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Bij de tweede herverschijning
Wij zijn er dankzij de bemiddeling van een jong U.d.S.-vriend in geslaagd het op 2 Aug. 1929 begonnen, gedurende enige oorlogsjaren onderbroken en nu bijna andermaal door de papierschaarste
tot stilliggen gedwongen maandblad „Uit de Schriften” opnieuw uit te geven bij Drukkerij Schrijver, Predikheerenstraat 19, Uitgever te Utrecht. We hopen dat we nu andermaal een tijdperk van
geregeld verschijnen zijn ingegaan.
Er kan nog veel uitgegeven worden. We menen dat de buitenlijnen voorlopig genoeg zijn uitgestippeld. Ieder die wil, kan het standpunt van de U.d.S.-redactie voldoende in de grotere en kleinere
uitgaven nagaan. In het bijzonder de grote Verborgenheid is ook het laatste jaar nog, belicht. Voorlopig zal deze niet dan hoog nodig ter sprake komen. De Redactie meent dat thans meer de diepere
vragen naar voren moeten komen en zal deze nu aan de orde stellen.
Ons woord wil niet lang zijn. We nemen eerst een groot deel over van het woord van onze geestverwant Chr. H. Welch op de omslag van het januarinummer van 1947 van „The Berean Expositor
”:
„Hoewel het niet aan ons staat, te trachten de dag van Christus’ wederkomst te bepalen of het
eind van de eeuw, mag van allen die Zijn verschijning liefhebben, verwacht worden dat zij de
tekenen der tijden zullen uitleggen in het licht van het profetische Woord en dienovereenkomstig
zullen wandelen. Er zijn vrome zielen die hun dagen doorbrengen met het bidden om en wachten
op een „opwekking”.
Ook wij zijn er zeker van dat niemand, die verkoren is om lid te zijn van het Lichaam van Christus,
nalaten zal het Woord te horen. Maar wij weten ook dat er een dag moet komen waarin het getal
vol is. Er zullen er zijn die in de laatste dagen van deze bedeling zullen leven; er zullen er zijn die
de „zware tijden” zullen hebben mee te maken die voorzegd zijn; sommigen zullen het Woord hebben te prediken ,,tijdig of ontijdig” en hebben mee te maken de verwerping van Christus en Zijn
Woord. En indien de tekenen der tijden ons niet bedriegen, zullen sommigen van onze lezers en
van hen die het blad leiden, zich in de dagen bevinden waarin zij de gezonde leer niet meer willen
verdragen en hun woord er een zal zijn van getuigenis, hetzij dat zij horen hetzij dat zij niet horen.
Dan, wij hopen zeer dat alsnog het aantal van hen moge toenemen die zich bedienen van de dienst
die wij mogen aanbieden en we zullen in de waarheid versterkt worden als we onszelf zien delen in
de verwerping van Christus en Zijn Woord. Hoezeer wij met hen verlangen om grote massa’s te
zien gered en gezegend, moeten we belijden dat ons inzicht in de Schrift ons meer voorbereidt op
toenemende onverschilligheid, tegenstand en veronachtzaming. De tegenwoordige bedeling opende
met het zenden van de zaligheid Gods aan de Heidenen en dat met de verzekering dat zij zouden
horen. De bedeling zal echter, in overeenstemming met Paulus laatste Brief aan Timotheus, sluiten
met het afwenden der oren van de waarheid. Dit betekent niet dat er enig falen is in Gods voornemen, want dezelfde apostel gebruikt in dezelfde Brief, daar waar hij spreekt over de tegenstand die
hij heeft te doorstaan gehad, deze triomfantelijke woorden:
„Ik weet Wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd te bewaren tot dien dag.” 2. Tim. 1: 12.
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„De Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd opdat men door mij ten volle verzekerd
zou zijn van de prediking en alle Heidenen haar zouden horen...” 2 Tim. 4:17.
Elk samenkomen van trouwe gelovigen in onze dagen is kostelijk en we verblijden ons erin dat er
nog zijn als de „zevenduizend” die hun knie niet buigen voor de moderne „Baäl”. In een dag als de
onze is er slechts een ding te doen: n.1. het Woord te prediken, tijdig en ontijdig, ervan overtuigd
zijnde dat onze arbeid niet ijdel zal zijn in de Here.”
Tot zover onze trouwe geestverwant.
We willen er nog iets aan toevoegen: Gaarne vernemen we waar men samenkomt om vrij de Schrift
te onderzoeken. Desgewenst willen wij zulke samenkomsten ten dienste van anderen in ons blad
bekend maken. Bijzonder in grotere plaatsen kan dit zijn nut hebben voor andere lezers.
Er zijn tal van zoekenden in onze dagen. Men tracht ze te ontmoeten en met hen te spreken. Men
moet niet rekenen op massale bijeenkomsten. Deze leer wordt in onze dagen niet populair. Men
zoeke echter hen op die willen luisteren als men hun het Woord bekend maakt: Men zoekt wat
nieuws tegenwoordig. De leer der sferen, inbegrepen de Verborgenheid, is iets nieuws, al zijn de
dingen ouder dan het officiële christendom. Ze zijn nieuw voor onze tijd. Indien men nu geen
Atheners aantreft, maar Bereërs, is er goede hoop dat het avondrood van de dag der Verborgenheid
nog een schone glans ten toon spreidt voor de slagschaduwen van de nacht der duisternis komen,
die de aarde zal bedekken. God roept ook nu nog naar Zijn eigen voornemen en genade. Moge Hij
de lezers en ons als goede instrumenten daarvoor kunnen en willen gebruiken.
Voor de Redactie, G. J. P.

TOT NUTTIGE STICHTING
I
HET WOORD GEVONDEN
“Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten en Uw woord is mij geweest tot vreugde
en tot blijdschap mijns harten”. Jer. 15: 16a, b.
In deze woorden worden ons vier dingen gezegd:
Ten eerste, dat Gods Woord niet van menselijke maar van Goddelijke oorsprong is. Het zijn: „Uw
woorden.”
Ten tweede dat zij gevonden zijn. Nu kan men op tweeërlei wijze iets vinden: bij toeval of door
zoeken. Voor velen schijnt het Woord „bij geval" gevonden te zijn. „Toevallig” kwamen zij in aanraking met Gods Woord, Een traktaatje, een geschrift, een blaadje, een periodiek, enz. kwam hun in
handen en zij werden er door getroffen. We zouden hier beter kunnen zeggen: Het Woord vond
hen. De andere wijze van vinden is: door zoeken. Velen hebben door naspeuren van het Woord
Gods Woorden gevonden. Zij hebben er plotseling dingen in ontdekt die zij nog niet gezien hadden; zij vinden er steeds meer in.
Ten derde moet Gods Woord „gegeten” worden. Dit is een figuurlijke uitdrukking die betekent:
zich toegeëigend. Evenals men voedsel krijgt, doet dit geen nut tenzij men het eet, zich door de
mond toe-eigent en het zo tot een deel van zijn lichaam maakt. Dat moet nu ook met het Woord
gebeuren. Wie het vindt, moet het niet laten staan maar het zich, en dat telkens weer, toe-eigenen,
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in zich opnemen.
Ten vierde vinden we de uitwerking: het geeft vreugd en blijdschap voor het hart. De Schrift is dan
niet meer een droog, onbegrijpelijk boek waarmee en waarin men geen weg weet, maar ze gaat
open, ze wordt groot, ja steeds groter en ze leidt tot aanbidding van en dank aan Hem Die zulk een
boek heeft gegeven.
Er is tegenwoordig een stroming naar het christendom toe. Nu de vastheden der wereld gefaald
hebben, zoekt men een andere rust. Men kan zich hierover in het algemeen verblijden. Maar er is
meer nodig.
Het christendom in het algemeen predikt wel de Verlosser en de verlossing, maar leidt al spoedig
gevangen tot de leer van een kerk of een groep die slechts bij een deel van het Woord leeft en die
door geschreven of ongeschreven belijdenissen een beperkte horizon stelt. Ziet men meer, dan
wordt dit als afwijking van de waarheid aangemerkt. Daarom moeten we in onze tijd ook waarin
vele menselijke staketsels omver gestoten worden, ook menselijke leringen betreffende de Schrift,
doorbreken en Gods gehele Woord trachten te vinden. We kunnen niet volstaan met een leer van de
eerste eeuwen, noch met een van vier eeuwen oud, noch ook met die van een eeuw oud, we moeten
meer vinden. We zullen dit kunnen door nieuw onderzoek van het Woord. Dit wat het algemene
Christelijke erf betreft.
Hoofd voor hoofd hebben we ook het Woord te „vinden", het eerst te ontdekken in zijn kracht, het
ons toe te eigenen door onderzoek en er bij en er uit te leven. De vreugde zal niet uitblijven.
Mogen vele buitenstaanders, in meer dan een zin, d.w.z. onkerkelijke en kerkelijke, en vrijere het
Woord vinden in de volheid die het door Paulus’ openbaring gekregen heeft.
G.J.P.

GEMEENSCHAP MET GOD
De mens is rekenschap verschuldigd aan God en de mens moet God rekenschap geven van zichzelf.
Maar er zijn ontelbaar velen, die door het leven gaan zonder gemeenschap te hebben met God. De
eerste maal, dat zij met Hem te maken zullen hebben, wanneer zij geen andere keus hebben dan
voor de oordeelstroom van God te verschijnen. Hun verantwoording voor God had in der minne
geschikt kunnen zijn, maar zij hebben verkozen te wachten tot die dag, waarop niets vastgesteld
kan worden dan hun schuld en boete. Dat de zaken tussen God en de mensen geregeld zouden worden vóór de oordeelsdag was het onderwijs van Jezus Christus in Zijn woorden:
“Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw
tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en gij in de gevangenis wordt geworpen.” Matth. 5:
25.
Zij, die deze regels lezen behoren misschien tot degenen, die de wijsheid beseffen om nu gemeenschap te hebben met God. Zij beseffen dan het gevaar Hem niet te erkennen, voelen, dat God niet
buiten hun levens gesloten mag worden, en verlangen er oprecht naar Hem de eerste plaats te geven
in hun leven. Niettemin wordt het, wanneer de onderzoekende stralen van Gods waarheid op hen
gericht worden, duidelijk, dat zij nooit ook maar iets te doen hebben gehad met God. Zij menen het
goed, maar dank zij de verwarring hebben zij zich ingelaten met kerken, met mensen en met moraal, doch zij hebben zich nooit ingelaten met God.
Deze droevige toestand is teweeg gebracht door onwetendheid, onwetendheid over de weg, waarin
God handelt met de mens en de mens met God. Als regel hebben zij het als iets vanzelfsprekends
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aangenomen, dat God met de mensen handelt door kerken, en de mens met God door godsdienst,
en daar zij begeren, dat dit waar zal zijn, weigeren zij ook maar te denken aan de Goddelijke openbaring, die de grondslag aangeeft, waarop God handelt met de mensen en de mensen met God. Dit
wordt in de Schrift genoemd: “de weg van Kaïn opgaan” (Jud. 11). Kaïn zocht te handelen met God
naar zijn eigen wensen in deze aangelegenheid, echter om te ontdekken, dat zijn aanbieding verworpen werd.
Aan de ingang van bepaalde handelshuizen kan men een bordje vinden „Alleen Groothandel”. Deze twee woorden verklaren de manier van handeldrijven. Als deze mensen trouw zijn aan hun gevestigde principes, zullen zij niet op een andere manier handeldrijven. Niemand zal hun het recht
betwisten om zo te doen, maar menigeen zal het recht van God betwisten door te zeggen, hoe Hij
handelt met de mensen en zal er op staan op een andere manier zaken met Hem te doen dan Hij
vastgesteld heeft. In feite staan sommigen er op, dat God à contant handelt en zij menen, dat Zijn
zegeningen gekocht kunnen worden. Anderen geloven, dat Zijn manier van zaken doen er een van
krediet geven is en wij met Hem kunnen handelen volgens een uitbetalingssysteem, Zijn gunst verkrijgend door een regelmatige waarneming van godsdienstige plichten. Dit is echter niet het onderwijs van de Schriften en wij moeten de grootste aandacht schenken aan wat God gezegd heeft
aangaande de manier van handelen met degene, die tot Hem komt. Dit willen wij nu doen.
AANGAANDE HET EVANGELIE.
Een zeer besliste verhindering om het Woord Gods te verstaan en ten volle de waarheid te waarderen, die het openbaart, is, dat vele belangrijke woorden geen indruk meer op ons maken. Deze
woorden zijn meestal eenvoudig, bekend en voortdurend in gebruik, maar zij delen niets mee aan
velen van hen, die ze lezen of horen.
Dit is het geval met het woord evangelie. Het is een der meest gewone en algemeen gebruikte
woorden onder belijdende Christenmensen. Langdurige vertrouwdheid daarmee schijnt velen ertoe
te brengen er met een licht schouderophalen aan voorbij te lopen. Wanneer zij er in de Schrift op
stoten, glijden zij er over heen als iemand, die onder het wandelen plotseling een eindje vooruit
schiet, doordat hij op een bevroren stukje van de weg uitglijdt. Er zijn er velen, die zonder aarzeling zullen proberen te zeggen, wat het evangelie is, maar soms schijnt het, dat zij er geen duidelijk
begrip van hebben, wat het woord evangelie betekent. Het zou goed voor ons zijn wanneer we op
het woord evangelie stootten alsof het een hinderpaal was, waar we niet overheen konden komen
zonder dat we het zorgvuldig beschouwd hadden en er de kracht en waarde van begrepen hadden
met het oog op de achtergrond en de samenhang, waarin het gevonden wordt.
Het woord evangelie moet ten volle begrepen worden door allen, die gemeenschap zoeken met
God, precies zoals de woorden contant, krediet, groothandel en kleinhandel begrepen moeten
worden bij het in contact komen met bepaalde firma's.
Sommige vertalers trachten de moeilijkheid, dat het woord evangelie voor velen betekenisloos is
geworden, te overwinnen door het gebruik van zulke termen als goed nieuws, blijde boodschap, in
de hoop, dat de gedachten der lezers behoorlijk getroffen zullen worden door dit belangrijke woord.
Deze pogingen verdienen aanbeveling, maar voor het doel van deze studie zal het het best zijn terug te gaan tot de allereerste betekenis van het woord evangelie in het Grieks, en boodschap te gebruiken. Dit is de fundamentele gedachte in het Griekse woord.
Voordat iemand tracht met God in gemeenschap te komen, zijn er drie uitdrukkingen, die goed begrepen moeten worden.
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Ter wille van de nauwkeurigheid zullen de Griekse woorden gegeven worden, dan hun betekenis in
onze taal.
Ten eerste het woord evangelion. Dit wordt gewoonlijk onvertaald overgenomen, maar het betekent boodschap.
Ten tweede het woord logos. Dit wordt gewoonlijk vertaald met woord, maar waar de samenhang
dit aangeeft, betekent het een boodschap. Zie Hand. 10: 36 als voorbeeld. Het spreekt van de overtuiging, die uitsluitend gegrond is op het horen, en niet op gezicht of kennis.
Met deze drie woorden voor ogen kunnen wij onze studie voortzetten en enige verklaringen van
Paulus in zijn brief aan de Romeinen bekijken,
AFGEZONDERD TOT DE BOODSCHAP.
In het openingsvers verklaart de Apostel, dat hij afgezonderd is tot de boodschap van God (Rom.
1:1). Met deze korte woorden geeft hij het woord Gods weer met betrekking tot zijn leven, dat
daarop een stempel zette vanaf de dag, dat hij de Heer ontmoette op de weg naar Damaskus tot de
dag, dat hij te Rome terechtgesteld werd. Hij was afgesneden van al het andere om de boodschap
van God te ontvangen, te begrijpen, te geloven en te verkondigen. Zijn leven vond zijn middelpunt
niet in de mensen, maar in een boodschap, die aan de mensen verkondigd moest worden. Hij was er
om deze boodschap te geloven en te verkondigen zonder enige gedachte aan het mogelijk resultaat.
Zijn plicht was het te verkondigen. De gevolgen van deze verkondiging waren voor des Heren rekening.
BELOOFD IN DE SCHRIFTEN.
In het nu volgende verklaart Paulus ons, dat deze boodschap tevoren beloofd was door Zijn profeten in de Heilige Schriften. Met deze woorden richt hij onze aandacht op het feit, dat er onder de
vele dingen in het Oude Testament beloofd, een belofte was van een boodschap. De belangrijkheid
daarvan is zelden beseft. Er zijn er velen, die weten dat de profeten een Koning beloofden, een Koninkrijk en een regering in rechtvaardigheid. Zij weten, dat het Oude Testament een Zaligmaker
beloofde, maar slechts weinigen van hen weten, dat er ook een middel beloofd is, waardoor de
mensen deel konden krijgen aan deze dingen. Het Oude Testament beloofde, dat er een boodschap
zou zijn, ja, een boodschap van God.
Alles waar God maar voor gezorgd heeft, zou van geen waarde zijn voor de mens, als er niet gezorgd was voor een middel voor de mens om deze dingen te aanvaarden. Neem bv. de dood van
Christus en zie alles wat mogelijk is gemaakt voor de mens in Zijn dood. Zijn dood zou niets méér
voor ons betekenen dan de dood van ieder ander mens, als God niet gezorgd had voor een middel,
waardoor wij de weldaden konden aanpakken, die mogelijk gemaakt zijn door het Kruis. Het middel is Gods boodschap aangaande het Kruis en deze voorziet het geloof van een handvat, waardoor
het de zegeningen aan kan nemen die door Zijn offer verworven zijn.
Wanneer God zich inlaat met de mens is het uitsluitend door middel van een boodschap, en zonder
een boodschap kan geen mens tot God komen. De mens die niet heeft gehoord, niet heeft geloofd
en niet heeft gehandeld volgens Gods boodschap heeft geen gemeenschap met God. Het enige „genademiddel” voor de mens is een boodschap te geloven. Dit geldt evengoed t.o.v. de voortgang van
het christelijk leven als van het begin. De rechtvaardigen leven door geloof, d.w.z. door te geloven,
en zij leven nergens anders door. Door een boodschap te geloven komen wij in aanraking met God,
wij komen met Hem in gemeenschap en wij ontvangen zegeningen van Hem. Al de handelingen
van de mens met God moeten gegrond zijn op geloof, want zonder geloof is het onmogelijk God te
behagen. Allen, die tot Hem komen, moeten geloven en er is geen andere weg mogelijk voor wie
ook om te geloven dan door het geloven van een boodschap. Geloof is het geloven van een bood-
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schap en niemand heeft geloof beoefend tenzij hij een boodschap heeft gehoord en geloofd.
De lezer zal meteen de belangrijke plaats beseffen, die boodschappen in ons dagelijks leven hebben. Er zijn boodschappen, die per post komen, per telefoon of telegraaf. Sommigen worden persoonlijk overgebracht. Bepaalde boodschappen brengen goed nieuws en andere brengen slecht
nieuws. Wij zien uit naar boodschappen, die nooit komen en wij wachten geduldig op boodschappen, die beloofd zijn. Wij geloven sommige boodschappen, en weigeren anderen te geloven; handelen volgens sommigen en weigeren of blijven in gebreke op anderen te reageren.
Laten wij nooit vergeten, dat Gods Woord als geheel een boodschap is, die handelt over vele dingen. Elk onderwerp daarin vormt een afzonderlijke boodschap. Sommige van deze boodschappen
zijn universeel en sommigen zijn beperkt tot een zeker volk. Onze verhouding tot God begint, wanneer wij de boodschap geloven, die Hij gegeven heeft aangaande Zijn Zoon en ons nieuwe leven in
Christus moet beheerst worden door de taak van ontdekken, geloven en handelen volgens iedere
boodschap van God. We beginnen door geloof en moeten voortgaan in geloof, gelijk geschreven
staat ,,De rechtvaardige zal uit geloof leven.”
Wij zullen hier echter niet de veelvoudige boodschappen in het Woord van God bekijken, want het
gaat nu over de meest belangrijke boodschap, die ene, waartoe Paulus afgezonderd is, die beloofd
werd in het Oude Testament en die zoals Paulus verklaart, is:
AANGAANDE ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS ONZE HEER.,
Deze boodschap is van God, wat betreft zijn bron en gaat over de Heer Jezus Christus wat betreft
zijn inhoud. Daarom predikt de man, die niet de boodschap verkondigt, die God aangaande Zijn
Zoon heeft gegeven, het evangelie niet. Het is het voorrecht van de boodschapper om net zoveel
verschillende wegen te vinden om zijn boodschap aan te bieden als hij kan, maar toch is aan de
ware boodschapper een eigen boodschap ter verkondiging gegeven en iedere afwijking van deze
boodschap is een onverantwoorde aanmatiging van zijn kant. Er ligt geen geestelijke waarde in
iemand, die zijn levensgeschiedenis vertelt. Dit is een opvallende trek geworden in de tegenwoordige evangelieverkondiging. In feite is het zo belangrijk geworden onder een zekere soort van
evangelisten, dat iemand, die geen geschiedenis kan doen van een luguber verleden, niet bevoegd
wordt geacht als evangelist. Maar Gods boodschap betreft niet u en mij, ook niet wat Christus voor
ons gedaan heeft. Hij betreft de Heer Jezus Christus. Het is het verhaal, dat God gegeven heeft van
Zijn Zoon. Het is niet het verhaal van Gods handelingen met mij, hoe kostbaar deze ook voor mij
mogen zijn en hoeveel deugd het mij ook doet om ze te vertellen. De verlosten des Heren moeten
dat doen en wij moeten met onze mond de Heer Jezus Christus belijden. Maar toch zijn deze belijdenissen niet Gods boodschap aangaande Zijn Zoon.
Indien iemand in contact wil komen met God, moet hij vooral in gedachten houden, dat wij nu in
het bezit zijn van een boodschap van God aangaande Christus. Daarom is onze meest belangrijke
daad met betrekking tot God: Zijn boodschap te geloven. De massa der mensheid dwaalt door te
denken, dat God de mens een of ander groot werk te doen heeft gegeven. Toen de discipelen vroegen, wat zij moesten doen, opdat zij de werken Gods zouden werken, kwam Zijn antwoord klaar en
duidelijk:
“Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft”. Joh. 6: 29.
God heeft de mens niet een of ander groot werk te doen gegeven, een of ander ritueel, dat hij moet
vervullen of een of andere opdracht, die hij moet volbrengen. Hij heeft de mens een grote boodschap te geloven gegeven. Van ons wordt niet gevraagd om in de hemel op te klimmen en Christus
te overreden naar de aarde af te dalen, noch om af te dalen in de afgrond om Christus uit de doden
op te brengen. Jezus Christus is reeds van de hemel nedergedaald op de aarde. Hij ging in de dood
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en kwam er weer uit. We hoeven Hem niet te overreden voor ons te leven of voor ons te sterven.
Zijn werk is volbracht en hoeft niet herhaald te worden. Er is ons nu een boodschap gebracht. Deze
is in onze harten en op onze lippen. Onze persoonlijke aanvaarding of verwerping van die goddelijke boodschap is volgens Gods verklaring wat onze bestemming beslist.
“Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; wie niet geloofd heeft is reeds geoordeeld, omdat hij
niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”
Joh. 3:18.
Zo beseffen wij de belangrijkheid van Gods boodschap. Zonder een boodschap kunnen wij Christus
niet aannemen. Zijn komst naar de aarde, Zijn dood aan het Kruis, Zijn afdoening van de zondekwestie mogen voldongen feiten zijn, zonder een boodschap van God aangaande deze dingen kunnen wij nooit deelgenoot worden van de weldaden, voortgekomen uit Zijn werk. Zij zijn niet te
koop. Zij kunnen niet door werken verkregen worden, Zij worden de mensen alleen verleend op
grond van hun geloof en zonder een boodschap kan niemand geloven.
Een algemene fout onder hen die God kennen is een gebrek aan waardering van de vele weldaden,
die Hij in liefde voor ons heeft gereedgemaakt. Dit geldt vooral het feit, dat wij nu een boodschap
hebben, die het ons mogelijk maakt te geloven en volgens welke wij kunnen handelen. Dit was niet
altijd zo en onze waardering van het feit, dat Gods Woord tot ons gekomen is zou nog toenemen,
indien we de Bijbelse openbaringen van Gods handelingen met het menselijk geslacht in overweging zouden nemen.
De Bijbelse geschiedenis van Adam tot Abraham toont, dat de mensheid als geheel zonder boodschap was, behalve de boodschap van het geweten. Enkele mensen als Adam, Abel, Henoch, Methusalah en Noach ontvingen boodschappen van God die zij geloofden, volgens welke zij handelden. Toen God sprak van „het zaad (nakomelingschap) der vrouw” zag Adam in deze verklaring
een boodschap. Hij geloofde die en reageerde erop door zijn vrouw Eva te noemen, omdat zij de
moeder van alle levenden was. Noach ontving een waarschuwingsboodschap van God, hij geloofde
die en handelde dienovereenkomstig, met het resultaat, dat zijn hele huis bewaard werd. Maar dit
waren speciale gevallen, die deze mensen gelegenheid gaven geloofsmannen te worden, maar de
massa der mensheid was zonder enige directe boodschap van God.
DE BOODSCHAP AAN ABRAHAM.
Op Zijn tijd verkoos God Abraham om een overweldigende boodschap te ontvangen. De boodschap werd door Jehovah persoonlijk overgebracht, en was niet voor Abraham alleen, maar ook
voor zijn nakomelingen (zaad) na hem. Dat de woorden van God aan Abraham een boodschap
(evangelie) waren blijkt duidelijk uit Galaten 3: 8.
“En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan
Abraham het evangelie verkondigd: in u zullen alle volken gezegend worden.”
Toen de tijd verder ging werden er vele kostbare toevoegingen gemaakt bij de oorspronkelijke
boodschap. Israël was als volk nooit zonder een boodschap om te geloven en in overeenstemming
daarmee te handelen. Hun falen lag altijd in hun gebrek aan geloof , hun in gebreke blijven om God
op Zijn woord te nemen en dienovereenkomstig te handelen. Daarom was de boodschap, die het
gepredikt werd, vaak zonder nut, daar hij niet gemengd was met geloof bij degenen, die hem hoorden. Toen zij God verzochten, werden zij uitgenodigd terug te keren en God hechtte er veel gewicht aan, dat zulk een uitnodiging werd gedaan. Dit is met geen ander volk zo geweest.
Vanaf Genesis 12 gedurende de hele verdere O.T. geschiedenis waren de Heidenen zonder een
boodschap, behalve die van het geweten. Zij konden een volk van gehoorzaamheid zijn, maar niet
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een volk van geloof. Aan Israël alleen waren de Godswoorden toevertrouwd (Rom. 3:2). Aan Israël
alleen behoorden de beloften (Rom. 9:4). Daar geloof komt door het gehoor en het gehoor door het
Woord van God, had alleen Israël de gelegenheid een volk van geloof te worden. Dit heeft hen een
grote voorsprong gegeven en de Heiden duidelijk achtergesteld.
Hierin kwam geen verandering, toen de Heer op aarde verscheen. Velen geloven in hun onwetendheid, dat Hij bij Zijn geboorte gezonden werd voor de gehele wereld en dat Hem een boodschap
vergezelde, die alle mensen uitnodigde te ontvangen en zo de zegeningen te verkrijgen die in Hem
waren. Maar zij, die dit geloven, doen dat uit onwetendheid aangaande Zijn eigen verklaring over
de uitgestrektheid van Zijn dienst, of anders uit onwilligheid om te geloven wat Hij gezegd heeft
over Zijn eigen zending. Dit kan men duidelijk zien in het verhaal, dat wij hebben over Zijn manier
van doen met de Kananese vrouw zoals blijkt uit Matth. 15: 21-28 en Marcus 7: 24-30.
Deze vrouw was een Heidense en zij vroeg de Heer of Hij de duivel uit haar dochter wilde werpen.
Zij verlangde te handelen met de Heer, maar had geen grond waarop zij met Hem in aanraking kon
komen. God handelt met individuen alleen door geloof, maar deze vrouw had geen boodschap van
God en dus was geloof van haar kant onmogelijk. Geloof komt door het gehoor en gehoor door het
woord (de boodschap) van God, en het ontbrak deze vrouw juist aan een boodschap. Inderdaad was
de Heer op aarde met onbegrensde macht om te genezen. Hij genas de meest onwaardige in Israël
en de nood van deze vrouw was even groot als van wie ook in Israël. De Heer was wel in staat haar
nood te lenigen, maar zij had geen uitnodiging en geen boodschap. Als ze handelt met Christus
moet ze geloof tonen en dat was in haar geval niet mogelijk. Waar kon deze vrouw geloof verkrijgen? Waar kon ze tonen, dat ze Gods Woord had aangenomen of aannam en in overeenstemming daarmee handelde? God had geen boodschap gezonden aan zulk een als zij.
Ieder mens, die geld nodig heeft, kan met een cheque naar de bank gaan en deze tegen geld inwisselen, mits hij de cheque heeft. Deze Heidense vrouw kwam tot de Ene, in wie alle zegeningen
Gods waren gedeponeerd, maar ze kwam zonder enige aanspraak tot Hem. Zij had de behoefte en
de bereidheid, maar niet de cheque.
De eerste verklaring van de Heer in antwoord op haar smeekbede was, dat Hij slechts gezonden
was „tot de verloren schapen van het huis Israël”, Haar verdere smeken om hulp leidde tot de
verklaring „Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen”.
Deze verklaring was hard, maar het was de waarheid en moest uitgesproken worden. Toch zag de
Kananese daarin een boodschap, direct tot haar gericht. Hij had haar een hond genoemd. Hier was
de gelegenheid geloof uit te oefenen, God bij Zijn woord te nemen en in overeenstemming daarmee
te denken of te handelen. Ze nam de plaats van de hond in door te zeggen „Zeker, Heer”, maar zij
eiste dan ook de portie van de hond op door er bij te voegen: „de honden eten immers van de
kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen”. Ze had kunnen tegenspreken, ze had kunnen
redeneren, en ze had Zijn verklaring kunnen verwerpen. Maar ze deed niets van dit alles. Ze nam
Hem bij Zijn woord, met het resultaat dat Hij haar geloof prees en haar verzoek inwilligde.
De geestelijke lessen, die we uit het verhaal van de handelingen des Heren met de Kananese vrouw
kunnen trekken, zijn
(1) dat God zich alleen met de mens inlaat volgens het beginsel van geloof,
(2) dat er geen geloof kan zijn zonder een boodschap en
(3) dat de boodschap in een enkel woord vervat kan zijn. Denk met het oog hierop welk een gelegenheid de mensen hebben in verband met de verklaring „Christus stierf voor de goddelozen”.
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CORNELIUS DE HOOFDMAN OVER HONDERD.
De waarheden, die we hier voor ogen hebben, worden beklemtoond en geïllustreerd in het geval
van Cornelius, zoals vermeld in Hand. 10. Deze Romeinse hoofdman, die een Heiden was, had
geen andere boodschap van God dan die van het geweten. Hierop reageerde hij en het resultaat
was, dat hij een vroom, Godvrezend en biddend man werd. Hij was een man van gehoorzaamheid
en niet van geloof. Hij vreesde God en was rechtvaardig. Hij mag misschien door aanraking met
Israël enige kennis verkregen hebben van de heilige rollen van het O.T. Zo ja, dan wist hij, dat God
van het zaad van Abraham gezegd had: „Ik zal zegenen, die u zegenen”. Dit was een belofte, die
op ieder van toepassing was en in overeenstemming daarmee gaf Cornelius „vele aalmoezen aan
het volk (Israël)”. Zo was hij in zijn gemeenschap met God precies zo ver gegaan als een Heiden in
zijn dagen kon gaan. Wie handelt met God moet in geloof komen, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Cornelius had geen gelegenheid zich van geloof te voorzien, d.w.z. de
boodschap van God te geloven.
Maar uit het verhaal, dat tot onze lering gegeven is, blijkt duidelijk, dat God besluit dat aan deze
man de gelegenheid gegeven zal worden de munt van Zijn Koninkrijk te verkrijgen. Hem zullen
boodschappen te geloven gegeven worden en als hij gebruik maakt van de gelegenheid, zal hij geloof hebben. Hij had van zijn middelen aan het volk Gods gegeven, maar nu zal God aan Cornelius
geven. En de gift is een boodschap.
Een boodschapper (engel) van God verschijnt aan Cornelius om hem op te dragen mannen naar
Joppe te zenden, naar Simon Petrus te vragen, die hem zal vertellen, wat hij moet doen. Als dit
plaats vindt, is Cornelius in het bezit van een boodschap van God. Hij verheugt zich nu in een groot
voorrecht, maar staat daarmee voor een grote verantwoordelijkheid. Indien hij nu in gebreke blijft
zal iedere verdere gelegenheid tot geloof afhankelijk zijn van Gods genade. Er is geen enkele zekerheid, dat zich een tweede gelegenheid zal voordoen.
Men kan gemakkelijk de vreugde en voldoening indenken, die over Cornelius kwam, toen hij besefte, dat hij in het bezit was van een boodschap van God. Indien hij volgens deze handelde, zouden de goddelijke beloningen stellig overvloedig zijn. Maar welk goed zou de boodschap hem
doen, indien hij zich verheugde in zijn ervaring, trots was op het feit, dat God tot hem gesproken
had en Zijn wil aan hem geopenbaard had, indien hij niet in overeenstemming daarmee handelde.
Hij zou ontbloot zijn van geloof en zodoende zonder enig middel om tot God te naderen. Maar
Cornelius faalde niet. Zijn vreugde werd getemperd door een gevoel van zware verantwoordelijkheid. Hij nam God bij Zijn woord en handelde dienovereenkomstig. Bovendien trachtte hij niet
verder te gaan dan de opdracht luidde. De boodschap zei: „Zend mannen” en geen persoonlijke
ijver was geoorloofd, die hem er toe zou brengen in eigen persoon te gaan. In eigen persoon gegaan
zijn zou dezelfde resultaten gebracht hebben, maar hij zou minder geloof bezeten hebben, als hij
dat gedaan had. Buiten twijfel schrijft God geloof toe aan de mensen. Indien niet, dan zouden zulke
woorden als „Groot is uw geloof” en „O, gij kleingelovigen” zinloos zijn.
Anderzijds was het, toen Petrus naar het huis van Cornelius ging, een geloofsdaad van zijn kant,
want hij handelde ook in overeenstemming met een boodschap. Lees Hand. 10: 9-17. Deze boodschap was wel afstotend voor Petrus, toen hij voor het eerst gegeven werd, maar hij kwam niet in
opstand tegen God. Toen hij het huis van Cornelius bereikte sprak hij hen niet van een groot werk,
dat zij moesten doen, een ritueel, dat ze moesten volbrengen of een opdracht. Hij verkondigde hen
een heerlijke boodschap, die ze moesten geloven. En toen hij nog sprak, wist God, die de harten
kent, dat zij de boodschap geloofden en gaf hen de Heilige Geest.
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DE BOODSCHAP IS DE KRACHT VAN GOD.
Na zijn uitspraak dat de boodschap Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer aangaat, verklaart Paulus,
dat hij bereid is de boodschap te verkondigen aan hen die te Rome zijn, verklarende dat hij zich niet
schaamt voor de boodschap van Christus, “want deze (de boodschap) is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft”. Rom. 1: 26.
Daar de boodschap de kracht Gods tot behoud is, zijn we zonder boodschap machteloos. Op vele
plaatsen zien we grote torens, die dikke draden dragen die de grote steden binnengaan en wij weten, dat deze dienen voor licht, motoren en iedere vorm van elektriciteit gebruik. Maar dit alles is
buiten bedrijf en nutteloos zonder de elektrische stroom. Evenzo is al het werk Gods buiten bedrijf
met betrekking tot ons, tot wij de boodschap horen en geloven, die de kracht Gods is tot zaligheid.
HIJ OPENBAART EEN RECHTVAARDIGHEID.
In de boodschap, die Paulus verkondigde, is een rechtvaardigheid van God geopenbaard of tentoongesteld. Rom. 1:17. Dingen, die ten toon gesteld worden, worden als regel aan het publiek aangeboden. Dit is zo van de rechtvaardigheid, waar Paulus van spreekt. Zijn verklaring brengt ons er
toe vier grote waarheden te bekijken, die getoond worden in het Woord van God.
1.
God verlangt rechtvaardigheid van hen, die in Zijn tegenwoordigheid willen komen. Moge
God in genade deze waarheid prenten in het hart van iedere lezer van deze regels. Hij is te rein van
ogen om ongerechtigheid te zien; daarom moeten allen, die Hem willen zien, in het bezit zijn van
een rimpelloze rechtvaardigheid. Het geweten getuigt daarvan bij alle mensen en vele van hun pogingen zijn daarop gericht om iets voort te brengen, dat hen aanvaardbaar zal maken voor de driemaal heilige God. Zoals bij Adam en Eva wordt des mensen kennis van zijn naaktheid gevolgd
door pogingen van zichzelf om die te bedekken, Maar evenmin als Adams schootsvel, zullen zijn
pogingen zijn zonden bedekken voor het oog van God. Laten we dit feit eerlijk in de ogen zien. De
mens bezit de rechtvaardigheid niet die God eist.
2.
Wat de mens ook doet, hij kan de rechtvaardigheid niet voortbrengen, die God vereist. Hij
mag lid worden van een kerk, rituele gebruiken vervullen, deelnemen aan opdrachten en volmaakt
godsdienstig zijn, maar de Goddelijke verklaring, dat allen gezondigd hebben en der heerlijkheid
Gods derven, zal van hem blijven gelden. Zonde, waar ook gevonden, kan alleen betaald worden
met de wraak Gods. Laten wij dit feit eerlijk onder de ogen zien: de mens kan de rechtvaardigheid
niet voortbrengen die God verlangt.
3.
Als God een gebod maakt, dat de mens niet kan vervullen, dan zal hij de vervulling van Zijn
eigen geboden mogelijk maken. Als een of andere last, die Hij de mensen oplegt, te zwaar is, dan
zal Hij die dragen. Hij zeide Israël het land niet te beplanten in het zevende jaar. Dit scheen een
onverdraaglijk gebod, want het vereiste dat het land in het zesde jaar genoeg voortbracht voor het
zesde jaar, het zevende en een deel van het achtste tot de oogst. Dit gebod was zo zwaar, dat God
de last daarvan op Zich nam door te beloven, dat er hét zesde jaar een dergelijke overvloedige
oogst zou zijn, dat die voldoende zou zijn voor drie jaar. Zo maakte Hij de vervulling van Zijn eigen geboden mogelijk.
Zo is het ook met het gebod van rechtvaardigheid in hen, die in Zijn tegenwoordigheid willen komen. Daar de mens niet in staat is deze rechtvaardigheid voort te brengen, heeft God die voor de
mens gereed gemaakt.
4.
In de boodschap van God is een rechtvaardigheid geopenbaard of tentoongesteld. Laten
daarom alle mensen deze rechtvaardigheid bekijken als door God aangeboden om hun diepste behoeften te vervullen. Laat hen dit gewaad der rechtvaardigheid onderzoeken om te zien of het hen
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behoorlijk kleedt om in de tegenwoordigheid Gods te verschijnen. Deze rechtvaardigheid houdt
rekening met de diepste behoefte van het menselijk geslacht, de zwartste zonde en de grootste
schuld. Het is de rechtvaardigheid Gods. Deze staat niet in betrekking tot de wet, daar zij zonder de
wet is. Deze is voor allen en op allen, die geloven. Het brengt de zondaar een rechtvaardigheid,
waarop God geen vlek of rimpel kan ontdekken.
Bezit de lezer deze rechtvaardigheid? Indien niet, laat hij dan Gods gemeenschap zoeken. Dit kan,
indien hij de boodschap wil geloven, die God gaf van Zijn Zoon.
Want wat zegt de Schrift? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu
wordt degene die werkt, het loon niet toegerekend naar genade, doch naar verdienste. Degene echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Rom. 4: 3-5.
OTIS Q. SELLERS.

