te lezen ston-

den. We hebben niets te verliezen. We zijn geen leider van een groep of sekte. We verdienen er ook 

niets aan. We brengen integendeel offers voor de verbreiding. We menen echter dat God ons deze 

taak heeft opgedragen en daarom vragen we u: Wil ons aanhoren en niet direct verwerpen. Onder-

zoek eens het Woord en laat het gaan en staan boven uw belijdenisschriften. 

 

Vrijere Kringlezer. Gij hebt voor op een kerkelijk lezer, doordat u al meer waarheden uit de Schrift 

hebt aanvaard en Gods openbaring u al rijker is geworden. Toch is er meer dan uw kring of groep u 

aanbiedt of kan aanbieden en zijn er ook enige dingen in lijn te zetten met het Woord. Wilt ook gij 

ons aanhoren. We komen niet met het doel om tegen uw richting te strijden, wij willen tot een hoge-

re eenheid leiden: de volmaaktstelling in Christus. Die voert rijkere dingen mee dan u nu weet al 

ligt ze wat anders dan u denkt. Vooral gij, die u ontevreden voelt, met wat u nu weet en gehoord 

hebt, of nog iets anders zoekt, kunnen we mogelijk van dienst zijn. Wilt ons daarom aanhoren voor 

u ons veroordeelt als nieuwlichters. 

 

Buitenstaander. Gij, buiten enig verband levend lezer die aan het nadenken bent over de diepere 

dingen des levens en die toevallig of door anderen dit blad in handen krijgt, wil trachten onze ge-

dachtengang in te denken en laat Gods Woord eens vat op u krijgen. Mogelijk kent u het slechts van 

horen zeggen of aan de buitenkant. Misschien hebt ge u nimmer met de Bijbel ingelaten omdat ge 

een antipathie had tegen de Kerk of het Christendom of omdat u er niets van begreep of hem te 

weinig kende om er een lijn in te ontdekken. 

 

Hoe het dan ook zij, probeer eens met dit nieuwe tijdschrift kennis te maken. Het staat geheel vrij, 

evenals u, maar het zal van dingen spreken die ook voor u van het grootste en hoogste belang zijn. 

De wereldloop overweldigt u, u wordt wellicht beangstigd voor de toekomst en vraagt u af waar 

alles op uit moet lopen. De Bijbel geeft hierop het antwoord en de oplossing. Wij willen het u door-

geven en in hoofdlijnen zeggen waarom er chaos heerst, waarom God zich niet openbaart, wat het 

doel is van de schepping en van ons leven. Mogelijk dat we u daarmee een vastigheid in het leven 

kunnen geven die u ontbreekt en die u toch gaarne zoudt willen hebben. Wilt ook gij eens horen wat 

medemensen van u, maar die wel enige lijn mogen zien, het is geen verdienste, maar zuiver Gods-

gave, in de Bijbel zien en wat zij er aan hebben, Uw leven is wellicht een voorbeeld voor anderen, 

maar toch voelt u in u zelf iets onvoldaans. We zeggen niet dat wij dit kunnen wegnemen, maar wel 

kunnen we u de weg wijzen naar de vervulling. 

 

De tweede groep lezers tot wie we komen zijn zij, die vroeger „De Flambouw” lazen, waarin wijlen 

de heer Heeresma en de heer Kal schreven. We hebben steeds het voornemen gehad eens persoon-

lijk met de heer Heeresma kennis te maken. Onze inzichten benaderden elkaar dicht. Het heeft niet 

zo mogen wezen en we zullen elkaar later ontmoeten. Het werk van de ons zeer sympathieke heer 

Heeresma werd hier onverwacht afgebroken. De Heere weet waarvoor. Hij moge zijn Vrouw in de 

toekomst steunen op haar nu eenzame weg. De administrateur van „De Flambouw” met wie onze 

administrateur, de heer Van Rekum, contact heeft gezocht en gekregen, heeft ons de namen der 

vroegere Flambouwlezers overgedaan en tot hen richten we ons nu hierbij. We willen het werk van 

de heer Heeresma voortzetten in die zin, dat we vrijelijk de Schrift laten spreken. De reeksen die hij 

niet kon voleindigen, die over de persoonlijke al of niet sterfelijkheid en over de Openbaring, zullen 

we in andere vorm behandelen en voorts nog meer geven dat we voor de opbouw van het inzicht in 

deze bedeling nodig achten. 
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Ten derde richten we ons tot de groep lezers van „Uit de Schriften”. Velen hunner zijn jarenlang, ja 

zelfs vanaf het eerste nummer van 2 Aug. 1929, lezer geweest. Er liggen veelal wel stille, maar 

daarom niet minder diepe banden tussen u en ons. Wij komen nu weer tot u en hopen dat we u niet 

al te zeer teleurstellen met de buitengewone uitgave waarbij we ook moeten letten op hetgeen der 

anderen is. We hopen, dat de Heere u en ons het voorrecht geve, in deze tijd nog vele anderen te 

winnen voor het inzicht dat u met ons bent gaan delen, en dat we in staat gesteld mogen worden de 

dingen nog helderder te belichten, opdat de hoop der roeping Gods, die boven is, recht duidelijk 

voorgesteld moge worden en steeds meer lezeressen en lezers mogen worden voorgehouden. Beste 

oud-lezers, weest ook in deze tijd onze mede arbeiders in de Heere. 

 

Hiermede hebben we ons aangediend aan drie groepen lezers, voor wie we U. d. S. bestemmen Het 

is niet om ons tot hen te willen beperken. We wensten van ganser hart, dat we tot groter eenheid 

konden komen met vele anderen uit kerkelijke en vrije richtingen, die zich wel volkomen op de 

Schrift baseren, maar wier visie begrensd wordt door de horizon van bepaalde belijdenissen, al of 

niet geschreven en zich niet dan zeer beperkt verliezen in het onmetelijk vooruitzicht van de Schrift. 

Deze tijd met zijn geweldige spanningen moge bovenal tot grotere voortgang in het Schriftinzicht 

leiden en velen meer en meer en steeds voller de Paulinische leer eigen maken. Deze leer eindigt in 

de bede, ten volle te mogen begrijpen de liefde van Christus en vervuld te mogen worden tot de 

volheid Gods. 

 

Besluit. We besluiten dit inleidend artikel met het geestelijke slot van het inleidend artikel, dat on-

geveer zestien jaar in „Uit de Schriften” voorkomt (2 Aug. 1929). 

 

Met dit woord ter inleiding geven we het nieuwe scheepje over aan de wateren des tijds. We varen 

op het kompas der Schrift, richten de koers op de dingen, die Boven zijn, waar Christus is. We wen-

sen met Hem in heerlijkheid geopenbaarbaard te worden. Al mogen de stormen der geestelijke 

boosheden woeden, de stroom ons tegen zijn, toch is God machtig, het pand bij Hem weggelegd te 

bewaren. 

 

Leven en dood, tegenwoordige en toekomende dingen, het is alles van hen, die door Christus gegre-

pen zijn en jagen naar de prijs der roeping Gods. We hopen en geloven, dat Hij Zijn zegen op ons 

werk zal geven en het tijdschrift als middel zal geven om iets te leren zien van het machtige voor-

nemen der eeuwen, de rijke bedeling der verborgenheid en de diepe betekenis van Christus’ uit-

spraak: Ik ben de opstanding en het leven. Zo toch zal beter het jagen van Paulus verstaan en de on-

naspeurlijke rijkdom van Christus begrepen worden. Dan zullen we te meer wensen te lopen in de 

loopbaan waarin we Hem leren kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns 

lijdens en die tot einddoel heeft Zijn dood gelijkvormig te worden om enigszins te komen tot de 

weder opstanding (Grieks: uitopstanding) der doden. 

De Redactie van „Uit de Schriften”. 

 

 

TOT NUTTIGE STICHTING 
 

BANDEN DES DOODS. 

 

“De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten des sheools hadden mij getroffen; ik 

vond benauwdheid en droefenis”. Ps. 116: 3. 

 

Gods Woord heeft voor elke situatie of geval, waarin men in het leven kan komen te staan, een 

woord en geeft voor elke toestand een omschrijving, want zij, die beschreven worden of die hun 

ervaring zelf verhalen, hebben in dusdanige omstandigheden verkeerd, dat zij, die naar troost en 

bemoediging of althans weerklank zoeken, daarin kunnen vinden, wat nodig voor hen is. 
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Ps. 116 geeft ook zulke woorden. Ze waren zeer toepasselijk voor ons in de bange tijd van de Duitse 

tirannie. Banden des doods hadden ons omvangen, angsten voor de  sheool hadden ons getroffen, 

De grote meerderheid van ons volk en zeker ook velen onzer oude en nieuwe lezers hebben intens 

gevoeld, dat de dood in allerlei vorm om hen heen was, dat hij hen elk ogenblik kon verslinden; ze 

werden door angsten des sheools getroffen. 

 

Vijf jaar lang zijn tallozen in levensgevaar geweest. Eerst velen door de Duitse inval. Daarna door  

Joodse landgenoten, door de rassenhaat en verdelgingsbesluiten. Daarna kwamen door de onder-

grondse acties veel represaillemaatregelen, eerst tegen enkelen, toen tegen tientallen, later werden 

mensen als vee opgejaagd om ze daarna vaak in de vuurlinies te werk te stellen. Anderen werden 

naar Duitsland gevoerd en liepen gevaar door de Engelse en Amerikaanse bommen het leven te 

verliezen. We stipten slechts iets aan. Eén ding moet nog vermeld worden: enige miljoenen liepen 

gevaar van de hongersdood, toen West-Nederland door stelselmatige wegvoering en onthouding 

van levensmiddelen, geheel dreigde uitgemergeld te worden. 

 

Banden des doods. Angsten des sheools. Hoevelen zijn er door gebonden ten dode. Hoevelen zijn er 

door angst ten onder gegaan. 

 

Wie heeft die banden aangelegd? Wie heeft die angsten veroorzaakt? Is het niet geweest de god 

dezer eeuw? Was hij die de heerschappij des doods heeft, het niet die deze ook uitoefende. Legde 

hij deze banden niet aan? 

 

Veel te weinig heeft men daar oog voor gehad. Veel te veel heeft men zich laten meeslepen door het 

gevoel tegen de mensen, die zijn instrumenten waren. Zeker, we pleiten ze niet vrij. Verre daarvan 

en Christus zal hen eenmaal oordelen bij Zijn wederkomst. Hier willen we wijzen op de inspirator, 

de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hij heeft de heerschappij des doods, hij 

jaagt de vreze des doods aan. De banden, die we voelden, waren zijn banden, de angsten, die er ge-

weest zijn, waren zijn angstaanjagingen. Het was niet God Die dit deed. Christus is gekomen om 

leven en vrede te geven, de tegenstellingen van dood en angst. Zo was het de onzichtbare Vijand, de 

mensenmoordenaar van den beginne, die ook in de afgelopen jaren zijn triomfen heeft gevierd en 

duizenden ten grave heeft gesleept, gebroken, en hun geest gekrenkt of deerlijk verminkt heeft. 

 

Laat men God toch niet beschuldigen. Niet Hij deed dit. Niet Hij sleepte mensen naar concentratie-

kampen. Niet Hij bedreef de bestialiteiten. Durft men het aan, dit te beweren? Waagt men het te 

zeggen: dat is Gods wil? Durft men voor Hem, die te rein van ogen is om het kwaad zelfs te aan-

schouwen, verschijnen en zeggen: Het is Uw hand geweest die ons die banden aanlegde, die ons die 

angsten op het hart joeg, die ons die benauwdheid uit welgevallen deed smaken, die ons die droefe-

nis met innerlijk behagen deed overkomen. Durft men het aan te zeggen, dat Hij die jonge doodge-

schotenen het levenslicht gedoofd heeft? Wil men Hem beschuldigen, vrouwen tot weduwen, kinde-

ren tot wezen gemaakt te hebben? 

 

De meesten deinzen hiervoor terug als zij de consequentie doordenken. Maar toch belijdt men dit in 

zekere vorm. Men spreekt in advertenties dat het de Heere behaagd heeft die en die in het concen-

tratiekamp te doen omkomen. Waarom? Omdat men geen rekening houdt met de god dezer eeuw, 

de grootmoordenaar. Omdat men meent, dat hij gebonden is! Satan heeft het gaarne zo. Hoe minder 

men hem doorziet, hoe beter. 

 

De dichter van Ps. 116 ziet het beter. Hij zegt: “Banden des doods hadden mij omvangen, angsten 

des sheools hadden mij getroffen”. Hij ziet hierin een macht, die tegenover God staat. Dat blijkt uit 

zijn roepen tot God in vs. 4, “Heere, bevrijd mijn ziel”. Dit is: mijn persoon, mij. Hij zocht de ban-

den bij een Vijand, de redding bij een Vriend, zijn Verbondsgod. 
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Al zijn de banden des doods voor ons volk geslaakt, al hebben de benauwdheden der sheools opge-

houden, daarom is de macht des doods en des sheools, het graf, nog niet gebroken. Eenmaal zal ze 

in ons sterven, tot ons wederkeren. Dan zullen de banden geheel toegehaald worden en de dood zal 

ons overmeesteren. Maar één ding kan dan weggenomen zijn: de benauwdheden des sheools. Dat is 

voor hem, die evenals de dichter weet, dat er een Bevrijder is, de Levensvorst; dat er Een is die ook 

de banden des doods heeft gevoerd en er door gebonden is geweest, maar die van de dood niet ge-

houden is geworden. Dat niet kon omdat Hij wist: “Gij zult mijn ziel in de sheool niet laten, Uw 

heilige zal geen verderving zien”. Zo kan ook voor ons de benauwdheid des sheools plaats maken 

voor het lied, dat de dichter van deze psalm even later zingt voor zijn tijdelijke bevrijding: “Gij 

Heere hebt mijn ziel gered van de dood”. (vs. 8). Dit wordt dan profetie van wat God doen zal. 

Vele gevallenen zijn met deze gedachte de dood ingegaan en God zal hun bewijzen, dat ze niet te-

vergeefs op Hem hebben gehoopt. Ook wij, die op Hem hopen zullen bevrijd worden uit de dood en 

God zal alle angst en benauwdheid en droefenis wegnemen, dan zullen we wandelen in het licht van 

Zijn aanschijn. Dank aan Hem, de grote Levensvorst. 

 

 

ISRAELS HERSTEL EN TOEKOMST 
 

Tweede geheel omgewerkte uitgave. 

 

VOORWOORD. 
 

Meer dan twintig jaar geleden, in 1921, publiceerde de schrijver hiervan een brochure onder de titel 

van „Israëls Herstel en Toekomst”. Deze brochure, speciaal voor Gereformeerden geschreven, was 

in de vorm een bestrijding van een der Geloofsartikelen (Art. 25, Van het afdoen der ceremoniële 

wet), in wezen een uiteenzetting van het herstel en de hoopvolle toekomst van het wondervolk Is-

raël. De schrijver heeft toen niet kunnen denken, dat hij later tot publicatie van verdere geschriften 

zou komen. Het is door Gods bestel, dat dit gebeurd is. Daarvan is hij overtuigd. In een paar bredere 

werken, n.1. „Uit Israëls Profetie” en „De Tijden der Eeuwen” heeft hij nogmaals Israëls toekomst 

volgens de Schrift mogen uiteenzetten of mogen belichten. Hij meende echter een poging te moeten 

doen een kleine brochure hierover te schrijven, ter inleiding voor het andere eerstgenoemde. Hoe-

wel er meer dan een werkje hiervan verschenen is, meende hij er toch goed aan te doen andermaal 

deze zaak naar voren te brengen, te meer waar Israëls zaak door de tweede grote wereldoorlog in 

een stadium gekomen is als nimmer te voren. 

 

Nu beoogt deze brochure niet een woord mee te spreken ter oplossing van het vraagstuk, dat de we-

reldpolitiek hierin zal zoeken op te lossen. Ze wil de zaak niet van buitenaf, maar van binnenuit 

behandelen, ze niet vanuit de politieke, internationale, economische en andere zijden benaderen, 

maar vanuit het standpunt der Schrift. Want voor vele gelovigen is Israël of een afgedane zaak of 

een onoplosbaar probleem. Moge de achterstaande uiteenzetting tot een andere zienswijze brengen. 

 

Juni 1943.       D e S c h r ij v e r. 

 

INLEIDING. 
 

Het Joodse vraagstuk is een wereldvraagstuk geworden. Door de ontzettende verdrukking en af-

slachting van onze dagen door mannen, die als dragers van een nieuwe cultuur, de Europese Joden 

hebben willen uitmoorden waarin zij niet geslaagd zijn, noch konden slagen, is de vraag: En wat 

met de Jood?, nog dringender geworden dan ooit te voren. Velen zoeken een oplossing voor dit 

vraagstuk en houden zich zodoende bezig met Israëls toekomst. 
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Voor vele gelovigen is dit een uitgemaakte zaak. Israël heeft volgens hen geen toekomst meer. 

Geen officiële kerkleer rept er ook maar in het minst van en zeker in Gereformeerde kringen, heerst 

de mening: Israël heeft in Gods raadsplan afgedaan. Het heeft zijn taak vervuld door het voortbren-

gen van de Messias. Van een nationaal herstel is echter geen sprake. De mening is niet nieuw, ze is 

een van de vaderen overgeërfde leer. Voor onze Calvinistische vaderen trad het vraagstuk naar vo-

ren in de dwaalgeest en verwerpelijke praktijk der Wederdopers. Zij maakten er dus wel kennis 

mee, maar verwierpen, dat weer in het voetspoor van die oude Kerkvaders, alle herstel. Van een 

Israël van onze dagen, dat Palestina voor zich opeist, wisten ze niets. Hierover konden de zestiende 

en zeventiende eeuw niets zeggen en de Formulieren en Geloofsbelijdenissen van die dagen zwij-

gen er over. De Nederlandse geloofsbelijdenis ziet alleen alle ceremoniële wet afgeschaft (Art. 25). 

 

Waar Israëls zaak echter meer naar voren is gekomen en men hierover meer is gaan denken, heeft 

men de kerkelijke leiders gevraagd of de Schrift hierover toch iets te zeggen heeft. Juist in Gere-

formeerde kringen is dan het antwoord, dat het niet buitengesloten is, dat Israël nog een tehuis in 

Palestina krijgt en een natie wordt, een volk als de andere volken met een eigen regering. Maar, 

verzekert men, dit ligt geheel buiten Gods raadsplan. Voor de heilsgeschiedenis heeft het afgedaan. 

Zeker, er zullen nog Joden bekeerd worden. Maar niet het Joodse volk als volk. 

 

Waarom Israël dan tot op heden voortbestaat, waarom het na lange bange eeuwen, waarin het overal 

op de aardbodem verstrooid was en als „de wandelende Jood” zijn bestaan onder alle volken voort-

sleepte, nog niet is ondergegaan, daarop kan men geen antwoord geven. Hoogstens kan men zeg-

gen: Om Gods vloek te demonstreren. 

 

In het voorafgaande willen we de Schrift hierin raadplegen en zien of hij ons wat te leren heeft. 

Heeft Israël werkelijk in Gods raadsplan afgedaan? Dat het met de Volken is gelijk gesteld, beter, 

dat het minder dan de Volken is, dat zien we voor onze ogen. Maar is het soms toch nog anders dan 

de Volken, niet in zichzelf maar krachtens Gods woord? Geldt soms Lev. 26: 44 ook thans nog voor 

hen als het zegt: „En hierboven is dit ook: als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik 

hen niet verwerpen noch van hen walgen om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond 
met hen, want Ik ben de Heere hun God”. Dit en nog meer willen we bezien. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK 
 

Een uiteenzetting van Daniël 2: 41-48 voorafgegaan door een bespreking van Daniël 2: 37-40. 

 

VOORWOORD. 
 

De kern van de uiteenzetting van Dan. 2: 41-43 werd ontdekt op 18 Juni 1940 na de overweldiging 

van ons vaderland. In een kleine brochure, geschreven in Juli 1940 werd ze op schrift gesteld. Ze 

kon vanwege de onderdrukking niet gepubliceerd worden. Gaarne had schrijver dezes dit gedaan, 

want hij had iets recht te zetten. Een denkbeeld tot uiting gebracht in ons werk: Uit Israëls Profetie 

bij de verklaring van Daniël en ook in het Anti-Goddelijk Trio moet teruggenomen en door een an-

der vervangen worden. Het betreft hier een meningsverandering die de kijk op die wereld van onze 

dagen belangrijk kan beïnvloeden of veranderen. Onze blik op het diepe en veel omvattende woord 

van Dan. 2: 41-43 is de laatste maanden door de gebeurtenissen van de jongste wereldgeschiedenis 

nog nader bij het woord over het gedeelde koninkrijk bepaald en we hebben de profetie al scherper 

en dieper zien worden. Er ligt ontzaglijk veel in vervat. Daarover willen we gaan handelen. We 

zouden ons hierbij kunnen bepalen alleen over Dan. 2: 41-43 te spreken of een enkele verbetering 

aan te brengen in: „Uit Israëls Profetie”. We willen de dingen echter ook behandelen voor hen, die 

niet in het bezit van dit werk zijn. Daarom schrijven we er een apart werkje over. Mogelijk hande-

len we in een nieuwe brochure ook over “het geweldige wereldrijk en zijn beheerser”. Dit zal dan 
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een uiteenzetting van Dan. 7 en 8 bevatten. Deze brochure is nodig om uiteen te zetten wat het 

woord „gedeeld” inhoudt en wat het gedeelde koninkrijk kan zijn. 'We zullen daartoe het eerste deel 

van onze niet uitgegeven brochure van 1940 publiceren. Het tweede gedeelte zal geheel nieuw be-

werkt worden en laten zien wat Europa’s naaste toekomst zal wezen. Europa’s en ’s werelds verdere 

toekomst kan zo nodig dan later worden besproken in de tweede brochure. We hopen, dat men door 

„Het gedeelde koninkrijk” zal zien hoever de wereldhistorie is voortgeschreden. Echter, we zeggen 

het nadrukkelijk: Nog is het einde niet in zicht. 

 

Al met al leven we in een geweldige tijd. Velen menen dat Christus zeker nu wel spoedig zal terug-

keren. Of althans „de” Gemeente spoedig op zal nemen. We delen noch het ene noch het andere 

inzicht. We zullen daar echter niet over handelen. We roeren het hier slechts aan om deze mening 

niet nog sterker post te doen vatten. Zover zijn we nog niet. Toch zijn we door de tweede wereld-

oorlog een flink eind gevorderd naar de voleinding der eeuw. We moeten echter nu nog niet Chris-

tus’ wederkomst verwachten. Wel moeten we ons thans oriënteren waar we zijn en hoever de loop 

der wereldgeschiedenis is gevorderd. Daartoe wil deze brochure meewerken. 

 

We hadden vroeger geen inzicht in het woord „gedeeld”. We hebben in Uit Israëls Profetie een on-

juist denkbeeld geuit. We zijn God dankbaar dat Hij onze blik heeft willen verhelderen en de om-

sluiering nog meer heeft willen wegnemen. Het is ons een vreugde het één terug te nemen en het 

hierna volgende er voor in de plaats te geven. We geloven dat op deze wijze elk woord van Dan. 2: 

41- 43 het meest tot zijn recht komt. Het perspectief wordt zeer breed en, de toekomst in grote lij-

nen ontsluierd. We hopen dat ook de lezer mede oog moge krijgen voor Gods geweldige Woord. 

 

Januari 1946.        DE SCHRIJVER. 

 

 

De grote Verborgenheid 

 
VOORWOORD. 

 

Het was reeds lang onze wens een betrekkelijk eenvoudig werkje te schrijven over het Lichaam van 

Christus, de grote Verborgenheid. We hadden reeds brede uiteenzettingen ervan gegeven en ook 

kortere aanwijzingen. In de reeks „Om en over de Verborgenheid” hebben we er ook over gehan-

deld. Toch voelden we dat er behoefte was aan een korte, althans beknopte uiteenzetting van dit 

hoogst belangrijke onderwerp en daarom hebben we ons aan het werk gezet om te pogen het uit de 

Schrift toe te lichten. We hebben aan de beknoptheid de duidelijkheid niet willen opofferen en ho-

pen dat we door deze na te streven ook weer niet al te breedvoerig zijn geworden, maar de zaak zo 

te hebben behandeld, dat de lezer een zo goed mogelijk inzicht moge verkrijgen van het geheime-

nis, die buiten de eeuwen om in God is verborgen geweest tot op Paulus, de grote en unieke apostel, 

wie het ook gegeven is het eerst hiermee bekend te worden gemaakt. 

 

Juli 1943.      DE SCHRIJVER. 

 

 

I. NATIONALE EN PERSOONLIJKE VERKIEZING 

 

Gods Woord is duidelijk en toch diep, eenvoudig en toch rijk. Het bevat kernen, die op zichzelf 

eenvoudig zijn en toch van een afstand en nabij gezien een geheel organisme inhouden. Dit blijkt 

dan bij de uitgroei er van, bij de ontwikkeling. We vinden dit b.v. bij de beloften aangaande Chris-

tus, en bij de gegevens aangaande Zijn wederkomst. Welk een openbaring ligt er b.v. al niet in het 

woord van Gen. 3: 15: „uw zaad”. 
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In principe ligt daarin reeds de maagdelijke geboorte, het geworden zijn uit een vrouw zonder toe-

doen van de man, vervat. In het woord dat de Heere zal wederkeren ligt Christus’ Godheid en Zijn 

wederkomst. In ’s Heeren maaltijd bij Abraham ligt Zijn vleeswording. 

 

 

In de belofte van Gen. 13: 15: al het land dat gij ziet zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid, 

ligt Israëls herstel. Zo is er meer. Hoe eenvoudig en hoe rijk. En zo is het ook met de eerste belofte 

aan Abram in Gen. 12: 1-3 waarover we als inleiding tot ons onderwerp willen handelen. 

 

Gen. 12: 1-3. De Heere had tot Abram gezegd: 

 

„Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal 

 

1. En Ik zal u tot een groot volk maken 

  2. en u zegenen 

3. en uw naam groot maken  

4. en wees een zegen  

5. en Ik zal zegenen die u zegenen  

6. en vervloeken die u vloekt, 

7. en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.” 

 

Dit blijkt achteraf bij de uitwerking. God geeft, wat we echter niet nader zullen uitwerken. Het doel 

van het citeren van deze Schriftwoorden is dit: er op te wijzen dat hier een dubbele verkiezing voor-

ligt: een nationale en een persoonlijke. De nationale betreft het „grote volk” en „in u alle geslach-

ten gezegend”. 

 

Dit blijkt achteraf bij de uitwerking „God geeft Israël nationale beloften, maar tegelijkertijd laat Hij 

daarmee parallel lopen de persoonlijke verkiezing van een reeks gelovigen die wel in Israël optre-

den maar die in wezen tot een hogere wereld behoren, die in Abram zijn geestelijke vader vindt. 

 

Niet dat ze met Abram begonnen is. Ze opent met Abel. Maar in Abram vindt ze het grote uitge-

werkte voorbeeld van de geloofswandel. Tevens een voorbeeld waarop Jood en Heiden terug kon-

den komen. Abram was beider geestelijk vader. 

 

Dubbele beloften.  
Gen. 12: 1-3 is de kiem en kern van het verbond der belofte. Dit heeft een persoonlijke en nationale 

zijde. Het betreft Abram en het „grote volk”. Abram, reeds eerder uitverkoren (Neh. 9 :7), wordt 

hier in tweeërlei verhouding gesteld: hij zal zijn de vader van een groot volk en hij zal dit volk en al 

die andere ten zegen zijn. „Ik zal u tot een groot volk maken” en „In u zullen gezegend worden 

alle geslachten des aardrijks”. Het woord van Gen. 12 bevat zo een dubbele belofte. Of beter: Er is 

een dubbele verhouding met beloften. Er is:  

 

1 Een groot volk. 

2  Abram.  

3 Alle geslachten.  

 

Abram staat tot het grote volk als de natuurlijke voorvader, dit is de eerste verhouding. Maar hij 

staat tot alle geslachten in een geestelijke verhouding. In hem zouden (en zullen) ze alle gezegend 

worden. Er is dus een natuurlijke lijn en een geestelijke lijn. En elk dezer heeft zijn beloften. 

 

In Abrams verdere leven worden deze lijnen uitgewerkt. 

De Heere begint eerst met de natuurlijke lijn. 



Van 1942 naar1946 Pagina 10 
 

 

Gen. 12: 7 „Uw zaad zal Ik dit land geven”. 

 

Gen. 13: 15, 16 „Want al dit land dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En Ik 

zal uw zaad stellen als het stof der aarde”. 
 

Dan werkt de Heere de geestelijke lijn uit: Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: 

 

Gen. 15: 6 „Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En Hij zeide: Zo 

zal uw zaad zijn”. 
 

Dit is een ander zaad. Het eerste is als het stof der aarde, het tweede is als de sterren des hemels. 

Het een is het natuurlijke, het ander het geestelijke zaad. Dat er verschil is, bewijst de verdere 

Schrift. 

 

In Gen. 17 vinden we de dubbele beloften samenkomen. 

IN vs. 4 “wordt Abram gesteld tot een vader van een menigte der volken”. 

In vs. 6 “wordt gezegd dat hij zeer vruchtbaar zal zijn en tot volken zal gesteld worden”. 

Dus eerst is het: tot vader van menigte der volken, dan: tot volken. Het eerste is iets anders dan het 

tweede.  

In Gen. 22 vinden we ze ook weer samen. In vs. 17 is het: „Uw zaad zal de poort Zijner vijanden 

erfelijk bezitten”. Dit is het natuurlijke zaad. In vs. 18 is het: “En in uw zaad zullen gezegend wor-

den alle volken der aarde”. Nu kan men wel zeggen: Dit wordt gezegd met het oog op Christus. 

We willen dit aannemen. Maar dan moet men hetzelfde zeggen van vs. 17: Dan is het „uw zaad” 

daar ook Christus. Maar indien men het daar op Abrams natuurlijke zaad laat slaan, dus op velen 

betrekking doet hebben, dan moet vs. 18 ook van velen gelden. De beste wijze van uitlegging lijkt 

ons toe beide te nemen. Vs. 17 ziet dan op Christus en op Abrams natuurlijke zaad, Christus als 

Israëls koning en de andere Israëlieten mede erfgenamen met Hem van het Land. Vs. 18 ziet dan 

mede op Christus en een reeks van anderen die mede zegenaars der volken zullen zijn en die Paulus 

ongetwijfeld op het oog heeft als hij spreekt in Gal. 3: 7 „Zo dan die uit het geloof zijn worden 

gezegend met de gelovige Abram”. Dit is Abrahams geestelijk zaad. 

 

Men moet deze lijnen voor het verstaan der Schrift wel in het oog houden.  

- Er is de nationale lijn met nationale beloften d.w.z. een aards land, aardse zegeningen, een 

Davidisch koningschap, met Jeruzalem als centrum, heerschappij op aarde, zegen voor allen 

die besneden zijn en Gods wet houden.  

- Er is de persoonlijke verkiezingslijn: geen nationale maar geestelijke zegening, geen aards 

land, maar hemels Vaderhuis, een Melchizedeks koning- en priesterschap (het ingaan in het 

heilige der heilige) een zegening voor alle volken. 

 

In het O.T. werkt God veelal de nationale lijn uit. In het N.T., maar dat eerst door de roeping van 

Paulus, werkt Hij de tweede lijn uit. Heeft deze dan tot zolang stil gelegen? zal men vragen. Het 

antwoord is ontkennend. God heeft deze lijn echter in stilte uitgewerkt. Hij heeft binnen de nationa-

le verkiezing van Israël als Zijn bijzonder volk een persoonlijke verkiezing gedaan t.o.v. hen, die 

met Abraham gezegend zullen worden. Het is deze lijn, die in de nationale verkiezing lag en bij 

Paulus nu tot uitwerking komt. Ze was echter niets nieuws, maar in kiem reeds aanwezig. Daarom 

verwijst Paulus t.o.v. deze lijn telkens naar het O.T. 
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TOT NUTTIGE STICHTING II 

 
GERED VAN DE DOOD. 

 

“Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood”. Ps. 116: 8. 

 

De dichter is dicht bij de dood geweest. Bijna is hij in de sheool, het grote graf met zijn doodstoe-

stand, neergezonken. Maar God heeft de dood geweerd en het dreigende gevaar afgewend en daar-

voor dankt hij zijn God, de HEERE, 

 

Tallozen hebben de laatste vijf jaren van 1940—1945 vaak de dood voor ogen gezien. Hij waarde 

rond, eerst door het oorlogsgeweld. Toen op andere wijze, door vliegtuigen en mijnen b.v. Later 

door verzet tegen onmenselijke bepalingen. Daarna door hernieuwd oorlogsgeweld. Velen zijn in 

die tijd in de macht van de dood gekomen en door hem geveld. Zij zijn gevallen, hoe dan ook. Over 

de oorzaak waardoor dat geschiedde spreken we niet, we wijzen alleen op het feit. De mens heeft 

geleden en is gedood. Op ouderwetse en op nieuwerwetse wijze; het laatste nog al geraffineerder en 

vreselijker dan het eerste. Tienduizenden keerden niet weer, slachtoffers als ze waren van concen-

tratiekamp en bombardement in den vreemde. Ze verkwijnden, verhongerden, werden afgrijselijk 

gedood. 

 

Toen is het einde gekomen  ............................. 

 

En nu staan we daar en zijn levend overgebleven, en we overdenken wat voorbijging. Wat zijn onze 

gedachten geweest toen, eindelijk het bruut geweld uitbrak? Wat zijn ze nu? We hopen dat alle le-

zers, nieuwere zowel als oude, ouderen en jongeren, van harte instemmen met het woord van de 

dichter van de 116e psalm: „Gij hebt mijn ziel (d.i. mijn persoon) gered van de dood”. 

 

Mogelijk zijn velen van de lezers in onmiddellijk gevaar geweest. Misschien zijn sommigen door 

het oog van de naald gekropen. Wellicht hebben zij dingen gedaan, die hen vlak bij de dood brach-

ten of hadden kunnen brengen, indien het door de tiran gemerkt was. Hoe dan ook, zij zijn gered. 

Laten zij nimmer vergeten: Dit heeft God gedaan. Hij heeft de Dood niet toegelaten over hen te 

heersen. Wij zijn nog in het land der levenden. 

 

Een categorie van geredden willen wij bijzonder gedenken. Van hen zijn weinigen overgebleven. 

Ongeveer een zesde deel. Misschien lezen enkelen ook ons blad of krijgen zij het in handen. Zij, 

Israëlieten, mogen in het bijzonder dit woord van de oude dichter tot het hunne maken: „Gij hebt 

mijn ziel gered van den dood”. 

 

Vrienden, we staan in een bevrijd land. Onze ziel is bevrijd van de dood, die als met vulkanische 

uitbarsting gewoed heeft. We mogen weer wandelen, een betrekkelijk vrolijke voortgang hebben in 

het land der levenden. Laat de herinnering aan de bevrijding van de dreigende dood ons doen dan-

ken, telkens weer. Het Is God, Die ons bewaard heeft. Hij heeft niet toegelaten, dat de Dood zijn 

ijzige grijpklauwen naar ons uitstrekte. We bleven bespaard, terwijl velen om ons vielen. We had-

den ook kunnen vallen, zelfs door de bommen van onze bevrijders. Hiervoor bleven we ook be-

waard. Laat ons ervoor danken. Niet eens, om er later over te zwijgen. Neen, laat ons danken, tel-

kens weer, dat onze ziel gered is van de dood en beseffen, dat we onze wandel zullen voortzetten 

met die ervaring van Zijn bewaring rijker en dat we spreken zullen van het feit, dat Hij gered heeft 

van de dood, heeft kunnen redden van de dood, omdat Hij er boven staat als een rots boven de 

hoogste stormvloed. 

 

Wie alles goed beschouwt, zal erkennen, dat we allen in de dood liggen. Alleen, we worden er niet 

steeds zo mee bedreigd als in de voorbijgaande ellendige jaren. Toen de staketsels werden doorbro-
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ken, stormden de doodsmachten allerwegen op ons aan. Al zijn ze nu ingeperkt, daarom zijn we niet 

voor die geweldige macht van de dood gevrijwaard. Om die te ontgaan is meer nodig. Voor onze 

bevrijding hebben tienduizenden het leven gelaten. Zij hebben slechts een tijdelijke verlossing te 

weeg gebracht. Deze is voldoende voor de blijvende verlossing. Daarop wijst onze tekst mede. 

 

Want Gij Heere, zegt de Statenvertaling (S.V.) of volgens nieuwe vertalingen: Gij hebt mijn ziel 

bevrijd. De dichter ziet er Gods verlossing in. Die verlossing hebben we eenmaal ook in ons ster-

vensuur nodig. Dan moeten we heen kunnen gaan in het geloof dat de Heere onze ziel zal redden 

van de dood. In beginsel heeft Hij dit gedaan door de opstanding van Christus. In werkelijkheid zal 

Hij dit doen door de opstanding uit de doden. Want niet bij het sterven wordt de hoop van de gelo-

vigen vervuld, maar bij zijn opstanding. En evenals de dichter in groot levensgevaar geweest is en 

daaruit is verlost, zo worden de gelovigen eenmaal lichamelijk uit de dood bevrijd door de opstan-

ding. De enige die dit doen kan is de HEERE. 

 

Israëls Herstel en Toekomst 
 

I. OVER DE UITLEGGING DER PROFETIE. 
 

Tweeërlei mening.  
Betreffende Israëls herstel en toekomst heerst er in wezen slechts tweeërlei mening: Israël wordt al 

of niet hersteld. Het heeft al of niet afgedaan. Gods doel is al of niet met dit volk bereikt. 

 

Zij, die menen, dat Israël geen nationale en hogere toekomst meer heeft, leggen t.o.v. de profetieën 

aangaande dit volk een andere maatstaf aan dan zij die dit wel geloven. Zij zeggen: De profetieën 

over Israëls herstel zijn al vervuld bij de wederkeer uit Babel. Wat er verder van de toekomst en dat 

herstel in de Schrift schijnt te staan, moet men niet letterlijk maar geestelijk opvatten; d.w.z.: het 

betreft niet Israël als volk maar de Kerk, die vroeger in de nationale windselen van dat volk besloten 

lag, maar sinds de Pinksterdag van Hand. 2 daaruit bevrijd is en nu als zelfstandig organisme uit 

Israël is uitgetreden om als wereldkerk zijn loop te vervolgen. Alle profetie die op Israëls' toekomst 

lijkt te slaan, moet overgebracht worden op die Kerk. In haar worden die beloften vervuld. Zeker, 

wel niet zo letterlijk als zij daar staan, maar in geestelijke zin. Het nationale uiterlijk is slechts de 

bolster die de geestelijke kern omsluit; men moet deze kern er uit los maken. Het is deze kern, die 

de vervulling van Gods beloften is; alleen op deze wijze heeft God ze bedoeld. Daarom kan er van 

geen nationaal herstel meer sprake zijn. Israël heeft afgedaan omdat God Zijn doel met dit volk be-

reikt heeft. Dit doel was niet anders dan om de Messias voort te brengen. Nu het dit heeft gedaan, 

heeft het volk afgedaan. Daarom heeft het veertig jaar na de kruisiging alles wat het aan nationale 

voorrechten nog bezat, verloren en is toen eens en voor al uitgeschakeld. 

 

Dit standpunt is niet nieuw noch uitsluitend Calvinistisch. Het is reeds vroeg in de Christelijke Kerk 

opgekomen en leer der kerkvaders. In Augustinus bereikte het zijn hoogtepunt. Hij is niet de vader 

van de vergeestelijkinggedachte maar als het ware het toppunt er van, de grote drager en voorvech-

ter er van. Vanaf zijn tijd heeft de Christelijke Kerk dit in wezen aanvaard. Noch Luther noch Cal-

vijn zijn deze kerkvaderlijke opinie te boven gekomen. Integendeel, zij hebben ze gehandhaafd en 

verder voortgedragen. Zij hebben de andere mening bestreden en wilden van geen andere uitlegging 

der profetie weten. Alleen het vergeestelijkingstandpunt kon het juiste zijn. Daarom vindt men in 

geen der officiële kerkleren iets over Israëls toekomst. Daarmee kon Israël nog wel een nationale 

toekomst krijgen in Palestina. In ongeloof kan het zijn volksbestaan daar nog wel voortzetten. Maar 

dit alles gaat buiten de profetie om. Israël heeft als heilsorgaan afgedaan. God rekent dit volk niet 

meer als het Zijne. Zeker, indien er zich Joden bekeren, worden zij als Gods Volk, als geestelijk 

Israël aangemerkt. Hiervan sluit God ze niet uit. Maar Israël als natie heeft geen beloften meer. Alle 

nationale beloften zijn reeds vervuld bij de terugkeer uit Babel. Al wat er nu nog verder staat, wordt 

geestelijk vervuld in de Kerk. Men moet de nationale inkleding der beloften weten te onderscheiden 
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van de ware bedoeling. Vorm en wezen dekken elkaar hier niet. In nationale termen bedoelt God 

wat anders. Men moet de Schrift in dezen niet letterlijk nemen. Al gaat het naar de duidelijke be-

woordingen over Israël, daarmee wordt Israël niet nationaal bedoeld. Het is het geestelijke Israël 

waarover wordt gesproken. En dit alles wat in de wereldgeschiedenis met Israël geschiedt of verder 

gebeuren zal, staat los van de Schrift. 

 

De andere mening komt tot een geheel andere oplossing en uitlegging. Zij neemt, waar mogelijk, de 

Schrift letterlijk en legt in de woorden geen andere betekenis dan die ze bij de gewone lering heb-

ben. Ze laat dus de betekenis niet op iets anders overgaan. We willen beide punten nu nader uiteen-

zetten. 

De vergeestelijking- of subjectieve methode.  
Eerst de vergeestelijkingmethode. Ieder die niet in Israëls nationaal herstel gelooft, moet deze me-

thode toepassen wil hij het profetisch Woord uitleggen. Hieraan ontkomt hij niet. Het is het een of 

het ander. Wie Israëls beloften niet in letterlijke zin neemt, moet ze „geestelijk” nemen, d.w.z. aan 

de betekenis der Schriftwoorden een andere zin geven, in de termen een andere inhoud leggen dan 

ze blijkbaar hebben.  

We zullen dit t.o.v. een drietal termen uitwerken en gaan daartoe na de uitdrukkingen Juda en Jeru-

zalem, het Huis Jakobs en het Huis des Heeren.  

Jes. 1: 1 „Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem”. 

 

Hierbij denkt iedereen aan Israëls volk, dat letterlijk in Juda en Jeruzalem woonde. 

 

Jes. 2: 1 „Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het 

zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het Huis des Heeren zal vastgesteld zijn 

op de top der bergen en hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelve zullen alle Hei-

denen toevloeien. En vele volken zullen henengaan en zeggen: Komt laat ons opgaan tot de berg 

des Heeren, tot het Huis van den God Jakobs' opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wan-

delen in Zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem”. 

 

We vinden in beide verzen 1 hetzelfde opschrift. In vs. 1 hoort men Jesaja spreken over Juda en 

Jeruzalem. Maar in 2: 1 meent men dat iets anders bedoeld is. Dan heet het: 

 

„Dat is de berg waarop het huis des Heeren of de tempel gebouwd is, te weten de berg Zion of 

Moria en dit is te verstaan van de Christelijke gemeente die eerst te Jeruzalem verzameld is ge-

weest ten tijde van Christus en Zijn apostelen doch daarna is zij zeer vermenigvuldigd door de 

toeloop der heidenen hetwelk hier wordt te kennen gegeven door het woord toevloeien”. 

(Kanttekening St. Vert. bij Jes. 2: 2.) 

 

Dan zegt de Schrift: alle heidenen, d.i. Heidenvolken, niet besneden volken. Maar het woord der 

uitlegging: „Alle heidenen, d.i. enigen uit alle heidense volken”. 

 

Men ziet reeds hier wat „vergeestelijking’'’ inhoudt. 

Namelijk dit: neem de Schrift, waar mogelijk niet steeds letterlijk maar verander de woorden van 

kleur zodat ze op de Kerk kunnen worden toegepast. 

 

Jes. 2: 4 zegt: 

 

„En Hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken en zij zullen hun zwaarden 

slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere geen zwaard meer 

opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren”. 
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(Hiervan zegt de Kanttekenaar): 

„De profeet wil zeggen, dat alle volken, die zich oprechtelijk tot Christus bekeren, met elkaar van 

een zin zullen zijn in het geloof, zie Hand. 4: 32 en dat zij in liefde en enigheid zullen leven, want 

uit het geloof volgt de liefde. Zij zullen met elkander in Christelijke vrede leven, zonder twist en 

onenigheid, derhalve zullen zij den krijg niet meer behoeven te leren”. 

 

Men ziet, dat hij de betekenis van de tekstwoorden, enigszins begrijpt. Maar hij meent, dat dit 

woord nu vervuld wordt, want hij spreekt van „in Christelijke vrede leven”. „Alle heidenen” zijn 

enigen uit alle volken. Ook hiermee stelt hij deze toestand in onze bedeling, Ook dit is „vergeeste-

lijking”, d.i. het niet letterlijk vervuld zien worden zoals het er staat, er iets af of toe doen. Hier 

komt geen beeldspraak voor die men kan „vergeestelijken”. Nu maakt men er een ander woord van. 

In Jes. 3: 1 lezen we: 

„Want de Heere Heere der heerscharen zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen de stok en 

de staf”. 

Hieronder verstaat men dan weer letterlijk die stad en die landstreek met haar bewoners. Zo ook 

in Jer. 4: 5, 17: 20, 19: 7 en 27: 20. Maar als we nu komen tot Jer. 33: 15: 

 

„In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen”, 

 

dan zegt de Kanttekenaar met een verwijzing naar Jer. 23: 6 „Versta door Juda en Israël Gods 

Kerk, ook Jeruzalem genoemd”. 

 

Zie nu is het weer niet het letterlijke Jeruzalem. Nu is het Gods Kerk. 

 

Joel 3: 20 „Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot geslacht”. 

 

(Kanttekenaar): „Voor Juda, Jeruzalem en Zion versta men Gods Kerk”. 

 

Men ziet, hoe de Kanttekenaars van het een op het ander overgaan. Ze hebben een wisselende maat-

staf. De oordeels uitspraken zijn voor het letterlijke volk Israël, de zegeningen voor de „Kerk”. In 

het ene geval bedoelt God het letterlijk, in het andere geval bedoelt Hij, al zegt Hij dezelfde woor-

den, iets anders. Zo is de maatstaf niet meer objectief, maar subjectief. 

 

I inleiding    Het gedeelde Koninkrijk 
 

Het verzegelde Boek.  
Daniëls boek is een der meest door de moderne kritiek aangevallen boeken. De echtheid ervan is fel 

betwist. Maar de Heer Jezus erkent het en spreekt van Daniël de profeet. Het ligt buiten het bestek 

van dit werk de moderne kritiek te gaan bestrijden. We aanvaarden het boek als canoniek en vinden 

er profetieën in, die het hele verloop van de tijden der heidenen omspannen. Daarvoor is het dan 

ook gegeven. Het beschrijft de tijd van de laatste vorst uit Salomo’s lijn en tot de ure, dat het ko-

ninkrijk wordt van Davids grote Zoon. 

 

Maar, zullen we ons er wel toe zetten het boek, althans een deel ervan, te gaan verklaren. Hoe zul-

len we het kunnen verstaan. Het is toch een verzegeld boek. De Man met linnen bekleed, heeft dit 

immers gezegd: „En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot den tijd van het 

einde”. Dan. 12: 4 Indien het boek verzegeld is, hoe kunnen we het dan openen; indien het toege-

sloten is, hoe zullen we het dan ontsluiten? De lezer die zo spreekt heeft schijnbaar gelijk. Hij ver-

geet echter één ding; er staat: Het boek is toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Dan zal 

het ontsloten worden. Leven we dan in de tijd van het einde, zal men vragen, omdat u denkt het te 

kunnen openen? We antwoorden: Neen, zover zijn we nog niet. Maar, er is zoveel van Dan. 2 ver-

vuld, dat we het laatste deel in de verte zien schemeren. We zullen dit door beeldspraak duidelijk 
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maken. Vroeger werden de boeken op rollen perkament geschreven die bij het lezen werden afge-

rold. Welnu, veel van Dan. 2 is afgerold. Alleen de laatste rolbeweging nog niet. Maar daarvan 

kunnen we toch al enkele letter-koppen onderscheiden, d.w.z. van het laatste gedeelte is al iets waar 

te nemen. Niet dat het er is, maar uit wat geweest is en dat wat zich in onze dagen aftekent, en te-

vens uit de ons toeschemerende letters, kunnen we veel opmaken over het nog voor ons liggende 

laatste stadium. We kunnen niet alles, maar wel veel verstaan en daarom menen we dat de verzege-

ling niet meer volkomen is maar reeds gedeeltelijk weggenomen. 

 

Verklaringen.  
In de loop der tijden zijn van Daniëls profetieën tal van verklaringen gegeven. Wanneer we die 

overzien, blijkt dat het boek op drieërlei wijze wordt uitgelegd. Er is de Modern-Kritische, de Kerk-

historische-Orthodoxe en de Israëlietisch-profetische verklaring. Over elk een woord. 

 

1. De Modern-Kritische verklaring.  

Deze werd en wordt nog verdedigd door de moderne kritiek. Ze gaat uit van de gedachte, dat Daniël 

eigenlijk maar een verdichting is, een boek geschreven door een vrome Jood; uit de dagen van An-

tiochus Epifanes, ongeveer 175 voor Christus, met het doel om Israël in de vervolging dier tijden te 

troosten. Door allerlei schone voorspiegelingen, die wat het onvervulde betreft, louter fantasieën 

zijn, vestigde hij de aandacht van het volk op een heerlijke toekomst, die nimmer komen zal. 

 

Deze verklaring loopt vast op de feiten. Uit de boeken der Makkabeeën blijkt, dat Daniëls geschie-

denis voor iets uit lang vervlogen tijden gehouden werd. Uit Ezechiël 14: 14 en 28: 3 blijkt, dat Da-

niël in zijn dagen, het was bijna 600 jaar voor Christus, dus lang voor het jaar 175, zeer bekend was. 

Bovendien erkent de Mond der waarheid het boek als canoniek. Hij spreekt van Daniël, de profeet 

(Mt. 24). Daarbij komt, en dat zal uit deze verhandeling blijken, dat de moderne kritiek niet juist 

gelezen heeft en het woord „gedeeld” van Dan. 2: 41 niet verstaan heeft. Dit betreft geen profetisch 

inzicht, maar een taalkwestie, iets waarmee men in die richting steeds schermt om de z.g. juistheid 

van zijn mening ingang te doen vinden. 

 

2. De Kerkhistorisch-Orthodoxe verklaring. 

Deze gaat uit van Israël en eindigt bij de „Kerk”. M.a.w., ze vergeestelijkt een deel. Wat niet letter-

lijk vervuld is door de geboorte van Christus en het feest van Pinksteren, wordt geestelijk vervuld in 

de Kerkhistorie, de geschiedenis der Christenheid. Zo gevonden, zou Daniël in O.T. bewoordingen, 

in „oosterse inkleding”, de eindstrijd van de „Wereld” tegen de „Kerk” schilderen. Deze verklaring 

wordt zowel door Roomse als door Protestantse uitleggers voorgestaan, al is er ook weer verschil in 

uitlegging. De Protestantse uitleggers laten veel betrekking hebben op het Pausdom of de Heiden- 

se macht, de Roomse verklaarders op de Mohammedanen, de Islam. Beide zijn echter eenstemmig 

in de verklaring, dat men de „Kerk” in plaats van Israël stellen moet. Israël heeft afgedaan; wat on-

vervuld bleef en betrekking heeft op de tijd van het einde, moet tot vervulling komen in de Kerkhis-

torie van vroeger, nu en later. 

 

Uit het Protestantisme hebben zich de laatste eeuw twee aparte stromingen ontwikkeld: het Adven-

tisme en het Russellisme. Uit dit laatste is weer een nieuwe vertakking gevormd: het Rutherfordia-

nisme met zijn Jehovagetuigen. Hoezeer ook afwijkend van het Orthodoxe Protestantisme, komt 

geen dezer richtingen in wezen er boven uit, want geen dezer drie aanvaardt en leert Israëls herstel. 

Ook zij vergeestelijken de profetie en wie dit doet, kan geen diepere inblik in de toekomst verkrij-

gen en misschien ook Daniël niet beter uitleggen dan de Orthodoxie.  

 

De verklaringen overziende, blijkt dat geen daarvan het beginsel der geestelijke evolutie te boven 

komt. M.a.w. al deze verklaringen van de Roomse tot de Russellistische laten Israël in de „Kerk” of 

op eigen groep overgaan. Wat God over Daniëls volk voorzegd heeft, gaat volgens deze verklaring: 

over op een groep uit de Heidenen. Rooms-katholicisme. Protestantisme (Lutheranisme en Calvi-
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nisme), Adventisme. Russellisme. Ruther-fordianisme hebben zo bezien dezelfde wortel en stam, al 

richten de vertakkingen zich naar verschillende zijden. Adventisme, Russellisme en Rutherfordia-

nisme brengen ons in dit opzicht in wezen niets nieuws; zij zijn hoogstens voortzetting en verdere 

afbuiging van de in de Oudchristelijke Kerk ingeslagen weg der vergeestelijking, van vereenzelving 

met Israël. Deze groepen, die zich veelal fel keren tegen Rome en het verdere deel der Christenheid, 

staan in wezen een Rooms-Protestantse verklaring voor, die op den duur ook voor hen ondermij-

nend moet en zal werken. Aan de logische zin wordt afbreuk gedaan door gebondenheid aan leer-

stellingen, die de toets niet kunnen doorstaan en of af- of toedoen aan de Schrift. 

De Schrift kan alleen ontsloten worden door te zien, dat Israël het onderwerp is van het O.T. en ook 

voor een groot deel van het N.T. Ook Daniëls profetie staat in dit teken. We zullen daar in ons werk 

niet veel van zeggen, maar schuiven dit punt hier toch met nadruk op de voorgrond. 

 

3. De Israëlitisch-profetische verklaring. 

Noch de eerste noch de tweede verklaring is houdbaar. 

Er is dan ook een derde verklaring opgekomen en in kracht winnende. Deze laat Gods Woord staan, 

d.w.z. vergeestelijkt het niet, maar legt het uit met behulp van de profetische tussenruimte. Men 

houdt daarin vast aan Israël, maar rekent met verschillende bedelingen. 

Veel van het boek Daniël heeft betrekking op de tijd van liet einde. Het is niet te plaatsen in de loop 

der Kerkgeschiedenis, maar in die der Wereldgeschiedenis. Het handelt over de tijden der Heide-

nen. Niet over de gang van der Christenheid. De tussenbedeling van het Christendom bestaat niet 

voor Daniëls visie. God hield die voor hem verborgen. Men moet dus de profetieën insnijden, d.w.z. 

de delen, uiteenschuiven. Alleen bij deze verklaring behoudt Gods Woord Zijn kracht. 

 

Niet alles is nog profetie in Daniël. Een deel is reeds vervuld. Een groot deel zelfs, N.l. van Daniël 2 

en ook van hfdst. 8 en 11. Een deel der wereldmachten of heerschappijen heeft zijn rol gespeeld. 

We willen nagaan welk deel dat is in Daniël 2. Is dat eenmaal vastgesteld, dan kan het andere bij 

benadering worden aangegeven en het eindbeeld voor een deel worden bepaald.] 

 

Daniël de Profeet.  
Dat we bij deze verklaring Israël goed in het oog moeten houden, blijkt uit het woord van Christus: 

„Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de pro-

feet, staande in de heilige plaats, die het leest merke daarop, dat alsdan die in Judea zijn, vlieden 

op de bergen”. Mt. 24: 15, 16.  

 

De Heere spreekt van hen, die in Judea zijn en noemt Daniël een profeet. Nog nimmer is de gruwel 

der verwoesting, d.i. een beeld waarmee men een afgoderij pleegt die tot verwoesting leidt, neerge-

zet in de heilige plaats, d.i. de tempel. De Heere verschuift deze dingen naar een tijd, die ook nu nog 

toekomstig is. Dit woord is niet vervuld in het jaar 70 toen Jeruzalem verwoest werd. Toen stond er 

geen beeld in de tempel. De tempel moet dus weer herbouwd worden, als Mt. 24: 15 en 16 vervuld 

kan worden. Israël zal dan, en dat voor een klein deel, in zijn land terug zijn en het laatste deel van 

de dag des mensen zal zich in het bijzonder om Jeruzalem, Palestina en Israël afspelen. Wie de 

Schrift leest, merke op Israël. Het is de sleutel tot verklaring der profetie. Ook tot die, welke we in 

Daniëls diepe voorzeggingen vinden. 

 

De structuur van Daniël.  
Reeds bij een oppervlakkige beschouwing blijkt, dat het boek Daniël uit twee gedeelten bestaat, 

hfdst. 1- 6 en 7 - 12. Behalve Dan. 2, is het eerste deel geschiedenis. Dan. 2 is dit ook: in zoverre 

het verhaalt wat Nebukadnezar droomde en wat aan Daniël werd bekend gemaakt. Dat het daarbij 

tevens een profetisch gedeelte bevat, kon niet anders omdat de droom uitgelegd werd. Het tweede 

deel is bijna geheel profetisch. We kunnen echter nog een nauwkeuriger indeling maken. Dan blijkt, 

dat de harmonie of overeenstemming nog veel rijker is dan op het eerste gezicht schijnt. We noe-

men dat de structuur. We hebben deze ontleend aan de Companion Bible, een Engelse Bijbel met 
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allerlei indelingen en kanttekeningen. Als we die bekijken, blijkt dat er acht delen zijn, twee maal 

vier. Deze balanceren met elkaar. We geven ze hier. Ieder ga ze zelf na. 

Al / 1: 1-11 De ballingschap van Juda. Historische feiten aan het begin er van. 

Bl / 2: 1-49 De droom van Nebukadnezar. Het begin en de duur van de tijden der Heidenen. 

Cl / 3: 1-30 Daniëls metgezellen. De brandende oven. Bevrijding door een engel. 

Dl / 4: 1-37 De eerste koning van Babel. Nebukadnezars droom. De grote 

boom. Zijn tijdelijk uitvallen. 

D2 / 5: 1-31 De laatste koning van Babel. Belsasars gericht, De hand op de 

muur. Zijn finale val. 

C2 / 6: 1-28 Daniël. De kuil der leeuwen. Bevrijding door een engel. 

B2 / 7 1-8: 27 De droom en het gezicht van Daniël. Het einde van de tijden der Heidenen. 

A 2 / 8: 1 -12: 13 De verwoesting van Jeruzalem. Profetische aankondiging met het einde er van. 

 

Al staat tegenover A2, B1 tegenover B2 enz. Hieruit blijkt, dat een ware Auteurshand dit boek heeft 

geschreven. Daniël was slechts de schriftsteller en zowel onder- als voorwerp der profetie. 

 

 

De grote Verborgenheid 

 
II. DE TWEELIJN IN HET N.T. 

 

Christus de Koning.  
De tweelijn, de dubbele belofte, gaat door in het N.T. Christus biedt Zich aan Israël aan als koning, 

wel niet in Koninklijke heerlijkheid, maar als de grote Herder, die tot het koningschap is geroepen, 

evenals David. Hij wil Israël nationaal bevrijden en belooft in Mt. 5:5: 

 

„Zalig zij de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven”. 

 

In het Grieks staat voor „aardrijk” het woord gè, dat zowel „aarde” als „land” kan betekenen. We 

geloven dat het in Mt. 5: 5 met „land” vertaald had moeten worden. Christus is immers gekomen tot 

het Zijne (Joh. 1) en een dienaar der Besnijdenis geworden om de beloften der vaderen te bevesti-

gen (Rom., 15). Hij spreekt daarom niet over de aarde, maar over het land, het aan Abram beloofde 

land Kanaän. De zachtmoedigen zullen dat beërven. 

 

Tot Zijn discipelen zegt Hij in Mt. 19: 28: 

„Voorwaar zeg Ik u dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des men-

sen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oor-

delende de geslachten Israëls”. 

 

Nu zijn „de geslachten Israëls” voor ons, de geslachten Israëls, de twaalf stammen. Daarover wor-

den de apostelen tot rechters, richters, door hun oordeel en inzicht leidend, aangesteld. Weer komt 

het nationale element naar voren. 

 

Bij de intocht zong men Hen toe, Mk. 11: 10: 

„Gezegend zij het koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den naam des Heeren”.  
 

En, Lk. 19: 38: „Gezegend is de koning die daar komt in den naam des Heeren”. 

 

Toen werd vervuld Zach. 9 : 9 :  

„Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems', zie uw koning zal u komen, 

rechtvaardig en Hij is een Heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der 

ezelinnen”. 
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En boven het kruis stond: Joh. 19: 19: 

„Jezus de Nazarener, de koning der Joden”. 

 

Telkens vinden we hier de koningsgedachte. Men vergeestelijke dit niet, make er niet van „de Ko-

ning der Kerk”. Hij is de Koning Israëls, zoals Nathanaël dit zei, Joh. 1: 50. Christus’ politieke ko-

ningschap wordt hier bedoeld, d.w.z. Zijn koningschap over een letterlijk volk, over een letterlijk 

aards land, Zijn koningschap over het volk van Israël en over Kanaän. De engel Gabriël had daar  

immers ook over gesproken in Lk, 1: 32 en 33: „Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten-

genaamd worden en God, de Heere, zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven”. 

 

En aangezien de troon van vader David niet in de hemel gestaan heeft, noch een geestelijk koning-

schap heeft betekend, maar Davids politieke macht over Kanaän inhield, zo zal Christus in politieke 

zin koning zijn over Israël te Jeruzalem. Evenals Prinses Juliana de troon der Oranjes zou bestijgen, 

maar daardoor geen koningin van Canada zal worden, omdat ze daar een tijd geweest is, maar vor-

stin over Nederland, zo zal Christus als Hij Davids troon erft, geen Koning der Kerk worden in de 

hemel, maar letterlijk de koningsmacht over Israël uitoefenen. 

 

Ook de Handelingen wijzen daarop. Christus spreekt met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods, 

Hand. 1: 3. En als Zijn discipelen dan vragen, wanneer dit komt, dan zegt Hij niet: Dat hebben jullie 

nu geheel verkeerd begrepen, het is een geestelijk koninkrijk, het koningschap door woord en Geest 

over de harten der mensen, maar: “Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de 

Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft”, Hand. 1:7. 

 

Hij zegt dus niet: Het komt niet, dat aan Israël op te richten koninkrijk, maar Hij erkent dat het ko-

men zal, alleen de tijd is niet te bepalen. 

 

Ook Paulus spreekt van koning Jezus, Hand. 17: 7. 

 

Dit alles is voldoende om op het nationale karakter der beloften te wijzen. Want Christus als letter-

lijk, politiek vorst over Israël betekent niet minder dan dat Israël als volk hersteld wordt en weer in  

het land der vaderen, wonen zal. In deze lijn komt de nationale verkiezing naar voren. 

 

De Eerstgeborene onder vele broederen.  
Maar er is ook een andere lijn, één waarvoor we geheel onverwacht worden geplaatst, maar welke 

daardoor bewijst, dat zij bekend moet zijn. We vinden haar in Joh. 14: 2, 3. 

 

„In het Huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga 

henen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid heb-

ben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben”. 

 

Hier is sprake van het Huis des Vaders, een Huis, dat we zeker niet op aarde kunnen en moeten 

zoeken, aangezien Christus erheen gaat om het toe te bereiden. Het is Boven. En het biedt een ande-

re dan aardse heerlijkheid. Bijzonder komt dit naar voren in het hoogpriesterlijk gebed van Joh. 17. 

 

De Heere bidt in vs. 5: 

„En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld 

was”. 

 

Dit was toen Hij als Logos bij de Vader was (Joh. 1). 
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En in vs. 24: 

„Vader, Ik wil dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heer-

lijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt”. 

 

En in vs. 22: 

„En Ik heb hun die heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt”. 

 

Hierin is sprake van een andere dan aardse heerlijkheid. Het gaat over de heerlijkheid van de Zoon, 

een Hem gegeven heerlijkheid. Daarin zullen anderen delen. Dit is een geheel andere sfeer van 

heerlijkheid, een die geen verband hield met het land, met de aarde, met een regeren over Israël, 

met een zitten op twaalf tronen. Hier is sprake van een aan Christus gegeven heerlijkheid waarin 

ook anderen delen, van een heerlijkheid voor de grondlegging (nederwerping) der wereld, van een 

heerlijkheid lang voor het land beloofd werd. Hieruit blijkt eens te meer het verschil in sfeer. 

 

Was deze sfeer onder Israël bekend of wist dit volk er niets van? Israël kon er iets van weten. Was 

niet Elia opgevaren ten hemel en bleek hieruit niet dat God tot een hogere sfeer dan de aarde kon 

toebereiden. En hadden drie der discipelen Elia niet ontmoet in gezelschap van Mozes, op de berg 

der verheerlijking, welk feit bewees dat ook Mozes tot die hogere sfeer was ingegaan. Staat er niet, 

dat zij gezien werden „in heerlijkheid”, Lk. 9: 21? Zo blijkt dat de hogere sfeer, zij het dan ook al 

niet massaal, toch onder Israël niet geheel onbekend was. 

 

Waar nog iets bij kwam. De gehele ceremoniële dienst, de schaduwdienst, wees er naar. Stelden het 

heilige en heilige der heiligen geen hogere sferen voor? Was de tabernakel niet het wereldlijk hei-

ligdom (Heb. 9), d.i. een afbeelding van het heelal, t.o.v. zijn eerlijkheidssferen? Sprak het heilige 

niet van de hemel, het heilige der heiligen van de hemel der hemelen waar het O.T. van spreekt, 

reeds bij monde Van Mozes, Deut. 10: 14? En al willen we nu wel toegeven, dat Israël als volk, 

massaal deze dingen niet gezien heeft, er moeten onder hen telkens weer door Gods Geest verlich-

ten zijn geweest, die dit wel zagen. Rechtstreeks openbaart het O.T. dit niet. 

Maar het openbaart evenmin dat Abram uitzag naar een andere stad, het hemels Jeruzalem, Heb. 11. 

Is het daarom tot op de N.T. dag verborgen geweest? Dezelfde Geest die het Abram deed zien, heeft 

ook anderen verlicht als ze lazen van Melchizedek, de priester van God, de Allerhoogste, die Abram 

zegent en hem brood en wijn brengt. Zij hebben in die gestalte, die plotseling naar voren treedt, het 

type van een hogere sfeer gezien. En zo heeft ook de schaduwdienst tot hen gesproken van hogere 

sferen. We geven toe dat dit voor de enkelen was, voor hen, die met Paulus niet hun rechtvaardig-

heid uit de wet wilden hebben, maar Gods rechtvaardigheid zochten, die uit het geloof is. (Een der 

zulken ontmoeten we in Ps. 36 als hij bidt. “Strek ... uit ... Uw gerechtigheid over de oprechten van 

hart.” Zulken waren er. En hun was de tweede sfeer, die der hemelen, bekend. En daarom kan 

Christus spreken van „het Huis Mijns Vaders” welks vele woningen Hij gaat toebereiden. Paulus 

noemt het: het Huis aionisch in de hemelen (2 Cor. 5). Abram wordt in deze sfeer geplaatst als de 

Heere hem zijn geloof tot gerechtigheid rekent, Gen. 15: 6. 

 

Het is deze sfeer, die Paulus in de breedte uitwerkt in de Romeinenbrief. 

 

Er is tweeërlei rechtvaardigheid of gerechtigheid. Ten eerste, die uit de wet, Fil. 3 : 6 . ” In deze 

verkeerden Zacharias en Elisabeth”, Lk. 1: 6; “zij wandelden in al de geboden en rechten der 

Heeren onberispelijk”. En toch zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor 

Hem, Rom. 3: 20. Er is een andere. Dat is de tweede. Het is de rechtvaardigheid of gerechtigheid 

Gods, dat is de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus, Rom. 3: 22, Fil. 3: 9. 

 

Men zou kunnen spreken van een relatieve en een absolute rechtvaardigheid. De relatieve is de wet-

tische, de absolute, de geloofsrechtvaardigheid. In Christus zijn beide absoluut. Hij heeft volkomen 

de wet volbracht en is de Voleinder des geloofs. Maar t.o.v. de mens is er relatieve en absolute. En 
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dit geeft tweeërlei sfeer aan: de aardse en de hemelse, de nationale en de bovennationale, het erfge-

naam zijn des lands (en bij uitbreiding der aarde), het erfgenaam zijn van het Vaderhuis. De over-

gang is: het rusten van zijn werken en het opgaan in de rust aangebracht door Christus’ geloof. Ge-

lijk God zes dagen werkte en daarna rustte, zo moet bij de gelovige de arbeid om rechtvaardig te 

zijn door Gods geboden te doen (of te willen doen) overgaan in een rust in het geloof van Christus; 

dan treedt de sabbat in der geloofsgerechtigheid. 

 

In welke positie staat men dan tot Christus? Niet als onderdaan tot koning, maar als broeder tot 

eerstgeboren broeder. Paulus geeft dit duidelijk aan in Rom. 8: 29-30. 

 

„Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren geordineerd het beeld Zijn Zoons 

gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren ver-

ordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 

gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. 

 

Rom. 8 vult Joh. 17 aan. Het laatste wijst de aard der heerlijkheid aan, het eerste de groep voor deze 

heerlijkheid. Tevens de verhouding tot Christus. 

 

Men moet over de termen, die de verhouding tot Christus regelen, niet heen lezen of die alle voor 

gelijkluidend houden. Dat doen we in het dagelijkse leven ook niet. Een vorst staat tot zijn kinderen 

en tot zijn broeders en zusters in geheel andere verhouding dan tot zijn onderdanen. Dat blijkt hier 

al uit, dat de eersten recht hebben op toegang in zijn familiekring, de laatsten niet. De broeders des 

Heeren in geestelijk opzicht zijn Hem nader dan Zijn volk. De intimiteit is veel groter. Daarmee ook 

hun heerlijkheid rijker. Beërven in de eerste sfeer de zachtmoedigen alleen „het aardrijk”, de recht-

vaardigen „de aarde”, Ps. 37, zij die tot de tweede sfeer behoren, ontvangen als erfdeel een Huis, 

iets anders dus dan een land. En dit is: in de hemelen, iets anders dus dan de aarde. 

 

 

TOT NUTTIGE STICHTING III 
 

WANDELEN IN HET LAND DER LEVENDEN. 
 

“Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden”, Ps. 116:9. 

 

Niet alles in vers 8 gaat nu voor allen door. Wel is de ziel van allen die dit lezen, gered van de dood, 

teweeg gebracht door een politiek stelsel, maar wat vs. 8 verder zegt: “Mijn ogen van tranen, mijn 

voet van aanstoot, geldt niet allen”. Velen huilen bittere tranen om het gemis van een geliefde, het 

heengaan van een voor hen bemind persoon, hetzij man, vrouw of kind. Voor veler voet liggen nog 

vele aanstoten. Hierover willen we nu echter niet spreken. Wel over vs. 9: de wandel in het land der 

levenden. 

 

De wandel. De stille gang. Het voorwaarts gaan. Voor velen zijn de voorbijgegane jaren, jaren van 

stilstand geweest. Zeker, ze kunnen door de omstandigheden innerlijk gegroeid zijn en zo toch ver-

der zijn gekomen. Ook ons tijdschrift kon niet verder „wandelen”. Het werd wel niet verboden maar 

er was toch een tot stilstand komen. Nu echter kan de wandel worden voortgezet in het land der 

levenden. 

 

Die wandel moet er een, zijn voor ’s Heeren aangezicht. Velen wandelen anders. Ze zijn ermee be-

gonnen in oorlogstijd en zijn aardse dingen gaan bedenken. Ze hebben zich overgegeven aan on-

deugden, waaraan ze zich niet tijdig hebben ontworsteld om onbesmet door de wereld te gaan. Ze 

schamen er zich over, naar we hopen, en we zeggen hun: Belijdt de Heere uw misdaden, Hij ver-

geeft menigvuldiglijk en wandelt weer voor Hem zoals u eertijds deed. 
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Onze wandel kan ook belemmerd worden door dingen die op zich zelf geen zonde, maar die ons een 

last zijn, die we mee dragen, die onze vrijheid belemmeren, onze aandacht verstrooien, ons niet 

richten naar Boven. „Legt dan af alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt”. Maakt u vrij van 

de binding of belemmering die u verhindert ten volle voor de Heere te wandelen. Jongeren, vraagt 

wat God verheerlijkt. Is het avond aan avond in beuzelingen door brengen, uitgaan naar clubjes, die 

op den duur geen levensvulling geven, u vermoeien in hetgeen de z.g. cultuur biedt zonder hoger 

levensdoel? 

 

Wilt wandelen voor ’s Heeren aangezicht. Vraagt naar Zijn wil en Hij zal die kenbaar maken. Maar 

verbeuzelt uw tijd niet met ijdele dingen waarvan u later spijt zult hebben of waarover ge u zult 

schamen. 

 

Ouderen, ziet toe dat u wandelt. d.i. niet blijft staan. Dat wil niet zeggen dat u steeds maar uw hoofd 

vol moet stoppen met Bijbelteksten en van vergadering tot vergadering meent te moeten gaan alsof 

dat nu de ware wandel is voor ’s Heeren aangezicht. De zaak ligt wat dieper. 

 

Een wandel voor ’s Heeren aangezicht is voor deze bedeling een opwassen in de kennis des Heeren 

Jezus, een overdenken wat Hij voor ons gedaan heeft, een met wijsheid wandelen voor degenen, die 

buiten zijn, een elkaar verdragen en een elkaar vergeven om des Heeren wil. Tevens een licht zijn in 

de donkere wereld. En een voorbeeld. Dat bestaat niet allermeest in vrome woorden te spreken, te 

pas en te onpas, maar een doen gevoelen aan vriend en buitenstaander dat men op u kan rekenen en 

dat men veilig met u over de moeilijkheden van dit leven en de problemen die er zich in voordoen, 

spreken kan, ook al is er geen directe oplossing voor. Dit alles moet gedragen worden door innerlij-

ke ernst, eerlijkheid en nederigheid. Men ga niet op een kansel staan, d.w.z. vermane niet uit de 

hoogte. Men blijve op de aarde staan en probeer de naaste een duwtje in de rug te geven, een stu-

wing voorwaarts, dichter naar God toe. Men stote dus niet af maar zij werkelijk zachtmoedig, zoals 

Hij die altijd voor Gods aangezicht gewandeld heeft in het land der levenden. 

 

Een wandel voor het aangezicht des Heeren in deze tijd is dubbel moeilijk. Allereerst om de zuig-

kracht van de wereld. Nadat de oorlogs- en de tirannievloed voorbij was, is er een andere komen 

opzetten, die van allerlei verstrooiing en vermaak. Men wordt met allerlei zaken overstelpt tegen-

woordig. Laat men datgene kiezen, waarvan men voelt: Zo kan ik mijn vrijheid in Christus behou-

den en anderen tot zegen zijn. 

 

Dan is er de grote versplintering in het christendom. Hoe daar mee om te gaan? Men onderzoeke het 

Woord en richte zijn gang naar wat men duidelijk als waarheid ziet aangewezen, hetzij rechtstreeks, 

hetzij door anderen. Men vorme zich een eigen overtuiging en ga een eigen weg. 

 

Voorts is er de traditie waarin men gevangen kan zitten en die de goede wandel kan belemmeren. 

Men aanvaarde Gods Woord en probeert daarin inzicht te verkrijgen. Dan zal veel traditie wegval-

len. En uiteindelijk is daar onze eigen ik. Dat is niet het minst belangrijke. Met dit ik bedoelen we 

de strijd tegen onze leden op aarde, de oude mens met zijn praktijken. De Schrift zegt, dat we deze 

moeten doden. Niet voeden, ze werkeloos maken door ze te brengen voor eigen veroordeling en 

Gods genadetroon om kracht te ontvangen onszelf te reinigen van alle besmetting van vlees en 

geest. 

 

Zo laat ons dan opnieuw de wandelstaf opnemen en wandelen voor ’s Heeren aangezicht. 

 

We zullen zeer waarschijnlijk de vreugde smaken, dat er twee samen wandelen en elkaar tot steun 

zijn. 
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Israëls Herstel en Toekomst 

 
2. Huis Jakobs. 

 

We vinden deze term het eerst in Gen. 46: 27. 

„Alle zielen van het Huis Jakobs die in Egypte kwamen, waren zeventig zielen”. 

 

Hier betekent het letterlijk: Jakobs familie, geslacht uit Jakob voortgekomen. Zo ook in Ex. 19: 3, 

(„Alzo zult gij ten huize Jakobs spreken”). Voorts Jes. 2: 5, 8: 27. 

 

 

Jes. 10: 20. „En het zal te dien dage geschieden, dat het overblijfsel Israëls en de ontkomenen van 

het Huis Jakobs niet meer zullen steunen op dien, die ze geslagen heeft maar zij zullen steunen 

op de Heere, de Heilige Israëls”. 

 

Kanttekening: „Versta hier door de overgeblevenen, de uitverkorenen Gods onder de Joden, die 

God uit den algemene ondergang gered had”. 
 

Jes. 14: 1. „Want de Heere zal zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen en Hij 

zal hem in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen voegen en zij zullen het Huis Ja-

kobs aanhangen”. 

Kanttekening: „Dat is: Hij zal Zich Israël, Zijn uitverkoren volk, hetwelk Hij eerder Jakob ge-

noemd heeft, nog verder aannemen metterdaad bewijzende, dat Hij Israël heeft uitverkoren tot 

Zijn eigen volk”. 
 

Zie voorts Jes. 29: 22; 46: 1; 48: 1; 58: 1; Jer. 2 : 4 ;  

5: 20; Ez. 20: 5; Amos 3: 23; 9: 8; Obadja: 17 en 18; Mich. 2: 7; 3: 9. 

 

Luk. 2: 33. „En Hij (Christus) zal over het Huis Jakobs koning zijn in der eeuwigheid”. 

Kanttekening: „Dat is de Gemeente Gods welke het geestelijke Huis Jakobs, het Israël Gods is”. 

 

Men ziet weer de wisselende maatstaf. In het ene geval zegt de Kanttekenaar duidelijk dat het Huis 

Jakobs de uitverkorenen Gods onder de Joden zijn, in het tweede geval is het het geestelijke Huis 

Jakobs, dus zijn het niet de Joden. De maatstaf die in al de bovenstaande teksten gegeven wordt, zet 

men ineens terzijde en men neemt een andere aan die beter uitkomt. 

 

3. Huis des Heeren. 

 

Deze term komt veelvuldig voor in de Schrift. De eerste maal in Ex. 28: 19, waar aan Israël gebo-

den wordt de eerstelingen der vruchten te brengen tot het Huis des Heeren. Daaruit blijkt, dat het 

Huis des Heeren de zichtbare woning van de Heere in het land van Israël was, waar men offerde en 

de drie grote feesten vierde. 

 

Zie voorts Ex. 23: 19; 34: 26; Deut. 23: 18, om slechts enkelen te noemen. 

Volgens Jes. 37: 1 en 14 gaat Hizkia op in het Huis des Heeren, d.i. het letterlijk zichtbare Huis, de 

tempel. Maar is dan het Huis des Heeren in Jes. 2: 2 niet Gods zichtbare heiligdom? 

 

Jes. 2: 2. „En ... dat de berg van het Huis des Heeren zal vastgesteld zijn op den top der bergen”. 

 

Indien dit „geestelijk” verstaan moet worden, dan krijgen we op een geestelijke berg (is dat de Ge-

meente Gods?) een geestelijk Huis (is dat ook de Gemeente Gods?). 
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Huis des Heeren komt in Ezechiël voor in hfdst. 8: 14, 16; 10: 19; 11: 1 en 44: 4 en 5. 

 

Ez. 8: 14. „En Hij bracht mij tot de deur der poort van het Huis des Heeren”. 

Hiermee wordt de tempel bedoeld, zie vs. 3. Zo ook in vs. 16 en 11: 1. 

 

Ez. 44: 4, 5. „En zie, de heerlijkheid des Heeren had het Huis des Heeren vervuld”. 

 

Is dat nu een ander dan het letterlijke Huis des Heeren? 

Is dit nu volgens de Kanttekenaar bij hfdst. 40: „Waar tegen God hier zeer levendig afbeeldt en 

voorzegt een gewisse en zeer volmaakte herstelling van Zijn huis, stad, volk en land, dit is Zijn 

algemene kerk in het Nieuwe Testament uit Joden en Heidenen, den geestelijken godsdienst, 

mitsgaders de christelijke gemeenschap en onbegrijpelijke gelukzaligheid der strijdende en voor-

namelijk van de zegevierende kerk met den overvloed harer geestelijke gaven en zegeningen on-

der haren hoge priester, koning, vorst, hoofd en Heere Jezus Christus. En zulks alles onder voor-

beelden en met manieren van spreken die genomen zijn van de staat en stijl van het Oude Testa-

ment alsook bij andere profeten gebruikelijk, doch nergens zo uitvoerig als hier” 

 

Hier wordt de vergeestelijkinggedachte duidelijk omschreven. Het O.T. heeft t.o.v. de toekomstpro-

fetieën die zegening inhouden „manieren van spreken die genomen zijn naar staat en stijl van het 

Oude Testament” maar toch eigenlijk iets anders betekenen. En daarom is, volgens die uitlegging, 

wel het Huis des Heeren in Ez. 8 e.a. hoofdstukken de letterlijke tempel maar niet in hfdst. 44: 4. 

Dat is dan een geestelijk Huis. 

 

In Zacharia vinden we de term Huis des Heeren in hfdst. 11: 13; 14: 20 en 21. 

 

In hfdst. 8: 9 is sprake van het leggen van de grond voor het Huis des Heeren. Dit is het leggen van 

de fundamenten voor de letterlijke, zichtbaar waarneembare tempel. In hfdst. 11: 13 wordt de prijs, 

die men de Heere waard achtte, in het Huis des Heeren geworpen. Dit is letterlijk vervuld toen Ju-

das die 30 zilverlingen in het Heilige van de letterlijke tempel wierp. Maar nu hfdst. 14: 20 en 21. 

 

„En de potten van het Huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar”. 

 

Bij dat vers zegt de Kanttekenaar: 

„Te weten in menigte en groot getal. De zin is: Er zullen overvloedige middelen zijn tot verrich-

ting van den godsdienst, ook dienaars in groot getal tot verrichtingen van den godsdienst, gelijk 

er ook vele offeraars zullen wezen”. 

 

Die potten en sprengbekkens worden dus veranderd in „middelen tot verrichting van den gods-

dienst” en „dienaars”! 

 

Vers 21: „En daar zal geen Kanaäniet meer zijn in het Huis des Heeren der heerscharen”. 

 

Dit is volgens de Kanttekenaar: 

„Dat is, geen onrein of goddeloos mens. Versta hierbij, maar die in het Huis des Heeren zullen 

zijn, en verkeren, die zullen van zonden gereinigd en wedergeboren zijn”. 

„Anderen verstaan het aldus: Ten tijde van den Messias zal er geen volk of natie van den gods-

dienst of uit den tempel gesloten worden, want de natiën die te voren geweest zijn, zullen als dan 

heilig en zuiver zijn voor den Heere”. 

 

Aan een letterlijk Huis en een letterlijke Kanaäniet denkt de Kanttekenaar niet, want in het opschrift 

boven dit hoofdstuk zegt hij als samenvatting van vs. 16—21 „Mitsgaders van den heiligen ijver 

der kerk”. En bij vs. 16 tekent hij aan: „De profeet beschrijft hier den inwendige godsdienst der 
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kerk van het Nieuwe Testament door de uiterlijke godsdienst die in het Oude Testament gebruike-

lijk is geweest”. 

 

We denken nu de Kanttekeningen genoeg geciteerd te hebben om te doen zien hoe de eerste metho-

de te werk gaat. We hebben opzettelijk de Kanttekeningen genomen om de uitleggers van onze tijd, 

die in wezen dezelfde methode toepassen, niet aan te vallen. Het zou gemakkelijk zijn ook iets van 

hen te citeren. Waar niet iedereen hun werken heeft en de St. Vertaling algemeen aanvaard en velen 

deze ook met haar kanttekeningen bezitten, kan iedereen zich niet alleen hiervan overtuigen maar 

zelf nog meer van deze methode erin vinden. 

 

 

Deze methode van uitlegging heeft geen vaste norm dan die van willekeur, van traditie, van mense-

lijke opinie. In het ene geval is Juda en Israël het oude Verbondsvolk, in het andere de Kerk. In het 

ene geval is het, Huis van Jakob, Israël, in het andere een groep uit Jood en Heidenen. In het ene 

geval is het Huis des Heeren letterlijk de Tempel, in het andere de geestelijke tempel, de Kerk. Dit 

is vanzelf pure willekeur, een uitlegging die van de mens afhangt. Al naar deze de woorden op-

neemt, zijn ze waarheid. 

 

Niet de Schrift geeft de norm aan, maar het menselijk inzicht. Maar dit is zeer onlogisch. De norm 

van elk ding ligt in het ding zelf. De norm van de cirkelomtrek of de bolinhoud ligt in de cirkel of 

bol zelf. De norm van de afstanden in het heelal ligt in een maat die men ook in het heelal vindt. Dit 

kan niet anders, omdat God met de schepping der dingen substantie en maat, wezen en vorm, mate-

rie en afmeting heeft vastgesteld. En zo ook t.o.v. de Schrift, mede een schepping Gods. De Schrift 

heeft wezen en vorm, heeft naast haar inhoud een norm. Ze vindt haar norm niet in het menselijk 

inzicht, dat is subjectivisme, maar in zichzelf, dat is de objectiviteit. 

 

De objectieve maatstaf.  
In tegenstelling met de vergeestelijkingmethode, die we ook de subjectieve of willekeurige kunnen 

noemen, staat die welke een maatstaf aanlegt die zichzelf gelijk blijft. Deze maatstaf is er daarbij 

een, die aan het Woord Gods zelf ontleend is. Laat ons nu nagaan hoe we de teksten met de drie 

hierboven genoemde termen met deze maatstaf verklaren. 

 

1. Huis Juda en Israël. 

Als in Jes. 1: 1 sprake is van Juda en Jeruzalem, en in 2: 1 deze termen evenzo het opschrift vor-

men, dan zegt de objectieve uitleggingmethode: Dus gaan ze ook in 2: 1 over Juda en Israël. Dit 

behoeven niet dezelfde mensen te zijn, maar ze handelen over mensen uit hetzelfde volk. En dan 

neemt ze de woorden op zoals ze daar staan. Dan zal eenmaal, in de loop van de tijd de berg waarop 

het Huis des Heeren gebouwd zal worden, oprijzen boven de andere bergen er om heen. En daar-

heen, naar die tastbare, zinnelijk waarneembare berg met zijn Huis des Heeren, zullen alle Heide-

nen, d.i. Heiden-volken opgaan om daar van Godswege te horen en Zijn wetten te vernemen. 

 

Als we deze tekst zo nemen, houden we de objectieve norm. Dan is Juda en Israël ook Juda en Isra-

el, dan is het Huis des Heeren, de Tempel, ook letterlijk de Tempel. Dan blijft deze tekst altijd, 

vroeger, later en nu, steeds dezelfde betekenis houden. Dan hangt zijn uitlegging niet af van de 

mens, maar is hij steeds dezelfde waarheid. 

 

En als Jes, 2: 4 dan zegt dat de Heidenvolken d.i. niet-Joden, eenmaal hun zwaarden zullen slaan tot 

spaden en hun spiesen tot sikkelen, dan worden hier letterlijk wapenen mee bedoeld. De profeet 

noemt hier twee der voornaamste en bekendste. Maar hij bedoelt daarmee geen „geestelijke” wa-

pens, maar werkelijke militaire aanval- en verdedigingsmiddelen. Waarom niet letterlijk genomen 

het feit dat de Volken eenmaal hun oorlogstuig zullen omsmeden tot werktuigen voor het land-

bouwbedrijf. De omvang, het aantal wapenen dat de profeet noemt, is een gedeeltelijke aanduiding: 
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deze twee wapens vertegenwoordigen alle andere tot zelfs de modernste toe. Maar de wapenen zelf 

zijn stoffelijke of letterlijke. En de letterlijke tastbare, door legers gebruikte wapenen, zullen een-

maal omgesmeed worden tot werktuigen des vredes. 

 

2. Huis Jakobs. 

Ook deze term blijft bij de objectieve uitlegging zijn kracht behouden. En als Jes. 14: 1 dan spreekt 

over de toekomst van Israël, dan neemt de objectieve uitlegging aan dat de vreemdeling zich voegen 

zal tot het uit Jakob voortgekomen volk Israël en zich daarbij zal laten inlijven. En dan gelooft ze 

ook dat Luk. 2: 33 zegt dat Christus Koning zal zijn over Israël. Niet over de Kerk. Op deze tekst 

komen we later nog terug. 

 

3. Huis des Heeren. 

Het Huis des Heeren is in Ez. 8: 14 en 16 en, 10: 19 en 11: 1 de tempel. Maar dan ook in Ez. 44: 4 

en 5. De objectieve uitlegging kan niet aanvaarden dat al wat in Ez. 40-48 gegeven wordt maar 

beeldspraak is over de Kerk. Daarvoor is het veel te reëel. In de Kerk zijn geen Levietische pries-

ters, die kinderen van Zadok zijn, 44: 15 zijn geen „geestelijke” weduwen of verstotenen of jonge 

dochters, vs. 22, geen dode mensen vs. 25. Dit kunnen ook bij de vergeestelijkingmethode, geen 

dingen zijn die in de geestelijke Kerk voorkomen. De objectieve methode leest alles natuurlijk, 

d.w.z. zoals het er staat en ziet dus ook in het Huis des Heeren de tempel, de nieuwe tempel die 

door Christus, eenmaal, als de meerdere van Salomo en als de grote Bouwmeester gebouwd zal 

worden. 

 

En zo ook in Zacharia 14: 20 en 21. De letterlijke potten van het Huis des Heeren zullen zijn als de 

sprengbekkens voor het altaar. En geen letterlijke Kanaäniet zal meer in het letterlijke Huis des He-

eren komen. Hier is geen beschrijving van een „inwendige godsdienst der Kerk van het Nieuwe 

Testament door de uiterlijke godsdienst die in het Oude Testament is gebruikelijk geweest, maar 

van een herstel der ceremoniën in de toekomst, in een nieuw letterlijk tastbaar Huis des Heeren on-

der Israël. We weten wel dat het Calvinisme hier niet aan wil, maar dit doet niets van de waarheid 

af. Niet in de mens, niet in zijn gevoel, in zijn verstand, in zijn overtuiging, in zijn systeem ligt de 

norm, maar in de Schrift. En als deze nu steeds in andere teksten duidelijk aangeeft dat het Huis des 

Heeren de letterlijke Tempel is, dan nemen we als voorstander van de objectieve uitleggingmethode 

ook aan dat deze term die betekenis heeft in Zach. 14. Waarom er iets anders in gelezen? Waarom 

de kracht aan de woorden die God geeft ontnomen en er eigen mening voor in de plaats gesteld? 

Voor andere termen zie men „Uit Israëls Profetie”. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK. 
 

I I .  DE VI ER  KO NI N KR IJ KEN .  

 

Vooropmerkingen.  
Nebukadnezar, een groot vorst, hield zich niet alleen met het tegenwoordige bezig, doch ook met de 

toekomst. Dit blijkt uit vs. 29: „Gij, o Koning, op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op wat 

hierna geschieden zou”. God, die verborgen dingen openbaart, gaf hem een belangrijke en belang-

wekkende droom. Hij ziet hierin een heterogeen, d.i. uit verschillende ongelijksoortige stoffen sa-

mengesteld beeld. Zijn geest wordt er door verslagen en hij wil van Babels wijzen nader van de 

betekenis horen. Ook eist hij van hen hem ook de droom mee te delen. 

 

Er worden ons een viertal wijzen genoemd: Tovenaars, mogelijk geleerden in beeldschrift, sterren-

kijkers, mogelijk astrologen of sterrenkundigen, guichelaars, wellicht spiritisten en Chaldeën, ge-

leerden in occulte wetenschappen. 
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We staan hier voor de vraag of Nebukadnezar die belangrijke droom werkelijk vergeten was. De 

vertaling van vs. 5 zegt dit. Er staat immers: „De zaak is mij ontgaan”. Zo ook in vs. 8. Hier kan 

men het echter anders vertalen en wel zo: „Het woord, d.i. het bevel, is van mij uitgegaan.” Dit 

bevel is dan: het in stukken laten houwen. De Leidse vertaling zegt: De zaak staat bij mij vast, n.1. 

om de bedreiging die hij geuit heeft, ook te volvoeren. Ook buitenlandse vertalingen zetten in die 

geest over. Van der Palm heeft: „De zaak is bij mij afgedaan”. Men ziet, dat de St. Vertaling hierin 

niet beslissend is. Prof. Aalders: „De zaak staat mijnerzijds vast”. 

 

Er is meer dan een reden om aan te nemen, dat de zaak de koning niet was ontgaan, maar dat hij, 

hoewel hij zeer benieuwd was om de uitlegging te vernemen, toch zoveel zelfbeheersing aan de dag 

legde, dat hij de gelegenheid te baat nam om Babels wijzen eens te beproeven en hun trots zo moge-

lijk te fnuiken. Door van hen te eisen, dat zij hem de droom zouden vertellen, had hij, indien ze dit 

konden, ook enige zekerheid, dat ze in de uitlegging niet ver mis zouden zijn. 

 

Dat Nebukadnezar de droom niet vergeten was, volgt o.i. uit meer dan een zaak. Ten eerste wordt 

nergens gezegd, dat hij hem vergeten was (zie onze opmerking hier boven over de vertaling van vs. 

5 en 8). Ten tweede is het niet goed aan te nemen, dat de droom die zijn geest versloeg en zijn slaap 

deed wijken, vs. 1, het beeld dat zo treffelijk en welks gedaante zo schrikkelijk was, onder de drem-

pel van zijn bewustzijn was weggezonken om als een onrustige, in het onderbewustzijn rondwaren-

de, doch voor het geestesoog niet meer zichtbare vage herinnering, de koning kwelde. Ten derde 

durven de wijzen, en daaronder waren ook de Chaldeën, d.i. de ingewijden in de occulte wereld, zij 

die zeiden met de goden of de geesten in een bijzondere betrekking te staan (en daardoor de voor 

andere mensen verborgen dingen te weten), het niet aan de koning wat op de mouw te spelden. We 

geloven daarom, dat de koning de droom nog zeer goed wist, maar dat hij de wijzen wilde beproe-

ven. Hij stond grimmig tegenover hen. God gebruikt intussen N.’s list om de wijsheid der wijzen 

teniet te maken en het verstand der verstandigen te doen vergaan. Bovenal om Zichzelf te verheer-

lijken. En tevens om Israëls gelovig overblijfsel, getypeerd en geconcentreerd in Daniël en zijn 

vrienden, een belangrijke voorsprong te geven. Dit alles is een type voor Israëls toekomst. Israël zal 

de onderwijzer der volken worden nadat God de wijsheid en raad der Heidenen vernietigd heeft. 

 

Het verdere verloop is bekend. Noch ’s Konings bedreiging, noch zijn in het vooruitzicht gestelde 

beloning baten. Tevergeefs is het protest der wijzen tegen ’s Konings onbillijke eis. Hun wijsheid 

gaat failliet, zij belijden hun onmacht. 

 

Nu komt Daniël naar voren. Als de overste bij hem komt, vraagt en verkrijgt hij uitstel. Hij wist van 

niets; hij was er niet bij tegenwoordig geweest. Alles was buiten hem omgegaan. Zo zal het ook 

gaan met Israëls getrouwe overblijfsel. Als eenmaal de wijsheid der wereld stuk gelopen is tegen de 

ondoordringbare muur van de loop der gebeurtenissen, zal God Israëls gelovigen het licht geven dat 

uit de ontstane chaos van gebroken wereldwijsheid en geleerdheid voert naar Hem in Wie de schat-

ten der wijsheid verborgen zijn. Het zal wijzen op Christus, de wijsheid Gods. 

 

Het Beeld en zijn 5 delen.  
Aan Daniël geeft de Heere de uitlegging te kennen. Daarvoor dankt hij God „Die de tijden en ston-

den verandert, Die de koningen afzet en bevestigt, Die wijsheid geeft aan de wijzen en verstand 

aan de verstandigen en Die diepe en verborgen dingen openbaart”. Nu gaat hij tot de koning en 

geeft hem èn droom èn uitlegging te kennen, de uitlegging echter, niet verder dan N. kan verstaan 

en God hem, Daniël, getoond heeft. Er is hier n.1. nog een waarheid achter de waarheid, dat is: een 

nadere aanvulling. We geloven dat Daniël die eerst later gezien heeft n.1. toen hij een droom had 

over de toekomst (Daniël 7.) Daarin werd hem de verborgenheid in Daniël 2 geopenbaard. 

 

Gaan wij nu na, wat de Koning droomde. Vs. 31-33. „Gij, o Koning, zaagt en zie, er was een groot 

beeld (dit beeld was treffelijk en zijn glans was uitnemend) staande tegenover u en zijn gedaante 
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was verschrikkelijk”. 

 

N. zag geen getekend maar een werkelijk beeld, een zekere menselijke gedaante. Met zulke beelden 

waren de Chaldeën zeer ingenomen. We weten dat hij later een beeld van goud oprichtte, te zijner 

eer, mogelijk ook om aan de indruk van deze droom te ontkomen. Toch ligt in de lengte die hij er 

aan gaf, 60 ellen (Dan. 3) zeker iets van het schrikkelijke, d.i. zeer indrukwekkende, dat N. in de 

droom gezien had. 

 

Het beeld dat de Koning zag, had 5 delen: 

      1. Het hoofd van dit beeld was van zuiver goud; 

 2. zijn borst en zijn armen van zilver; 

 3. zijn buik en zijn dijen (zijden) van ijzer; 

   4. zijn schenkelen (benen) van ijzer; 

 5. zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem”. 

 

We kunnen niet genoeg de nadruk erop leggen op het vijftal delen dat hier genoemd wordt. Het zijn 

er niet vier, zoals men meestal meent, maar vijf. Uit de verklaring die God bij monde van Daniël 

geeft, blijkt, dat dit opeenvolgende rijken zijn. Toch is aan het eind het gehele beeld er, want het 

woord „geslagen aan zijn voeten” bewijst dit. Dit is een der verborgenheden die niet verklaard 

worden. Maar waarin zeer veel wordt aangegeven. We komen hier vanzelf op terug, maar wijzen er 

hier al op. 

 

Welke zijn nu de opeenvolgende koninkrijken? Onder de orthodoxe en positief vrijere verklaarders 

heerst hierover zekere eenstemmigheid, al is die niet volkomen. Maar geen der uitleggers heeft een 

afdoende uitlegging gegeven over de vijfde wereldmacht. Men ziet het vijfde rijk wel maar alleen 

als uitloper van het vierde. Daarin zit nu juist de fout. Ook het vijfde is een wereldmacht, zoals de 

andere vier het waren. En, een geweldige, zoals blijken zal. 

 

I. Het Babylonische rijk. 

Het eerste Koninkrijk. Vers 37 en 38 „Gij, o Koning zijt een koning der koningen, want de God 

des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkin-

deren wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven en Hij 

heeft u gesteld tot een heerser over alle dezelve; gij zijt, (d.i. representeert, vertegenwoordigt) dat 

gouden hoofd”. 

 

Het eerste koninkrijk is het Babylonische rijk. Het was als het ware in een persoon vervat. Het „zui-

ver goud” typeert Nehukadnezars absolute monarchie, zijn volkomen alleenheerschappij. Hij stond 

boven de wet, kon over alles beschikken, mede over het leven en de dood zijner onderdanen. „Wien 

hij wilde, doodde hij en wien hij wilde, behield hij in het leven”. Dan. 5: 19. 

 

N. kon de absolute heerschappij tamelijk goed dragen. Hij was een eminent (voortreffelijk) vorst en 

geniale persoonlijkheid. Hij muntte uit op velerlei gebied en was vorst, staatsman, veldheer, wetge-

ver, geleerde, enz. Zelf ondervroeg hij de opgeleide prinsenzonen, Dan. 1: 19, 20. Tussen hem en 

Daniël schijnt een stille vriendschap te hebben bestaan. Toen Daniël hem later zijn tweede droom 

moest verklaren, was hij ontzet en zweeg een uur stil, terwijl hij ten slotte wenste dat het dreigende 

onheil N.’s vijanden mocht overkomen. Dan 4: 19. Hieruit blijkt Daniels hoogachting voor de ko-

ning en zijn groot leedgevoel t.o.v. zijn onheil. 

 

Met N, begint de tijd gedurende welke aan Israël de scepter uit de hand gevallen is en waarin het 

niet langer hoofd der Volken is. Mozes had dit voorzegd. Indien Israël vlijtig aan de stem des Hee-

ren gehoorzaamde, en waarnam al Zijn geboden te doen, zo zou de Heere hen hoog zetten boven 

alle volken. De Heere zou hen tot een hoofd maken en niet tot een staart, zij zouden alleen boven 
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zijn en niet onder, Deut. 28: 1, 18. Maar het tegendeel zou het geval zijn, als Israël niet gehoor-

zaamde. Dan zouden allerlei vloeken hen treffen. Deut. 28: 15. Het zou tot een spotrede onder alle 

volken worden waarheen het geleid werd, vs. 37 en laag, laag neerdalen, vs. 43. Men leze heel het 

indrukwekkende hoofdstuk. 

 

Met N. beginnen de tijden der Heidenen. Van nu af beheersen andere rijken ten volle de wereld. 

Israël valt uit als drager van het licht des Heeren. Van nu af komen rijken, die geheel onder de lei-

ding van de Overste dezer eeuw staan en die het schepsel dienen boven de Schepper, daar ze de 

heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderen in de gelijkenis van een beeld. Babel was het 

land der gesneden beelden, Jer. 50: 38 en al de opeenvolgende rijken hadden hun afgodsdienst. Het 

laatste zal die niet minder hebben. Uit Openb. 10: 20 blijkt, hoe men ook in de eindtijd de demonen 

en allerlei goden aanbidt. Pas na Christus’ tweede komst begint de tijd waarin de aarde vervuld zal 

worden met de kennis des Heeren. 

 

II. Het Medo-Perzische Rijk. 

Het tweede Koninkrijk. Vs. 32 „En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het 

uwe”. 
Het tweede koninkrijk is Médo-Perzië. Men houde bij de koninkrijken wel in het oog, dat het we-

reldrijken zijn die voor korter of langer tijd de wereldse gang van zaken beheersen. Kleinere tussen-

rijken komen in het beeld niet voor. 

 

Waarom wordt Médo-Perzië voorgesteld door zilver. Waarin zat het lagere van het tweede rijk. Niet 

in de mindere omvang, uitgebreidheid, of militaire macht, maar in de minder absolute vorsten-

macht. Nebukadnezar kon zeggen: De staat ben ik. Zijn wil beheerste de hele staat. De volgende 

rijken missen dit absolutisme. Bij de Medo-Perzische heerschappij moest rekening worden ge-

houden met de lagere vorsten en met de wetten. De wetten der Meden en Perzen zijn bekend. (Dan. 

6: 16). Wel had de koning veel glans, maar niet het absolutisme van Babels vorst. 

 

Bij het tweede rijk was er geen sterk centraal bestuur zoals in het eerste. Daarom wordt het aange-

duid door zilver. De eenheid was minder sterk. 

 

Dat met het zilver, het tweede rijk, Médo-Perzië is bedoeld en niet Medië, zoals de Kritiek wil, 

blijkt uit meer dan één ding. 

 

Ten eerste uit het feit, dat Kores Babel innam, d.w.z. de koning van het dubbelrijk. Hadden eerst de 

Meden de leiding in handen, later worstelden de Perzen zich naar boven. Kores verenigde beide. De 

Pers stelde Darius de Meder aan tot (onder) koning over Babel. Dan. 6 : 1 .  

 

Ten tweede blijkt dit uit Dan. 8: 20 en 21. Daarin wordt geleerd, dat de ram de koning der Meden 

en Perzen is, de bok de koning van Griekenland. Het tweede rijk dat gevolgd werd door Grieken-

land, was dus Médo-Perzië. Zijdelings blijkt dit uit de twee armen van het borststuk. 

 

Ten derde blijkt dit uit de kenmerken waaraan een rijk moet voldoen wil het bij de uitlegging voor 

aanduiding in aanmerking komen. Hiervoor zie men de paragraaf na het vierde rijk. 

 

III. Het Grieks-Macedonische rijk. 

Het derde Koninkrijk. Vs. 39 „Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk heer-

sen zal over de gehele aarde”. 

 

Het derde koninkrijk is het Grieks-Macedonische. Het heerste, doch slechts kort, over de gehele 

aarde, het toenmaals van betekenis zijnde deel der aarde. Dit is een bewijs dat het Grieks-

Macedonische rijk bedoeld is. Dit heeft in de persoon van Alexander de Grote in slechts enkele ja-
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ren de oude wereld van Babel, Medo- Perzië, Lydië en Egypte onderworpen. Hij breidde zijn in-

vloed en macht dermate uit als nog geen ander vorst gedaan had. Maar, deze heerschappij duurde 

slechts kort. Op 23-jarige leeftijd trok Alexander uit, op 32 jarigen leeftijd stierf hij reeds. Slechts 

weinige jaren had hij geregeerd. Maar in die 9 jaar had hij in twee grote slagen Darius, de koning 

van Perzië, en daarmee het Oosten overwonnen n.1. in de slagen bij Issus en bij Arbela. 

 

Het derde koninkrijk wordt voorgesteld door koper. Dit is weer minder in waarde. D.w.z. de sa-

menhang was weer geringer. Alexander regeerde over vele volken. Het rijk was zeer samengesteld. 

Na zijn dood viel het spoedig in vieren uiteen (Dan. 8.) Daarom was de innerlijke samenstelling 

minder. Het bestond uit het vurig volk van Griekenlands vrije steden, uit verslapte volken van het 

Oosten, uit het achteruitgegane Egypte, uit het niet veel betekenende Klein Azië. Een eenheid als in 

Babylonië ontbrak. Evenals de betrekkelijke nog beduidende bestuurskracht van Médo-Perzië. Er 

was een zekere samenhang, maar hij had slechts de waarde van koper. 

 

Van Perzië kan niet gezegd worden dat het heerste over de gehele aarde. Daarom is het derde rijk 

Griekenland. 

 

 

DE GROTE VERBORGENHEID. 
 

I I I .  DE  H AN DE LIN GE NT IJ D.  
 

Jood, Griek, Gemeente Gods. Voor we tot de behandeling van het eigenlijke onderwerp kunnen 

overgaan, moeten we nog iets anders behandelen, n.1. de Handelingentijd. Eerst door de tegen-

stelling tussen toen en nu te zien, krijgt de bedeling waarin we nu leven een veel beter perspectief. 

 

De meeste geschillen ontstaan door het niet voldoende letten op de dingen die verschillen. Als men 

de hierboven door ons gegeven lijnen niet onderscheidt, als men ze met elkaar vereenzelvigt en 

daardoor uitwist komt er verwarring. Met alle gevolgen van dien:  traditieleer. 

 

In 1 Cor. 10: 32 geeft Paulus de drievoudige indeling die we reeds vroeger gevonden hebben met 

het oog op de tijd. Hij zegt: „Weest zonder aanstoot te geven èn den Joden èn den Grieken èn der 

gemeente Gods”. Met de Jood bedoelt hij Israël, het nog niet bekeerde Israël, met de Grieken de 

Heidenen, met de gemeente Gods de uit Joden en Heidenen gelovig geworden groep, zij die in 

Abraham hun geestelijke voorvader hebben. 

 

Wat voor de „Jood” is, moet voor de „Jood” blijven. Voor hem zijn de meeste O.T. beloften. Voor 

hem is het Land, Gen. 13: 15; 15: 18-20, zijn „de beloftenissen der vaderen”, Rom. 15: 8, is Jeruza-

lem, de stad des groten Konings, Mt. 5: 85, is de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de 

dienst Gods (de ceremoniën) en de beloftenissen, Rom. 9: 4. Voor hem is het koninkrijk der he-

melen met Christus op de troon van David, Luk. 1: 31-33. Eens komt de tijd, dat Israël als eerstge-

boren volkenzoon (Ex. 4: 22) zijn rechtmatig aandeel in de Schriften zal opvragen. Dit aandeel is 

rijk en breed en omvat Wet, Profeten, Psalmen, Evangeliën, Algemene Zendbrieven en Openbaring. 

De Christenheid heeft zich vele der beloften, voor Israël bestemd, onrechtmatig toegeëigend, ze 

„vergeestelijkt”, d.w.z. van termen als Israël, Jakob, enz. de Kerk gemaakt en zich van Paulus af-

gewend. 

 

Voor de „Griek”, d.i. de Heiden, is er een zegening door de „Jood”. „Want het zal geschieden, dat 

de Heidenen naar de wortel van Isai, die staan zal tot een banier der volkeren, zullen vragen en 

Zijn rust zal heerlijk zijn”, Jes. 11: 10. 

 

In Abrams zaad zullen alle volken gezegend worden, Gen. 22: 18. Om dit woord alleen op Christus 
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te doen zien, is onjuist. Zeker, zonder Hem zou er in het geheel geen zegening wezen. Maar dit sluit 

niet uit dat er ook niet Abrahams geestelijk zaad mee bedoeld is, het Israël Gods en het geestelijk 

Heidendom. De Heidenen zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Koning, de Heere der Hemel-

scharen, te aanbidden, Zach. 14: 16. Dan komt de wereldvrede: „Want uit Sion zal de wet uitgaan 

en des Heeren woord uit Jeruzalem. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen 

tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog 

meer leren”, Jes. 2: 3, 4. 

 

Meer nog: „De Volken zullen U, o God, loven, de Volken altemaal zullen zich verblijden en jui-

chen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult Gij 

leiden”, Ps. 67: 4, 5. “Dan zal Christus zijn een licht tot verlichting der Heidenen en tot heerlijk-

heid van Zijn volk Israël” , Lk. 2: 32. Dan komt er een honger naar verlichting en kennis door Isra-

el en Israëls heil. „Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet en het volk dat u niet kende, zal 

tot u lopen om des Heeren uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u verheer-

lijkt”, Jes. 55: 5. “En de Heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is op-

gegaan.Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 

En uw poorten zullen steeds openstaan, opdat men, tot u inbrenge het heir der heidenen en hun 

koningen tot u geleid worden”, Jes. 60: 3, 5, 11. Dan is het: „De Heere heeft Zijn heil bekend ge-

maakt voor de ogen der Heidenen”, Ps. 98: 2. 

(Wordt vervolgd.) 

 

 

TOT NUTTIGE STICHTING IV 

 
HIJ IS HIER NIET, WANT HIJ IS OPGESTAAN. 

 

„Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft”. Mt. 28: 6. 

 

Hoe waar menselijk heeft Christus Zich in de dagen Zijns vleses geopenbaard. Hij had behoefte aan 

spijs en drank, aan rust en slaap. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, zo gelijk, dat men 

dacht dat Hij één van hun was. En ondanks Zijn eigenwezensheid, ondanks Zijn afzondering van de 

zonde, ondanks Zijn heiligheid was men zoozeer door Zijn mens-zijn bevangen, dat men dacht, 

Hem te moeten balsemen om Hem voor bederf te bewaren. 

 

Men achtte Hem bijna van hier, geheel aan de mensen gelijk. Men meende, dat Hij voor altijd in het 

stille graf lag, hooguit dat Hij zou opstaan ten laatste dage, d.i. op de laatste dag van deze eeuw. 

Vandaar het gedrag der vrouwen, vandaar het ongeloof van de Zijnen, m.b.t. Zijn opstanding. Zo 

weinig hadden zij, die het weten konden, van Zijn woord begrepen. Zelfs Zijn discipelen begrepen 

niet wat het was: uit de doden opstaan. (Mk. 9: 10). 

 

Ook de vijand wilde Hem in het „hier” houden. Zij immers hadden Zijn graf bij de goddelozen ge-

steld (Jes. 53: 9). Wel vreesde men Zijn woord, dat Hij zou opstaan, Mt. 27: 63, maar men plaatste 

hiertegenover een menselijke macht, een tempelwacht, en zette Hem zo in gedachten toch geheel in 

het menselijke. 

 

Hiertegenover zet God, door het woord van de engel, iets anders: „Hij is. hier niet. Ziet de plaats 

waar de Heere gelegen heeft”. Hier, dat wil allereerst zeggen: in het graf. Maar in wezen gaat het 

verder. „Hij is hier niet” wil tevens zeggen: Ge hebt noch verstaan wat Hij in diepste wezen is, noch 

geloofd, dat God hier zou ingrijpen en de menselijke gedachte zou doorkruisen en de macht des 

doods zou verbreken. 
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Christus is in Zijn wezen de Heere, het Beeld Gods, waarin al Gods volheid eenmaal geconcen-

treerd was. Op aarde is hij het ontledigde Beeld Gods. Men heeft het niet verstaan. Evenmin heeft 

men Zijn geloof onderkend. Hij was de grote Eenzame, die door de Zijnen niet verstaan werd. 

 

Christus heeft op aarde door geloof geleefd. De Heilige Geest heeft dit achteraf, bij monde van de 

hoog begenadigde heidenapostel duidelijk geopenbaard. Hij spreekt van het geloof van Christus. 

Dat geloof is ook werkzaam geweest bij Zijn voorzegging, dat Hij ten derde dage zou opstaan. Het 

rustte op Ps. 16: 10, „Gij zult Mijn ziel niet in de sheool (het graf) laten, Uw Heilige zal geen ver-

derving zien”. Christus geloofde, dat dit van en voor Hem was geschreven en dat Hij kort na Zijn 

dood weer zou verrijzen. Ja, Zijn lichaam zou, al gingen in Palestina de doden eerder tot bederf over 

dan hier, geen verderving, geen rotting en vertering, zien. En Zijn geloof is niet beschaamd. Het 

leidde tot het woord van de engel: Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. En met grote eerbied voegt 

hij er aan toe: Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. Hij is hier niet en Hij is 

ook niet van hier. Hij is opgestaan en, het is de HEERE, een der O.T. Jahweh’s. 

 

Buitenstaanders zullen mogelijk. zeggen: We zien niets van de overwinning van de dood. De dood 

gaat nog steeds door. Niemand keert weer. Hebben zij gelijk? Neen. Hebben zij dan soms gelijk, die 

menen, dat men van stonde aan bij Christus is en dit geschiedt door de verdienste van Zijn opstan-

ding? Weer is het antwoord: Neen. Maar wat dan, zal men vragen? Ons antwoord is dit: “God 

doorkruist ook nu nog de macht van de dood door dezelfde kracht, die Hij in Christus heeft ge-

wrocht als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt” (Ef. 1: 19). Voor wie dit heilsgeheim mag zien, 

wordt de betekenis van Christus’ opstanding nog veel rijker, nog veel heerlijker en het worden lette-

ren van goud, die woorden van de engel: Hij is hier niet, Hij is opgestaan. Voor allen, ook al vatten 

zij de betekenis van onze zienswijze niet, geldt het woord: De opstanding der doden is door een 

mens en: Allen die in de graven zijn (dus niet in hemel of hel) zullen Zijn stem horen. De hele 

transformatie van vergankelijkheid in onvergankelijkheid berust op Christus’ opstanding. Hij is 

hier, in de dood niet. Hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En, moge 

Hij al mens zijn geworden, naar Zijn Ikheid is Hij de HEERE. 

 

Welk een troost is dit. Christus is niet meer in het graf. Bewezen is hiermee ten eerste, dat er niet 

nog een offer nodig is, want God heeft het Zijne aanvaard. Hij kon Zich nu Gode voorstellen. Ver-

der, dat de dood is overwonnen; Hij kon er niet van gehouden worden. De macht des doods is door-

broken. Er was, evenals bij Mozes, geen Michaël nodig om zijn lichaam op te vorderen (Judas: 9). 

Christus is Zelf opgestaan: Hij is opgestaan. Zijn vroegere lichaam is getransformeerd, omgevormd, 

tot een hogere staat. Rijke troost voor allen, die op Hem hopen. Maar ook: welk een blijdschap, een 

rijk evangelie voor wie naar verlossing uitzien. Een blijde boodschap voor het zuchtende schepsel. 

De grond voor het te niet doen van de macht der zonde en des doods. Hij is opgestaan. Het Tarwe-

graan zal veel vrucht voortbrengen. Het is ondergegaan om veelvoudige, ja alles omvattende zegen 

te doen komen. Hij heeft Zich wel vernederd, maar met Zijn opstanding begint reeds Zijn verho-

ging. Hij is hier niet, Hij is opgestaan. De dood heeft geen macht meer over Hem. En Hij, die dit 

alles gewrocht heeft, is de HEERE. 

 

 

Israëls Herstel en Toekomst. 
 

De uiteenliggende profetieën.  
Zij, die ons tot dusver gevolgd hebben en de objectieve maatstaf, die wij in de Schrift vinden, in het 

oog houden, zullen begrepen hebben, dat er veel profetie is, die eerst in de toekomst vervuld zal 

worden. Indien men ze neemt, zoals ze daar staat, is ze niet vervuld. Een „geestelijke” vervulling in 

de Kerk achten we niet de letterlijke vervulling der Schrift. Zal deze er zijn, dan moet dit gebeuren 

in de toekomst. Hiermee blijft de objectieve maatstaf volkomen intact. Alleen komen we voor een 

tussenruimte tussen delen, die naar de letter d.i. in woordvolgorde, dus vlak achter elkaar staan, 
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maar naar de tijd ver van elkaar zijn gescheiden. Hiertegen is niet het minste bezwaar; integendeel, 

de hoogste Profeet geeft juist aan, dat we zulk een scheiding moeten maken. 

 

Als de Heere in Nazareth gekomen is, gaat Hij naar de synagoge en wordt Hem de rol van Jesaja 

gegeven. „En als Hij het boek open gedaanhad, vond Hij de plaats waar geschreven was: De 

Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden aan de armen 

het evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te 

prediken loslating en den blinden het gezicht, om de verslagenen henen te zenden in vrijheid, om 

te prediken het aangename jaar des H e e r e n ” .  
 

Wat doet de Heere hierna? „En als Hij het boek toegedaan en de dienaar weder gegeven had, zat 

Hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te 

zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. 
 

Slaan we nu op welk gedeelte van Jesaja dit is. We vinden het in Jes. 61: l-2a. Daar lezen, we onge-

veer hetzelfde. We citeren alleen het tweede vers: “om uit te roepen het jaar van het welbehagen 

des Heeren”. Tot zover las de Heere en sloot daarna het boek, terwijl Hij zei: „Heden is deze 

Schrift in uw oren vervuld”. (Wij beklemtonen het woord „deze”). Niet wat er verder volgt in vs. 

2b-8: „en den dag der wrake onzes Gods om alle treurigen te troosten. En zij zullen de oude ver-

woeste plaatsen bouwen, de vroegere verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden ver-

nieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Daarom zullen zij in hun land het dubbe-

le bezitten en zij zullen eeuwige vreugde hebben, en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken” 

 

De dag der wrake is de toekomstige oordeelsdag. Die was er toen nog niet en is er nu nog niet. Die 

komt nog. Daarom zei Christus: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Hij las alleen zover als 

vervuld was. 

 

Het overige der profetie lag en ligt thans nog in de toekomst. De profetische delen van Jes. 61 lig-

gen dus, al moesten ze vlak achter elkaar neergeschreven worden, wat tijd betreft, ver uit elkaar. 

Wat er tussen ligt, wordt door de profeet niet gezien of niet genoemd. 

 

Het is voor hem of voor de lezer een profetisch ledig. Wij zien het thans als een tussenbedeling en 

zullen ze ook zo noemen. Men houde echter in het oog, dat deze pas begon toen Paulus in Rome de 

Joden weg zond. We kunnen dit als volgt weergeven. 

 

HET VERLEDEN  De tussen-    DE TOEKOMST 

Jes. 61: 1-2a                                                    bedeling    Jes. 61: 2b—11 

Het jaar van het wel-      (Het Profetisch   De dag der 

behagen des Heeren                                        ledig).     wrake onzes, 

Luk. 4: 18, 19.       Gods. 