HEILIGING (Heiligmaking)
ZONDER WELKE NIEMAND DE HERE ZIEN ZAL
door C. H. Welch
No. 1.
DE VERONTREINIGING DES DOODS.
Hoe verschillend ook de openbaringen der zonde mogen zijn, zij kunnen onder tweeërlei hoofdlijn
worden samengevat. Bij de eerste wordt de zonde beschouwd als een misdaad, waarvoor de straf
veroordeling en dood is. De beelden, in dit opzicht gebruikt, doen denken aan een gerechtshof; we
lezen van een rechter en een pleiter en de zondaar kan óf veroordeeld óf vrijgesproken worden. De
enig mogelijke hoop is de gave der rechtvaardigheid, in het evangelie verkondigd, en de Brief aan
de Romeinen met zijn leer van rechtvaardiging is Gods genadig middel om hierin te voorzien.
In de tweede lijn aangaande dit punt, wordt de zonde beschouwd als een verontreiniging en de zondaar als onrein. De sfeer is niet zo zeer die van een gerechtshof als wel van een tempel. In plaats
van rechtvaardiging, worden de termen: heiliging en reiniging gebruikt en deze zijde wordt het
breedst uitgewerkt in de Brief aan de Hebreeën. Dit zijn de brede lijnen. We moeten er bijvoegen,
dat we slechts in het algemeen spreken; heiliging wordt niet getuigd in Romeinen evenmin als
rechtvaardiging in Hebreeën.
De wijze waarop de verschillende gezichtspunten van de Boeken der Schrift ontdekt kunnen worden is door na te gaan hoe vaak verschillende woorden voorkomen. Laat ons onderzoeken hoe hagiazoo „heiligen”, voorkomt in Romeinen en in Hebreeën. De enige tekst in Romeinen is hfdst. 15:
16 ,,... opdat ik een dienaar van Jezus Christus (Gr.: Christus Jezus) zij onder de Heidenen, het
evangelie Gods bedienende (Gr.: als priester bedienende), opdat de offerande der Heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.”
Dit aspect betreffende bedelingen, is niet persoonlijk. Eens waren de Heidenen, als zodanig, „verre”, gemeen en onrein (Hand. 10: 28). De bediening der verzoening had de offerande der Heidenen
even aangenaam gemaakt als die der Besnijdenis. Dat is een heiliging door de Heilige Geest.
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Dit aspect ontbreekt in Hebreeën, waar we vinden, dat de heiliging steeds verbonden is met het offer van Christus. Het is tekenend, dat hagiazoo zeven keer in Hebreeën voorkomt, een gebruikelijk
getal in elk Schriftboek als het een woord van betekenis is.
Hagiazoo (heiligen) in Hebreeën.
A1 2: 11. Jezus één met Zijn broederen (2 keer).
B1 9: 13. Het bloed van stieren en bokken.
C1 10: 10. De offerande des lichaams van Jezus Christus.
C2 10:14. De ene offerande die degenen die geheiligd worden volmaakt.
B2 10: 29. Het bloed des verbonds.
A2 13: 12. Jezus één met Zijn volk.
Laat ons elk dezer teksten bekijken.
De eerste legt nadruk op de eenheid van Hem Die heiligt met hen die geheiligd worden. „Om wat
oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.” Hij werd vlees en bloed deelachtig om
hen van de slavernij van zonde en dood te bevrijden. „Waarom Hij in alles den broederen moest
gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij
God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht
zijnde, geleden heeft, kan Hij degenen, die verzocht worden, te hulp komen”, 2: 17, 18. Heiliging
wordt hier verbonden met het priesterschap en de uitdelging, met ’s Heren tegenwoordige leven aan
Gods rechterhand en met de verzoekingen van de woestijnreis. Ze is een persoonlijk aspect, geheel
verschillend van dat van Rom. 15.
De laatste tekst, Hebr. 13: 12, vestigt onze aandacht niet zo zeer op het heilige der heiligen als wel
op de plaats van het zondoffer: „buiten de poort” en wijst er op, dat ware, praktische heiliging met
zich voert afzondering, het „uitgaan buiten de legerplaats’’ tot Hem. In de eerste tekst komt Hij ons
te hulp vanuit Zijn troon, in de laatste dragen wij Zijn smaadheid buiten de legerplaats.
We zullen bij verder onderzoek vinden, dat de teksten die tussen de eerste en laatste in de structuur
staan, het reeds gegeven onderricht aanvullen en uitbreiden. Dit is een van de karakteristieke eigenschappen eigen aan de meeste structuren, Een leer wordt gegeven, dan uitgewerkt om in de centrale, de in het midden staande teksten een toppunt te bereiken. Het oorspronkelijke onderwerp wordt
opnieuw ingeleid met het vermeerderde licht dat er op geworpen is en dan is de opsomming volledig. Deze volgorde wordt ook hier gevolgd. De ten grondslag liggende leer over de heiliging wordt
duidelijk verbonden met „eenheid” of, om een andere term te gebruiken, met „identificatie”, vereenzelviging. Deze eenheid is niet slechts waar uit kracht der vleeswording, hoewel die er bij ingesloten is, maar ze is in wezen een eenheid door de verzoeningsdood.
De eerste van de tussenteksten voert ons terug tot de O.T.- typen en zegt ons, dat de O.T.-heiliging
er een was van „reinheid des vlezes”, terwijl de antitypische heiliging, aangebracht door het bloed
van Christus „het geweten reinigt van dode werken”. We zullen in dit gedeelte meer licht op lid A 1
en A 2 van de structuur zien geworpen dan op het eerste gezicht blijkbaar het geval is. Het O.T.type wordt in bijzonderheden uitgelegd in Num. 19, waar we leren, dat de as van een rode volkomen vaars verzameld moest worden en „buiten de legerplaats in een reine plaats” weggelegd. Ze
moest zijn „ter bewaring voor de kinderen Israëls, tot het water der afzondering”. Zie 22 vs. 9 en
de andere verzen.
We hebben geen verder commentaar nodig op de uitdrukking van Hebr. 13: 13: „buiten de legerplaats”, wordt ons uit Num. 19 voldoende duidelijk door lichamelijke heiliging. De antitypische
heiliging van Hebreeën betreft de reiniging van het geweten van „dode werken”, een duidelijke
verwijzing naar Num. 19: 9-16 waar de verontreiniging opgedaan wordt door het aanraken van een
dood lichaam, een been of gebeente of een graf.
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We hebben nu voller licht op Hebr. 2 verkregen. De heiliging die noodzakelijk is voor het „allen uit
een”, maakte het noodzakelijk, dat de Here met Zijn broederen vlees en bloed deelachtig werd met
het ene grote oogmerk: „opdat Hij door den dood te niet doen zou (= van kracht ontdoen) dengene die het geweld (= macht) des doods had, dat is: den duivel en verlossen zou alle degenen die
met vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderwerpen waren”, Hebr. 2: 14, 15.
Hebr. 2 aldus toegelicht, is nauw verbonden met het onderricht van Rom. 6. Het is de dood door de
zonde ingebracht die verontreinigt en bezoedelt. “De zonde vraagt rechtvaardiging, en de dood
heiliging.” Zo leren we in Rom. 6-8:
„De dood heerst niet meer over Hem”, 6: 9.
„De wet des Geestes des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en
des doods”, 8: 2.
Het verschillende gezichtspunt van Romeinen wordt gezien in hfdst. 6 van deze Brief, waar in het
licht gesteld wordt, dat de basis voor heiliging rechtvaardiging is. Romeinen legt de voorbereidende
grondslag voor de tweede fase (gestalte) van de volle aanneming van de gelovige:
„want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking (Gr.: heiliging) Maar nu ... hebt gij uw vrucht tot heiligmaking (heiliging).” Rom. 6:
19, 22.
Hoewel het gehele werk der genade: rechtvaardiging, heiliging en aanneming ten volle aangebracht
werd door het offer van de Here Jezus Christus, wordt de orde in de ervaring en in de openbaring er
van aan de hand gedaan in Rom. 6: 19: „gerechtigheid (zelfde woord als rechtvaardiging) tot heiligheid”. Eerst rechtvaardiging, dan heiliging. Eerst het feit dat Christus voor de goddelozen stierf,
dan het feit, dat, toen Hij stierf, Zijn volk met Hem stierf.
Het essentiële (wezens-)verband tussen heiliging en eenheid met Christus hopen we in een volgend
artikel te bekijken; voor het ogenblik moeten we verder gaan met het overzicht over „heiliging” in
Hebreeën.
Hebr. 10: 10 brengt de gedachte van een voorgaand vers naar voren, waarin de apostel zegt, dat
„het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneme” (Vs. 4). „Daarom,
komende in de wereld zegt Hij: Gij hebt Mij het lichaam toebereid”, Hebr. 10: 5. Hij werd vlees
en bloed deelachtig in dit grote werk der heiliging en het lichaam dat Hij aannam, was toebereid ter
offerande.
„Door de dood” Hebr. 2:14.
„Door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied”, Hebr. 10: 10.
Een blik op Hebr. 10: 14 toont aan, dat het thema van de Brief: „volmaking” afhankelijk is van heiliging.
„Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.”
De enige nog overgebleven tekst aangaande heiliging in Hebreeën, die van hfdst. 10: 29, toont aan,
dat het bloed des verbonds dat Zijn volk heiligt, dat is waarmee Hij Zelf geheiligd werd:
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„Hij Die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één.” Hebr. 2: 11.
Er zijn andere voorbeelden van heiliging, zoals bij voorbeeld de heiliging des Geestes. Er zijn ook
verschillende termen zoals reiniging, afscheiding die in ons onderzoek vervat moeten worden.
Maar aan alle ligt tot basis de zevenvoudige heiliging van de Brief aan de Hebreeën met, zijn aandringen op vereenzelviging van de gelovige met de Here. De apostel drukt deze „eenheid” in Rom.
6 uit door het: met Hem gekruisigd, met Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem opgewekt.
De gelovige wordt vereenzelvigd met de ene offerande des Heren, Zijn dierbaar bloed en de volkomen bevrijdende macht erdoor van de verontreiniging des doods.
Rom. 5 leert, dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en
dat zonde en dood heersen. Romeinen rekent niet de heerschappij der zonde af door rechtvaardiging. Hebreeën met de heerschappij der zonde door heiliging. Wanneer zowel zonde als dood onwerkzaam gemaakt worden, ligt de weg open tot voortschrijdende en ervaren wordende heiliging in
gehoorzaamheid aan de vermaning tot de volmaaktheid voort te varen.

Wanneer de opstanding en de opname?
door S. v. M.
1. INLEIDING.
Sommigen menen dat de opname, waarvan 1 Thes. 4 spreekt, plaats heeft vóór het begin der grote
verdrukking, en elk ogenblik kan gebeuren. Doch in de Angelsaksische kringen die enige tientallen
jaren geleden zo de nadruk legden op de studie der profetie, de toekomst van Israël, de komst van
Christus, waren er ook die niet konden aannemen dat die opname vóór de grote verdrukking zou
plaats hebben. Ook nu nog is er verdeeldheid voor wat dit punt betreft, en beide opvattingen worden door ernstige onderzoekers verdedigd.
Voor iemand die tussen deze twee opvattingen wil kiezen, zijn er, zoals in andere gevallen, meerdere wegen.
1. Hij neemt blindelings aan wat hem door ouders, familie, omgeving enz. geleerd wordt;
2. Hij heeft om de een of andere reden méér vertrouwen in de „autoriteiten” die de éne opinie verdedigen dan in anderen;
3. Hij laat zich leiden, door zijn gevoel en neemt dus de oplossing aan die hem, schijnbaar tenminste, de grootste voldoening geeft;
4. Hij heeft de waarheid lief boven al, gaat terug naar de Schrift en is bereid, wat het ook koste, de
oplossing te aanvaarden die hem geleverd wordt door een biddend, ootmoedig en ernstig onderzoek, zonder: vooropgezette mening ondernomen. Dit wil niet zeggen dat hij dit onderzoek zal instellen zonder rekening te houden met wat anderen reeds gedaan hebben. Vertrouwt men dat de
Heilige Geest hem zal helpen, die werkelijk de waarheid lief heeft, dan moet men er aan denken,
dat diezelfde Geest ook anderen reeds geholpen heeft en hun resultaten dus nuttige wenken kunnen
bevatten. Doch al wat van mensen komt zal hij weer aan de Schrift toetsen en dit kan elke, geestelijk gezonde gelovige.
Er bestaat geen twijfel dat deze laatste weg zelden gevolgd wordt, en dit is een der redenen waarom
men nooit vertrouwen mag stellen in een zekere zienswijze alleen omdat ze veel aanhangers telt.
Verder is nog op te merken dat sommige zienswijzen wel aangenomen, of mogelijk geacht worden
door „autoriteiten”, doch dat ze het soms beter achten er niet over te spreken bijv. omdat een andere
opvatting nu eenmaal ingang gevonden heeft en men het gevaarlijk acht voor „eenvoudige" gelovigen te bekennen dat er geen eensgezindheid heerst.
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Hoe dikwijls komt het ook voor dat zelfs een ernstige gelovige de moed niet meer heeft zijn overtuiging nog eens weer aan de Schrift te toetsen zonder vooropgezette mening? Men heeft jarenlang
een zekere voldoening gehad door zo of zo te denken, vooral omdat de kring waarin men zich bevindt ook zo denkt. Waarom nu maar niet in vrede voortleven en alles vermijden wat tot discussie
kan leiden?
We stellen de lezer dus voor de vraag of hij de waarheid lief heeft boven al en of hij bereid is ten
opzichte van de tijd der opstanding de Schrift weer eens te heronderzoeken. We hebben in Uit de
Schriften de lezer nooit gevraagd iets te geloven omdat wij het geloven, doch steeds hebben we op
de Schrift gewezen en zoveel mogelijk de middelen gegeven om de onderzoekers in staat te stellen
zichzelf een overtuiging te vormen. We hebben ook nooit iets verdedigd omdat het „nieuw” was,
we hebben niet roekeloos allerlei aangeboden dat indruk maakt. Nadat we door een grondig onderzoek zelf overtuigd waren, hebben we gemeend anderen te kunnen dienen en bovenal God te verheerlijken. We denken er steeds aan dat, in verband met de geestelijke wapenrusting Gods tegen de
geestelijke machten der boosheid, Paulus in de eerste plaats zegt: „Staat dan vast, uwe lendenen
omgord hebbende met de waarheid" (Ef. 6: 14). We trachten tevens Paulus te volgen als hij ons
vermaant de waarheid vast te houden in liefde (Ef. 4: 15).
In verband met dit laatste betreuren we het indien we sommigen leed aandoen door hen misschien
te doen twijfelen aan een opvatting die hen menige troost gegeven heeft. Iets dat in strijd is met de
waarheid, kan wel een tijdelijke voldoening geven en in schijn veel zegen verspreiden, juist zoals
de zonde een zeker geluk geeft en satanische verleidingen heel „geestelijk” kunnen schijnen en tot
massa- „opwekkingen´ kunnen leiden; doch ten slotte blijken we toch niet werkelijk geholpen te
zijn met hetgeen in strijd is met de waarheid. En bovenal is God niet verheerlijkt.
Ook betreffende de opname kunnen we schijnbaar iets verliezen als we onze geliefde opvatting
prijs geven voor een juistere, doch in werkelijkheid hebben we veel méér als we de waarheid vasthouden. Juist als we onderzoeken zonder te denken aan wat ons zal zegenen, zonder ons gevoel te
laten beslissen, komen we met de waarheid tot de grootste zegen. God is inderdaad waarheid, en
liefde tot de waarheid ten koste van alles, wil zeggen: méér gemeenschap met God.