 

Even letterlijk als het eerste deel vervuld is, even letterlijk zal dit met het tweede geschieden, Het 

wordt niet „geestelijk” vervuld in „de Kerk”, alsof deze door de treurigen Sions wordt gevormd, 

alsof deze de oude verwoeste plaatsen en verwoeste steden herbouwt (vs. 4), alsof deze „in hun 

land” (welk is dit dan?) erfelijk het dubbele bezitten. Het wordt eens vervuld aan Israël. Daar alleen 

waren en komen treurigen Sions. Zeker er kunnen ook nu treurigen zijn die vergeleken kunnen 

worden met de treurigen Sions, maar daarom zijn ze nog geen treurigen Sions. Alleen aan deze laat-

sten zal ten volle vervuld worden wat de letter van Jes. 61 duidelijk te kennen geeft. 

Er zijn meerdere profetieën die zo uiteen liggen. We geven er enkele van. De lezer leze de volle 

tekst zelf na. 
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I  HET VERLEDEN II  De tussenbedeling III  DE TOEKOMST 

Jes. 11: 1-4a. 

en de zachtmoedigen met rechtma-

tigheid bestraffen. 

 

 

 

 

 

Jes. 9: 5a. 

Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven. 

 

 

Hos. 2: 11, 12. 

En ik zal verwoesten haar wijnstok 

en haar vijgenboom. En Ik zal over 

haar bezoeken de dagen der Baäls. 

 

 

Hos. 3: 4 Want de kinderen Israëls 

zullen vele dagen blijven zitten zon-

der koning en zonder vorst... 

 

 

Amos 9: 8. 

Zie, de ogen des Heeren zijn tegen 

dit zondig koninkrijk dat Ik het van 

de aarde verdelge, behalve dat Ik het 

Huis Jakobs niet ganselijk zal ver-

delgen, spreekt de Heere. 

Zie verder verzen 9 en 10. 

 

Micha 5: 1, 2a. 

En gij Bethlehem, zijt gij klein om te 

wezen onder de duizenden van Juda, 

uit u zal Mij voortkomen die een 

heerser zal zijn in Israël en Wiens 

uitgangen zijn van ouds, van de da-

gen der eeuwigheid. Daarom zal Hij 

hen overgeven tot de tijd toe dat zij 

die baren zal (Maria) gebaard hebbe. 

 

Hab. 2: 13. 

Zie, is het niet van den Heere der 

heerscharen, dat de volkeren arbei-

den ten vure en de lieden zich tever-

geefs vermoeien? 

 

Zach. 9: 19. Verheug u zeer, gij 

Dochter Sions, juich gij Dochter 

Jeruzalems, zie uw Koning zal u 

 Jes. 11: 4b—12: 6. 

Doch Hij zal de aarde slaan met de 

roede Zijns monds en met de adem 

Zijner lippen zal Hij de goddeloze 

(de mens der zonde) doden.  

(2 Thess. 2 : 9 ) .  

 

Jes. 9: 5b. 

en de heerschappij is 

op Zijn schouder. 

(Openb. 11: 15, Mt. 25: 31.) 

 

Hos. 2: 13. 

Daarom, ziet, Ik zal haar lokken 

en zal ze voeren in de woestijn en 

Ik zal naar haar hart spreken en Ik 

zal haar geven haar wijngaarden 

van daar af. 

 

Hos. 3: 5. 

Daarna zullen zich de kinderen 

Israëls bekeren en zoeken de Hee-

re hun God en David hun koning. 

 

Amos 9: 11. 

Te dien dage zal Ik de vervallen 

hut Davids weder oprichten. 

 

 

 

 

 

Micha 4: 2b—14. Dan zullen de 

overigen Zijner broederen zich 

bekeren met de kinderen Israëls. 

 

 

 

 

 

 

 

Hab. 2: 14. 

Want de aarde zal vervuld worden 

dat zij de heerlijkheid des Heeren 

bekenne. 

 

 

Zach. 9: 10. 

En Ik zal de wagens uit Efraïm 

uitroeien en de paarden uit Je-
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komen en Hij is een Heiland, arm en 

rijdende op een ezel en op een veu-

len, een jong der ezelinnen. 

 

 

 

 

 

Lk. 1: 32a. 

Deze zal groot zijn en de Zoon des 

Allerhoogsten genaamd worden. 

 

 

ruzalem. 

Ook zal de strijdboog uitgeroeid 

worden. En Hij zal den Heidenen 

(Volken) vrede spreken. En Zijn 

heerschappij zal zijn van zee tot 

aan zee en van de rivier tot aan de 

einden der aarde. 

 

Lk. 1: 32 b en 33. En God zal 

Hem den troon zijns vaders Da-

vids geven en Hij zal over het 

Huis Jakobs koning zijn in der 

eeuwigheid (in het Grieks staat: en 

de [toekomende] aionen) en zijn 

Koninkrijks zal geen einde zijn 

 

 

Een enkel woord over deze teksten: 

 

Jes. 11: 4-6 is nog niet vervuld. Christus is nog niet wedergekomen om de aarde te slaan en de god-

deloze te doden. Dat gebeurt pas bij Zijn tweede komst, Maar dan is ook toekomstig wat hfdst. 11 

verder vermeldt en wel naar de letterlijkheid opgevat. 

 

Jes. 9: 5a is vervuld. Niet vs. 5b. De heerschappij is nog niet op Zijn, Christus’, schouder, want vs. 

6 zegt dat Hij deze eerst uitoefent als Hij zit op Davids troon. En deze is nog niet opgericht. Zie 

voor het bewijs Amos 9: 12 en Openb. 11: 15. 

 

Hos. 2: 11 en 12 is vervuld. Maar niet vs. 13. Want Israël zijn de wijngaarden nog niet teruggeven 

en het zingt nog niet als in de dagen zijner jeugd. 

 

Hos. 3: 4 is vervuld. Maar niet Hos. 3: 5. Israëls bekering en het zoeken van de Heere en van David, 

zijn koning. Dat is niet Christus, maar de letterlijke David, die eerst moet opstaan. Hos. 3: 5 kan dus 

niet vervuld zijn zoals het daar staat. 

 

Amos 9: 8 is vervuld. Het zondig koninkrijk is van de aarde verdelgd: Israël heeft zelfs geen natio-

naal bestaan meer. Maar het oprichten van Davids huis nog niet. Dit sluit in de oprichting van Da-

vids troon. 

 

Micha 5: 1 en 2a is vervuld. Maar vs. 2b-14 niet. Jakobs overblijfsel b.v. is niet in het midden van 

vele volken als de dauw van de Heere. vs.6, of als een leeuw onder de schaapskudden, vs. 7. 

 

Hab. 2: 13 is nog niet geheel vervuld. Het is bezig zich te vervullen. De geweldige bewapening in 

onze dagen is arbeid ten vure, een vergeefs zich moe maken met dingen die vergaan. Maar verre is 

nog vers 14: de aarde vol van de kennis der Heeren. 

 

Zach. 9: 9 is vervuld bij Christus’ intocht in Jeruzalem. Maar niet de tenietdoening van Israëls mili-

taire macht. Die moet zelfs nog komen. Ook is onvervuld het vrede gebieden aan de Heidenvolken 

(d.i. niet Joodse volken, waaronder ook zijn de z.g. Christenvolken). En Christus regeert nog niet 

van zee tot zee. 

 

Luk. 1: 32a is vervuld. Maar niet Lk. 1: 32b en 33. Christus zit nog niet op Davids troon en is nog 

geen koning over het Huis Jakobs. Dit is het letterlijke Israël. Dit moet nog gebeuren bij Zijn twee-
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de komst. Dan zal men Hem aannemen als Davidisch vorst, als Davids Zoon, als de enige wettige 

erfgenaam van het koninkrijk over Israël. 

 

Al de teksten der derde kolom zijn dus nog toekomstig. Zij zijn van die van de eerste kolom ge-

scheiden door een tussenbedeling welke al vele eeuwen geduurd heeft en nog voortduurt. 

 

Ze zijn niet vervuld zoals ze daar staan en moeten, als Gods Woord waar is, dat nog worden. 

 

En zo nu ook met de (andere) profetieën over Israëls herstel. Ze worden nu, in deze bedeling, niet 

vervuld. Haar vervulling ligt in de toekomst. 

 

Welke fout heeft nu de Kerktheologie begaan? Ze heeft de vervulling in deze bedeling geleerd, 

heeft dus wat in de derde kolom staat getrokken in de tweede, heeft de tussenruimte niet gezien en 

daarmee het inzicht verduisterd en de kracht er aan ontnomen. Het was heel goed bedoeld maar toch 

verkeerd toegepast. 

 

De profetie lijkt op een bergland. Wanneer men de toppen achter elkaar ziet liggen, schijnt het alsof 

ze zich vlak bij elkaar bevinden. Naderbijkomende en van berg tot berg gaande, bemerkt men, dat 

er vaak een zeer grote afstand tussen is, een dal waarin vriendelijke dorpjes liggen. Of wil men een 

ander beeld. Van een stad op een afstand bezien, lijken de hoge gebouwen, die in een lijn liggen, 

tamelijk aan elkaar verbonden. Maar als we in die stad zelf van het ene naar het andere der ge-

bouwen gaan, zien we dat ze soms in heel andere wijken staan en er veel meer tussen ligt dan we 

dachten. Of, een derde voorbeeld, neem dan de sterrenwereld. Oppervlakkig beschouwd schijnen 

alle sterren aan het hemelgewelf naast elkaar te staan. Ons oog projecteert ze daarheen, zet ze op 

een vlak. De nauwkeurige waarnemer weet, dat ze op verschillende afstanden staan en de sterren-

kundige weet ons daar nog meer van te vertellen. 

Zo is het ook met de profetieën. De ene staat dichter bij ons, wat vervulling betreft, dan de andere. 

Ons is het niet gegeven de juiste afstand te berekenen in de tijdsorde. Velen hebben geprobeerd de 

duur van de tussenperiode aan te geven, maar geen enkele poging is geslaagd. Wij kunnen de af-

standen tussen de vervulde en onvervulde profetieën niet berekenen. Iets anders is of we ze kunnen 

constateren. Dat kan en moet ook, willen we inzicht in de Schrift verkrijgen. 

 

De Oude Kerkvaders, daarin nagevolgd door de Reformatoren, hebben alle onvervulde profetieën, 

die heilsbeloften inhielden, naar de „Kerk” geprojecteerd. Die oordeel bevatten, liet men voor Israël 

staan. We laten voor Israël, wat God: aangaande dit volk zegt, hetzij oordeel of zegening. M.a.w. 

we nemen, waar mogelijk, de Schrift letterlijk. We veranderen niets aan de zin der woorden, we 

maken van Israël niet de „Kerk” (deze is juist bestemd voor de tussenbedeling), maar houden de 

objectieve maatstaf, de zichzelfblijvende norm, plaatsen slechts de onvervulde profetie naar de toe-

komst, na de tussenbedeling. Hiermee wordt het perspectief, het vergezicht, een geheel ander en 

krijgen we een veel grootser geheel. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK 
 

4. HET ROMEINSE RIJK. 
 

Het vierde Koninkrijk.  
Vs. 49 „En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien ijzer alles vermaalt en ver-

gruist; gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken”. 

 

Het vierde rijk is voor ons het Romeinse. Na het Grieks-Macedonische rijk is er geen andere macht 

geweest die de wereldheerschappij verkreeg dan de Romeinse. Dat is het feit, dat de verklaring be-
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heerst en draagt. Het gaat in Dan. 2 over wereldrijken, over machten, die de leiding in de wereld 

hebben. Zo bezien volgt op het Grieks-Macedonische het Romeinse rijk. 

 

Het vierde rijk is hard geweest als ijzer. Het heeft zich langzaam maar zeker baan gebroken en bijna 

alles van de oude wereld veroverd, onderworpen, en in zich opgenomen. Het deinsde voor niets 

terug, maar het deed het niet met een aanloop zoals Alexander de Grote. Rome heeft eeuwen lang 

nodig gehad. Vermalen en vergruizen gaat niet ineens, Het duurde meer dan een kleine 8 eeuwen 

voor het zijn grootste uitbreiding bezat. Dat was in 117 na Christus. Toch zegt Luk. 2: 1 al, dat de 

gehele wereld, d.i. de toenmaals geordende wereld beschreven moest worden, bewijs dat de uitbrei-

ding grote vorm had aangenomen. Laten we de groei er van in het kort nagaan. 

 

Vermaling en Vergruizing.  
De stichting van de stad Rome had plaats in het jaar 753 voor Christus. Ze werd op heuvels ge-

bouwd, op een niet ongunstige plaats aan de Tiber. Waarschijnlijk was deze stad een grensvesting 

der Latijnen tegen de Etruscers ten noorden van de Tiber. Er omheen woonden andere volken: Um-

briërs, Sammieten, Sabijnen. De Grieken hadden zich toen reeds in Zuid-Italië gevestigd. 

 

 

De Romeinen waren een ruw volk. Zij muntten uit in de oorlog en onderscheidden zich door hun 

aanleg voor wetgeving en recht, door grote toewijding aan hun vaderstad en onverzettelijke energie. 

 

Eerst hebben zij zware oorlogen gevoerd tegen de volken uit hun omgeving en hebben zij de omlig-

gende volksstammen tot onderwerping gebracht, waardoor ze een rijk in Midden-Italië stichtten. 

Ondertussen woedde de strijd in eigen boezem van de bezittende tegen de niet-bezittende klasse. Na 

de verovering van Midden- Italië kwam de strijd tegen Zuid-Italië. In 272 was dit onderworpen. 

 

Toen kwam Noord-Afrika aan de beurt en ging het los tegen Rome’s handelsconcurrent Karthago. 

Hiertegen werden de drie Punische oorlogen gevoerd. Ze omvatten een tijd van meer dan een eeuw 

(van 264-241, van 218-201 en van 149-146. Ze eindigden met de verwoesting van Karthago. 

 

Ondertussen breidden de Romeinse legioenen Rome’s macht ook elders uit. Tussen 200 en 133 

wordt zijn macht in het Oosten gevestigd. In twee oorlogen werd Macedonië onderworpen (168). In 

146 Griekenland. Reeds eerder hadden de Romeinen in Klein-Azië voet gekregen en dit tot Ro-

meinse provincie gemaakt (188). Tussen 154 en 133 werd Spanje onderworpen, in 105 ondernamen 

de Romeinen een tocht naar Numidië (in Afrika). Inmiddels woedde ook de strijd tegen de Kimbren 

en Teutonen, die van over de Rijn waren komen opzetten 113-101. In 102 en 101 werden ze vernie-

tigend verslagen. Pompeus veroverde later Armenië (66) en lijfde Palestina bij Rome in. Tussen 58 

en 55 veroverde Ceasar Gallië (Frankrijk). Hij stak de Rijn over om op de krijgshaftige Germanen 

indruk te maken en tevens naar Engeland (55, 54). Ook Egypte werd onderworpen. 

 

Zelfs werd Germanië tot aan de Elbe in een Romeinse provincie veranderd. Echter werden de Ro-

meinen in 9 na Christus door de Germanen verslagen in het Teutoburgerwoud en werd de Beneden-

Rijn de grens. 

 

In het jaar 31 voor Christus ging de Romeinse Republiek, die bijna 500 jaar bestaan had, te niet en 

werd Octavianus onder de naam van Augustus (d.i. Verhevene) alleenheerser. Door een wijs en 

gematigd bestuur heeft hij het rijk tot rust gebracht. Alleen aan de grenzen werd nog wel oorlog 

gevoerd. Dit was echter ter verdediging van het wijd uitgestrekte rijk. Slechts één keizer, Trajanus', 

heeft het rijk nog meer uitgebreid. Dat was in het jaar 117 na Chr. Toen veroverde hij Babel en zette 

de grenzen tot over de Tigris uit door Armenië en Mesopotamië in Romeinse provincies om te zet-

ten. Hij wilde toen, evenals Alexander de Grote Indië gaan veroveren. Vanzelf had hij dan eerst 

Perzië moeten onderwerpen. Opstanden dwongen hem tot de terugtocht. Daarbij kwam hij om. Zo 
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heeft Perzië niet tot het Romeinse rijk behoord. Dit is opmerkelijk, omdat elk volgend rijk de vorige 

in zich opgenomen heeft, Médo-Perzië veroverde Babylonië, Griekenland deze beide, Rome vero-

verde wel Griekenland en Babylonië maar niet Médo-Perzië. 

 

Bovenstaande illustreert Rome als vermalend en vergruizend rijk. Langzaam maar zeker drong het 

steeds verder en nam steeds meer landen in zich op. 

 

Omvang en aard.  
Als we de omvang van het Romeinse rijk in aardrijkskundige benamingen van tegenwoordig uit-

drukken, vinden we het volgende. Het Rom. Rijk strekte zich uit van de Atlantische Oceaan in het 

westen tot de Tigris in het oosten en van de Noord-Afrikaanse landen in het zuiden tot aan de Rijn 

en ongeveer de Donau in het noorden. Erbij behoorden Engeland (niet Schotland), Nederland, Bel-

gië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Joego Slavië, Roemenië, Bulgarije, 

Griekenland, Palestina, Mesopotamië, Egypte, Libië, Tunis, Algiers, Marokko. Zoals gezegd, dit 

zijn de tegenwoordige namen. 

 

Het Romeinse Rijk, hoe sterk ook, is wat bestuurseenheid betreft slechts ijzerwaarde. De onderwor-

pen volken behielden zoveel mogelijk eigen wetten en eigen godsdienst. Daarom moest b.v. Jozef 

opgaan naar Bethlehem. Hier had geen Romeinse maar een Romeins-Israëlitische beschrijving 

plaats. Het bevel kwam van Augustus, maar het werd aangepast aan Israëls zede naar stammen te 

beschrijven en niet maar stads- en dorpsgewijs. Alle godsdiensten werden geduld, vandaar dat Pau-

lus vrij kon prediken. Eerst met Nero veranderde dit. Tussen het Westen en Oosten bestonden grote 

verschillen. Er huisden Japhetieten, Semieten en Chamieten in het grote rijk. Er waren „Grieken” en 

„Barbaren”. De beschaafde Grieken staken ver uit boven de nog woeste Germanen. Alles kon niet 

door eenzelfde wet beheerst en geleid worden. Daarom was er geen sterke innerlijke samenhang, 

nog minder dan in het Griekse Rijk. Daarom zag Nebukadnezar de benen van ijzer. 

 

Buik en dijen.  
Voor we dit hoofdstuk afsluiten, moeten we een stap terugdoen en stilstaan bij de vertaling „buik en 

dijen”, voorkomend bij vs. 32. Dat is nodig om twee redenen. Ten eerste vanwege de uiteenlopende 

vertalingen. Ten tweede vanwege de vraag met welk wereldrijk de tweedeling begon, met het derde 

of met het vierde. 

 

Allereerst dan verschillende vertalingen. Luther vertaalt: Buik en lendenen. Nieuwere Duitse verta-

lingen volgen hem hierin na. Andere zetten: heupen. Nieuwere Franse vertalingen zijn hierin ver-

deeld, de een zet: heupen, een ander: dijen. De Oude en de Herziene Engelse vertalingen zetten: 

dijen. 

 

Dit is een belangrijke zaak. Voor ons is een heup of lenden geen dij. Als buik en dijen van koper 

zijn, begint de deling in het derde rijk, in Griekenland dus; daar zou dus in later tijd een tweedeling 

moeten plaats gehad hebben, die dan zijn voortzetting zou moeten gevonden hebben in het Romein-

se rijk, voorgesteld door de benen. De schenkelen of scheenbenen zijn immers de voortzetting van 

de dijen. Men voelt waarom het gaat: om de meest juiste verklaring van het beeld. 

 

We zeggen er hier dit van. Het woord „buik” is hier als juiste vertaling aan te merken. Het woord 

„dijen” is onjuist. Onder „dijen” verstaan we in onze taal de bovenbenen. Maar deze worden hier 

niet bedoeld. Het woord, hier door „dijen” vertaald, is op Dan. 2:  32 na vertaald door „zijde”. Zo 

had het in deze tekst ook overgezet moeten zijn. Dit heeft b.v. de Leidse vertaling. En terecht. Niet 

de buik en de bovenbenen waren van koper, maar de buik, de buikzijden, en de heupen waren van 

dat metaal. De twee benen, vanaf de heupen tot de voeten vormen dus het vierde rijk. 

 

De twee benen wijzen ten eerste op de lange duur van het vierde rijk. Geen rijk heeft zolang bestaan 
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als het Romeinse. Dan wijzen ze mogelijk op de uitbreiding naar Oost en West. Misschien duiden 

ze ook op de latere splitsing in Oost- en WestRomeinse rijk. 

 

Alleen moet men hierop niet te veel de klemtoon leggen, want, als men dit aanneemt, komt men 

voor een onmogelijke consequentie. N.l. deze: dan is, wat tijd betreft, het ene been veel langer dan 

het andere. Het Romeinse rijk is in tweeën gedeeld in 395 na Chr. Het West Romeinse rijk ging 

onder in 476 na Chr., het Oost Romeinse pas in 1453. Dus bijna 1000 jaar later, al was het door de 

Mohammedanen reeds in 634 tot in Klein-Azië terug gedrongen en had het Egypte en Palestina in 

623 reeds verloren. 

 

Wij voor ons nemen meer aan, dat de twee benen de innerlijke gedeeldheid aangeven: de oosterse 

en de westerse wereld zonder direct op de latere rijksdeling te zien. Toen Rome eindelijk buiten 

Italië trad, breidde het zich al snel in beide richtingen uit, naar Oost en West en ontstond de tweeër-

lei sfeer, waarvan later de deling het gevolg was. 

 

Nog een opmerking. Misschien zal men zeggen, dat de Schrift spreekt van: „en het vierde konink-

rijk”, terwijl Rome slechts in het begin een koninkrijk geweest is, toen het in 63 voor Chr. Palestina 

veroverde, een republiek was, evenals in 146 voor Chr. toen het Griekenland onderwierp en later 

een keizerrijk werd. Onder „koninkrijk” versta men eenvoudig „rijk”. Het Hebr. heeft geen apart 

woord voor een staat aan welks hoofd geen koning staat. „Koninkrijk” is hier rijk, hetzij dit een 

republiek, een koninkrijk of een keizerrijk is. Een staatsmacht dus. 

 

 

De grote Verborgenheid IV 
 

Als derde groep noemt Paulus „de Gemeente Gods”. Zij bestond in Paulus’ dagen uit Jood en Hei-

den en had andere dan nationale beloften. De Jood had wel de voorrang wat prediking en aanbod 

betreft, Rom. 1: 16, maar naar geestelijke staat en beloften stonden beiden voor God gelijk. 

 

“Allen hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid”, Rom. 3: 23. “Maar God is bij de heils-

aanbidding niet alleen een God der Joden maar ook der Heidenen”, Rom. 3:29. “Hij rechtvaar-

digt de Besnijdenis uit het geloof, de Voorhuid door het geloof”, Rom. 3: 30. “Beiden worden 

gezegend met de gelovige Abraham die een vader is van Besnijders en Voorhuid”, Rom. 4: 10, 12; 

Gal. 3: 8. “Zij zijn erfgenamen der wereld”, Rom. 4: 13. Dat is der hemelen en der aarde. 

 

Wat Gen. 12 aangeeft met het „in u” gezegend worden, wordt getypeerd door het beeld van de 

olijfboom, Rom. 11. Op de tamme olijf, beeld van Israëls hogere zegeningen, worden wilde takken 

ingeënt, de heidenen. Zij krijgen deel aan de sappen van de boom. De natuurlijke eigen takken wor-

den afgehouwen, de wilde ingeënt. De Heidenen krijgen Israëls hogere zegeningen, aan Abraham 

beloofd, en groepen van Israël werden daarvan verstoken. De Heidenen werden als het ware voor de 

tijd reeds ingeplant. Zij zouden gezegend worden in Abram, d.i. in zijn persoon. Maar God zegent 

ze nu al bij voorbaat in Zijn zaad, Christus. Dit is een vooruitgrijpen op de latere zegening. Maar 

geen volle vervulling ervan noch de normale gang. Echter, het geschiedt. 

 

Al het bovenstaande is niet de grote verborgenheid. Deze is nog wat anders. 

 

Uit het bovenstaande blijkt tweeërlei, n.1., dat uit de Schrift, dat de Heidenen, d.i. Volken, niet-

besneden Volken, eenmaal massaal gezegend zullen worden. Maar, alleen door Israël. Wat weer 

twee dingen bewijst: Allereerst, dat de zegen in Gen. 12: 1-3 en in de verdere hoofdstukken hem 

gegeven, van zeer verre strekking is en nog niet ter helfte vervuld; dan dat met zijn zaad niet uitslui-

tend Christus alleen bedoeld wordt. 
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Ten tweede, dat wat we nu zien en in de geschiedenis van het hele Christendom tevens, nog lang 

niet de vervulling der bovenstaande beloften is. Want al aannemende dat „Israël” „de Kerk” is, dus 

deze profetieën „vergeestelijkende”, dan nog zien we nergens in de Kerkgeschiedenis noch in onze 

dagen dat de Heidenen of zelfs brede scharen uit deze Heidenen naar „de Kerk” stromen om haar 

licht te begeren. Het evangelie van de dagen van het Christendom, de onze hierbij ingesloten, is 

veel aanbod en weinig vraag. 

 

Er is afwezigheid van zielshonger, geen algemene heilsbegeerte. Geen „menigte der zee”, noch 

„heir der Heidenen” keert zich tot de Christelijke Kerk. Moeizaam kan deze een plaats in de wereld 

bezet houden. Zelfs van een „geestelijke” vervulling is dus geen sprake. Ziet men dit alles echter 

voor de toekomst bestemd, dan is er een letterlijke vervulling te verwachten en houdt men tevens de 

lijnen goed uit elkaar. 

 

Volgorde van Paulus’ Brieven.  
We komen nu tot het hart der zaak, n.1. deze vraag: Wat is nu toch wel de grote verborgenheid die 

Paulus in de Efeze brief op het oog heeft. Om het inzicht daarin te verhelderen, willen we eerst 

spreken over de bouw van het N.T. en de volgorde van Paulus’ Brieven. 

 

 

Het N.T. bevat drie, beter vier delen. Ze zijn: 1 de Evangeliën met de Handelingen, 2 de Algemene 

Zendbrieven met de Openbaring, 3 Paulus’ Brieven. Maar deze vallen in tweeën uiteen, waarom we 

liever van 4 delen spreken. 

 

De vier Evangeliën met de Handelingen bevatten het beeld van de Persoon van Christus en het aan-

bod van het koninkrijk aan Israël voor en na het Kruis, dus handelen over het koninkrijk en de Ko-

ning voor en na Zijn dood, opstanding en hemelvaart. 

 

De Algemene Zendbrieven zijn mede voor Israël. Ze waren voor de tijd der Handelingen maar veel 

meer nog voor de (nu nog komende) toekomst, waarin Israël weer is ingeschakeld. Ze lopen uit in  

Openbaring, het boek dat geheel toekomstig is. 

 

 

TOT NUTTIGE STICHTING V 
 

LENTEWEELDE. 
 

“Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks”.Ps. 106: 30b. 

 

Elk voorjaar, het moge vroeg of laat komen, vindt telkens weer door de vernieuwing der natuur 

plaats. Nadat het geboomte enige maanden doods en kaal daar gestaan heeft, nadat de vogels een 

bange strijd om het bestaan hebben gevoerd doordat het voor hen nodige voedsel schaars was of 

geheel ontbrak, roept de voorjaarszon weer tot nieuw leven en begint de natuur te ontluiken. Het is 

waar, niet alle landen hebben dit schone verschijnsel. De warme luchtstreken kennen het niet. De 

dichter van Ps. 106 woonde in een land, dat er althans enigszins mee bekend was en hij gewaagt 

ervan in het bovenstaande woord. 

 

De vernieuwing van het gelaat des aardrijks is een deel van Gods voorzienigheid, van Zijn zorg 

voor de schepping. Hij heeft dit beloofd, toen Hij met Noach het Noachietische verbond gesloten 

heeft. „Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en 

winter, en dag en nacht niet ophouden”. Gen. 8: 22. God houdt dit verbond, want het is een „eeu-

wig”, d.i. olamisch of aionisch verbond, dat de gehele olam of aioon waarin we nu leven (de tegen-

woordige eeuw, de tijd tussen het einde van de zondvloed tot Christus’ wederkomt), zal duren. Gen. 



Van 1942 naar1946 Pagina 40 
 

9: 16. 

 

Men verliest dit verbond vaak te vaak uit het oog. En toch is het van grote betekenis. Het omvat de 

gehele aarde en de gehele mensheid die in Noach en de zijnen in de ark in de kiem lag. Aan die 

mensheid heeft God de blijvende afwisseling der natuurgebeurtenissen van zaaien en oogsten, van 

koude en warmte, van zomer en winter en van dag en nacht plechtig als vaste regel beloofd. En het 

is daarom dat wij hier te lande onze lentetijd hebben. 

 

De vernieuwing van het aardrijks is het werk van Gods Geest. Hij is het die, èn door de wenteling 

dier zon èn door de ontwikkeling der planten- en dierenwereld de vernieuwing tot stand brengt. 

„Zendt Gij Uw Geest uit zo worden zij geschapen”, luidt vs. 30a. 

 

God is niet alleen transcendent, boven alles verheven, Hij is ook immanent, de schepping geheel 

doorwonend naar Zijn onzienlijke kracht. Daardoor draagt Hij niet alleen alles, maar activeert Hij 

ook de natuur tot nieuwe uitbotting. De boom, de struik, het grassprietje ontvangt tenslotte zijn le-

venskracht uit Gods Geest al wil dit niet zeggen, dat de natuur zelf God is. Hij doorwoont alles door 

Zijn kracht, Hij houdt alles in stand en vernieuwt alles. Zo is de lenteweelde de openbaring èn van 

het gestand doen van Zijn verbond èn van Zijn kracht en Goddelijkheid. (Rom. 1: 20). 

 

 

Welk een tegenstelling vormde die lenteweelde in de oorlogsjaren met de vernieling door de mens. 

Toen dood en verderf rondgingen, toen de mensen op allerlei wijzen trachtten alles weg te ruimen, 

toen liet God zien dat Hij dezelfde bleef. Hij vernieuwde het gelaat des aardrijks al dronk dit het 

bloed van honderdduizenden. Hij hield Zijn verbond en de natuur baadde evengoed in lenteweelde. 

Zeker, de tegenstelling was schrijnend, maar ze was niet door God zo geordend. Hij bleef zegenen 

en weldoen ondanks de onmenselijke verderving. 

 

Elk jaar spreekt God zo tot ons. De eerste roerselen van het naderende voorjaar, de ontwakende 

natuur, het tere groen, de koesterende zon, de malse regen, wat is dit alles anders dan de sprake 

Gods die tot ons komt en ons herinnert aan Zijn trouw bewaren van het Noachietische verbond. 

Maar het is meer dan dit. Het is tevens profetie. Indien God het vergankelijke reeds met zoveel 

schoonheid bekleedt, wat zal dan niet het onvergankelijke zijn. Wat zal het dan niet zijn als Hij een 

geheel nieuwe aarde geeft, als Hij de nieuwe hemelen uitspant, als Hij alle dingen nieuw maakt? 

Evenals de Sabbath symbool en profetie van de vernieuwing der aarde zelf,  is de vernieuwing van 

het gelaat des aardrijks symbool en profetie van de vernieuwing der aarde zelf. 

 

Laat ons door de lenteweelde opgeheven worden tot Hem, Die trouw blijft in alle dingen, die Zijn 

heerlijkheid openbaart in het geschapene, maar die zich hierin niet uitput maar onnoemelijk meer 

zal bereiden ook in het rijk der schepping: nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtig-

heid woont. 

P. 

 

 

Israëls Herstel en Toekomst 
 

I. IN HET OUDE TESTAMENT. 

 

1. De beloften aan Abram. 

 

Het Land beloofd.  
In Gen. 12: 1-3 geeft de Heere Abram een reeks onvoorwaardelijke beloften, die een verbond ge-

noemd worden. (Gal. 3: 17). Het hield o.a. in, hem tot een groot volk te maken en in hem alle ge-
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slachten des aardrijks te zegenen. We geloven dat deze beloften nog verre van vervuld zijn en pas in 

de toekomst ten volle uitgewerkt zullen worden. 

 

In Gen. 12: 7 hebben we de eerste belofte aangaande het land. „Uwen zade zal Ik dit land geven”. 

In hoofdstuk 13: 15 wordt de belofte aangaande het land herhaald en uitgebreid tot Abram zelf:  

„Al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid”. 

 

Velen menen dat dit woord vervuld is. Abram en zijn zaad, de kinderen Israëls, hebben immers het 

land ten erfdeel ontvangen. De Kanttekenaar zegt bij het woord ,,u”: „U het recht tot het aardse 

Kanaän en uw zaad naar het vlees te zijner tijd: de dadelijke bezitting: daarna u en uw geestelijk 

zaad hier het recht tot het hemels Kanaän en hierna de eeuwige bezitting daarvan, alles uit gena-

de”. 
 

En bij „tot in eeuwigheid” tekent hij aan: 

„Dat is: een langen tijd, te weten totdat de Messias, het zaad der zegening, uit uw vlees geboren 

zijnde, het werk der verlossing, op aarde zal volbracht hebben. Het Hebr. woord wordt in andere 

betekenissen dikwijls genomen voor den ganse tijd der w e t . . .  Of eigenlijk: in eeuwigheid, ten 

aanzien van het geestelijk Kanaän en het geestelijk zaad”. 

 

Men ziet hoe hier van alles door elkaar wordt gehaald. Of liever, er bij gehaald wat er niet staat. Er 

is geen sprake van een hemels Kanaän. Er wordt gesproken van „al het land dat gij ziet”. Er wordt 

niet gezegd dat eerst Abram het land krijgt en zijn zaad te zijner tijd. Er staat: „u en uw zaad tot in 

eeuwigheid”. Abram krijgt het dus tot in eeuwigheid en zijn zaad evenzo tot in eeuwigheid. Beide 

evenlang. Dan verklaart de Kanttekenaar „in eeuwigheid” op twee wijzen: het kan zijn „de ganse 

tijd der wet” of ook „in eeuwigheid”, d.i. voor altijd t.o.v. het geestelijk zaad. In deze kanttekening 

ligt weer de vergeestelijking en bijvoeging van dingen die de letter uitsluit. 

 

De Heere spreekt tot Abram van een land dat hij ziet. Later, in hfdst. 15, worden de grenzen ge-

noemd. Er is geen sprake van een hemels Kanaän, maar van een aards bezit. Dit aardse bezit zal 

Abram ontvangen. De Kanttekenaar maakt hiervan: „het recht tot het aardse Kanaän” en bedoelt 

daarmee: nu, tijdens Abrams leven; later krijgt uw zaad het dan. Maar dit zegt de Schrift niet. Er 

staat: „Al dit land... zal Ik u geven”, vs. 15 en 17. Abram heeft het niet bezeten. Hij kreeg wel het 

recht er op maar nog niet het bezit er van. Dat Abram het land niet heeft bezeten, bewijst de Schrift 

zelf. Immers, Handelingen 7: 5 zegt: “En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voet-

stap, en beloofde dat Hij hem hetzelve tot een bezitting geven zou en zijn zaad na hem”. En Hebr. 

11: 19 zegt, dat „hij een inwoner geweest is in het land der belofte als in een vreemd land”. 

Abram heeft het land dus nimmer als erfdeel bezeten. De Heere heeft het hem alleen in belofte ge-

geven. En daarbij de tijd genoemd waarop Hij het hem geven zou: tot in eeuwigheid. Het Hebr. 

zegt: in olam, d.i. de duur van de olam. Het is de vraag wat hieronder moet worden verstaan. P. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK 
 

5. EEN TOEKOMSTIG RIJK. 

 

Het vijfde Koninkrijk Vs. 41-43 „En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van potten-

bakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn; doch daar zal van des ijzers 

vastigheid in zijn, ten welken aanzien (d.i. waarom) gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig 

leem; en de tenen ten dele van ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele "hard zijn en ten 

dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door 

menselijk zaad vermengen, maar de een zal aan den ander niet hechten; gelijk als zich ijzer niet 

met leem vermengt”. 
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We hebben hier met een nieuw koninkrijk te doen. Dit wordt of niet of te weinig ingezien. De tradi-

tionele mening dat in het beeld van Daniël 2 slechts 4 rijken met hoogstens een vijfde als een zwak-

ke uitloper zou zijn, is zo ingeworteld, dat ze onuitroeibaar schijnt. Dit mede omdat men Israël uit 

het oog heeft verloren en meent dat dit volk geen, toekomst meer heeft. Men ziet dan in het beeld 

wel een viertal rijken die in innerlijke macht steeds minder worden, maar meent, dat het vijfde rijk 

de uit de door de volksverhuizing teweeg gebrachte verbrokkeling van het vierde rijk ontstane sta-

ten zijn, die wel tot het einde zullen voortbestaan, maar meer ook niet. Zo b.v. het Adventisme en 

Dr. A. Kuyper. Prof. Aalders zegt ,,dat de vijfde of laatste periode zich niet kan kenmerken door 

vorming van een enkel oppermachtig rijk en dat we hier te denken hebben aan de herhaalde po-

gingen, om zulk een rijk te vormen, maar die steeds weer door gebrek aan voldoende eenheid en 

kracht te kort schieten”. Anderen zijn in hoofdzaak een soortgelijke mening toegedaan en leren 

daarbij, dat we in zeker opzicht nog onder de invloed van het Romeinse rijk leven, omdat de Ro-

meinse leuze: ,,brood en spelen” nog steeds luid klinkt, enz. Zo moet men echter het woord van 

Dan. 2: 41-43 niet opvatten. De Haak is ingewikkelder en van breder omvang. Het zal niet door 

verbrokkeling van het vierde rijk ontstaan, maar is iets anders. Het is een nieuw wereldrijk, welis-

waar met een samenhang als van leem of van modderig leem, maar niettemin een apart rijk. 

 

Sommigen hebben in het vijfde rijk de Mohammedaanse heerschappij gezien, die in 636 na Chris-

tus, d.i. 666 jaar nadat Rome zijn eerste keizer kreeg (31 voor Chr., slag bij Aktium, Ceasar alleen-

heerse, weldra genoemd Augustus) zich van Jeruzalem meester maakte. Dit is een meer logische 

uitlegging al is ze onjuist. Het Russellisme is in dezen ook concreet, het leert dat Engeland het vijf-

de koninkrijk is. Deze mening benadert de zaak nog dichter, al aanvaarden we ze niet. We zullen 

zien wat er juist en wat er onjuist in is. 

 

Kenmerken.  
Het vijfde rijk zal aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, dus herkenbaar zijn, wil het 

werkelijk het vijfde wereldrijk zijn. Het moet: 

1e.  buiten de vier voorafgaande rijken opkomen of zijn basis hebben (al moge het een of 

ander randgebied van een vorig rijk er toe behoren); 

 

2e.  al de vorige vier in zich opnemen of er althans mee verbonden zijn; 

 

3
e
.  een gedeeld koninkrijk zijn; 

 

4e.  toekomstig zijn. 

 

Hieruit volgt als verdere voorwaarde: 

5e.  het moet Babel bezitten of het in zijn gebied hebben liggen; 

 

6
e
.   het moet Jeruzalem bezitten of het in zijn gebied hebben liggen; 

 

We zullen al deze punten nader gaan uitwerken. 

 

Uitwerking.  
1. Een nieuw gebied.  

Wie het aardrijkskundig nagaat, het best hiervoor is een historische atlas, ziet iets opmerkelijks. Het 

tweede rijk, Medo- Perzië, lag, behalve wat grensgebieden betreft, buiten het Babylonische rijk. Het 

overwon dit en nam het in zich op. Het Grieks-Macedonische rijk lag buiten het eerste en tweede 

rijk en nam beide in zich op. Het Romeinse rijk lag weer buiten het Grieks-Macedonische en buiten 

de andere twee, het nam al de andere, behalve het Medo- Perzische, in zich op. Hieruit is zeker deze 

conclusie te trekken: Het vijfde rijk heeft zijn gebied (uitgenomen randgebied) buiten al de vier 
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vorige. Dit volgt niet alleen logisch uit de gang der dingen, maar bovenal staat het Schriftuurlijk 

vast. Tweemaal staat er uitdrukkelijk, dat door de Steen (d.i. Christus bij Zijn wederkomst), verma-

len worden ijzer, leem, koper, zilver en goud, vs. 35 en vs. 45, dus vijf elementen. Ze moeten dus 

allen aanwezig zijn en dat kan alleen als ze aardrijkskundig naast elkaar liggen. Hieruit volgt nood-

zakelijk, dat het vijfde rijk niet de verbrokkeling is van het vierde, maar er buiten moet liggen. 

Waar, is een tweede vraag, waarop we hier niet ingaan. We constateren alleen het feit door de 

Schrift, wat we door de logica bevestigd zien. Hiermee vervalt menige uitlegging, die meent dat het 

reeds geweest of verbrokkeld Romeinse rijksgebied is. Vanzelf valt grensgebied hier niet onder. 

Alle rijken vanaf het tweede hebben grensgebied van een vorig in zich opgenornen. 

 

2. Opneming der vorige.  
Het vijfde rijk zal ook de vorige in zich opnemen of ze althans aan zich binden. 

 

Het Medo-Perzische rijk veroverde Babylonië en regeerde het. Het Grieks-Macedonische rijk vero-

verde èn Babylonië en Médo-Perzië en bestuurde ze. Het Romeinse rijk veroverde Griekenland-

Macedonië en regeerde deze. Evenzo Babylonië. Maar niet Médo-Perzië. Trajanus veroverde wel 

het land tot aan de Tigris, maar niet er over. Dit is merkwaardig. Hieruit kan men concluderen, of de 

regel, dat elk rijk al de vorige in zich op moet nemen gaat niet op en hoeft dus voor bet vijfde rijk 

niet door te gaan, of het Romeinse rijk is niet tot zijn volle uitgroei gekomen: het had nog groter 

moeten zijn in het Oosten. Keizer Trajanus wilde het daar nog uitbreiden, maar hij kwam om, De 

wil was er dus wel. Niet de verwerkelijking, Waarom niet? Als ons antwoord geven we: Israël was 

reeds voor de poging om tot verdere uitbreiding te komen ondernomen werd, geheel als volk uitge-

schakeld. Het rijk behoefde die grote omvang niet meer, het was toch geen eindrijk. Er was een 

vijfde nodig en dit moet nog komen en zal ook met Médo-Perzië verbonden zijn. 

 

3. Een gedeeld koninkrijk.  
Het vijfde rijk moet een gedeeld koninkrijk zijn. Wie aandaehtig Daniël 2: 41-43 leest, zal uit de 

tekst reeds vierderlei gedeeldheid kunnen vinden. Er zijn (is): 

 

a. Twee voeten, dus een basisgedeeldheid. 

b. Voeten en tenen, dus een ranggedeeldheid. 

c. IJzer en leem, dus structuurgedeeldheid. 

d. Niet-vermenging, dus volkengedeeldheid. 

 

We zullen breedvoerig de betekenis van het woord „gedeeld” nagaan en dan nog meer gedeeldheid 

aantreffen, Hier volstaan we met op de in de Bijbeltekst te vinden gedeeldheid opmerkzaam te ma-

ken. 

 

Er moeten twee voet-rijken zijn plus een aantal teen-rijken, want de tenen worden uitdrukkelijk 

genoemd. Zie vs. 41 en 42, De voeten zijn belangrijker dan de tenen, maar ook; deze kunnen bij het 

lopen niet gemist worden. Dat ze apart genoemd worden, is betekenisvol. Het spreekt immers van-

zelf, dat een voet tenen heeft. Toch worden ze bijzonder genoemd. Dit heeft betekenis. Zoals we 

verder zullen zien. 

 

4. Een toekomstig rijk.  
Nergens in de geschiedenis is een dergelijk rijk aan te wijzen. Twee voet-rijken met een aantal an-

dere teen-rijken, die niettemin één rijk vormen, „de voeten en de tenen, dat zal een gedeeld konink-

rijk zijn”, zijn nimmer ontstaan uit het Romeinse rijk. Dit leert de historie. Maar daarop willen we 

niet steunen. Wel op de Schrift. En die leert in Dan. 2: 24: „Doch in de dagen van die koningen, 

d.i. koninkrijken, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in eeuwigheid (in de twee 

toekomstige aionen of wereldtijdperken) niet zal verstoord worden”. Alle vijf rijken moeten dus 

eenmaal aanwezig zijn, want het hele beeld wordt geslagen, vs. 34 en 35, en vijf elementen worden 
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vermalen, vs. 35 en vs. 45. Aangezien het een gouden, zilveren, koperen en ijzeren rijk geweest 

moet zijn, maar het lemen rijk nog niet, moet het toekomstig wezen. Dit is èn Schriftuurlijk èn lo-

gisch. 

 

5. Babel.  
Het vijfde rijk zal ook de stad Babel bezitten. Nebukadnezar bekeek de dingen vanuit Babel. Hij 

wilde weten wat na hem geschieden zou. Allereerst vanzelfsprekend met zijn rijk en zijn stad. De 

droom handelt daarover. Alle rijken hebben Babel en Babylonië bezeten. Het vijfde rijk zal deze 

ook bezitten, althans omspannen. Het is wel merkwaardig, dat het Romeinse rijk die stad, zij het 

laat, ook veroverd heeft. Men zal twee opmerkingen maken. Ten eerste, dat de Mohammedaanse 

macht later de stad Babel ook genomen heeft. Kan zij het vijfde rijk dan niet zijn? Het antwoord is: 

Het bezit van Babel is slechts één kenmerk. Aan al de kenmerken moet voldaan worden. Dit doet 

deze macht niet, daarom is zij het vijfde rijk niet. Ten tweede zal men zeggen: Maar Babel bestaat 

niet meer, het is in de Middeleeuwen bedolven onder het woestijnzand. Terecht. Maar kan het niet 

herbouwd worden? Is dat menselijk bezien onmogelijk? Schriftuurlijk bezien is het zeker. Lees 

slechts Openb. 17 en neem de naam „het grote Babylon” letterlijk voor de vernieuwde in groter 

omvang herstelde stad en u hebt het bewijs. Waarom zou men gaan vergeestelijken? 

 

6. Jeruzalem.  
Het vijfde rijk zal ook Jeruzalem bezitten. Alle vorige rijken hebben deze stad bezeten. Nebukadne-

zar nam haar in, Kores gaf bevel tot haar opbouw, Alexander de Grote was haar vorst, de Romeinen 

bezetten en verwoestten tenslotte de stad. Het vijfde rijk zal haar ook bezitten. Het zal behoren tot 

de groep der Heidenen (d.i. volken) die Jeruzalem vertreden (Lk. 21: 24), totdat hun tijden zullen 

vervuld zijn. Deze tijden begonnen met Nebukadnezar, toen Israël uit zijn land werd gevoerd. 

 

In Dan. 2 wordt Jeruzalem niet genoemd. Uit Dan. 9 blijkt echter dat Jeruzalem wèl degelijk be-

trokken is bij de rijken. Gabriël zegt immers, dat 70 weken bestemd zijn over Daniëls volk en stad. 

En van deze weken is er nog een niet geweest. Ook Zach. 14 wijst op Jeruzalem’s lot in de eind-

strijd. Het woord des Heeren uit Lk. 21 haalden we reeds aan. Jeruzalem zal zeker tot het vijfde rijk 

behoren. Naarmate de eindstrijd nadert, komt Israëls zaak meer naar voren en daarmee ook Jeruza-

lem.       P. 

 

 

DE GROTE VERBORGENHEID V 
(Vervolg van Pagina 39.) 

 

Tussen deze in staan Paulus’ brieven. Het is echter onjuist dit zo uit te drukken. Want Paulus heeft 

ook Brieven tijdens de Handelingen geschreven waarin wel dingen zijn die een grondleggende be-

tekenis hebben ook voor nu maar waarin andere dingen opgeschort zijn. Ze bevatten doorgaande en 

bedelingswaarheid. De eerste blijft van kracht, de laatste kan opgeschort worden. We kunnen nu de 

brieven als een geheel aanmerken maar ook, en beter, ze in twee groepen in delen, die welke hij 

schreef voor Israël Lo-Ammi (niet-Mijn Volk) werd en die welke hij daarna van Gods Geest ont-

ving. Over deze indeling de volgende opmerkingen. 

 

1. We kunnen niet precies de jaren, opgeven waarin Paulus’ brieven geschreven zijn. De hier gege-

ven jaartallen zijn ontleend aan de Companion-Bible. Ze zijn niet absoluut vaststaand maar bena-

derd of aangenomen. Wat voor ons vast staat is dat de Thessalonicensen-, de Corinthe-, de Galaten- 

en de Romeinenbrief of brieven geschreven zijn voor Hand. 28: 28, d.w.z. voor Paulus’ ge-

vangenschap in Rome en Efeze, Filippensen, Kolossensen tijdens zijn eerste en 2 Timotheus tijdens 

zijn tweede gevangenschap. 

 

2. We plaatsen Hebreeën bij Paulus’ Brieven al zegt de Schrift niet rechtstreeks dat hij de schrijver 



Van 1942 naar1946 Pagina 45 
 

is. We weten ook niet wanneer hij geschreven is. Een ding is wel zeker: nog tijdens de offerdienst. 

We plaatsen hem achter 2 Thess. waar hij steeds in de oudste handschriften voorkomt. 

 

3. We weten niet precies de volgorde van 2 Cor. en Galaten. Sommigen nemen Galaten als Paulus’ 

eerste Brief, zetten hem dus voor 1 en 2 Thess. We menen nog steeds dat hij van later datum is. 

 

4. We weten ook niet precies wanneer 1 Tim. en Titus geschreven zijn. Er wordt ook aangenomen, 

dat zij voor Israëls geestelijke verwerping zijn geschreven. We plaatsen ze echter later. We hebben 

ze met Filemon, dat geschreven is vanuit Paulus’ eerste gevangenschap, apart gezet. Ze dateren 

waarschijnlijk uit de tijd tussen de twee gevangenschappen. 

 

Een en ander in het oog houdende hebben we nu het volgende. 

 

Paulus’ brieven (daarbij ook Hebreeën rekenend) zijn met het oog op zijn reis naar Rome, beter: 

met het oog op Israëls verwerping, in twee reeksen in te delen. Elk telt dan zeven brieven. Deze 

brieven gelden dan twee bedelingen, n.1. de Pinkster- en Verzoeningsbedeling en die waarin we nu 

nog leven, die des Geloofs en die der Verborgenheid. 

 

Voor de eerste bedeling schreef hij: 

1. 1 Thessalonicensen plm. in het jaar 52 na Chr. 

2. 2 Thessalonicensen plm. in het jaar 53 na Chr. 

3. (Hebreeën) plm. in het jaar 54? na Chr. 

4. 1 Corinthe plm. in het jaar 57 na Chr. 

5. 2 Corinthe plm. in het jaar 57 na Chr. 

6. Galaten plm. in het jaar 57-58 na Chr. 

7. Romeinen plm. in het jaar 58 na Chr. 

 

Deze zeven Brieven zijn Paulus’ oudste brieven, geschreven in een periode van ongeveer zeven jaar 

en wel gedurende de tijd die het Boek der Handelingen beschrijft. Toen ging voor Israël de Pink-

sterbedeling nog door. 

 

Toen volgde een tijd van rust voor Paulus’ pen. Ongeveer 4 jaar. Gedurende die tijd schrijft Paulus 

niet aan de Gemeenten. Hij was eerst twee jaar gevangen te Cesarea en daarna twee jaar te Rome. 

Kort na zijn aankomst daar spreekt hij het oordeel uit over Israël buiten het Land en sluit hiermee 

voor lange eeuwen de deur van het koninkrijk der hemelen voor Israël toe. Hij citeert voor de derde 

maal Jes. 6: 9 en 10, iets wat Christus reeds twee maal gedaan had. (Mt. 13: 14, 15 en Joh. 12: 40). 

Dit maakt een eind aan de Pinksterbedeling. Israël wordt terzijde gezet, de nationale voorrechten 

houden op. Het „eerst de Jood” (Rom. 1: 16) verdwijnt. Tevens houdt op de prediking van het aan 

Israël op te richten koninkrijk der hemelen. De gaven, talen, tekenen, wonderen, profetieën van 1 

Cor. 12 worden „te niet gedaan” (1 Cor. 13). Van nu af begint iets nieuws, de bedeling des Geloofs 

en die der Verborgenheid:. 

 

Voor de bedeling des Geloofs, welke de voortzetting is van die der Verzoening, maar nu geheel 

buiten Israël als natie om, schrijft Paulus 1 Tim. en Titus. Voor die der Verborgenheid, waarin iets 

geheel nieuws wordt geopenbaard, schrijft hij Efeze, Kolossensen en Filippensen. Filemon, waarin 

we een kijk in Paulus’ hart krijgen, is ter navolging en vormt met de andere drie het viertal uit de 

eerste gevangenschap. 2 Tim. is zijn laatste brief en is geschreven uit zijn tweede gevangenschap. 

 

Het tweede zevental is mogelijk ook in een periode van plm. zeven Jaar geschreven. We hebben 

dus: 
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Voor de bedeling des Geloofs: 

1. 1 Tim., plm. 67 na Chr. 

2. Titus, plm. 67 na Chr. 

 

Voor de bedeling der Verborgenheid: 

3. Efeze, plm. 60 na Chr. 

4. Kolossensen, plm. 61 na Chr. 

5. Filippensen, plm. 62 na Chr. , 

6. Filemon, plm. 62 na Chr. 

7. 2 Tim., plm. 67 na Chr. 

 

Het kan onderzoekende lezers veel baten als zij steeds de volgorde van Paulus’ Brieven in het oog 

houden. Velen menen, dat dit de orde is waarin zij in het N.T. staan. Romeinen staat daarbij voorop 

en zou dus het eerst geschreven zijn. Maar dat is de tijdsorde niet. Nu is het waar, dat indien de 

boodschap dezelfde blijft, het niet van veel invloed is wanneer ze gegeven wordt. Neem b.v. Israëls 

herstel. Of Jesaja of Zacharia dit nu leert, is in wezen hetzelfde. Maar zo staat het bij Paulus niet. 

Zijn latere Brieven beschrijven iets wat niet in zijn vroegere brieven geleerd wordt. Hij heeft in die 

latere brieven een openbaring neergelegd die een geheel uniek karakter draagt. Daarom is het nodig, 

zij het al dan niet de precieze, dan toch enigermate de tijdsorde te weten. 

 

Wat is de Verborgenheid. 

En nu de kern der zaak. Indien de verborgenheid niet is, dat de Heidenen gezegend zouden worden 

met de gelovige Abraham, indien ze niet is dat Christus is de Eerstgeborene onder vele broederen, 

wat is ze dan wel? 

Buiten al het vroeger geopenbaarde en beloofde om heeft God een heilssfeer geopend, waarin Hij 

niet zegent in Israël, niet met de gelovige Abraham, maar in Christus. En dat niet alleen, maar Hij 

vormt in deze bedeling, geopend door een bijzondere openbaring aan Paulus en door hem nader 

bekend gemaakt, een groep die buiten alle vorige omgaat en die genoemd wordt de gemeente die 

Zijn, Christus’ Lichaam is. Van dit Lichaam is Christus het Hoofd en zijn zij die er toe behoren de 

Leden. Zij hebben een andere hoop of verwachting dan de voorgaande groepen en vormen een zo 

rijke en heerlijke groep dat Paulus bijna geen woorden genoeg kan vinden om dit uit te drukken. 

Vandaar de machtige taal van Efeze 1 en de dubbele beden in Ef. 1 en 3. Deze groep is geen uitver-

kiezing in de uitverkiezingen die er reeds waren, maar een uitverkiezing buiten alle andere om. Hij 

is de vervulling van een verborgenheid of geheimenis dat tot op Paulus in God is verborgen ge-

weest. Daarover zullen we nu in Schriftwoorden handelen. 

 

We bekijken de zaak daartoe van alle kanten. 

1
e
 t.o.v. de verhoging van Christus. 

2
e
 t.o.v. de zegeningen in Christus. 

3
e
 t.o.v. de betrekking tot Christus. 

4
e
 t.o.v. de hoop op Christus. 

5
e
  t.o.v. de bediening door Christus. 

6
e
 t.o.v. het vasthouden aan Christus'. 

7
e
 t.o.v. de kracht der opstanding van Christus. 

 

1 De verhoging van Christus. 
 

Over de verhoging van Christus wordt in meer dan één N.T. Schriftboek gesproken als van het zit-

ten aan Gods Rechterhand. Feitelijk staat er in het Grieks tweeërlei term: zitten uit Gods Rechter-

hand en zetten in Gods Rechterhand. De eerste komt voor in Mt. 22: 44; 26: 64; Mk. 12: 36: 16: 19; 

Lk. 20: 42: 22: 69 ; Hand, 2: 34; Heb. 1: 13; de laatste in Rom. 8: 34; Ef. 1: 20; Col. 3: 1; Heb. 1: 3; 

8: 1; 10: 12; 12: 2; 1 Petr. 3: 22.  
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Op het verschil tussen beide zullen we hier niet ingaan. Het „in” Gods Rechterhand wijst de sfeer 

van volkomen rust aan. 

 

Efeze voegt aan de term „in Gods Rechterhand” nog iets toe: 

 

Ef. 1: 21, 22 „Verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam  

die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld (eeuw) maar ook in de  

toekomende en heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen”  
 

Fil. 2: 9 “en heeft Hem de (niet een, zoals de S.V.) naam gegeven welke boven alle naam is” 

 

Col. 1: 9 „Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in Hem al de volheid wonen zou” 

 

Col. 2: 4 „In Denwelke al de schatten der wijsheid verborgen zijn”. 

 

Col. 2: 9 „Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”. 

 

Ef. 1: 19 „en heeft Hem gezet in Zijn Rechterhand in den hemel”. 

 

Al deze teksten wijzen op de verhoging van Christus en openbaren Zijn verheven en Goddelijke 

volheid. Ook wordt niet alleen gesproken van een zetten in Gods Rechterhand maar volgens de 

grondtekst van Ef. 1: 19 wordt nog een aparte sfeer aangegeven die we elders nergens vinden. Er 

staat hier n.1. niet: „in de hemel” maar „in de overhemelse” waarbij men kan aanvullen: gewesten. 

Men weet dat er niet alleen hemelen zijn maar ook een derde hemel (2 Cor. 12). Christus zetelt hier 

echter niet; Hij is al de hemelen doorgegaan, Heb. 4: 14. Hij zetelt dus ook boven de derde hemel. 

Dit noemt de Schrift de overhemelse (gewesten of sferen) of het bovenhemelse. Het is hier waar de 

plaats van Gods Rechterhand is, in de overhemelse en het is hier waar ’s Vaders troon is (Op. 3: 

21). 

 

2 De zegeningen van Christus. 
 

Zegt Gal. 3 : 9 :  „Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham”, Ef. 

1: 3 zegt iets anders: 

 

„Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle 

geestelijke zegening in de hemel (in de overhemelse, in het bovenhemelse) in Christus”. 
 

Dit is niet hetzelfde. Abrahams zegeningen betreffen het Land en de Wereld, welker erfgenaam hij 

is (Rom. 4: 13). Ze zijn voor Israël en de Volken (Rom. 15: 9-12). Ze betreffen ook wel de hemelen 

(Joh. 14: 1-3; 2 Cor. 5: 1) maar niet de sfeer die Ef. 1: 3 noemt: de overhemelse (gewesten). En dit 

staat er toch in de grondtekst. Verder staat er: „met alle geestelijke zegening”. Dit heft boven de 

stoffelijke en nationale uit. Voorts: „met alle geestelijke zegening”. Hier is geen enkele van uitge-

sloten. Wat deze allen omvatten, is niet zo gemakkelijk te zeggen, aangezien we hier opgeheven 

worden tot een sfeer waarvan ons alleen de Heilige Geest iets in het hart kan openbaren, waarom 

Paulus dan ook in Ef. 3 bidt: 

 

 „opdat Hij u geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn 

Geest naar de inwendige mens, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de 

breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus die de kennis te bo-

ven gaat opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods”, vs. 16-19. 
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„Het alle geestelijke zegening” betekent in wezen: „vervuld worden tot al de volheid Gods”. In 

Christus woont al de volheid Gods lichamelijk, Col. 2: 9. Tot de rijke zegeningen in Hem behoort: 

het vervuld worden tot al de volheid Gods. Dit is een geestelijke zaak, die dus alleen inwendig kan 

doorleefd worden. Maar waar het iets geestelijks is, valt ook al het nationale en wereldlijke weg en 

blijft alleen over het (bovennationale en het bovenwereldlijke. 