Voor we van opstanding en opname spreken, zullen we iets nagaan over Israëls verwerping, want
dit is van belang voor ons onderwerp.
2. ISRAELS VERWERPING.
We handelen hier niet in het algemeen over het „voornemen der eeuwen” en de profetie, en als we
in het volgende sommige dingen niet uitvoerig genoeg behandelen en de lezer niet voldoende op de
hoogte is, verwijzen we naar onze andere geschriften.
Men weet hoe, nadat de eerste hoofdstukken van Genesis ons ingelicht hebben over schepping, val,
wederherstelling, Adam, val van Adam, zondvloed, verkiezing van Israël als volk, al het overige
van het O.T, over Israël handelt. Andere volken worden wel vermeld, doch alleen in verband met
Israël Al het andere staat op de achtergrond.
God verkoos dit volk om de andere volken tot Hem te leiden. Eerst moest het echter opgeleid worden, zich tot Hem keren en tot een nationale wedergeboorte komen.
Steeds spreken de profeten over het Messiaanse rijk op aarde, gedurende hetwelk Israël getrouw
zijn taak zal vervullen en alle volken tot zegen zal zijn. Menige plaats laat echter zien dat Israël nog
zware tijden moet doormaken en na de ballingschap in Babylon, onder de volken verspreid zou
worden. Ten slotte zullen ze echter terugkeren tot het land en na een verdrukking, zoals er nooit
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tevoren geschiedde, zich tot God bekeren vóór de Messias in heerlijkheid zal komen om zijn Koninkrijk op aarde op te richten.
Al hadden de profeten misschien vermoeden over het bestaan der tegenwoordige bedeling, waar
Israël „niet mijn volk” (Lo-Ammi, Hos. 1: 9) is, toch valt die tijd en zijn invloed geheel buiten hun
profetische beschrijvingen. Men heeft dit vaak vergeleken met iemand, die in een bergachtig land
een reeks bergtoppen achter elkaar ziet liggen en zich misschien wel bewust is dat er grote valleien
tussen liggen, doch er niets van ziet. De profeten behandelen zonder onderbreking dingen, die in
feite afgescheiden zijn door de tegenwoordige tussenbedeling, die reeds ruim 1900 jaar duurt. (Van
± 60 na Chr. tot heden).
Enige voorbeelden zal men in de volgende Schriftplaatsen vinden: Jes. 9: 5, 6; Amos 9: 10, 11; Micha 5: 2-4; Zef. 3: 7, 8: Zach. 9: 9, 10.
Een der meest treffende gevallen is dat van Jes. 61: 1, 2. In Luk. 4: 18, 19 haalt onze Heer er het
eerste deel van aan:
„De Geest des Heeren is op mij, daar Hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te verkondigen: Hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen te prediken loslating, en aan blinden het
gezicht, om verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename Jaar des Heeren.”
Daarna volgt echter Israëls verwerping en verspreiding, en zal het tweede deel van Jes. 61: 2 vervuld worden:
,,en de dag der wraak onzes Gods.”
Ook in het beeld van Dan. 2 kunnen we nu zien dat er, volgens de wereldgeschiedenis, een onderbreking ligt tussen de benen van ijzer (het 4e rijk) en de voeten van ijzer en leem (het 5e rijk). Die
voeten stellen een rijk voor dat nog in de toekomst ligt. In het beeld ziet de profeet geen onderbreking.
Tenslotte kunnen we wijzen op de profetie der 70 (jaar-) weken van Dan. 9: 24. Hier zijn de 69
weken (die eindigen bij de kruisiging) afgescheiden van de laatste week (v. 27) die nog in de toekomst ligt, namelijk vlak vóór het Koninkrijk. De laatste helft dier week (v. 27) vinden we terug in
de 3 1/2 tijden (jaren) van Dan. 7: 25; 12:7 en verder ook in de 3 1/2 tijden van Op. 12: 14, de 42
maanden van Op. 11: 2 en 13: 5, en de 1260 dagen van Op. 12: 6.
We vatten bovenstaande nu samen:
Israël is gedurende een lange tijd verworpen.
Israël zal hersteld worden als volk.
De profeten zeggen niets over die tijd der verwerping.
Het is zeer belangrijk steeds voor ogen te houden dat, omdat de profeten niets van de onderbreking zien, men generlei vervulling der onvervulde profetie moet verwachten zolang er geen nationaal herstel is van Israël,
We moeten nu nagaan wanneer die tijd der verwerping begint en eindigt.
Eerst nog een opmerking. De meeste onderzoekers menen dat die onderbreking in Israëls nationale
bestaan in Luk 21: 24 de „tijden der volken” genoemd wordt. Dit is echter geenszins het geval. We
vinden die uitdrukking reeds in Ezech. 30: 3 in verband met de „dag des Heeren”, namelijk de tijd
van het oordeel aan het eind der tegenwoordige eeuw (aioon). De volken keren zich tegen Jeruza-
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lem en Op. 11: 2 zegt: „en zij (de volken) zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden”, wat overeenstemt met Luk. 21: 24: „en Jeruzalem zal door de volken vertreden worden, totdat de tijden der volken vervuld zullen zijn”. Israël wordt weer als volk aangemerkt en bevindt
zich voor een klein deel in het land gedurende deze „tijden der volken”. Deze tijden worden door
de profeten beschreven en vallen niet in de tussenruimte waarin Israël door God verworpen is.
3. WANNEER BEGINT ISRAËLS VERWERPING?
Velen zullen geneigd zijn te antwoorden: kort na het kruis. Men meent dat met Pinksteren (of kort
daarna) de „Gemeente” begint en dat deze Israël vervangt. In dat geval zou Israël dus niet meer
Gods volk zijn. We hebben er echter dikwijls op gewezen dat dit niet door de Schrift geleerd wordt.
We bepalen ons hier alleen tot Israël en laten het vraagstuk der „Gemeente” nagenoeg onbesproken. In paragraaf 8 komen we er nog even op terug.
Allereerst kan het niet geloochend worden dat Israël, als volk, in het land was tot op het jaar 70.
Tot dan toe hadden de Joden niet alleen een nationaal, maar een volledig godsdienstig bestaan,
want de Tempel was er toen, en in alles konden ze de goddelijke voorschriften volgen.
Maar misschien meent men dat dit niet belet dat ze toch reeds door God verworpen waren, omdat
ze de Messias hadden laten kruisigen. Volgens een menselijke redenering is dat mogelijk logies,
doch wat zegt de Schrift? Aan het kruis zei de Heer Jezus:
„Vader! vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luk. 23: 34).
Wie gelooft dat een gebed van de Zoon zeker door de Vader verhoord wordt, moet dus wel aannemen dat Israël toen niet veroordeeld en verworpen is, doch dat het volk vergeving ontving. Hiermee
stemt ook overeen wat Petrus later zei:
„En nu, broeders (dat zijn Israëlieten, zie v. 12) ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan
hebt, gelijk ook uw oversten” Hand. 3: 17.
Daarbij toont het gehele boek der Handelingen dat Israël nog steeds Gods volk was en het tot het
einde toe nog gelegenheid had zich tot God te keren om zo de enige voorwaarde te vervullen die
nog nodig was voor de komst van de Messias. Men leze bijv. Petrus’ uitnodiging:
„Hebt dan berouw, en bekeert u, ten einde uwe zonden mogen uitgewist worden, opdat de tijden
der verkwikking mogen komen van het aangezicht des Heeren, en Hij zenden moge Jezus Christus, die u te voren verordend is, dien de hemel moet opnemen tot op de tijden der herstelling aller
dingen, waarvan God gesproken heeft door den mond zijner heilige profeten van oudsher” Hand.
3: 19-21.
En richtte Paulus zich niet overal eerst tot Israël, vóór hij tot de volken sprak? Op het einde van de
tijd der Handelingen vinden we nog dat hij de Joden te Rome aldus toespreekt:
„En nadat zij hem een dag bepaald hadden, kwamen er velen tot hem in zijn verblijf, aan wie hij
het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde; en hij poogde hen te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe” Hand. 28:
23.
Het is slechts als de uitnodiging tot bekering in alle centra door Israël verworpen is, dat Paulus tenslotte Jesaja’s veroordeling aanhaalt (Hand. 28: 26, 27). Dat is het ogenblik waarop Israël verworpen wordt. Paulus voegt er dan ook bij:
,,Het zij u dan bekend, dat het heil Gods tot de volken gezonden is” Hand. 28: 28.
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Ongeveer 10 jaar later volgt de verwoesting van Jeruzalem (en van de Tempel) en de verstrooiing
van Israël onder de volken. Hierdoor wordt het einde van hun nationaal bestaan bezegeld.
Als men goed voor ogen houdt dat Israël nog steeds Gods volk is gedurende de tijd der Handelingen, dan heeft men de oplossing van menig vraagstuk en kan men vele verkeerde opvattingen vermijden, die oorzaak geweest zijn van verdeeldheid en strijd en ten slotte van ongeloof en afbrekende kritiek der Schrift.
4. WANNEER EINDIGT ISRAELS VERWERPING?
Evenals Israëls verwerping samenvalt met het ophouden van zijn nationale bestaan, zal die verwerping eindigen met een nationaal herstel. Israël moet dus eerst ten dele (onbekeerd) in Palestina terugkeren en de Tempel moet herbouwd worden. Van die Tempel wordt dan ook gesproken in Op.
11: 1, 2; 2 Thes. 2 : 4 en Mat. 24: 15.
Men kan zich afvragen hoeveel tijd er zal verlopen tussen dit herstel en het einde der eeuw (aioon),
dus ook tot het begin van het Koninkrijk. Vlak vóór het Koninkrijk ligt de laatste jaarweek van
Dan. 9: 27. Het herstel begint dus zeker minstens 7 jaar vóór het Koninkrijk. Het schijnt echter logies te veronderstellen dat dit herstel enige tientallen jaren vóór die laatste jaarweek begint. Inderdaad, we hebben gezien hoe de verwerping eerst een 40-tal jaar na het einde der 69e jaarweek geschiedt (in Hand. 28) en het is dus zeer goed mogelijk dat het omgekeerde plaats heeft bij de herstelling. De eindtijd zou dan ook 40 jaar duren.
We worden in die mening versterkt door Mat. 24: 34:
„Voorwaar, ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied
zijn.”
Het woordje „dit” (Gr. outos) wijst niet noodzakelijk op het dan levende geslacht. In veel andere
plaatsen betreft dit woord iets dat niet aanwezig is. Zo bijv. Hand. 16: 12 waar „die” (outos) niet de
stad aanduidt waar ze zich bevonden en in Luk. 17: 34 waar „dien” (outos) niet de nacht is van het
verhaal. Voor „geslacht” kan men niet „Israël” lezen, want Israël gaat niet voorbij als „deze dingen” geschied zijn. De beste uitleg van Mat. 24: 34 is dat het geslacht, dat het begin dezer dingen
ziet, er ook het einde van zal zien: dit wil zeggen dat alles zich in een 40-tal jaren zal afspelen. Israëls nationale herstel zou dus minstens een 30-tal jaren vóór de laatste jaarweek beginnen.
Stelt men nu de vraag hoe ver we nog verwijderd zijn van dit alles, dan is het veel moeilijker hierop
te antwoorden. Toch hebben we enige aanwijzingen.
Een terugkeer van honderdduizenden Joden in het land wil zeggen dat er veel gebouwd en ingericht
moet worden om ze te ontvangen. Niet alleen moeten nieuwe steden opgericht worden, er moeten
ook verbindingsmiddelen komen, en het land voor een groot gedeelte beplant zijn. Daarbij zullen in
die tijd ook de naburige volken herleven. Er is in het bijzonder sprake van Babylon. Wat in Op. 18
van deze stad gezegd wordt, is moeilijk toepasselijk op een symbool, en er bestaat goede reden,
menen we, om hierin een wereldcentrum te zien dat nog moet komen. Het bestaan van zulk centrum brengt met zich een buitengewone ontwikkeling van het gehele nabije Oosten.
Voor het inrichten van Palestina en de naburige landen zullen zeker wel meerdere tientallen jaren
nodig zijn, méér tijd dan de duur van een geslacht. We kunnen dus veronderstellen dat het einde der
eeuw (aioon) nog minstens een 50-tal jaar van ons verwijderd is. Israëls gedeeltelijke terugkeer kan
echter reeds spoedig beginnen. Dit zal afhangen van politieke wereldtoestanden, en een poging tot
oplossing van dit vraagstuk van die terugkeer kan door de laatste wereldoorlog gegeven worden.
Wellicht zien we, als gevolg van deze strijd, zich het vijfde rijk van Dan. 2 gaan vormen en komt
men ook tot het principe van Israëls nationaal herstel, dat dan in de daaropvolgende jaren daadwer-
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kelijk plaats kan vinden.
De vorming van het gedeelde koninkrijk zal in elk geval een duidelijk teken zijn dat de vervulling
der profetie weer gaat beginnen en dat het einde van Israëls verwerping nabij is. Men moet er aan
denken dat het Romeinse rijk nog bestond na Israëls verwerping in het jaar 70. Zo moet dan ook het
toekomstige rijk er reeds zijn vóór Israëls herstel. We hebben een en ander door de onderstaande
schets trachten voor te stellen.

I Timotheus en Titus
en
de Bedeling der Verborgenheid
Een beschouwing over de tijd wanneer en de strekking waartoe 1 Timotheus en Titus geschreven
werden
door G. J. P.
No. 1.
INLEIDING
Van de meeste brieven van Paulus is enigermate de tijd op te geven wanneer zij geschreven werden. Enkelen maken hierop een uitzondering en vormen een moeilijkheid. De grootste moeilijkheid
met het oog op de verborgenheid geven 1 Timotheus en Titus. Hierover zijn vele verhandelingen
geschreven en gissingen gemaakt en is zeker het laatste woord niet gesproken. Wij matigen onszelf
niet aan dat te zullen spreken maar moeten toch over dit vraagstuk handelen in verband met onze
vorige uiteenzettingen over de bedeling der verborgenheid. In dat licht geven 1 Timotheus en Titus,
behalve de moeilijkheden aangaande de tijd wanneer ze geschreven zijn, ook verdere vraagstukken
ter oplossing n.1. die van het aionische leven en van de opzieners en diakenen in de gemeenten. We
willen een en ander onder het oog zien en onze mening daarover geven. Mogelijk werpt de bedeling der verborgenheid nader licht over de eerste twee van Paulus’ z.g. Pastoraal (herderlijke) Brieven. God verbergt de dingen. Alleen door zich te plaatsen in het juiste licht, valt er licht op wat
donker schijnt te zijn.
I. PAULUS’ REIZEN.
Van Damaskus naar Antiochië.
Om de zaak waarover we willen handelen op wat breder basis te stellen, willen we in het kort Paulus’ leven, in het bijzonder zijn reizen en de data zijner brieven nagaan om voorlopig die van 1 Timotheus en Titus te benaderen.
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Paulus’ bekering valt waarschijnlijk in het jaar 36 of 37, dat is 7 a 8 jaar na Christus’ opstanding.
Men weet, hoe hij op de weg naar Damaskus de Heer Jezus zag Die hem een opdracht gaf van zeer
verstrekkende betekenis. Paulus, toen nog Saulus geheten, ging naar Damaskus (Hand. 9: 8), daarna naar Arabië. Na zekere tijd keerde hij in Damaskus terug (Gal. 1: 17). Hier legden de Joden hem
lagen en bezette de stadhouder van Koning Aretas zelfs de stad, Paulus ontsnapte in een mand over
de muur, 2 Kor. 11 :33. Nu ging hij, na drie jaar, naar Jeruzalem om Petrus te zien, Gal. 1: 18. Het
was zijn eerste bezoek aan die stad, na zijn bekering. Ook daar was hij niet veilig: de Joden trachtten hem te doden, Hand. 9: 29. De Heer Jezus verscheen hem andermaal toen hij in de tempel bad
en zei hem zich in allerijl weg te spoeden, Hand. 22: 18. In overleg met de broeders aldaar vertrok
hij onder hun geleide, naar Cesarea. en werd toen vandaar naar Tarsen gezonden, Hand. 9: 30. Hier
was het dat Barnabas hem opzocht, Hand. 11: 25, en met hem naar Antiochië ging. Daar arbeidden
zij een geheel jaar, 11: 26. Van hieruit bracht Paulus zijn tweede bezoek aan Jeruzalem om met
Barnabas de inzameling voor de heiligen over te brengen, 11: 30. Mogelijk is hij in dat jaar opgetrokken geweest tot in de derde hemel, 2 Kor. 12: 1-4. Sommigen stellen dit wel later, op zijn eerste
zendingsreis, maar zij hebben daar geen nader bewijs voor dan hun gevoelen. Wij mogen deze optrekking evenzo goed in Jeruzalem stellen naar ons gevoelen.
Tot nu toe had Paulus waarschijnlijk onder de godsdienstige Grieken gearbeid. In Hand. 13 krijgen
hij en Barnabas een aparte zending en aanvaarden zij de eerste zendingsreis, Hand. 13: 1-3.
Paulus’ eerste zendingsreis.
Na hun roeping door de Heilige Geest, gaan Paulus en Barnabas eerst naar Selencië. Dit was de
voorhaven van Antiochië. Vandaar schepen zij zich in naar Cyprus, trekken het eiland door van het
oosten naar het westen, spreken er in Pafos tot de stadhouder waarbij Elymas de tovenaar verblind
wordt „voor een tijd” en varen over naar Perge, aan de zuidkust van Klein Azië. Hier scheidt hun
dienaar Johannes Markus van hen. Hand. 13: 4-14. Van hier vandaan trekken zij naar Antiochië in
Pisidië (het Antiochië vanwaar zij kwamen lag in Syrië). Daar houdt Paulus een lange rede tot de
Joden. Deze wenden zich af. Nu gaat Paulus tot de Heidenen, maar moet wegens de vervolging der
Joden vluchten, 13: 14- 52. Zij trekken nu naar Iconium, een stad van het gewest Galatië. Ook
daaruit moeten zij vluchten. Nu komen zij in Lystre. Daar geneest Paulus een kreupelgeborene. Dit
doet de geestdrift zo opvlammen, dat het volk en de priester van Jupiter hun wil offeren: immers
volgens hen waren de goden de mensen gelijk geworden. Met moeite weerhoudt Paulus en Barnabas de menigte. Het eind is, dat de eerste, na opruiing door de Joden, gestenigd wordt. Na opgestaan te zijn, ging hij nog een stad verder, naar Derbe en keerde toen langs de bezochte steden weer
terug zonder echter Cyprus aan te doen. Eindelijk, na een route van een 1500 km, komen zij weer
terug in Antiochië, Hand. 14: 26.
De reis duurde waarschijnlijk van ± 45 tot 50.
Paulus’ tweede zendingsreis.
Na „geen kleine tijd” in Antiochië vertoefd te hebben, na opgegaan te zijn naar Jeruzalem door een
openbaring, Gal. 2:1, 2, het derde bezoek, na daar vergaderd te hebben met Jacobus, Cefas en Johannes, Gal. 2: 9, en de apostelen en ouderlingen, Hand. 15: 6, na het pleit dat de heidenen niet
besneden zouden worden, gewonnen, Gal. 2: 2-5, na Petrus daarna in Antiochië weerstaan, Gal. 2:
11-14, ja na zijn metgezel Barnabas èn wegens Johannes Markus èn ter oorzake van zijn medeafgetrokken worden achter de Joden, verloren te hebben, onderneemt Paulus met Silas, een nieuwe gezel, de tweede zendingsreis.
Op deze tweede reis trekt Paulus door Syrië, Cilicië, Lycaonië, Galatië, Frygië en Mysië, alle gewesten van Klein-Azië. Uit Troas wordt hij naar Europa geroepen. Hij landt in Filippi. Hier wordt
Lydia geroepen en ontstaat een gemeente, die hem navolgt in leer en wandel. Daar wordt de stok-
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bewaarder door God gegrepen. Paulus’ en Silas’ zingen in de kerker. Dit heeft een profetische betekenis. Over Amfipolis en Apollonia kwamen zij in Thessalonica. Vandaar moeten zij vluchten
naar Berea. Hier onderzocht men de Schrift dagelijks om Paulus na te gaan, wat „edeler” was dan
het lage opruien. Van Berea gaat Paulus naar Athene. Hij laat Silas en Timotheus achter en verblijft
alleen in Athene, Griekenland of Achaje’s hoofdstad. Men weet hoe hij op de Areopagus gelegenheid kreeg van Christus en de opstanding der doden te spreken, wat hij op meesterlijke en voorbeeldige wijze deed. Toch scheen hem het terrein voor grote uitbreiding niet geschikt. Hij vertrok
dan ook naar Korinthe. Hier arbeidde hij een jaar en zes maanden, Hand. 18: 11, scheepte zich na
een op niets uitlopend oproer in naar Efeze en ging na een kort verblijf, terug naar Jeruzalem om
het „toekomende feest” bij te wonen. Dit was zijn vierde bezoek aan Jeruzalem. Nu ging hij naar
Antiochië, 18: 22, waarmee hij zijn tweede zendingsreis besloot. Men zie voor een en ander Hand.
16-18: 23. Deze reis duurde van ongeveer 52-54.
Paulus’ derde zendingsreis.
Na enige tijd in Antiochië geweest te zijn, ging hij door Galatië, Frygië, door de bovenste, d.i. de
bergachtige delen van Klein Azië en kwam daarna in Efeze. Hier arbeidde hij drie jaar, Hand. 20:
31, met enorme zegen. Reeds nam hij zich voor, door Macedonië en Achaje andermaal naar Jeruzalem te gaan, toen het bekende oproer zijn voornemen bespoedigde. Na het oproer reisde Paulus
naar Macedonië, 20: 1, daarna naar Griekenland, 20: 2. Hij wilde vandaar naar Syrië varen, maar de
lagen van de Joden (in gevaren van mijn geslacht, in gevaren op de zee, 2 Kor. 11: 26) deden hem
besluiten over land door Macedonië te gaan, 20: 3. Hij kwam andermaal in Troas, wekte daar de in
de slaap uit het raam gevallen knecht Eutychus op, en vertrok naar Assus. Daar ontmoette hij zijn
metgezellen weer, 20: 4, 14. In Milete nam hij afscheid van Efeze’s oudsten, zei hun, dat hem banden en verdrukking wachtten en tevens, dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien, wat later is
gebleken zijn gevoelen te zijn geweest. Met een ernstige waarschuwing en onder veel geween nam
hij afscheid van hen. Langs de Aziatische kust en eilanden varende, kwam men na een voorspoedige reis in Tyrus, daarna te Ptolemais, toen te Cesarea. Van hieruit ging het na nog vele dagen vertoefd te hebben bij Filippus de evangelist, naar Jeruzalem. Dit was zijn vijfde bezoek aan die stad.
Hiermee eindigt de derde zendingsreis. Zie Hand. 19-21.

Vraag en antwoord
Vraag: Is het geen filosofie te zeggen dat God de ikheid in het graf bewaart? Waaruit is dit af te
leiden?
Antwoord: De mens bestaat voor ons uit een ikheid en een geheel van geest, ziel en lichaam. Als
Paulus zegt: „Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard...”,
1 Thess. 5: 23, dan is de geest, de ziel en het lichaam een bezetting van een daarachter aanwezig
zijnd subject of ikheid of persoon. Men mag dit noemen zoals men wil. Over een woord willen we
in dezen niet strijden. Wil men zeggen dat God de persoon des mensen in het graf bewaart, dan doe
men dat. Alleen, dan zou licht gedacht worden aan de persoon in zijn tegenwoordige lichamelijke
verschijning, terwijl toch het uiterlijke lichaam tot stof wederkeert. Daarom hebben wij gesproken
van ikheid, waaronder we dan verstaan een zekere kern of kiem waaruit het gehele wezen opkomt
of waarin het zich kan samentrekken of samengetrokken kan worden.
Christus zegt dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen. Hij ziet dus de persoon der
doden in enige vorm of kern of kiem in het graf. Het lichaam is dan al lang als stof tot de aarde wedergekeerd, althans dit zal met de meesten hunner wel het geval zijn. De geest is tot God wedergekeerd. Toch spreekt Christus van allen. Wij hebben nu gezegd dat de ikheid er dus nog is en dat
deze door God bewaard wordt.
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Nu kan men zeggen: dat is filosofie. Maar wat is dan filosofie, de zaak of het woord? Niet de zaak.
Zie Joh. 5: 25. Dus het woord. Akkoord. Ieder heeft in dezen recht te trachten een ander woord te
geven voor de mens in de doodstoestand. Als dit ons beter lijkt, zullen we het gaarne overnemen.
Het woord ,.ikheid” is ook niet geheel juist; er blijft een persoonlijke kern over waarvoor het moeilijk is een naam te vinden; een lange omschrijving is: de mens in zijn totaliteit in zijn kleinste nog
op zich zelf bestaanbare vorm. Maar ook dit vraagt weer uitlegging. Hoe ook uitgedrukt, er wordt
niets mee veranderd aan het feit dat de Schrift geen zielen kent die zonder opstanding juichen voor
de troon of naar de hemel of het Vaderhuis gaan. Paulus leert dat de doden ontslapen zijn, d.i. slapen, evenals het O.T. En Christus Die toch zeker het eindwoord heeft, zegt dat ze in de graven zijn
en slapen (Lazarus, Joh. 11). En tot deze dode Lazarus zegt Hij niet: Lazarus kom (uit de hemel) in
(het lichaam) maar: (Gij dode) Lazarus (Lazarus die daar ligt) kom uit (het graf). Hij leert hiermee
dus dat de persoon des mensen (zo kunnen we het ook uitdrukken) in het graf rust. Niet de mens
zoals hij sterft of begraven wordt, maar toch de mens in zekere kern waaruit hij zich weer door de
opstanding tot totale mens kan ontwikkelen.
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UIT DE SCHRIFTEN
DEEL XX

No. 3 en 4 MAART-APRIL 1947
TOT NUTTIGE STICHTING
II

HET HEIL DER RECHTVAARDIGEN
,,Doch het heil der rechtvaardigen is van den Heere, hun sterkte ter tijd van benauwdheid.” Ps.
37 :39.
In Ps. 37 vinden we driemaal tegenstellingen tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Eerst in
vers 12-26, dan in vers 30-33 en eindelijk in vers 35-40. In vers 1-11, 27-29 en 34 vinden we dan
raadgevingen. Het vers dat we willen bespreken behoort tot de derde groep van tegenstellingen die
in vers 35 begint. Men leze deze verzen.
Voor duizenden is het in onze dagen een tijd van angst en van vrees voor de dingen die komen zullen. Ze tobben over de vraag: Waar moet het met het hele wereldgebeuren heen. Nu kan men drieerlei houding aannemen: Men kan in doffe berusting alles laten geworden, onverschillig worden
voor de omstandigheden; zich er maar aan onderwerpen en de dingen dan maar laten gaan. Men
kan ook in haat zich verzetten tegen de nood dezer tijden, in opstand komen tegen God en de mensen; dingen doen of aanstoken die op nog groter ellende of algehele ondergang uitlopen. Of men
kan zijn sterkte zoeken in de Here. En dit raadt deze psalm aan.
Wie het laatste doet, moet rekenen met een wachttijd. God heft maar niet dadelijk de druk op. Hoeveel jaren heeft Israël in Egypte niet tot God geroepen. God hoorde hun gekerm wel, Hij zag ze wel
aan en kende hen wel en toch zond Hij niet dadelijk de verlosser en de verlossing. Alles heeft voor
God zijn tijd en vaak duurt het lang eer Hij antwoordt en verlossing zendt. Dit heeft tweeërlei oorzaak: de tijd is nog niet rijp en de rechtvaardige die bidt is nog niet daar waar hij wezen moet.
God geeft het kwaad gelegenheid uit te werken. Het bereikt maar niet ineens zijn hoogtepunt. De
benauwdheid heeft niet ineens zijn dieptepunt. En dan wordt ook de rechtvaardige daarheen gevoerd en schijnt het wel of God niet hoort. Of er geen enkele vertroosting is. Of hij alles tot het
diepst moet doormaken. De tijd voor God om tussenbeide te komen is dan nog niet daar. Hij laat
het kwaad zijn beloop opdat het blijken zal dat het kwaad is. Maar Hij laat het ook zijn voortzetting
opdat de rechtvaardige zich niet alleen geheel aan God zal vastklemmen maar in Hem zijn sterkte
zal vinden. Hiervoor moet hij maar al te vaak diep in de benauwdheid worden ingedompeld; want
de mens is van nature zeer hardleers. En hij draagt deze verkeerde eigenschap nog lang mee na de
wedergeboorte.
In God zijn sterkte vinden ten tijde van benauwdheid is afstaan van eigen wijsheid, afslaan van het
lot in eigen hand te nemen zoals het wel heet, afstaan van de dingen onverschillig aanvaarden. Het
is een uitzien naar God, een zoeken van God, een opzien tot God, een gaan naar God, een geloven
in God, een vertrouwen op God, aanlopen van God, een zich geheel overgeven aan God, niet omdat
men het zelf niet meer weet, ook dat, maar omdat men gelooft dat Hij het maken zal doch, op Zijn
tijd. En al is het dan dat alles tegen is, dat er nergens uitkomst meer is, dan wacht men op God gelovend dat Hij de benauwdheid niet alleen nodig acht maar er ook uit verlossen zal. Zo wordt God
de sterkte ten tijde van benauwdheid.
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EEN DING IS NODIG
door
Dr. E. W. BULLINGER
Uit het Engels vertaald door G.J.P.
No. 1.
Er is één ding dat de gelovige boven alles nodig heeft, één ding waarop al het andere rust en waar
omheen al het andere zich beweegt. Dit blijkt duidelijk uit Gods Woord. En onze eigen ervaring
bewijst dit mede. Het is dit: Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar: ,,de
Geest komt ook onze zwakheden te hulp” (Rom. 8: 26). Hij weet waarom we moeten bidden. Hij
weet wat we nodig hebben. Hij treedt voor ons in en werkt in ons. Hij leert ons hoe we moeten bidden. In Ef. 1: 17 vinden we Zijn gebed tot uitdrukking gebracht in deze woorden: „dat de God van
onzen Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.”
Dit is dus onze grootste levensbehoefte: een ware kennis van God.
Als de Heilige Geest deze kennis boven alle andere dingen stelt, blijkt dat zij belangrijker is dan al
het andere, ja dan alles samen. Zij ligt ten grondslag aan het geloof van de gelovige, aan de drempel
van zijn wandel. Zij is het wezen van alle vertrouwen.
We kunnen iemand niet vertrouwen als we hem niet kennen; het is althans veiliger voor ons dit niet
te doen. En als regel doen we dit ook niet. Anderzijds, als we een ware vriend goed kennen, kunnen
we er niet buiten hem te vertrouwen. Dit kost geen inspanning. Het zou juist moeilijk zijn hem niet
te vertrouwen.
Maar waarom vertrouwen we God ook niet? Hierop is slechts één antwoord: Het is omdat we Hem
niet kennen. We zien dus dat het onze eerste behoefte is God te kennen; dit is de eerste stap van
onze wandel als gelovigen. Ons vertrouwen zal zijn naar de mate van ons kennen. Indien we slechts
één biljoenste deel van Gods oneindige wijsheid kenden, zouden we onze eigen wijsheid zo voor
volkomen dwaasheid achten, dat we niet slechts gaarne Zijn wil zouden willen volbrengen maar we
ook zouden wensen dat Hij Zijn wil deed. Het zou voor ons het grootste geluk uitmaken als Hij
alles voor ons deed en regelde. We zouden zeggen; „Here, ik ben zo dwaas en onwetend, ik weet
niets en kan niets; ik kan alleen het ogenblik van heden zien maar weet niets van de dag van
morgen. Maar Gij kunt begin en eind overzien. Uw wijsheid is onmetelijk, Uw liefde is oneindig,
want Uw geliefde Zoon, onze Heiland en Heer, kon in verband hiermede tot U zeggen: „Gij hebt
hen liefgehad gelijk Gij mij hebt liefgehad.” (Joh. 17: 23). Doe dan Uw eigen wil. Dat is mijn
wens, mijns harten begeerte, mijn diepste verlangen dat alle andere te boven gaat.”
Dit gaat veel verder dan „gewillig” te zijn. We kunnen iets willen omdat we niet anders kunnen. Dit
kan zelfs een lagere vorm van christelijk fatalisme (noodlotsleer) zijn. Zo kan zich ook een Mohammedaan bij de wil van zijn god neerleggen. Maar dat waarover wij spreken gaat ver, zeer ver
uit boven het hedendaagse evangelie van heiligheid en ver boven een alleen maar gewillig zijn. Zij
die in de nog lage gesteldheid verkeren van niet „gewillig” te zijn maar „gewillig om gewillig gemaakt te worden” zien niet in dat deze toestand voortkomt uit het feit dat zij God niet kennen; dat
zij niet weten hoe oneindig Zijn liefde is, hoe onmetelijk Zijn wijsheid, hoe gezegend en liefelijk
het is Zijn wil te doen. Indien zij slechts iets hiervan wisten, zouden zij er naar haken dat Hij Zijn
wil te hunnen opzichte volbracht. Hun hart zou dan slechts dat ene grote verlangen en begeren hebben dat Hij Zijn wil zo volkomen in hen en voor hen en door hen mocht volbrengen als het in Zijn
oog welbehaaglijk was.

Uit de Schriften 1947

Pagina 24

Daar zij dit alles niet weten, zien we overal gelovigen zich beijveren en zich inspannen „gewillig”
te worden, daarbij op zichzelf ziende en door een bepaalde ,,daad des geloofs” iets uit zich zelf
doende. In plaats dat zij denken aan Zijn wijsheid en Zijn liefde, denken zij aan zichzelf en aan hun
„overgave”. Dit is echter vergeefse arbeid. Zelfs wanneer het schijnt alsof men zo tot iets komt, is
het slechts het binden van papieren bloemen aan een plant. Deze mogen er natuurlijk en fris uitzien
maar zij hebben geen reuk en geen leven, geen vrucht en geen zaad. Het is een kunstmatige en verdichte poging datgene voort te brengen wat, indien zij God kenden, vanzelf zonder enige inspanning zou komen. Iedere inspanning onzerzijds zal de geweldige kracht, die ware Godskennis geeft,
verhinderen door te werken of uitschakelen. Onze ellende bestaat daarin dat we, als we ons hart tot
op zijn diepste grond doorzoeken, menen dat we beter weten wat we nodig hebben. We zullen dit
voor de wereld niet zeggen; we zullen ons dit nauwelijks aan ons zelf bekennen. Hier echter ligt de
fout en het streven om „gewillig gemaakt” te worden is er het bewijs van.
Indien we werkelijk Hem kenden en geloofden dat Hij beter dan wij weten wat goed voor ons is,
zou er hoegenaamd geen streven zijn maar alleen een gezegend onuitsprekelijk verlangen dat Hij
Zijn wil aan ons volbracht.
Voor we nu tot de beschouwing van enige andere practicale uitwerkingen van deze kennis overgaan, willen we op het feit wijzen dat er in het Grieks twee werkwoorden worden gebruikt die beiden door ons woord „kennen” of „weten” zijn vertaald. Daar deze soms in hetzelfde vers worden
gebruikt, is het van veel belang dat we nauwkeurig onderscheiden datgene wat de Heilige Geest zo
bijzonder naar voren brengt. Er zijn in het Grieks zelfs zes woorden die door „kennen” zijn vertaald
maar deze twee zijn de meest gebruikte.
Het ene, oida, betekent kennen (weten) zonder lering of inspanning en heeft betrekking op
wat we onmiddellijk, intuïtief, kennen of als historisch feit.
2. Het andere, ginooskóo, betekent: te weten komen, kennen door inspanning hetzij door te ervaren of te leren.
1.

Het onderscheid tussen deze beide wordt duidelijk zichtbaar als we enkele teksten nagaan.
Joh. 13:7 „Wat Ik doe, weet gij nu niet.” Hier wordt het eerste van de twee woorden (dus - oida)
gebruikt; het zegt ons dat Petrus geen onmiddellijke kennis had van hetgeen de Here deed en dat
hem de middelen ontbraken dit te weten te komen,. Dat was onmogelijk. Nu zegt de Here verder in
het vers: „Maar gij zult het na dezen verstaan.” Hier staat door openbaring bekend gemaakt worden met wat de Here deed.
Joh. 8:55 „Gij kent Hem niet (ginooskoo), maar Ik ken Hem (oida). En indien Ik zeg dat Ik Hem
niet ken (oida), zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar, maar Ik ken Hem (oida) en
bewaar Zijn woord.” De Here geeft hier getuigenis van Zijn immanente (inwonende) kennis van de
Vader en getuigt dat zijn hoorders niet alleen zo’n innerlijke kennis van God niet hadden maar dat
zij zelfs nog niet tot het tweede (God door ervaring kennen) gekomen waren.

1 Joh. 5:20 „Doch wij weten (oida, d.i. als historisch feit zonder het te leren of door de Geest) dat
de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de Waarachtige kennen (ginooskoo).” Hier leert ons de waarheid, dat, voordat iemand God kan leren kennen, hem eerst geestelijk verstand gegeven moet worden. Dit volgt ook uit 1 Kor. 2: 14 „Maar de natuurlijke (ziellijke) mens begrijpt (Gr.: vat) niet de dingen die des Geestes Gods zijn want zij zijn hem dwaasheid
en hij kan ze niet verstaan” (ginooskoo, te weten komen). Waarom niet? „Omdat zij geestelijk
onderscheiden worden.” Aan de natuurlijke (ziellijke, d.i. onder de invloed der zinnen staande)
mens ontbreekt het middel geestelijk verstand gegeven worden. Pas dan is hij in staat niet alleen
geestelijke dingen te onderscheiden, maar ook de openbaring dier dingen lief te hebben en er de
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vreugde van te ervaren, en zo „Hem te leren kennen (ginooskoo), de enige waarachtige God en
Jezus Christus Die Hij gezonden heeft,” (Joh. 17:3).

HEILIGING
No. 2.
Afzondering de ten grondslag liggende gedachte van heiliging.
De eerste paragraaf beoogde de belangstelling van de lezer voor een belangrijke fase der verlossing, de heiliging, te wekken. Nu nemen we het onderricht der Schrift over dit onderwerp wat stelselmatiger ter hand.
Voor we over de typen en schaduwen handelen, moeten we de eerste of de ten grondslag liggende
betekenis trachten vast te stellen die in de Schrift gebruikt worden om heiligheid en heiliging uit te
drukken. We zijn er door het leren van de Hebreeënbrief op voorbereid te leren, dat de ceremoniële
wet die de Levietische bedeling tot richtsnoer had, beoogde om de zedelijke en geestelijke hoedanigheden der heiligheid in zichtbare vorm uit te drukken. We wenden ons daarom tot de Oudtestamentische Schriften, We vinden, zoals we verwachtten, dat het voornaamste onderricht betreffende
heiliging met het boek Exodus begint. In het boek Genesis is echter een op zichzelf staande maar
toch belangrijke tekst met het woord heiligen (Hebr. qadesh) die licht werpt op de intrinsieke betekenis waarnaar we zoeken: „En God heeft den zevenden dag gezegend en dien geheiligd, omdat
Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk hetwelk God geschapen had om te volmaken.”
Gen. 2:3.
De ene dag van vier en twintig uur kan intrinsiek (innerlijk) niet verschillen van de andere dag van
vier en twintig uur omdat het de zevende van een reeks is. De zevende dag bij de herschepping ontvangt echter een bijzondere heiligheid omdat hij bepaaldelijk afgezonderd werd van de voorgaande
zes dagen van de week der herschepping en door God apart werd gehouden als bijzonder met Zichzelf verbonden.
Tengevolge van de openbaring der Schriften, vatten we nu terecht heiliging en heiligheid op als
zedelijke en geestelijke hoedanigheden, maar we hebben eerst te leren, dat de oorspronkelijke betekenis ervan was die van afzondering tot enig bijzonder doel, hetzij goed of kwaad. Deze uitspraak,
bijzonder de gedachte dat het kwade zowel als het goede een plaats heeft in de oorspronkelijke opvatting van heiliging, kan zeer vreemd schijnen en we mogen daarom een verklaring niet achterwege laten.
We hebben de enige tekst in Genesis met qadesh, vertaald door „heiligen” gegeven en hoewel het
onderwerp onaangenaam kan zijn, moeten we de enige andere teksten met een afgeleid woord ook
geven als hulpmiddel om de grondbetekenis te doen verstaan. De volgende tekst die bekeken moet
worden is Gen, 38: 21, 22, waar het zelfstandig naamwoord qedeshah vertaald is door „hoer”. De
lezer kan terecht vragen, op wat voor wijze de heiliging van de zevende dag verbonden kan zijn
met de onzedelijkheid. Het antwoord is, dat deze twee schijnbaar aan elkaar tegenovergestelde betekenissen het bijzonder element van afzondering gemeen hebben. Door te verwijzen naar 1 Kon.
14: 24, 15: 12 en Hos. 4: 14 (schandjongens) en mee te delen dat deze nieuwe namen slechts zelfstandige naamwoorden zijn die afgeleid zijn van het werkwoord „heiligen”, zal men beseffen, dat
de ten grondslag liggende gedachte van het Hebr. woord is die van afzondering tot enige persoon of
dienst, hetzij op zichzelf goed of slecht.
We kunnen deze gedachte van afzondering nagaan in ander verband door op een of twee andere
plaatsen te wijzen. Bijvoorbeeld, de woorden des Heren tot Israël in Lev. 20: 24-26: „Ik ben de
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Heere uw God, Die u van de volken afgezonderd heb. En gij zult Mij heilig zijn, want Ik de Heere ben heilig en Ik heb u van de volken afgezonderd opdat gij Mijn zoudt zijn.”
Verder wordt, door Deut. 19: 2 vergeleken met Jozua 20: 7 dezelfde gedachte gegeven:
„Zo zult gij u drie steden afzonderen in het midden van uw land,” Deut. 19: 2.
„Toen heiligden zij Kedes en Sichem en Hebron enz.” Joz. 20: 7.
De vertalers van het O.T. in het Grieks, de Septuaginta, hebben het Hebr. qadesh in dit vers vrijmoedig vertaald door diasteilan = zij scheidden af.
In Gal. 1: 5 waar Paulus op Jer. 1: 5 schijnt te zinspelen, gebruikt hij aphorizein, „afzonderen” als
een gelijkwaardig woord voor het quadesh van Jer. 1: 5. Als de Here in deze tekst van Jeremia zegt,
dat Hij hem van voor zijn geboorte geheiligd had, doet niets er aan denken, dat Jeremia daardoor
gereinigd was van de besmetting der zonde, die allen eigen is totdat zij verlost worden. De Here
had hem echter afgezonderd voor het werk, waartoe Hij hem te Zijner tijd riep.
In Num. 3:13 wordt van God gezegd, alle eerstgeborenen van Israël, van de mensen tot de beesten
voor Zichzelf, geheiligd te hebben. De mogelijkheid bestaat om in de „heiliging” van de zonen der
mensen enige zedelijke betekenis te leggen, maar dat is onmogelijk t.o.v. de dieren; de eerstgeborene van een schaap, hoewel „geheiligd” kon geen enkele zedelijke heiliging ervaren. De oorspronkelijke betekenis is weer die van afzondering voor en tot enig bijzonder doel.
De Hebr. woorden chol en chalal „onheilige” en „ontheiligen” worden gebruikt in tegenstelling tot
qadesh, een tegenstelling die verder licht geeft op de grondgedachte van heiliging.
„Haar priesters doen Mijn wet geweld aan en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en onheilige maken zij geen onderscheid en het verschil tussen het reine en onreine geven
zij niet te kennen. Ik word in het midden van hen ontheiligd,” Ez. 22 :26.
“het had een muur rondom henen om onderscheid te maken tussen het heilige en onheilige,”
Ez. 42: 20.
Door te wijzen op Ez. 48: 15 kan men zien, dat men bij het woord „onheilig” niet noodzakelijkerwijs aan kwaad behoeft te denken, want de stad door God Zelf ontworpen, zal een „onheilige”
plaats hebben waar woonhuizen kunnen opgericht worden.
Een tamelijk duistere plaats in Deut. 28: 30 toont aan, hoe het volk Israël de woorden “heilig” en
„onheilig” verstond.
„een wijngaard zult gij planten, maar dien niet gemeen maken.”
Dit kan hier geen zedelijk kwade betekenis hebben, want in Deut. 20: 6 wordt een man die de
vrucht van zijn wijngaard niet gegeten of „gemeen gemaakt” heeft uit de strijd teruggezonden om
dit alsnog te kunnen doen. Op zichzelf genomen, zouden deze teksten wezenlijk een bijna onoverkomelijke moeilijkheid vormen, maar in het licht van de wet van Lev. 19: 23-25 verdwijnt de moeilijkheid:
„Als gij ook in dat land gekomen zult zijn. en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult
gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden; drie jaren zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden, maar in het vierde jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lof-
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zegging voor den Heere en in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten“
We willen dit gedeelte besluiten met nog een tekst, die aantoont hoe het woord „heilig” verbonden
is met de gedachte aan afzondering: „Het volk Israëls en de Priesters en de Levieten zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelve en voor hun zonen, zodat zich vermengd heeft het heilig zaad met de volken dezer landen,”
Ezra 9: 1, 2.
Vermengen is de tegenstelling van afzonderen en afzondering is de grondbetekenis van heiliging en
heiligheid. De verdere aspecten van de waarheid der heiliging bekijken we nader.

Wanneer de opstanding en de opname?
No. 2
5. WAARDOOR IS DE TIJD VAN ISRAËLS NATIONALE BESTAAN GEKENMERKT?
De meeste brieven van het N.T. werden gedurende de tijd der Handelingen geschreven en we zien
dus dat bijna de hele Schrift over tijden handelt waarin Israël Gods volk en dan ook het middelpunt
van het wereldgebeuren is. Niet alleen het O.T., doch ook het grootste deel van het N.T. betreft
toestanden die geheel verschillen van de onze.
Daarbij hebben we gezien uit de profeten (en in het bijzonder door het beeld van Dan. 2 en de profetie der 70 jaarweken) hoe de tegenwoordige bedeling, waarin Israël verworpen is, iets geheel buitengewoons is, en hoe de toestanden vóór en na die onderbreking geheel aan elkaar moeten passen.
Zonder deze onderbreking had er een doorlopende ontwikkeling van Israëls geschiedenis, en al wat
daarmee te maken heeft, plaats gehad. Anders gezegd, de toestanden aan het einde der Handelingen
zijn dezelfde als bij het herstel van Israël. We bedoelen hier niet alleen wat betrekking heeft op Israël: hun nationale bestaan in Palestina en het bestaan van Tempel en eredienst, maar ook de algemene wereldtoestand, omdat bij Israëls herstel ook het Midden-Oosten herleeft en in het eindstadium van de profetie van Dan. 2, getekend in Dan. 7, ook weer Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland met Turkije, Syrië en Egypte zullen voorkomen.
Welke zijn nu in het bijzonder de godsdienstige kenmerken van de tijd waarin Israël Gods volk is,
dus zowel vóór als na de tegenwoordige bedeling?
We moeten niet vergeten dat Israëls godsdienst de enige door God gewilde en ingestelde dienst is.
God zelf had hun alle aanduidingen gegeven. We hebben hier te doen met een zichtbare vervulling
van Gods wil: een zichtbare groep gelovigen, dus een gemeente, een zichtbare Tempel, een zichtbare eredienst. Er is echter een zekere ontwikkeling voor wat betreft de geestelijke toestand van Israël
en de wijze waarop ze die zichtbare dingen bedienen. Eerst na hun nationale bekering en wedergeboorte, zullen ze die zichtbare eredienst werkelijk naar Gods wil houden en volgens de enigszins
gewijzigde voorschriften van Ezech. 40-47. Ze zullen dan niet alleen besneden zijn naar het vlees,
maar ook naar het hart (Ezech. 44 :9). God heeft steeds in de eerste plaats op een juiste innerlijke
verhouding de nadruk gelegd: het uitwendige is slechts een schaduw. In de wedergeboorte zal die
zichtbare gemeente ook een zichtbaar Hoofd hebben (Ezech. 43: 7; 44: 3; 45: 7, 17).
Men lette er dus op, dat ook gedurende de tijd der Handelingen die ontwikkeling van Israëls geschiedenis doorgaat en, naar Gods wil, ook door Christen-Joden de zichtbare eredienst in acht genomen werd (zie onder meer Hand. 21: 23-26). Met de komst van de Messias, was reeds in de tijd
der Evangeliën het Koninkrijk nabij (Matth. 4:17 enz.). Alleen een nationale bekering was nog nodig. Ook na het kruis was nog bekering mogelijk en mochten ze het koninkrijk nog verwachten.
Men mene niet dat Hand. 1: 6,7 hiermee in strijd is. De Apostelen hadden 40 dagen persoonlijk
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onderwijs genoten van de opgestane Christus betreffende het Koninkrijk Gods (Hand. 1: 3) en hun
vraag aangaande de oprichting van het Koninkrijk voor Israël was geen lichtzinnige of dwaze. Het
antwoord:
„Het komt u niet toe, tijden en gelegenheden te weten” betreft dan ook niet de mogelijkheid van
een spoedige komst, doch alleen het feit dat het hun niet toekwam te weten of het werkelijk „in
deze tijd” zou komen. Ze moesten tot Israël gaan en het volk tot bekering aanmanen zonder te weten wat het antwoord zou zijn. Hadden ze van te voren geweten dat Israël zich niet zou bekeren (en
het Koninkrijk ,,in deze tijd” niet zou komen) dan zouden ze hun boodschap niet met overtuiging
gebracht hebben en Israël de volle verantwoordelijkheid niet gedragen hebben.
De nabijheid van het Koninkrijk werd reeds gedurende de tijd der Evangeliën gekenmerkt door
zichtbare tekenen. Men zie bijv. Mat. 4: 23; 9: 35; 12: 28 enz. Het was een voorbode van de werking der krachten der toekomende eeuw (aioon), Hebr. 6: 5. Dezelfde tekenen vinden we gedurende
de hele tijd der Handelingen. Men zie bijv. Hand. 2: 22; 3: 2-13; 15, 16; 8: 7; 16: 16-18; 19: 11, 12.
Geheel aan het einde van die tijd lezen we hoe Paulus niet gehinderd wordt door de beet van een
adder (Hand. 28 :4-6) en aldus Mark. 16: 17, 18 naar de letter vervult. We lezen ook over de zichtbare tussenkomst van engelen (Hand. 5: 19; 12: 7- 10; 8: 26, 29, 39, 10: 3, 19, 22; 12: 23) en over
een onmiddellijk oordeel (Hand. 5: 5; 12: 23; 13: 11). Dergelijke tekenen en wonderen gaven aan
de discipelen grote vrijmoedigheid om Gods woord te prediken (Hand. 4: 29, 30; zie ook Hand.
14:3; 2 Kor. 12:12; Hebr. 2:3, 4; 6:5). Ook in Rom. 15: 18, 19 kon Paulus nog zeggen:
„Want ik zal mij niet verstouten iets te zeggen, wat Christus niet door mij gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der volken, door woord en werk, in de kracht van tekenen en wonderen.”
Men ziet ook nog door vele andere dingen hoe volkomen die tijden, waar Israël een nationaal bestaan heeft, verschillen van de tegenwoordige onderbreking. We hebben nu juist de tegenovergestelde kenmerken:
Israël verworpen en verspreid buiten het land.
Geen Tempel, geen zichtbare eredienst, geen zichtbare organisatie naar Gods wil.
Geen zichtbare tekenen, krachten en wonderen (zoals vroeger),
Geen zichtbare tussenkomst van engelen.
Geen vervulling der profetie.
Als men dit alles begint in te zien, treft het bijzonder dat we die laatste (negatieve) kenmerken terugvinden in de Brieven die Paulus (de Apostel der volken, Gal. 2: 8, 9) schreef na de verwerping
van Israël einde Handelingen, namelijk die aan de Efeziërs, Filippensen, Kolossensen en de tweede
brief aan Timotheus. Men herleze deze Brieven zorgvuldig en men zal bemerken hoe geheel anders
alles is dan vroeger. We hebben ook geen enkele uitvoerige en nauwkeurige beschrijving van de
een of andere zichtbare eredienst. Kol. 2: 16-23 bevestigt dat de inzettingen opgehouden hadden.
Voor wat wonderen betreft, leest men in Fil. 2: 27 en 2 Tim. 4: 20 hoe hij Epafroditus en Trofimus
ziek achterliet. Ook is er geen sprake meer van het nabij zijn van het Koninkrijk.
Het is nu ook gedaan met de massabekering en de godsdienstige organisatie van de tijd der Handelingen. Het gaat nu over enkelingen en over een persoonlijke werking (2 Tim. 2:2). Paulus wordt
zelfs door alle gelovigen verlaten (Fil. 2: 20, 21; Kol. 4:11: 2 Tim. 1: 15; 4: 16).
We besluiten dus dat, wil men de Schrift begrijpen, het van het hoogste belang is in te zien dat we
nu in een heel bijzondere bedeling leven. We zullen verder zien hoe belangrijk dit is met betrekking
tot de opname. Als we delen van Gods Woord lezen (zoals de Brieven aan de Korintiërs en de
Thessalonicensen) die handelen over de tijd waar Israël nog Gods volk is, dan moeten we trachten
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ons in die tijd te verplaatsen. We moeten er ons voor wachten alles blindweg aan te zien als tot ons
gericht of ons betreffende.
6. DE OPSTANDING EN DE KOMST VAN CHRISTUS
Vóór we in het bijzonder over de opname spreken, is het wenselijk eerst een en ander na te gaan
over de opstanding der doden en de komst van Christus.
In menige plaats van het O.T. is er sprake van een opstanding. We verwijzen hier slechts naar Jes.
25: 8; 26: 19, 21; Ezech. 37: 12-14 en Hos. 13: 14. Die opstanding wordt door Paulus in Hand. 23:
6; 24: 21; 26: 6-8; 28: 20 de „hoop Israëls” genoemd. De komst van de Messias vinden we in talrijke plaatsen, doch heel in het bijzonder in Zach. 14: 4.
Verder spreken de profeten over een grote verdrukking van Israël (zie vooral Dan. 7: 21; 12: 1) en
hun bekering tot God (Hos. 3: 4, 5; Mal. 3: 7; Zach. 1: 3; 12: 10).
Het is nuttig rekening te houden met de bijzonderheden die in verband met de opstanding en de
komst van Christus vermeld worden. We lezen over:
De dag des Heren, Jes. 13: 9; Joël 2: 1, 11; 3: 14, 15; Zach. 14: 1-7.
Tekenen in zon, maan en sterren, Jes. 13: 10; Joël 2: 2, 10; 3: 15; Zef. 1: 15; Zach, 14: 6.
Een aardbeving, Jes. 13: 13; Joël 3: 16; Zach. 14: 4.
Wolken, Dan. 7: 13, 14.
Engelen, Zach. 14: 5.
De aartsengel Michaël, Dan. 12: 1, 2.
Het einde der dagen, Dan. 12: 13.
Bazuingeschal, Joël 2: 1,5; Zef. 1 :16; Jes. 27: 13 (Lev. 23:24; 25:9).
Tronen - Oordeel van mensen, Dan. 7: 9, 10.
Oordeel volken, Jes. 13:11-22; Jer. 25: 29-33; Dan. 7: 26; Joël 3: 2, 9-16.
Koning gezalfd op Sion, Dan. 7: 9, 14; Ps. 2: 6; Joël 3: 16.
Boek, Dan. 12: 1.
Eeuwig (aionisch) leven, Dan. 12: 2,
In de Evangeliën vinden we niet alleen opstanding, komst van Christus, verdrukking en bekering,
doch ook de meeste der vermelde bijzonderheden:
Komst van Christus, Mat.24: 30: 25: 31, 32.
Verdrukking, Mat. 23: 39; 24: 29, 30.
Tekenen in zon, maan en sterren. Mat. 24: 29.
Wolken, Mat. 24: 30.
Engelen, Mat. 16: 17; 24: 31; 25: 31; Mark. 8: 38.
De laatste dag, Joh. 6: 39, 40, 44; 11: 24.
Bazuingeschal, Mat. 24: 31.
Oordeel volken, Mat. 25: 32.
Eeuwig (aionisch) leven, Mat. 25: 46.
Terwijl we reeds door de aanwijzingen van het O.T. konden vermoeden dat alle mensen niet tegelijkertijd opstaan, wordt dit in de Evangeliën duidelijk aangegeven. Allereerst door de uitdrukking:
„opstanding uit de doden” (zie bijv. Mark. 12: 25, 26). Alleen de gelovigen (wedergeborenen)
hebben deel aan de opstanding die vóór het Koninkrijk plaats vindt (Mat. 24: 31; 25: 46; Joh. 6: 3944).
Uit dit alles kunnen we besluiten dat de aanduidingen van de Evangeliën goed overeenstemmen
met die van het O.T. en dat het over dezelfde opstandingsdag en dezelfde komst van Christus gaat.
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In Joh. 11: 25, 26 vinden we echter een nadere aanduiding, die van belang is voor ons onderwerp.
De Here had gesproken over de opstanding van Lazarus, en Martha dacht dan ook onmiddellijk aan
de opstanding „ten laatsten dage” d.w.z. op de laatste dag dezer eeuw (aioon). Nu geeft de Here
méér licht over hetgeen er dan zal geschieden. Eerst bevestigt Hij dat alle mensen niet op dat ogenblik weer levend worden, maar alleen zij die „tot-in” (Grieks „eis”) Christus geloven. Christus is
de Messias en ook de Jehovah van het O.T. Vóór Christus in vernedering op aarde kwam, kon men
reeds in Hem geloven en het eeuwige (aionische) leven hebben. (Zie Aanhangsel No. 1). Het zijn
dezen waarvan Dan. 12:2 spreekt.
Maar hoe zou het gaan met de gelovigen die op dat ogenblik nog in leven zijn? Hierop geeft Joh.
11: 26 het antwoord: „en een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid
(d.i. in de toekomende aioon).” Hij zal dus niet sterven en, in de eerste plaats, blijven leven de gehele toekomende aioon door.
Wat vinden we nu in de Schriftdelen die gedurende de tijd der Handelingen geschreven werden?
Laat er ons ook bijvoegen hetgeen Johannes in de toekomst zag gebeuren en neerschreef in het
boek Openbaring. Welnu, we vinden hier, in verband met de opstanding, wederom dezelfde bijzonderheden als vroeger:
De dag des Heren, 1 Thes. 5: 2; 2 Thes. 2: 2; Hand. 2 :20.
Tekenen in zon, maan en sterren, Hand. 2: 20; Op, 6: 12-14.
Aardbeving-Donder, Op. 6: 14; 11: 13; 12: 14; 14: 2; 16: 18,19.
Wolken, 1 Thes. 4: 17; Op. 1: 7.
Engelen, 1 Thes. 3: 13; 2 Thes, 1: 7, 8.
De aartsengel (Michaël), 1 Thes. 4: 16 (Jud. 9); Op. 12: 7,
De bazuin, 1 Kor. 15: 52; 1 Thes. 4: 16; Op. 11: 15 (1).
De opstanding van de gelovigen alleen, 1 Kor. 15: 23; Op. 20: 5.
Tronen - oordeel van mensen, 2 Tim. 4: 1; Op. 20: 4-6, 12.
Christus als Koning gezalfd, Op, 11: 15-17; 14: 1; 19: 6,
Boek, Op. 20: 12.
We zien dus, dat zowel in het O.T. als in het NT, nagenoeg dezelfde bijzonderheden worden vermeld. We kunnen ons echter afvragen of alle gelovigen (zowel van O.T, als N.T.) wel op hetzelfde
ogenblik opstaan en of er in andere opzichten (de aard der opstanding) geen verschil gemaakt moet
worden.
(Men heeft beweerd dat de bazuin van 1 Kor. 15 en 1 Thes. 4 niet noodzakelijk betrekking heeft op het bazuingeschal
van Mat. 24: 31. Als die verwijzing naar een bazuin alleen stond als kenmerk, dan zou men er nog aan kunnen twijfelen
of het over dezelfde gebeurtenis gaat, doch we zien dat meerdere andere kenmerken ook overeenstemmen.
De uitdrukking „laatste bazuin” (1 Kor. 15: 52) is overigens niet te ontwijken. Men heeft gezegd dat het niet noodzakelijk de laatste bazuin is die in deze eeuw zal klinken (dus geheel op het einde), doch dat het de laatste kan zijn van
een reeks bazuinen, die ook wel vroeger kunnen gehoord worden. Doch dan hebben we nog altijd de overeenstemming
met Openb. 11: 15, waar sprake is van de laatste der zeven bazuinen, in verband met het oordeel der doden (v. 18). Ook
deze overeenstemming wil men vermijden met te zeggen dat het Boek der Openbaring lang na 1 Kor. geschreven werd
en de Korintiërs dus niet konden weten dat er later 7 bazuinen zouden klinken. De Heilige Geest, die Paulus dreef tot
het schrijven van de uitdrukking: „laatste bazuin”, wist echter wat er later zou gebeuren en wat Hij door Johannes zou
doen neerschrijven. En al begrepen de Korintiërs die uitdrukking misschien niet ten volle, ze staat er nu voor ons, die
het Boek Openbaring in handen hebben, tot lering. Romeinse bazuinen komen hier helemaal niet te pas.