 

Het is in deze sfeer dat de zegeningen van Christus gegeven worden. Dit is een sfeer, welke die der 

geschapen dingen ver te boven gaan. Christus bidt in Joh. 17 om verheerlijkt te worden met de heer-

lijkheid die Hij bij de Vader had, eer de wereld was. Dit is ’n voorwereldlijke heerlijkheid, die Hij 

had als begin der schepping Gods. Maar boven deze uit gaat de heerlijkheid als Beeld Gods. En het 

is deze heerlijkheid die heet: al de volheid Gods. Er is volheid Gods, er is al de volheid Gods. In 

Christus als begin der schepping Gods,  was rijke volheid: de gehele schepping was in beginsel in 

Hem geschapen. Maar in Christus als Beeld Gods is al de volheid Gods, buiten de schepping om. Er 

is dus voorwereldlijke heerlijkheid, er is voor-scheppingsheerlijkheid. De eerste is er met het oog op 

de schepping, de tweede spreekt van een iets dat boven alle schepping, zelfs die van Christus als 

begin der schepping Gods, uitgaat. 

 

3. De betrekking tot Christus. 
 

Op de betrekkingen tot Christus moet men goed acht geven. Gods Woord noemt er meerdere. Men 

moet daarvan echter niet zeggen dat dit alles hetzelfde is. Christus is de Koning Israëls. Dit is Zijn 

betrekking tot het Volk. Hij is de Herder Zijner schapen. Dit is een groep uit dit Volk. Hij is de 

Bruidegom der Bruid. Dit is weer een andere groep. Hij is de Eerstgeborene onder vele broederen. 

Dit is weer een andere groep. De Bruid is niet de Broedergroep. Ook niet het gehele volk. God ge-

bruikt de aardse termen om er geestelijke realiteiten mee aan te geven. Maar evenmin als de aardse 

dingen door deze termen aangeduid, gelijkvormig zijn, evenmin zijn het de geestelijke wer-

kelijkheden. 

 

Wat leert Efeze nu? Hier vinden we een nieuwe verhouding: die van Hoofd tot Lichaam. 

 

Ef. 1: 22 „en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen welke Zijn Li-

chaam is, de vervulling Desgenen die alles in allen vervult”.  
Lees: „en heeft Hem tot een Hoofd boven alle dingen gegeven voor de Gemeente die Zijn Li-

chaam is, de aanvulling Desgenen die alles in allen vervult”. 
 

Niet voor elke gemeente, d.i. bepaalde afgezonderde groep, is Christus het Hoofd. Hij is dit alleen 

voor de Gemeente die Zijn Lichaam is, voor die welke Zijn aanvulling is. Zo vinden we hier een 

nieuwe, tot nog toe onbekend verhouding. 

 

We geven eerst nog enkele teksten. 

 

Ef. 4: 15, 16 „maar de waarheid betrachtende zouden opwassen in Hem, die het Hoofd is, uit 

welke het gehele Lichaam .... den wasdom .... bekomt tot zijns zelfs opbouw in de liefde”. 

 

Ef. 5: 23 „gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is en Hij is de behouder (of onderhouder) 

des Lichaams”. 

 

Col. 1: 24 „Christus voor Zijn Lichaam, hetwelk is de gemeente”. 

 

Col. 1: 18 „En Hij is het Hoofd des Lichaams der gemeente”. 

 

Col. 2: 19 „En het Hoofd niet behoudende (d.i. vasthoudende) uit hetwelk het gehele Lichaam .... 
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opwast met Goddelijke wasdom”. 

 

De leden van een lichaam zijn deel van het hoofd. Het is als het ware het lichaam in geheel bijzon-

dere vorm en het lichaam is de uitgroei van het hoofd. Zo is het Lichaam van Christus Zijn aanvul-

ling. Dit is een geheel andere, veel hogere en veel intiemere verhouding dan die van de Olijfboom 

met zijn afgehouwen natuurlijke en ingeënte wilde takken. De wilde takken tegen nature ingelijfd, 

zijn geen oorspronkelijk deel van de boom. Maar het Lichaam dat uit het Hoofd opwast, vormt 

daarmee een onafscheidelijk geheel, een geheel natuurlijke levenseenheid, onlosmakelijk aan het 

Hoofd verbonden en daardoor onderhouden, verzorgd en geleid. De leden worden in de stilte ge-

vormd en groeien op volgens de structuur in het Hoofd vervat. 

P.

 

TOT NUTTIGE STICHTING VI 
 

GODS ONTFERMING. 

 

Onze God is ontfermende. ,  Ps. 116: 5b. 

 

Het Heidendom kent harde of althans onverschillige goden. Ze moesten of door offers goedgunstig 

gestemd worden of bemoeiden zich niet zo met de mensen. Veelal was hun heerschappij beperkt tot 

een stad of landstreek. Hoogstens tot een land. Daarbuiten heerste weer een andere god. Dat blijkt 

uit de verschillende afgoden, namen die we in de Bijbel vinden. De Germanen kenden goede goden, 

de lentegoden. Maar die zorgden slechts voor de gang in de natuur. Men kan zonder tegenspraak 

zeggen, dat het Heidendom geen goden kent die zich ontfermen over het vergankelijke en zichzelf 

hulpbehoevende mensenkind. Ze leidden hun eigen egoïstische leven. Dat kan niet anders, want 

Paulus noemt de afgoderij demonendienst. Achter de beelden of de symbolen waren de demonen 

verborgen. En demonen bezitten geen warm hart voor de mensen. Ze zoeken eerder zijn ondergang. 

 

Tegenover die zelfzuchtige, zich zelf uitlevende, van geen deernis wetende goden, staat de HEERE 

met zijn diepe ontferming. 

 

Maar Hij is dat ook t.o.v. de mens in het algemeen. Zeker, er zijn vele voorbeelden van edele liefde 

en opoffering van mens tot mens, ook in de Heidenwereld, maar over het geheel genomen keert de 

mens zich naar zijn eigen, egoïstische weg. Hij is verhard, zelf dood voor het hogere en vaak de 

naaste hatende. Zie de ellende in onze dagen. Tegenover de duizenden zelfzuchtigen staan hoog-

stens de enkelen met dieper gevoel. Zo kan ook hier de HEERE met Zijne ontferming tegenover de 

mens met zijn harde hart gesteld worden. 

 

Onze God, de HEERE, is ontfermend. Welk een rijkdom 1igt daarin vervat. We willen er iets van 

aanstippen. De lezer zal zelf nog wel meer kunnen vinden. 

 

Onze God is ontfermend. Hij is vervuld met een diep en warm gevoel van medelijden voor het 

deernis waardige, het ellendige, het nooddruftige, het dwalende, het zieke, ja zelfs het zondigende 

schepsel. Hij treedt het tegemoet met hartelijke liefde, met meegevoelen, met tederheid. Hij gaat uit 

om het te steunen, te verbinden, te sterken, te genezen, terecht te wijzen, ja zelfs om de zonde er van 

te dragen. Hij is werkzaam niet alleen om vaak tijdelijke uitredding te geven, maar Hij heeft een 

plan gemaakt om afdoende alle ellende en nood en leed op te heffen en werkt er voortdurend aan. 

 

Men zegt mogelijk: Daar merk ik zo weinig van. Schijnbaar heeft men gelijk. Uiterlijk merkt men 

er heel weinig of mogelijk niets van. Maar, de dingen liggen niet alleen uiterlijk. Er is meer. Er zijn 

innerlijkheden die geen oog ziet, geen oor hoort, die zich afspelen in het hart, in de geest. En dan 

wordt dag aan dag ervaren, dat God ontfermend is. Dan schenkt Hij moed en kracht, geeft zieken 



Van 1942 naar1946 Pagina 50 
 

troost en gedenkt ouden van dagen in hun eenzaamheid en moeite van inkrimping des ‘levens, gaat 

met stervenden de dood in, sluit hen de ogen, maar geeft hun bij het naderen van de dood een blij 

vooruitzicht, dat hen streelt en waardoor ze weten, dat zij, ontwaakt, Zijn lof zullen ontvouwen. En 

ook in het leven van de niet-oude, niet-zieke en de geen uiterlijke hulp behoevende mens bewijst 

God zich steeds weer ontfermend te zijn. Ontfermend dat Hij aanneemt als men misdaan heeft en 

belijdt, ontfermend als men geen uitkomst meer weet, maar Hem aanroept, ontfermend als Hij mee-

draagt de moeiten des levens.  

 

Eens zal Hij de gehele wereld zijn ontferming bewijzen. Eerst aan Israël, Zijn oude Verbondsvolk. 

Maar ook aan de andere Volken. Als Hij openlijk terugkeert, zal Hij het behoeftige volk in hun no-

den, in hun ellende en pijn een redder zijn. Hij zal Zich ontfermen over wie bijv. schuldeloos geval-

len is door tirannenhand en moordenaarsvuist, over de kleinen en groten, die vergast werden of el-

lendig omkwamen, over tallozen die wegkwijnden. 

 

Maar waarom deed Hij het dan niet toen zij Zijn hulp nodig hadden, zal men vragen? Toen hadden 

zij geholpen kunnen worden. Hierop is slechts één antwoord, hetzelfde dat Christus gaf aan Zijn 

discipelen: Deze dingen zijn ter verheerlijking Gods. Hoe, dat kunnen we nu nog niet zien. Maar 

eens zal het blijken dat alle tranen der mensheid, alle lijden van groten en kleinen bij God dierbaar, 

d.i. duur geacht zullen zijn en dat Hij uit verlies winst zal voortbrengen, winst voor Hem, winst 

voor de lijders, winst voor de schepping. De tranen en de ellende worden in Gods flessen bewaard 

en omdat Hij ontfermend is, zullen zij eenmaal een rijke geur verspreiden. 

Wees verzekerd, bedroefde en deerniswaardige ziel, dat God ontfermend is. Ook over U. En blijf 

vertrouwend wachten. 

 

Israëls Herstel en Toekomst 
 

I. IN HET OUDE TESTAMENT. 
 

Vele lezers, opgegroeid in de leer der vergeestelijkingmethode, zijn eigen gemaakt met het idee, dat 

er vele heilsbeloften voor de „Kerk” in het O.T. staan en dat de onvervulde profetieën thans geeste-

lijk in het „Godsrijk” vervuld worden, zullen ons tegenwerpen, dat men de Bijbel toch niet geheel 

letterlijk kan nemen. Vele woorden toch, zullen ze zeggen, hebben een figuurlijke betekenis. Als 

vader Jakob zegt: Juda is een leeuwenwelp, Issaschar is een sterk gebeende ezel, Dan zal een slang 

zijn, Jozef is een vruchtbare tak, kunnen we dit toch niet letterlijk opvatten. Evenmin als wanneer 

Daniël tot Nebukadnezar zegt: Gij zijt dat gouden hoofd. En zo spreekt de Schrift op vele plaatsen 

in beelden die men niet letterlijk kan nemen. Zo moet men nu ook doen met de profetieën over Isra-

el, zegt men. Ze moeten niet verklaard worden in die zin, dat ze op Israël betrekking hebben, men 

moet ze „geestelijk” zien, ze worden wel tot Israël gesproken en zijn wel in een Israëlitisch gewaad 

gehuld, maar God bedoelde ze niet zoals Hij ze inspireerde. Israël is niet het eigenlijke Israël, maar 

een geestelijke groep, die Israël genoemd wordt. Zo ook Jeruzalem, Huis Jakobs, enz. Dit is slechts 

de Israëlitische kleur, het uiterlijk gewaad, de bolster. De eigenlijke zin is een andere. Alle zegenin-

gen der toekomstprofetieën gaan over de Kerk. Deze is Jakob, Juda, Sion, enz. Wat zou er anders 

voor ons overblijven? De Schrift zou anders ontzettend arm worden als men haar anders uitlegt. 

 

We willen nagaan hoe men de Schrift, nauwkeuriger: het profetisch woord, moet lezen. M.a.w. of 

men in eenzelfde verband het één letterlijk, het ander „geestelijk” moet nemen. Want daarop komt 

deze uitlegging neer. Welke maatstaf moet men dus aanleggen? Met welke maat moet men hier 

meten om het Woord recht te laten wedervaren? 
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Laat ons een enkele tekst nagaan. In Jes. 11: l-4a lezen we:  

 „Want daar zal een Rijsje voortkomen uit de af gehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn 

wortelen zal vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, Hij zal de armen 

met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen”. 

 

En vlak daarop volgt: 

 

„Doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds en met de adem Zijner lippen zal Hij de 

goddeloze doden”. 

 

In deze woorden ligt beeldspraak, dus figuurlijke taal, en letterlijkheid dooreengeweven. Christus,  

Hij immers wordt hier bedoeld, is geen letterlijk Rijsje. Ook komt Hij, niet uit een letterlijke tronk 

of afgehouwen stam. Hij is geen letterlijke scheut ontsproten aan een letterlijke boomwortel. Hij zal 

de aarde niet slaan met een, letterlijke, roede, die letterlijk uit Zijn mond uitgaat. Noch ook met de 

letterlijke adem Zijner lippen de goddeloze doden. 

 

Van een letterlijke, zo men wil men, van een starletterlijke opvatting en vervulling kan hier geen 

sprake zijn. Maar dit verandert geen tittel of jota aan het feit, dat de „Hij” van vs. 4a en de „Hij” van 

4b dezelfde Persoon zijn. Omdat deze tekst niet letterlijk is op te vatten, daarmee heeft er geen 

transformatie of overbrenging plaats van wat wel volle realiteit is, de „Hij”, het onderwerp van de 

zin. 

 

Geen der aanhangers der vergeestelijkinguitlegging zal hier aan een andere „Hij” denken of er van 

willen horen. Hiervan wil men absoluut niet weten. Waarom niet? Omdat het Christus’ Persoon 

betreft. Maar als het in andere teksten waarin absoluut geen taalfiguren voorkomen, d.i. geen figuur-

lijke taal wordt gebruikt, gaat over de termen Israël, Jakob, Sion, enz., dan heeft men er geen be-

zwaar tegen. Waarom zich dan ook niet gehouden aan de regel: Neem de Schrift, waar mogelijk, 

letterlijk. Ga op geen andere lijn over. God meent wat Hij zegt. Hij kan zo nodig, bij de uitwerking, 

meer insluiten. Maar als Hij eenmaal een groep noemt, sluit Hij deze, de groep als zodanig, niet uit 

om ze te vervangen door een geheel andere. 

 

We hebben dus t.o.v. de uitlegging der profetie de regel: niet af te wijken van letterlijke woorden als 

ze niet figuurlijk zijn. God heeft ze gesproken, geef ze geen andere betekenis, een die de eigenlijke 

inhoud geweld aan doet (en dat om een pasklaar gemaakte mening te steunen). 

Dat doet men immers ook niet t.o.v. de andere gedeelten der Schrift. Men vat ze immers eenvoudig 

op zoals ze er staan. Hiervan mag men niet afdoen. Aan termen bijv. wier betekenis men uit andere 

Schriftwoorden duidelijk kan vaststellen, mag men geen andere betekenis geven. Israël is Israël, 

Jeruzalem Jeruzalem, Huis Jakobs Huis Jakobs. Dit zijn de vaste steunpunten, het onveranderlijke 

in de Schrift. Hieraan mag men niet toedoen. Ook al breidt men ze uit tot anderen, dan valt daarmee 

de kern nog niet weg, d.i. de letter die er staat. En dat geschiedt bij de vergeestelijking wel. 

 

Na deze voorafgaande uiteenzetting kunnen we nu overgaan tot het eigenlijke onderwerp: Israëls 

herstel en toekomst, zoals de Schrift deze leert. Later kunnen we dan nog enige bezwaren weerleg-

gen. 

 

„Tot in eeuwigheid”. De kanttekenaar geeft als betekenis van het woord olam aan: de duur der wet, 

en laat het slaan op de tijd tot Christus’ komst. Maar dit kan niet, want ten eerste heeft Abram zo 

lang niet geleefd en de Heere belooft hem het land „ed olam”, de duur van de olam. Ten tweede 

heeft zijn zaad het zolang niet bezeten, want Israël is weggevoerd door Assur en door Babel. Wel is 

het teruggekeerd, maar toen bezat het zijn land niet meer, in de zin dat het een vrije staat was; ande-
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ren waren de ware eigenaars geworden; de tijden der Heidenvolken was begonnen. Ed olam kan dus 

niet betekenen wat de Kanttekenaar als eerste betekenis geeft. Over een geestelijk zaad en een he-

mels Kanaän is hier geen sprake. Dat kan men er nu wel bij halen uit Heb. 11, maar daarmee wordt 

Gen. 13: 15 nog niet verklaard. De Heere zegt hierin uitdrukkelijk: al het land dat gij ziet, zal Ik u 

geven ed olam, de duur van de olam. En dit is geen geestelijk of hemels Kanaän. Zo blijft dus, dat 

„ed olam” niet betekent „de duur der wet”. Het is ook niet de eindeloze eeuwigheid, want het is niet 

in te zien dat God aan Abram niets anders beloofd heeft dan dat hij tot in het oneindige in Kanaän 

zou wonen. Wat betekent dan „ed olam”? 

 

Over het algemeen gelooft de Christenheid dat bij Christus’ wederkomst het einde der wereld daar 

is. Dit leert de Schrift nergens! Het woord „wereld”, dat de Heere Jezus in Mt. 24: 3 gebruikt: in de 

zinsnede: de voleinding der wereld, is in het Grieks „aioon”. Ditzelfde woord gebruikt Hij ook in 

Mt. 12: 32: „Maar zo wie tegen de Heilige Geest gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven 

worden, noch in deze eeuw (aioon), noch in de toekomende”. De Heere noemt hier twee aionen, 

twee eeuwen, twee zeer lange tijdperken, deze eeuw en de toekomende eeuw. Paulus spreekt in Ef. 

2: 7 van „toekomende eeuwEN”, in het meervoud (Grieks aionen), wat met elkaar te vergelijken is, 

is van dezelfde soort. Deze eeuw is eindig en zal gevolgd worden door een nieuw groot wereldtijd-

perk, de toekomende eeuw. En deze weer door een ander. We gaan dus niet naar de „eindeloze 

eeuwigheid”, maar naar de „toekomende eeuw”. En het is deze tijd die in Gen. 13: 15 bedoeld 

wordt met „ed olam”. , ' ^ 

 

De lezer zal opmerken, dat in Gen. 13: 15 staat „tot in eeuwigheid” en niet „de duur der eeuw”.  Dit 

is volkomen waar, maar is slechts de mening der vertalers. Hetzelfde woord olam wordt in Job 22: 

15 en Pred. 3: 11 vertaald door „eeuw”, in Ps. 73: 12 door „wereld”. Het komt ook in het meervoud 

voor, olamem, b.v. in Ps. 77: 6 en 145: 13 en Pred. 1: 10 en is dan vertaald door eeuwen. Het is ook 

wel vertaald door „van oude tijden”, (Jes. 46: 9), zeer oud (Jer. 5: 15), oud (Ez. 26: 20). Indien de 

H. Vertalers in Gen. 13: 15 gezet hadden „de duur der eeuw”, dan was dit beter en duidelijker ge-

weest. 

Als we nu de tekst nogmaals lezen, staat er dus: „Al het land dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad 

de duur der eeuw.” En die eeuw is dan de toekomende eeuw, die eeuw welke aanvangt met Chris-

tus’ wederkomst. Dan wordt Abram opgewekt, dan ontvangt hij en zijn zaad het land Kanaän. Dan 

zullen zij er niet korte tijd in wonen, maar onafgebroken, de gehele toekomende eeuw. Zo zal 

de Heere Zijn woord aan Abram waar maken. Deze heeft van het land zelfs geen voetstap bezeten, 

Hand. 7: 5, er alleen een grafstede in gekocht. Dan ontvangt hij het land en zal er bezitter van zijn. 

De Heere gaf in belofte wel het recht op het land, maar in de vervulling het bezit er van. In de ko-

mende eeuw, het grote wereldtijdperk, de aioon, die aanvangt met Christus’ wederkomst en 

Abrams’ opstanding uit de doden. 

 

Dat in Gen. 13: 15 niet gesproken wordt over Abrams geestelijk zaad en er dus geen „hemels Kana-

an” bedoeld wordt, volgt uit vs. 16: „En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde”. Deze belofte 

doet de Heere ook aan Jakob, Gen. 28: 14. Hij zou uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts 

en noordwaarts en zuidwaarts. Dit is Jacobs natuurlijke zaad. Niet de gelovigen. Meent men nu dat 

in Gen. 13: 16 een ander zaad bedoeld is? Dan legt men weer de subjectieve vorm aan. Niet de ob-

jectieve. Wij doen dit niet en zien in Gen. 13: 15 ook het natuurlijke zaad. Van een geestelijk is dus 

geen sprake. Dan ook niet van een hemels Kanaän. 

 

Achteraf bekeken, blijkt reeds in Gen. 13: 15 en 17 Israëls toekomst besloten te liggen. Het heeft op 

grond van dit woord reeds een grootse toekomst. In plaats van dat het voor altijd verworpen zou 

zijn, ligt hier mede zijn herstel vast.  In de toekomende eeuw ontvangt Abram en zijn natuurlijk 

zaad het land Kanaän. Waar het volk dit nu niet heeft, moet het dit land weer terugkrijgen, moet het 
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dus nationaal weer hersteld worden, heeft het dus niet alleen maar een menslijk politieke toekomst, 

die men het nog toe wil kennen, maar een die gegrond is op Gods woord, op Zijn onvoorwaardelijk 

verbond der belofte van Gen. 13: 15. 

 

De grenzen van het Land.  
In Gen. 15 geeft de Heere aan Abram een nieuwe belofte. Eerst herhaalt Hij de belofte van Gen. 13-

: 15, als Hij zegt: 

 

„Ik ben de Heer uw God, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeën om u dit land te geven om dat 

erfelijk te bezitten”. Dan, als Abram het offer gebracht heeft en de vurige fakkel tussen de stukken 

doorgaat, zegt de Heere: 

 

„Uwen zade heb Ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier 

Frath.” 

 

Nu is de rivier van Egypte de Nijl. Maar nimmer heeft Israël het Land bezeten van Nijl tot Eufraat. 

Wel breidde David het Land uit tot aan de Eufraat en heerste Salomo van de rivier, d.i. de Frath tot 

aan de landpale van Egypte. 1 Kon. 4: 21, maar niet tot aan de Nijl. 

 

Men zal er op wijzen, dat er in Num. 34: 5, Joz. 1: 45, Kon. 8: 65, 2 Kon. 24: 7 en 2 Kron. 7: 8, wel 

sprake is van „de rivier van Egypte”. Maar dit is een onjuiste vertaling. Daar moet overal staan 

„beek (vachal) van Egypte”. Niet rivier (nakter) van Egypte. De S.V. vertaalde de term alleen goed 

in Joz. 15: 4. 

 

Het land Kanaän is klein in vergelijking met het beloofde gebied Dit heet in Gen. 17: 8: het gehele 

land Kanaän. Hier belooft de Heere voor de derde maal Kanaän. Hij zegt: 

 

„En Ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven het gehele land Kanaän, 

tot eeuwige bezitting (Hebr.: bezitting der eeuw) en Ik zal hun tot een God zijn”. ^ 

 

Gen. 15 en 17 zijn evenmin als Gen. 13 vervuld. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK 
 

Concordantie onderzoek.  
Nu komen we tot het woord „gedeeld”. Wat is daarvan de betekenis? 

 

Slaan we een goede concordantie op, tot onze spijt moeten we zeggen dat er buiten de grote oude 

Trommius van een paar eeuwen geleden geen goede, volledige, nieuwerwetse Nederlandse Con-

cordantie is, daar de nieuwere uitgaven lang niet volledig genoeg zijn bewerkt, dan vinden we in het 

Hebreeuws heel wat werkwoorden, die de St. Vertaling door „delen” of „verdelen” heeft overgezet. 

Dit vraagt dus een breed onderzoek. We kunnen van alle werkwoorden niet alle teksten opgeven; 

we geven er slechts enkele op. Het in Dan. 2: 41 gebruikte werkwoord zullen we uitvoeriger behan-

delen. 

We vinden dan: 

1. BATAR. 

Gen. 15: 10 „en hij (Abram) deelde ze (de voor het offer gedode dieren) midden do or . . . .  maar 

het gevogelte deelde hij niet.” 
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Dit werkwoord heeft de betekenis van „houwen.” Het is niet het werkwoord dat we in Dan. 2 :41  

vinden. 

2. CHALACH. 

Gen. 15: 15 “en hij (Abram) verdeelde zich tegen hen des nachts”. 

Joz. 14: 5 “en zij deelden het land”. 

1 Sam. 30 :24 „zij zullen gelijkelijk delen". 

1 Sam. 19: 29. „Gij en Ziba deelt het land.” 

1 Kron. 23: 6 „En David verdeelde ze (de priesters) in afdelingen.” 

Ez. 47: 21 „Dit land nu zult gij ulieden uitdelen” 

Dit werkwoord betekent: een deel geven of in delen (afdelingen) delen. Het land werd gedeeld, Da-

vid vormde afdelingen van priesters. Het is niet het werkwoord van Dan. 2: 41. 

 

3. CHATSAV. 

Richt, 7: 16 „En hij (Gideon) deelde de drie honderd man in drie hopen”. 

Ez. 37: 22 “noch voortaan in twee koninkrijken weer verdeeld zijn,” 

Dan. 11: 4 „En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken en in de vier winden des hemels verdeeld 

worden.” 

„Chasav” betekent in deze teksten: „splitsen”; in de laatste twee teksten betekent het: als zelfstandi-

ge koninkrijken naast elkaar voortbestaan. 

Ook dit woord wordt niet in Dan. 2: 41 gebezigd. Er staat dus niet dat het opzettelijk in delen ge-

deeld gebied is noch een in koninkrijken of rijken uiteengevallen geheel. 

 

4. NATACH. 

Lev. 1: 6 “en dat in zijn stukken delen.” 

Lev. 8: 20 „Hij deelde ook de ram in zijn delen.” 

Het gaat hier over offeranden die door de priesters in delen werden gedeeld. Het woord „natach” 

betekent: delen naar de door de natuur aangegeven delen als b.v. kop, romp, ledematen. Weer vin-

den we dit woord niet in Dan. 2 :41. 

 

5. PARAS. 

Lev. 11: 4, 6 ,,maar verdeelt de klauw niet.” 

Dit werkwoord betekent; indelen, insplijten en geeft een natuurlijke splitsing aan. 

 

 

6. PAHRAR. 

Ps. 74: 13 „Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten”. 

Jes. 24: 19 “de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden.” 

Jes. 51: 15 „Die de zee klieft.” 

„Klieven” of „vaneenscheuren”, geeft een door grote macht verbroken samenhang van de bijeenbe-

horende substantie aan. Dan 2: 41 gebruikt ook dit niet. 

 

7. PALAG. 

We komen nu tot het werkwoord dat we in Dan. 2 :41 vinden. Het is „palag”' Als we het in de con-

cordantie opzoeken, vinden we het in slechts vier andere teksten ,en wel deze. 

Gen. 10: 25 „want in zijn (Pelegs) dagen is de aarde verdeeld.” 

1 Kron. 1: 19 „omdat in zijn (Pelegs) dagen het aardrijk verdeeld is.” 

Dit is citaat van Gen. 10: 25. 

Job 38: 25 „Wie deelt voor de stortregen een watervloed uit?” 

Ps. 55: 10 „Verslind ze, Heere, deel hun, want ik zie wrevel in de stad.” 

Wat betekent palag? Uit deze vier teksten is het niet moeilijk de betekenis van het woord „palag” 
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vast te stellen. Moeten we er een letterlijke of een figuurlijke betekenis aan toekennen? Ps. 55: 10 

wijst op een figuurlijke deling, de psalmist denkt zeer zeker niet aan een letterlijk delen van de tong; 

hij wil zeggen: maak hen oneens in hun beraadslagingen, laat er partijen ontstaan die tegen elkaar 

ingaan en elkaar tegenspreken (zoals dit later in Jeruzalem geschiedde toen Paulus voor de Joodse 

Raad stond en zei dat hij geoordeeld werd over de opstanding der doden, Hand. 23). „Tong” bete-

kent in Ps. 55 „taal”, d.i. „beraadslagerij.” In Job 38: 25 heeft het duidelijk een letterlijke betekenis. 

De Heere vraagt Job: Wie klieft er een kanaal voor de regenstromen?” Aldus vertaalt de Companion 

Bible dit vers. / 

 

De Elberfelder vertaling zei: „Wie maakt voor de regenvloed kanalen?” Hier is duidelijk sprake van 

een letterlijke splitsing van het land door een door de regen ontstane waterstroom. 

 

Maar hoe nu met Gen. 10: 25 en 1 Kron. 1: 19? Moeten we hier aan een letterlijke of een figuurlijke 

deling denken? De Statenvertalers doen het laatste. Zij toch zetten in hun kanttekening; „Omtrent 

de tijd zijner (Pelegs) geboorte zijn de bewoners der aarde van elkander gescheiden door de ver-

delingen der sprake ” 

Zij vatten aarde hier op als aardbewoners. Vanzelf moet men dan 1 Kron. 1 : 1 9  ook zo opvatten. 

 

Van de opvatting van Gen. 10 : 25 hangt veel af t.o.v. Dan 2: 41. Indien we aan een figuurlijke de-

ling moeten denken, dan ook in Dan. 2: 41. Indien aan een letterlijke dan ook in Dan. 2: 41. Uit de 

teksten waarin „palag” voorkomt, is de betekenis niet rechtstreeks af te leiden. Er is echter een 

werkwoord dat bijna zo geschreven wordt, n.1. palach. Dit komt o.a. voor in de volgende teksten. 

Ps. 141: 7 „ gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd (palach) of gedeeld had.” 

Job 16: 13 „Hij heeft mijne nieren doorgespleten.” 

Spr. 7 :23 „totdat hem de pijl zijn lever doorsneed.” 

De betekenis van dit werkwoord is: kloven, splijten.  

 

De bij „palag” behorende zelfstandige naamwoorden zijn „pèlèg” en „p’laggak”. Pèlèg betekent 

„beek” (zie Job 29: 6; Ps. 1: 3; 46: 5; 65: 10; 119: 36; Spr. 5 :16; ,21: 1; Jes. 30 :25; 

32: 2 ; Klaagl. 3 :48. P’laggak komt voor in Job 20: 17, waar het vertaald is door Stromen”. (De 

stromen, rivieren en beken van honing en boter zal hij niet zien) en Richt. 3: 15 en 16, waar staat: 

„gedeelten”. (In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. De gedeelten van Ruben 

hadden grote onderzoekingen des harten). Hier zullen we te denken hebben aan de natuurlijke land-

schappen die in Rubens stamgebied gevormd werden door de loop van de Arnon en andere rivier-

tjes. 

 

Als we alles overzien, geloven we dat we bij „palag” aan een letterlijke gedeeldheid moeten den-

ken. Een pèlèg is een beek die het land in delen deelt; een p’laggak is een stroom of stroomgebied 

ontstaan door een letterlijke deling of splitsing van het land. 

 

Als Gen. 10: 25 nu zegt, dat in Pelegs dagen de aarde verdeeld is, zullen we aan een letterlijke splij-

ting van de aarde moeten denken. Zoals een beek het land deelt door zijn bedding, zo is in Pelegs 

dagen de aarde in delen gesplitst, waartussen de ene wereldzee is gaan doorspoelen. De deling der 

aarde is dan niet de spraakverwarring maar de letterlijke versplitsing der aarde. We zullen hier dus 

te denken hebben aan het zich losmaken van Noord- en Zuid-Amerika van Europa en Afrika en van 

Australië van Z.-O. Azië. 

 

Mocht dit velen ongelooflijk, in de oren klinken, dan zij gezegd, dat de nieuwere wetenschap ont-

dekt heeft en leert, dat alle z.g. vastenlanden tamelijk los aan de diepere aardbol vastzitten. Het zijn 

als het ware grote schollen die zich bewegen. Amerika bijv. verschuift nog een paar meters per jaar. 



Van 1942 naar1946 Pagina 56 
 

De verbinding met de aardkern is tamelijk plastisch en verschuiving is mogelijk. Deze nu is begon-

nen in Pelegs dagen, dat is meer dan 4000 jaar geleden. Zo kan N.-Amerika zo’n 4 a 5000 km. van 

Europa liggen. In Pelegs dagen is de deling ontstaan,die we nu nog hebben. Voor hem was de aarde 

een vastland; toen is de grote kloving-gekomen. In zijn dagen is de aarde letterlijk gedeeld, zijn er 

langs willekeurige lijnen stukken afgedreven, is de Atlantische en Indische Oceaan ontstaan; de vele 

eilanden hierin, die achtergebleven stukken zijn van de grote wegdrijvende schollen afgebrokkelde 

delen die de grote stukken niet zo snel konden volgen. 

 

Eenmaal is de aarde een eenheid geweest. Gen. 1:9 bewijst dit. 

De wateren onder de hemel moesten in één plaats vergaderd worden. 

De aarde was toen een grote koek, liggende in de oer-oceaan. (In Gen 1 : 1 0  betekent „zeeën” niet 

oceanen en andere onderzeeën, maar is het een verheven meervoudsvorm en betekent: een grote zee 

evenals de „vergadering der wateren” betekent: de vergadering van het water, van al het water. 

 

De aarde was eerst een geheel. Later is ze versplitst en is het westelijk en oostelijk halfrond ont-

staan. De planten- en dierenwereld bewijzen dit mede. 

 

Het aardrijkskundig gedeelde koninkrijk.  
Is dit zo, en het grondwoord met de verwante woorden betekenen een letterlijke aardrijkskundige 

deling, dan is het gedeelde koninkrijk allereerst een aardrijkskundig gesplitst, uit elkander liggend 

rijk, welks delen gescheiden zijn door oceanen. 

 

Het vijfde rijk is een aardrijkskundig uit elkaar liggend rijk. Het ontstaat buiten het vierde rijk. In-

dien het ook niet aardrijkskundig gedeeld is, beantwoordt het niet aan wat Dan. 2: 41 er van zegt. 

 

We vonden dat het woord „gedeeld” een letterlijke betekenis heeft en betekent: aardrijkskundig 

gesplitst. Hiermee vervallen alle vroegere verklaringen die hierop geen acht hebben geslagen. Het 

moet daarbij, naar we zagen, twee voeten hebben; de tenen moeten niet geheel schuil gaan; daarbij 

een politieke en etnologische (volkenkundige) gedeeldheid. 

 

Het is een versplitst rijk. Die splitsing is er niet door menselijke macht (zoals bij batar), niet door 

overeenkomst of oplegging (zoals bij chalach), niet door menselijke regeling of door delen van een 

rijk dat gesplitst wordt in politieke zin, maar niet in letterlijke (zoals bij chatsa), niet door deling in 

natuurlijke delen (zoals bij Natach), niet door scheppingsorde, (zoals bij paras), niet door direct 

weggrijpen Gods (zoals bij pahar) maar door een uiteenvallen van de eens vaste aarde in enige on-

regelmatige delen. 

 

 

Het is een gedeeld rijk, niet door innerlijke tweespalt, niet door geestesstromingen, waarbij twee of 

meer partijen zijn ontstaan, niet door politieke invloeden, het is een aardrijkskundig gedeeeld, ver-

splitst, uit elkaar liggend rijk. Zo vinden we naast de vormen van gedeeldheid nog een nieuwe ge-

deeldheid en wel een zeer essentiële; een aardrijkskundige, een aarde-gedeeldheid. We gaan hier 

niet na welk dit rijk zou kunnen wezen. We moeten hier met vaststaande feiten rekenen. 
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DE GROTE VERBORGENHEID VI 
 

4. De hoop op Christus. 
 

Welke was de hoop d.i. de verwachting van Israëls gelovigen? Opgewekt te worden ten laatsten 

dage en in te gaan in het koninkrijk dat de Heere zou oprichten, het koninkrijk, dat niet opkwam uit 

de aarde, zoals andere koninkrijken, maar vanuit de hemel gevestigd zou worden. Welke was de 

hoop van een deel der gelovigen, zij die met Abraham gezegend zullen worden? Het is de opname 

de Heere tegemoet in de lucht om ’s Heeren toekomst en het hebben van een Vaderhuis, een Huis 

eeuwig in de hemelen. Joh. 14: 1-3, 2 Cor. 5: 1, 1 Thess. 4: 13-18. Welke is de hoop des Lichaams? 

Geen van beide. Ze is een andere. Het Lichaam heeft een voorhoop, een hoop d.i. verwachting, die 

vóór de andere vervuld wordt. 

 

Ef. 1: 12 „opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt 

hebben”. Lees: „wij die een voorhoop in Christus hebben”. 

 

Het Lichaam heeft een voorhoop. Het heeft een vooropstanding, daarom kan het met Christus geo-

penbaard worden. - 

 

Col. 3 :4 „Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, zo zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid”. 
 

Om geopenbaard te worden, moet men bij Christus zijn. Om bij Hem te komen, moet men eerst 

opstaan. Om op te staan, moet men een vooropstanding hebben. 

 

Dat is de voorhoop in Christus. 

 

5. De bediening door Christus. 
 

Aan het eind der Handelingentijd vinden we tweeërlei stroming: de nationaal gelovige Israëlitische, 

de bovennationaal gelovige in hoofdzaak Heidense. Die twee heeft Christus met God in één Li-

chaam verzoend. Daartoe heeft Hij de verborgenheid eerst aan Paulus geopenbaard en toen door 

hem en anderen laten bekend maken. Daartoe gaf Hij ook apostelen, profeten, evangelisten, leraars. 

Ef. 4: 11. Niet om deze steeds te doen blijven. Slechts om van de ene bedeling in de andere over te 

leiden. Tot volmaking d.i. herordening der heiligen. De eerste twee vielen al spoedig uit. Bleven de 

twee laatste. Maar ook hier is een grens, zij het al niet in tijd dan toch in zaak. 

 

Ef. 4: 13 „Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs, en der kennis van den Zoon 

Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus”. 

 

Mogen evangelisten en leraars al blijven in de bedeling, en nodig zijn tot bekendmaking en op-

bouw, persoonlijk is er een grens. Wie voldoende opgewassen is en volle spijs deelachtig, kan 

evangelist en leraar missen om verdere opwassing te verkrijgen door vast te houden aan het Hoofd. 

Col. 2: 19. Alle tussenschakels vallen dan weg. 

 

 

6. Het vasthouden aan Christus, het Hoofd. 
 

De tussenschakels zijn gegeven, “opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewo-
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gen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistig-

heid om listig tot dwaling te brengen; maar zouden opwassen in Hem die het Hoofd is”. Ef. 4: 

14, 15. Ze zijn er opdat men navolgers Gods zou worden, Ef. 5: 1, “opdat men niet als een roof 

vervoerd zal worden door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar 

de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus”, Col. 2: 8, “opdat men zou weten de dingen 

die boven zijn waar Christus is”, Col. 3: 1, “zou vasthouden aan het Hoofd”, Col. 2: 19. 

 

Vasthouden aan het Hoofd. Niet aan Christus als Koning. Deze is voor Israël. Niet als Eerstgebore-

ne onder vele broederen. Dat is voor hen die gezegend worden met de gelovige Abraham. Maar 

vasthouden aan het Hoofd. 

 

En in dit Hoofd zijn boven alle dingen geeft God een nieuw ambt. Ons is geleerd, dat Christus: is 

profeet, priester en koning. Maar ons is niet of niet dan terloops geleerd, dat Hij is het Hoofd der 

gemeente, die Zijn Lichaam is. En in dit Hoofdschap worden al de functies in een hogere eenheid 

samengevat. Dit uit het oog te verliezen is een zeer grote verarming. 

 

7. De kracht der opstanding van Christus. 
 

Bij geen der andere groepen komt de uitnemende grootheid van Gods kracht, bij de opstanding van 

Christus tot uiting gebracht, tot toepassing dan in de bedeling die in de geschiedenis na Handelingen 

28 is ingetreden. Moeten al de andere gestorven gelovigen blijven russen tot vlak voor of tot aan 

Zijn wederkomst, de Leden des Lichaams hebben een voorhoop en daar mee een vooropstanding. 

Bidt Paulus in Ef. 1: 19 en 20 dat zij o.m. mogen kennen de uitnemende grootheid Zijner kracht naar de 

sterkte Zijner macht die Hij, God gewrocht heeft (d.i. heeft doen inwerken) in Christus als Hij Hem uit de do-

den heeft opgewekt en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de overhemelse gewesten, In Fil. 3: 10 en 11 

wenst hij Christus’ dood gelijkvormig te worden en enigszins, op enigerlei wijze, te komen tot de uitopstanding 

die uit de doden is (niet: wederopstanding zoals de S.V.). Hij wenst dus dat God ook voor hem die geweldig 

grote kracht in het werk zal stellen om ook hem, en dat reeds kort na zijn dood, op te wekken en met Christus 

in Gods rechterhand zal zetten. Dit kan dus in deze bedeling geschieden. En het is geschied. Want dezelfde 

apostel, die in Fil. 1: 23 begeerd heeft om ontbonden te worden, d.i. losgemaakt uit het graf, en bij Christus te 

zijn en in Fil. 3 Hem daartoe, op bijzondere wijze wil kennen, maar, blijkens vs. 12 en 13 nog niet zo ver is,  al 

jaagt hij er naar, vers 14, juicht in 2 Tim. 4: 7 en 8: „Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop volein-

digd, ik heb het geloof  behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Hee-

re, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning 

liefgehad hebben”. 

 

Aan het eind van zijn leven heeft Paulus de kroon, de prijs der roeping Gods, gewonnen en wacht hij slechts op 

de uitreiking: het ontbonden worden en met Christus te zijn in Gods Rechterhand. 

 

Romeinen spreekt van het één plant gemaakt worden in de gelijkmaking Zijns doods en Zijner opstanding. Niet 

van een met Christus gezet worden. Dat doet wel Efeze: „En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede- 

gezet in de bovenhemelse gewesten in Christus Jezus”. En met dit mede zetten houdt verband de uitopstan-

ding. Want het is alleen door deze dat men medegezet kan worden. Als Christus zit u i t Gods rechterhand, 

houdt dit mede zetten in Gods Rechterhand op en is er geen voorhoop in Christus meer en geen uitopstanding. 

Die was er ook nog niet in de Handelingen tijd. Daarom zijn beide kenmerkend voor de bedeling der verbor-

genheid. 
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TOT NUTTIGE STICHTING VII 

7. 

IN BENAUWDHEID RUIMTE GEMAAKT. 
 

„Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid, In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt.” 
Ps. 4: 2b. 

 

Psalm 4 is een avondlied. Het is waarschijnlijk gedicht toen David voor Absalom vluchtte (evenals Ps. 3, het 

morgenlied). Hij roept God aan om hulp en staat stil bij het feit dat God reeds aanvankelijk verruiming heeft 

gegeven en dit vroeger al zo vaak gedaan had tijdens de vervolgingen onder Saul. Hoe vaak is er toen verande-

ring gekomen. Hoe kwam deze ook toen de raad van zijn raadsman Achitofel door Absalom niet opgevolgd 

werd. Toen kwam er ruimte voor David. 

 

Ook in ons land heeft God in benauwdheid ruimte gemaakt in mei van het jaar 1945. Zeker, Hij greep niet 

zichtbaar in. Hij zond geen engel uit om de vijand te doden. Hij deed geen uiterlijke wonderen om hem neer te 

vellen. En toch kwam er ruimte in de benauwdheid. Toch is er veel onheil voorkomen, veel bedreiging niet 

uitgevoerd. Toch is de oorlog in West Nederland als een nachtkaars uitgegaan. Duizenden zijn verlost uit de 

benauwdheid van de grimmig dreigende hongerdood. Tienduizenden zijn voor harde hongersnood verder be-

waard gebleven. Enige miljoenen zijn uit de nauwe band der leger-om- knelling bevrijd en in verbinding getre-

den met hun medeburgers in de andere provincies. Er kwam ruimte in de benauwdheid. 

 

Zeker, men kan uiterlijke factoren in aanmerking nemen. Men kan zeggen: De positie van de vijand werd ho-

peloos. Hijzelf werd mistroostig en onzeker. Hij zag dat hij het moest verliezen en gaf het toen maar op. Dit 

alles is waar, de nederlaag stond vlak voor de deur. Maar toch vergete men één ding niet: de dagen van het 

lijden zijn verkort en dat heeft God gedaan. Hij heeft de talloze vurige gebeden Zijner kinderen in allerlei kerk 

of kring, die reeds lang tot Hem opgezonden werden, niet alleen aangehoord, maar ook verhoord en zonder 

zichtbaar ingrijpen heeft Hij een geest van vrees gegeven of bewerkt, die niet ten uiterste deed gaan. 

Hij gaf verruiming op slag van twaalf. Velen waren anders ondergegaan. Velen zullen Hem nu ge-

dankt hebben. 

 

De Heere grijpt thans niet zichtbaar in. Op het waarom niet gaan we hier niet in. Maar daarom bezit 

Hij wel de macht er toe en Hij kan de dingen onmerkbaar, maar daarom niet minder overheersend 

beïnvloeden. Hoewel Hij niet verhoord om het gebed, doet Hij het toch vaak op het gebed. Dat ge-

schiedde ook in mei 1945. 

 

Ook in ons persoonlijk leven kunnen we vaak in benauwdheid zitten. Alles kan tegenlopen en men 

kan geen uitkomst zien. En toch kan die plotseling komen. Vaak zijn er opmerkelijke uitreddingen 

vermeld of te vermelden. Het is het antwoord op het roepen tot Hem. Zien velen dit niet, de ziel die 

tot Hem geroepen heeft, weet dat Hij ruimte heeft gemaakt. Zij, die dit eens (of meermalen hebben 

ervaren, leren Hem daardoor des te meer vertrouwen. Nog steeds geldt, het is een doorgaande waar-

heid: „Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eren”. Daar-

om gij die in nood zit: Houdt aan in het gebed en God zal of lijdzaamheid of verruiming geven. 
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Israëls Herstel en Toekomst 
 

2. HET WOORD TOT MOZES. 

 

Verbanning en wederkeer.  
In Deut. 28: 1-14 vindt men de zegen over Israël; alle aardse en natuurlijke zegeningen. In vs. 15-68 

staat de vloek. Tot deze behoort ook de verbanning uit het land en de verstrooiing naar elders. Deze 

is in drieën geschied, door Assur, Babel en Rome. 

 

Vs. 40 „De Heere zal tegen u een volk verheffen van verre, van het eind der aarde, gelijk een 

arend vliegt, een volk welks spraak gij niet zult verstaan, een volk stijf van aangezicht”. 
 

Men kan hierin allereerst Assur en Babel zien, maar het komt ons veel meer voor Rome te zijn. Hoe 

ook gezien, dat Deut. 28 letterlijk over Israël vervuld is, lijdt geen twijfel. Zie ook vs. 53 en Klaagl. 

2: 20 en 4: 10. 

 

Vs. 64 „En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het 

andere einde derzelve”. 
 

Dit is letterlijk vervuld. Overal is Israël te vinden. 

 

Vs. 65 „Daartoe zult gij onder die volken niet stil zijn en uw voetzool zal geen rust hebben, want 

de Heere zal u aldaar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en matheid der ziel”. 

 

Men denke aan het Antisemitisme in vroeger en later dagen. En hoe vreselijk is de Jood niet door 

Hitler en zijn bende vervolgd! 

 

Vs. 68 „En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan Ik u 

gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot 

dienstknechten en tot dienstmaagden, maar daar zal geen koper zijn”. 

 

In het jaar 70 na Christus zijn duizenden Joden naar Egypte gevoerd; er was zo’n overvloed van 

aangevoerde slaven dat men niet wist wat er mee aan te vangen. 

 

Zo is de vloek over Israël vervuld. Israëls volksbestaan is weggenomen en nimmer is het weer een 

geheel vrije natie geweest. 

 

Het zal echter niet zo blijven. 

 

Na Deut. 28 komt Deut. 30 en daar vinden we de terugkeer. 

 

Vs. 1-5 „Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u gekomen zijn, deze zegen of 

deze vloek, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken, waarhenen de Heere uw God 

u gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot den Heere uw God en Zijner stem gehoorzaam zijn 

naar alles dat ik u heden gebied. En de Heere zal uw gevangenis wenden en zal Zich uwer ont-

fermen. En Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarhenen u de Heere uw God verstrooid 

had. En de Heere zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult 

dat erfelijk bezetten. En Hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen”. 
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Dit is nog nimmer geschied. Het is niet vervuld in de wederkeer uit Babel, want Jakobus schrijft 

zijn zendbrief aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn (Jak. 1 : 1 ) .  Hij zegt dus indirect 

dat zij niet in het land zijn wedergekeerd. En dat was na de (zeer beperkte) wederkeer uit Babel. Zo 

is Deut. 30: 1-5 reeds een afdoend bewijs voor Israëls herstel. Hier wordt bovendien niet in beelden 

gesproken, hier is niet te vergeestelijken. Wie dit doet, doet aan de Schrift toe en af, beide tegelijk. 

 

Israël zal wederkeren. De Heere voorzegt het door Mozes in eenvoudige duidelijke bewoordingen. 

Hier hebben we nog geheel onvervulde profetie. Deze moet, zal Gods Woord kracht hebben, zo 

vervuld worden zoals ze daar staat. Thans is ze het nog niet. Ze wordt niet nu vervuld in de „Kerk” 

want die kan niet gebracht worden in het land dat Israëls vaderen erfelijk bezeten hebben, Het is 

onvervulde profetie. Ze wordt eerst vervuld door letterlijke wederkeer uit alle volken naar het Land 

der vaderen, Kanaän. En dit zal niet zijn voor Christus is wedergekomen, want Hij, de goede Herder 

en de grote Leidsman, zal Zijn schapen vergaderen en weiden. En dat onder hem die ook een herder 

en vorst was, en van Hem gezongen heeft, David. 

 

3. DE WOORDEN DER PROFETEN. 

 

Indeling.  
Van de profeten die over Israëls herstel spreken, gaan we na: Hosea, Amos, Jesaja, Jeremia, Ezechi-

el, Zacharia en Maleachi. We nemen ze in die volgorde omdat dit zo ongeveer de historische volg-

orde is waarin zij zijn opgetreden. De eerste drie zijn voor de Ballingschap, Jeremia en Ezechiël 

vlak voor en tijdens die tijd, Zacharia en Maleachi er na. 

 

a. HOSEA. 

 

Hosea profeteert bijzonder tot het Tienstammenrijk, dus voor de wegvoering. Israël, de tien stam-

men zal worden Lo-Ruchuma, Niet-ontfermd en Lo-Ammi, Niet-Mijn Volk. Maar de keer komt. 

 

Hos. 1: 10—12 „Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. En de kin-

deren van Juda en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden en zich een enig hoofd 

stellen, (d.i. er zal een vorst over beide Huizen zijn, er zal geen tweedeling meer wezen) en uit het 

land (n.1. der ballingschap) optrekken”. 

 

Vanaf vs. 11 is nog niets vervuld. Israël en Juda zijn nog steeds in ballingschap. Zij hebben zich 

nog niet één hoofd gesteld en zijn nog niet opgetrokken. Dit woord kan niet slaan op de „Kerk” 

want die trekt niet uit haar land op, stelt zich geen hoofd, is geen volk maar een lichaam. 

 

Hos. 3: 4, 5 „Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder 

vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de 

kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning en zij zullen vrezen-

de komen tot den Heere en tot Zijn goedheid in het laatste der dagen.” 

 

Vele dagen, dat zijn de dagen van de Lo-Ammitijd, die voor de tien stammen begon bij de wegvoe-

ring naar Assur, voor de twee van die naar Babel. Zij zullen verstoken zijn van koning en eredienst; 

het laatste wordt uitgedrukt door het opgerichte beeld. Veel in gebruik bij de Kanaänietische afgo-

dendienst, efod, van de hogepriester, terafim, afgodsbeelden. Daarna komt de ommekeer en zal Is-

raël de Heere gaan zoeken en David, hun koning. 

 

Velen menen, dat dit de Messias is. We houden ons aan de letter. Buiten Hosea vinden we de term 

nog in Jer. 30: 9, Ez. 34: 23 en 37: 24. In al deze teksten menen we, dat er sprake is van de werke-
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lijke David. Niet van de Messias. Hij is dan ook het ene hoofd dat Israël zal stellen. Waarom hier te 

gaan „vergeestelijken”. Wij blijven bij de regel: Termen zijn constant. 

 

 

Mogelijk zal men er op wijzen, dat Paulus’ woorden uit Hosea 1 en 2 in Rom. 9: 25 gebruikt en dit 

op de Heidenen betrekking heeft, dus dat we de vervulling moeten zien in de Kerk van de nieuwe 

dag en dat men daarom ook in Hos. 3 aan de Messias moet denken. We antwoorden hierop, dat het 

citaat van Hos. 1: 10 en 2: 22 niet op de Heiden gelovigen behoeft te slaan, maar zeer wel op de 

Joden van vs. 24. Bovendien als men het ook op de Heidenen wil laten slaan, dan gebruikt Paulus 

het hier in overdrachtelijke zin, en „vergeestelijkt” hij. Dat doet hij ook als bij Jes. 49: 6 dat van 

Christus geldt, op zichzelf toepast in Hand. 13: 47. Evenmin echter als hij, Paulus, echter de Messi-

as is, maar een woord dat op Deze betrekking heeft bij uitbreiding en om zijn Goddelijke zending te 

bewijzen op zichzelf toepast, zo doet hij dit ook t.o.v. Hos. 1 en 2 waar het niet-ontfermd-zijn en het 

niet-Mijn-volk zijn van Israël uitbreidt tot de Heidenen omdat beider staat aan elkaar gelijk was ge-

worden. Maar evenmin als Jes. 49: 6 daarmee aan Christus wordt ontnomen, evenmin geschiedt dit 

met Hos. 1 en 2, t.o.v. Israël. Paulus vergeestelijkt wel een woord der Schrift maar neemt de letter-

lijkheid er daardoor niet aan weg. Die laat hij staan. Zie Rom. 11: 25—29. En dat doet de vergeeste-

lijkmethode wel. 

 

 b. AMOS. 

 

Amos was Hosea’s tijdgenoot. Hij profeteert ook tegen Israël, de tien stammen, hoewel uit Juda 

afkomstig. 

 

Am. 9: 8. “Zie de ogen des Heeren Heeren zijn tegen dit zondig koninkrijk dat Ik het van de 

aardbodem verdelge, behalve dat Ik het Huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Hee-

re. Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven. Te dien dage zal Ik de vervallen hut 

Davids weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen vanouds, opdat zij erfelijk bezitten het 

overblijfsel van Edom en al de Heidenen die naar Mijn naam genoemd worden. En ik zal de ge-

vangenis Mijns volks wenden en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen en wijn-

gaarden planten en derzelver wijn drinken en zij zullen hoven maken en derzelver vrucht eten en 

Ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit het land dat Ik hen ge-

geven heb, zegt de Heere uw God.” 

 

Dat dit woord niet vervuld is, bewijst Hand. 15 waar Jakobus Amos’ woorden citeert. Hij zegt dat 

God eerst een volk uit de Heidenen zal aannemen en dan zal wederkeren om Davids tabernakel we-

der op te richten. Aangezien de Heere nog niet is wedergekomen, heeft de oprichting van de taber-

nakel Davids, d.i. het Davidische koningschap, ook nog niet plaats gehad en daarmee ook niet Isra-

els herstel. 

 

Ook dit wordt weer vergeestelijkt. In O.T. vorm wordt hiermee de komst van het Messiaanse rijk 

voorzegd, leert men. In vs. 13-15 wordt dan onder het teken van aardse vruchtbaarheid de zegen 

van dat rijk beschreven. Wat een armelijke uitlegging toch. God zegt duidelijk dat Hij Israël „in hun 

land” zal planten en dat ze niet weer uitgerukt zullen worden uit het land, dat Hij hen gegeven heeft. 

Hoe men dat nu op de Kerk kan toepassen, gaat alle logisch begrip te boven. 

 

Nog nimmer is Israël weder in zijn land ingezet om daar niet weder uitgerukt te worden. Het is uit 

Babel teruggekeerd, en dan nog slechts een zeer klein deel, en weder uit zijn land gerukt. Maar 

Amos spreekt van een niet meer uitgerukt worden. Als men het uitrukken letterlijk voor Israël 

neemt, moet men het inzetten en niet meer uitgerukt worden, ook letterlijk voor Israël nemen. God 
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zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit het land, dat Hij ze gegeven 

heeft. Zo besluit Amos’ profetie. En zijn woord staat als woord Gods boven alle uitlegging die van 

de letterlijkheid afdoet. 

 

 

 

 c. JESAJA. 

 

De verheven profetie van Jesaja spreekt ook van Israëls heerlijke toekomst. Zij is schoon om te le-

zen, strelend voor het gevoel, troostrijk voor het hart. We kunnen er hier maar weinig van bespre-

ken, omdat we slechts een kort betoog willen leveren en beperken ons tot Jes. 11. 

 

Jes. 11: 11. “Want het zal geschieden te dien dage (n.1. als het Rijsje uit Isai’s afgehouwen tronk 

zal regeren) dat de Heere ten anderen male zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het 

overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Pathros 

(Opper-Egypte) en van Morenland (Abessynië) en van Elam (Zuid-Medië) en van Sinear (Baby-

lonië) en van Hamath (Noord-Syrië) en van de eilanden der zee (de kustlanden der Middellandse 

Zee, Klein Azië en de Griekse eilanden) en Hij zal een banier oprichten onder de Heidenen (een 

teken geven aan de volken, want deze zullen de verstrooide Israëlieten terugbrengen, Jes. 49: 22; 

66: 20) en Hij zal de verdrevenen Israëls verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van 

de vier einden des aardrijks”. 
 

Dit woord is nog in genen dele vervuld. Er staat, dat de Heere „ten anderen maal” Zijn hand zal 

aanleggen. „Ten anderen maal” is in het Hebr.: „de tweede maal”. Er aan vooraf gaat dus de eerste 

maal. Dit „de eerste maal” heeft geen betrekking op de terugkeer uit Babel, want toen kwam een 

deel der Joden uit Babel terug. Niet uit al de hier genoemde streken. Het „ten eersten maal” moet 

dus nog geschieden. Dit is dan waarschijnlijk een gedeeltelijke wederkeer van Israël voor de we-

derkomst van Christus. Het „ten anderen maal” heeft dan plaats na die wederkomst. 

 

Dan zal Efraïms nijd (die van het Tienstammenrijk) en Juda’s benauwing (die van het Twee stam-

menrijk) ophouden. 

 

Vs. 14 „Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het Westen en zij zullen teza-

men (dus Efraïm en Juda) die van het Oosten beroven, aan Edom en Moab zullen zij hun han-

den slaan en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn.” 

 

Ook hiervan is nog niets vervuld. Of wil men het vergeestelijken? Dan zij men consequent. Als met 

Efraïm en Juda in vs. 13 de „Kerk” bedoeld is dan ook in vs. 14. Dan zal de „Kerk” dus eenmaal het 

zwaard trekken. Doch tegen wie? Tegen de „wereld”? Zeer vreemd. Men ziet tot welke consequen-

ties men komt als men de Schrift, waar mogelijk, niet letterlijk neemt. Men late dit woord staan 

voor Israël in de toekomst. Dan is alles duidelijk. Ook het volgende: 

 

Jes. 11: 15, 16 “Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte (deel der Rode Zee) slaan en Hij 

zal Zijn hand bewegen tegen de rivier (de Nijl) door de sterkte Zijns winds en Hij zal dezelve 

slaan in zeven stromen en Hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En daar zal 

een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk 

als Israël geschiedde ten dage toen het uit Egypteland optoog.” 