Om zoveel mogelijk alle invloed van ons gevoel uit te sluiten, en aan de rede toe te laten onbeïnvloed deze dingen te onderzoeken, zullen we voorlopig geen rekening houden met hetgeen Paulus
over opstanding en opname mededeelt.
Voor al de verschillende Schriftplaatsen, zie men het algemene schema.
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Er is dikwijls sprake van buitengewone kosmische verschijnselen: verduistering van zon en maan
en grote aardbeving. Een dergelijke verduistering doet zich niet dikwijls voor, en in verband met de
aardbeving wordt er gezegd dat er nog nooit een zo grote werd gezien (Op 16 :18). Alle teksten die
over die verschijnselen handelen, en betreffende de tijd van Christus’ wederkomst, spreken dus
zonder twijfel over dezelfde dag.
(Het woord „dag” kan ook een lange periode aanduiden, en in zekere zin kan men aannemen dat de ,,dag des Heren”
zich uitstrekt over de ganse toekomende aioon. Toch zal men bemerken dat er meer in het bijzonder sprake is van een
dag van 12 uur.
In het N.T. zou men kunnen menen, dat in 2 Thes. 2: 2 die „dag” veel langer duurt, doch men moet rekening houden
met het feit dat „tegenwoordig” de vertaling is van het gr. „inestèken” dat zowel het zeer nabij zijn als het tegenwoordig zijn kan aanduiden. Hetzelfde woord in 1 Kor. 7: 26 is gebruikt in verband met de komende nood van Lukas 21: 23
die toen zeer nabij scheen te zijn.
We houden geen rekening van bijkomende gegevens in gelijkenissen (b.v. Mat. 25: 1-13). Gelijkenissen hebben als
hoofddoel een zekere waarheid op levendige wijze voor te stellen, doch de bijkomende bijzonderheden behoeven niet
letterlijk aanvaard te worden.
De uitdrukking „zoals een dief in de nacht” (1 Thes. 5:2) wijst op iets onverwachts, doch leert niet dat Christus’ komst
des nachts geschiedt.)

Wanneer komt die dag? Hand. 2: 20 zegt dat de zon in duisternis zal veranderd worden eer de „grote en doorluchtige” dag (het Grieks kunnen we ook vertalen: de grote verschijningsdag) des Heren
komt. Mat, 24: 27 leert ons dat zon en maan verduisterd worden direct na de grote verdrukking. Uit
Op. 11: 2-15 zien we dat de twee profeten 1260 dagen profeteren, dan 3 l/2 dagen dood blijven liggen te Jeruzalem, levend worden en ten hemel opstijgen, wat „in die ure” gevolgd wordt door de
grote aardbeving. Vlak daarna bazuint de zevende engel. Die 1260 dagen stemmen overeen met de
tijdsruimten van 3 l/2 jaarweek, 3 l/2 tijden en 42 maanden die we vinden in Daniël en Openbaring.
Die periode begint bij het ophouden van het „gedurig offer” van Dan. 8: 11. Gedurende die tijd is
Jeruzalem, het heiligdom en de „heiligen” onderworpen aan de Mens der zonde van 2 Thess. 2, het
eerste Beest de Antichristus, het tweede Beest van Openb. 13.
Zach. 14: 4-7, dat spreekt over de komst op de Olijfberg, die gespleten is (gevolg der aardbeving),
vermeldt ook deze duisternis. Des avonds wordt het echter licht, blijkbaar als de Here is nedergedaald. Dit gebeurt op de „dag van Jehovah”, die in het O.T. steeds een letterlijke dag betreft (2),
namelijk een periode van 12 uur, die, volgens joodse tijdrekening, begint om 6 uur ’s morgens en
eindigt om 6 uur ’s avonds. Het is dus een 1/2 dag van 24 uur. Gedurende de tijd dat het in gewone
omstandigheden licht is, is er in de dag van Jehovah duisternis, en alleen tegen de avond (6 uur)
wordt het licht.
Jes. 13:10 zegt dat de zon reeds verduisterd is bij haar opgaan.
Aangezien de 3 l/2 dagen van Op. 11: 8, 9 eindigen met de aardbeving (die volgens andere teksten
samenvalt met de verduistering) en de l/2 dag van Zach. 14 begint met duisternis, passen die tijdsruimten bij elkaar aan.
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De zevende engel begint te bazuinen na de aardbeving (Op. 11: 15) en de bazuin wordt vermeld in
verband met de dag van Jehovah, de komst van Christus op de Olijfberg, de opstanding. De komst
op de Olijfberg heeft plaats op de dag van Jehovah (Zach. 14: 1-5) en het licht worden op de avond
van die dag schijnt aan te duiden dat die komst ’s avonds plaats heeft. De bazuin klinkt dan de gehele dag (wat zeer aannemelijk is) gedurende de tijd dat de Here tegen de volken strijdt.
Na Zijn neerdaling op de Olijfberg, kan Hij naar Sion gaan (Op. 14) om daar als Koning gezalfd te
worden. Het Koninkrijk begint inderdaad op het einde der 70ste week van Daniël (zie in het bijzonder Dan. 9: 24, waar „de heiligheid” een persoon is) en wordt ingeleid door de dag van Jehovah,
die op de grote verdrukking der laatste l/2 jaarweek volgt. Daarbij zegt Op. 11: 15 ook uitdrukkelijk: „En de zevende engel heeft gebazuind de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren.”
Men zou kunnen menen dat er zich hier een kleine moeilijkheid voordoet. Volgens Op. 11 :3-9 zijn
er nog 3 l/2 dagen tussen de 1260 dagen en de aardbeving (en 7de bazuin), dus 4 dagen tussen de
1260 dagen en het begin van het Koninkrijk. Dit laatste zou dus niet onmiddellijk op het einde der
70ste week volgen, wat niet geheel goed zou passen bij Dan. 9: 24. Men lette er echter op dat in
Dan. 9 geen sprake is van dagen, maar van jaarweken en de tijdsruimte dus niet noodzakelijk op
enige dagen na bepaald is. De halve „week”, of de 3 l/2 „jaar” kunnen heel goed 1264 dagen duren.
We handelen hier niet over de 1290 en de 1335 dagen van Dan. 12. Er wordt ons niet gezegd waartoe ze leiden.
Wanneer valt nu de opstanding waarvan O.T. en Evangeliën spreken? Joh. 6: 39-44; 11: 24, 25 zegt
het ons: ten laatsten dage, namelijk van de tegenwoordige aioon. De Here spreekt hier inderdaad
van de opwekking die het begin is van het „aionische leven” (Joh. 6: 47), d.i. hier het leven op aarde gedurende de toekomende aioon (Joh. 6:51; 11: 26 Griekse tekst). Zij die deel hebben aan deze
opstanding, „verwerven” de toekomende aioon en sterven niet meer (Luk 20: 35, 36).

1 Timotheus en Titus
No. 2.
Reis naar Rome.
Men weet het overige. Hij wordt er gevangen genomen door de Romeinen en na de bekendwording
van de samenzwering naar Cesarea gevoerd. Na zijn tweejarige gevangenschap moet hij zich, wil
hij niet andermaal naar Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, gevoerd te worden op de keizer
beroepen. Hand. 22-26. Na een reis vol moeilijkheden en met een schipbreuk, komt hij over Sidon,
Myra, langs Kreta op Melite (Malta) en na drie maanden over Syracuse, Rhegium Puteoli en Drie
Tabernen te Rome aan. Hand. 27 en 28. Daar zag hij Rome, dat hij begeerd had te zien. Hand. 19:
21. Hier bleef hij twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning, Hand. 28: 30.
Hiermee sluit Handelingen. Of liever: hier houdt Handelingen plotseling op. Het boek is niet af,
men verwacht nog een slot. Doch dit blijft uit. Ook dit is van God zo gewild. Mogelijk wordt ons
eenmaal het slot door Lukas verhaald en zal deze ons verder Paulus’ leven uitbeelden. Uit Handelingen is verder niets te putten. Het overige moeten we uit kleine aanwijzingen in Paulus’ Brieven
opmaken. Dit geeft wel bezwaren en moeilijkheden. We zullen daar nader over handelen.
Vooraf spreken we over de tijd van Paulus’ andere Brieven.

Uit de Schriften 1947

Pagina 33

II. DE TIJD WAAROP I TIM. GESCHREVEN WERD
Verschillende meningen.
Over de tijd, waarop 1 Tim. geschreven is, is veel discussie geweest en de strijd is zeker nog niet
beslecht. De voornaamste punten die we hebben om de tijd te bepalen, is 1 Tim. 1: 3 „Gelijk ik u
vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde
“ en 3: 14 „Deze
dingen schrijf ik, hopende zeer haast tot u te komen” (zie ook 4: 13). Uit de eerste tekst blijkt, dat
de Brief geschreven werd toen Timotheus te Efeze was en Paulus deze stad verlaten had om naar
Macedonië te gaan er op rekende om spoedig weer terug te zullen keren. Het is nu maar de vraag:
wanneer is dat geweest. Hierover zijn verschillende opinies. We zullen die nagaan.
1.

De eerste mening is, dat Paulus deze Brief geschreven heeft tussen zijn kort bezoek in
Hand. 18:19 en zijn lange verblijf in Hand. 19. Deze mening staat Calvijn voor. Ze is echter
onhoudbaar, want Paulus ging na zijn vertrek in Hand. 18:21 niet naar Macedonië maar naar
Cesarea, Jeruzalem en toen naar Antiochië, 18: 22.

2.

De tweede mening is, dat 1 Tim. geschreven is vanuit Macedonië, spoedig na Paulus’ tweede
bezoek in Efeze (Hand. 19). Men zegt dan, dat volgens Hand. 20:1 Paulus naar Macedonië
ging. Timotheus bleef toen in Efeze achter en volgde Paulus daarna in Macedonië. Hij was
bij hem, toen 2 Korinthe geschreven werd, waar hij vermeld is in de aanhef (1: 1). Echter,
men verliest uit het oog, dat Paulus Timotheus en Erastus naar Macedonië zendt, Hand. 19:
22, en Timotheus nog verder, n.1. naar Korinthe, 1 Kor. 16: 10, dat hij zelf tot de Pinksterdag
in Efeze wil blijven, dus niet aan Timotheus die niet in Efeze was, kon schrijven dat hij
spoedig bij hem in Efeze zou komen. Om dit op te lossen neemt men dan aan, dat Timotheus
weer in Efeze teruggekeerd is. Doch dit laat de Schrift niet toe, want Hand. 19: 23 zegt: dat
„op diezelfden tijd”, dus niet toen Timotheus weg was, het oproer ontstond, dat in vers 24-40
verhaald wordt. Timotheus kon dus onmogelijk terug zijn, was zelfs nog niet eens in
Korinthe. Paulus wilde blijven tot de Pinksterdag, kon dus niet schrijven dat hij zeer haast tot
Timotheus zou komen, en verwachtte voorts, dat Timotheus tot hem zou komen. Timotheus
moest verder niet in Macedonië of Korinthe ouderlingen aanstellen, maar poolshoogte nemen
in Korinthe en daarna aan Paulus verslag uitbrengen.

Timotheus naar Korinthe. Geen andere opdracht.
Men ga een en ander nog even na.
Volgens Hand. 20: 1 ging Paulus van Efeze naar Macedonië en wel na het oproer door Demetrius
veroorzaakt. Toen echter was Timotheus niet in Efeze maar was door Paulus met Erastus naar Macedonië gezonden, zie hfdst. 19: 22. In 1 Kor. 4: 17 vinden we: „Daarom heb ik Timotheus tot u
gezonden” en in 1 Kor. 16: 10: „Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vreze bij u zij.” En in
vers 11: „ ...geleidt hem in vrede opdat hij tot mij kome, want ik verwacht hem met de broederen.” Alvorens echter Timotheus van Korinthe terugkeerde, verliet Paulus Efeze en ging naar Macedonië, waarheen de broeders, in Hand, 20 :4 vermeld, hem vergezelden en Timotheus hem ontmoette (zie ook 2 Kor. 2: 12, 13). Van Macedonië uit schreef hij de tweede Brief aan de Korintiërs,
iets wat hij niet had kunnen doen voor Timotheus terug was, die hem verslag uitbracht van de toestand in Korinthe. Dat Paulus vanuit Macedonië schreef, blijkt uit 2 Kor. 2: 13. Paulus kon dus niet
aan Timotheus schrijven in Efeze te blijven, want deze was er niet. Dat Timotheus niet tot Paulus in
Efeze teruggekeerd is en daarna weer naar Macedonië is gegaan om dan door Paulus gevolgd te
worden, blijkt uit het feit, dat juist na het vertrek van Timotheus en Erastus het oproer uitbrak,
Hand. 19:23, en Paulus direct daarop alleen vertrok, Hand. 20: 1, (zie ook 2 Kor. 2: 12). zodat Timotheus nog niet terug was.
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Zo vinden we:
Hand. 20 :1. Paulus verlaat Efeze en gaat naar Macedonië.
20: 2, Paulus verlaat Macedonië en gaat naar Griekenland.
20: 3. Paulus blijft er drie maanden en wil naar Syrië vertrekken, maar omdat de
Joden hem lagen leggen, verandert hij zijn plan en wil door Macedonië terugkeren.
20 :4. Onder die hem vergezellen is Timotheus. Zie verder vers 5-38.
De Griekse tekst.
1 Tim. 1: 3 luidt volgens de Griekse tekst: „Gelijk ik terzijde roep u (om te) blijven te Efeze,
gaande in Macedonië, opdat gij beveelt sommigen niet verschillend te leren”... enz. Deze zin is
niet af. Of beter gezegd: Paulus breekt hem af. De S.V. vult de gedachtegang aan zoals die aangevuld kan worden. Deze lezing kan als juist aangemerkt worden. Het Grieks heeft, lopend vertaald:
„Gelijk ik u vermaande te Efeze te verblijven, als ik naar Macedonië reisde (en nu vulle men in:
zo doe ik nog), opdat gij sommigen beveelt geen andersoortige leer te leren.” Dergelijke afbrekingen komen meer voor bij Paulus.
Een tweede voorbeeld daarvan, waarop we straks reeds doelden, vinden we in Rom. 5:12. We lezen
daar: „Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de
dood, enz.” We zouden nu verwachten: „zo komt ook door één mens de gerechtigheid en door de
gerechtigheid het leven.” Paulus breekt echter de zin af en maakt een gedachtesprong. 1 Tim. 1: 3
moet op gelijke wijze verklaard worden. Het is een elliptische zin.
1 Tim. 3: 14 en 4: 13.
We zetten het onderzoek voort.
In 1 Tim. 3: 14 lezen we: „Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen.” En in 4:
13: „Houd aan in het leren, in het vermanen totdat ik kom.”
Indien 1 Tim. geschreven is in de Handelingenperiode, kunnen ze alleen zin hebben, als aan Timotheus opgedragen wordt of in Korinthe, in enige stad in Macedonië of in Macedonië te blijven totdat Paulus kwam. Korinthe vervalt, want daar moest Timotheus de toestand op gaan nemen en weer
uitgeleid worden, 1 Kor. 16: 11, Timotheus moest daar dus niet op Paulus wachten. Rest dus een of
andere stad in Macedonië of Macedonië zelf. Maar daartegen verzet zich de gehele inhoud van 1
Tim., die op een langdurige en meer plaatselijke arbeid wijst dan op een afreizen der gemeenten om
Paulus’ lastgevingen uit te voeren.
Enkele punten uit 1 Tim.
Verdere bezwaren tegen een datum in de Handelingenperiode zijn deze:
Ten eerste: Paulus noemt Hymeneus, 1 Tim., 1: 20. Deze vermeldt hij ook in 2 Tim. 2:17. Maar in
Handelingen wordt deze niet vermeld. Dit is geen afdoend bewijs, dat hij toen reeds Paulus’ leer
niet ondermijnde. Echter, er zijn twee plaatsen in Handelingen, die weerspreken, dat er toen al
dwaalleraars waren. Allereerst Hand. 19: 20: „Het woord des Heeren wies en nam de overhand.”
Hier is dus nog geen ketterse leer. Nog klemmender is Hand. 20: 29, waar Paulus, meer dan drie
maanden na zijn vertrek, (zie Hand. 20: 3) voorspelt dat er zware wolven zullen inkomen. Zij waren
er, toen hij er was, nog niet. Daarom kon Paulus voor hij er van vertrok, aan Timotheus niet schrijven over personen, die eerst na zijn vertrek zouden opstaan. Hiermee is tevens bewezen, dat 1 Tim.
niet in de Handelingentijd geschreven is, zoals sommigen leren.
Ten tweede is 1 Tim. niet geschreven om Timotheus op te dragen in Macedonië Paulus’ lastgeving
uit te voeren, want 1 Tim. 3 en 5 wijzen er op, dat Timotheus in een plaatselijke gemeente werkte,
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wat niet het geval was, toen hij Macedonië doorreisde. Timotheus moest een oud man, Gr.: de
presbyters, de ouderlingen, niet hard bestraffen, de weduwen eren, niemand haastelijk de handen
opleggen, enz. (hfdst. 5) wat er op wijst, dat hij ze eerst moest kennen en langere tijd met hen omgegaan moest hebben. Hij moest aanhouden in het leren en vermanen, wat vanzelf ook plaatselijk
is. Timotheus' toenemen moest openbaar zijn, wat ook niet op een rondreis kon plaats hebben.
Daarom geloven we, dat de hele inhoud pleit tegen een opdracht die Timotheus gedurende de Handelingentijd in Macedonië moest volbrengen. De hele Brief wijst op een plaatselijk, hoogstens een
gewestelijk arbeidsveld dat langere tijd gekend en waar langere tijd gewerkt werd. Niet op een lastgeving zo maar terloops, op een reis naar en van Korinthe uit te voeren in plaatsen in Macedonië
totdat Paulus kwam.
Ten derde was het Paulus’ oogmerk niet lang in Griekenland of Macedonië te verblijven, want hij
wilde toen hij zag niet tot het Pinksterfeest in Efeze te kunnen blijven, 1 Kor. 15: 8, voor Pinksteren
in Jeruzalem zijn, Hand. 20: 16. Het had dus geen zin te schrijven, dat Timotheus zolang moest
aanhouden in het vermanen en leren totdat Paulus kwam.
Ten vierde zegt 1 Tim. 3: 14, dat Paulus „zeer haast” zou komen. Dit „zeer haast” is in tegenspraak
met 1 Kor. 16: 8, waar hij schreef tot de Pinksterdag in Efeze te blijven. En dat was minstens een
kleine vier maanden (3 maanden in Macedonië en verder de duur der reis). Hieruit volgt onweerlegbaar, dat Paulus, die eerst tot Pinksteren in Efeze wilde blijven en nu schrijft dat hij „zeer haast’’
zou komen, niet meer in Efeze was. Hiermee vervalt dan andermaal de vertaling dat hij Timotheus
getroost had door te Efeze te blijven. Want het zou Timotheus zeer zeker niet troosten te horen, dat
Paulus, die hij bewaren wilde voor vervolging in Macedonië, nu toch daarheen kwam. Een en ander
is in flagrante strijd met elkaar.
Conclusies.
We resumeren een en ander aldus, verder aanvullend:
1 Tim. is niet geschreven in de Handelingenperiode, want:
1° het was toen Timotheus’ opdracht niet het interne leven van de Macedonische en Griekse gemeenten te verzorgen door Paulus’ opdrachten betreffende ouderlingen en diakenen, enz. uit te voeren, maar naar Korinthe te gaan om daar de toestand te overzien en zo mogelijk te herstellen;
2° Timotheus moest aanhouden in het leren en vermanen totdat Paulus kwam, wat inhoudt, dat
hij meer plaatselijk langere tijd werkzaam moest zijn;
3° Paulus wilde te Efeze blijven tot de Pinksterdag, wat in tegenspraak is met het zeer „haast
komen” van 1 Tim. 3;
4° 1 Tim. kan niet uit Efeze geschreven zijn, want Paulus
is kort na Timotheus’ vertrek gedwongen heen te gaan. Timotheus was toen nog op reis naar
Korinthe.
5° We lezen dat Paulus Titus in Troas verwachtte; die vond hij niet, 2 Kor. 2: 12, 13, waarom hij
ijlings naar Macedonië ging, iets wat mede strijdt met zijn willen blijven in Efeze tot Pinksteren;
6° In Efeze was nog geen dwaalleer ingekomen. Toch lezen we daarvan in 1 Timotheus, bewijs
dat deze Brief niet uit de Handelingentijd is maar van later dateert, daar Hymeneus ook in 2 Tim.
genoemd wordt en deze Brief van later datum is.
7° Het was Paulus’ voornemen niet lang in Macedonië te blijven om het leren en vermanen van
Timotheus over te nemen en voort te zetten. Hij wilde na zijn verdrijving uit Efeze de Pinksterdag

Uit de Schriften 1947

Pagina 36

in Jeruzalem zijn om de ingezamelde collecten over te dragen en daarna naar Rome gaan.
Uit een er ander volgt, dat de derde mening, afgezien van de onjuiste taalkundige grond, ook onhoudbaar is t.o.v. de feiten zelf en we een andere oplossing moeten zoeken. Deze is te vinden in het
feit, dat Paulus 1 Tim. geschreven heeft in een latere periode en wel na zijn bevrijding uit Rome’s
(eerste) gevangenschap. Dit willen we nu nagaan.
Na de Handelingentijd.
De vierde opinie is, dat 1 Tim. (en ook Titus, die er mee parallel loopt) geschreven is na de tijd van
Handelingen, na zijn vrijlating uit Rome (in 64 of 65) en voor zijn tweede gevangenschap. Hiervoor zijn genoegzaam gegevens en slechts weinig bezwaren, die bovendien ondervangen kunnen
worden. We zullen een en ander nagaan.
„En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning “ Aldus Lukas in Hand. 28:
30.
De vraag is: En wat daarna. Is Paulus toen „tot een drankoffer geofferd” en was toen „de tijd zijner
ontbinding aanstaande”? We geloven, dat uit dit vers negatief het tegendeel blijkt. Was Paulus toen
als martelaar gestorven, dan had Lukas dit hierbij gevoegd en zijn tweede Boek daarmee beëindigd.
Nu breekt dit plotseling af, bewijs dat Lukas dit gedeelte geschreven heeft na de tweejarige gevangenschap, maar niet na Paulus’ dood. Toen leefde Paulus dus nog, maar werd niet meer gevangen
gehouden, hij was dus in vrijheid. Indien dit zo is, dan breekt hiermee een nieuwe periode aan in
zijn leven. Dan is er gelegenheid tot nieuwe arbeid, tot een nieuwe reis, en tot het schrijven van
Brieven met het oog op die periode. Na de in Hand. 28 genoemde twee jaar werd Paulus vrijgesproken en zette hij de prediking in de wereld voort tevens overleidende in een nieuwe bedeling.
Paulus’ opdracht aan Filemon.
Aanwijzing voor Paulus’ vrijlating vinden we in de Brief aan Filemon, een geschrift vanuit Rome
geschreven. Filemon woonde waarschijnlijk in Kolosse (zie Kol. 4:9). Zijn slaaf, Onesimus, was
hem ontlopen; het was toen een nietsnutter en hij deed zijn naam die ,,Nuttige” betekent, schande
aan. Onesimus vluchtte naar Rome. Daar werd hij door Paulus gewonnen voor het evangelie en
bekeerde zich. Volgens de Romeinse wet mocht Paulus hem niet bij zich houden, Hij zendt hem
daarom terug met een schrijven, dat we nu noemen de Brief aan Filemon en waarschijnlijk ook met
de Brief aan de Kolossensen, zie Kol. 4: 9. In de Brief aan Filemon beveelt Paulus Onesimus aan
Filemon niet alleen als slaaf aan, maar ook als broeder en vraagt hij Filemon, of deze hem Onesimus opnieuw wil terug zenden, daar deze hem zeer nuttig is tot de dienst in Rome.
In vers 22 vinden we het gedeelte, dat we voor dit onderwerp bijzonder nodig hebben. We lezen
daar: ,,En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop, dat ik door Uw gebeden ulieden zal
geschonken worden.” Men ziet hieruit, dat bij Paulus de hoop leefde, dat God op het gebed van
meer dan een gemeente hem de vrijheid zou doen hergeven. Zijn hoop was zo dicht bij de vervulling, dat hij opdracht gaf naar een verblijfplaats voor hem uit te zien: hij zou wellicht spoedig komen. Het zou nog wel even duren, want in die tussentijd kon Onesimus weer terug zijn, maar de
hoop op vrijlating was sterk. De tijd voor de behandeling zijner zaak was niet op te geven, daar
Keizer Nero soms maanden lang de rechtszaken liet liggen, maar er dan ook weer plotseling massa’s tegelijk behandelde. Paulus had goede redenen om de vervulling te verwachten van de hoop
die hem vervulde.
Zijn taak was nog niet af, hij moest nog verder arbeiden.
Paulus’ woorden aan de Filippensen.
Wat in Filemon nog hoop is, wordt in Filippensen vertrouwen, ja zeker weten. We zullen voor we
hierover spreken, hfdst. 1: 18-26 geheel citeren.
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Fil. 1: 18-26. „Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij
in waarheid, verkondigd en daarin verblijd ik mij, ja ik zal mij ook verblijden. Want ik weet, dat
dit mij ter zaligheid (behoudenis) gedijen zal door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk altijd alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden, hetzij door het leven, hetzij door den dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is
gewin (n.1. voor Christus; niet voor „mij” zoals de S.V. wil). Maar of te leven in het vlees vrucht
van mijn werk is (grondtekst) en wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend. Want ik word uit de
(niet deze) twee gedrongen (d.i. door deze twee, n.1. leven of dood, gevangen, ingesloten gehouden), hebbende begeerte om ontbonden (d.i. losgemaakt) te worden en met Christus te zijn, want
dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw
en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des
geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid
wederom bij u.”
We brachten hier en daar de vertaling meer in overeenstemming met de grondtekst. Voor „weet ik”
in vers 22 plaatsten we: „maak ik niet bekend”. Het Gr. werkwoord komt 24 maal voor, is 22 maal
vertaald door: bekend maken, éénmaal door: bekend worden en alleen hier door: weten. Paulus
maakte niet bekend, wat hij verkiezen zou. Hij kon leven of sterven. Beide dienden Christus’ zaak.
Door beide werd hij gevangen gehouden. Hij had echter een hogere begeerte om ontbonden te worden, d.i. losgemaakt uit het graf en bij Christus te zijn. Dat is het derde. Vers 23 b is een tussenzin.
Paulus weet echter, dat hij niet alleen blijven zal, dus zal blijven leven, maar met hen verblijven
zal, dus vrij zal worden en hen weer zal zien. Hij zal hen wederom met zijn tegenwoordigheid d.i.
komst en daarop volgend tegenwoordig zijn verblijden.
Paulus’ vertrouwen en weten.
„En dit vertrouw en weet ik” luidt hfdst. 1: 25.
Het eerste werkwoord „vertrouwen” is hetzelfde werkwoord dat we ook in vers 6 vinden:
„ ...vertrouwende, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft.” Dit is een zeker en vast vertrouwen. Het komt ook voor in vers 14: het merendeel der broeders had door zijn banden vertrouwen in de Here gekregen. Als Paulus dus vertrouwt, dat hij blijven en verblijven zal, ligt hierin uitgedrukt, dat de hoop in Filémons Brief overgegaan is in grote zekerheid.
Het tweede werkwoord „weten” is in het Grieks oida. Dit betekent: intuïtief, zonder inspanning
weten. De Here had het hem niet met zoveel woorden bekend gemaakt, maar als Paulus alles overzag, de hele gang van zaken naging en op zijn bewustzijn liet inwerken, ontstond daar in zijn onderbewustzijn het intuïtief weten, dat zijn loopbaan nog niet ten einde was, dat hij nog blijven en
verblijven zou tot bevordering en blijdschap des geloofs en zijn tegenwoordigheid weer bij hen
ondervonden zou worden.
In hfdst. 2: 24 spreekt hij zich nog iets sterker uit: ,, ...doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook
zelf haast (d.i. spoedig) tot u komen zal.” Hier is het niet alleen een vertrouwen en intuïtief weten,
hier is het een vertrouwen in de Here. We geloven, dat Paulus hiermee duidelijk bewijst, dat hij vrij
gekomen is, De gehele leiding Gods bewijst hem, dat hij zekerheid mocht koesteren dat hij weer de
vroeger gestichte gemeenten zou kunnen bezoeken en verder voort zou kunnen arbeiden, en de
nieuw ingetreden bedeling verder zou kunnen inleiden. Paulus heeft dit woord maar niet oppervlakkig neergeschreven. Hij had een „vertrouwen in den Heere”. Dit is zeker niet beschaamd geworden., Hij gebruikt in Filippensen meermalen deze bijvoeging „in den Heere”, zie 1: 14; 2: 24,
29; 3: 1, 2, 4, 10. In hfdst. 2: 24 kan ze dan ook o.i. geen andere betekenis hebben, dan om het
Goddelijk zeker weten uit te drukken: Weldra ben ik vrij.
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Het Evangelie van Mattheus
No. 1
De tweevoudige strekking van Mattheus
Mattheus opent met een uitspraak die ons niet in het onzekere laat over het onderwerp van dit
Evangelie:
„Het boek des geslachts van Jezus Christus, den Zoon van David, den Zoon van Abraham.” Mt.
1:1.
Het woord „geslacht”, Grieks: „genesis” betekent: geslachtsregister of stamboom en beslaat de eerste 17 verzen van het Evangelie. Nu is het onder velen een gangbare mening dat Mattheus het
evangelie van het koninkrijk is. Dat is zo maar het gaat niet op in de zin die sommigen aan deze
woorden toekennen. We zinspelen op dat inzicht der dingen dat Mt. 1 :1 aldus leest: „Het boek des
geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David” en dan ophoudt. Dit is slechts de halve waarheid weergeven. Christus was de Zoon van David, Zijn geslachtsregister stelt zijn recht op Davids
troon vast; Hij was daarom werkelijk koning en dit Evangelie zet deze zijde zo op de voorgrond dat
het de aanduiding Het evangelie van het Koninkrijk en de Koning verdient. De andere helft der
waarheid die nodig is om volkomen evenwicht te maken en onevenredigheid te vermijden, is vervat
in de woorden: „de Zoon van Abraham”. Dit is een titel die een bredere horizon omspant dan alleen
Israël en het Koninkrijk en daarom moeten we zorg dragen geen dwaling te onderwijzen, noch door
onbewuste weglatingen, noch door verkeerde beklemtoning.
Christus’ bediening zoals Mattheus die voorstelt, is tweevoudig. Ten eerste wordt Hij ons voorgesteld als de Zoon Van David en dan als de Zoon van Abraham. Salomo, de zoon van David, is het
grote type van het Koninklijke element, Izaäk, de zoon van Abraham, het grote type van de Abrahamitische trek. De tweevoudige titel van Christus verdeelt niet alleen het eerste vers maar beheerst
de letterkundige bouw van het hele Evangelie, en tenzij we dit zien, zullen we niet in staat zijn om
datgene wat tot Christus als Zoon van Abraham behoort te onderscheiden van dat hetwelk Hem
slechts als Zoon van David toekomt. Dit tweevoudig karakter kan duidelijk uit het volgende worden gezien.
Het Evangelie van Mattheus:
A1 Geboorte (Genesis). 1: 1-18.
B1 Doop in water.
C1 Drievoudige verzoeking in de woestijn.
D1 Zoon van David.
a1 3: 17 Stem van de hemel: Mijn geliefde Zoon.
b1 16:16 Beleden door Petrus. (Israëliet).
I 4:17 „Van toen aan begon Jezus te prediken.”
Het Koninkrijk.
D2 Zoon van Abraham.
a2 17: 5 Stem van de hemel: Mijn geliefde Zoon.
b2 | 27: 54 Beleden door een hoofdman. (Heiden).
II 16:21 „Van toen aan begon Jezus te vertonen,”
Dood en Opstanding.
C2 Drievoudige strijd in de Hof. Deze drinkbeker.
B2 Doop in de dood.
A2 Opstanding (Heden heb Ik U verwekt, Gennaoo).
Er zij opgemerkt, dat de 2 delen D1 en D2 in vele opzichten parallel lopen. Beiden openen met de
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stem van de hemel. Het is duidelijk dat de Verheerlijking iets nieuws opent, dat zijn weerklank
vindt in de Doop van Johannes in het begin. Beide delen eindigen met een belijdenis. Het Davidische deel met die van Petrus een Israëliet, het Abrahamietische met die van de hoofdman, een Heiden. En dat niet alleen, elk deel vermeldt een bepaalde tijd, verbonden met deze twee fasen:
4:17 „Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert U want het Koninkrijk der
hemelen is nabij gekomen.”
16:21: „Van toen aan (precies dezelfde woorden als in 4:17) begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.”
Deze tijdsindelingen zijn niet alleen menselijk of willekeurig, ze zijn geïnspireerd. Het blijkbare
herbegin in hfdst. 17, op de berg der Verheerlijking, het balanceren van de belijdenis van een Israëliet met die van een Heiden dat Christus Gods Zoon was, zijn geheel in overeenstemming met deze
geïnspireerde verdeling en ze komen verder overeen met de woorden van Mt. 1: 1 dat Jezus Christus is: 1. de Zoon van David en 2. de Zoon van Abraham. Dit tweevoudig karakter van het Evangelie moet daarom in het oog worden gehouden, zal ons inzicht ervan duidelijk zijn. Het betreft het
„recht snijden” dat we hier vinden evenals overal elders.
De Zoon van David,
Laten we nu de teksten in Mattheus samen lezen waarin van Christus gesproken wordt als de Zoon
van David. In totaal zijn dit er negen.
De eerste is hfdst. 1:1, waarmee het Evangelie opent.
De tweede vinden we in hfdst. 9: 27. Twee blinden volgen de Heer en roepen: „Gij, Zone Davids,
ontferm U onzer.”
In hfdst. 20: 30 en 31 roepen een paar andere blinden: „Heere, Gij Zone Davids, ontferm U onzer!” De enige toevoeging is de titel „Heere”. Het is een betekenisvol feit, dat er geen ander wonder dan deze twee door Mattheus verhaald wordt dat Christus als de Zoon van David gedaan heeft.
Israël was blind, zij herkenden de lang beloofde Koning niet. Wordt dit door dit vreemde feit aangeduid?
De lezer zal mogelijk denken dat het wonder van hfdst. 15 vergeten is. Daarin naderde een Heidense vrouw de Heer met de woorden: „Heere, gij Zone Davids, ontferm u mijner, mijne dochter is
deerlijk van den duivel (lees: van een demon) bezeten.” Vers 22. Maar in dit geval volgde een
stilzwijgen. Toen zij aanhield, zei de Heer: „Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van
het Huis Israëls.” David was de herder-koning door God van achter de schapen genomen om Zijn
volk Israël te weiden en Christus, als Zoon van David, was eveneens de Herder-Koning van Israël.
Toen de Kananese vrouw daarna zeide: „Heer help mij” en de titel van „Zoon van David” liet vallen, en verving door de bredere titel van „Heer”, willigde Deze haar verzoek in, tegelijkertijd de
grootheid van haar geloof erkennend. Hfdst. 15: 28. Het is daarom juist te zeggen, dat de enige
wonderen die Christus deed als Zoon van David blinden in Israël betroffen.
Genezing van blindheid is mogelijk het eerste wonder dat Hij doen zal wanneer Hij eenmaal komt
om het Koninkrijk op te richten en om te regeren. Hij zal hun blinde ogen openen opdat zij Hem
zullen zien die zij doorstoken hebben. Het feit, dat in elk der gevallen twee blinden voorkomen,
stemt tot nadenken, want de profeten maken verscheidene malen melding van het samen gaan van
het Huis van Israël en het Huis van Juda, Een andere trek die met deze titel verbonden is, is dat de
Farizeën begonnen te beseffen dat tenzij zij beslist het geval weerspraken, het volk Christus als
koning zou aannemen.
Als gevolg van het wonder waarin een door een demon bezeten man die blind en stom was, werd
genezen, lezen we, dat de schare (ochloi) zich ontzette en vroeg: ,,Is deze niet de Zoon Davids?”
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Hfdst. 12: 23. Wat was het onmiddellijk gevolg? „Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden:Deze werpt de duivelen (lees: demonen) niet uit dan door Beëlzebul, de overste der duivelen
(demonen).” Vers 24. Christus antwoordde: „Indien Ik door den Geest Gods de duivelen (demonen) uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.” Vers 28.
Deze eerste stap tot publieke erkenning en de onmiddellijke poging van de leiders des volks om
Christus in diskrediet te brengen, wordt in Mt. 12 verhaald waar Christus’ verwerping duidelijk
wordt getoond. In dit hoofdstuk spreekt Hij van Zichzelf als „meerder dan de tempel”, vers 6,
„meerder dan Jona”, vers 41 en „meerder dan Salomo”, vers 42, maar in elk dezer gevallen en
hoedanigheden werd Hij verworpen. Dan komt het hoofdstuk met de Gelijkenissen en verborgenheden omdat Jes. 6: 10 aan Israël werd voltrokken. Hfdst. 13. Nu komt de verwerping van de Zoon
van David en lezen we voor de eerste keer van „de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
Hfdst. 13: 11; deze spreken van slechte grond, vogelen des hemels, door de vijand gezaaid onkruid;
zuurdeeg, een schat die gevonden wordt en weer verborgen en de oogst aan „de voleinding der
eeuw” (grondtekst vers 39, 40, 49).
In hfdst, 16 doet de Heer Zijn publieke intocht in Jeruzalem. Hij zal voor het volk nog eenmaal het
feit naar voren brengen dat in Zijn Persoon de profetieën van Koning en Koninkrijk hun vervulling
vinden. Hij rijdt Jeruzalem binnen en vervult de woorden van Zacharia: „Zie uw Koning komt tot
u.” Hfdst. 21: 5. De schare (ochloi) riep:
„Hosanna, de Zoon Davids. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren! Hosanna in de hoogste hemelen.” Hfdst. 210.
Lk. 10: 18 geeft het geroep zo weer:
„Gezegend is de Koning die daar komt in den naam des Heeren! Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen.”
Mk. 11:9 luidt:
„Hosanna, gezegend is Hij die komt in den naam des Heeren! Gezegend zij het koninkrijk van
onzen vader David hetwelk komt in den naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!”
Een schare zegt nooit precies dezelfde woorden als zij een tijd achter elkaar roepen en elk Evangelie geeft een betrouwbare weergave van de verschillende uitroepen, terwijl alle het ene grote feit
bevestigen dat hier, in de persoon van de Zoon van David de beloofde Koning en het Koninkrijk
aanwezig waren. Weer zijn de leiders van het volk ontstemd.
,,Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die Hij deed en de kinderen
roepende in den tempel en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk.”
Mt. 21: 15.
Weer is het duidelijk dat de publieke erkenning van Christus als Zoon van David hun positie en
gezag bedreigde.
„Als nu de Farizeën tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: Wat dunkt u van
den Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. En Hij zeide tot hen: Hoe
noemt hem dan David in den Geest zijn Heer? zeggende: De Heere heeft gezegd tot mijn Heer:
Zit aan mijn rechterhand totdat Ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten.
Indien hem dan David noemt zijn Heer, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon Hem een woord
antwoorden en niemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.” Mt. 22: 41-46.
Onmiddellijk na deze woorden komt de verschrikkelijke aanklacht met haar wee’s tegen de leiders
des volks die in Mozes’ stoel zitten en zware lasten aanbinden; ze besluit met de klacht over Jeru-
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zalem en de plechtige zinspeling op het Hosanna van 21:9:
„Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zult zeggen: Gezegend is Hij die komt
in den naam des Heeren.” Mt. 23: 39.
Het nu blinde Israël zal Hem weer zien. Hij zal zitten op „den troon Zijner heerlijkheid”, Mt. 25:
31. Zijn titel: Zoon van David, is hiervoor een belofte en Zijn titel Davids Heer waarborgt ons dat
deze belofte vervuld zal worden.
We vestigen de aandacht op het beeld van Israëls blindheid in de twee blinden die tot de Heiland
om ontferming riepen en de lezer die hfdst. 22: 42 voor ogen heeft, zal de profetische wenk waarderen die in de bijgevoegde titel van ,,Heer” in Mt. 20: 30 vervat is, toen het tweede paar blinden
de erbarming van de Zoon van David inriepen en zeiden: ,,Ontferm u onzer, Heer, gij Zone Davids.”
De negen plaatsen met de titel ,,Zoon van David” vormen een groep met zevenvoudige indeling:
A1 1: 1 Jezus Christus de Zoon van David.
B1 a1 9: 27 Twee blinden. Israël.
b1 12:23 Belijdenis des volks. Tegenstand der leiders.
C 15: 22 Een Heidin gebruikt de titel verkeerd.
B2 a2 20: 30, 31 Twee blinden. Israël.
b2 | 21: 9, 15 Belijdenis des volks. Tegenstand der leiders.
A2 22: 42-45 De Zoon van David Davids Heer.
(Openb. 22: 16).
De twee groepen geven naar de bedelingen bezien veel te denken. De blinden zijn uit Israël. In beide gevallen zijn de leiders des volks blinde leidslieden der blinden die Israël in de gracht der verwerping leiden.

De Parel der Gelijkenissen
door C. H. WELCH
No. 1.
De gelijkenis van de Vader (Lukas 15:11-32).
De gelijkenis van de verloren zoon wordt wel de parel der gelijkenissen genoemd. Terwijl het onverstandig genoemd kan worden om vergelijkingen te trekken tussen gedeelten in de Heilige
Schrift, spreekt deze gelijkenis niettemin zeer tot het hart en ontroert het gemoed, wanneer men de
verkwister volgt zowel op zijn rampzalige buitenlandse reis, als ook bij zijn terugkeer tot liefde en
eerherstel.
Het is niet toevallig, dat deze gelijkenis door Lukas verteld wordt, want het komt overeen met zijn
manier om altijd het Evangelies aspect van zijn onderwerp te kiezen. Terwijl Mattheus zich verblijdt over de geboorte van de ,,Koning” in Bethlehem, verheugt Lukas zich er in de goede tijding
te brengen van de geboorte van een „Verlosser”. Mattheus streeft natuurlijk zijn vooropgezet doel
na, want hij verkondigt de Koning en het Koninkrijk, maar Lukas, de rechterhand van de apostel
Paulus, heeft een ander oogmerk. Hij alleen tekent de afstamming van Christus tot God door Adam
en hij is weer de enige, die de gelijkenis van ,,De Barmhartige Samaritaan” vertelt, een gelijkenis,
die niet op zijn plaats zou zijn in Mattheus. Ook Lukas alleen geeft ons de gelijkenis van de tollenaar die meer „gerechtvaardigd” naar huis ging dan de Farizeeër; een gezegend vooruitgrijpen op
de leer van Romeinen en de belijdenis van Fil. 3: 1-9.
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Misschien kan de genegenheid, die men altijd gekoesterd heeft voor deze gelijkenis, daaraan toegeschreven worden, dat het de gelijkenis van de VADER is, een woord, dat twaalf maal in dit verhaal
gebruikt wordt. Het was de zending van Christus om de Vader te openbaren:
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft
Hem ons verklaard. Joh. 1: 18.
Hij verklaarde Hem in Zijn leven, want de Zoon van God is het „uitgedrukte beeld Zijner zelfstandigheid”. Zijn verklaring tot de vragende discipelen was: „Die Mij gezien heeft; heeft de Vader
gezien” Hij verklaarde Hem in Zijn Evangelie, in Zijn gesprekken en in Zijn gelijkenissen. En hier,
in de gelijkenis van de verloren Zoon, kunnen wij iets leren over natuur en karakter van Hem tot
Wien wij roepen ,,Abba, Vader”,

Vraag en Antwoord
2.
Vraag. Wanneer heeft het oordeel plaats, vlak na de dood of voor Christus’ Rechterstoel.
Antwoord. De mening dat het oordeel plaats heeft vlak na de dood berust op de leer der onsterfelijke ziel. Die wordt direct na haar losmaking van het lichaam voor God gesteld om een voorlopig
oordeel te ontvangen. Later, in de dag der dagen, aldus die leer, volgt dan het eindoordeel.
De Schrift weet hiervan niets. Zij leert dat Christus de doden zal oordelen in Zijn verschijning en in
Zijn koninkrijk, 2 Tim. 4:1.
De Rechterstoel van Christus behoort tot het Koninkrijk. Het oordeel in Zijn verschijning gaat
daaraan vooraf. Voor de Rechterstoel komen b.v. de Korinthe gelovigen en zij die daarmee gelijk
worden gesteld. (2 Kor. 5: 10).
Wie in Zijn verschijning geoordeeld worden is minder gemakkelijk aan te geven. We willen dit
punt hier laten rusten. In geen geval is er een onmiddellijk oordeel na het sterven eenvoudig, omdat
niemand buiten opstanding om geoordeeld wordt. Het oordeel komt eerst bij Christus’ verschijning
, en verschenen is Hij nog niet, dus is er ook nog geen oordeel geweest , en in Zijn Koninkrijk, en
dit moet nog worden opgericht. Dit oordeel toeft dus ook nog.
Vraag: Wat is een sekte?
Antwoord. Het Griekse woord voor sekte is „hairesis”. Dit is afgeleid van het werkwoord „haireomai”. Dit is weer een vorm van „hairevo” dat „nemen”, „grijpen” betekent. „Haireomai” betekent
nemen, grijpen voor zich, verkiezen. We vinden dit werkwoord in Fil. 1: 22, 2 Thess. 2: 13, Heb.
11: 25.
„Hairesis” is de keus van het streven naar iets en is in het N.T. vertaald door „sekte” of „ketterij”.
We leren in Hand. 5:17 van de sekte der Sadduceeën, in 15: 5 en 26: 5 van die der Farizeën, in 24:
5 van die welke door Tertullus de sekte der Nazareners genoemd wordt. In vers 14 neemt Paulus
deze term hoewel niet met instemming over. In 28: 22 wordt hij gebruikt door de Romeinse Joden,
zonder bepaald kwaad opzet. In Gal. 5: 20 en 1 Kor. 11: 19 is het woord vertaald door „ketterijen”.
Gal. 5 rangschikt die onder de „werken des vlezes”. Paulus zegt dat er ook ketterijen moesten zijn
„opdat de oprechten openbaar zouden worden.”
Een sekte is een vereniging van mensen die hetzelfde wijsgerig of godsdienstig inzicht huldigen.
Het woord is gevormd van het Latijnse sectari: navolgen. Werd het aanvankelijk in goede zin ge-
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bruikt, in het N.T. nemen zij die het gebruiken het in verkeerde zin. Een sekte geeft dwaalleer. In 2
Petr. 2: 1 worden de leiders valse leraars genoemd. Zij voeren „verderfelijke ketterijen bedektelijk
in.”
Velen wier geloof van de officiële Kerken afwijkt, worden ketters genoemd en hun groep sekten.
Maar daarmee is elke „sekte” nog geen sekte. Die der Nazareners was althans die welke de hoogste
waarheid droeg.
Van sekten in onze tijd is dit te zeggen: Het zijn groepen die sommige punten uit de Schrift zeer op
de voorgrond plaatsen en deze daarbij t.o.v. de verdere waarheid scheef of verkeerd plaatsen. Vele
dragers der sektarische stellingen zijn oprechte mensen die niet anders zien. Men mag ze niet direct
ketterse mensen noemen in de zin van Tit. 3: 10 en 11. Die zijn bij zichzelve veroordeeld, maar dat
zijn de z.g. sektariërs vaak lang nog niet
Ketterse mensen zijn zij die scheuring maken en hoewel zij zich van schuld bewust zijn dit welbewust doen. Sekten zijn groepen van zulke mensen. Wat men in het algemeen sekten noemt, noemt
Paulus houten en aarden vaten. 2 Tim. 2: 20. Hij raadt aan zich van deze te reinigen (vanzelf indien
men de dwaling van zo’n groep inziet) en een vat der ere te worden, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Vers 21.
P.
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UIT DE SCHRIFTEN
DEEL XIX

No.5 en 6

MEI-JUNI1947

TOT NUTTIGE STICHTING
III

DE STERKTE IN BENAUWDHEID
„Hun sterkte in benauwdheid.” Ps. 37: 39.
Er staat nog meer in Ps. 37: 39. God is niet alleen een sterkte ten tijde van benauwdheid maar er
komt ook heil, d.i. verlossing. God zal eenmaal verandering geven.
Nu houde men voor ogen dat dit niet steeds in dit leven behoeft te zijn. Vele gelovigen zijn ondergegaan door wreed geweld zonder dat ze verlost zijn. Hun sterkte was wel in de Here maar hun heil
daagde tijdens het leven hier niet. Echter, komen zal het eenmaal en het zal zijn van de Here. Die
waarheid blijft; in de opstanding wordt ze verwezenlijkt. Feitelijk is dit de finale oplossing en vervulling.
Dan, God geeft ook vervulling in dit leven. Hij geeft verlossing uit de nood, Hij wendt de tijden en
verandert de stonden; Hij doet een betere tijd aanbreken en geeft bevrijding.
In deze tijden zullen we op dit of soortgelijk woord der Schrift moeten teruglopen. In de Here onze
sterkte vinden. Hetzij dat we ondergaan of verlost worden. Vleselijke wapens mogen al tot een
overwinning voeren, ze geven nog geen sterkte in de Here. We moeten ons op Hem verlaten. En als
we daar nog niet aan toe zijn, dan is het beter dat de benauwdheid, althans voor ons, voortduurt dan
dat ze weggenomen wordt, want dan heeft ze ons geen nut gedaan.
Deze tijd vraagt verootmoediging, het zoeken van ’s Heren aangezicht om gesterkt te worden in de
benauwdheid, een roepen tot Hem om uitkomst, een worstelen in het gebed om een stil en gerust
leven maar dan in godzaligheid, een smeken of Hij het kwade wil stuiten en het goede wil laten
komen, of Hij verlossing wil zenden. Maar bovenal of Hij, nu Hij de vergankelijkheid van het aardse goed, de zandgrond van alle z.g. vastigheden wil laten zien of Hijzelf ons heil wil zijn. Deze tijd
moet ons losmaken van het stoffelijke en door de benauwenis heen opheffen in het geestelijke. Hij
moet ons leren dat er niets bestendigs is hier beneden en begerig maken voor de vastigheden Gods,
naar de onvergankelijke dingen. Dit is het grote heil dat we van de Here moeten verwachten. Eerst
dan heeft ons aardse leven en de benauwdheid, die het leven kan opleveren, baat gebracht en is uit
verlies winst geboren.
Lezer, die in nood, ontbering, ellende, rouw, in één woord in enige benauwdheid verkeert, laat de
Here uw sterkte worden of zijn. En wacht dan op Zijn heil. Hij moge u in dit tijdelijke leven verlossing of vertroosting geven. Maar verwacht het grote heil aan de overzijde van het graf terwijl u nu
reeds weet dat Zijn Persoon hier reeds in beginsel en straks eens daar is, de Vervulling is van ons
tekort en de volle verlossing van alle benauwdheid.