 

Ook dit is onvervuld. Wil men een en ander zich geestelijk laten vervullen, dan geve men ons gees-

telijke schoenen om dit terrein te mogen betreden, anders kunnen we niet volgen. Te zeggen dat de 
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profetie heenwijst naar het heil dat de kerk des Heeren bij Christus’ eerste komst in beginsel en bij 

Zijn tweede komst in „volkomenheid” ontvangt, is afdoen aan Gods Woord. Jes. 11 zal zo vervuld 

worden als het er staat. Vs. 16 leert dat het zal zijn gelijk als toen Israël voor de eerste maal uit 

Egypte optoog. Toen werd de zee droog. Nu wordt het en die zee en de rivier, beide. De geestelijke 

drooglegging van een geestelijke zee en een geestelijke rivier waardoor men met geestelijke schoe-

nen kan doorgaan om naar een geestelijk land weder te keren is ons nog geestelozer dan winderige 

woorden en waterloze wolken. D.w.z. zinledig, gespeend van alle realiteit. Neen, het zal zijn zoals 

de Heere zegt in eenvoudige duidelijke woorden. 

d. JEREMIA. 

 

Jeremia spreekt van het Nieuwe Verbond dat de Heere met Israël en met Juda zal maken. 

 

Jer. 31: 31-34 „Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het Huis Israëls en met het 

Huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat Ik met hun vaderen ge-

maakt heb om hen uit Egypte uit te voeren, welk verbond met Mij zij overtreden hebben, hoewel 

Ik ze getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het Huis 

Israëls maken zal, spreekt de Heere; Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 

hart schrijven en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet 

meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: Kent den Heere, want 

zij zullen Mij allen kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want Ik zal 

hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken”. 

 

„Na die dagen”. Het komt ons het meest natuurlijk voor voor „die dagen” te nemen van vs. 27: 30 

„Ziet de dagen komen dat Ik het Huis van Israël en het Huis van Juda bezaaien zal met zaad van 

mensen en zaad van beesten. In die dagen zullen zij niet meer zeggen”... 
En dan vs. 33: “Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met den Huize Israël maken zal.” 

 

Evenals de Heere Israëls hand aangreep in Egypte en daarna het verbond van Horeb met hen maak-

te, zo zal Hij hun hand aangrijpen om hen uit al de landen der ballingschap op te voeren naar Kana-

an (Jer. 31: 24 en 28) en daarna een nieuw verbond met hen te maken. (Zie Jer. 31 :3). 

 

Het Nieuwe Verbond is voor Juda en Israël. En Juda en Israël is niet de N.T. gemeente die men 

„Kerk” noemt. Dit is licht te bewijzen uit Jeremia zelf. 

 

De tenra „het Huis Israëls” komt vijftien keer eerder in Jeremia voor, n.1. 2: 4, 26; 3: 18, 2.0; 5: 11, 

15; 9: 26; 10: 1; 11: 10, 17; 13: 11; 18: 6,6; 23: 8. Het is niets anders dan het Huis Israël, natuurlijke 

nakomelingen van vader Jakob. In Jer. 31 komt het drie maal voor, in vs. 27 is sprake van het be-

zaaien van het Huis Israël met het zaad van mensen en beesten. Kan dit een ,.geestelijk” Huis Israël 

zijn, de Kerk? Of staat dit geheel in de natuurlijke orde. Waarom moet men dan in vs. 31 en 33, 

enkele verzen verder, aan het Huis Israëls een geheel andere betekenis geven? 

 

Dit is dan weer de subjectieve maatstaf aanleggen, menselijk inzicht geven, eigen mening doorvoe-

ren. Voorts vinden we de term nog twee maal in Jer. 33 n.1. vs. 14 en 17 waar weer niet anders dan 

het „Israëlitische” Huis Israël bedoeld kan zijn, want in vs. 17 is sprake van Davids troon en in vs. 

18 van de Levietische priesters die brandoffers offeren. Dit geschiedt toch niet in de „Kerk”? 

 

e. EZECHIEL. 

Nu volgt Ezechiël, de profeet die eveneens tijdens de wegvoering werkzaam was. Van hem bespre-

ken we iets uit hfdst. 36 en 37. 
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Ez. 36: 24—28 „Want Ik zal u uit de Heidenen (d.i. Heidenvolken, niet-besneden volken) halen 

en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van 

al uw onreinigheden van al uw drekgoden. En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe 

geest geven in het binnenste van u en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een 

vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en Ik zal maken dat gij in 

Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het 

land dat Ik uw vaderen gegeven heb en gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn”. 

 

Ook dit alles is onvervuld. Israël moet nog komen in de grote nationale en tevens geestelijke weder-

geboorte d.i. van bovenaf. Deze is toekomstig naar Christus’ eigen woord in Mt. 19: 28 „En Jezus 

zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte (d.i. in de tijd 

van de wedergeboorte, n.1. van Israël) wanneer de Zoon der mensen zal gezeten zijn op de troon 

Zijner heerlijkheid (en dat is pas bij Zijn wederkomst, zie Mt. 25: 31) dat ook gij zult zitten op 

twaalf tronen, oordelende de geslachten Israëls”. 

Men leze hier niet: dat gij die Mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dus zonder komma. allereerst is 

Christus nimmer wedergeboren, dus kan men Hem daarin niet volgen, Ten tweede is men in de we-

dergeboorte volkomen passief en kan men er ook niemand in volgen. In Mt. 19 gaat het echter niet 

om de persoonlijke wedergeboorte, maar om de nationale, die van Ez. 36. 

 

Israël is thans nog onbekeerd, is nog niet gereinigd van al zijn onreinheden en drekgoden, heeft nog 

geen nieuw harten nieuwe geest, woont nog niet in het land der vaderen, ontvangt nog niet de zege-

ningen van vs. 30 en 33-36. Maar de keer zal komen en dan zullen Gods woorden, de vergeestelij-

kers ten spijt, zo bewaarheid worden als de Heilige Geest ze bij monde van Ezechiël, heeft laten 

neerschrijven. 

 

Ez. 37. Zeer bekend is het gezicht van het dal met doodsbeenderen. We citeren het gedeelte niet. 

Het is en wordt verschrikkelijk vergeestelijkt. Maar wie dit deden en nog doen, lezen over Gods 

uitlegging in vs. 11—12 heen. „Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse 

Huis Israël  Zo zegt de Heere: Zie Ik zal uw graven openen en zal ulieden uit uw graven doen 

opkomen, o Mijn volk Israël en Ik zal u brengen in het land Israëls. En Ik zal Mijn Geest in u 

geven en gij zult leven en Ik zal u in uw land zetten gij zult weten dat Ik de Heere dit gesproken 

en gedaan heb, spreekt de Heere”. 

 

We geven hierover geen commentaar. God zelf doet het. Waarom er nog mensenwoord aan toe te 

voegen. 

 

Hierop volgt het tweede beeld, dat van de twee houten, die tot één moet worden en die Jozef, de tien 

stammen en Juda, die twee stammen typeren, vs. 15-20. Dan volgt de verklaring van het beeld. Nu 

is een verklaring van een beeld steeds de volle werkelijkheid en niet nogmaals beeldspraak. 

 

Vs. 21, 22 „Spreekt dan tot hen: Zo zegt de Heere Heere. Zie, Ik zal de kinderen Israëls halen uit 

het midden der Heidenen waarheen zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen 

ze in hun land. En Ik zal ze maken tot een enig volk, in het land, op de bergen Israëls en zij zul-

len allen te  samen een enigen Koning tot koning hebben en zij zullen voortaan niet meer twee 

volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.” 

 

Vs. 24, 25. “En Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen samen een Herder heb-

ben en zij zullen in Mijn rechten wandelen en Mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zul-

len wonen in het land dat Ik Mijn knecht Jakob gezworen heb, waarin uw vaders gewoond heb-

ben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid en 
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Mijn knecht David zal hunlieder vorst zijn tot in eeuwigheid.” Men lette op „het land dat Ik Mijn 

knecht Jakob gegeven heb”. Dat is niet de hemel maar Kanaän. En wie mocht menen, dat het be-

trekking heeft op Israëls terugkeer uit Babel, loopt vast met de tijdsduur: „in der eeuwigheid”. Dit is 

voor ons weer de toekomende eeuw. Waarom het vers niet heel eenvoudig genomen zoals het er 

staat. Wat is er nu aan te vergeestelijken? Toch heeft men dit weer gedaan en heeft men van David 

Christus gemaakt. Zo is men van het licht in de duisternis geraakt. Wie echter inziet, dat de toe- 

komende eeuw, de „eeuwigheid” die hier bedoeld wordt, ook een tijdsperiode is, wie vasthoudt aan 

wat God zegt, gaat veilig en krijgt licht. Hij ziet dan dat David eenmaal vorst zal zijn, theocratisch 

vorst onder de Heere en Israël leiden en weiden zal „in der eeuwigheid”, de toekomende eeuw, de 

Messiaanse heilstijd. 

 

Over Ez. 40-48 volgt later een enkel woord. 

 

 

HET GEDEELDE KONINKRIJK 
  

 Het politiek gedeelde koninkrijk. 
  

 We zagen dat het woord „palag” in Ps. 55: 10 geen letterlijke betekenis heeft, maar wijst op een 

deling in, partijen. Welnu, die vinden we ook in het aardrijkskundig gedeelde koninkrijk. Ze worden 

weergegeven door het ijzer en het leem. Lezen we nog eens Dan. 2: 41. „En dat gij gezien hebt de 

voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld ko-

ninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien (d.i. waarom) gij 

gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem.” 

 

Het ten dele ijzer, ten dele leem, wijst op een politieke gedeeldheid. In het toekomstige rijk zullen 

hardere groepen en slappe, ja zelfs minderwaardige democratie gevonden worden (modderig leem). 

De eersten zullen het leem steun geven. Grote kracht zal bij sommige groepen voorkomen naast 

slap optreden bij andere. Wil men het scherper uitgedrukt zien: fascisme en democratie zullen in dat 

rijk naast elkaar voorkomen. Het zal dus twee partijen bevatten, politiek gedeeld zijn zowel in de 

basisrijken, de voeten, als de met deze verbonden kleinere staten, de tenen. Allerwegen zullen ze 

voorkomen, ijzer en leem. 

 

Terloops wijzen we op het verschil in woorden in vs. 41: pottenbakkersleem en modderig leem. Het 

eerste is al niet veel waard, het tweede nog minder. Het eerste is nog ergens voor geschikt, het 

tweede dient zelfs niet voor de pottenbakker, het is van ondeugdelijke kwaliteit. 

 

De kracht van samenhang zal zowel in voeten als tenen zeer gering zijn en de regeerkracht zwak, 

Het zal wel een groot rijk zijn, maar de kracht zal ontbreken. Zonder de ijzer-groepen zou het nau-

welijks kunnen bestaan. 

 

Bijzonder in de tenen schijnt deze toestand te zullen bestaan. Men zie Dan. 2-: 42. 

 

„En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en 

ten dele broos.” 

 

 Een niet op te heffen gedeeldheid. 
  

 Er is nog een gedeeldheid waarneembaar, en die niet op te heffen is. Dan. 2: 43. 
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„En dat gij gezien hebt ijzer, vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk 

zaad (d.i. huwelijk) vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten gelijk als zich 

ijzer met leem niet vermengt.” 

 

Wie is die “zij”. Zijn het de bestanddelen ijzer en leem? Dat is mogelijk. Dan staat er: die twee 

groepen zullen door onderlinge huwelijken tot een eenheid trachten te komen, maar het zal niet ba-

ten. De fascist blijft de fascist, de democraat de democraat. Ieder houdt vast aan zijn eigen beginsel. 

Het sterke en het zwakke vormen geen nieuwe substantie, die het midden tussen beide houdt. 

 

Die „zij” kunnen ook de „voeten” en de „tenen” zijn. Dan betekent vs. 43: De voet- en de teenrijken 

zullen zich onderling met elkaar vermengen om de gedeeldheid op te heffen, maar deze blijft. Ze 

vormen met elkaar geen nieuwe hogere eenheid, ze blijven hun nationaliteit in wezen behouden. 

 

Samenvatting.  
Als we het geheel nog eens overzien, blijkt het volgende: 

 

Het vijfde, thans nog toekomstige, rijk, zal bestaan uit twee basisstaten. Deze vormen geen volko-

men eenheid, het zijn twee voeten. Deze zullen aan zich verbinden een aantal andere, kleinere sta-

ten, waarschijnlijk tien. Elk vijf. Deze kleinere staten (kleinere omdat de teen kleiner is dan de 

voet), zitten onlosmakelijk aan de basisstaten vast, maar hebben t.o.v. elkaar zekere vrijheid of be-

weeglijkheid, zoals de tenen zich kunnen bewegen. Voeten en tenen vormen met elkaar een aard-

rijkskundig uiteenliggend gebied. Innerlijk zijn ze verdeeld in fascistische en democratische partij-

en. De sterkere groepen geven de zwakkere kracht en houden het geheel bij elkaar. Of deze of de 

staten zelf zullen zich door huwelijken met elkaar verbinden, maar ook dit bewerkt geen homogene 

(innerlijk gelijke) eenheid. Het geheel zal uit meerdere volken bestaan met aparte talen. Dit geeft 

nog een gedeeldheid aan, de taalgedeeldheid. Zo wijst het Woord gedeeld bijzonder treffend het 

karakter van het vijfde rijk aan. Het is in velerlei opzicht gedeeld. Er is: 

 

1. 

1. 

aardrijkskundige gedeeldheid, 

2. basis-gedeeldheid, 

3. rang-gedeeldheid, 

4. teen-gedeeldheid, 

5. partij-gedeeldheid 

6. volken-gedeeldheid, 

7. taalgedeeldheid. 

  

DE GROTE VERBORGENHEID VII 

 
De bedeling der genade Gods of der verborgenheid, 

Tot vorming van het lichaam heeft God een nieuwe bedeling geopend, die der genade Gods of der 

verborgenheid. 

 

Ef. 3: 2 „indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u 

die heidenen zijt,” 

 

Ef. 3: 9 “en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling (niet: gemeenschap) der 

verborgenheid zij.” 
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Dit is een bijzondere tijd. God had reeds Zijn genade geopenbaard. .,De wet is door Mozes gegeven, 

de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden”, zegt Joh. 1: 17. Christus’ optreden 

was reeds genade. Maar, daarbij bleef het niet. Paulus heeft het in Rom. 5: 17 over „overvloed van 

genade” en spreekt telkens weer in zijn oudste Brieven van de genade. Er was dus reeds veel gena-

de. Maar in Ef. 3: 2 spreekt hij van „de bedeling der genade Gods”. Dit moet dan wel iets zeer bij-

zonders zijn. En dat is het ook, want deze bedeling is er een van zuivere genade. In de Handelingen-

tijd, d.i. onder de werking van het Nieuwe Verbond, is er genade en oordeel. Men denke aan Ana-

nia’s en Saffira’s dood, aan de verblinding van Elynias de tovenaar door Paulus, aan het overgeven 

aan Satan van de hoereerder in Corinthe. In de bedeling der genade Gods zijn deze dingen er niet. 

Thans vergeeft God alle zonde en misdaden.(voor zover men een kind van God is natuurlijk!) 

 

Deze bedeling heet ook de bedeling der verborgenheid, omdat God hierin een zaak uitwerkt, die 

nimmer te voren ook maar in enig opzicht geopenbaard of afgeschaduwd is. In de ceremoniële of 

schaduwdienst van Israël, de inrichting en de bediening van de tabernakel, ligt veel typisch onder-

richt, onderricht dat zijn antitypische vervulling ontvangt in het Nieuwe Verbond. Daarin vinden we 

die aardse en hemelse groepen: Israël en de hogere Abrahamietische groep. En in deze laatste weer 

de graden van toenadering tot God: leviet, priester, hogepriester, voor type van de hogere N.T.-

groepen die wel allen erfgenaam werden van het Vaderhuis, maar die verschillende woning daarin 

kunnen hebben. Maar het Lichaam is hier nergens te vinden, het wordt nergens door afgeschaduwd. 

Nergens vinden we dat met de hogepriester anderen mogen ingaan in het heilige der heiligen, ner-

gens zelfs dat daar een zetel is om zich te zetten. Het N.T. openbaart in Hebreeën dat de toegang 

thans openbaar is, dus ook anderen mogen ingaan, dat er dus een antitypische hogepriestergroep ge-

vormd wordt. 

Maar in Efeze vindt men nog iets anders: dat er ook een groep gevormd wordt om mede aan Gods 

Rechterhand te zitten. En dat is ook nimmer van te voren geopenbaard. Dit was een absolute gehei-

menis „van alle eeuwen verborgen in God”, Ef. 3: 9. Dat is de grote verborgenheid. 

 

Deze bedeling is uitsluitend aan Paulus geopenbaard. 

 

Ef. 3: 2 “de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u (d.i. voor u)”. 

 

Ef. 3:3 „dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt”. 

 

Ef. 3: 7 “waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven 

is.” 
 

Ef. 3: 8 „Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven.” 

 

Col. 1: 24, 25 „Die mij nu verblijd in mijn lijden en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de 

verdrukking van Christus voor Zijn Lichaam, hetwelk is de gemeente, welker dienaar ik gewor-

den ben naar de bedeling van God, welke mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods.” 

 

De bedeling der genade Gods is geen voortzetting der Pinksterbedeling. Deze is door Petrus geo-

pend. Deze bedeling moet iets anders wezen. Paulus behoort niet tot de twaalven. Hij vervangt Ju-

das niet gelijk men vaak meent. Hij is de apostel der Heidenen, staat apart van de Twaalf. En niet 

alleen is zijn bediening een andere dan van deze uitverkoren groep, maar ook, in zijn latere brieven, 

is de inhoud der door hem ontvangen openbaring iets geheel anders, iets ongekends nieuws, iets 

waarvan nog nimmer gehoord was, een groot geheimenis, dat wel doorzien kan worden na openba-

ring, maar van te voren onbekend was. 
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TOT NUTTIGE STICHTING VIII 
 

NIET BESTAAN IN HET GERICHT. 

 

„Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering 

der rechtvaardigen, want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen 

zal vergaan.” Ps. 1: 5, 6. 

 

Er is steeds veel kaf onder het koren geweest. Het zal niet minder worden. Men is in onze dagen 

druk bezig in Nederland en ook in andere landen met de zuivering. Men kan die slechts in geringe 

mate doorvoeren, want ook hier schiet de mens te kort in inzicht of in kracht tot doorvoering of in 

beide. 

 

Eenmaal breekt de ware zuivering aan. Dan worden wat kaf en koren voor God is, gescheiden. Dan 

zal geen enkel kaf blaadje aan het koren blijven hangen. Dan zet zich het gericht. Niet het menselij-

ke, maar het Goddelijke. Dan zal de zaak der goddelozen voorgebracht en alles op het aller-

nauwkeurigst en zuiverst onderzocht worden. Geen daad zal vergeten worden, geen zaak overgesla-

gen. God zal ieder werk in het gericht brengen, Pred. 12: 14, en naar het zuiverste recht laten von-

nissen. En Hij zal geen nationale rechtsnormen aanleggen, naar die van Zijn wet. Deze zullen veel 

strenger zijn dan die welke mensen scheppen. Dan zal er ook niemand doorglippen, want Hij weet 

alle dingen en, Hij houdt de goddeloze niet voor onschuldig. 

 

Welk een gericht zal dat worden. Dingen die men bedekt heeft, daden die men heeft willen verdoe-

zelen, moorden waarvoor men niet gestraft is geworden, diefstallen die men heeft gepleegd, afper-

singen die men heeft gedaan, woekerprijzen die men heeft geëist, slagen die men onschuldigen 

moedwillig heeft toegebracht, het sadisme van concentratie- en vernietigingskampen, dat hier niet 

achterhaald is geworden, de vernieling die men ten koste van duizenden heeft aangericht, in één 

woord, alle boze stukken komen in het gericht. En geen der boosdoeners zal daar bestand zijn voor 

het onderzoek en de openbaarmaking. Ook zal geen hunner een plaats krijgen bij hen die als recht-

vaardigen zullen staan. Al hebben dezen het hier nog zo moeilijk, al gedijen hier de goddelozen, 

men wachte Gods gericht af, de ware grote zuivering.

 

Al is het dan vaak moeilijk te moeten verkeren met de goddelozen, al zullen deze nog ontzettend 

veel kwaad doen, we moeten ze dragen tot het gericht zal zitten. Laten we hier voor hen bidden of 

ze tot bekering mogen komen. Want God is, behalve liefde, ook een verterend vuur. 

 

Israëls Herstel en Toekomst 
 

Wij nemen steeds voor het Huis Israël het Huis Israël, d.w.z. de natuurlijke nakomelingschap van 

Jakob. 

 

Zo doen we ook met het Huis Juda. De term komt tien maal voor in Jeremia, n.1. 5: 18; 5: 11; 11: 

10, 17; 12: 14; 13: 11; 31: 27, 31; 38: 14 en 36: 3. In alle gevallen buiten Jer. 31 betekent hij: de 

nakomelingen van Juda, Waarom ook niet in Jer. 31: 27 en 31. Waarom niet de objectieve norm 

genomen, die zichzelf steeds gelijk blijft? 

 

Maar, zal men zeggen, spreekt Hebreeën 8: 8 dan niet van het Nieuwe Verbond en is Hebreeën dan 

niet voor de Kerk? Neen, Hebreeën is voor de Hebreeën. Het handhaaft juist Israël en Juda. Overal 

waar testament staat in Hebreeën en verder in het N.T., leze men verbond. En de verbonden zijn 
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voor Israël. Zoals Paulus zelf zegt in Rom. 9: 4. Hunner zijn de verbonden. Ook het Nieuwe Ver-

bond. Het bloed voor dat Verbond is door Christus vergoten, het wordt gemaakt met Israël en Juda. 

Niet met de kerk. We kunnen hierover niet verder uitweiden, maar nemen ook in Hebr. 8:8; Huis 

Israël en Huis Juda voor Israël. God zegt het, dus zo is het. 

 

f. ZACHARIA. 

 

Zacharia en Maleachi zijn profeten, die na de ballingschap optreden. Vinden we bij hen nu bewij-

zen, dat de profetieën aangaande Israëls herstel vervuld zijn? Integendeel, zij spreken evenzo van of 

wijzen op een toekomstig herstel. Zo heeft God, Die wist hoezeer men Zijn woord zou vergeestelij-

ken, hiermee een overtuigend bewijs gegeven dat Israëls herstel iets anders is dan de wederkeer uit 

Babel. 

 

Zach. 8: 7 „Zie, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van den opgang der zon (het oosten) en uit 

het land van den ondergang der zon (het westen)”. 

 

Dit woord kan niet vervuld zijn bij de terugkeer uit Babel, want het werd tot het reeds teruggekeer-

de volksdeel gesproken. Aan dit deel geeft de Heere een profetie van een veel groter verlossing. De 

Heere zou ze ook verlossen uit het land van het westen. Er waren er al heel wat naar Egypte ver-

plaatst, er heen verhuisd onder de regering van Ptolomeus, koning van Egypte. We lezen echter 

nergens in de Schrift, dat zij daaruit verlost zijn. Verlossen houdt in een gedwongen ballingschap. 

Dat hadden de naar Egypte verplaatsten niet. Ze konden vrij terugkeren, maar hadden het er goed. 

Zo ziet het Woord van Zacharia dus op iets anders en is nog onvervuld. 

 

Zach. 8: 20-28. „Alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog zal het geschieden dat de volken en 

inwoners van vele steden zullen komen en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners 

der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan om te smeken het aangezicht des Heeren en 

den Heere der heerscharen te zoeken, ik zal ook henengaan. Alzo zullen vele Volken en machtige 

Heidenen (niet-besneden volken) komen om de Heere der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en 

om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heere der heerscharen: Het zal in die da-

gen geschieden dat tien mannen uit allerlei tongen der Heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen 

zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God 

met ulieden is.” 
 

„Hiermee wordt te kennen gegeven, dat de heidenen in groot getal en met groten ijver zich zullen 

begeven tot de Christelijke kerk, die eertijds alleen bij de Joden was.” Aldus de kanttekenaar. 

 

De hele kerkgeschiedenis door hebben we nimmer van de vervulling dezer profetie gelezen, zoals 

de kanttekening aangeeft. Hij had het beter kunnen omkeren en zeggen, dat tien Joodse mannen de 

slip van een gelovige uit de Heidenen zouden aangrijpen en zeggen: Wij gaan met u naar de Chris-

telijke kerk. 

 

Men neme dit woord letterlijk. Het zijn letterlijk de Volken en de inwoners van letterlijke steden, 

die eenmaal letterlijk naar Jeruzalem zullen gaan met een letterlijke Joodse man. Waarom een Jood-

se man van Zach. 8 figuurlijk genomen moet worden voor een gelovige uit de Heidenen en in Hand. 

10: 28, waar Petrus zich een Joods man noemt, letterlijk, ontgaat ons. 

 

Zach. 8: 20-23 is voor ons onvervuld en moet het nog worden. 

 

Zach. 12: 10, 11 „Doch over het Huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten 

de geest der genade en der gebeden en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben 

en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enige zoon en zij zullen bitter-
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lijk kermen gelijk men kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage 

groot zijn en het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder: het geslacht van het Huis Davids 

bijzonder en hun vrouwen bijzonder, en het geslacht van het Huis Nathans bijzonder en hun 

vrouwen bijzonder, het geslacht van het Huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het 

geslacht van Simeï bijzonder en hun vrouwen bijzonder; al de overige geslachten elk geslacht 

bijzonder en hun vrouwen bijzonder.” 

 

De kanttekenaar weet met dit vers geen raad en legt het maar verder niet uit. Het schijnt niet te ver-

geestelijken. 

 

Dat het toekomstig is, bewijst Openb. 1: 7, waar Johannes het citeert: 

 

„Zie Hij (Christus) komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorsto-

ken hebben en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven, ja amen.”  
Lees voor „aarde” land, in overeenstemming met Zacharia; in het Grieks is er één woord, dat door 

„land” en „aarde” kan worden vertaald; het hangt dus niet van de Schrift, maar van de vertalers af 

hoe het in het Nederlands en andere talen zal luiden. 

 

Zacharia ziet dus op de wederkomst van Christus. Voor wie komt Hij dan allereerst? Voor Zijn 

volk, zie 12: 4, 8, 9. Het zal in grote benauwheid zijn vanwege de Heidenen (Dan. 12: 1). De Heere 

zal het verlossen. Men ziet dat Zach. 12: 10 e.v. geheel toekomstig is. De geslachten van Israël zijn 

er dan ook weer. Israël is weer ten dele in zijn land teruggekeerd en de Heere zal andermaal de 

geest uitgieten. Zie Joël 2: 27-32. Op Pinksteren werden slechts de eerstelingen gegeven. „En het 

zal geschieden, al wie den naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want op den 

berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn gelijk als de Heere gezegd heeft en dat bij de over-

geblevenen, die de Heere zal roepen.” Joël 2: 32. 

 

In Zach. 14 hebben we een verdere beschrijving van ’s Heeren wederkomst. 

 

Zach. 14: 2 „Want Ik zal alle Heidenen (d.i. niet besneden volken) tegen Jeruzalem ten strijde 

verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zul-

len geschonden worden en de helft zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal 

uit de stad niet uitgeroeid worden.” 

 

De kanttekenaar legt dit aldus uit: 

 

„Verstaat men deze profetie van de belegering van Jeruzalem door Vespasianus en Titus (in het 

jaar 69 en 70 na Chr., Schrijver), zo is het te zeggen, dat de godzaligen voor de vaste belegering 

der stad zullen uitgaan naar het stadje Pella en alzo bij het leven zullen blijven. Dit is dat derde 

deel, waarvan de profeet gesproken heeft hfdst. 13 vs. 8, 9.” 

 

Waninzicht maakt hier dus heel iets anders van. Hier staat: de helft die uitgaat, gaat in gevangenis. 

De kanttekenaar zegt: zij die uitgaan, gaan naar Pella. Maar dat was geen gevangenis. Verder zegt 

Zacharia, dat de helft gevangen wordt, de andere helft dus niet. De Kanttek. maakt daar een derde 

deel van. 

 

Voor ons is dit woord onvervuld. Nog nimmer zijn al de Heidenen tegen Jeruzalem opgetrokken. In 

het jaar 70 trok alleen het Romeinse volk op. Toen werd geheel Jeruzalem’s bevolking in gevangen-

schap geleid en niet een deel. 

 

Zach. 14: 3 „En de Heere zal uittrekken en Hij zal strijden tegen die Heidenen. En Zijn voeten 

zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt en de Olijfberg zal in tweeën 
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gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de 

helft des bergs zal wijken naar het noorden en de andere helft naar het zuiden.” 
 

Kanttekenaar bij: „Zijn voeten zullen ............  staan”: Te weten ten tijde van Christus, die op de 

Olijfberg verkeerd heeft, aldaar Zijn lijden aangevangen en ten hemel is gevaren.” 
 

Bij: „Een zeer grote vallei”: Dat is, zodat er een zeer groot dal tussen die twee helften van den 

berg zal wezen en dat men Jeruzalem bescheidenlijk zal kunnen zien liggen, hetwelk tevoren met 

dezen berg en andere als bedekt lag of verborgen was. 

 

Versta dit van het geestelijk Jeruzalem, namelijk de kerk Gods, waarvan de heidenen, vóór de 

komst van Christus, geen kennis hadden, maar dan zullen alle hindernissen, die de heidenen de 

toegang tot Christus en Zijn kerk konden verhinderen of afsnijden, weggenomen worden en zij 

zullen een open pas hebben tot denzelven.” 

 

Men ziet welk een opvatting onze vaderen van de zaak hadden en hoe het Woord door hen ont-

wricht werd. Maar staan zij die in onze dagen de termen vergeestelijken, niet vlak naast hen? 

 

 

Het gedeelde Koninkrijk 
 

De verborgenheid van Daniël 2.  

Er staat in Dan. 2 een verborgenheid. Deze wordt te veel uit het oog verloren. Er staat, dat de Steen 

vermaalt ijzer, koper, leem, zilver, goud (volgens de Griekse vertaling is de volgorde: leem, ijzer, 

koper, zilver en goud, wat veel juister is), vs. 35 en 45. Hij slaat het Beeld aan zijn voeten, vs. 34, al 

de stoffen, waaruit het Beeld bestaat, worden tezamen vermalen, vs. 35. 

 

Hieruit volgt een zeer belangrijke conclusie: in de eindtijd is het gehele beeld er weer, zijn al de 

rijken, die er na elkaar geweest zijn, weer naast elkaar aanwezig. Dat is de verborgenheid van Dan. 

2. Dan. 2: 44 bevestigt dit nader. Het zegt, dat de God des hemels in de dagen van die koningen een 

koninkrijk verwekken zal. Dus al die rijken zijn dan aanwezig. 

 

Over dit punt weidt Daniël bij Nebukadnezar niet uit. Hij zelf had daar nog geen kijk op. De ver-

borgenheid ligt er wel in Dan. 2, maar wordt de koning niet verklaard. Pas 64 jaar later wordt ze 

Daniël in een droom geopenbaard (Daniël 7). Toen pas zag Daniël wat Dan. 2: 44 inhoudt: in de 

dagen van die koningen. Echter niet toen hij een jonge man was. Met een grote profetische pennen-

trek overbrugt het Woord de opeenvolging der rijken en hun weer gelijktijdig aanwezig zijn in de 

eindtijd. Tussen Dan. 2: 43 en 44 ligt Dan. 7 als nadere historische uitwerking. Daarover spreken 

we hier niet. We verwijzen de onderzoekende lezer naar onze uitgave: „Uit Israëls Profetie”, waar 

dit punt in behandeld wordt. (Zie: Het boek Daniël bij hfdst. 7). 

 

Herstel van het Romeinse rijk?  

Vele gelovigen menen dat het Romeinse rijk weer hersteld zal worden. Dit is onjuist. Ten eerste 

bezat het Romeinse rijk Médo-Perzië niet. Toch is het „zilver” eenmaal in het beeld 

aanwezig, dus ook Médo-Perzië. Indien het Romeinse rijk hersteld zou worden, zou Perzië er buiten 

vallen. Deze mening is dus niet te aanvaarden, wat het Oosten betreft. Ten tweede komt er nog een 

vijfde rijk, dat buiten het oude Romeinse rijk opkomt. Waar dit ook moge liggen, er zou uit volgen, 

dat, indien het Romeinse rijk hersteld zou worden, dit rijk er niet in zou liggen. Ook hier is die me- 

ning dus onaanvaardbaar. 

 

Is alles dan onjuist in deze mening? Neen. Het West-Romeinse rijk zal eenmaal als ijzer in het beeld 

tegenwoordig zijn. Niet het gehele rijk zal hersteld worden in zijn oude kracht. Er is dus slechts iets 
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van waar. Wie inziet, dat er geen vier, maar vijf rijken zijn in Dan. 2 en enigszins de kaart nagaat, 

zal moeten toestemmen, dat de hierboven vermelde mening niet verdedigd kan worden. 

 

 

WAT KAN HET VIJFDE RIJK ZIJN? 

(Gissing) 

Vijfderlei gebied.  
Tenslotte behandelen we de vraag: Wat kan het vijfde rijk zijn? D.w.z. waar is het eenmaal moge-

lijk te zoeken? 

 

Wat we nu gaan schrijven, is een gissing. Dit zetten we uitdrukkelijk voorop. Gissen kan doen mis-

sen. 

 

We hebben reeds gezegd, dat het vijfde rijk ontstaan zal buiten het vierde. In zijn grensgebied zal 

het er evenwel aan de een of andere zijde mee verbonden zijn. Dit leert het beeld immers: de stoffen 

waaruit het opgebouwd was, sloten aan elkaar. En de geschiedenis leert, dat, hoewel de kern van 

een nieuw wereldrijk steeds buiten het voorafgaande rijk ligt, een of ander randgebied daaraan 

grensde. Perzië had randgebied van Babylonië in zich, Griekenland van het Perzische rijk, Rome 

van Griekenland. Zo zal ook het vijfde rijk randgebied van het vierde in zich hebben. 

 

Welke delen van het Romeinse rijk zouden nu delen van het vijfde rijk kunnen zijn. Hiervoor ko-

men vijf gebieden in aanmerking. 1. De Sahara, 2. Perzië, 3. Rusland, 4. Duitsland, 5. Engeland. 

 

1. Is het de Sahara of Afrika? Het Romeinse rijk had de kust van Noord-Afrika in bezit. Kan het 

vijfde rijk nu soms in de Sahara of in nog groter deel van Afrika komen te liggen? We achten dit 

uitgesloten. Het is waar, men wil in de Sahara wateraders open leggen en er dorpen doen verrijzen. 

Maar we geloven niet dat we in Afrika een rijk zullen zien ontstaan, dat alle trekken van Dan. 2: 41-

43 in zich heeft. Zelfs al nemen we geheel Afrika, dan nog niet. Dit werelddeel heeft de bevolking 

van 150 a 160 miljoen inwoners, merendeels negers. Meent men dat daar een industriestaat ontstaan 

zal, die uiteindelijk ook de wereld zal beheersen? Dat doet het vijfde rijk nog wel niet zozeer, maar 

het zal toch voor een deel uitgroeien tot een militair monsterrijk. Bovendien moet het een gedeeld 

rijk zijn. Dit is Afrika niet. We zullen het daarom niet in Afrika, in het Zuiden, moeten zoeken. 

 

2. Is het Perzië? Nu het Oosten. Daar was een deel van Perzië randgebied van Rome. Kan Perzië 

soms het vijfde rijk zijn? Daarvoor is het veel te klein, veel te weinig industrieel en is het ook geen 

gedeeld rijk. Bovendien is het het tweede rijk geweest. Waar het eenmaal weer terugkomt, kan het 

nu niet tevens het vijfde rijk zijn. Engels Indië is geen randgebied geweest, komt dus ook niet in 

aanmerking. In het Oosten is het dus ook niet. 

 

3. Is het Rusland? Kan het gedeelde koninkrijk het Russische rijk soms zijn? Vroeger meenden we 

dit. We dachten: Het moet een zeer groot rijk zijn, want het leven van de eindtijd zal alleen door 

grote rijken beheerst worden. Daarom meenden we dat het Rusland wel kon wezen. We hadden 

geen inzicht in de betekenis van „gedeeld”. 

 

Thans geloven we dit niet meer. In 1940 zijn we van opinie veranderd, omdat we de betekenis van 

het woord „gedeeld” ontdekten. Rusland voldoet niet aan de gestelde kenmerken. Het is aardrijks-

kundig niet gedeeld, het heeft geen koloniën en ligt slechts in Eurazië (Europa-Azië) wat een aard-

rijkskundige eenheid vormt. Er moeten voorts twee voeten zijn, Rusland alleen kan het rijk niet zijn. 

Er zou een, ander bij moeten komen. Welk? Amerika? Of Engeland? We geloven niet dat deze 

combinatie ontstaan zal. Zulk een monsterverbond lijkt ons onbestaanbaar. We geloven eerder dat 

Rusland de grote tegenspeler zal zijn tegen beide. Bijzonder tegen Engeland. O.i. zal het Rusland 

zijn die het vijfde rijk doet ontstaan door tegenpolitiek. Het zal Rusland zijn die Israël verhinderen 
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zal zijn tempel terug te krijgen omdat het de Mohammedanen zal steunen tegen Engeland en Ame-

rika in. Zal er eenmaal een wereldrijk ontstaan, dan moeten ook de wereldzeeën beheerst worden. 

Kan Rusland dit? Zal het Russische rijk ook ijzer en leem in zich hebben? Of zal het Bolsjewistisch 

zijn, d.w.z. één partij hebben als regerende macht. We geloven niet dat het Rusland zal zijn, dat 

eenmaal met een deel van het Romeinse rijk het vierde dier van Dan. 7 zal vormen. Dit kan niet 

omdat hierin gesproken wordt van een Westerse macht. Niet in deze bewoordingen, maar met een 

enkele uitdrukking: Het vierde monsterrijk zal alles vertreden en verslinden wat ten oosten er van 

ligt. Dus ook Rusland. Maar dan is Rusland niet het vijfde rijk. (Zie: Uit Israëls profetie bij Dan. 7). 

 

4. Is het Duitsland? Kan het vijfde rijk ook Duitsland zijn? Ook dat geloven we niet. Ook het Duitse 

rijk is geen „gedeeld” rijk, d.i. aardrijkskundig versplitst. Het zou, indien het al in aanmerking 

kwam, zich moeten combineren met een ander, Engeland of Amerika. We geloven niet aan zo’n 

combinatie. Hoogstens kan Duitsland een „teen” van een van beide worden. We merkten reeds op 

dat de Romeinen het rijk bezeten hebben tot aan de Elbe, dus ongeveer de helft. Mogelijk zal het 

aan het vijfde rijk verbonden zijn. Of het zou mee moeten gaan doen met Rusland. In de politiek is 

alles mogelijk. Toch geloven we eerder dat Amerika of Engeland het op zijn hand krijgt dan Rus-

land. Maar gissen doet missen. In elk geval zien we er geen wereldrijk uit groeien, geen voetrijk 

zoals het vijfde rijk heeft. Het Noorden levert dus ook niet het grensgebied voor het vijfde rijk. 

 

5. Is het Engeland? Is het vijfde rijk dan soms Engeland? 

 

Dit is aardrijkskundig gedeeld, ligt met zijn Dominions in alle werelddelen, omspant een vierde deel 

der aarde naar gebied en aantal inwoners. Het is dus een groot rijk. Echter, alleen kan het het vijfde 

rijk niet zijn. Er moet er een bij. Dat kan zeer goed Amerika wezen. 

 

In die richting gaan thans onze gedachten. Amerika de tweede voet. Alleen is er een bezwaar: Ame-

rika, d.w.z. de Verenigde Staten, zijn zelf niet aardrijkskundig gedeeld. We kunnen de Filippijnen er 

wel bij rekenen en men weet niet waar het nog meer vaste voet zal krijgen. Dit weten we nu nog 

niet. Mogelijk krijgt het in andere werelddelen zulke connecties, dat het in enig opzicht, b.v. eco-

nomisch, wingewesten worden. Men denke aan Duitsland, China, Ned. Indië en wie weet wat er 

nog volgt. 

 

Wat zijn de tenen? 
Indien we in Engeland en Amerika de twee voeten mogen zien, wat zijn dan de tenen? Dit is thans 

nog niet bepaald te zeggen. In Europa kunnen we er mogelijk enkele noemen. Zo kunnen teenrijken 

worden: Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland-België (als een eenheid bezien). Noorwegen, Zweden, 

Finland?, Duitsland?, Canada?, Zuid-Afrika?, Australië? We gissen slechts en men weet: gissen 

doet missen. We weten het niet. We menen echter dat de West-Europese Statenbond, die komen zal, 

teenrijken zal vormen. Welke er nog meer bij zijn? Misschien Oostenrijk, Zwitserland. We weten 

het niet. Maar komen zullen ze. Hier is de profetie nog verborgen en de laatste rolkrulling nog op-

gerold. 

 

Frankrijk, België, Nederland zijn eveneens gedeelde koninkrijken met hun overzeese gebieden. Ze 

zullen ongetwijfeld een rol spelen in het vijfde rijk. 

 

 

SATANS DRIJVEN. 
 

Satan wil een wereldrijk stichten. 
 Satan wil een wereldrijk stichten. Daarover zal de mens der zonde, het eerste Beest van Openb. 13 

moeten regeren. Hij deed reeds verschillende pogingen daartoe. Lodewijk XIV en Napoleon b.v. 

waren hierin zijn werktuigen. Toen kwam Duitsland. Dit is een zeer gewillig werktuig geweest. 
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Eerst onder Wilhelm II, toen onder Hitler streefde het ernaar, de wereldheerschappij te verkrijgen. 

Dit moest falen, omdat het zijdelings een onderstboven werpen was van wat God voorzegd heeft, 

n.1. dat het vijfde rijk, de inleiding tot het wereldrijk, een gedeeld koninkrijk zal zijn. 

 

Begrijp ons goed. Dat vijfde rijk komt niet omdat God dit daar stelt, maar Hij heeft voorzien dat het 

komen zal en dit profetisch laten vastleggen. En nu dit eenmaal neergeschreven is, kan niemand er 

iets meer aan veranderen. Elk rijk dat dit zou willen doen, onbewust of bewust, zal vallen en versla-

gen worden. Elke persoon, die dit nastreeft, komt ten val. 

 

Mogelijk heeft Satan, de grote door-elkaar-werper, nog niet genoeg geleerd en zal hij zich nu op 

Rusland werpen om dit op te zetten tegen Gods profetie. Rusland ligt daar zeer voor open, omdat de 

leiders een stelsel voorstaan, dat God-loos is. Wat van God afvalt, doet God en mensen kwaad. Niet 

dat in West-Europa het Christendom zo goed is. Ook daar vervlakt en verwatert alles. Toch is er 

nog een zekere bewarende traditie. Als deze doorbroken wordt, en dat zal ook eenmaal komen, dan 

kan Satan daar zijn kracht beproeven. Dat zal hij zeker doen, als hij in Rusland faalt. Wat ook zal 

geschieden. 

 

Als Satan nu zijn kracht op Rusland zet, ontstaat er een derde wereldoorlog. Reeds nu is de wereld 

in twee delen verdeeld: West-Oost. Het is de uitkomst van de pas geëindigde oorlog geweest, dat er 

thans in wezen slechts nog twee partijen in de wereldpolitiek spelen: West en Oost. Ze spelen thans 

nog. Eenmaal wordt het vechten. Indien Engeland en Amerika met West-Europa, misschien met de 

Scandinavische landen, nog meer het gedeelde koninkrijk gaan vormen, zal er, indien Rusland hier 

tegenin gaat, door Satans drijven, een derde wereldoorlog uitbreken. Daarin zal Rusland uiteindelijk 

verslagen worden. Welke enorme offers aan mensen zal dit wel niet kunnen kosten. Vallen zal het, 

indien het zich vergrijpt aan het door God in de profetie vastgelegde, dat niet gebroken kan worden. 

Vanzelf kunnen wij of anderen een onjuiste verklaring geven. Die kan en zal wèl gebroken worden. 

Maar het profetisch woord nimmer. 

 

Men mene niet, dat het vijfde rijk wel in lijn met de profetie zal blijven, omdat het daar kijk op en 

in heeft. Evenmin als de andere rijken, die er zich tegen verzet hebben. Alle volken zijn met een 

omwindsel omwonden, zegt Jesaja in hfdst. 25. Men zal dit rijk niet stichten, omdat God het gezegd 

heeft, dat het komen zal, maar het zal door de loop of de drang der omstandigheden opkomen en 

dan beantwoorden aan wat God voorzegd heeft. 

 

Uiteindelijk zal Satan zich op dat vijfde rijk werpen, hetzij om er bijzonder vat op te krijgen, hetzij 

om het te doen vergaan. Zeer waarschijnlijk het laatste. Dan komt de laatste fase, het zesde rijk. Dat 

is de herleving van alle vorige rijken in beestelijk karakter (Dan. 7). Satan zal het geweldige militai-

re monsterrijk van Dan. 7 tot wereldrijk maken en er daarna de mens der zonde ten hoofd van ver-

heffen. Hiermee krijgt hij de gehele wereld in zijn macht. 

 

 

DE GROTE VERBORGENHEID VIII 
 

Het bijzondere opsommend, vinden we het volgende: 

 

le. De bedeling der verborgenheid, waarin het Lichaam van Christus gevormd wordt, is in God ver-

borgen geweest, d.w.z. nergens in vroegere Bijbelboeken op enige wijze geopenbaard, noch in dui-

delijk Schriftwoord, noch in type. Dat de Heidenen zouden delen in de zegeningen van Abraham 

was nimmer een verborgenheid. Gal. 3: 8 snijdt dit bij de wortel af. De grote verborgenheid was dus 

iets anders. 

 

2e. De bedeling der verborgenheid met zijn geheel nieuwe inhoud is aan Paulus door een bijzondere 
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openbaring bekend gemaakt en wel tijdens zijn eerste gevangenschap. „Om deze oorzaak ben ik 

Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt.” Ef. 3: 11. Dus niet eerder. 

 

3e. De inhoud der verborgenheid is, dat God een Lichaam vormt, waarvan Christus het Hoofd is en 

waarvan de leden mede gezet werden in de overhemelse gewesten aan Gods Rechterhand. 

 

4e. Dit Lichaam wordt gevormd in stilte, onder een zwijgende hemel, zonder zichtbare of hoorbare 

openbaring van Gods macht. Alle tekenen uit de Handelingentijd ontbreken thans. Dezelfde Paulus, 

door wiens voorschootsvel en zweetdoeken genezingen tot stand kwamen, kon later een Epafroditus 

niet genezen, Fil. 2: 26, 27, en moest een Trofimus ziek te Milete achterlaten, 2 Tim. 4: 20. Beide 

bewijs voor de verandering der bedeling 

 

5e. De bedeling der verborgenheid heeft het Woord Gods tot volheid gebracht. “Welker dienaar ik 

geworden ben naar de bedeling van God, die mij gegeven is om te vervullen (d.i. tot volheid te 

brengen) het woord Gods”, Col. 1: 25. God heeft in deze openbaring Zijn laatste woord gegeven. 

Hij heeft het hoogste en uitnemendste voor het mensenkind gedaan. hoger kan het niet gaan: in een 

Lichaam met Christus als Hoofd in de overhemelse gewesten geplaatst te worden in Gods Rechter-

hand. God kan nu niet anders doen dan zwijgen totdat de bedeling haar loop heeft vervuld en op-

houdt. Dan wordt de lijn met Israël weer aangeknoopt. 

 

6e. Deze bedeling is bijzonder voor de Heidenen, d.i. Volken. „Voor u die Heidenen zijt”, Ef. 1: 

13, 3: 1, 8, “voor hen die eens zonder Christus waren, vervreemd van het burgerschap Israëls, 

vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hadden en zonder God in de wereld”. 

Deze worden van vreemdelingen en bijwoners niet alleen medeburgers der heiligen, dat is nog de 

Abrahamietische sfeer, maar: huisgenoten Gods, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten van Chris-

tus, mede lichaam, Ef. 2 en 3. Dit wil niet zeggen, dat de Joden daarvan uitgesloten zijn, want Pau-

lus was het eerste lid, en een Jood. Maar in deze bedeling alle volken voor God gelijk staan; de Jood 

heeft geen voorrang meer, Israël is weer Lo-Ammi, niet-Mjn-Volk geworden, en kan nergens aan-

spraak op maken. Het is niet afgezonderd van de Volken en zijn besnijdenis wordt als voorhuid 

gerekend. 

 

7e. De bedeling der verborgenheid openbaart de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, Ef. 3: 8. 

„Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de Heidenen door het 

evangelie te verkondigen den onnaspeurlijke rijkdom van Christus.” Dat Christus profeet zou zijn, 

voorzei Mozes reeds, Deut. 18. Dat Hij priester zou zijn, voorzei David, Ps. 110. Dat Hij koning 

zou zijn, voorzei o.a. Zacharia, hfdst. 5: 13. Maar dat Hij Hoofd zou zijn van een groep Adamskin-

deren, uit alle Volken, ook uit Israël, is als een openbaring, te lezen en is daarom onnaspeurlijk. Dit 

was verborgen in God. 

 

Christus is Abrahams Zaad, Gal. 3. Hij is Abrahams Zoon, zowel naar de natuurlijke als naar de 

geestelijke lijn. Maar indien Hij t.o.v. deze laatste niet groter en meerder ware, dan stond Hij met 

Abraham op één lijn, dan was Zijn geloof in wezen niet omvangrijker. Maar zo is het niet. Christus 

overtreft hier de vader der gelovigen; Zijn geloof reikt veel verder; het reikt tot het zitten aan Gods 

Rechterhand. En nu heeft God wat gedaan. Tot bijzondere verheerlijking van de Zoon Zijner liefde 

voegt Hij Hem een groep toe die mede daar gezet wordt. Dit was een verborgenheid in Hem onna-

speurlijk de eeuwen door, maar voorgenomen ter verheerlijking van Christus. Zo bezien is deze 

bedeling een absolute noodzakelijkheid om aan te tonen, dat Christus’ geloof verder reikt dan dat 

van Abraham en door dat geloof anderen mede gezet worden boven de gelovige Abraham. 
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MOEILIJKHEDEN ONDERVANGEN. 

 

Tweeërlei oorzaak. 

We willen in een nieuw hoofdstuk nog enige dingen bespreken. Dit is èn voor hen die reeds enigs-

zins of in meerdere mate van de verborgenheid gehoord hebben of er mee bekend zijn èn voor hen 

die bij het lezen der Schrift bezwaren voelen oprijzen die het voorgaande schijnen te verzwakken of 

te weerspreken. 

 

De leer der Verborgenheid vraagt Schriftkennis en Schriftinzicht. Het eerste kan men zich door on-

derzoek van het Woord eigen maken. Hierbij kan men door anderen of door geschriften geholpen 

worden. Daardoor kan het inzicht zelf zich verdiepen. Er is echter meer voor nodig, iets dat wij niet 

geven kunnen: „de geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, verlichte ogen des ver- 

stands, opdat men moge weten de hoop van Zijn roeping, de rijkdom van de heerlijkheid Zijner 

erfenis in de heiligen en de uitnemende grootheid Zijner kracht die Hij gewrocht heeft in Chris-

tus als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem gezet heeft in Zijn Rechterhand in de over-

hemelse gewesten”. Deze laatste dingen kunnen we niet geven. Evenmin als Paulus het zijn lezers 

doen kon. Daarom bidt hij er voor, Ef. 1: 15-22. De moeilijkheden kunnen dus voortkomen uit 

tweeërlei: uit een gebrek aan voldoende kennis der Schrift en uit een niet ontvangen hebben van de 

Geest der openbaring. Het eerste is van onze kant te ondervangen; het laatste is alleen Gods werk. 

 

De twee verborgen verheden van Ef.3.  

 Moeilijkheid voor het rechte staan en inzicht geeft allereerst Ef. 3. Daarover willen we een en an-

der zeggen. 

 

In Ef. 3: 1-7 is sprake van twee verborgenheden. Door de onjuiste vertaling blijft dit voor de gewo-

ne Bijbellezers verborgen, of is dit gedeelte althans verwarrend. In vs. 4 staat in de S.V.: „mijn we-

tenschap in deze verborgenheid van Christus”. Verder staat vs. 4 tussen haakjes waardoor men dit 

als een tussenzin leest Als men dan nader bij de zaak stilstaat leest men: 

 

„Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid ...... welke in andere 

eeuwen de kinderen des mensen niet is bekend gemaakt gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn 

heilige apostelen en profeten door den Geest namelijk dat de Heidenen mede erfgenaam zijn en 

van hetzelfde lichaam ... enz.”. Zo komt men tot de conclusie, dat de verborgenheid van het Li-

chaam vroeger toch ook reeds enigermate is bekend geweest en gaandeweg nader is ontvouwd. Wel 

wisten de Ouden er nog niet zoveel van, niet zoveel als de N.T. gelovigen, maar wel iets. Deze op-

vatting is nu geheel onjuist. Dit komt doordat de St. V. hier „deze” heeft staan terwijl het „de” moet 

zijn en omdat ze alleen vs. 4 als tussenzin beschouwt en tussen haakjes zet en niet ook vs. 5. We 

willen dit gedeelte nu geheel citeren en de twee verborgenheden naar voren doen treden. 

 

“Om deze oorzaak (n.1. om wat in hfdst. 1 en 2 geleerd wordt) ben ik Paulus de gevangene van 

Christus Jezus voor u die Heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der gena-

de Gods die mij gegeven is aan u (d.i.: ten behoeve van u), dat Hij mij door openbaring heeft be-

kend gemaakt deze verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb)” 

 

En nu gaat de zin verder in vs. 6; hier late men het woord „namelijk” weg; dit staat cursief in 

de S.V. en staat dus niet in de grondtekst wat, zoals men weet, met alle schuingedrukte 

woorden in de S.V. het geval is. 

 

“dat de Heidenen mede erfgenamen (Gr.: mede bezitverkrijgers) en medelichaam (grondtekst) en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus zijn door het evangelie waarvan ik een dienaar ge-

worden ben.” 
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Vs. 6 is de omschrijving van wat is: „deze verborgenheid”. Het andere gedeelte, vs. 31b tot 

vs. 6 is een tussenzin. De S.V. laat die lopen tot vs. 5; dit is beslist onjuist, vs. 5 behoort er 

ook bij. Dit gedeelte spreekt over de verborgenheid van Christus. Hiervan zegt Paulus: 

 

 

„waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in de (niet „deze” zoals we reeds op-

merkten) verborgenheid van Christus welke in andere eeuwen (Gr.: mensenleeftijden of geslach-

ten) de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige 

apostelen en profeten door den Geest”. 

 

Als we dit gedeelte nu zo lezen, en dit mag, want in het Grieks staan geen haakjes en we mogen die 

dus voor de opvatting zetten waar we willen, dan wordt alles duidelijk. Dan staat er dat deze ver-

borgenheid nimmer geopenbaard is maar de verborgenheid van Christus in de loop der heilige ge-

schiedenis nader is ontvouwd en met steeds meer helderheid en duidelijkheid is verkondigd. Be-

gonnen in Gen. 3, vinden we aan Israëls profeten steeds meer licht gegeven. Echter, hun werd nog 

niet alles geopenbaard. Na Christus’ opstanding ging de openbaring door en in de Handelingentijd 

werd Christus’ Persoon en werk door de Geest verder in het licht gesteld en geopenbaard aan Zijn 

apostelen en profeten. Paulus was hiervan niet de enige drager, al moet gezegd worden dat hem 

voorwaar geen klein gedeelte aangaande dit punt werd te zien gegeven. Hij was echter niet de unie-

ke ontvanger, hij moest de kennis ervan delen met andere apostelen en profeten. De andere verbor-

genheid, dè verborgenheid, werd aan hem alleen: geopenbaard. Hij zegt duidelijk „Waarvan ik een 

dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is ...... Mij   is deze ge-

nade gegeven  ...... ” Vs. 7, 8 en zie ook vs. 1, 2 en 3. Deze verborgenheid was hem alleen geopen-

baard. De andere ook aan anderen nader ontvouwd. In vs. 4 verandere men dus „deze” in „de” en 

name het haakje weg om dit aan het eind van vs. 5 te zetten. 

 

Dè verborgenheid is dat de Heidenen mede-bezitverkrijgers en mede-lichaam- en mede-deelgenoten 

zijn van de belofte in Christus. Wat heeft God nu aan Christus beloofd. Allereerst dat Hij koning 

zou zijn te Sion, Ps. 2: 6. Dan dat Hij erfgenaam zou zijn van alles, Heb. 1: 2. Ook dat Hij aan Zijn 

Rechterhand zou zitten, Ps. 110: 1. En het is van deze belofte dat de Gemeente die Zijn Lichaam is, 

nu mede-bezitverkrijger en mede-deelgenoot wordt. Maar waar men ook leest, nergens is dit in de 

Schrift voor Efeze geopenbaard. 

 

Christus kon dit dus ook niet in de Schrift lezen. Ook Hij is door de Schrift onderwezen. Ook Hij 

heeft deze belofte niet in het O.T. gevonden. God heeft ze Hem dus eenmaal, wanneer weten we 

niet, mogelijk pas na de opstanding geopenbaard. Dit behoort ook tot de verborgenheid van, d.i. 

aangaande Christus. 

 

Zo vinden we dus tweeërlei. De openbaring van het Lichaam van Christus; de openbaring dat wij in 

Christus gezet zijn aan Gods Rechterhand in ’s Vaders troon, is de grote verborgenheid die buiten 

de aionen gehouden is en een verborgenheid in God was. Dit behoort tot de onnaspeurlijke rijkdom 

van Christus. 

 

De verborgenheid van Christus deelt Paulus met anderen, als zal hij er wel het diepste inzicht in 

hebben gehad. De grote verborgenheid is hem alleen geopenbaard en daarna door hem aan anderen 

bekend gemaakt. 

 

De eerste betreft Christus verhoging (zie ook 1 Petr. 3: 22), de andere Zijn Lichaam. De eerste was 

vroeger enigermate bekend, de andere is altijd verborgen geweest. 
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Israëls Herstel en Toekomst 
 

Zach. 14: 3 ziet op Christus’ wederkomst. Hij zal weer op de Olijfberg, vanwaar Hij opvoer, weder-

komen. Dan zal de berg gespleten worden; Ieder die Palestina bezoekt, kan zich overtuigen dat dit 

woord thans nog niet vervuld is, want de Olijfberg is nog ongespleten. De Heere heeft ook nog niet 

tegen de Heidenen gestreden als „ten dage des strijds, vs. 3, dus als in de oorlog. (En niet op gees-

telijke wijze). En dat het de wederkomst betreft, bewijst vs. 5 c: „Dan zal de Heere mijn God ko-

men en al die heiligen met U, o Heere”. Die heiligen zijn wel de engelen, Ps. 89: S, 7, Dan. 4: 13; 

8: 13; Mt. 24: 30, 31; 25: 31, Jud.: 14, Deut. 32: 2, 3, 2 Thess. 1: 7. 

 

Zach. 14: 8, 9: “Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten 

zullen, de helft van die naar de Oostzee (d.i. de Dode Zee) en de helft van die naar de achterste 

zee (d.i. de Middellandse zee); zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal koning 

zijn over de ganse aarde (over het ganse land)” 

 

Zach. 14: 11 „En zij zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem 

zal zeker wonen”. 
 

Zach. 14: 16 „En het zal geschieden dat al de overigen van alle Heidenen die tegen Jeruzalem 

zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de Koning, de Heere 

der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten”. 

 

De Kanttekenaar zegt, zoals we reeds vroeger vermeldden : 

 

„De profeet beschrijft hier de inwendige godsdienst der kerk van het Nieuwe Testament door de 

uiterlijke godsdienst die in het Oude Testament is gebruikelijk geweest”. 

 

Als dit de beschrijving is van onze bedeling, die van de christelijke Kerk, „van de ware uitverkore-

nen die tot de ware kennis Gods zullen gebracht worden door de verkondiging van het evangelie, 

als Jeruzalem de christelijke Gemeente is, waarhenen zij zich zullen begeven, als het Loofhutten-

feest „allerhande eer is die men God schuldig is te geven” (Kanttek. bij dit vers), dan houdt alle 

Schriftwoord op. Jammer, dat er dan bij staat „van jaar tot jaar”. Of is dit dan soms „van dag tot 

dag” of „van uur tot uur”?. 