EEN DING IS NODIG
No. 2.
Op wonderlijke wijze wordt de betekenis van het God Ieren kennen weer met nadruk naar voren
gebracht als we letten op onze wandel. De kennis van God is niet alleen de basis van ons Godsver-
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trouwen, niet alleen het fundament van ons geloof, maar ook de grondslag voor onze wandel.
In onmiddellijke verhouding tot onze kennis van God staan ons praktische leven en onze wandel als
gelovigen. Let op Kol. 1: 9, 10 waar we het praktische resultaat hebben van het gebed van Ef. 1:
17. In Ef. 1:17 hebben we het gebed zelf; in Kol. 1:9, 10 wordt het toegepast tot onze verbetering
en onderwijzing. Men overdenke nauwkeurig de woorden: „Waarom ook wij, van dien dag af dat
wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis (epignoosis, volle kennis d.i. verkregen kennis) van Zijn wil in alle wijsheid en
geestelijk verstand.” Waarom? Waartoe? „Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot
alle welbehaaglijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis (epignoosis) Gods.”
Dus moet ik om waardig te wandelen, de Here kennen (ginooskoo, door ervaring leren kennen)? Zo
is het. Om Hem in alles welbehaaglijk te zijn, moet ik weten wat Hem behaaglijk is. Is dit alles wat
vereist wordt? Alles wat ik te doen heb? Ja, dat is alles. Moet ik dan niet hier en daar heen gaan,
van conferentie tot conferentie? Neen, ik heb me alleen voor Gods Woord te zetten en Hem daaruit
te leren kennen. Er is geen andere wijze om Hem te leren kennen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven en Zichzelf daarin geopenbaard opdat wij zouden onderzoeken en naspeuren wat Hem welbehaaglijk is, wat Hij liefheeft, wat Hij haat, wat Hij doet. Daaruit alleen kunnen we Zijn wijsheid,
Zijn wil, Zijn oneindige liefde, Zijn almachtige kracht, Zijn getrouwheid, Zijn heiligheid, Zijn
rechtvaardigheid, Zijn waarheid, Zijn goedheid en barmhartigheid, Zijn lankmoedigheid (geduld),
Zijn vriendelijkheid, Zijn voorzorg en al de ontelbare eigenschappen (deugden) van onze grote en
heerlijke God leren kennen. Mogen we inzien, dat deze kennis beslist vereist wordt indien we God
welgevallig willen zijn.
We kunnen geen onzer vrienden welgevallig zijn als we niet weten wat hem genoegen doet. Als we
een hunner een geschenk willen geven, is het vanzelfsprekend dat we trachten uit te zoeken wat hij
nodig heeft of wat hem genoegen zal doen. Als we een gast ontvangen, spreekt het vanzelf dat we
ons trachten te herinneren of te weten zien te komen wat hij met betrekking tot spijs of drank gaarne heeft of waarmee we hem bezig kunnen houden of genoegen doen. Als we dit niet te weten kunnen komen, moeten we het zien te raden en dan is het de vraag of we met onze poging succes hebben. We zouden ons de grootste moeite en inspanning kunnen getroosten en toch ondanks alles wat
we deden iets kunnen doen of bereiden, wat hem niet behaagt of waarvan hij een afkeer heeft.
Zo is het ook met onze God. Hoe moeten we te Zijnen opzichte navorsen wat Hem behaagt? Hoe
moeten we ontdekken dat wat Hij goedkeurt?
Alleen door onderzoek van Zijn Woord. Daaruit en daaruit alleen kunnen we Hem leren kennen.
Daaruit alleen leren we de volheid van het gebed des Geestes voor ons in Ef. 1:17 kennen en de
gezegende en praktische vrucht ervan in Kol. 1: 9, 10.
Niemand heeft deze kennis van God uit zichzelf. Zelfs kan geen prediker helpen ze aan te brengen
tenzij dan alleen onder en door de bediening van het Woord. Zijn eigen gedachten zijn van geen
waarde. Alleen in zoverre hij in staat is ons dit Woord te doen verstaan, kan hij ons van enige
dienst zijn. Hij kan zelf dwalen en zeer gemakkelijk in plaats van een hulp een belemmering zijn.
God heeft Zichzelf in Zijn geschreven Woord, in de Schriften der waarheid en in het levende
Woord, Zijn Zoon, Jezus Christus geopenbaard. Door het „meegedeelde Woord” dat de Heilige
Geest in onze harten openbaart, beginnen we Hem te leren kennen, Hem Wie te kennen het leven
is. Dat is de enige hoofdreden waarom het geschreven Woord ons gegeven is. Het is ons niet maar
gegeven als een boek om ons algemene ontwikkeling te geven of ter raadpleging maar om ons de
onzienlijke God bekend te maken.
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Waartoe lezen we het, ja, waarom openen we het? Wat is of behoort ons doel bij het lezen te zijn?
Lezen we een gedeelte dat iemand voor ons opgezocht heeft? Lezen we dit gedeelte omdat we iemand beloofd hebben dit te zullen doen? Of openen we het en zetten we ons ervoor met het ene bepaalde doel: God er in te vinden, Zijn gedachten te ontdekken, Zijn wil te weten te komen?
Zij die zich niet op deze wijze met het Woord bezig houden, maken uit hun gedachten en voorstellingen hun eigen god. Zij moeten terugvallen op wat zij menen hun god te zijn. Duizenden maken
hun goden met eigen hand van hout, steen of brood. Nog meer duizenden maken hem uit hun eigen
brein. Daar zij Gods Woord niet kennen, kennen zij ook God niet, Die Zich daarin geopenbaard
heeft.
De waarheid hiervan treedt sterk naar voren in wat men noemt de „openbare eredienst”. Hoe velen
aanbidden „de onbekende God”, dienen zichzelf en doen wat welgevallig is in hun eigen ogen en
zoeken slechts bevrediging voor hun smaak. Daar is de grote waarheid: God is Geest en die Hem
aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid (d.i. in ware geest). Indien zij Hem niet
kennen, spreken zij van de soort van godsdienst die zij verkiezen als van: „Dat bevalt me goed” of
„Zo heb ik het gaarne”, alsof die zogenaamde „plaatsen der aanbidding” slechts voor die mensen
zijn die ze bezoeken om te doen wat hun bevalt, zonder daarbij het woord moeten te bedenken dat
het geheel van wat aanbidding heet, beheerst.
Aanbidding moet er alleen in de geest zijn. We kunnen God, Die een Geest (beter: Die Geest) is,
niet aanbidden met onze ogen door te zien op datgene wat gedurende de godsdienstoefening gebeurt. We kunnen Hem ook niet aanbidden met onze neus door het opsnuiven van de geur van wierook, die bij ceremoniën of in andere gevallen gebruikt wordt. We kunnen God niet aanbidden met
onze oren door het luisteren naar muziek hoe goed die ook weergegeven mag worden. Neen, aanbidding kan niet plaats hebben door een onzer zinnen of door alle bij elkaar genomen. Ze moet
geestelijk zijn en niet zinnelijk (d.i. door de zinnen). De aanbidders moeten geestelijke aanbidders
zijn, want „de Vader zoekt ook dezulken die Hem zo aanbidden.” Hoe vele van zulke ware aanbidders zouden wel onze kerken en kapellen bezoeken? Hoe velen aanbidden nog ,,de onbekende
God” (Hand. 17:23).
Hoe is het mogelijk dat, wanneer de ware God gekend werd, de grote, hoge en heilige God, Die
niet in tempels woont met handen gemaakt, de God in Wiens oog de hemelen niet rein zijn, en Die
aan Zijn engelen dwaasheid ten laste legt, hoe is het mogelijk, vragen we, dat iemand die Hem kent
zich slechts een ogenblik kan voorstellen dat Hij een gemeente die de Bijbel tot een tekstboek gemaakt heeft, zou kunnen „zoeken”, er behagen in zou kunnen scheppen, ze aannemen of aanzien?
Hoe zou Hij bijvoorbeeld kunnen luisteren naar een dame die een solo zingt waarbij zij zo hoog uithaalt als zij kan en een noot zo lang aanhoudt als haar mogelijk is? Is het dat wat de grote en oneindige God zoekt? Moet het hart zich op deze wijze met Hem bezighouden? Beslist niet. Hoe groter de onkunde aangaande God is, des te holler en oppervlakkiger zullen de begeleidende verschijnselen van de z.g. openbare godsdienstoefening zijn.

LEVEN DOOR GELOOF
Het getuigenis van de Schrift is, dat op hetzelfde ogenblik waarop onze betrekking met God begint,
Hij ons een geschenk geeft. Wij komen in betrekking tot God te staan door het verhaal te geloven,
dat Hij gegeven heeft van Zijn Zoon en datzelfde geloof, dat ons tot kinderen Gods maakt, verzekert ons van de gave van Gods rechtvaardigheid. Inderdaad geeft God ons hierin Zijn grootste genade, en wat ons ook na deze mag overkomen, niets kan in belangrijkheid uitgaan boven de gave
van Zijn rechtvaardigheid. En precies zoals het bezit van geld een mens rijk maakt, en een goede
gezondheid maakt, dat hij gezond is, zo maakt de gave van de rechtvaardigheid een mens rechtvaardig in de ogen van God. Zij die Gods gave van de rechtvaardigheid bezitten, zijn gerechtvaardigd. De gerechtvaardigden zijn rechtvaardig.
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In Gods grote boodschap, verhaald in de brief aan de Romeinen, wordt uiteengezet dat deze rechtvaardigheid is voor allen en op allen, die geloven (3: 22); deze rechtvaardigheid staat niet in verbinding met de wet, maar de wet en de profeten geven er getuigenis van (3: 21); het is Gods eigen
rechtvaardigheid en komt alleen door het geloof tot de mens, opdat dit alles geheel uit genade kan
zijn (4: 16). Hij, die deze rechtvaardigheid niet heeft, kan op geen enkele wijze voor God staan.
De nationale geschiedenis van Israël vanaf de Sinai tot het einde van de Handelingen periode is het
verhaal van een ijverige, toegewijde, maar niettemin vergeefse poging om rechtvaardigheid te verwerven; dat wil zeggen die positie voor God, die Hij vroeg alvorens hun Zijn zegeningen te geven.
Later in de Handelingen periode zei Paulus: ,,Ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver hebben tot
God.” Rom. 10:2. Dit is inderdaad het getuigenis van de Heilige Geest over hun toewijding.
De geschiedenis van de andere volken (de Heidenen) voor dezelfde periode toont, dat door hen
geen enkele poging werd gedaan om een of andere positie voor God te verkrijgen. Niettemin was
het noodzakelijk voor Paulus te erkennen, dat de Heidenen, die nooit rechtvaardigheid najaagden,
rechtvaardigheid hadden verkregen, zelfs die door het geloof. Israël echter, dat ijverig rechtvaardigheid nastreefde, had die niet verkregen. Zie Romeinen 9: 30-31. Ter verklaring van deze vreemde toestand zegt Paulus kortaf, dat dit kwam omdat Israëls nastreven van rechtvaardigheid niet is
volgens geloof, maar door de werken van de wet. Geloof was het enige beginsel op grond waarvan
God met hen gehandeld zou hebben, maar zij weigerden met Hem te handelen in deze van God
gestelde weg.
Geloof moet het beginpunt zijn in het nieuwe leven in Christus Jezus. Wanneer wij onze positie
voor God zouden onderzoeken, indien wij zouden willen beoordelen de werkelijkheid van onze
verlossing en wegen de zuiverheid van onze vergeving, laten we er dan aan denken, dat deze dingen tot ons komen door middel van ons geloof. Dit geloof wordt het onze als resultaat van het geloof, dat wij stellen in het verhaal, dat God gaf van Zijn Zoon. Het komt door geen ander middel en
het wordt op geen andere manier verkregen.
Het verhaal van de twee blinden zoals dat verteld wordt in Mt. 9: 27-31 is zeer leerrijk ten opzichte
van het geloof. Zij volgden de Heer roepende: „Gij Zone Davids, ontferm u onzer.” Zij gingen
hetzelfde huis binnen, waarin Hij verbleef en daar vroeg Jezus hen: „Gelooft gij, dat ik dat doen
kan?” Zij antwoordden Hem: „Ja, Heer.” Het is welbekend, dat mensen, die in het nauw zitten,
alles zullen proberen. Dit kan heel goed het geval geweest zijn met deze twee mensen. Zij kunnen
geredeneerd hebben, dat het hun niets zou kosten als ze dit probeerden, en dat het, zelfs als het niet
zou baten, in ieder geval niet zou schaden. De vraag van de Heer beproefde hun houding en zij beweerden nadrukkelijk, dat zij werkelijk geloofden, dat Hij in staat was hen te genezen. Op hun verklaring en aanspraak van geloof in Zijn kunnen om hun het gezicht te hernieuwen, raakte de Heer
hun ogen aan en zei: ,,U geschiede naar uw geloof.” De werkelijkheid van hun geloof werd getoond door de resultaten. Hun ogen werden geopend.
Dat deze mannen het gezicht nodig hadden, dat zij ernstig het gezicht verlangden, dat zij het bij de
juiste Persoon zochten, dat zij er ernstig om baden, al deze feiten blijken duidelijk. Maar het werd
niet verleend door hun nood, verlangen of gebeden. Het werd hun verleend door middel van hun
geloof.
Zo is het ook, wanneer wij in contact komen met God. Dat wij vergeving, verlossing en rechtvaardigheid nodig hebben, is duidelijk. De behoefte daaraan wordt sterk gevoeld door allen, die overtuigd zijn door de Geest. Onze God kan deze dingen verschaffen en wij kunnen die ernstig verlangen en ze zoeken met voortdurend gebed. Maar deze kostbare gaven zullen nooit gegeven worden
volgens onze behoefte, verlangen of gebeden. Zij zullen gegeven worden door middel van ons ge-
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loof. Zij worden de onze op het ogenblik, dat wij het verhaal geloven, dat God ons gegeven heeft
van Zijn Zoon. Deze grote les leren wij uit de handelingen van de Heer met deze twee mannen,
maar het is niet de enige les.
Volgend op het herstel van het gezicht gaf de Heer Jezus deze mannen nadrukkelijk de opdracht
niemand iets hiervan te vertellen. Dit uitdrukkelijk bevel beproefde het karakter van hun geloof.
Was het van zodanige aard, dat het hun levens kon leiden, en kon volharden en zegevieren over hun
ijver, wensen en verlangens? Indien zij door geloof willen leven, zullen zij Hem bij Zijn woord
nemen en dienovereenkomstig handelen. Maar, hoewel zij in staat waren zichzelf het gezicht te
verzekeren, waren zij niet in staat er door te leven. Zij verspreidden de zaak in het rond; bijgevolg
namen zij Hem niet bij Zijn woord en hun daden waren er mee in strijd. Niemand kan zeggen, wat
het resultaat geweest kan zijn, indien hun geloof deze proef had doorstaan. Het is mijn mening, dat,
aangezien op dat ogenblik nog maar vijf discipelen uitverkoren waren, deze twee een plaats hadden
kunnen ontvangen onder de twaalven. Aldus zouden zij onder hen geweest zijn, die boven alle andere mensen het voorrecht zullen hebben om op twaalf tronen te zitten om de twaalf stammen Israels te richten.
Laten wij van deze handelwijze van onze Heer met deze twee mannen leren, dat, wanneer onze
betrekking tot God eenmaal werkelijkheid is geworden, wanneer wij onder de rechtvaardigen geteld worden dankzij Gods grote daad van rechtvaardiging, wanneer wij eenmaal in staat zijn te zeggen: „Eens was ik blind, maar nu zie ik”, dat dan een andere waarheid op onze levens van toepassing wordt. Deze waarheid werd het eerst uitgesproken door Habakuk en door Paulus herhaald in
drie van zijn brieven: ,,De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” In deze woorden wordt verklaard, dat geloof het beslist noodzakelijke grondbeginsel is, waardoor wij van dag tot dag leven,
en de kwaliteit van ons leven zal in overeenstemming zijn met ons geloof. Velen zijn in staat zich
het leven in Christus door het geloof te verzekeren, maar weinigen zijn in staat door het geloof te
wandelen, nadat Gods gave verkregen is. Op alle grondslagen zullen zij, die door geloof leven komen tot een hoger gebied van dienst en zegening op die dag, dat hun ware dienst werkelijk begint.
Er is zoveel misverstand met betrekking tot het geloof, dat we de betekenis opnieuw zullen moeten
onderzoeken. Wij moeten onze denkbeelden over het geloof in overeenstemming brengen met
Gods Woord en ontkomen aan het oppervlakkig denken van de wereld over dit onderwerp. Het
woord geloof heeft een populaire betekenis, die vreemd is aan de Schrift.
In de Bijbel wordt het geloof vaak in werking gezien, en zonder uitzondering wordt vermeld, dat
het de daad is van God bij Zijn woord te nemen en dienovereenkomstig te denken, te handelen of te
antwoorden. In het Woord van God is dit alleen geloof en in ons leven kan slechts dit ooit als geloof beschouwd worden. Geloof in Jezus Christus is niets meer en niets minder dan het verhaal geloven, dat God van Hem gegeven heeft. Dit moet de eerste daad van geloof zijn in het Christelijk
leven, Het resultaat hiervan zal zijn, dat de degene die gelooft onmiddellijk een goed deposito aan
geloof zal bezitten. Dit zal hem zodanig uitrusten, dat hij zaken kan doen met God en voor God.
Hier te beginnen voegen wij, telkens wanneer wij God geloven en in overeenstemming met dat geloof antwoorden, geloof toe aan ons geloof. Een mens kan veel of weinig geloof hebben. Hij kan
zwak zijn in geloof of sterk in geloof. Geloof kan opgestapeld worden en de achting van de mens in
de ogen van God zal zijn in overeenstemming met zijn geloof. Geloof komt door gehoor, maar het
moet Gods Woord zijn, dat gehoord wordt. Alleen zij, die geloof bezitten, kunnen door geloof leven.
Een dergelijke majestueuze verklaring als: „De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”, is geschikt om bij vele gelegenheden vermeld en aangehaald te worden, zonder dat ernstige aandacht
geschonken wordt aan haar betekenis of enige eerlijke poging gedaan wordt de waarheid uit te
drukken, die ze bekend maakt voor het dagelijks leven. Het feit, dat wij goed bekend zijn met de
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woorden van een vers, wil nog niet zeggen, dat zijn waarheid ook in ons leven is opgenomen. Wij
moeten de ernstigste aandacht schenken aan de Schriftuurlijke betekenis van „De rechtvaardige zal
door geloof leven.”
Daar de roeping om door geloof te leven tot ieder kind van God (de rechtvaardige) is gekomen, is
het een ernstige fout te denken, dat deze roeping beperkt is of slechts van toepassing is op zekere
personen, die geen zichtbare of regelmatige bron van inkomsten hebben, zoals de meeste mensen
doen. Bovendien is het slechts vleselijke hoogmoed voor deze personen om te beweren, dat zij door
geloof leven, omdat zij geen geconstateerde vergoeding voor hun diensten ontvangen. Op dit idee
is zo geweldig de nadruk gelegd, dat de meeste mensen geloven, dat, indien iemand een vast inkomen heeft, indien hij een handel heeft waarin hij geregeld werkt om het onderhoud voor zich en
zijn gezin te verdienen, dat hij nooit onder diegenen kan zijn, die door geloof leven. Zulke ideeën
maken het geloofsleven tot niets anders dan een vertrouwen op God voor voedsel en kleding, door
het te plaatsen op het laagst mogelijke stoffelijke peil. Bovendien, indien dit de betekenis is van
leven door geloof, dan is zulk een leven onmogelijk voor de meeste gelovigen.
Overdenk dit concrete voorbeeld. De schrijver bedient het Woord Gods aan een groep bestaande uit
ongeveer veertig gezinnen. Zonder uitzondering hebben deze allen regelmatige salarissen en inkomens. Zij hebben bekwaamheden, bedrijven en zaken, waarmee zij inkomens verdienen, die aan
hun behoeften voldoen. Welnu, volgens de populaire theorie van geloofsleven, leeft geen van deze
„kostwinners” door geloof; want om dat te doen zouden zij hun werk in de steek moeten laten, zich
ontdoen van hun zaken, dan uitgaan om het Evangelie te prediken, alleen vertrouwend op de goedheid van God en de liefdadigheid van de mensen voor hun onderhoud. En het meest tragische van
alles is het idee, dat iemand niet leeft door geloof dan wanneer zijn kleren slecht passen en van de
goedkoopste soort zijn en zijn voedsel net zo eenvoudig is als dat van Johannes de Doper. Zulke
ideeën zijn on-Schriftuurlijk, want naar het voorkomt, zal een mens, waar God voor zorgt, niet karig en armelijk verzorgd zijn.
De apostel Paulus leefde door zijn bekwaamheid als tentenmaker; niettemin leefde hij door geloof.
Hij onderhield zijn medewerkers, die een dergelijke bekwaamheid misten, maar deze leefden ook
door geloof. Met deze voorbeelden voor ogen kunnen wij tot geen andere conclusie komen dan dat
vertrouwen op God voor voedsel en kleding niet de betekenis is van „leven door geloof”.
Er zijn mensen, die door hun vernuft leven. Zij geven de gedachte bekwamer te zijn dan hun collega’s, die ze er onder doen lijden, wanneer zij zich met hen inlaten. Hun handigheid om dit te doen
geeft hun een zekere hoeveelheid wereldse zekerheid en zelfvertrouwen.
Vele mensen leven door hun geld. Zij hebben grote kapitalen opgehoopt en dit geeft hun een gevoel
van overwicht, macht en zelfvertrouwen. Inderdaad leven zij zo volledig door hun geld, dat zij, als
ze het verliezen, dikwijls zelfmoord plegen. Zij leven zo zeer door hun geld, dat ze niet zonder
kunnen leven,
De aard van het nieuwe leven in Christus is van een dergelijke heerlijkheid, dat, wanneer het ten
volle tot uitdrukking komt, deze vragen erdoor worden gewekt: Hoe leeft deze man en waardoor
leeft hij? Wat is de bron van zijn zekerheid, vertrouwen en vrede? Hoe kan hij zo'n ingewortelde
vreugde hebben tegenover zulke tegenslagen? Hoe kan hij aan alle kanten in de moeilijkheden zitten en toch nooit bekommerd zijn; verslagen zijn en toch nooit wanhopig; vervolgd en verworpen
zijn, maar nooit verlaten? Hoe kan een mens in vertrouwen het werk voortzetten, dat de Heer hem
te doen gaf, wat ook de resultaten mogen zijn? Hoe kan hij zo vol vreugde voortgaan het Woord
aan te kondigen, wanneer dat Woord nooit aanvaard wordt? Hoe kan hij weigeren zijn toevlucht te
nemen tot aardige verhaaltjes, wanneer de mensen aardige verhaaltjes vragen van hen, naar wie zij
luisteren?
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Wordt zo’n leven gesteund door de dienst, die de mensen vervullen, de gebeden, die zij aanbieden,
of de wetten, die zij houden? Wordt een dagelijks leven, dat God vereert, geschraagd door de werken, die iemand doet of door het geloof, dat hij bezit? Deze vragen zijn al beantwoord. Indien de
rechtvaardigen leven voor de eer van God, indien hun wandel Hem welbehaaglijk zijn, indien hun
levens van zodanige aard zijn, dat God met hen in gemeenschap kan komen, dan leven zij door geloof; zij wandelen door hun geloof. Te proberen een dagelijks leven tot eer van God te leven met
andere middelen dan geloof is net zo onmogelijk als te trachten in deze wereld te leven zonder
voedsel en water.
In de tekst in Habakuk wordt verklaard, dat de gelovige zal leven door zijn geloof. Het woord zijn
maakt hier een door en door persoonlijke zaak van. Hier moet de nadruk op gelegd worden, aangezien zeer weinigen een of andere geloofsbelijdenis hebben, die oprecht hun persoonlijk geloof genoemd kan worden. Zelfs met betrekking tot de zogenaamde belangrijkste leerstukken is hun geloof dat van een kerk, groep of richting. Zonder enige twijfel kan van de meeste belijdende Christenen gezegd worden, dat zij geen persoonlijk geloof hebben met betrekking tot dergelijke belangrijke waarheden als de Godheid van Christus of de geboorte uit een maagd. Terwijl zij belijden in
beide te geloven, doen zij dat uitsluitend, omdat hun kerk of richting houdt dat die dingen waar.
zijn.
Indien hun kerk anders zou leren, zouden zij het er gaarne mee eens zijn en geloven, dat hij slechts
een mens was en de onwettige zoon van een gevallen vrouw.
Men kan instemmen met leerstukken, die waar zijn, maar dit kan geen geloof genoemd worden.
Niets kan werkelijk geloof genoemd worden dan die goddelijke overtuigingen, die gebaseerd zijn
op het horen van Gods Woord, het getroffen zijn door de Geest van God ten opzichte van Zijn geloofs waardigheid, dan het zodanig geloven, dat Gods boodschap juist onze gedachten worden met
betrekking daarop. Zoals te voren beweerd is, komt geloof alleen door het gehoor en op geen andere manier. Het is het horen van het Woord Gods en niets anders. Degene, die overtuigingen mist die
langs deze weg gekomen zijn, is verstoken van geloof. Voor deze is het onmogelijk te leven door
geloof, want de mens kan niet leven door wat hij niet bezit.
De populaire opvatting van geloof, die tegenwoordig de heersende is, is er een, waarbij geloof
wordt toegeschreven aan hen, die in tijden van grote ellende of droefheid in staat zijn hun ogen te
sluiten voor elk vijandig feit, hun geesten voor elke werkelijkheid en dan denken, dat „alles sal reg
kom”. Neem bijvoorbeeld het geval van iemand, wier kind gevaarlijk ziek is aan een of andere
menselijkerwijs ongeneeslijke ziekte. Met geringschatting voor de hopeloosheid van de toestand,
houdt zij vol, dat het kind beter zal worden. Van een dergelijke houding wordt dikwijls gesproken
als „groot geloof”. In de Schriftuurlijke betekenis van het woord zal zo’n houding echter nooit door
God aanvaard worden als geloof. Geloof komt door horen, dat wil zeggen door het horen van de
boodschap van God, en het geloof van deze vrouw, dat haar kind beter zal worden, is niet gefundeerd op een of andere verklaring van God.
We moeten beseffen, dat het erg gemakkelijk is te geloven, dat iets waar is, als wij dat graag waar
zouden wensen. De menselijke geest is zo, dat hij bijna automatisch ieder feit, dat er mee in strijd
is, buiten zal sluiten, en dan zal geloven, dat iets waar is, terwijl er in het geheel geen grond aanwezig is voor een dergelijk geloof. Het is voor ons bijna onmogelijk te geloven, dat een rapport juist
is, dan wanneer wij graag willen dat het juist is.
Maar, zal iemand vragen, geloofde Abraham dan niet dat hij een zoon zou hebben uit Sara, terwijl
er hoegenaamd geen grond was voor zijn geloof? Veronachtzaamde hij niet geheel en al het feit,
dat zijn eigen lichaam verstorven was en Sara’s schoot evenzeer?
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Beslist niet. Zelfs had nooit iemand een zekerder grond voor zijn geloof dan Abraham, toen hij geloofde, dat hij een zoon zou hebben uit Sara. Hij had een speciale boodschap van God ontvangen,
die hem zei, dat het zo zou zijn. Hij stond tegenover de feiten van eigen en Sara’s gevorderde leeftijd, maar hij weigerde deze Gods belofte in diskrediet te laten brengen. Hij had alle recht om in het
onmogelijke te geloven, het onwaarschijnlijke en wonderlijke, omdat hij een verklaring van God
had. Hij geloofde God en dienovereenkomstig dacht hij en maakte hij plannen. Zijn geloof werd
hem tot rechtvaardigheid gerekend.
Voor iemand besluit door geloof te leven, zou het goed zijn de boeken te onderzoeken en te zien, of
hij geloof heeft om op te leven. Abraham was niet zwak in geloof. Hij had er een gewoonte van
gemaakt God bij Zijn woord te nemen en dienovereenkomstig te handelen. Toen hij werd geroepen
om naar een plaats te gaan, die later zijn eigendom zou worden, gehoorzaamde hij en ging hij uit
niet wetende waar hij komen zou. Lot ging met hem, maar verwierf geen geloof, omdat hij niet
handelde op grond van een boodschap van God. Met het oog op deze dingen zou het voor allen
goed zijn stil te staan en te zien wanneer en waar we in ons leven God bij Zijn woord namen en er
zodanig op antwoordden, dat het ons tot geloof gerekend kon worden. Hebben wij zogenaamde
„hoofd waarheden” geloofd eenvoudig omdat zij werden gehouden door groepen, waar wij gemeenschap mee wilden hebben, maar geweigerd naar sommige zogenaamde „bij waarheid” te handelen, omdat deze geacht werd betwistbaar te zijn. Indien ja, dan is al ons strijden voor wezenlijke
of fundamentele dingen helemaal geen geloof, maar puur eigenwillige dienst. We kunnen denken,
dat het gemakkelijk is om God bij Zijn woord te nemen en te antwoorden in overeenstemming met
wat het Woord vraagt, maar velen zullen, indien zij zichzelf onderzoeken, ontdekken dat zij telkens
weer hebben gefaald, wanneer zij door God beproefd werden met betrekking tot bepaalde „bij
waarheden”. Laten we een paar voorbeelden nemen. Het kan zijn, dat de lezer zal ontdekken dat hij
op bepaalde punten gefaald heeft.
In Genesis 2:7 vertelt de Maker van de mens ons, hoe de mens werd gemaakt en wat hij is.
Het vertelt ons, dat God de mens formeerde uit het stof der aarde, in des mensen neusgaten de
adem des levens blies en dat zo de mens een levende ziel werd. De man van geloof zal, wanneer hij
door de Geest getroffen is, God met betrekking tot deze tekst bij Zijn woord nemen en dienovereenkomstig denken. Hij zal geloven, dat de mens een levende ziel IS. Hij, die niet door geloof leeft,
zal deze duidelijke verklaring verwerpen. Hij zal volhouden, dat God een lichaam maakte, en niet
een mens, en hij zal verder volhouden, dat de mens een ziel heeft, niet dat hij een ziel is. Wanneer
wij volhouden, dat dit niet is, wat God zei, zullen wij verwezen worden naar het complimenteus
slot van een brief (1 Th. 5:23), waar de natuur van de mens NIET het onderwerp is. Zo wordt Gods
bewering betreffende de zaak vertroebeld en tegengesproken door een bewering, die niet op de
zaak slaat. Wanneer wij er verder op staan, dat Gods verklaring aangaande het onderwerp ontvangen en geloofd wordt, zal men ons vertellen, dat de zaak onbelangrijk is. Wanneer de mensen dit
punt bereiken, houden wij op aan te dringen of de zaak vol te houden, ten volle beseffend, dat zij
niet geneigd zijn God bij Zijn woord te nemen en dienovereenkomstig te denken.
1.