 

Wij geloven dat God meent wat Hij zegt. Jeruzalem is voor ons Jeruzalem, het feest der loofhutten 

is het feest der loofhutten waarvan in Lev. 23: 34 en Deut. 16: 13 gesproken wordt. Niets meer, niet 

minder, niets anders. Waarom zou Jeruzalem de „Christelijke gemeente” zijn. 

Welke Chr. gemeente dan? De Rooms-katholieke, Oudkatholieke, de Lutherse, de Hervormde, de 

Gereformeerde, de Chr. Geref., de Oud-Geref., de Baptistische Darbistische, de Adventistische, de 

Russellistische, enz.? Of vormen zij alle tezamen Jeruzalem en is dit de betekenis van de woorden 

van Zach. 2: 4, dat Jeruzalem dorpsgewijs zal bewoond worden, zoals wel eens beweerd wordt? 

(Niet alzo de Kanttekenaar). 

 

Men neme deze verzen en ook de volgende, vs. 18, letterlijk. Niet overdrachtelijk . Ook de bellen 

der paarden de potten in het Huis des Heeren. Wat zijn „geestelijke” bellen, „geestelijke” paarden 

en „geestelijke” potten? 

 

Eenmaal zullen de Volken letterlijk Israëls loofhutten feest vieren te Jeruzalem. Over wie dit niet 

doet, kom straf. Nogmaals, waarom is Gods Woord hier en in andere profetieën niet letterlijk waar? 

Omdat deze gedeelten toekomstig zijn? Gelooft men dan alleen wat men ziet? Hier historisch ziet? 

En niet al het woord Gods. Dan is men naar ’s Heeren woord traag van hart en onverstandig (Luk. 

24). 
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g. MALEACHI: 

 

Maleachi wijst niet rechtstreeks op Israëls herstel maar zijdelings genoegzaam. 

 

Mal. 3: la „Ziet Ik zend Mijn engel die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal”. 

 

Deze engel is Johannes de Doper, zie Mt. 11: 10. 

 

Mal. 3:1b „En snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de En-

gel des verbonds, aan dewelke gij lust hebt. Ziet Hij komt, zegt de Heere der heerscharen”. 

 

De Kanttekenaar verstaat hier onder dit: “Christus zal in het vlees verschijnen in de nieuw ge-

bouwde tempel, waardoor ook afgebeeld is Zijn gemeente”. 

 

Maar, Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Hoe kon Hij dan in de 

nieuw gebouwde tempel die er niet was, verschijnen?! 

 

Wij geloven dat hier geen sprake is van ’s Heeren eerste maar van Zijn tweede komst. In Zijn eerste 

komst is Christus de Heere niet snellijk tot Zijn tempel gekomen Pas op twaalfjarige leeftijd kwam 

Hij er in. Verder heeft Hij die tempel slechts weinige malen bezocht, bij de grote feesten en om er te 

leren. Maar toen werd Hij niet gezocht. Hij was de grote Onbekende die geen gedaante of heerlijk-

heid had om Hem te begeren (Jes. 53). In Maleachi is er sprake van een zoekend volk. Dit moet bij 

Zijn tweede komst zijn, als de engel, Johannes zal bereid hebben een toegerust volk. Want Johannes 

is nog nimmer heengegaan in de geest en de kracht van Elia. Dat zal hij doen bij zijn tweede zen-

ding. (We zien in Luk. 1: 15 en 16 Johannes’ eerste zending, in vs. 17 zijn tweede, een toekomstige 

als hij opgestaan is uit de doden). 

 

Dat het ’s Heeren tweede komst is, bewijst Mal. 4:2: „Maar wie zal den dag Zijner toekomst ver-

dragen en wie zal bestaan als Hij verschijnt. Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en 

als zeep der vollers”. 

 

Het is dus een komst ten oordeel. „Ik zal tot u ten oordeel naderen”. 

 

Mal. 4: 1—6 spreekt nader over die toekomende oordeelsdag. En vs. 5 leert ons „Ziet, Ik zend ulie-

den de profeet Elia voordat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal”. 
 

De profeet Elia trad voor Israël op en zal het andermaal weer doen. Elia komt dus terug. 

 

Zo vinden we in Maleachi zijdelings bewijs dat Israël er in de eindtijd nog is en beloften heeft voor 

die tijd en later. 

 

Het gedeelde Koninkrijk (Slot) 
 

Er staan de mensheid nog ontzettende dingen te wachten. We gaan hierover niet uitweiden. We 

zeggen voor thans: Nog is terstond het einde niet, maar houdt in het oog wat allereerst komt: de 

vorming van het 5e gedeelde koninkrijk, wat gepaard kan en waarschijnlijk zal gaan met sterke ge-

boorteweeën: oorlog en honger en dood! 

 

Satan wil een rijk stichten, dat God-loos is. Anders kan zijn zaad, de zoon der verderfenis, de mens 

der zonde, zich niet gaan vertonen, dat hij God is. De strijd tegen het Godsbestaan en het zaaien van 

twijfel of God wel bestaat, zullen sterker voortgezet worden. Ook zal het Antisemitisme toenemen, 
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want Israël is de zichtbare vertegenwoordiging van Gods oordeel en ook het lijfelijke teken van 

Gods presentie in de geschiedenis. (Dr. Miskotte). Als God weg moet, moet ook Israël weg. Satan 

zal daarom het Antisemitisme aanblazen en de Jood zoeken te verdelgen. Indien nu Rusland de kant 

van Ismaël, d.i. de Arabier kiest en daarmee van de Islam, en dat zal het doen, (voor de Profeet Mo-

hammed behoeft Satan niet te vrezen, die leeft niet, noch heeft recht op Davids troon), dan ont-

brandt de strijd. 

 

Die strijd heeft een zichtbare en een onzichtbare zijde. Evenals de pas geëindigde die heeft gehad. 

De zichtbare is op aarde waar te nemen. De onzichtbare wordt gestreden tussen Gabriël en Michaël 

en de onzichtbare vorst van Rusland. (Daniël 10 gaat ook nu nog door). 

 

Gabriël en Michaël zijn de enigen die strijden voor Israël. Het rijk van Satans vorsten en demonen, 

de macht der lucht (men noemt deze zeer onjuist de Hel), zal tegen hen aanstormen. Zij zullen 

overwinnen en daarmee zal Rusland, als het het ondernomen heeft Israël als ras uit te roeien, vallen. 

Dan blijft  voorlopig het Westen over en begint de laatste fase: Daniël 7. 

 

B e s l u i t :  

We komen tot een geheel andere slotsom dan meestal geleerd wordt, n.1. het herstel van het Ro-

meinse Rijk. Dit is omdat we in Dan. 2 vijf rijken zien en omdat we geloven dat eenmaal het gehele 

beeld weer aanwezig zal zijn. We menen dat we zo de Schrift meer recht laten wedervaren. Wat we 

nog verder ervan zullen zien gebeuren, weten we niet; de jongeren zouden mogelijk nog heel wat 

meer van de vervulling kunnen zien en nog meer kunnen onderscheiden. Het is niet onaannemelijk 

dat de bijzondere tussenbedeling, de bedeling der verborgenheid die reeds begonnen is in het jaar 

60, d.i. meer dan 4 eeuwen voor het West Romeinse rijk onderging (476 na Chr.), ook nog een heel 

eind voorloopt in het vijfde rijk. 

 

Zou dit zo zijn, dan zal dit vijfde rijk nog ontstaan voor deze bedeling afgesloten wordt. Niet door 

de opname, die komt pas aan het eind van de tegenwoordige eeuw (eeuw en bedeling zijn niet het-

zelfde), maar doordat God er niet meer toe roept. Dan zou de zaak zo staan, dat èn begin èn eind 

van de bedeling der Verborgenheid in een rijk van Dan. 2 liggen, het begin in het vierde, het eind in 

het vijfde. Tussen het eind van het vierde en het begin van het vijfde rijk liggen dan zeker thans 

reeds 1946 - 476 = 1470 jaar. Hoeveel tijd hier nog bij komt, weten we niet. We wijzen op deze 

grote periode omdat ze iets bijzonders is. De vroegere rijken volgden elkaar veel sneller op. Tussen 

het eerste en tweede rijk liggen 70 jaar, tussen het tweede en derde ± 200 jaar, tussen het derde en 

vierde ook ± 200 jaar, althans volgens de algemene geschiedenis. Volgens de Schrift is het minder. 

Tussen het vierde en het vijfde nu reeds bijna 1500 jaar. Dat men geen oog heeft gehad voor de 

voortrekkers, is menselijk gezien, niet vreemd. Voor hen die de Schrift onderzoeken, mag men ech-

ter iets anders verwachten. We hopen dat deze uiteenzetting veler oog hiervoor moge openen. 

 

Tot besluit: De geschiedenis vanaf Nebukadnezar tot op de mens der zonde zijn de tijden der Hei-

denen (d. i. Volken). Israël is hierin staart. Geen hoofd. Het land is een speelbal voor de naties. Ook 

van het vijfde rijk. Maar Israëls land is het land van Abrahams zaad, Christus. Hij is wettige Erfge-

naam. Eenmaal zal Hij het in bezit nemen en wel bij Zijn tweede komst. Hij zal het beeld in zijn 

eindfase vermalen en Zijn land, dat niemand Hem heeft bewaard, of willen bewaren, tot zich doen 

wederkeren. Eerst dan zal de wereld tot ware rust komen. 

 

„Doch in de dagen van die koningen (d.i. de 5 rijken) zal de God des hemels een koninkrijk ver-

wekken dat in der eeuwigheid (in de aionen, de grote wereldtijdperken die nog zullen komen) niet 

zal verstoord worden en dat koninkrijk zal geen ander volk (dan het opgestane en gereinigde Is-

raël) worden overgelaten; het zal al die koninkrijken vermalen, maar zelf zal het in alle eeuwig-

heid (in de aionen) bestaan” Dan. 2: 44. 
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En de HEERE zal op de berg Sion te Jeruzalem regeren. Jes. 24: 23. 

 

De Eeuwigheid der Schrift 
 

V o o r w o o r d .  

In onze uitgave: D e  Tijden der Eeuwen of: Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid hebben we een uitvoe-

rige uiteenzetting gegeven van wat naar ons inzicht de Schrift onder „eeuwigheid” verstaat. Reeds 

lang was het onze wens het geheel in een beknopt werkje samen te vatten. Thans kunnen we daartoe 

overgaan en willen we in een kleine brochure uiteenzetten wat de Schrift ons hierin leert. Het „eeu-

wig voornemen” van Ef. 3: 11 wat volgens de grondtekst is: het voornemen der eeuwen (zie kantte-

kening Statenvertaling) komt zodoende veel duidelijker tot zijn recht. Moge door dit werkje bij vele 

lezers het Schriftinzicht verrijkt worden, het perspectief voor de toekomst ontsloten of verbreed en 

de oplossing voor meerdere Schriftvraagstukken er door naderbij worden gebracht. 

Juni 1943      De Schrijver. 

 

INLEIDING. 

 Moeilijkheden en Onjuistheden 

 De Heilige Schrift geeft in meer dan één opzicht voor velen grote problemen. 

Dat blijkt uit meer dan één ding. De een bouwt er dit systeem uit op, de ander een ander. Allerlei 

groepen baseren en beroepen er zich op. En toch, wat een verscheidenheid. De één laat bijv. de 

Gemeente beginnen bij Adam, een ander bij Pinksteren, een derde bij Comelius. De één ontzegt 

Israël alle toekomst, de ander meent dat de tien stammen in Engeland wonen. De één meent, dat de 

hoop der Gemeente, de opname,  voor de grote verdrukking is, de ander gelooft dat deze

Gemeente door die verdrukking zal moeten doorgaan. Enzovoorts. 

 

Ook t.o.v. het begrip “eeuwigheid” is er onduidelijkheid. De Westerse theologie heeft leren spreken 

van „nooit begonnen eeuwigheid”, en „de eindeloze eeuwigheid”. Nu zijn termen die niet in de 

Schrift staan maar een Schrifbegrip weergeven, toelaatbaar. Ware dus het Schriftuurlijk begrip 

„eeuwigheid” in bovengenoemde termen samengevat, dan konden we daar vrede mee hebben. 

Maar, is dit werkelijk het geval? We geloven van niet en menen dat het Schriftinzicht zeer verduis-

terd is en de Schrift tot een onontwarbaar boek is gemaakt doordat men de „eeuwigheid” der Schrift 

niet juist heeft gezien. 

 

Satan is er steeds op uit Gods Woord dooreen te werpen. Hij heet dan ook Diabolos, d.i. dooreen-

werper. Hij bedient zich van de Schrift om Gods openbaring te omsluieren. Op het terrein der profe-

tie doet hij dit door de „vergeestelijking”, wat neerkomt op toe- of afdoening van het Woord, op het 

terrein van het voornemen der eeuwen doet hij het door een onjuist of scheef beeld te geven van wat 

de Schrift in dezen tekent. 

 

Een grote moeilijkheid om tot beter inzicht hierin te komen in, is de vertaling van de Schrift. Ook 

hier treft ons dat zich niet gelijkblijven van de menselijke geest. Bij de uitlegging der profetie kent 

men aan eenzelfde term niet dezelfde inhoud toe, bij de vertaling heeft men eenzelfde woord in het 

oorspronkelijk op geheel uiteenlopende wijze vertaald. Nu is dit niet steeds te vermijden, maar hier 

heeft het verduisterend gewerkt. De oorspronkelijke woorden zijn willekeurig vertaald, naar eigen 

inzicht of maar uit andere vertalingen overgenomen en gebonden aan het inzicht en de traditie dier 

dagen. 

 

 Nieuw onderzoek nodig 

 De opening van het profetische Woord heeft tot consequentie een nieuw onderzoek naar het Schrif-

tuurlijk begrip „eeuwigheid”. We zullen dan tot een ander geheel komen. Dit zal blijken dieper en 

samengestelder te zijn dan men eerst dacht dat het was. Maar dit is geen bezwaar. Ook in de natuur- 
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en sterrenkunde blijkt alles ingewikkelder te zijn. Maar daarmee verhevener. Zo ook met de Schrift. 

Sommigen zullen menen, dat dit alles veel te verstandelijk is, dat we t.o.v. de Schrift maar bij de 

„eenvoudige” waarheid moeten blijven. Zij die dit denken, zouden gelijk hebben als we om die 

Schrift een stelsel ontwierpen dat zwaar van eigen woord en eigen denkbeeld was. Dat doen we 

juist niet, we willen alleen de Schrift laten spreken. Wie dus spreekt van veel te „verstandelijk”, 

zegt dit niet tegen ons, maar tegen God Zelf. Hij heeft het Woord zo gegeven en wij mogen het on-

derzoeken, ja moeten dit doen. 

 

Wie eenmaal in gezien heeft, wat het Schriftuurlijk begrip begrip „eeuwigheid” behelst, zal Gods 

Woord nader ontsloten zien en daarmee een versterking des geloofs verkrijgen, die zowel verstand 

als hart omspant. 

 

God heeft een „eeuwig voornemen” gemaakt, Ef. 3: 11. Het Grieks zegt: „Het voornemen der eeu-

wen”. In het Grieks staat voor „eeuwen” „aionen”, dat de Statenvertaling meestal vertaald heeft 

door „eeuwigheid”. Er is dus een „voornemen der eeuwigheden”. Om de roeping te verstaan die in 

Efeze tot ons komt en die betreft de Gemeente die Christus’ Lichaam is en te weten waartoe deze is, 

n.1. „opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde aan de overheden en machten in de he-

mel de veelvuldige wijsheid Gods naar het voornemen der eeuwen”, is het nodig dit te kennen.  

Het ligt dus juist bijzonder op het terrein van onze bedeling het voornemen der eeuwen te zien en 

dus ook om te verstaan wat het woord „eeuwigheid” in de Schrift betekent. Vandaar is het dat we 

ons tot onderzoek zetten. 

 

I. DE SCHRIFT LEERT MEER DAN EEN „EEUWIGHEID”. 

Wat leert de Staten vertaling? 

Algemeen wordt het woord „eeuwigheid” opgevat als betekenend: eindeloze duur en „eeuwig” als 

eindeloos. De Nederlandse woordenboeken geven immers op: altijd durend, zonder ophouden. Nu 

zijn dit weliswaar geen geïnspireerde boeken, maar toch, zouden zij wel zo uitleggen indien deze 

gedachte niet zijdelings uit theologische bron gevoed werd. Toch zijn zij eenzijdig, daar elke theo-

logie die ernst maakt met de Schrift tot de conclusie zal moeten komen, dat het woord „eeuwigheid” 

in de Schrift niet steeds, ja vaak zelfs niet eindeloze duur betekent, maar een zekere tijdsduur.  

 

De Kanttekening geeft tenminste bij „tot eeuwige geslachten” van Gen. 9: 12 op: „tot geslachten der 

eeuwigheid” dat is „zo lang de wereld staan zal” en bij Gen. 13: 15 „Want al dit land... zal Ik u ge-

ven en aan uw zaad tot in eeuwigheid”. Dat is, een lange tijd, te weten tot dat de Messias... zal ge-

boren zijn... Het Hebr. Woord voor eeuwigheid wordt in andere betekenissen dikwijls genomen 

voor den hele tijd der wet. Zie onder 17: en 48 vs. 4; Ps. 132 vs. 14. Wie echter menen mocht dat de 

Kanttekenaar hierin zichzelf gelijk zou blijven, heeft het mis, want, in Gen. 17: 7 bij: “En Ik zal 

Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een 

eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u”, zet de Kanttekenaar bij het woord 

eeuwig: „Eeuwig voor alle gelovigen in Christus, ten aanzien van het geestelijke, maar voor de 

Israëlieten tijdelijk tot op de komst van Christus ten aanzien van het lichamelijke mitsgaders de 

gevolgen daarvan...” Aan een zelfde woord worden dus in dezelfde zin en zelfs op zichzelf twee 

betekenissen toegeschreven: eindeloos en tijdelijk nimmer ophoudend en: zeker tijdperk. Dit is wel 

een merkwaardig voorbeeld van dubbele uitlegging. 

 

Hoewel de „eeuwigheid” der Schrift (want en in Gen. 9 en in Gen. 17 staat geslachten der eeuwig-

heid, verbond der eeuwigheid) volgens de Kanttekening een dubbele betekenis kan hebben, is de 

betekenis van eindeloze duur toch zo overheersend geworden, dat men van „eeuwigheid” geen an-

dere betekenis kent en deze in woordenboeken wordt opgegeven. Dit is mede aan de S.V. toe te 

schrijven, daar deze het Hebr. woord olam en het Griekse aioon overwegend door „eeuwigheid” 

heeft vertaald. 
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Of dit juist is? Het is zeker wel eigenaardig dat de S.V. deze woorden, hoewel overwegend door 

„eeuwigheid” vertalend, ze ook weergeeft door „eeuw” of ook wel „wereld”, door „van ouds”, 

„overlang”, „oud”, „zeer oud” en dat men de meervoudvorm van „olam” vertaald heeft door: eeu-

wigheden: Ps. 61: 5, eeuwen: Ps. 77: 6; 145: 13, eeuwig: 1 Kon. 8: 13, Jes. 45: 17a; Dan. 9: 24 en 

van ouds: Jes. 51: 9. Dus voor een vorm vierderlei vertaling. Men voelt wel dat men met deze din-

gen voor ogen, en staande op het standpunt dat de Schrift wèl maar de vertaling niet geïnspireerd is, 

dat de eerste Gods, de tweede menselijk is, tot nieuw onderzoek wordt aangespoord. 

 

 

Onderzoek van de Schrift moet allereerst concordantisch geschieden. Dat wil zeggen, men moet alle 

teksten met een zeker woord opzoeken en met elkaar vergelijken. Dan eerst kan men de maatstaf 

vinden of benaderen, dan eerst komt men het meest objectief te staan. Nu komt het woord „olam” 

zeer vaak voor, honderden malen. Minder vaak komt aioon voor. Het woord „eeuwig” komt in het 

Hebr. niet voor, dat geeft steeds een omschrijving, b.v. eeuwige geslachten is in het Hebr. geslach-

ten der eeuw(igheid), eeuwig verbond, verbond der eeuw(igheid), enz. Wel in het Grieks. Laat ons 

zien wat een onderzoek in dezen oplevert. Eerst spreken we echter over de „voleinding der wereld.” 

 

De voleinding der wereld  

Vele gelovigen menen dat met Christus’ wederkomst het einde der wereld daar is. Dan komt Chris-

tus als vrederechter, dan komen groot en klein voor Zijn troon, dan worden de boeken geopend, dan 

gaan de rechtvaardigen in tot de vreugde huns Heeren en worden de goddelozen voor eeuwig ver-

doemd. En dan vergaat de wereld door vuur en komt uit de wereldbrand een gelouterde aarde over-

welfd door een nieuwe hemel te voorschijn. En Christus regeert daarover met de Zijnen. Zo is hun 

steeds geleerd. En zij zelf menen hiervoor steun te vinden in de term: „voleinding der wereld.” Zegt 

Christus Zelf niet, dat Hij in de „voleinding der wereld” Zijn engelen zal uitzenden en dezen uit 

Zijn koninkrijk al de ergernissen en degenen die ongerechtigheid doen, zullen vergaderen en in de 

vurige oven zullen werpen? Matth. 13: 39 en 40. Zegt Hij ook niet als Zijn discipelen Hem vragen 

naar Zijn toekomst en naar de voleinding der wereld, Mt. 24: 3, dat Hij als wereldrechter zal zetelen 

op Zijn troon (25: 31—16)? In deze drie teksten vinden we deze term en hij kan, aldus velen, 

slechts betekenen: het eind der wereld. (De vierde keer vindt men hem in Mt. 28: 19). 

 

Is dit juist? Ja en neen. Het is juist in zoverre men aanneemt al wat de Schrift ons hierover leert. 

Maar het is onjuist te menen dat al deze dingen gebeuren aan het eind der wereld. 

 

Het is de Statenvertaling die hier tot onjuistheid voert. Ze zet: de voleinding der wereld. Maar hier-

voor is in het Grieks een ander woord, kosmos, dat o.a. voorkomt in het woord: de akker is de we-

reld, Mt. 13: 28. Maar dit woord staat niet in vs. 39 en 40. Daar staat niet „kosmos” maar „aioon”, 

het woord waarvan we reeds zagen dat het vertaald is door „eeuw” of „eeuwigheid”. Er staat dus 

niet „voleinding der wereld”, maar „voleinding der eeuw” en het is wel eigenaardig dat de S.V. dit 

in Mt. 13: 49 bijna ook zo vertaalt als het dezelfde term weergeeft: door: „voleinding der eeuwen” 

(alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen.) Hier zet ze eeuwen, in het meervoud, wat niet 

moest, maar toch is het nu niet wereld maar eeuwen. De juiste vertaling is: voleinding der eeuw, 

aioon. 

 

Welke aioon. Wel, die waarin we leven. En wat dan? Vergaat dan de wereld? Neen, maar dan gaat 

deze eeuw over in een andere, de toekomende. Deze eeuw met haar dagen, maanden, jaren eindigt 

dan en er begint een andere eeuw. Zoals blijkt uit de eerste term die we bespreken willen n.1. deze 

en de toekomende eeuw. 

 

  1. Deze eeuw en de toekomende. 

Deze eeuw; die eeuw.  

In Luk. 20: 35 vinden we „De kinderen dezer eeuw (Grieks: aioon, het woord dat we reeds opga-
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ven) trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen geacht worden die 

eeuw (aioon) te verwerven en de opstanding uit. de doden, zullen niet meer trouwen noch ten 

huwelijk uitgegeven worden.” 
 

Hier is sprake van twee aionen, „deze eeuw” en „die eeuw”. In „deze eeuw” leven we nu, „die 

eeuw” is nog niet gekomen aangezien de opstanding uit de doden nog niet heeft plaats gehad. Deze 

aioon is dus nog niet geëindigd, ze loopt door totdat die opstanding is geschied. Eerst dan begint de 

volgende. Het woord aioon, hier door „eeuw” vertaald, is in de meeste andere plaatsen door „eeu-

wigheid” vertaald. Had de S.V. dit hier ook gedaan, dan zou er dus staan: „De kinderen dezer eeu-

wigheid . ” en: „die waardig zullen geacht worden die eeuwigheid te verwerven”. Dan zou hieruit 

gebleken zijn, dat we in een „eeuwigheid” leven. 

„Deze eeuwigheid” is dus tijd. Zou „die eeuwigheid” het niet zijn? 

 

In I Cor. 1: 20 vinden we: „Waar is de onderzoeker dezer eeuw”. In 1 Cor. 2: 6 zet de S.V. voor 

hetzelfde woord niet „eeuw”,, maar „wereld” als zij vertaalt: „de oversten dezer wereld”. Dit moest 

zijn „de overste dezer eeuw”. Ze doet dit ook in 2 Cor. 4: 4: ... „Zoo iemand onder u dunkt dat hij 

wijs is in deze wereld”. Het Grieks heeft een ander woord voor „wereld”, n.1. kosmos. De vertaling 

had hier daarom moeten luiden: „dat hij wijs is in deze eeuw”. In 2 Cor. 4: 4 lezen we „de god de-

zer eeuw”. Nu zet de S.V. niet „de god dezer wereld”. Waarom toch niet eenzelfde woord gehou-

den? 

 

De toekomende eeuw  
Van de toekomende eeuw spreekt de Heere in Mt. 12: 32. „En zo wie enig woord gesproken zal 

hebben tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen de Heilige 

Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw (aioon) noch 

in de toekomende”. 

 

Van die eeuw spreekt ook Mk. 10: 30 „ ............ hij ontvangt honderdvoud nu in dezen tijd en in de 

toekomende eeuw het eeuwige (aionische) leven.” 

 

Ook Ef. 1: 21 „ ..............  verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle 

naam die genaamd wordt niet alleen in deze wereld (lees: eeuw, Gr. aioon) maar ook de toeko-

mende”. 

 

Uit deze Schriftplaatsen blijkt, dat de eeuwen iets gelijksoortigs hebben. Deze eeuw is een 

tijdsloop, de toekomende is het ook. Als Christus zegt: noch in deze eeuw, noch in de toekomende, 

dan blijkt dat ze beide tijd zijn. Deze eeuw is geen tijdloze eeuwigheid, maar ze wordt gevormd 

door uren, dagen, maanden, jaren. Maar dan bestaat de toekomende daar ook uit, anders kon ze er 

niet mee genoemd worden. Vergelijk de uitdrukkingen deze en de toekomende maand. Beide heb-

ben iets gelijksoortigs n.1. de tijd, het zijn beide maanden, al mogen de omstandigheden verschillen. 

Zo ook deze aionen. Beide zijn tijd al, verschillen de gebeurtenissen zeer veel en zijn de omstandig-

heden geheel anders. 

 

  2. Van eeuw(igheid) tot eeuw(igheid). 
De lof des Heeren van eeuwigheid tot eeuwigheid  

Vonden we zo reeds dat er minstens twee aionen zijn, deze en de toekomende, dat er meer dan een 

is leren we ook uit de termen: „van eeuwigheid tot eeuwigheid” en „van eeuw tot eeuw”.  

In het Hebr. staat hier in beide: van olam tot olam. Het verschil in de vertaling is slechts de mening 

der vertalers. We zullen eerst de teksten citeren. 

 

„1 Kron. 16: 36 „Geloofd zij de Heere de God Israëls, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” 

Bijna dezelfde tekst vinden we in 1 Kron. 29: 10. 
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Neh. 9: 5 „Staat op, looft den Heere van eeuwigheid tot eeuwigheid”. 

 

Ps. 41: 14 „Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid”. Zo ook 

Ps. 106: 48. 

 

Dan. 2 20 „De naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid”. 

 

Ps. 90: 2 „Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God”. 

 

In al deze teksten is sprake van olam tot olam, van de ene eeuwigheid tot de andere. Ze bewijzen 

mede dat er meer dan een olam is. 

 

3. Eeuwen of Eeuwigheden in het meervoud. 

De meervoudsvorm  
Het tweede punt dat we vinden is de meervoudsvorm van olam (olamim) en aioon (aiones), dus 

„eeuwen” of „eeuwigheid”. 

 

Ps. 61: 5 „Ik zal in Uw tent verkeren in eeuwigheden”. 

 

Ps. 77: 8 „Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten?” 

 

Ps. 77: 6 „Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen.” 

 

Ps. 145: 13 „Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen.” 

 

Pred. 1: 10 „Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn”. 

 

In het Grieks komt het meervoud heel wat malen voor. 

In de S.V. is dit weg vertaald en zijn er slechts enkele teksten overgebleven. 

 

1 Cor. 10: 11 “op dewelken de einden der eeuwen gekomen zijn”. 

 

Heb. 9: 26 „... maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard”. 

 

Ef. 3: 9 „... die van alle eeuwen verborgen is geweest”. Zo ook ongeveer Col. 1: 26. 

 

Ef. 2 7 „... opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen...”. 

 

Ook hieruit blijkt, dat er meer dan een eeuw of eeuwigheid is en dat er eeuwen zijn voor de onze, 

verleden eeuwen, en eeuwen na de onze, toekomende eeuwen. Het meervoud geeft aan dat dit er 

minstens twee zijn. We komen dus zo tot zeker vijf eeuwen of aionen. We zullen nader zien van 

wanneer tot wanneer deze lopen. 

 

Vooraf nog iets anders. 

 

Een opmerkelijke tekst is Ps. 77: 6: „Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen”. De 

eeuwen blijken 5 jaren te hebben. Dat betreft niet alleen de verleden eeuwen, maar ook de toeko-

mende. Wat voor zin zou anders de naam hebben. Trouwens, reeds in het feit dat er zeker twee toe-

komende eeuwen of aionen zijn, blijkt dat de eerste althans niet eindeloos kan zijn, een einde moet 

hebben (anders kan hij niet door een andere gevolgd worden), dus tijd moet hebben en tevens ook 

zijn. De toekomende eeuw heeft dus ook uren, dagen, maanden, jaren, en kan dus niet de eindeloze 
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eeuwigheid zijn waarvoor men hem houdt. 

 

Dat ook de dan volgende en indien er meer dan twee zijn ook de andere allen eindig zijn, bewijst 

Hebr. 9: 2-6. Niet zoals het in onze Bijbels staat, want hier is de rangschikking der woorden onjuist, 

maar zoals we het zullen moeten lezen: “Maar nu is Hij (Christus) eenmaal geopenbaard om de 

zonde te niet te doen door Zijns Zelfs offerande in de voleinding der eeuwen”. Christus is niet in 

de voleinding der eeuwen, aionen geopenbaard maar Hij zal de zonde wegnemen in de voleinding 

der eeuwen door Zijns Zelfs offerande. De eeuwen, al de eeuwen, hebben een voleinding; en daar-

mee ook een eindpunt. Ze zijn alle eindig. Niet eindeloos. 

 

In eeuwigheid van geslacht tot geslacht  

Dat de eeuwigheid die men zich eindeloos voorstelt, in werkelijkheid tijd is, volgt uit het evenwij-

dig lopen (parallellisme) of het dubbel tekstige van de woorden „in eeuwigheid” en „van geslacht 

tot geslacht.” Het Hebreeuws heeft deze vormen veel. Sommige dezer teksten slaan op „deze 

eeuw”, andere op de komende. 

 

Enigen voor „deze eeuw” zijn:  

Ps. 49: 12 „Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen 

van geslacht tot geslacht” 

 

Ps. 85: 6 „Zult gij eeuwiglijk (in eeuwigheid) tegen ons toornen, zult Gij Uw toorn uitstrekken 

van geslacht tot geslacht?” 
 

Spr. 27: 24 „Want de schat is niet in eeuwigheid, of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn?” 

 

Enigen voor de „toekomende eeuw” zijn: 

 

Ps. 79: 13 „Zo zullen wij, Uw volk U loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht zullen wij Uw 

roem vertellen”. 
 

Ps. 89: 5 „Ik zal de goedertierenheid des Heeren eeuwiglijk (in eeuwigheid) zingen, Ik zal Uw 

waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht.” 
 

Ps. 146: 10 „De Heere zal in eeuwigheid regeren, Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht.” 

 

Men ziet, dat de eeuwigheid hier parallel loopt met van geslacht tot geslacht. De eeuwigheid kent 

dus vele geslachten, een opeenvolging er van. Maar, dan is ze niet tijdloos en dus niet eindeloos. 

 

DE GROTE VERBORGENHEID IX 
 

De grote verborgenheid kon in het O.T. niet geopenbaard worden.  

- Ten eerste omdat God aan Israël Zijn loop moest laten en Hij niet wilde zeggen wat Hij doen 

zou in de grote Lo-Ammi periode waarin Israël nu ong. 2000 jaar heeft verkeerd.  

- Ten tweede omdat voor Satan iets verborgen moest blijven opdat God Heer boven alles zou 

blijken te zijn.  

- Ten derde omdat blijken moest dat Christus’ geloof dat van Abraham nog verre overtreft.  

- Ten vierde omdat de Vader voor de Zoon nog een intieme belofte heeft bewaard als bijzon-

der loon op Zijn werk en Hij Hem deze persoonlijk wil mededelen.  

- Ten vijfde omdat Hij het werk der Geestes, dat vroeger reeds zo in stilte geschiedde en 

waarvan heel weinig is geopenbaard, voor deze bedeling niet openbaren kon. 

 

Ter uitwerking van de grote verborgenheid heeft God een aparte tijdgang geopend: de verborgen-
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heid der genade Gods of der verborgenheid. Deze begon tijdens Paulus’ eerste gevangenschap te 

Rome. De duur is onbekend. In deze geheel zelfstandige bedeling bereidt God het Lichaam in stilte 

toe. Dit geschiedt onder een zwijgende hemel waarin God niet door zicht-, of hoorbare tussenkomst 

ingrijpt of spreekt. Evenals een lichaam in de moederschoot in stilte wordt gevormd, bereidt God nu 

in deze bedeling in het verborgen de leden des Lichaams toe. Evenals de stenen van Salomo’s tem-

pel worden zij afzonderlijk toebereid en daarna hoofd voor hoofd in Gods tempel geplaatst. Voor 

hen wordt onder de toebereiding, Christus meer en meer de overste Leidsman en Voleinder des ge-

loofs. Hij vervult voor hen alle functies, alle ambten, die nodig zijn om hen daartoe te brengen. 

Voor hen zijn alle ceremoniën, alles wat Christus in enige vorm of handeling uitbeeldt schaduw. Zij 

wensen mede verborgen te worden in God om met Christus eenmaal te worden geopenbaard. Inder-

daad,  deze verborgenheid is groot en onnaspeurlijk. 

 

Is de Bruid het Lichaam.  
Een tweede moeilijkheid is de vraag: Is het niet de Bruid. Dit is tegenwoordig een algemeen gang-

bare mening. Zij die dit aannemen verwarren echter twee groepen die zeer van elkaar verschillen. 

Welke verschillen we in het kort aan geven. 

 

De Bruid is een groep uit Israël. Dit volk wordt Jehovah’s of Jahwe’s vrouw genoemd, Jes. 54: 6 

Hij had het getrouwd, Jer. 31: 32. Israël hoereerde van de Heere af. Hos. 2,  Ez. 16. Toch wil de 

Heere het terugnemen, Jer. 3: 1 en Hij zal het opnieuw ondertrouwen, Hos. 2. De tijden door heeft 

de Heere aan Israël een overblijfsel gelaten, dat vernieuwd wordt tot bekering, dat weer Jehovah 

zoekt als de Man, Jes. 54: 1-8, Jer. 3: 12-22. Dit deel wordt te Sion gebracht, vs. 14. Het zijn de ten 

leven opgeschrevenen in Sion en te Jeruzalem, Jes. 4: 3. Op de berg Sion en te Jeruzalem zal ont-

koming zijn voor de overgeblevenen die de Heere roepen zal, Joël 2: 32 (Jes. 54: 6). Tot deze groep 

behoort ook de Pinkstergemeente. Zij waren hiertoe naar Jeruzalem gegaan, Hand. 2: 5. 

 

Het O.T. leert zo dat er een huwelijksbetrekking bestond tussen Jehovah en het volk Israël. Deze is 

door Israël als overspelig volk verbroken. Telkens is het door de Heere teruggeroepen, maar als 

volk genomen, hoorden zij niet. Dat deed alleen het overblijfsel. Zij zijn het vernieuwde deel, dat 

Bruid genoemd wordt, de nog niet gehuwde vrouw. Men hen wordt het nieuwe verbond opgericht. 

Zij zullen in Sion en te Jeruzalem wonen, Jer. 3: 14; hun smaadheid wordt weggenomen, Jes. 54: 4 

e.v. Dat zijn de dochteren van Sion over wier woningen beschutting zal zijn, Jes. 4: 4, 5. Zie ook 

Jes. 62: 1, 4. 

 

Die Bruidsgroep bestond ook reeds in Christus’ dagen, Joh. 3: 29. Dit was geen verborgenheid, De 

Bruid is Jeruzalem, zij die te Sion vergaderd worden. Vanuit Jeruzalem gaat Israëls vernieuwing uit. 

De ware bestemming van de Bruid is het Nieuwe Jeruzalem, Op. 21. Zij mag in de toekomende 

eeuw nog in het Oude Jeruzalem wonen, haar hoop richt zich naar het Jeruzalem dat eenmaal zal 

nederdalen. 

 

De Bruid wordt de Vrouw des Lams, Op. 21: 9. De titel „Lam”, komt alleen voor in betrekking met 

Israël. Paulus gebruikt hem niet. De term: „Vrouw des Lams’, bewijst, dat de Bruid getrouwd is. Dit 

geschiedt in de toekomende eeuw, „in der eeuwigheid” van Hos. 2. Op. 21 is dan ook de toestand na 

die toekomende eeuw. 

 

Men ziet dat Vrouw en Bruid in het O.T. te vinden zijn, dat beide groepen behoren tot het naspeur-

lijke; dat de Bruid verbonden is met Jeruzalem en Sion en dat een deel ervan te Jeruzalem verza-

meld was. De Pinkstergemeente maakt deel uit van de Bruid. En deze is uit Israël. Niet uit de Hei-

denen. En al had Paulus nu ook een taak t.o.v. Israël, daarmee worden de Heidengelovigen nog niet 

de Bruid. 

 

Niet geheel Israël is de Bruid. Er zijn meer groepen bij een bruiloft. Er zijn de genodigden, Mt. 22: 
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1-6, de knechten, Mt. 22: 3, 4, Joh. 2: 5, de maagden die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 25, 

de bruiloftsliederen, zeker wel de vrienden van de bruidegom. Mt. 9: 15, de broeders van de bruide-

gom, de maagden der bruid. En anderen. Zo zal ook de Bruiloft des Lams een rijke verscheidenheid 

te zien geven van allerlei groepen die in verschillende betrekkingen tot Christus staan. 

 

Het Lichaam van Christus is een andere groep. Het kan het de Bruid niet zijn omdat in het natuur-

lijke leven het lichaam van de bruidegom niet de bruid is. Het Lichaam van Christus is een absolute 

verborgenheid of geheimenis, dat eerst aan Paulus geopenbaard is nadat deze Israël te Rome het 

afscheid gegeven heeft, Hand. 28: 28. Toen heeft God hem iets geopenbaard wat buiten de aionen 

gehouden was, iets waardoor het Woord tot zijn volheid gebracht werd, Col. 1: 25. Wordt de Bruid 

uit Israël gevormd, het Lichaam is uit de Volken Col. 1: 26, 27. Israëlieten zijn hiervan echter niet 

buitengesloten, maar ze kunnen er alleen toebehoren als hun besnijdenis in de geest tot voorhuid 

geworden is, als ze zien dat Israël voor God op één lijn staat met de Volken. Het Lichaam heeft in 

Christus zijn Hoofd. Niet zijn Bruidegom. Het is geen Bruid maar een volkomen Man, Ef. 4: 13. De 

vereniging met het Hoofd is geen huwelijksverhouding maar een organische levensverhouding. 

 

Men verwijst vaak naar Ef. 5: 25—33 om aan te tonen, dat de Gemeente de Bruid is. We antwoor-

den hierop, dat hier volstrekt van geen bruid sprake is. Er wordt gezegd dat, evenals Christus (het 

Hoofd) de Gemeente (het Lichaam) liefheeft, de man (het hoofd der vrouw) de vrouw (de aanvul-

ling of deel van het lichaam des mans) moet liefhebben. De vrouw wordt hier aangemerkt als eigen 

lichaam van de man, vs. 28. „Wij zijn leden Zijns Lichaams”. Evenmin als nu de leden van ons 

lichaam onze bruid kunnen zijn, evenmin kunnen de Leden v. Christus’ Lichaam de Bruid zijn. Ef. 

5 trekt een parallel tussen de liefde van Christus tot de gemeente en die van man en vrouw. Het 

merkt de vrouw aan als lichaam des mans. Niet als zijn bruid, want deze is juist nog geen lichaam 

des mans omdat ze nog niet met hem gehuwd is. Paulus noemt deze dingen een grote verborgenheid 

of geheimenis, hetgeen zeker niet doelt op de verhouding van bruidegom tot bruid wat geen grote 

verborgenheid kan heten. De zaak gaat dieper. 

 

Adam werd eenmaal in zichzelf gescheiden. Uit hem werd de vrouw gevormd en nu waren er twee 

mensen. In het huwelijk wordt deze tweeheid opgeheven, moet dit althans en komt er als het ware 

weer één mens. De man ontvangt dan zijn aanvulling, iets dat bij hem past. 

 

Zo ontvangt Christus als Man der nieuwe schepping Zijn aanvulling in het Lichaam, een groep die 

geheel bij Hem past, die zulk een eenheid met Hem vormt dat Paulus dit alleen maar kan illustreren 

door het huwelijk waarbij man en vrouw een vlees worden. 

 

„Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die 

zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees ge-

haat maar hij voedt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden Zijns Li-

chaams”. Ef. 5: 28—30.  

 

Duidelijk zegt de Schrift dus dat we een eenheid met Hem vormen. Het verlaten van vader en moe-

der door de man om zijn vrouw aan te hangen en zo een eenheid met haar te vormen is een flauw 

beeld van het door ons verlaten van onze natuurlijke sfeer om in een nieuwe eenheid over te gaan. 

 

„Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente”, vs. 32. Pau-

lus wijst hier op de intiemste eenheid die er is; hiervan is het huwelijk de enige zwakke afschadu-

wing, waarom hij dat dan ook als zodanig noemt. Bij bruidegom en Bruid denkt men nog aan twee-

heid, bij de huwelijksverhouding aan een intieme eenheid. En deze is het die er nog veel intenser is 

tussen het Hoofd en de Leden des Lichaams. 
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Israëls Herstel en Toekomst 
 

2. IN HET NIEUWE TESTAMENT. 
 

Israëls ..herstel en toekomst treedt in het N.T. minder naar voren dan in de herhaalde beloften in het 

O.T. Toch zijn er heel wat aanwijzingen voor. We kunnen die niet allen bespreken, maar wijzen op 

slechts enkele. 

 

DE TROON VAN DAVID. 

 

Luk. 1: 30-33. „En de engel zeide tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God ge-

vonden, En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze 

zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God de Heere zal Hem de troon 

Zijns vaders Davids geven en Hij zal over het Huis Jakobs koning zijn in der eeuwigheid en Zijns 

koninkrijk zal geen einde zijn.” 

 

Het betreft hier de belofte aan Maria aangaande de geboorte van Christus. Dat Hij Gods Zoon is in 

reële zin, gelooft de orthodoxe gelovige gaarne en dat is voor hem het hart der verlossing. En te-

recht. Maar het tweede deel van het woord van de Engel: „God de Heere zal Hem den troon Zijns 

vaders Davids geven”, dat vat diezelfde gelovige, hoewel het in hetzelfde verband en tevens zonder 

enige stijlfiguur staat, anders op. Dan zegt hij met de Kanttekenaar: „Dat is, de Koninklijke macht 

door welke hier verstaan wordt het geestelijke rijk van Christus waarvan Davids rijk een voor-

beeld is.” 

En van het Huis Jakobs: „Dit is, de gemeente Gods welke het geestelijke huis Jakobs en het Israël 

Gods is”. 

Van het koning zijn: „Namelijk, een geestelijke koning”. 

 

Dus: in eenzelfde tekst gelooft men het één letterlijk, het ander er vlak op volgend en eveneens zon-

der enige beeldspraak figuurlijk of „geestelijk”. Men neemt niet aan dat Christus werkelijk eenmaal 

op Davids troon zal zitten. Vanzelf is dit niet op de letterlijke zetel of stoel waarop David eenmaal 

zat, maar de troonmacht, het koning zijn, zoals David dat was en ook in dezelfde stad. Daar wil men 

niet aan, dat houdt immers Israëls nationaal herstel in. En dit aanvaardt men niet omdat men meent, 

dat Israël een tussenbedeling is en niet de Gemeente. 

 

Voor ons is de troon Davids de koningsmacht over Israël. Het O.T. leert ons wat die troon is. We 

vinden dezelfde term in 1 Koningen 2: 12 „En Salomo zat op de troon zijns vaders Davids”. 

 

Vs. 24 “en mij heeft doen zitten op den troon mijns vaders Davids”. 

 

Vs. 43 “en de troon Davids zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heeren tot in eeuwigheid”. 

 

Salomo zat op de troon zijns vaders Davids. Dat is: Hij regeerde in diens plaats. Maar evenals Da-

vid regeerde over Israël, de troon Israëls (2 Kon. 2: 4; 8: 20, 25: 9: 5; 10: 9) bezette, zo deed ook 

Salomo dit. De troon Davids stond niet in Edom of Egypte, maar in hetzelfde land als waarin David 

koning was geweest. Dit aanvaardt men vanzelf gaarne. Maar als Gabriël nu zegt, dat God de Heere 

aan Christus de troon Davids geven zal, dan maakt men daar iets anders van. Met welk recht? Op de 

troon der Nederlanden zat in 1946 Wilhelmina, Later zou Prinses Juliana die troon erven. Wordt zij 

dan koningin over b.v. Engeland of Canada. M.a.w. gaat zij dan regeren over een heel ander ge-

bied? Of, om de vergelijking met wat men doet t.o.v. Luk. 1 nog sterker te maken, zouden we moe-

ten vragen: Zou Prinses Juliana dan koningin in het rijk der letteren of der schilderkunst zijn gewor-

den? M.a.w. wordt de werkelijke Koninklijke heerschappij over het Nederlandse volk nu een gees-

telijke macht op een geheel ander gebied? Dat doet men nu t.o.v. Christus als men Hem, in plaats 
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van de werkelijke troon van David over Israël, een geestelijke troon over de Kerk geeft. 

 

Ook de term het Huis Jakobs wijst daarop. Ook dat wordt vergeestelijkt. Maar we blijven dezelfde 

norm aanleggen, die ons in het O.T. gegeven is. Zie Ex. 1 9 : 3 ;  Jes. 2: 5; 8: 27; 10: 29; 14: 1; 29: 

22; 46: 3; 48: 1; 58: 1; Jer. 2: 4; 5: 29, Ez. 20: 5; Am. 3: 13; 9: 8, Mich. 2: 12; 3: 8 en geloven dat 

Gabriël zegt dat Christus werkelijk koning zal zijn over Israël, het letterlijke Israël, koning dus in 

staatsrechterlijke zin. 

 

In Luk. 1: 30-33 leert de Schrift ons dus Israëls toekomst en herstel. Christus is de Koning der Jo-

den, opschrift boven het kruis, en zal de heerschappij over dat volk aanvaarden. 

 

Hierin ligt dus Israëls herstel vast. Want al is het nu geen volk, dan moet het er, krachtens dit 

woord, weer één worden, opdat Christus hun koning kan zijn. 

 

Mt. 19: 28, het zitten op twaalf tronen door de apostelen, bespraken we reeds. Het wijst mede op 

Israëls herstel. 

 

Zo ook Mt. 24 en 25. 

 

In Rom. 11 leert Paulus ons zeer duidelijk Israëls verlossing. 

 

Rom. 11: 25-27 „Want Ik wil niet broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt bij uzelven) dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der 

Heidenen ingegaan zal zijn. En alzo zal geheel Israël zalig (d.i. behouden) worden gelijk geschre-

ven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is 

hun een verbond van Mij als Ik hun zonden zal wegnemen”. 

 

Zelfs de Kanttekenaar erkent dat hier van Israël sprake is. Men zie slechts: 

 

In vs. 25 bij het woord Israël: „Dat is het Israëlitische volk”. 

 

In vs. 26 bij de woorden geheel Israël: „Dat is, niet enige weinige maar een zeer grote menigte en 

gelijk als de ganse Joodse gemeente”. 

 

Bij het woord „Verlosser”: „Grieks: die uittrekt, namelijk iemand uit enige zwarigheid. Hebr. Go-

el: Waardoor de Messias verslaan wordt die als een naaste bloedverwant der Joden, hen uit het 

verderf zal trekken en verlossen”. 

 

Bij het woord „Jakob”: „Dit is van de Joden die nakomelingen van Jakob zijn”. 

 

De Kanttekenaar vergeestelijkt hier dus niet. Alleen tekent hij niets aan bij het woord „Zion”. 

Als Zion hier vergeestelijkt moet worden, is het de Christelijke Kerk. Dan staat er dus, dat de Ver-

losser uit de Christelijke Kerk zal komen om Jakobs goddeloosheden af te wenden. Dat is dan een 

vreemd iets. Dus zullen we ook weer het woord Verlosser moeten vergeestelijken en er b.v. van 

moeten maken: de prediking des evangelies. Men denke zich de zaak in. Om de letterlijke Verlosser 

uit de Christelijke Kerk te doen komen en tot Jakob te doen gaan, daarvoor moet Hij eerst wederge-

komen zijn in de Christelijke Kerk. Dat zou zijn de bekering van Israël stellen na de wederkomst. 

En dat kan volgens de theorie der traditie niet. Dus in die woorden van Paulus moet men het een 

letterlijk nemen en het ander vergeestelijken. Zelfs de Verlosser. Dat is dan de prediking des 

Woords! 

 

Ieder die nadenkt voelt de onhoudbaarheid van zulk een uitlegging. Laten we het meer letterlijk 
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nemen. Israël is Israël, Jakob zijn Jakobs nakomelingen. 

 

De Verlosser is de persoonlijke Verlosser. Maar dan is Zion ook het letterlijke Zion, n.1. Jeruzalem. 

Waar Christus nog niet wedergekomen is, is dit woord nog onvervuld, maar zal het eenmaal vervuld 

worden aan Israël. 

 

Jak. 1: 1 „Jakobus een dienstknecht Gods en des Heeren Jezus Christus, aan de twaalf stammen die 

in de verstrooiing zijn.” 

 

Jak. 5: 7, 8 „Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren want de toekomst des 

Heeren genaakt.” 

 

Jakobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Hij ziet Israël dus niet in zijn land, maar 

daar buiten. Hij zegt tevens dat de toekomst des Heeren genaakt. Nu is de Heere tot op heden niet 

wedergekomen. Maar toch blijft dit woord van kracht voor Israël. In de eindtijd zullen er dus weer 

de twaalf stammen wezen en zullen zij uitzien naar ’s Heeren wederkomst. Wel niet allen, hoofd 

voor hoofd, massaal, maar dan toch allen integraal, naar het stammenaantal. Hieruit blijkt dus dat 

Israël’s toekomst in het Woord vastligt. 

 

Ook volgt dit uit het boek Openbaring. 

 

Openb. 7: 14 „En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren: honderd en vier en veertig 

duizend uit alle geslachten der kinderen Israëls”. Dan volgt in vs. 5-8 een opsomming der stam-

men. 

 

De Kanttekenaar is hier in het onzekere, Hij zegt dat sommigen dit houden voor de uitverkorenen 

uit de: Joden, anderen voor het Israël Gods uit Joden en Heidenen bijeengevoegd die gedurende de 

tijd van de Antichrist door de Heere zijn vergaderd. 

 

Laat ons de eerste mening van de Kanttekenaar aanvaarden, want waarom zouden de geslachten der 

kinderen Israëls van Op. 7 andere zijn dan de twaalf geslachten waarover Paulus spreekt in Hand. 

26: 7. 

 

De Eeuwigheid der Schrift 
 

Zeker vijf.  

We komen nu tot het aantal aionen. Het aantal aionen is gelijk aan het aantal werelden. Men zal 

zeggen: Er is slechts één wereld, één heelal. Dat geven we toe. Maar in die zin neemt de Schrift het 

woord wereld niet steeds. 

 

Het woord door „wereld” vertaald, is „kosmos”. Dit betekent eigenlijk: versiering. Nu is er geen 

versiering mogelijk zonder een sfeer waarin ze past, zonder een samenhangend geheel. Zo is het 

woord kosmos overgegaan op het geheel der dingen. Een kosmos is dan een orde van zaken, een 

geordend en versierd geheel. 

 

Het Hebr. mist het woord voor het begrip dat wij onder kosmos verstaan. Het spreekt van hemelen 

en aarde. Maar het Griekse woord kosmos drukt ook nog iets anders uit dan alleen de wereld der 

schepping. Het duidt ook de mensheid aan en het samenstel van zekere aionen. Daarom zijn er meer 

werelden. 

 

Ef. 2: 2 spreekt van de eeuw dezer wereld, de aioon van deze (de tegenwoordige) kosmos. Het legt 

dus verband tussen een aioon en een kosmos. We zouden de samenhang en tevens het verschil zo 
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kunnen aangeven: Kosmos staat tot aioon als bedding staat tot stroom. De wereld draagt de aioon, 

de wereld ontwikkelingsgang en deze kan de wereld weer wijzigen evenals de bedding van een ri-

vier het water bevat maar dit die bedding ook weer vormt. 

 

Wat leert de Schrift nu aangaande de werelden. Daar spreekt Petrus van: 

 

 

2 Petr. 2: 5 „... en de oude wereld niet heeft gespaard maar Noach de prediker der gerechtigheid 

zijn achttal bewaard heeft”. 
 

2 Petr. 3: 6 „... door welke de wereld die toen was”. 

 

2 Petr. 3: 7 „... maar de hemelen die nu zijn en de aarde”.   

 

We geloven dat hier drie werelden werden genoemd. De toen(malige) wereld, de oude wereld (wel-

ke twee we niet identisch houden maar waarop we nu niet kunnen ingaan) en de thans zijnde we-

reld. Zo vinden we, als we een wereld tevens een aioon meevoert, twee werelden en daarmee twee 

aionen voor de tegenwoordige. 

 

Na deze aioon, na deze wereld van nu, volgen dan nog twee werelden, een welke in Jes. 65 en 66 

genoemd wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een welke in Openb. 21 zo heet. Die 

twee onderscheiden wij. Op de verschillen gaan we hier niet in, die kan de lezer vinden in onze gro-

tere utgave: De Tijden der Eeuwen. 

 

Wij zien dus vijf aionen, eeuwen, en deze zijn: 

 

1. De eeuw voor Adam. 

2. Van Adam tot Noach. 

3. Van Noach tot ’s Heeren wederkomst. (in deze leven we dus nog) 

4. Van ’s Heeren wederkomst tot en met het witte troon gericht van Openb. 20. 

5. Van de nieuwe hemel en aarde van Openb. 21 tot aan de voleinding der eeuwen in Hebr. 9: 26. 

 

Dit zijn voor ons de eeuwen of eeuwigheden. 

 

Willen we nu de Schrift enigermate leren verstaan, dan moeten we veel van de in haar genoemde 

dingen in de verschillende aionen kunnen rangschikken. Het een is voor de ene het ander voor een 

andere aioon. Het is b.v. onjuist onvervulde profetie allen te willen samenpersen in de tegenwoor-

dige aioon. Er is veel profetie die in de toekomende eeuw eerst vervuld wordt. Zo b.v. Israëls her-

stel. Daarop moeten we letten en dit verduidelijkt de Schrift. 

 

 Voor de eeuwige tijden.  

 In dit verband wijzen we op enige onjuist vertaalde teksten waaruit ondanks dit toch blijkt dat de 

aionen tijden zijn. In de grondtekst komt dit nog sterker uit. 

 

2 Tim. 1: 9 “die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen”. Grondtekst: voor de 

aionische (eeuwige) tijden. 

 

Tit. 1: 2 “welke God ... beloofd heeft voor de tijden der eeuwen”. Grondtekst: voor de aionische 

tijden. 

 

Rom. 16: 26 „... die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. Grondtekst: die de aionische 

(eeuwige) tijden verzwegen is geweest. 
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1 Cor. 2: 7 „... welke God verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was”. Grond-

tekst: eer de aionen, eeuwen, waren. 

 

Men ziet hoe de S.V. in deze tekst van aionen, de meervoudsvorm, enkelvoud maakt en een geheel 

ander woord gebruikt. 

 

De eeuwen of eeuwigheden vormen een geheel. Dat is het voornemen der eeuwen. Ze bestaan 

voorts uit tijd, zijn tijdsopeenvolging. Dit geheel noemt de Schrift de aionische tijden. Eerst waren 

ze er niet. Toen was er iets anders, een „tijd” voor de aionen. Waar ze een eenmaal afsluiten, is er 

ook een na-Aionische „tijd”, als we deze zo mogen aanduiden. 

 

In de eeuwige tijden wordt alles wat in de Schrift staat vervuld. Wat daarna zal wezen, is niet geo-

penbaard. Hieruit volgt nogmaals, dat de eeuwigheden eindig zijn wat hun tijdsduur betreft. Hun 

vrucht kan echter blijvend zijn. Het voornemen der eeuwen, Gods raadsplan aangaande deze tijden, 

zal een ongekend schone en heerlijke vrucht die onvergankelijk zal blijken te zijn, opleveren. 

 

De lezer zal na het voorafgaande gevoelen, dat het woord „eeuwigheid” niet zeer geschikt is om uit 

te drukken wat de Schrift onder olam of aioon verstaat. Nu is het heel moeilijk een geschikt Neder-

lands woord te vinden. Men zou kunnen vertalen: wereldperiode of wereldtijdperk maar dit geeft 

een te korte duur aan. Wereldtijdperk is niet veel beter. Beter is: wereldtijdloop, Wereldvooruit-

gang, maar ze zijn ongewoon. Nu kan men een van tweeën doen: het woord eeuw gebruiken maar 

in het oog houden dat het niet betekent een tijd van honderd jaar (die heeft het woord pas later ver-

kregen) of het vreemde woord aioon gebruiken, dat niet geheel onbekend is en wel in woordenboe-

ken voorkomt. Een aioon is een voortschrijdende wereldontwikkelingsgang. 

 

Lastiger wordt het met het bijvoeglijk naamwoord eeuwig, dat in het N.T. voorkomt. Van aioon kan 

men aionisch vormen. Maar hoe als men eeuw vertaalt. Eeuwig wordt opgevat als eindeloos en is 

van betekenis veranderd. We zullen hiervoor een nieuw woord moeten vormen. Dit punt zullen we 

in het volgende hoofdstuk bekijken, waar we aan de bezwaren toekomen die gerezen kunnen zijn. 

 

III. Toepassingen. 
 

Eeuwigheid.  
1. Gen. 9: 12 en 16. Het verbond met Noach is „tot eeuwige geslachten”, Hebr.: geslachten der 

eeuw, d.w.z. der tegenwoordige eeuw, voor de eeuw vanaf Noach tot aan Christus’ wederkomst. 

Dan houden de geslachten weliswaar niet op, dan behoeft er wel geen nieuwe zondvloed te komen 

omdat dit eeuwig: verbond van vs. 16, het verbond der eeuw dan geëindigd is, maar staan we voor 

een hele verandering. Het eeuwig verbond met Noach gemaakt is dan vervuld en daarmee geëin-

digd. Dan geldt niet meer dat wie des mensen bloed vergiet diens bloed door de mens moet vergo-

ten worden; dan is Christus de rechter. Dan komt er een ander verbond, het nieuwe waarin het Noa-

chietische in hogere vorm is opgenomen. De eeuwige geslachten zijn dus de geslachten der tegen-

woordige eeuw. 

 

Het eeuwig verbond geldt gedurende deze eeuw. Het blijft zolang als deze wereldorde zal duren. 

Als het vervuld zal zijn, zal het op kunnen houden en overgaan in iets anders. Het blijft ononder-

broken en de eeuw uit. 

 

Hieruit blijkt dat het woord „eeuwig”, Hebr. Van de eeuw of van de eeuwigheid niet slechts een 

duur aan geeft. Het tijdskarakter is te veel op de voorgrond geschoven. Er zit echter meer in, n.1. 

ononderbrokenheid. Het is eeuwig omdat het ononderbroken is. 
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2. Met de aionen voor ogen, kunnen we nu ook Gen. 13: 14 begrijpen. Al het land zal de Heere aan 

Abram en zijn zaad geven in eeuwigheid. Dat geldt niet voor deze eeuw, want Abram is er niet. Die 

ligt in de spelonk van Machpela, is nog niet opgestaan. En Israël bezit al tal van honderden jaren het 

land niet meer. Het heeft het, zegt Jes. 63: 18 maar een weinig tijds bezeten. Dit is dus niet de ver-

vulling van Gen. 13: 14. We moeten nu dit woord ook niet gaan vergeestelijken en de „eeuwigheid” 

hier tot tijdloosheid maken, tot iets abstracts, tot een tegenstelling tot de tijd. Neen, de eeuwigheid 

hier is de toekomende eeuw. Bij het begin van die eeuw staat Abraham op en beërft hij en zijn zaad 

het land. 

 

Dan ook komt „het eeuwig verbond”, Hebr.: „verbond der eeuw” van Gen. 17: 7 en 8. 

 

„En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u tot een eeuwig 

verbond (d.i. verbond der eeuw) om u te zijn tot een God en uw zaad na u. 

 

En Ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot 

eeuwige bezitting (bezitting der eeuw) en Ik zal hun tot een God zijn.” 

 

Het „eeuwige verbond” wordt gemaakt met Abram en zijn zaad. Het houdt in dat de Heere zijn en 

hun God zal zijn. Zolang Abraham dood is, werkt het niet. Er staat dan ook: Ik zal oprichten. Niet: 

Ik heb opgericht of richt op. Het kan alleen vervuld worden als het land Kanaän het bezit wordt, 

Abrahams bezitting en die van zijn zaad. God nu is: geen God der doden. In de dood kan Hij Abra-

hams God niet zijn. Daarvoor moet eerst de opstanding tussenbeide komen. Het werkt nu niet. Dat 

blijkt nog uit iets anders: God zal ook de God zijns zaads zijn. Maar thans is Hij Israëls God niet, 

omdat zij Lo-Ammi, Niet-Mijn-volk zijn en omdat Hij zijn aangezicht voor hen verborgen heeft. Zo 

heeft dit woord nog niet zijn vervulling. 

 

Geheel ten onrechte heeft men het woord van Gen. 17: 7 toegepast bij het doopsformulier voor de 

kleine kinderdoop. God richtte geen verbond op met de afzonderlijke gelovigen en hun kinderen, 

maar met Abraham en zijn zaad (in hun geslachten). Daarbij wordt hun Kanaän beloofd tot eeuwige 

bezitting, vs. 8. Vs. 7 is niet los te maken van vs. 8. Het „eeuwig” verbond van vs. 7 gaat even ver 

als de „eeuwige bezitting” van vs. 8. Ze lopen parallel. Het „eeuwig verbond” is er niet zonder dat 

de „eeuwige bezitting” gegeven wordt. Het is niet abstract, maar reëel. Het heeft maar niet slechts 

een geestelijke zijde, maar ook een zichtbare. God wordt niet alleen Abrahams en Israëls God, maar 

hij en zijn zaad ontvangen ook het land tot „eeuwige bezitting”. Zonder dat is vs. 7 ook niet ver-

vuld. 

 

Hiermee wordt veel anders. Maar hieruit blijkt te meer, dat de eeuwigheid der Schrift toch iets an-

ders is dan de theologische eeuwigheid, zoals dit begrip zich ontwikkeld heeft en waarbij de eeu-

wigheid een tegenstelling vormt tot de tijd. Deze gedachte heeft de Schrift niet. Wel dat eeuwig 

ononderbroken is. Maar niet: tijdloos. 

 

3. Gen. 49: 26 spreekt over de „eeuwige heuvelen”, Hebr.: heuvelen der eeuw. Jakob belooft aan 

Jozef zegeningen tot aan het eind der eeuwige heuvelen. Wat zijn deze? Niet de heuvelen die einde-

loos zijn. Maar die welke er in de eeuwige bezitting zullen zijn. Vader Jakob ziet dat Jozef eens 

medebezitter van Kanaän zal zijn. Zover als de heuvelen in de eeuwige bezitting zullen reiken, tot 

zover zal aan Jozef zegening worden toebedeeld. In Egypte was hij regent, het beloofde land had hij 

moeten verlaten en hij heeft het nooit terug gezien dan alleen bij zijns vaders begrafenis. Maar God 

zal ook dit recht maken. Eenmaal zal ook Jozef wonen in het land der vaderen en gezegend worden 

met al de zegeningen ervan. 

 

4. Hoe nu weet Gen. 21: 33 „En hij (Abram) riep den naam des Heeren, des eeuwigen Gods aan”. 

Volgt hieruit nu toch weer niet, dat eeuwig eindeloos is? God is immers eindeloos, heeft geen begin 
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of einde. We merken op dat er staat: de God der eeuw of eeuwigheid. Deze uitdrukking moet bezien 

worden in het licht van het voorgaande, n.1. Gen. 13: 15. Abraham wist dat er in deze eeuw een 

andere god is, die zich dit althans aanmatigt dat te zijn en die door Paulus in 2 Cor. 4: 4 genoemd 

wordt: de god dezer eeuw, van deze aioon. Dit blijft niet zo. In de toekomende eeuw is de Heere de 

God der eeuw, d.w.z. regeert Hij en Hij alleen. Dan vervult Hij de gegeven beloften. Hij is dan de 

Leider der dingen. 

 

De God der eeuwigheid drukt hier dus niets over Zijn wezen uit, maar over Zijn openbaring. Hij 

heet hier niet de God der eeuwigheid, omdat Hij er altijd, eindeloos, is, maar omdat Hij in de toe-

komende eeuw ononderbroken Zijn vastgestelde plan voor die eeuw zal volvoeren. 

 

Voor ons is de term „God der eeuwigheid” een soortgelijke term als „God der heerlijkheid”, God 

des hemels, God der ganse aarde, God Israëls. D.w.z., al die bepalingen geven betrekkingen aan, 

geen wezenseigenschappen. Omdat Hij de God der aarde heet, daarom is Zijn Wezen nog niet 

aards, omdat Hij de God Israëls heet, daarom is Zijn Wezen nog niet Israëlitisch. En omdat hij de 

„eeuwige” God heet, daarom is deze aanduiding nog geen Wezens kenmerk, geen aanduiding van 

Zijn onvergankelijkheid. Die wordt veel meer uitgedrukt door het woord HEERE, Jehovah of naar 

nieuwe opvatting Jahweh. In Openbaring wordt dit omschreven als Die was, Die is, Die zijn zal. Dit 

is de aanduiding voor Gods onvergankelijkheid, voor Zijn eeuwigheid, eeuwigheid nu genomen in 

filosofische zin, dus eindeloosheid. Maar dit ligt niet in de woorden van „de God der eeuwigheid”. 

Alleen in het woord „Heere”, dat er aan vooraf gaat. 

 

De lezer, wie we het bovenstaande voorgehouden hebben, en die in zijn vorige gedachtengang 

wordt gestuit, zal zeer waarschijnlijk bezwaren voelen rijzen tegen deze voorstelling en zeggen: 

Maar betekent in der eeuwigheid dan ook niet: eindeloos, werkelijk eeuwig? We willen dit bezwaar 

nagaan, maar moeten vooraf nog op iets anders wijzen. 

 

 

DE GROTE VERBORGENHEID X 
  

 Het „Lichaam” van Corinthe en dat van Efeze. 

 Veel moeilijkheid kan het feit geven, dat er reeds in Corinthe sprake is van een „lichaam”. Indien de 

Efezer openbaring eerst na de gesteldheid in Corinthe gegeven is, zijn er dan twee „lichamen”, dat 

van Corinthe en dat van Efeze? Hoe is dan de verhouding van die twee tot elkaar? Zijn het twee 

geheel afzonderlijke groepen of is het ene, dat van Efeze, door een soort evolutie uit het andere, dat 

van Corinthe, voortgekomen. Dit zijn de punten waarover gehandeld moet worden. 

 

Aan Paulus is meer dan een bediening toevertrouwd. Na zijn bekering predikte hij voor de Joden, 

trad hij dus op in Israëls sfeer (Hand. 9: 20, 2.1, 27—29; 11: 20—30). Daarna werd hij met Barna-

bas afgezonderd tot de bediening onder Joden en Heidenen, om hen te stellen in de hogere Abraha-

mietische sfeer. (Hand. 18: 28). Dit is de bediening der rechtvaardiging en der verzoening, Romei-

nen, Galaten, Corinthe. Deze bediening deelde hij met andere apostelen buiten de Twaalf (Barna-

bas, Silas). Daarna heeft God alleen hem door openbaring geroepen tot de bediening in de bedeling 

der verborgenheid. Waar de openbaring ons in Efeze gegeven in God verborgen was tot op de tijd 

van Paulus’ (eerste) gevangenschap, d.i. tot op de tijd na het schrijven van de Corinthe brief (zie 

hiervoor de in hfdst. IV gegeven jaartallen) toen ze hem in Rome gegeven werd, kan het Lichaam 

van Corinthe niet het Lichaam van Efeze zijn. Het Lichaam van Corinthe maakt een deel uit van 

Gods raad, Hand. 20: 27 en deze omvat de dingen vanaf de „grondlegging” (men leze: vanaf de 

nederwerping) der wereld. Het Lichaam van Efeze dateert van voor de „grondlegging” (lees: ne-

derwerping) der wereld, Ef. 1: 4, en omspant het voornemen der eeuwen (S.V.: eeuwig voornemen), 

Ef. 3: 11. 
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Het Lichaam van Corinthe is de uitwerking van wat reeds in het O.T. geopenbaard was, n.1. dat 

God Israël tot jaloersheid zou verwekken door degenen die geen volk waren, Deut. 82: 21; het is 

uitwerking van een deel der zegeningen, reeds aan Abraham beloofd, n.1. dat in zijn zaad alle vol-

ken zouden gezegend worden. God deed dus een dubbele zaak: Hij verwekte Israël tot jaloersheid 

en begon de Abrahamietische beloften te vervullen. Beide dingen waren geopenbaard. Het Lichaam 

van Efeze is echter niet geopenbaard in het O.T., en in het N.T. niet tot op Paulus. Het was verbor-

gen in God. 

Het Lichaam van Corinthe was alleen een Lichaam in zoverre het een groepering was van gelovi-

gen, die allen een of meer gaven hadden, die andere groepen niet allen in volheid of in personen 

hadden. 

 

Die groep kon Paulus het best illustreren door een aards, menselijk lichaam. Het hoofd er van was 

niet Christus, maar apostelen. Mogelijk ook profeten en leraars. Het was in elk geval meervoudig. 

De leden waren dan gaven der gezondmaking, krachten, behulpsels, regeringen, menigerlei talen, 

uitlegging der talen, enz. 

 

De volgende parallel kan dienen: 

 

1 Cor. 12: 8-10 en    1 Cor. 12: 28 

 

1. Het woord der wijsheid   1. Apostelen 

2. het woord der kennis   2. profeten 

3. het geloof   3. leraars 

4. gaven der gezondmakingen   4. gaven der gezondmakingen 

5. werking der krachten    5. krachten 

6. profetie   6. behulpsels 

7. onderscheiding der geesten   7. regeringen 

8. menigerlei talen   8. menigerlei talen 

9. uitlegging der talen   (9. andere leden) 

 

Wanneer al deze gaven in een gemeente voorkwamen en het haar aan geen gave ontbrak, 1 Cor. 1: 

7, kon er sprake zijn van het tot één lichaam gedoopt zijn en het vele leden hebben. Er waren in die 

tijd meer zulke „Lichamen”, zie Rom. 12: 5. Onder „lichaam” versta men hier een geheel, van wie 

de leden harmonisch op elkaar waren ingesteld en die elkaar nodig hadden om een „lichaam” te 

vormen. Al die plaatselijke „lichamen”, de gelovigen van al die gemeenten samen, vormden voor 

God één groep. 

 

Dit was, volgens 1 Cor. 10: 31: de gemeente Gods. Ze waren niet de gemeente die Zijn, Christus’, 

Lichaam is, want dit Lichaam is van een andere aard. 

 

Het Lichaam van Corinthe is een groep in één geest gedoopt. D.i. in  heilige geest. Niet in de Per-

soon des Geestes, want daarin wordt men niet gedoopt. Maar in de kracht uit de hoogte (Lk. 24: 49), 

de belofte des Vaders (Hand. 1 : 5 ) .  Deze geest was niet alleen de Besnijdenis gegeven op de 

Pinksterdag, Hand. 2: 4, maar ook die Voorhuid (Cornelius, Hand. 10: 44). Paulus zegt dan ook: 

hetzij Joden, hetzij Grieken, 1 Cor. 12: 13. De groep die in één geest gedoopt en gedrenkt was, 

vormde door die doop een eenheid. Deze noemt Paulus een „lichaam”. Hij komt daartoe door een 

vergelijking met het menselijk lichaam. Hij zegt immers: „Want gelijk het lichaam”. Deze vergelij-

king is tevens illustratie of toelichting. Het „lichaam” dat Paulus op het oog heeft, omvat ook het 

„hoofd”. Alle delen zijn er in begrepen. Dat Paulus 'dit ook bedoelt, blijkt uit enkele delen die hij 

later noemt. Hij spreekt van oor en oog, vs. 16, van reuk, dus heeft hij de neus op het oog, vs. 17. 

Dit zijn delen van het „hoofd” en Paulus rekent dit ook tot het „lichaam” te behoren. Maar dit kan 

Christus niet zijn. En wie aanneemt dat het leden op aarde zijn, de apostelen b.v., kan nu niet nog 
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een hoofd, Christus, boven dit hoofd, de apostelen, aannemen, want een lichaam is niet tweehoof-

dig. Het heet wel „lichaam van Christus” in 1 Cor. 12, maar in Rom. 12: 5 “lichaam in Christus”. 

Dit is de toelichting op 1 Cor. 12. 

 

Lichamen als van Corinthe bestaan thans niet meer. De gaven mogen nagewerkt hebben in de per-

sonen, de zichtbare begiftigde eenheid is er niet meer. Welke gemeente heeft al is het dan ook enige 

der in 1 Cor. 12 genoemde gaven? Wat Paulus in 1 Cor. 18: 8 zegt, dat profetieën, talen en kennis 

zouden ophouden of teniet gedaan worden, is gekomen, maar op andere wijze dan hij toen nog zag. 

Hij zei dat dit zou gebeuren als het volmaakte kwam. Dat volmaakte is voor Hem de opname, de 

verandering in een punt des tijds van 1 Thess. 4 en 1 Cor. 15. Dit is niet geschied; dit moet nog ge-

schieden. 

 

1 Cor. 12 zal zijn voortzetting vinden als God de lijn weer met Israël aangeknoopt heeft en dan zal 

het de voortzetting van die groep aan geen gaven ontbreken, verwachtend de openbaring des Heeren 

Jezus Christus, 1 Cor. 1 : 7 .  Al is echter het volmaakte, dat Paulus in 1 Cor. 13 op het oog heeft, 

niet gekomen, toch is er iets aller-volmaaktst gekomen, de bedeling der verborgenheid, de gemeen-

te, die Christus’ Lichaam is, de groep die Zijn vervulling is. In plaats van het volmaakte voor de 

mens is de vervulling van Christus gekomen. En deze is verreweg een veel betere volmaaktheid. 

 

Het Lichaam van Efeze is een geheel andere groep. Deze heet: het Lichaam van Christus, Ef. 4: 12; 

het Lichaam, Ef. 4: 16; 5: 23; Zijn Lichaam, Ef. 1: 23; 5: 30; één Lichaam, Ef. : 16; 4: 4; Samenli-

chaam, Ef. 3 : 6 ;  het gehele Lichaam, Ef. 4: 16. Samen negen maal. Het heeft een apart Hoofd. De 

term komt dus in andere zin voor dan in 1 Cor. Als we spreken over het hoofd van een school, dan 

denken we daarbij niet aan zijn vrouw, welker hoofd hij is, maar aan zijn ambt, zijn functie, waarin 

hij om zich heeft staan een aantal medewerkers, het personeel. Hij heet hoofd omdat van hem de 

leiding uitgaat. Het personeel is zijn school-„lichaam”. Het ondergaat de leiding en wordt er door 

bekwaamd zijn werk zo te doen als voor die school nodig is. Zo is Christus’ hoofdschap in Efeze 

een ambt. In het Lichaam heeft Hij een groep doen opwassen, die met Hem de leiding heeft over 

alle dingen, geen enkel uitgezonderd. 

 

Dat is geen naar buiten zichtbare of door gaven toegeruste groep, maar een door een onzichtbare 

geest verbonden geheel, welks leden geheel op zichzelf kunnen, en naar de praktijk leert, ook moe-

ten staan. Men late zich niet in de war brengen door de S.V., die in 1 Cor. 12: 27 zegt: „Gijlieden 

zijt het lichaam van Christus”. Er staat in de grondtekst geen lidwoord voor ,,lichaam”, dus niet: 

„het lichaam”. Er staat: „Gijlieden zijt lichaam van Christus en leden in het bijzonder”. In het bij-

zonder betekent: „ten dele”, zelfde woord als in 1 Cor. 13: 9. „Lichaam van Christus” wil zeggen: 

Gij zijt een lichaam dat Christus toebehoort, dat van Hem is. Er wordt niet gezegd, dat deze groep is 

de gemeente, d.i. Zijn Lichaam Het is een Lichaam van Hem, dat Hem toebehoort (zie Gal. 3: 29), 

„van Christus” is. 

 

Het Lichaam van Efeze heeft Christus tot hoofd. Het is geen plaatselijke of uiterlijk zichtbare ge-

meenschap, maar een geestelijke eenheid van leden, die elkaar naar het aangezicht, ja naar naam en 

persoon niet kennen, maar die wel een onzichtbare eenheid vormen. Dit zal bij de openbaring van 

Christus blijken. Ze worden veelal door de Geest afzonderlijk toebereid, evenals de stenen van Sa-

lomo’s tempel, om dan ingevoegd te worden in Gods heilige tempel (Ef. 2: 21). Ze hebben één ge-

loof, één hoop, één doop (die des Geestes), ze zien uit naar de eerlijkheidssfeer, waar Christus nu is, 

ver boven (Gr.: over boven) alle dingen. 

 

Het Hoofd zijn van Christus is dus een ambt. Een nieuw ambt. Dit ontmoeten we voor het eerst in 

Efeze. In de Corinthe-Romeinen-Hebreeën-sfeer komt Christus voor als profeet (leraar), priester 

(verzoener) en koning (regeerder) en verlosser of losser. In Efeze heeft Hij nog een ander ambt, dat 

van hoofd. En hierin zijn al de andere en hogere eenheid samengevat. 
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Het Lichaam van Efeze opent een nieuwe bedeling. Daarin staat God zonder enige bemiddeling van 

een volk en op grond van geheel andere beloften, alleen door Zijn Geest, in gemeenschap met een 

groep geroepenen tot Zijn wonderbaar licht. Alle inzettingen zijn afgeschaft, Col. 2: 20; men moet 

alleen vasthouden aan het Hoofd, Col. 2: 19. De tweestroom van vroeger, Jood en Heiden, is ver-

dwenen. De Jood, die naderen wil, kan dit niet doen op grond van enige nationale belofte; de Hei-

den die komen wil, wordt niet gezegend op grond van enige Abrahamietische belofte. 

 

Het Lichaam van Corinthe is een groep die Broeders des Heeren zijn, Rom. 8: 29 ; het Lichaam van 

Efeze is een volkomen Man, Ef. 2: 15, 4: 13. 

 

Het Lichaam van Corinthe heet niet “het Lichaam van Christus”, maar: “Lichaam van Christus”. 

Deze term komt slechts voor in 1 Cor. 12: 27: Gij zijt Lichaam van Christus (Grieks). Maar 

nergens leert 1 Cor. dat Christus het Hoofd is van dit Lichaam. In 1 Cor. 11: 3 zegt Paulus, dat 

Christus het hoofd is van een iegelijk man, deze het hoofd der vrouw en God het hoofd van Chris-

tus, maar niet dat Deze het hoofd is der gemeente. 

 

Het Lichaam van Corinthe is een groep voor de hemelen bestemd, voor het Vaderhuis, Joh. 14 en 2 

Cor. 5. Het wordt gezegend met de gelovige Abraham, Gal. 3: 9, is Abrahams geestelijk zaad, Gal. 

3: 29, behoort tot het Jeruzalem dat Boven is, Gal. 4: 26, gaat de Heere tegemoet in de lucht,  

1 Thess. 4: 13-17, wordt veranderd of staat op in een punt des tijds, 1 Cor. 15: 51, wordt erfgenaam 

der wereld, Rom. 4: 13, 1 Cor. 6: 2. Voor deze groep zijn geschreven de Brieven aan de Thessaloni-

censen, Korintiërs, Galatiërs, Romeinen en ook aan de Hebreeën. 

 

Het Lichaam van Efeze krijgt een plaats in de bovenhemelse gewesten, Ef. 1: 3, 20; 2: 6; 3: 10; 6 : 

12; boven over alle overheid en macht, grondtekst Ef. 1: 21. Voor deze groep zijn geschreven Efe-

ze, Kolossensen, Filippensen en 2 Timotheus en ook Filemon. (Als ingang en voorbereiding ervoor 

dienen waarschijnlijk Titus en 1 Timotheus.) 

 

Het Lichaam van Corinthe bezit tekenen en gaven. Er worden er negen genoemd. Deze zijn thans 

teniet gedaan, niet omdat ze niet meer nodig zouden zijn of omdat de gemeente dit verbeurd heeft, 

maar omdat God die bedeling afgebroken heeft. 

 

Het Lichaam van Efeze bezit geen gaven. Deze zijn als Lichaam genomen afwezig. 

 

Het Lichaam van Corinthe werd geleid door de Geestesgaven, door openbaringen en profetieën,  

2 Cor. 12, Gal. 2, 1 Cor. 12. 

 

Het Lichaam van Efeze heeft een andere leiding, rechtstreeks door de Geest zelf. Het wordt vervuld 

met het woord van Christus, Col. 3: 16. 

 

De rechte snijding van het Woord, het contact met de Geest Gods, het spreken over de verborgen-

heid van Christus en het hebben van Zijn gevoelen zijn de hoogste gaven voor deze groep. Ze zijn 

allen zuiver persoonlijk en inwendig. 

 

Het Lichaam van Corinthe behoort tot een sfeer, waarin twee bedelingen parallel lopen en er een 

tweestroom is, de Israëlitische en de bedeling der rechtvaardiging en verzoening, kort aangeduid als 

de hoger-Abrahamietische. 

 

Het Lichaam van Efeze behoort tot de bedeling der Verborgenheid. Hierin is geen tweestroom, is er 

één geloof, één hoop, één doop. Het vindt zijn bediening in het evangelie der genade Gods, dat in-

geleid wordt door het evangelie der heerlijkheid van Christus (2 Cor. 4 : 4 ) .  
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Het Lichaam van Corinthe wacht op de dag des Heeren en der openbaring van Christus, 1 Thess. 4: 

13-17, 2 Thess. 2, 1 Cor. 1: 7. Het komt terug, doch kan alleen ontstaan als Israël (en dat dan ten 

dele) in zijn land ’s Heeren wederkomst gaat verwachtten, dus de hoop Israëls weer levendig wordt. 

De opname is een deel van ’s Heeren wederkomst en staat er niet los van. . 

 

Het Lichaam van Efeze verwacht het mede gezet worden in de bovenhemelse gewesten, Ef. 2: 6. 

Dit geschiedt in de dag van Christus, Fil. 1: 6, 10; 2: 16. Deze gaat vooraf aan de dag des Heeren en 

staat er dus los van. Voor de prijswinnaars heeft de hoop, het bij Christus zijn, zich al eerder ver-

wezenlijkt door de uitopstanding, Fil. 3: 11 (niet: wederopstanding). Dit is het ontbonden worden en 

met Christus zijn. De gehele groep heeft de openbaring met Christus, Col. 3: 4, in de dag des Hee-

ren. 

 

Het een uit het ander?  

Ten slotte beantwoorden we de vraag of het Efeze lichaam niet door een soort van evolutie uit het 

Corinthe lichaam is voortgekomen door het op één lijn stellen van de Heiden met de Jood en het een 

nieuw erfelijk bezit geven aan beiden. 

 

Dit zou alleen kunnen zijn:  

le. als de hoop van het Lichaam in de Handelingentijd onbestemd was; en  

2e. als de hoop van 1 Thess. 4, de opname, voor het Lichaam was gebleven.  

Over dit punt handelen we in het volgende hoofdstuk. Over het eerste hier. 

 

Welke is de hoop (of verwachting) van de Abrahamietische groep in de Handelingentijd? Zeer dui-

delijk geeft Paulus die aan in 2 Cor. 5 : 1 :  een huis eeuwig in de hemelen. Ook al leest men voor 

„eeuwig” „aionisch”, d.i. gedurende een of meer aionen (eeuwen), dan nog staat er dat die hoop niet 

door een andere openbaring kan worden opgeheven. 

 

Het „eeuwig” van 2 Cor. 5 wordt door de nieuwe openbaring van Efeze niet van zijn aionische 

kracht beroofd. Het blijft aionisch. De hoop is dus zeer bepaald. De gelovigen van die tijd hadden 

daarop hun verwachting gericht. Zij kregen een Huis eeuwig in de hemelen. Dit Huis is niet de 

plaats aan Gods Rechterhand. Deze is boven de hemelen. 

 

De Verborgenheid bestaat ook niet in het op één lijn stellen van Jood en Heiden, die zich reeds in 

een „lichaam”, dat van Corinthe, zouden bevinden. Ef. 2: 16 zegt duidelijk: „Opdat Hij die beiden 

(d.w.z. Jood en Heiden) met God in één Lichaam zou verzoenen” 

 

Er waren dus twee groepen in de Handelingentijd en deze worden nu in één Lichaam verzoend. En 

met het oog daarop schrijft Paulus, dat er is één Lichaam (Ef. 4 : 4 ) .  Niet dat er nimmer twee groe-

pen zouden kunnen bestaan die „lichaam” heten. Het één, Efeze is dus niet uit het ander, Corinthe  

voortgekomen, maar beiden, Jood en Heiden worden in een geheel nieuwe sfeer in één Lichaam 

verzoend. Alle heiligen moesten daartoe herordend worden. De betekenis van het woord „volma-

king” van Ef. 4: 12 is: herordening. Daartoe gaf God apostelen, profeten, evangelisten en herders en 

leraars. Dit is dus een nieuwe reeks met het oog op de nieuwe bedeling.  

 

Zij, die nu mee wilden gaan, konden dit. Dat deed de gemeente der Filippensen. Zij volgden Paulus. 

Daarom prijst hij hen en zegt: „als ik uwer gedenk over uw gemeenschap aan het evangelie van de 

eersten dag af tot nu toe” Velen gingen echter niet mee. Bijv. die in Azië waren, 2 Tim. 1: 15. 

Weldra misten dezen de gaven van Corinthe en de lijn van Paulus. Uit hen is het tegenwoordige 

Christendom ontstaan. 

 

Het Lichaam van Efeze is iets geheel nieuws, een nieuwe schepping, Ef. 2: 15. Een schepping is 

steeds iets dat er als zodanig op zekere tijd nog niet bestond. Voor de openbaring aan Paulus in 
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Rome bestond de Gemeente, die Christus’ Lichaam is, dus niet: Paulus was er het eerste lid van. En 

na hem is een reeks gevolgd die nu nog voortgezet wordt. Tot hoelang is onbekend. Nog zit Chris-

tus op de troon der genade. Pas als het boek Openbaring tot zijn vervulling nadert, wisselt Hij deze 

troon met die van het gericht. Dan sluit de bedeling der verborgenheid zich af. Maar dan zal het 

Corinthe lichaam weer herleefd zijn. Dan keren tekenen en geestesgaven terug en ontbreekt het die 

groep aan geen gaven, 1 Cor. 1: 7. Het Lichaam van Efeze wordt in stilheid gevormd, is er niet om 

Israël tot jaloersheid te verwekken. Het Lichaam van Corinthe treedt op als een eenheid voor de 

wereld en om Israël tot jaloersheid te verwekken. Het een is dus niet uit het ander, het een vervangt 

het ander. De hoop van het een is ook niet die van het andere, de verwachting is verschillend. De 

ene hoop vervult zich voor de andere. Het Lichaam heeft een voorhoop in Christus. Welke deze is, 

willen we nu bekijken. 

 

Israëls Herstel en Toekomst 
 

III. ENIGE BEZWAREN WEERLEGD. 

 

I. Zijn bloed kome over ons. 
 

Velen in de Christenheid geloven, dat het totaal met Israël is afgedaan omdat zij voor Pilatus’ rech-

terstoel geroepen hebben: „Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Dat is gekomen, zeggen 

zij en het volk ligt nog onder dit oordeel. Zeker, de individuele Jood kan behouden worden, maar 

voor het volk is er geen hoop meer. 

 

Zij, die deze gedachten hebben, vergeten vier dingen.  

Ten eerste roepen zij de straf over zichzelf en hun kinderen. Verder strekt zij zich niet uit. Het be-

treft twee geslachten: zij en hun kinderen. Over hun kindskinderen wordt niet gesproken. Men kan 

daarom niet zeggen, dat het oordeel dat zij zelf inriepen, zich verder moet uitstrekken. Wil men de 

straf vervuld zien tegen de doodslagers en hun kinderen, in de verwoesting van Jeruzalem, dan heb-

ben we daartegen geen bezwaar waar een eenmaal vervuld oordeel heeft opgehouden verdere 

rechtskracht te bezitten. Indien de straf voltrokken is, is het vonnis uitgewerkt en kan het zich niet 

meer voortzetten. 

 

Ten tweede: Christus heeft voor hen gebeden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 

doen”. Is dit een onverhoorde bede geweest? Of is ze wel verhoord? Heeft God hun vergeven of 

niet. Indien niet, dan is de bede onverhoord. Maar dit zou in tegenspraak zijn met Christus’ eigen 

woord, dat de Vader Hem altijd hoorde. Indien ze wel verhoord is, dan is de zonde vergeven. Maar 

hoe dan met het latere oordeel? 

 

We geloven, dat de bedoeling van Christus’ bede is, dat hiermee de mogelijkheid tot vergeving der 

zonde voor dit grote misdrijf geopend wordt. Israël beging hiermee niet de zonde tegen de Heilige 

Geest maar tegen de Zoon. Die kon vergeven worden. Daarom zegt Petrus: „Wordt behouden van 

dit verkeerd geslacht”, Hand. 2: 40. En: „Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uit-

gewist worden”, 3: 19. Deze bede: de mogelijkheid tot zondevergeving na belijdenis ervan, is ver-

hoord. Daarom is het met Israël bij het kruis nog niet afgedaan. Ze krijgen nog veertig jaar de tijd 

en indien zij zich bekeerd hadden, zou het oordeel niet gekomen zijn. Het oordeel dat thans over 

Israël ligt, is dus niet omdat hun vaderen bij Pilatus geroepen hebben: Zijn bloed kome over ons en 

onze kinderen, maar omdat deze vaderen zich verhard hebben tegen de werking van de Heilige 

Geest in Handelingen en, tegen de Heilige Geest hebben gezondigd. Daarom is de zaligheid de Hei-

denen gezonden. Zie Hand. 28: 26-28. 

 

Het Israël van onze dagen ligt wel onder het oordeel maar het heeft Christus niet gekruisigd en God 

kan hun, omdat Hij rechtvaardig is, deze zonde niet toerekenen. Zij hebben niet geroepen: Kruis 
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hem, kruis hem. Velen hunner weten nauwelijks iets van Hem. Israël heeft echter een onbesneden 

hart. Dat hart moet gebogen worden en aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen heb-

ben, Lev. 26: 41. Eerst dan zal God gedenken aan Zijn verbond met Jakob, Isaak en Abraham ,vs. 

42. Dus is er toch hoop voor Israël. Als volk. Want het verbond is met het volk in zijn totaliteit. Niet 

met de enkelingen uit dat volk. Israël ligt nationaal onder het oordeel maar heeft tevens een nationa-

le hoop, want: „Hij zal niet altoos twisten noch eeuwiglijk de troon behouden,, Ps. 103: 9. 

 

Ten derde vergeten zij dat we nu in een tussenbedeling leven. Zij beschouwen Israël als een tussen-

bedeling. Toen het de Christus had voortgebracht, had het afgedaan. Dit is onjuist. Israël was er 

juist, opdat alle volken door hen zouden worden gezegend. Paulus wijst hierop in Rom. 15: 8-12. 

„En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid 

Gods, opdat Hij zou bevestigen de beloftenissen der vaderen en de Heidenen ( d.i. Volken) God 

vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden 

onder de heidenen en Uw naam lof zingen”. 

 

En wederom zegt hij: “Wees vrolijk gij Heidenen met Zijn volk.” 

 

En wederom: “Looft den Heere alle gij volken”. 

 

En wederom zegt Jesaja: “Daar zal zijn de wortel van Jesse en die opstaat om over de Heidenen te 

gebieden; op Hem zullen de Heidenen hopen”. 

 

Israël staat in het midden der volken. Deze moeten blij zijn met Gods Volk. Zij zijn Gods eerstge-

boren volkenzoon, Ex. 4: 22. Bewijs dat er nog meer volkenzonen geboren zullen worden. Maar 

dan heeft Israël nog toekomst en is het geen tussenbedeling om vervangen te worden door de Chris-

telijke Kerk, maar deze is tussentijdperk tussen Israël onder de wet en Israël onder de genade. 

 

Ten vierde. Wie meent dat de Jood omdat hij Christus aan het kruis heeft gebracht zo slecht is, ver-

geet dat de Heidenen daaraan mede schuld hebben. Zie Hand. 5: 27. En tevens, dat de gehele wereld 

en daarmee ook elk onzer, voor God verdoemelijk is. Wij zijn niet beter dan Israël. Niet zij hebben 

Christus veroordeeld maar de mens in hen, de mens door hen, in diepste wezen elk een, elk onzer 

mede. Want de consequentie der zonde die in elk onzer woont, is Christus’ kruis. En nu zijn niet 

allen even ver op die weg voortgeschreden en ziet men meestal niet het eindpunt, maar God heeft 

dit in Israël en zijn leiders gedemonstreerd. Zij die op de weg der zonde gaan, en dat doen wij van 

nature allen, zijn schuldig aan Christus’ veroordeling. 

 

2. Het herstel der ceremoniën. 
 

Een tweede, veel sterker wegend bezwaar is dit: Indien we de Schrift letterlijk nemen en Israël her-

steld wordt, komt ook de O.T. priesterdienst terug. Dan moeten we Ez. 40-47 ook letterlijk nemen. 

Dan vinden we dat het oude priesterschap terug komt, Ez. 42: 14; 44: 9-31, Jes. 66: 21; dat de ce-

remoniën hersteld worden, Ez. 43: 18-27, 45: 13- 25; 46: 1-17, Jes. 66: 23; dan komen er weer 

spijs-, zond-, schuld-, brand en dankoffers, Ez. 42: 13; 43,: 18, 27. En dat kan niet, zegt men, want 

dat is in tegenspraak met Heb. 10: 18 „Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer 

voor de zonde”. 

 

Echter, wie Ez. 40-47 vergeestelijken wil, moet heel wat verklaren. Hij moet er zich niet met enkele 

algemeenheden af maken, maar in onderdelen alles „geestelijk” uitleggen. Het geestelijke is toch 

zeker evenzo aan vaste wetten gebonden als het natuurlijke. Hij moet o.a. verklaren: 

 

hoe het mogelijk is, dat in de kamertjes, 40: 7, die de Kanttekenaar voor de gelovigen houdt, pries-

ters, d.i. gelovigen, kunnen ingaan, 42: 13; wat de voorhof betekent; 
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hoe het mogelijk is, dat in de geestelijke tempel nog eens Levieten zullen dienen, 44: 10-16, waar 

de geestelijke tempel immers geheel uit geestelijke priesters bestaat; 

 

 wat het verbannene en de spijsoffers in het geestelijk Israël zijn, dat de priesters zullen krijgen, 44: 

29—31; 

 

waarom er onderscheid is tussen Levieten en Priesters in het geestelijke Israël, waar allen priesters 

zijn, 45: 4, 5; 

 

waarom er stammen zijn, 45: 8, terwijl de Gemeente het Lichaam van Christus is; 

 

waarom er nog feestdagen te onderhouden zijn, 45: 17, 20, terwijl Paulus zegt dat dit alles schaduw 

is, Col. 2: 16, 17; 

 

wie die Vorst is over Israël die voor zichzelf offert, 45:21. Als dat Christus is, dan leert men hier-

mee, dat Hij niet de ware Hogepriester is die niet voor Zichzelf maar alleen Zichzelf behoeft te offe-

ren; 

 

wat het volk des lands is, 46: 3, dat komt om te aanbidden; 

 

wie die vissers zijn, 47: 10, die vis zullen vangen. Zijn dat de leraars, zoals die Kanttek. wil, dan 

krijgen we dit: De leraars zullen staan buiten de leer van het evangelie (zie Kanttek. bij vs. 1) en 

zullen de vissen, d.i. uitverkorenen (zie Kanttek.) ophalen uit de evangeliestroom!; 

 

waarom de plaatsnamen, 47: 15-23 nu een geestelijke betekenis hebben die ze anders nooit hebben; 

 

wat die geestelijke stamindeling is, 48: 1-8; 23-28. 

 

We deden zo enkele grepen. 

 

Wie logisch oordeelt, voelt dan, dat men door de vergeestelijking tot de ongerijmdste dingen komt. 

 

Wie de Schrift, waar mogelijk, letterlijk neemt, komt tot helderheid. 

 

Ez. 40-47 is voor ons geheel onvervuld. Het is de beschrijving van de toekomstige tempel die Da-

vids grote Zoon, de Messias, zal bouwen, evenals Salomo de eerste tempel bouwde en de verdeling 

van het Land onder de stammen (zie voor bredere uiteenzetting: Uit Israëls Profetie). 

 

Maar, waarom vraagt men, moet de tempel en de offerdienst terugkomen, Gods Woord geeft hierop 

het antwoord. 

 

Ez. 43: 10, 11 „Opdat Israël schaamrood worde”. 

 

Jes 56: 7 „Mijn Huis zal een huis des gebeds worden allen volken”. 

 

Ez. 37: 28 „En de Heidenen (Volken) dat Ik de Heere ben Die Israël heilig als Mijn Heiligdom in 

het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid”. 

 

Het is dus om drieërlei redenen: Om Israël, om de Volken, bovenal om ’s Heeren wil. 
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Israël zal beschaamd wonden. 

 

Ez. 44: 5-17 “Mensenkind,  zegt tot die weerspannigen, tot het Huis Israëls: Zo zegt de Heere: 

Het is te veel voor ulieden vanwege al uw gruwelen, o Huis Israëls, terwijl gij vreemden hebt in-

gebracht, onbesnedenen van hart en onbesnedenen van vlees om in Mijn heiligdom te zijn om dat 

te ontheiligen (te weten) Mijn Huis als gij Mijn brood, het vet en het bloed offerdet en zij Mijn 

verbond verbraken, en gij hebt de wacht van Mijn heilige dingen niet waargenomen. 

Alzo zegt de Heere: Geen vreemde, onbesneden van hart en onbesneden van vlees, zal in Mijn 

heiligdom ingaan van enige vreemde die in het midden der kinderen Israëls is. Maar de Levieten, 

die verre van Mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van Mij zijn af gedwaald hun drekgoden 

achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen, nochtans zullen zij in Mijn heiligdom bedie-

naars zijn in de ambten aan de poort des Huizes en zij zullen het Huis bedienen ; zij zullen het 

brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten en zij zullen voor hun aangezicht staan om te 

dienen. 

Maar de Levietische priesters, de kinderen Zadoks die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen 

en zullen voor Mijn aangezicht staan om Mij het vet en het bloed te offeren, spreekt de Heere 

Heere”. 
 

Voor de Volken. 

 

Jes. 2: 3 „En vele Volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des 

Heeren, tot het Huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen 

in Zijn paden, want van Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem”. 
 

De volken die door Israëls wereldevangelisatie tot de Heere bekeerd zullen worden, zullen het mid-

delpunt hunner Godsverering vinden in Sions tempel. Zach. 14: 16-18, Jes. 2: 1-5. Daaruit zal de 

stroom van Ez. 47: 1-12 voortkomen, de rivier die stroomt naar de Middellandse- en de Dode Zee. 

 

Alles dient tot verheerlijking van ’s Heeren naam. De naam van Jeruzalem zal dan zijn: „De Heere 

is aldaar”, Ez. 47: 35. Het gaat in laatste instantie om Hem, om Zijn verheerlijking. 

 

„Want Ik zal Mijn grote naam heiligen, die onder de Heidenen ontheiligd is, dien gij in het mid-

den van hen ontheiligd hebt en de Heidenen zullen weten dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere 

Heere als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn”, Ez. 36: 22. 

 

„En Mijn tabernakel zal bij hen zijn en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk 

zijn. En de Heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, die Israël heilig als Mijn heiligdom in 

het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid”. 

 

Maar hoe nu met Hebr. 10: 18. 

 

„Waar nu vergeving is, daar is geen offerande meer voor de zonde?” Dit is eenvoudig. Er staat 

niet dat er, omdat Christus Zijn offer heeft gebracht, geen andere offers meer geofferd kunnen wor-

den, die afschaduwing ervan zijn, maar dat, indien er vergeving van zonden is, en niet alleen tijde-

lijke bedekking, zoals in het O.T., in de schaduwdienst, er geen ander offer n.1. van een ander dan 

van Christus nodig is. Het gaat er hier in het geheel niet over dat de Levietische offers zijn af ge-

schaft. Alleen over het al of niet afdoende zijn van Christus’ offer. En waar er nu vergeving is in het 

niet meer gedenken van zonden en ongerechtigheden, daarom is er geen ander offer meer voor de 

zonde nodig. „Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid (d.i. eens vooral) volmacht dege-

nen die geheiligd worden”, Heb. 10: 14, „Waar nu vergeving is, daar is niet nog een offer voor de 

zonde”. Aldus Hebr. 10: 18. Hiermee blijft de weg open voor de hervatting van de offers. 
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In het bijzonder de Handelingen der apostelen kunnen ons hierin veel leren. Neem Paulus. Hij zegt 

in 1 Cor. 9: 20 “dat hij de Joden een Jood geworden is; degenen die onder de wet zijn is hij ge-

worden als onder de wet zijnde en dit alles opdat hij hen winnen zou”. Wat zien we nu bij hem? 

Dat hij Timotheus besnijdt, Hand. 16: 3, dat hij het toekomende feest te Jeruzalem gaat houden, 18: 

21; dat hij, om te bewijzen dat het niet waar was dat hij afval van Mozes, dus van de wet daarbij 

ingesloten de offers leerde, het Nazireeërs offer wilde brengen, Hand. 21: 21-24; dat Jakobus dit 

aanraadt en zegt, dat hij, Paulus, daarmee bewees dat hij ook zelf de wet onderhield, vs. 24; dat 

Paulus zegt een Farizeeër te zijn, 23: 6, dus zeker een onderhouder der wet; dat de Schriftgeleerden 

betuigen dat in Paulus geen kwaad, d.w.z. zonde tegen de wet was, 23: 9; dat hij gekomen, ook naar 

Jeruzalem gekomen was, om offerande te doen, 24: 17; dat in hem geen onrecht was gevonden dan 

alleen dat hij sprak over de opstanding der doden, 24: 21; dat hij betuigt noch tegen de Joden, noch 

tegen de tempel, noch tegen de keizer iets gezondigd te hebben, 25: 8. 

 

Paulus onderhield dus zelf de wet en achtte dus de offers niet verkeerd. Nu kan men wel zeggen dat 

dit verkeerd was en dat men hem niet tot voorbeeld moet stellen. Maar dan is zijn woord: Weest 

mijn navolgers een zondige raad, en moeten we hem daarin verwerpen, hem, die persoonlijk on-

derwijs van de Heere Jezus gehad heeft! Wie dit aandurft, doe het. Maar daarmee bewijst hij niet 

dat de offers der wet niet meer gebracht mogen worden. 

 

Indien de offers na Christus’ dood zondig zijn, waarom dan ook niet voor Christus’ dood. Men zal 

zeggen: de schaduwen houden op, nu het wezen gekomen is. Maar is daarom de schaduw zelf zonde 

geworden. De schaduw sprak van het wezen dat komen zou. Is het zonde de schaduw te laten spre-

ken van het wezen dat gekomen is. De schaduw wordt toch geen zonde omdat ze terugwijst? 

 

Paulus en zeker ook de andere apostelen hielden de wet ook na het kruis. Ze mogen dit dan gedaan 

hebben om de Joden te winnen, op zichzelf was de daad niet zondig, want dan zouden zij ze niet 

gedaan hebben, al hadden zij het hele volk kunnen winnen. 

 

Eenmaal keren de offers terug. Gods Woord zegt het, en het is wijzer dan God willen wezen dit niet 

te aanvaarden. Ze keren terug om de redenen die we gegeven hebben. Het is dan nog niet de eeuw, 

waarin alles tot volmaaktheid is gekomen. De volken moeten nog onderwezen worden en zullen in 

de ceremoniële dienst een eredienst vinden, die hen toespreekt en opvoedt. Laat ons de Schrift ge-

lovig aanvaarden en dan, liever door ons aan de letter te houden, dwalen, indien dit mogelijk ware,  

dan eindigen in de schijnbare theologische wijsheid van de oude Kerkvaders, die de eeuwen door 

als een zuurdeeg het Christendom doortrokken heeft, maar noch een logische godsdienst is noch 

ook een geestelijke. Want ze verstaat de dingen niet en alleen hij is geestelijk, die onderscheidt.  

(1 Cor. 2: 15). En zo wensen wij te beproeven de dingen die verschillen en die overeenstemmen. 

 

Ten besluite:  
Neem de Schrift waar mogelijk letterlijk. Te midden van allerlei beeldspraak zijn de namen en ter-

men onveranderlijk. Israël wordt hersteld en heeft een grootse en schone toekomst. 

 

„Hij gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwigheid, aan het woord dat Hij ingesteld heeft tot in dui-

zend geslachten; het verbond dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijn eed aan Isaak, welke 

Hij ook gesteld heeft aan Jakob, tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende: 

Ik zal u geven het land Kanaän”. Ps. 105: 8-11. 
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De Eeuwigheid der Schrift 
 

IV. TOT IN ALLE EEUWIGHEID EN EEUWIG. 

 

Verschillende vertalingen. 

In het N.T. vooral komt in onze Bijbels vaak de term voor: „in alle eeuwigheid”. Zo in Gal. 1:5  

„Denwelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid”. Zie voorts Fil. 4: 20; 1 Tim. 1: 17, 2 Tim. 4: 18; 

Heb. 13: 21; 1 Petr. 4: 11; 5: 11; en Voorts 13 maal in Openbaring (1: 6, 18; 4: 9, 10; 5: 13; 7: 12; 

10: 6; 11: 15; 14: 11; 15: 7; 19: 3; 20: 10; 22: 5. (Openbaring 5: 14 ontbreekt in de betere hand-

schriften). Meestal staat er in deze teksten, dat de Heere lof of heerlijkheid of eer wordt toegekend 

„in alle eeuwigheid”, vier maal dat die Heere leeft in alle eeuwigheid, Op. 1: 18; 4: 9; 10: 6; 15: 7 

eens dat Hij als Koning zal heersen in alle e. 11: 15; in 14: 11 twee maal dat de rook, of de rook 

hunner pijniging opgaat in alle e.; 14: 11; 19: 3, eens dat Beest en Valse Profeet gepijnigd worden 

in alle e., 20: 10, eens dat zij als koningen zullen heersen in alle e., 22: 5. Zie, zal men zeggen, in 

deze teksten moet „in alle eeuwigheid” toch zeker wel eindeloosheid betekenen. 

 

Schijnbaar staat men hiermee sterk. Maar wie nadenkt, zal het eigenaardig voorkomen, dat, als er 

slechts één eeuwigheid is, er sprake is van alle eeuwigheid. Hoe kan men van dingen, waarvan er 

maar één is, spreken van alle. Er is slechts één God, één ware God, hoe kan men dan zeggen: „Ge-

loofd zij alle God?” Er is slechts een Heer, Christus, hoe kan men dan zeggen: „Heerlijkheid zij alle 

Heer?” Er is slechts één Duivel, hoe kan men dan zeggen: „Eenmaal wordt alle duivel gepijnigd. 

Men voelt wel aan, dat gaat niet. De term: in alle e. heeft dus geen zin, is een ongerijmdheid in. 

zichzelf. Als er een eeuwigheid is, kan er niet zijn alle eeuwigheid. 

 

Dit wat betreft de vertaling in onze Bijbels. Er komt nog iets bij. In andere overzettingen lezen zij 

die deze talen machtig zijn, iets anders. Luther vertaalt deze term door: „van eeuwigheid tot eeu-

wigheid”, Gal. 1:5; Fil. 4: 20; 2 Tim. 4: 18; Heb. 13: 21 en in Openb.; behalve h. 19: B waar hij 

„eeuwiglijk” en in 1 Tim. 1: 17 waar hij „in eeuwigheid” zet. Hierdoor krijgt de Duitse gelovige of 

de Duitslezende een geheel andere indruk van wat er staat. „Van eeuwigheid tot eeuwigheid” is heel 

anders dan „in alle eeuwigheid”. 

 

De Engelse vertaling heeft: for ever and ever, voor altijd en altijd, even zo goed zonder zin als onze 

vertaling. 

 

De Franse vertaling van Martin heeft: in de eeuwen der eeuwen (aux siècles des siècles). Zo ook de 

Franse Synodale. 

 

De Miniatur-Bibel van. Schlachter heeft: van eeuwigheid tot eeuwigheid, dus als Luther. 

 

De "Elberfelder vertaling heeft: van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

De Staten Vertaling zet in haar kanttekeningen: tot eeuwen der eeuwen of tot eeuwigheden der 

eeuwigheden. Gal. 1: 5, tot eeuwen der eeuwen bij Fil. 4: 20 en 1 Petr. 5: 119 tot of in eeuwigheden 

der eeuwigheden bij 1 Tim. 1: 17; 2 Tim. 4: 18; Heb. 18: 21; Op. 4: 9; 5: 13; 7: 12; 19: 8; 22: 5 of 

niets 1 Petr. 4: 11; Op. 1: 6, 18; 4: 10; 10: 6; 1l: 15; 14: 11; 15: 7; 20: 10. 

 

De lezer zal vragen: Wat moet het nu zijn. Wel, men kan zeer goed de Kanttekening volgen. Waar 

ze eeuw en eeuwigheid identisch voor hetzelfde houdt, zie Gal. 1: 5 en de woorden door elkaar ge-

bruikt, zie Fil. 4: 20 en 1 Tim. 1: 17 b.v., daar kan men de Griekse tekst (met zijn in de aionen der 

aionen) vertalen door: in de eeuwen der eeuwen. De Duitse vertalingen met: van eeuwigheid tot 

eeuwigheid zijn dus minder juist al zijn ze beter dan de Nederlandse en de Engelse. De Franse zijn 

de beste in dezen. 
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We hebben gezien dat het woord olam en het meervoud voorkomt en er ook meer dan een olam of 

aioon is. In het N.T. vindt men ook vaak de meervoudsvorm, maar deze is in de S.V. geheel niet 

aangegeven. (Luk. 1: 33, Rom. 1: 25; 9: 5; 11: 36; 2 Cor. 11: 31; Heb. 13: 8) en ook niet in de kant-

tekeningen. In al deze teksten staat: in de aionen, in de eeuwen. Niet: in der eeuwigheid zoals de 

S.V. zet. Wat betekent dan nu: in de eeuwen der eeuwen. 

 

Deze term komt overeen met tal van andere Hebraïsmen als knecht der knechten, God der goden, 

Heer der heeren, hemel der hemelen, geslacht der geslachten, ijdelheid der ijdelheden, koning der 

koningen, heilige der heiligen. In al deze termen wordt naast een reeks, dus een aantal een graad 

uitgedrukt. Knecht der knechten is de allerlaagste knecht; er zijn dus ook minder lage. God der go-

den is Hij die onder andere lagere goden de opperste is (zie Ps. 82: 1, 1 Cor. 8 : 6 ) .  Zo ook: Heer 

der heeren. De hemel der hemelen is de voornaamste, de hoogste hemel; er zijn er meer; men denke 

slechts aan de woorden van Paulus, dat hij in de derde hemel is opgetrokken. De koning der ko-

ningen is de koning boven alle andere koningen, enz. En zo nu ook met: de eeuwen der eeuwen. Het 

zijn de voornaamste, de uitneméndste, de bijzonderste eeuwen onder alle andere. De term heeft dus 

veel inhoud en zin en het is zeer te betreuren dat de S.V. de betere vertaling naar de kanttekening 

heeft doen verhuizen in plaats van ze in de tekst op te nemen. 

 

We willen nu nog enig bewijs geven. Christus zal met een groep gelovigen heersen in de aionen der 

aionen, dat is, gedurende de laatste aionen. Eenmaal houdt dit heersen op. Wanneer? Als Christus 

ophoudt koning te zijn. Geschiedt dit dan, blijft Hij dan niet eeuwig koning? Neen want 1 Cor. 15: 

24 zegt, dat Hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgeven, en vs. 25, dat Hij heerst als ko-

ning totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. Dat zal Hij doen. Maar dat is te-

vens het einde van Zijn koningschap. Dus zeker ook dat dier gelovigen die in Openb. 22: 5 bedoeld 

worden. Waar er nu staat dat Christus heerst gedurende de aionen der aionen en ook die groep gelo-

vigen en tevens dat Christus eenmaal het koninkrijk overgeeft, dus geen koning meer zal zijn, volgt 

hieruit dat de aionen der aionen eindig zijn. Ze houden op als Christus ophoudt koning te zijn. Hij 

heerst gedurende de aionen. Niet langer. Maar zij duren dan ook niet langer. 

 

Maar hoe dan met Op. 1: 18 waar Christus zegt, dat Hij leeft in de aionen der aionen. Leeft Hij dan 

nu niet en leeft Hij daarna dan niet? 

 

Christus is de koning der eeuwen, 1 Tim. 1: 17. Hij Zelf staat er dus boven en Zijn levensduur is er 

niet toe beperkt. Als Op. 1: 18 nu zegt, dat Hij leeft in de aionen der aionen betekent dit, dat Hij dan 

bijzonder Zijn luister en heerlijkheid, ja Zichzelf zal openbaren. Dat doet Hij thans niet. Voor velen 

is Christus een dode, een gestorven Christus. Meer niet. Hij leeft niet voor hen. Dan zal het anders 

zijn. Dan zal Hij bij de mensen wonen tot hen in geheel andere betrekking staan dan nu. Nu is Hij in 

God verborgen en ziet men Hem niet met het lichamelijke oog. Dan is Hij wedergekomen en zal 

men Hem kunnen aanschouwen. Als Hij dus zegt: Ik leef in de aionen der aionen, wil dit zeggen: Ik 

kom weder, Ik ben bij de mensen, zij zien mij, Ik sta tot hen in betrekking, Ik openbaar mij aan hen. 

 

Op. 1: 18 zegt twee dingen: „En die leef.” en „Ik ben levend in de aionen der aionen”. Schijnbaar 

is dit overbodig. Maar in onze visie is het dit juist niet. Christus leeft, is de Levende, in alle eeuwen 

ja er voor en ook er na. Maar Hij leeft, d.i. openbaart Zich als de Levende eerst in de eeuwen der 

eeuwen. 

 

V. EEUWIG IN HET N.T. 
 

„Eeuwig” bij een zelfst. naamwoord.  

We hebben gezegd, dat het woord „eeuwig strikt genomen in het O. T, niet voorkomt. Er is geen 

Hebreeuws woord dat van olam is afgeleid. Het Hebr. heeft bij een zelfstandig naamwoord, b.v. 
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verbond, tijd, geslacht het woord olam geplaatst en leest dus: verbond (der) eeuw, geslacht (der) 

eeuw. Nu kan men er wel een bijvoeglijk naamwoord van maken wat de S.V. vaak doet (eeuwig 

verbond, eeuwige heuvelen, enz.) maar waar het woord eeuwig in onze taal de betekenis heeft van 

eindeloos, geeft dit woord thans in het algemeen een verkeerde mening over de oorspronkelijke 

woorden. Men zou dus een ander woord moeten gebruiken. Door zeker uitlegger die ook de aionen 

juist ziet, is voorgesteld eeuws, een nieuw gevormd woord. Men zou dus, als men de Hebr. verbin-

dingen door een bijvoeglijk naamwoord wilde weergeven, kunnen vertalen: het eeuwse verbond, de 

eeuwse geslachten, d.i. tot een bepaalde eeuw behorend verbond, enz. We kunnen hiermee akkoord 

gaan, hebben echter in onze grotere uitgaven het woord aionisch gebruikt, een vervormd Grieks 

woord en wij zouden dus kunnen vertalen: aionisch verbond, aionische geslachten. We willen ons 

echter wel bij het nieuwe woord, aansluiten en de uitlegger dankbaar zijn voor zijn vondst in dezen. 

 

In het N.T. komt het bijvoeglijk naamwoord afgeleid van aioon wel voor en wordt bij een aantal 

zelfstandige naamwoorden gebruikt. We zullen deze alle noemen. Anderen zijn er dus niet. 

 

Aionisch komt voor bij God, Rom. 16: 26, pijn, Mt. 25: 46, vuur, Jud.: 7, oordeel Mk. 3: 29, Heb. 6: 

2, tabernakelen, Lk. 16: 9, tijden, Rom. 16: 25; 2 Tim. 1: 9, Tit. 1: 2 (niet: tijden der eeuwen, maar 

aionische (eeuwse) tijden), gewicht, 2 Cor. 4: 17, dingen, 2 Cor. 4: 18; zonder enig ander woord: 

Filemon: 15, verderf, 2 Thess. 1: 9, vertroosting, 2 Thess. 2: 16, kracht, 1 Tim. 6: 16, zaligheid, 

Heb. 5: 6, verlossing, Heb. 9: 12, Geest, Heb. 9: 14, erve, Heb. 9: 15, testament (lees: verbond) Heb. 

13: 20, heerlijkheid, 1 Petr. 5: 10, koninkrijk, 2 Petr. 1: 11, evangelie, Op. 14: 6 en leven, o.a. in Mt. 

19: 16, 29; 23: 46; Mk. 10: 17, 30; Lk. 10: 25; 18: 18, 30. De laatste term met elkaar wel 44 maal. 

 

 

DE GROTE VERBORGENHEID XI 
 

VI. DE HOOP DER VERBORGENHEID. 
 

(Opname tot of Openbaring met Hem.) 
 

Wanneer is de Opname.  

Er zijn drie sferen van zegening: Israël, dat de volken zal zegenen, Abrahams geestelijk zaad dat 

zijn plaats heeft in de hemelen en het geslacht der hemelen heet, Ef. 3: 15, en het Lichaam dat met 

het Hoofd boven alle dingen gezet wordt in Gods Rechterhand. De twee eerste hoofdlijnen worden 

tegenwoordig, al is het dan niet algemeen, toch veel meer dan vroeger gezien. De derde is nagenoeg 

onbekend en men is niet bekend met de Verborgenheid noch met haar hoop. Zij die Israël en de 

Abrahamse groep zien en die deze de Gemeente noemen, menen dat de hoop van de Gemeente  

1 Thess. 4: 13-18 is. Nu hebben zij daarin in zoverre gelijk, dat inderdaad deze Gemeente, dus de 

Abrahamietische groep, opgenomen zal worden na de opstanding der gestorvenen, en verandering 

ervan in een punt des tijds. Maar men meent dat deze groep het Lichaam is, doch de groep die men 

de gemeente noemt, is slechts ’n gemeente en niet het Lichaam van Christus. Jammer genoeg ziet 

men dit niet en vereenzelvigt beide. Toch gevoelt men dat er hier iets wringt en daarom is men gaan 

leren, dat „de” Gemeente, die van 1 Thess. 4, wordt opgenomen voor de grote verdrukking, want 

anders kan ze niet met Christus geopenbaard worden. We zullen nu eerst aantonen dat deze mening 

onjuist is, dus dat er geen opname is voor de grote verdrukking. 

 

Zie hier wat de Schrift hierover zegt:  

le. De Thessalonicensen, d.i. de hogere Abrahamietische groep, wordt verlost uit (en niet vanaf, d.i. 

vóór) de toekomende toorn, 1 Thess. 1: 10. Deze groep gaat er dus t.o.v. zijn laatste leden door 

heen. Maar dit behoeft niet in te houden dat ze de straffen van die toorn ook mede moet dragen. 

Evenals Israël van vele plagen verschoond bleef al ging Gods toorn over Egypte, zo kan deze groep 

zeer wel voor Gods oordelen, in  Openbaring beschreven, bewaard blijven. We hebben in de Griek-
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se tekst van 1 Thess. 1: 10 driemaal het woord „ek”; twee maal is het door „uit vertaald!; jammer-

genoeg de derde maal door „van”. Er staat dus: „En Zijn Zoon uit de hemelen verwachten (Chris-

tus is in die hemelen en komt er dan uit) den welke Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk 

Jezus, (Christus lag tussen de doden, d.w.z. ook in het graf, maar herrees daar uit), Die ons ver-

lost uit de toekomende toorn” (ze zijn dus in die toorn en worden eruit verlost). Zoals gezegd be-

hoeft dit niet in te houden dat zij in het oordeel en van die toorn zijn. Een schip dat uit een storm 

behouden wordt, maakt wel vlagen van die storm mee, maar blijft voor de ondergang bewaard. De 

term „toekomende toorn” behoeft geen aanduiding te zijn van de oordelen ervan maar is algemene 

tijdsaanduiding. Hij geeft dus niet de straf aan maar is benaming voor de tijd ervan. 

 

2e. Deze groep wordt niet opgenomen voor de Heere met Michaël, de archangel, komt. 1 Thess. 4: 

16, Jud.: 9. Nergens weet de Schrift van twee komsten van Michaël, één voor Israël, één voor „de” 

Gemeente. Er is maar één komst van Michaël en deze is na de grote verdrukking. 

 

3e. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen over de dag des Heeren, 1 Thess, 5: 2, 2 Thess. 2: 2 

grondtekst (niet dag van Christus, zoals de S.V. zegt). Als deze groep daar niets mee te maken had, 

waarom hadden zij dan dit onderricht nodig? De Thessalonicensen dachten dat die dag er reeds was, 

bewijs dat ze er op rekenden dat zij die dag zouden moeten doormaken. Die dag komt eerst als de 

mens der zonde geopenbaard is zegt hij, 2 Thess. 2. Dus na de tijd der grote verdrukking. 

 

4e. Het duidelijkst bewijs dat die groep de tijd der verdrukking mee maakt, is 2 Thess. 1: 1 en 8: „U 

die verdrukt wordt, verkwikking in de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de enge-

len Zijner kracht”. Deze verkwikking komt dus eerst als de Heere met Zijn engelen komt. Dan doet 

hij met vlammend vuur wraak over degenen die God niet kennen, vs. 8 Wanneer komt de Heere met 

Zijn engelen? Dat leert ons Mt. 24: 29-31. “Na de verdrukking dier dagen” (d.i. na de grote ver-

drukking, zie vs. 21). Eerst dan zendt Hij Zijn engelen uit. Van een opname voor de tijd des oor-

deels weet de Schrift niets. Ook niet van een dubbele komst, één zonder, één met engelen. Als Hij 

met Michaël komt (en dit is één maal), komt Hij ook met Zijn engelen. En dan eerst komt de ver-

kwikking. De Heere kan niet ten allen tijde wederkomen om „de” Gemeente op te nemen. Die 

komst is nauw verbonden met Israël. Immers, Michaël staat voor dit volk, Dan. 12: 1 De opname 

maakt dus deel uit van de wederkomst voor Israël. 

 

5e. Paulus spreekt in 1 Thess. 4 niet van de toekomst van Christus, maar van de toekomst des Hee-

ren, vs. 15. Jakobus gebruikt deze term ook, Jak. 5: 7 en 8. Zijn er nu twee toekomsten des Heeren, 

een voor „de” Gemeente, een voor Israël (aan wie Jakobus schreef, Jak. 1: 1)? Ook hiervan weet de 

Schrift niets. De toekomst des Heeren die Paulus op het oog heeft is dezelfde als die welke Jakobus 

bedoelt. De toekomst des Heeren van Jakobus is geen andere dan die van Mt. 25: 31-26. Dus is de 

toekomst des Heeren van 1 Thess. 4 dezelfde. Wie daarin iets anders wil lezen, doet aan inlegging. 

 

6e. De opname heeft plaats in, dat is: tijdens de laatste bazuin (1 Cor. 15: 52). Dat is geen andere 

bazuin dan die van de Openbaring, dus tegen Christus’ wederkomst. 

 

Om de opname voor de grote verdrukking te bewijzen, wijst men op Op. 3: 10: het bewaren uit de 

ure der verzoeking van de gemeente van Filadelfia. Maar als men dit doet, maakt men twee fouten. 

Ten eerste ziet men over het hoofd dat hier niet staat „verdrukking” maar „verzoeking”. Die ure der 

verzoeking is die van Mt. 24: 25: het uitgaan van valse Christussen en valse profeten, het doen van 

tekenen en wonderen om, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen te verleiden. Hiervoor 

wordt deze groep bewaard. Maar dat wil nog niet zeggen, dat zij dan weggenomen worden. Christus 

leert Zijn discipelen bidden om verlossing van (grondtekst „uit”) de Boze. Wil dat zeggen dat zij nu 

weggenomen worden? Of alleen dat zij voor hem bewaard mogen worden. 
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Wie twee groepen onderscheidt, die van 1 Thess. 4 en die van Col., komt tot meer duidelijkheid. De 

groep van 1 Thess. 4 wordt opgenomen na de grote verdrukking. Het „Lichaam” is een andere 

groep dan die van 1 Thess. 4; deze wordt met Hem geopenbaard in heerlijkheid. Hieruit volgt dat 

het reeds bij Christus zijn moet. Maar dit geschiedt dan op andere wijze. Niet door een gezamenlij-

ke opname voor de grote verdrukking, dat is niet door Hem tegemoet te, gaan. Die andere wijze 

wordt ons geopenbaard in Filippensen, een brief mede voor de Verborgenheid bestemd. Het is door 

aan Zijn dood gelijkvormig te worden en te komen tot een bijzondere opstanding, de uitopstanding 

uit de doden. 

 

De Verborgenheid en de Opstanding  
De betekenis der Verborgenheid met haar prijs kan alleen goed ingezien worden door hen die de 

leer der opstanding verstaan. Deze leer is door zo goed als de totale Christenheid van kracht beroofd 

door de leer der scheiding van lichaam en ziel. Indien de ziel reeds dadelijk bij de dood bij Christus 

is, waartoe is er dan nog een opstanding nodig? We geven toe dat het veel eenvoudiger en aange-

namer is om de leer te aanvaarden van de bewust voortlevende ziel, die dadelijk een plaats in het 

Vaderhuis verkrijgt of voor Gods troon juicht of tot heerlijkheid bevorderd wordt. Want de leer der 

opstanding is veel ingewikkelder en voor het gevoel niet zo aangenaam. Te aanvaarden dat men niet 

naar hemel of hel gaat, maar naar het graf, is iets waar de meeste gelovigen niet aan willen. Maar 

wie de tegenovergestelde leer aanvaardt, doet de Schrift geweld aan. 

 

Bij de leer der Verborgenheid behoort die der opstanding. Daarom willen we daar eerst een paar 

bladzijden aan wijden. 

 

Algemeen neemt men aan dat God Adam een ziel, een onsterfelijke ziel, heeft ingeblazen. Maar dat 

zegt de Schrift nergens. Ze zegt: „Alzo werd de mens tot een levende ziel”, Gen. 2: 7. 

 

De mens bestaat niet uit twee naturen, lichaam en ziel, maar uit drie, lichaam, ziel en geest, Men zie 

1 Thess. 5: 23 en Heb. 4: 12. De ziel houdt hier, in het algemeen genomen, het midden tussen de 

beide andere. Ze is daarvan het product. Trekt de geest zich terug, dan sterft de ziel en valt het li-

chaam uiteen. Wordt het lichaam te veel verminkt of beschadigd, dan kan het niet langer drager zijn 

van de geest en onttrekt deze zich daar aan, waardoor de ziel eveneens sterft. 

 

Noch het lichaam, noch de ziel, noch de geest bestaan als zelfstandigheden op zichzelf. 1 Thess. 5: 

23 zegt: „Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam”. Geest, ziel en lichaam zijn bezit van een 

daar achter liggend iets, aangewezen door het woord „uw”. Dat „uw” wijst de ikheid, de kern van 

het wezen aan, de inwendige mens, de persoon achter alle drie schuilgaande en door in alle drie zich 

openbarend. 

 

Wat gebeurt er nu bij de dood? Dan keert de geest, de algemene levenskracht tot God terug. God 

gaf deze geest als onpersoonlijk iets (anders zou men komen tot een voortbestaan van de persoon-

lijkheid) en hij keert als onpersoonlijke kracht weer. De ziel sterft en het lichaam gaat tot ontbin-

ding over omdat het levensbeginsel, werkend door de ziel is heengegaan. Het “ik” wordt van elk 

middel van gemeenschap met wat buiten hem ligt afgesneden en gaat slapen. Zoals God tot Mozes 

zegt: „Gij zult slapen”, Deut. 31 :-16. En dan wordt de mens neergelegd in het graf. Dan. 12: 2 

spreekt over hen die in het stof der aarde slapen. De Heer Jezus zegt, dat de mensen in de graven 

zijn, Joh. 5: 28. 

 

De verzameling van alle persoonlijke graven noemt de Schrift in het O.T. de sheool, in het N.T. de 

hades. De sheool of hades is het ene grote graf. Sheool komt 65 maal voor in het 0. T., hades 10 

maal in het N.T. De S.V. heeft het woord sheool 33 van de 65 maal door „hel” vertaald en het 

woord hades 10 maal. Door de middeleeuwse voorstelling van Gods uiteindelijk oordeel is er een 

geheel verkeerde mening ontstaan. Deze werkt na in de S.V. met haar inconsequente overzetting 
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van sheool door „graf” en „hel” en die van hades, steeds door „hel”. Beide woorden betekenen: het 

dodenrijk, het graf dom. 

 

De O.T. gelovigen weten daar na hun dood heen te gaan. Jakob zegt dat hij in de sheool zal weder-

dalen, Gen. 37: 35. Deze sheool is dus niet boven, maar in de aarde. Job wenst er, wegens zijn lij-

den, zelfs heen te gaan, Job. 14: 13. Hizkia leert mede dat men in de kuil, het graf, nederdaalt, Jes. 

38: 17. Ethan vraagt, wie zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs, Ps. 89: 49. En ook de rij-

ke man komt in het graf, Lk. 16: 23. Niet in de (middeleeuwse) hel, zoals de S.V. zou kunnen doen 

geloven. 

 

De Eeuwigheid der Schrift 
 

Bespreking.  

Beginnen we met de uitdrukking: de aionische of eeuwse God in Rom. 16: 25. Algemeen gelooft 

men omdat aionisch hier bij het woord God gebruikt wordt, dat het eindeloos moet betekenen. Maar 

aionisch betekent: behorend bij, betrekking hebbend op evenals hemels of aards uitdrukken: betrek-

king hebbend op de hemel, op de aarde. 

Rom. 16: 25 en 26 is een eigenaardig gedeelte. We vinden daarin niet alleen dat er sprake is van de 

aionische God maar tevens van de aionische tijden (en niet, de tijden\der eeuwen, zoals de S.V. 

zegt). 

 

„Hem nu Die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus 

naar de openbaring der verborgenheid die de aionische (eeuwse) tijden verzwegen is geweest 

maar nu geopenbaard is en door de profetische Schriften naar het bevel van de aionische (eeuw-

se) God tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de Heidenen is bekend gemaakt, Hem, de alleen 

wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen”. 

 

De aionische tijden zijn de tijden der aionen. Eeuwige tijden, eeuwig opgevat als eindeloos zijn een 

tegenspraak in zichzelf. Iedereen voelt dat hier aionisch niet eeuwig maar alleen eeuws kan beteke-

nen. Daaraan parallel loopt de uitdrukking aionische God: Waarom zou dit woord nu door eeuwig  

(eindeloos) vertaald moeten worden en aionisch hier dus opgevat moeten worden als eeuwig = ein-

deloos? Tegenover de aionische tijden, al de aionen, staat de aionische God als alle aionen omspan-

nend en als de Unieke. Men moet niet zo redeneren: als de aionische tijden eindeloos zijn, is de aio-

nische God het ook, dus is Hij niet immer blijvend. Aionische tijden wil zeggen: de tijden der aio-

nen, al de aionen tot op Paulus door, de aionische God betekent dan de God die al die aionen door 

er op heeft ingewerkt. Aionisch bij tijden geeft daarvan een hoedanigheid aan, aionisch bij God ook. 

Aionisch bij tijden wil zeggen, tijden zoals in de aionen voorkomen (want er is ook voor-aionische 

tijd). Aionisch bij God wil zeggen: de God zoals Hij Zich in de aionen openbaart. 

 

Hetzelfde bij het woord Geest Heb. 9: 14. Het is de Geest Die de aionen door heeft ingewerkt. Niet 

maar Een die buiten de dingen blijft staan. Neen, Hij is de aionen door werkzaam. En het is die 

Geest door Wie Christus Zichzelf onstraffelijk heeft opgeofferd. 

 

De aionische pijn van Mt. 25: 46 is niet de eeuwige hellepijn die door de traditie geleerd wordt, 

product der middeleeuwse theologie, maar de pijn, het strafoordeel der toekomende eeuw. Zo is het 

aionisch oordeel van Mk. 3: 29 dat der toekomende eeuw. Evenzo het aionisch verderf.

 

Het aionisch vuur van Jud.: 7 is dat hetwelk in de toekomende eeuw door God gebruikt zal worden 

ter bestraffing. Sodom heeft er reeds in deze aioon mee kennisgemaakt. God heeft het gestraft door 

zwavel en vuur. En daarmee zal Hij in de toekomende eeuw nog meer straffen. 
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Het bloed van het aionische testament van Heb. 13: 20 is het bloed van het nieuwe verbond dat in 

de toekomende eeuw van kracht zal worden door het herstel van Israël en zijn aanneming tot vol-

kenzoon, met al de zegeningen daaraan verbonden. Dan komt ook het aionisch koninkrijk des Hee-

ren, dat in de toekomende eeuw zal worden opgericht en er ononderbroken zal zijn. 

 

Het eeuwig evangelie is dat hetwelk in die eeuw zal worden gepredikt. Thans geschiedt dit niet. Het 

zal zijn voor de volken massaal, niet op kleine schaal zoals nu het geval is. 

 

De aionische tabernakelen zijn de tabernakelen van deze eeuw. Niet van de toekomende. Maar als 

aionisch op deze eeuw wordt toegepast en betekent tabernakelen dezer eeuw, dan betekent het bij 

andere woorden evenzo in de eerste plaats: behorend tot die eeuw. Niet eindeloos durend. 

 

Maar, zal men zeggen, blijkt uit 2 Cor. 4: 17 en 18 dan niet dat aionisch eeuwig = eindeloos is. Pau-

lus zegt immers: „Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn 

eeuwig”. 

 

Tijdelijk betekent: voor een tijd. Aionisch betekent: voor een voldragen tijd. De woorden vormen 

geen absolute tegenstelling alsof het eerste zou betekenen: tijdelijk, het tweede eeuwig (eindeloos) 

maar willen zeggen: de dingen van thans duren slechts zeer kort, de dingen van dan zijn aionisch, 

lang. Paulus vergelijkt hier niet twee ongelijksoortige grootheden, tijd en eeuwigheid met elkaar, 

maar twee van dezelfde soort. Beide zijn tijd, maar de ene tijd zinkt in het niet vergeleken bij de 

andere, evenals een zandbergje door kinderen gemaakt verzinkt bij een top als de Everest. 

 

We hebben nu in hoofdzaak de uitdrukkingen gehad. De aionische vertroosting, kracht, zaligheid en 

verlossing zijn weer dingen die het karakter dragen van de toekomende eeuw. Ze duren niet einde-

loos maar ze staan in tegenstelling tot tijdelijke vertroosting, kracht, behoudenis en verlossing. Ze 

zijn daarmee vergeleken afdoend of sterk in vermogen. 

 

Nu rest nog de term: het aionische leven. 

 

Aionisch leven heeft in de Schrift meer dan één betekenis. Het betekent ten eerste: kennis van God 

en van Christus en geloof in Hem. 

 

Joh. 17:3 ,,En dit is het aionische leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus 

Christus die Gij gezonden hebt”. 
 

Joh. 6: 68 “Gij hebt de woorden des aionischen levens”. 

 

Ten tweede is het het lichamelijk opstandingsleven, ontvangen in de toekomende eeuw. 

 

Mk. 10: 30 ,,of hij ontvangt honderdvoud nu, in deze tijd en in de toekomende eeuw het aioni-

sche leven”. Zo ook Lk. 18: 30. 

 

Men ziet uit deze tekst duidelijk dat het pas ontvangen wordt in de toekomende eeuw. 

 

Veelal meent men dat men het nu al heeft in zichzelf, omdat men gelooft. De Schrift wijst dit na-

drukkelijk af in 1 Joh. 5: 11, 12: 

 

„En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het aionische leven gegeven heeft en dat leven is in 

Zijn Zoon, Die den Zoon heeft, die heeft het leven” 
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Men heeft het leven dus slechts omdat men Christus heeft, Die geeft het eerst bij de opstanding in 

realiteit. Men heeft het dus in hoop. Bewijs is Tit. 1: 2: 

 

„In de hope des aionische levens”. „Want wij zijn in hope zalig (d.i. behouden) geworden. De 

hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen. 

Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, dan verwachten wij het met lijdzaamheid”, Rom. 8: 

24, 25. 

 

Als we dus hoop hebben op het aionische leven, zo hebben we het in wezen nog niet. We hebben 

het slechts door geloof. Maar geloof is verwachting voor de toekomst. Er is hoop op aionisch leven. 

Dat leven zelf begint pas in de toekomende eeuw en is daarom nog slechts in Christus. De Schrift is 

hierin heel eenvoudig en duidelijk. 

 

Ten derde is het een objectieve staat, een sfeer, de gesteldheid der dingen in de toekomende eeuw. 

 

Mt. 25: 46 „En dezen zullen gaan in de aionische pijn, maar de rechtvaardigen in het aionische 

leven”. 

 

Er staat niet: het aionische leven zal gaan in de rechtvaardigen, maar omgekeerd, zij zullen gaan in 

dat leven. Dat is in de gesteldheid der dingen die de toekomende eeuw brengen zal. 

 

Waar de Schrift duidelijk het aionische leven verbindt met de toekomende eeuw, en deze gevolgd 

wordt door een andere ook toekomende eeuw, heeft de term „het aionische leven” een andere in-

houd dan men er tegenwoordig aan geeft. Het aionische leven betekent het aioon door durende, het 

niet afgebroken leven, maar niet het eindeloze leven, want al gaat het leven zelf door, het karakter 

ervan verandert. Het gaat over in een ander aionisch leven, dat van de tweede toekomende aioon. 

M.a.w. de term het aionische leven is een beperkte openbaring, niet de hoogste. Het is het leven van 

een heerlijke aioon, maar niet van de heerlijkste aioon, het is een volheerlijk leven maar niet het 

hoogste leven. Dat wordt alleen verkregen door de Leden van het Lichaam van Christus. Hierover 

spreken we in een andere brochure: De grote Verborgenheid. 

 

Tot slot geven we alle teksten met de term aionisch leven op. 

 

Mt. 19: 16, 29; 25: 46, 46; Mk. 10: 17, 30; Lk. 10: 25; 18 ; 18, 30. Joh. 3: 15, 16, 36; 4: 14, 36; 5 ; 

24, 39; 6: 27, 40, 47, 54, 68; 10: 28; 12: 25, 50; 17-: 2, 3. Hand. 13: 46, 48. Rom. 2: 7; 5: 21; 6: 22, 

23. Gal. 6:8. 1 Tim. 1: 16; 6: 12; (in vs. 19 staat in de betere handschriften niet aionisch, maar het 

zijnde, d.i. ware leven). Tit. 1: 2; 3 ; 7. 1 Joh. 1: 2; 2: 25; 3: 15; 5: 11, 13, 20. Jud. ; 21. 

 

 

VI. VERDERE BETEKENISSEN VAN EEUWIG. 
 

Een tweede betekenis. 

Maar, zal de opmerkzame lezer na onze voorafgaande uiteenzetting zeggen, het woord aionisch is 

wel een mooi woord en het woord eeuwse een goede vertaling, maar kan men nu zeggen dat aio-

nisch nimmer de betekenis heeft van voor altijd? Zijn daar geen teksten voor te noemen. Zegt b.v. 

Ex. 14: 13 niet: „De Egyptenaars die gij heden gezien hebt. zult gij niet weder zien in der eeuwig-

heid” en betekent deze term hier niet: nooit? Zegt Ex. 21: 1-6 niet, dat een Hebreeuwse knecht die 

nu zes jaar niet wilde uitgaan, zijn heer eeuwig zou dienen en betekent dit niet: voor altijd, gedu-

rende zijn gehele leven? Hoopte Achis niet dat David hem tot een eeuwige dienstknecht zou zijn, 

1 Sam. 24: 12. Dit is toch voor altijd? Vraagt de Heere Job niet of de behemoth hem ten eeuwigen 

slaaf zou zijn, Job 40: 23. 
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Zegt de Heere niet tot de vijgenboom: „Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid”? 

Mt. 21: 29. En zegt Petrus niet tot de Heere: „Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid”. 

Joh. 13: 18? 

 

Of zegt Paulus niet: „Daarom, indien de spijze mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen 

vlees eten opdat ik mijn broeder niet ergere”, 1 Cor. 8: 13? 

 

En ook t.o.v. Onesimus, dat Filemon hem eeuwig zou wederhebben, Filem.: 15? 

 

Deze teksten zijn met anderen te vermeerderen, we deden slechts een greep. 

 

We stemmen volkomen toe dat in der eeuwigheid ten eerste een zekere eindeloosheid kan aange-

ven, ten tweede altijd of bij ontkenningen nooit kan betekenen. 

 

Eerst over de betrekkelijke eindeloosheid. 

 

In meerdere teksten hangt de duur van de een of andere toestand af voor het betrokken onderwerp 

of voorwerp. De slaaf die eeuwig zijn heer moest dienen bleef slaaf zolang hij leefde. Niet langer. 

Het was eindeloos, d.i. zonder eind t.o.v. zijn dienst, het was een altijd voortdurende dienst. Maar 

toch ook weer niet voor altijd daar de dood hieraan een einde maakte. 

 

Dan kan in der eeuwigheid altijd of bij ontkenningen nooit betekenen. Uit u worde nooit meer 

vrucht, ik zal nimmer mijn voeten laten wassen, of nimmer vlees eten. 

 

De term ,,in der eeuwigheid” kan zo bekeken, iets betrekkelijks hebben in het absolute of iets abso-

luuts in het betrekkelijke. 

 

Iets betrekkelijks in het absolute: de eeuwige slaaf, het eeuwig wederhebben was voor immer zo-

lang de betrokkene leefde, dus absoluut t.o.v. zijn leven. Maar betrekkelijk tot de aionen. Het duur-

de niet voor immer en altijd, eindeloos door maar eindigde. Daarmee was het betrekkelijk. Iets ab-

soluuts in het betrekkelijke: immer of bij ontkenningen nimmer. Paulus zal nimmer vlees eten om 

zijn broeder niet te ergeren. Dit is iets absoluuts. Dit neemt hij voor in het betrekkelijke, d.w.z. in de 

loop van de tijd, in die bedeling. Of zolang zijn broeder zich zou ergeren. Daarna zou het niet meer 

nodig zijn. 

 

Een derde betekenis 

Met het bovenstaande is de betekenis van „eeuwig” niet uitgeput. Het wil ook zeggen: ononderbro-

ken. De Levieten hadden een eeuwige lossing, Lev. 25: 32. Andere lossingen hadden slechts plaats 

in het jubeljaar, dus periodiek na 50 jaar. De lossing der Levieten was olamisch, ononderbroken, 

niet-periodiek. Hier heeft ,,eeuwige” dus de betekenis van ononderbroken, steeds doorgaand. Zo is 

eeuwige smaadheid, Ps. 78: 66 ononderbroken voortdurende smaadheid. Zo kan men ook opvatten 

eeuwige blijdschap, vreugde, teken, licht, (Jes. 35: 10: 61: 7; 56: 5; 60,: 19, 20) Men kan ook zeg-

gen: blijdschap, vreugde, teken, licht der (toekomende) eeuw. Maar evenzo: ononderbroken blijd-

schap, enz. De betekenissen vloeien hier in elkaar. 

 

Maar het eeuwig huis van Pred. 12: 5 is volgens de kanttekening: het huis zijner eeuw, het graf. 

Hier heeft eeuwig dus weer een tijdskarakter. 

 

Andere woorden. 
Het Hebreeuws heeft nog andere woorden die de S.V. ook door „eeuwig” of „eeuwigheid” vertaalt. 

Zo b.v. de woorden ,,ed” (de duur), netsach (volkomen). Deze komen ook met „eeuwig” in parallel-

lisme voor, in dubbeltekst dus. 
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Hab. 3: 6 „En de aloude bergen (bergen [van de] ed) zijn verstrooid geworden en de eeuwige heu-

velen (heuvelen [van de] olam) hebben zich gebogen”. 

 

Ps. 103: 9 „Hij zal niet altoos (lenetsach) twisten noch in eeuwigheid (le olam) de toorn houden”. 

 

We kunnen hier niet verder op ingaan, ook niet op vele andere teksten maar geven alleen dit om de 

volgende samenvatting te geven. 

 

Het tijdsbegrip is niet nummer een, veeleer de uitwerking van de verborgen krachten en factoren. 

 

Bij Gods naam voorkomend wil het niet uitdrukken dat Hij eindeloos leeft, maar dat Hij tot de 

tijdsduren in een of andere verhouding staat. Waar voor de uitwerking van de verborgen krachten 

(het Hebr. werkwoord alam, waar olam van is afgeleid, betekent „verbergen”) tijd nodig is, geeft 

olam ook een tijdsruimte aan die niet eindeloos is omdat ze door anderen gevolgd wordt of kan ein-

digen. In het spraakgebruik drukt het hier en daar ook een oneindigheid uit t.o.v. de zaak waarop het 

betrekking heeft. Onze Westerse idee van tijdloze nimmer eindigende en daarom ook nooit begon-

nen eeuwigheid staat lijnrecht tegenover de Schriftuurlijke olamische, begin en einde hebbende 

wereld, ontwikkelingsgangen die een bepaald doel hebben en waarin God Zijn raad uitwerkt. Waar 

dit olamische of aionische op personen of zaken overgedragen kan worden en in het spraakgebruik 

ingang vond, bewijst dit te meer dat het woord olam niet abstract maar concreet is. Het begrip olam 

geeft een volkomenheid aan die meetbaar eindigend is. 

 

Noch het O.T. noch het N.T. leren ons dat er is één eindeloze eeuwigheid noch ook dat God ola-

misch of aionisch in Zijn Wezen is. De aionen zijn grote wereld-ontwikkelingsgangen waarin de 

krachten volkomen uitwerken en de dingen volkomen hun doel bereiken. Eerst dan kunnen ze ola-

misch of aionisch heten. Wat niet tot zijn volle bestemming komt, is voor een tijd. Aionisch is: 

ononderbroken voortdurend aan verwachtingen of eisen. Het betekent: oneindig maar niet einde-

loos. Oneindig d.w.z. de dingen nemen alleen een eind door vervulling, de loop wordt niet afgebro-

ken voordat hij is volbracht. Met dit al komt er eenmaal een eind aan hetzij dat de dingen volkomen 

uitgewerkt zijn, hetzij dat ze tot hoger vorm overgaan. Als krachtterm vlucht het het oneindige uit, 

een altijd of een nooit. 

 

Ons Westerse denken is een belemmering om het Schriftuurlijk begrip en gebruik goed te verstaan. 

Men leide zijn gedachten ook hier in de Schrift gevangen en werpe alle hoogte neer die zich in ons 

denken verheft tegen de kennis die God hierin wilde openbaren. Het resultaat moge zijn dat we nu 

te beter met Judas’ lofverheffing kunnen instemmen: 

 

„Den alleen wijzen God, den Koning der eeuwen (aionen), zij heerlijkheid en majesteit, kracht en 

macht vóór alle eeuwen (aionen) en nu (in de tegenwoordige aioon of eeuw) en in alle aionen (de 

toekomende eeuwen). Amen.” 

 

Samenvatting. 
Wie ons heeft gevolgd, zal bemerkt hebben, dat het O.T.en ook het N.T. een heel andere gedachte 

geeft dan ons abstraherend westers denken ervan gemaakt heeft. De olam is iets concreets, bestaat 

uit tijd, dagen, maanden, jaren, geeft wel een ononderbroken maar daarom nog geen eindeloze duur 

aan. De olam kan, wat zijn begrip betreft, gesplitst worden in drieën: in ed, in 

olam, in netsach. De ed geeft meer de duur-zijde aan, de olam de ononderbrokenheid, de netsach de 

volkomenheid van de ononderbroken duur. 
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DE GROTE VERBORGENHEID XII 
 

In welk een toestand is men daar nu? De Schrift noemt deze toestand een slaap. Mozes zal slapen, 

Deut. 31: 16. De doden slapen in de aarde, Dan. 12: 2. Lazarus slaapt, Joh. 11: 11. Velen waren 

ontslapen, 1 Thess. 4: 14. Ze weten niet veelal, Pred. 9:5. Ze hebben geen deel meer in al wat onder 

de zon geschiedt, vs. 6. Sommigen menen uit deze tekst te kunnen besluiten, dat zij wel uitgesloten 

zijn van de aardse dingen, maar dat hogere dingen voor hen wel open kunnen zijn. De Schrift snijdt 

ook dit af als ze zegt: “De doden zullen de Heere niet prijzen”, Ps. 115: 17. Ze zijn niet in de he-

mel of in de hel, maar: in de stilte neergedaald. Ps. 115: 17. Ps. 6: 6 zegt dat er geen gedachtenis is 

in de dood en vraagt wie God looft in het graf. De goddelozen zwijgen eveneens in het graf. Ps. 49: 

15. Er is geen verzinning, noch wetenschap. Pred. 9: 10. Het is dan ook een land zonder ordeningen 

en stikdonker. Job. 10: 21, 22. 

 

Is dit de voorstelling van het O.T., n.1. dat allen gaan naar de sheool, het N.T. noemt nog twee an-

dere plaatsen: de zee en de dood. Openb. 20: 13. Het leert niet alleen dat eenmaal de hel, lees: ha-

des, de doden zal weergeven, maar ook de zee en de dood. Hier past het zich aan bij de tijd en om-

standigheden, waarin velen niet rustig hun dagen uitleven om daarna naar het graf te worden gedra-

gen, maar wijst er op dat velen een graf vinden in de zee. En in de dood. Dit laatste is een derde 

mogelijkheid. Men zal hieronder moeten verstaan b.v. verbranden, vermorzelden, geheel uit elkaar 

geretenen, onbegravenen. Zij worden niet begraven en zijn niet in de sheool of hades in engere zin 

als graf genomen. Zij zijn in de dood. 

Met een en ander voor ogen, het is slechts in het voorbijgaan dat we hierop de aandacht vestigen 

vraagt men zich af hoe men toch kan leren. dat de gelovige „juicht voor de troon”; „wandelt in de 

lanen van het paradijs”, „heenvliegt naar een beter land”, ..naar de hemel gaat”, „tot heerlijkheid 

wordt bevorderd”, en welke termen men er meer op na houdt. De doden zijn in de graven, Joh. 5: 28 

en 29. Het eeuwige (aionische) leven ontvangt men pas in de toekomende eeuw, Mk. 10: 30, Lk. 18: 

30. Het is niet in ons maar in Christus, 1 Joh. 5:11. Men verkrijgt het eerst in de opstanding of door 

verandering in een punt des tijds. 

 

Eén ding houde men wel in het oog: al is de dood een staat van onbewustheid en een naakt zijn,  

2 Cor. 5: 3, hij is geen vernietiging. God bewaart de ikheid; deze heeft een „huis”, is ,,naakt”, ont-

daan van de grafstoffelijke verschijningsvorm, maar ze blijft bestaan. Niet omdat ze in wezen on-

sterfelijkheid is, maar omdat ze blijft omdat God dit wil. Ook de dood is een wonder. 

 

Tegen deze leer komt de gehele Christelijke traditie in verzet. Zelfs mannen die vrijere Schriftop-

vattingen hebben dan de orthodoxe, gaan hier over op de lijn der heidense filosofie van de tweeheid 

van de mens. Zij geloven dat de mens wel sterft naar het lichaam, maar niet naar de ziel. En als men 

er hen op wijst, dat de Schrift in O.T. en N.T. leert dat de doden slapen, dus onbewust zijn, dan 

noemen zij dat de leer der zieleslaap. 

 

Dit stelsel van uitlegging wordt met een paar „duidelijk sprekende” teksten verdedigd. Staat er niet: 

„Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn”, Lk. 23: 43? Is daar niet Lk. 16: 19- 31? Zegt Paulus 

niet dat hij ontbonden wenst te worden en met Christus wil zijn, Fil. 1: 23? We zullen al die teksten 

niet weg-exegesiteren. Maar ze wel anders uitleggen en eerst deze moeilijkheid uit de weg ruimen. 

 

Lk. 23: 43. Er staat niet wat men steeds citeert: Heden, enz. Er staat: „Voorwaar u zeg Ik”: En nu 

kan men één van tweeën doen: lezen: „Voorwaar u zeg Ik: Heden zult gij met Mij in het Paradijs 

zijn”, of lezen: „Voorwaar u zeg Ik heden: Gij zult met Mij in het Paradijs zijn”. Het gaat slechts 

over de plaatsing van een komma, tenminste in onze taal. In het oude Grieks, waarin de handschrif-

ten geschreven zijn, had men geen komma’s, punten, enz. Alle woorden werden met hoofdletters 

geschreven en alles aan een. De leestekens van thans zijn niet geïnspireerd. De zin moet dus uitma-

ken, hoe en wat men in onze taal plaatsen zal. 
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Wie nu de eerste mening kiest, d.w.z. gelooft in een bewust, in hoger sferen opstijgende ziel, al-

thans voor de gelovigen, zal meer dan een ding nog te verklaren hebben. Christus zegt, dat Hij in 

het hart der aarde zou zijn, evenals Jona in de vis. Jesaja zegt, dat Hij bij de rijke in Zijn dood zou 

zijn, hfdst. 53: 9. David, dat Zijn ziel, d.i. Zijn hele Persoon, in de sheool of hades zou zijn, Ps. 16: 

10. Dit vers citeert Petrus in Hand. 2: 27 en 31. Paulus zegt, dat Christus in de afgrond is geweest, 

Rom. 10: 7. En Hebr. leert dat de grote Hogepriester met Zijn eigen bloed is ingegaan. Hoe kan dit 

alles als Zijn ziel opgevaren is naar God? Wij voor ons nemen de tweede lezing en zeggen dat 

Christus alleen tot de moordenaar wat te zeggen had en dat wat Hij te zeggen had, voor het heden 

slechts dit ene was: „Gij zult met Mij in het Paradijs zijn." 

 

Lk. 16: 19—31 schijnt een onneembaar bolwerk te zijn. Onderscheidt deze gelijkenis zich niet van 

alle andere, doordat hier een tip opgelicht wordt van de sluier over het hiernamaals, zegt men. Blijkt 

hieruit niet duidelijk, dat de hades in twee helften verdeeld is en dat er een staat van heerlijkheid en 

pijn, is? Dat leert Christus hier immers. Aldus de Traditieleer. 

Deze vesting is niet onneembaar. Mits men het wapen van Gods Woord aanwendt. Men zie 

slechts: 

 

le. De verdeling van de hades is, volgens de traditieleer, er eerst gekomen na het kruis. Toen zijn 

de O.T. gelovigen in de heerlijkheid overgebracht. Maar Christus spreekt ervan als een feit voor het 

kruis. D.w.z. wat men als feit aanneemt. 

 

2e. Job 10:21 en 22 zegt, dat de sheool of hades, het ene grote alle graven omvattende graf, een 

stikdonker land is, zonder ordeningen en dat ze schijnsel geeft als de duisternis. Nu moet Job het 

dus mis hebben of dat wat de Heere in Lk. 16 schijnt te zeggen. Beide kan niet waar zijn. Men kan 

niet zeggen: Alles is na het kruis anders geworden, want het werd voor het kruis gezegd. 

 

3e. Het is wel eigenaardig dat Lazarus tot Abraham opvaart en niet tot Christus, dat er met geen 

woord van God sprake is in de gehele gelijkenis, maar dat Abraham alle woord heeft. En ook dat 

Abraham Lazarus en de Rijke man kent, terwijl Jesaja zegt, dat Abraham niet van hen weet, hfdst. 

63: 16. En de Hebreeënschrijver leert, dat al dezen, Abraham inbegrepen, de belofte niet verkregen 

hebben, hfdst. 11: 39. Wie heeft nu gelijk: Jesaja en de Hebreeënschrijver of de traditionele verkla-

ring van Lk. 16, die meent dat Christus dit alles leert? 

 

4e. Volgens Christus’ eigen uitspraak verkrijgt men het „eeuwige” (Gr. aionische) leven pas in de 

toekomende eeuw. Men zie een paar hoofdstukken verder hetzelfde Lukas-evangelie, hfdst. 18: 30 

(zie ook Mk. 10: 30). Hoe kan dit als Lazarus reeds direct na het sterven die heerlijkheid ontvangt? 

 

5e. De ziel van de rijke man, die het lichaam verlaten heeft, heeft ogen (ze kan zien), oren (ze kan 

horen), een tong (die is droog). De ziel van Abraham heeft een schoot, die van Lazarus een vinger„ 

dus een hand. Alle drie hebben dus lichaamsdelen. Hoe kan dat bij een geestelijke ziel zoals men 

die aanneemt. Indien men zegt: dit is inkleding, dat moet men niet letterlijk nemen, dan is de vraag: 

Waar eindigt dan de letterlijkheid? Waarom moet men het één niet letterlijk nemen, het andere wel? 

Hier wordt de grens dus willekeurig getrokken. Of alles letterlijk, en dan valt de hele leer van de 

bewust voortlevende ziel, of alles figuurlijk en dan valt dezelfde leer eveneens. En met haar alle 

heidense filosofie in Christelijk gewaad. 

 

Voor ons is Lk. 16: 19—31 niet de leer van Christus, maar die der Farizeën die Christus tegen hen 

gebruikt. Hij laat eerst de al of niet juistheid in het midden. Hij doet een greep uit wat bij hen ge-

leerd werd, om hen daarmee zelf te veroordelen. Aan het eind laat Hij de waarheid door de Joodse 

traditie heen breken als hij zegt: „Zij hebben Mozes en de Profeten, dat zij 

die horen.” (En daarin komen deze dingen in het geheel niet voor.) Indien zij Mozes en de Profeten 
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niet horen, zo zullen zij ook,  al ware het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeg-

gen”. Vs. 30, 31. 

 

Hier heeft men de ware leer. De Rijke man meent, dat Lazarus zo maar gezonden kan worden tot 

leniging zijner pijn. Maar de Mond der waarheid zegt dat dit, nog afgezien van de kloof, niet kan 

dan na de opstanding. En tevens dat de doden niet leven en praten, maar dood zijn. Zij liggen neder 

(anders kan er niet staan: opstaan). Met een enkel woord werpt Hij het hele Farizese bouwsel omver 

en brengt de waarheid aan het licht. 

 

Men ziet hoe kwetsbaar de traditionele verklaring is. Wat onneembaar lijkt, wordt zeer licht door-

broken. 

 

Over het onthouden worden en met Christus zijn, spreken we hieronder. 

 

De doden komen eenmaal uit hades, zee of dood weer. Door opstanding. Zoals Christus zelf leert: 

,,Zij zullen uitgaan”, uit de graven, Joh. 5: 28 en 29 of in Lk. 16: 31: Indien zij Mozes en de Profe-

ten niet horen, zo zullen zij, al ware het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.^ 

De doden liggen dus neder en moeten daarom opstaan. En waar ze nederliggen, daar verkeren ze 

niet in bewuste toestand; maar „slapen’’, zoals tot Mozes gezegd wordt: ,,Zie gij zult slapen met uw 

vaderen”. Deut. 31: 19. 

 

Het niet geloven van Mozes en de Profeten ook in dit opzicht, is nog aan de orde van de dag. Mozes 

noch de Profeten spreken van een hemel of paradijs, waarheen men bij het sterven heen gaat. Ze 

weten van geen sheool of hades, die in tweeën gedeeld is, zoals men leert. Ze zien alle doden in een 

plaats, sheool genoemd. In het N.T. is dit hades. En in die sheool weten de doden niet met al, is hun 

liefde, hun haat en hun nijdigheid vergaan en weten zij niets meer van wat onder de zon geschiedt, 

Pred. 9: 5, 6. De mens gaat naar zijn eeuwig huis, Pred. 12: 5. Dit is volgens de Kanttekening: het 

graf. En we vinden deze Kanttekening zeer juist. 

 

God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons uitopwekken (grondtekst) door Zijn kracht. Dit ge-

schiedt bij de opname voor de Heere nog op aarde is. De levenden worden dan veranderd, 1 Thess. 

4: 13-18, 1 Cor. 15: 51. Tot die opstanding dringt de apostel voort te varen in Hebreeën. Dat is de 

„betere opstanding” van Heb. 11: 39 en 40. Zij die er deel aan hebben ontvangen dan eeuwig (aio-

nisch) leven. Zij worden waardig geacht die eeuw te verwerven in de opstanding uit de doden, Lk. 

20: 35. , 

 

Men zal vragen: Als dit zo is, dus als de doden in de graven zijn tot de dag der opstanding, rusten 

dan alle gelovigen ook nu nog in het graf? Het antwoord hierop zou een volmondig ja moeten zijn, 

als daar niet zou zijn de verborgenheid, de leer over het Lichaam van Christus, In de Verborgenheid 

heeft God een nieuwe hoop gegeven, een opstanding, die verwezenlijkt wordt voor alle andere: de 

uitopstanding uit de doden. Dit woord komt slechts éénmaal voor, n.1. in Fil. 3:11, waar het jammer 

genoeg vertaald is door „wederopstanding”. Dit is een ongerijmde vertaling: de gelovige staat im-

mers niet tweemaal op, eerst eens en dan nog eens weer. 

 

In 2 Cor. 5: 1-4 verlangt Paulus naar de verandering in een punt des tijds, met de overkleding van 

de woonstede uit de hemel. Hij wenst niet ontkleed te worden, d.i. niet te sterven, maar overkleed, 

d.i. dat het sterfelijke van het leven verslonden wordt, vs. 4. Dit is niet geschied. Waarnaar Paulus 

toen verlangde, is door het terzijdezetten en uitschakelen van Israël als volk en als heilsorgaan voor 

de wereld tijdens Paulus' leven niet gekomen. 
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Er is iets anders gegeven: een voorhoop in Christus: „Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heer-

lijkheid, wij die een voorhoop hebben in Christus”, Ef. 1: 12. Wij zullen zijn tot prijs Zijner heer-

lijkheid, zegt Paulus. Waar Christus nu in Zijn heerlijkheid is ingegaan en deze groep zal zijn tot 

prijs Zijner heerlijkheid, volgt daaruit dat hij in die heerlijkheid wordt opgenomen. Paulus zet er 

dan ook achter: „wij die een voorhoop hebben in Christus”, d.w.z. een hoop (of verwachting) die 

verwezenlijkt wordt voor die der andere groepen. De leden van Christus’ Lichaam hoeven niet te 

wachten op Christus’ wederkomst. Zij zijn reeds bij Hem voor Hij wederkomt om de anderen op te 

nemen of op Zijn troon, de Davidische, te Jeruzalem plaats te nemen. Voor dit alles geschiedt, is de 

voorhoop vervuld. 

 

Men zal zeggen: Paulus’ hoop van 1 Thess. 4 wordt niet vervuld. Hij is niet levend overgebleven 

om opgenomen te worden. We merken op dat Paulus in 1 Thess. 4 van geen persoonlijke verwach-

ting spreekt, maar alleen de verwachting van een bepaald deel van de groep geeft, n.1. van „wij die 

levend overblijven zullen”. Zij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn”. ,,Voor”komen 

wil zeggen: niet eerder bij Christus komen. 

 

De uitopstanding.  
Na het voorafgaande komen we tot de leer der opstanding en daarmee tot de voorhoop die het Li-

chaam heeft in Christus. 

 

Wij geloven met Paulus de opstanding der doden, een van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, 

Hand. 24: 15. Wij geloven echter niet aan een gelijktijdige opstanding van allen, zoals vele kerke-

lijke belijdenisschriften die leren. De Schrift zegt wat anders. 

 

Martha geloofde in de opstanding ten laatste dage, Joh. 11: 24, d.i. op de laatste dag van deze eeuw. 

De discipelen geloofden daarin vanzelf ook. Zij waren echter verwonderd, toen de Heere Jezus zei, 

dat Hij uit de doden zou opstaan, Mk. 9: 9, 10. Zij vroegen onder elkaar wat het was: uit de doden 

opstaan. Zij verstonden niet dat dit betekende, dat de Heere op zou staan voor de anderen opston-

den. De term uit de doden opstaan betekent dus: anderen in de dood achterlaten. Deze term vinden 

we ook in Lk. 16: 31, het reeds besproken vers. Zoals wij zeggen: de vergadering gaat uit als we het 

geheel bedoelen; maar: uit de vergadering gaan als men dit alleen of in beperkt aantal doet, zo bete-

kent: de opstanding der doden iets anders dan: uit de doden opstaan. 

 

Christus is uit de doden opgestaan. De andere doden bleven liggen en slapen. Hij verrees. Zo zal 

God ook de Korinthen-, Thessalonicenzen-, Hebreeëngroep uit de doden doen opstaan. D.i. voor de 

anderen doen verrijzen. 1 Cor. 6: 14 grondtekst bewijst dit. ,,En God zal ons uitopwekken door 

Zijn kracht”. 

 

In 2 Cor. 5 weet hij niet of hij behoren zal bij de levend overgeblevenen. Het kan zijn dat hij 

„naakt” bevonden wordt. D.w.z. ontdaan van zijn uiterlijke lichamelijkheid in het graf zal zijn en 

dus behoren bij hen die ontslapen zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat men niet kan zeggen, dat Paulus 

leert bij de overgeblevenen te behoren. Dus ook niet, dat Paulus' hoop op de wederkomst tijdens 

zijn leven niet vervuld is. Maar al ware dit, heeft hij daarmee iets verloren? Zal hij daarom de op-

name niet meemaken? 

 

Zie hier nu wat hij wint met de voorhoop in Christus. Als de Heere wederkomt, is Paulus reeds bij 

Hem. Dan wordt hij dus niet meer tot Hem opgenomen, maar gaan anderen, die van 1 Thess. 4, ook 

hem tegemoet. Hij mist de ontmoeting niet, maar maakt die mee van een andere zijde komend. Hij 

vaart dan niet op, hij is er al en daalt met Christus neder. Hij verliest er dus niet mee. Hij wint inte-

gendeel. Want hij heeft groter heerlijkheid verkregen en ontvangt het andere ook. 
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Het gaat hem enigszins als Mozes. Mozes wenste in Kanaän te mogen komen. De Heere stond het 

hem niet toe. Maar na zijn dood wekte Hij hem op en deed hem aanwezig zijn in Kanaän bij de ver-

heerlijking op de berg. Paulus verkrijgt de opname van 1 Thess. 4, die hij zo wenst, niet. Maar, en 

dit is het verschil met Mozes, hij ontvangt een nieuwe hoop, die voor de andere verwezenlijkt zal 

worden, waardoor hij toch bij de opname is. 

 

God heeft door de terzijdezetting van Israël de opname naar veel verdere tijd verschoven. De veran-

dering waarnaar Paulus verlangde, is tijdens zijn leven niet gekomen. Er is wat anders gekomen. En 

daar is Paulus toen naar gaan jagen. ,.Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding en de 

gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, opdat ik enigszins moge komen tot 

de uitopstanding der doden. Niet dat ik het alrede verkregen heb of alreede volmaakt ben, maar 

ik jaag daarnaar” Fil. 3: 10-12. Dat is het ontbonden worden en met Christus zijn. Fil. 1: 23. Dat is 

de voorhoop in Christus, dat brengt de Verborgenheid als prijs mede. 

 

Men hoede zich t.o.v. Fil. 3: 10 voor twee misopvattingen. De eerste is het gelijkvormig worden aan 

Christus’ dood in puur lichamelijke zin op te vatten. Dan zou men met een speersteek in de zij en 

met doorboorde handen en voeten in het graf moeten gaan en liggen en tevens met een doorstriemde 

rug. Zo heeft zelfs Paulus niet neergelegen. De andere is dat men het opvat als een geestelijke le-

venservaring, die Paulus wil hebben. Daarmee plaatst men het gelijkvormig worden niet in de dood, 

maar in het leven. Over beide een woord. 

 

Zij, die menen dat Paulus hier op een geestelijke ervaring, in dit leven doelt, hebben meer dan een 

misopvatting. Ten eerste verwarren zij Rom. 6: 5, dat in het Grieks betekent: zekere overeenkomst 

hebben met het gelijkvormig zijn van Fil. 3: 10. Rom. 6: 5 betreft een geestelijke ervaring, Fil. 3: 10 

de toestand in de dood. Ten tweede wenst Paulus niet der zonde te mogen sterven, want dit had bij 

hem reeds eerder plaats gevonden, toen hij de Romeinenbrief schreef. En dat was voor de Verbor-

genheid. Ten derde kan Fil. 3 niet handelen over een geestelijk sterven, want Christus is geen zon-

daar geweest en wij kunnen Zijn sterven niet gelijkvormig worden. Hij is wel tot zonde gemaakt, 

dat is wat anders. Ten vierde vergeet men, dat „dood  niet ,,sterven” betekent. Fil. 3 slaat op Chris-

tus’ neerliggen in de Hades. Niet op Zijn sterven aan het kruis. Ten vijfde staat in vs. 11, dat Paulus 

wil komen tot de uitopstanding uit de doden. Het woord opstanding wijst op het verrijzen van het 

lichaam. Zo ook uitopstanding. Indien nu uitopstanding op een lichamelijke opstanding wijst, kan 

dood niet op een geestelijke toestand wijzen. 

 

De Hoop en de Prijs.  
De Leden van het Lichaam behoeven dus niet te wachten op Christus’ wederkomst. Zij zijn reeds 

bij Hem. Hoe zouden ze anders aan de wereld geopenbaard kunnen worden. Dat behoort mede tot 

de leer der Verborgenheid. Hoe komen zij bij Christus? Dit leert ons Fil. 3: 20 en 21. ,,Maar onze 

wandel (lees: ons burgerschap) is in (lees: behoort tot) de hemelen, waaruit (niet: uit welke he-

mel, maar: uit welk burgerschap) wij ook den Zaligmaker (Behouder) verwachten, namelijk den 

Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam (lees: het lichaam onzer vernedering) verande-

ren zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam (lees: lichaam Zijner heerlijk-

heid).” 

 

Het lichaam onzer vernedering is niet ons gewone natuurlijke lichaam. De vernedering waarvan hier 

sprake is, is de dood. Zoals Fil. 2: 8 aanwijst. Christus heeft Zich vernederd tot de dood. Het li-

chaam der vernedering is dat wat de dood ingaat. Dit wordt veranderd, daarmee dus allereerst op-

gewekt en gelijkvormig. Hier staat nu gelijkgedaantig, gemaakt aan het lichaam Zijner heerlijkheid. 

D.w.z. wat Christus nu heeft. Waar het lichaam der vernedering mede de hele persoon insluit, maar 

gezien van de zijde der vergankelijkheid, wijst dit op het ten grave dalen van de mens. Niet op een 

afzonderlijk bestaan van ziel en lichaam. 
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Sommigen menen, dat Fil. 3: 20 en 21 hetzelfde is als 1 Thess. 4. Dit kan niet. Al aannemende dat 

hier gedacht zou kunnen worden aan een verandering van nog levende gelovigen en deze tekst op 

één lijn stellende met Tit. 2: 13: verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van 

de grote God en onzen Zaligmaker Jezus Christus, dan nog moet deze hoop zich verwerkelijken 

vóór die van 1 Thess. 4, eenvoudig hierom, omdat deze groep met Hem geopenbaard wordt en niet 

te Zijner ontmoeting opvaart. Het moet een voorop zijn. 

 

Behalve de hoop is er ook nog een prijs. Daar jaagt Paulus naar. Hij zegt in Fil. 3:14 “Maar één 

ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat vóór is, jaag ik 

naar het wit tot den prijs der roeping Gods die boven (niet: van boven) is in Christus Jezus”. Er is 

in de Verborgenheid een prijs te behalen. We geloven dat het die is van Fil. 3: 10 en 11: „Opdat ik 

Hem kenne en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijk-

vormig wordende of ik enigszins moge komen tot de uitopstanding (niet: wederopstanding) die uit 

de doden is." 

 

Het Grieks heeft voor ,,gelijkvormig worden” twee woorden, Het eerste is ..susschèmatizoo”. Dit 

betekent: Gelijkgedaantig worden. Dit staat b.v. in Rom. 12:2 ,,En wordt deze wereld niet gelijk-

vormig”. Dit is: ga in gedaante niet op haar lijken. Dit betreft meer de uiterlijke vorm der dingen. 

We vinden het ook in Fil. 3: 21: „gelijkgedaantig gemaakt”. Het lichaam der vernedering wordt 

gelijkgedaantig gemaakt aan het lichaam van Christus’ heerlijkheid. D.w.z. het heeft er eenmaal de 

uiterlijke vorm van. 

 

Het andere woord is summorphoo’mai. Dit komt alleen voor in Fil. 3 . 10. Dit wijst op een innerlij-

ke gesteldheid. Het „Zijn dood gelijkvormig worden” wil zeggen, dat we neerliggen in de dood, als 

Christus daarin neerlag, in dezelfde bestaanswijze als Hij had. Het slaat op de innerlijke toestand. 

Christus „vorm” in de dood was een zodanige dat er een spoedige opstanding op volgen moest. 

Hieraan wil Paulus nu gelijk worden. Hij wil Christus leren kennen in dat geloof dat Hij had, toen 

Hij de dood in ging. Hij wil aan zichzelf ervaren de geweldig grote kracht die God aangewend heeft 

om Christus te doen verrijzen, Ef. 1: 19. „Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding, 

Zijn dood gelijkvormig wordende." 
 

Dit is voor ons de prijs waarnaar Paulus jaagt. Dit is de uitopstanding voor de anderen uit. Paulus 

weet dat hij daartoe komen kan. Niet door te werken of zich in te spannen, maar door een bijzonde-

re kennis van Christus. N.l. Christus in de kracht Zijner opstanding. Dan volgt na de dood een spoe-

dige opstanding, een uitopstanding, de prijs voor het jagen naar het wit. Dit bedoelt hij in Fil. 1: 23 

in het „ontbonden en met Christus zijn. „Ontbonden” is hetzelfde werkwoord als in Lk. 12: 36. Hier 

zegt de S.V.: „wederkomen”. Zoals de heer, in dat vers bedoeld, zich naar een bruiloft had begeven 

en nu daarvan heengaat, zich losmaakt, en wederkeert, zo wenst Paulus ook: zich los te maken (uit 

de Hades) en weder te keren (tot het leven) en met Christus te Zijn (in heerlijkheid). 

 

Heeft Paulus nu deze prijs verkregen? Volgens 2 Tim. 4: 6-8 zeer zeker. Hij zegt daar: „Want ik 

word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande (deze ontbinding 

is niet de losmaking van ziel en lichaam, maar die van zijn losmaking uit de Hades). Ik heb den 

goede strijd gestreden, ik hem den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weg-

gelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag 

(n.l. zijner ontbinding) geven zal en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben 

liefgehad.” Hieruit blijkt dat Paulus de prijs, hier genoemd de kroon der rechtvaardigheid, verkre-

gen heeft. De Voorhoop verwerkelijkte zich bij hem in de prijs. Wie die behaalt, heeft vanzelf de 

voorhoop mede verkregen. Het omgekeerde is nog niet het geval. 

 

Zo zijn er in het Lichaam twee groepen. Allen verwachten de verschijning (niet de wederkomst, 

welke dingen zijn die verschillen). Sommigen krijgen de prijs, de uitopstanding, het kort na de dood 
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weer opstaan. De hoop is voor allen, de prijs voor de enkelingen. Allen zullen met Hem geopen-

baard. De prijswinnaars worden maar kort van de dood gehouden. Over hen die later aankomen, 

spreekt de Schrift niet, opdat wij zouden jagen naar de prijs der roeping Gods. 

 

Besluit.  
Hiermee besluiten we dit werkje. Voor een groot deel herhaling van wat we reeds vroeger schreven, 

is ons bij het slot meer licht gegeven over de 1 Tim.-Titusgroep. Wat we intuïtief vermoedden, is 

klaar aan het licht getreden. God had na Israëls val alleen de bedeling van 1 Tim.-Titus kunnen 

openen, zegenen als voor Abraham. Hij gaf meer: Hij gaf het hoogste dat Hij te geven had: het zet-

ten in Zijn Rechterhand. Dit is de diepste kern der Verborgenheid. Dat is nimmer aan Abraham be-

loofd, nimmer voor Abraham. Ook niet in de Tim.-Titus bedeling. Alleen in die der verborgenheid. 

Maar waar Christus winnaar is van de hoogste prijs, het zetten in die Rechterhand en Hij uit de do-

den is opgestaan, zo hebben de prijswinnaars van deze groep eveneens een bijzondere opstanding, 

de uitopstanding en op de dag dat deze plaats heeft, krijgen ze ook de kroon der rechtvaardigheid, 

die de rechtvaardige Rechter hun geeft. Tot deze hoogste bedeling roept Paulus ons in de Gevan-

genschapbrieven. En het is geen wonder, dat de Efezenbrief in hfdst. 1 een jubelbrief is en dat Pau-

lus zijn twee beden bidt, die van Ef. 1: 15-23 en Van Ef. 3: 14-21 en het luidt: „Opdat de God van 

onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en der open-

baring in Zijn kennis, verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van 

Zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen en welke de 

uitnemende kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte Zijner macht, die Hij ge-

wrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem heeft gezet in Zijn 

Rechterhand in de overhemelse / bovenhemelse (gewesten), ver boven alle overheid en macht en 

kracht en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomende, 

en heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen”.    

 

„Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onze Heere Jezus Christus opdat Hij u 

geve, naar de rijkdom Zijner genade met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den in-

wendige mens, opdat gij ten volle, kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en 

diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”. 
 

Hoe meer men de dingen onderscheidt die verschillen, des te rijker wordt Gods heerlijkheid. Bij 

Hem is geen eentonigheid maar een rijke verscheidenheid. Bij Hem is ook alles in de hoogste orde. 

Bij Hem ook is de vrijheid der verkiezing om de een hiervoor te bestemmen, de ander daarvoor. 

 

Moge de lezers, die ons hebben kunnen volgen in het vertrouwen leven of nog meer gaan leven, dat 

Hij die in hen het goede werk der verlichting begonnen is, dit ook, als zij jagen naar het wit tot de 

prijs der roeping Gods, voleindigen zal en zij eenmaal zonder vlek of rimpel Hem zullen voor ge-

steld worden door de Heere Jezus Christus. 

 

28 Juni—1 Aug. 1943. 