2.
Velen zullen volhouden, dat de tekst, die wij als eerste voorbeeld gebruikten, voor betwisting
vatbaar is; wij hebben dus niet het recht er op aan te dringen, dat de mensen „onze uitleg” daarvan
geloven. Maar laten we een tekst nemen, die zo duidelijk is, dat in twijfel trekken onmogelijk is. In
Jozua 1: 2 hebben wij een zeer stellige verklaring, door God gedaan, waarin Hij zegt: „Mozes is
dood”. Woorden konden niet duidelijker spreken, maar slechts weinigen zijn er, die God hier bij
Zijn woord kunnen nemen en dienovereenkomstig handelen. Zij denken, dat Mozes nog leeft; daarom geloven zij het verhaal niet, dat God van Mozes heeft gegeven. De vleselijke mens zal zeggen
„onbelangrijk”. De mens van geloof zal zeggen „Gods openbaring” en in overeenstemming er mee
denken. Zo doende zal hij geloof verwerven in de ogen van God.
3.

In Handelingen 2: 34 lezen wij: „David is niet opgevaren in de hemelen.” Dit is ten stellig-
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ste een „onorthodoxe” bewering, daar alle „goed orthodoxe mensen” geloven, dat David in de hemel is. Zij, die zichzelf aan de „orthodoxie” toevertrouwd hebben, kunnen niet vrij zijn te leven
door geloof. Zij, die hun leven onherroepelijk aan de waarheid toevertrouwd hebben, zijn vrij te
leven en te wandelen door geloof.
4.
Neem tenslotte als voorbeeld Paulus’ verklaring in Handelingen 17: 24, dat God niet woont
in tempelen met handen gemaakt. De mensen zijn zo geneigd te geloven, dat ieder gebouw, waar
mensen bijeenkomen voor eredienst, een huis Gods is, dat zij met een uiterste poging er toe kunnen
komen te geloven wat God in deze tekst verklaard heeft. Niettemin zal, daar God verklaard heeft,
dat hij niet woont in tempelen, met handen gemakt, de mens van geloof weigeren te menen, dat een
of ander gebouw „het huis Gods” is.

Sommigen, die deze regels lezen, zullen beweren, dat de gegeven voorbeelden zo onbetekenend
zijn, dat zij de moeite van het overwegen niet waard zijn. Zij zullen beweren, dat in Gods oog de
positie van een mens op generlei wijze beïnvloed zal worden door wat hij gelooft aangaande het
feit of Mozes dood of levend is. Toegegeven dat deze dingen „onbetekenend” zijn. Zij werden uitgekozen juist, omdat zij zo onbelangrijk schenen. Een miljoen van zulke „onbelangrijke” dingen
kan in het Woord van God gevonden worden, en hij, die allen gelooft en dienovereenkomstig handelt, heeft een goed en belangrijk deposito van geloof verkregen. Bovendien beproeft God in de
regel de mensen niet met betrekking tot de zogenaamde grote en belangrijke dingen.
“Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig”. Lukas 16:10.
Geloof heeft geen fundament zonder Gods verklaring. Het is van een zo grote macht, dat de mensen vervreemd worden van de wereld en al zijn bekoring. De overwinning, die de wereld overwint,
is die van ons geloof. Geloof maakt het mogelijk voor de mensen de lof te minachten, het verwijt
en de hoon van hen, die weinig weten van de waarheid en er ook niet veel liefde toe voelen. Het
trekt de ogen van de mensen af van de tijdelijke eerbewijzen van deze wereld en zet hun gedachten
en verlangens op Gods eeuwige eerbewijzen en heerlijkheid.
Vele eersten zullen de laatsten zijn, is de verklaring van onze Heer. Hij, die leeft door geloof, kan
verzekerd blijven, dat hij onder de eersten zal zijn. Op een andere plaats zegt Hij: „Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” De mensen van geloof kunnen vertrouwen op hun plaats
onder de uitverkorenen. De dagvaarding van ieder mens zal op die dag in overeenstemming met
hun geloof zijn. Zelfs zij, die dapper gediend hebben, zullen geen beloning ontvangen, tenzij hun
dienst het resultaat was van God bij Zijn woord te nemen en dienovereenkomstig te dienen.
Hier volgen nog eens de verklaringen van God:
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods”. Rom. 10: 17.
“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen”. Hebr. 11: 6.
“Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde”. Rom. 14: 23.
OTIS. Q. SELLERS.
Met betrekking tot het rechtvaardigend geloof zou nog iets meer te zeggen zijn, We doen dit hier
niet. Slechts een enkele opmerking. Elk geloof rechtvaardigt in zekere zin. Maar onder rechtvaardigend geloof verstaat de Schrift geloof in Christus’ geloof en in Gods toerekening van Zijn gerechtigheid aan ons. Rom. 3: 22 zegt, dat de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Christus is en
vs.. 26 dat Hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Hierover later nader.
P.
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HEILIGING
Nr. 3.
Afzondering „voor” en afzondering „van”.
We hebben in het voorafgaande gedeelte gezien, dat de oorspronkelijke betekenis van het woord
„heiliging” in het Hebr. O.T. die is van afzondering. Het is echter nodig dit punt ook in het N.T.
voort te zetten voor wij ons overtuigd kunnen houden, dat de oorspronkelijke betekenis van het
woord noodzakelijkerwijze een deel is van de leerstellige betekenis ervan. Laat ons bijvoorbeeld de
woorden van Joh. 10: 36 nemen: ,,Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft.” Hier
kan geen gedachte aan reiniging van bezoedeling voorliggen, want de Zoon Gods was altijd: „heilig, onnozel (= onschuldig), onbesmet, afgescheiden van de zondaren,” Hebr. 7: 26. Het woord
heeft hier zijn oorspronkelijke betekenis van afzonderen tot een bijzonder doel en de tekst staat tot
op zekere hoogte gelijk met die van 1 Petr. 1: 20: „Die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld.”
De gedachte van afzondering voor algemeen gebruik wordt gevonden in 1 Tim. 4: 4, 5:
„Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijks, met dankzegging genomen zijnde,
want het wordt geheiligd door het Woord Gods en door het gebed.”
Deze passage is een deel van een tamelijk ingewikkeld gedeelte dat handelt over de leer der duivelen (= demonen) die verbiedt om te huwen en gebiedt zich „van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen.” De gemeente werd aangevallen
door valse leraars, die leraars der wet wilden zijn, „niet verstaande noch wat zij zeggen, noch wat
zij bevestigen”, 1 Tim. 1: 7. De hedendaagse gelovige is niet onder de wet. Het ceremoniële onderscheid tussen spijzen is ter zijde gezet. En de Here Zelf heeft gezegd: „Daar is niets van buiten de
mens in hem ingaande hetwelk hem kan ontreinigen,” Mk. 7: 15. Voor de reine zijn alle dingen
rein. Wat in het vleeshuis (vroeger de vleesmarkt) verkocht wordt, is geoorloofd gegeten te worden.
Men ondervraagt niet om des gewetens wil, 1 Kor. 10: 25. Het is geheiligd. Dit betekent niet dat
het heilig gemaakt is of vrij van bederf, maar veeleer, dat het afgezonderd is als gepast en nuttig
voedsel.
Op Mk. 7: 15-23 wijzend, schrijft de apostel in zijn Brief aan de Romeinen:
,,Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets
onrein te zijn, dien is het onrein,” Rom. 14: 14.
Hier hebben we in het Grieks voor „onrein” het woord gemeen (= ongewijd) wat de tegenstelling is
van geheiligd in 1 Tim. 4. In beide teksten geldt het niet de vraag van een zedelijke hoedanigheid
die innerlijk tot het voedsel behoort maar die van aanneming van het woord Gods dat alle spijzen
rein maakt.
De gedachte van afzondering, noodzakelijk om aangenaam te zijn voor een dienst, een gedachte die
vervat is in heiliging, wordt duidelijk gezien in 2 Tim. 2: 21:
,,Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren.”
Niemand kan heilig worden door zichzelf te reinigen, maar door zich af te zonderen van de dwaling
en van hen die ze leren, kan hij „geheiligd” worden, afgezonderd tot aangename dienst.
Een passage waarheen de geest zich t.o.v. de verhouding tussen afzondering en heiliging vanzelf
wendt, is 2 Kor. 6: 14-7: 1.
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„Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de
ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming
heeft Christus met Belial of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging
heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijkerwijs
God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en
zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Here en
raakt niet aan hetgeen onrein is en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn en
gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Dewijl wij dan deze beloften
hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking (Gr.: de heiligheid) in de vreze Gods.”
Een eenvoudige ontleding van deze passage herleidt het onderricht ervan tot de volgende schets:
A1 6: 14-16. Heiliging negatief bezien: „Doe niet”.
B1 6: 16. Beloften: Zoals God gezegd heeft.
C1 6: 17. Daarom: Ga uit- Raak niet aan- Wees afgezonderd.
B2 6: 18-7: 1. Beloften: Zegt de Almachtige.
C2 7:1. Laat ons onszelf reinigen.
A2 7: 1. Heiliging positief bezien: Voleindigende.
Laat ons de termen onderzoeken die gebruikt worden in deze korte passage. Elk ervan is een facet
(kant) van de veelzijdige leer der heiliging gezien in het licht der afzondering: „ongelijk juk, mededeel, gemeenschap, samenstemming en samenvoeging, deel, gaat uit, scheidt u af, raakt niet
aan, reinigt uzelf van besmetting.” Hier worden tien zinrijke termen gebruikt die allen samengevat
kunnen worden in de sluitrede: voleindigende de heiliging. Het onderzoek ervan zal ons lonen.
Het ongelijke juk. Vanzelf denkt men bij deze beeldspraak aan dienst en ’s Heren woorden in Mt.
11: 29 en die van Paulus in Filipp. 4: 3 rechtvaardigen deze toepassing ten volle.
We denken ook aan het verbod van Deut. 22: 10: „Gij zult niet ploegen met een os en een ezel tegelijk.” Wat echter voor de Nederlandse lezer niet zo duidelijk is als dit voor een Jood die de Levietische wet kende en die bekend was met de Septuaginta (zoals de meeste Joden waren) is, dat de
betekenis van het woord heterozugeoo (anders jukkig zijn) ook het huwelijk insluit. Want de enige
tekst waarin het woord in de Septuaginta nog voorkomt, is Lev. 19: 19, waar onze vertaling het
weergeeft door ,,te doen hebben” (Gij zult geen tweeërlei aard uwer beesten laten samen te doen
hebben), maar de betekenis is: paren.
De twee grote indelingen der mensheid waarop hier aan het begin van de lijst gewezen wordt, zijn
niet die van rijk en arm, hoog en laag, Jood en Heiden, maar: gelovige en ongelovige. Het is vergeefs te denken aan praktische heiliging waar gelovige en ongelovige onder een juk komen. Dit wil
natuurlijk niet zeggen, dat er geen betrekkingen onderhouden kunnen worden, want dan zou men,
naar de apostel zegt, uit de wereld moeten gaan, 1 Kor. 5:10. Als medeschepselen kunnen we alle
mensen helpen en de dingen van het dagelijkse leven met hen behandelen, welke ook hun houding
tegenover God is. Als dit niet het geval was, dan zouden de bakker, de chauffeur, en verder allen
die deel uitmaken van het maatschappelijk leven van de conversatie met de gelovige buitengesloten
zijn, tenzij ook zij van even dierbaar geloof waren. Deze verhouding echter verschilt zeer veel van
die, waarin men een ongelijk juk met een ongelovige heeft aangetrokken. Het verschil wordt gevonden in Joh. 17: 15: „Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
van den boze.”
De ware positie van de gelovige is „in de wereld”, Joh. 17: 11, maar niet „van de wereld”.
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Mededeel. Het woord door „mededeel” vertaald, is metochè; het verwante woord metochos is in
Heb. 1: 9 vertaald door: „medegenoten” in Hebr. 3:1, 6:4 en 12:8, door „deelachtig”, Gr.: deelhebbers, in Luk. 5: 7 door „medegenoten”. Het onderricht van de apostel toont duidelijk aan, dat elke
handeling tussen ’s Heren volk en de ongeredde die beschouwd kan worden als de vorming van een
deelgenootschap niet in overeenstemming is met het beginsel der heiliging en niet volkomen tot het
einde leidt, de voleinding en de heiligheid.
Gemeenschap (koinoonia). De grondbetekenis van dat woord is: iets gemeenschappelijks hebben.
Het wordt vier keer vertaald door gemeenschap in 1 Joh. 1: 3-7, waar evenals in 2 Kor. 6 sprake is
van „licht en duisternis”. Er kan geen gemeenschappelijke grond zijn voor licht en duisternis; zij
zijn uiterste tegenstellingen en kunnen niet tegelijk bestaan.
Samenstemming (sumphoonesis). Hiervan komt ons woord symphonie, gebruikt voor een zeker
muziekstuk, waarin meerdere instrumenten gehoord worden. In Luk. 15: 25 is het in de Engelse
Bijbel vertaald door „muziek”, in de St. Vert. door „gezang”. In plaats van harmonie, volle samenklank, zal niets anders dan er disharmonie in de oren des Heren klinken als we overgaan tot de samenstemming met een ongelovige en er zal slechts een onzeker geluid tot de mensen uitgaan.
Deel (meris). Als we er aan herinneren, dat dit woord ook in Kol. 1:12 voorkomt en dat het bijna er
mee synonieme (bijna gelijknamige) woord meros gebruikt wordt in Joh. 13: 8 (deel) is er geen
verder commentaar meer nodig.
Samenvoeging (sugkatathesis). Naar de woordafleiding betekent dit: een samen neerplaatsing, een
neerplaatsen naast. Het gebruik en de traditie herleiden het tot het samen neerwerpen van dezelfde
urn (grote kruik) van de uitgebrachte stemmen van hen die dezelfde mening over een zaak hadden.
De samenstemming die hier in 2 Kor. 6:16 bedoeld wordt, is een vrijwillige deelname die iets gemeenschappelijks insluit. En welke gemeenschappelijke basis kan er zijn tussen de tempel Gods en
de afgoden? De ene is een gebouw der waarheid, de andere een der leugen.
Hoewel de les uitgedrukt door het gebruik van deze vijf woorden: mededeel, gemeenschap, samenstemming, deel en samenvoeging noodzakelijkerwijze een negatieve is, die kracht bijzet aan de
waarheid, dat heiliging een algehele negatie is van zulke gemeenschap en overeenstemming, moeten we het vitale (hoofd) belang van de ware gemeenschap niet uit het oog verliezen.
We hebben dit reeds gezien in ons tweede onderdeel waar we wezen op de openingswoorden van
het onderricht van Hebreeën over heiliging.
,,Want èn Hij Die heiligt èn zij die geheiligd worden, zijn alle uit één.”
Mogelijk kan een zeer huiselijke illustratie de lezer in staat stellen onze mening te vatten. Veronderstel, dat u een voorbeeldig echtgenoot en vader kende, die elke avond, zodra het kantoor sloot,
rechtstreeks naar huis ging. Wat zou hij er van denken als u hem op zekere dag aansprak en zei:
„Dag Meneer, ik ben zo blij te zien, dat u „afgezonderd” zijt van cinema’s, biljarts en kaartspel.”
Hij zou vreemd opkijken. Immers het werkende en positieve beginsel dat zijn daad beheerste was
zijn liefde tot vrouw en gezin en al de huiselijke banden; de andere dingen werden niet gedaan, zij
kwamen zelfs in het geheel niet in de gedachte op.
Zo nu ook met de ware heiliging; „afzondering van” is maar de negatieve en minder belangrijke
zijde; afzondering voor is de levende en actieve. Heb. 13 wordt vaak verkeerd aangehaald als de
klemtoon alleen gelegd wordt op de negatieve zijde en men zegt: „Zo laat ons dan uitgaan buiten
de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.” De tekst luidt echter: „Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.” Het volgende vers ondergaat eveneens
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vaak gelijke mishandeling: „Want wij hebben hier geen blijvende stad.” De ware magneet wordt
echter niet gevonden in de afwezigheid van een stad hier, maar in de aanwezigheid van een stad
daar: „maar wij zoeken de toekomende.”
Terugkerend tot 2 Kor. 6 vinden we dezelfde trekken. We lezen niet alleen van het „uitgaan”, „zich
afscheiden” en van het niet „aanraken van wat onrein is”, maar we leren ook van de tempel van de
levende God:
„Gij zijt de tempel des levenden Gods.”
„Ik zal ulieden aannemen en Ik zal u tot een vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren
zijn, zegt de Here, de Almachtige.”
Het ligt niet in de bedoeling de absolute behoefte tot afzondering door dit alles te verkleinen. Wat
we trachten aan te tonen is, dat we ons afzonderen moeten van het kwade omdat we het goede aanhangen; „afzondering van” iets is op zichzelf nog niet de vervulling van de Schriftuurlijke idee van
heiliging.
De conclusie, uitgedrukt in 2 Kor. 7: 1 eigent zich meer om later in deze reeks artikelen bekeken te
worden. De gedachte aan voleindigde heiligheid is de hoofdsteen van de structuur (tekstbouwwerk)
en we hebben eerst nog andere trekken te onderzoeken die dichter bij het fundament liggen.
„Een afbeelding voor den tegenwoordigen tijd.” (S.V. heeft dien tijd, wat onjuist is).
In het voorafgaande hoofdstuk beschouwden we 2 Kor. 6: 14-7: 1 voor zover het dat bijzonder aspect van het hoofdonderwerp verlichtte, het beginsel der afzondering „tot” als wel „van” tot doel
heeft. We vonden in die passage niet alleen de aanmoediging: uit te gaan en zich af te zonderen,
maar ook: het onreine niet aan te raken en zichzelf te reinigen van alle besmetting des geestes en
des vlezes. Dit is een allerbelangrijkst beginsel der heiliging dat we nu verder willen bekijken.
In de Brief aan de Hebreeën wordt een aantal termen gebruikt als: reinigen enz. met een beschouwing waarvan we ons onderzoek zouden kunnen beginnen. De schrijver van Hebreeën echter keert
zich naar de typen en schaduwen van de wet om zijn onderricht te illustreren en in lijn hiermee zijn
ook wij overtuigd, dat indien het gewicht van het onderricht onder de ceremoniële wet niet werkelijk gevoeld wordt, we nimmer het onderricht van de Brieven ten volle zullen waarderen. Indien de
lezer in het bezit is van het boek, getiteld: „Filosofie van het voornemen der behoudenis” door D.s.
James B. Walker, Doctor in de Theologie, dan zal hij bemerken, dat we veel aan deze schrijver te
danken hebben voor de gedachten in deze regels hier ontwikkeld. Dr. Walker stelt de zaak zo:
„Het was daarom noodzakelijk, om de rechte beoefening van de ware aanbidding in het hart te bevorderen, dat de Israëlieten bekend gemaakt werden met de heiligheid Gods. De zaak waarop het hier aankomt en die we moeten oplossen, is
deze: Hoe kon de uitbeelding van Gods heiligheid in de geest der Israëlieten ingedrukt worden.
Er was geen voorwerp in de stoffelijke wereld die de uitbeelding van Gods heiligheid in de geest kon overbrengen. Die
gedachte moest daarom in zekere vorm geschapen worden en door de zintuigen in hun geest worden opgenomen. Voor
dat bijzondere doeleinde moest dus iets worden aangesteld. Het plan deze gedachte te scheppen om tegemoet te komen
aan de gesteldheid des geestes moest bestaan in een reeks vergelijkingen.”

Deze, reeks vergelijkingen, waarbij een groep afgezonderd wordt die reiner is dan de andere, ligt in
velerlei opzicht tot basis der ceremoniële wet en de tijd die we besteden om onszelf hiermee op de
hoogte te stellen, zal ten volle vergoed worden.
Hoewel het einddoel van de ceremoniële typologie was Gods heiligheid te openbaren, was het
noodzakelijk aan de buitenkant te beginnen en van stap tot stap naar het middelpunt te gaan. Deze
buitenkant was de scheidingslijn getrokken tussen het volk Israël en de overige volken der aarde.
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Wanneer de opstanding en de opname?
Nr. 3.
Voor we nu verder onderzoeken over opstanding en opname, rekening houdende met wat Paulus er
over zegt, moeten we eerst de lezer herinneren dat men onderscheid moet maken tussen gelovigen.
We hebben dat in andere geschriften uitvoerig uiteengezet, en willen hier dus slechts enkele aanduidingen geven.
Het geloof kan betreffen:
God (als Schepper),
De Here Jezus (als Behouder),
Christus-Jezus (als de Verheerlijkte).
Het geloof kan daarbij die voorwerpen des geloofs in mindere of meerdere mate omvatten.
Geloof in God, wil nog niet zeggen wedergeboorte. De meeste „gelovigen” behoren tot de eerste
groep, zowel die van het O.T. als de zogenaamde „christenen”. Ook de Joden, de Mohammedanen
en mogelijk vele „heidenen”. Deze niet wedergeborenen zullen eens voor de grote witte troon verschijnen (Op. 20:12) om geoordeeld te worden.
Bij de wedergeboorte (of geboorte van boven) behoort geloof „tot-in” Christus (als Behouder) en
dat geloof houdt dus in: erkentenis van zonde en noodzakelijkheid van behoudenis, Godheid van
Christus, bekering „tot-in” Hem. Deze groep is dus tamelijk begrensd. Men moet echter niet denken dat alleen zij, die leefden na Christus’ eerste komst, er deel aan hebben. Ook menig gelovige
van het O.T. kan er toe behoren. Men denke aan de Psalmen en de reeks geloofsgetuigen van Heb.
11. Zie verder ook Aanhangsel No. 1.
Deze wedergeborenen zijn „kinderen” Gods, hebben deel aan het aionische leven op aarde (in vermogen bij hun wedergeboorte, in werkelijkheid bij hun opstanding ten laatste dage). Over die opstanding handelen de teksten die we in het schema hebben opgetekend. De „kinderen” Gods behoren nog tot de sfeer van Adam, tot de „oude” schepping, dus nog niet tot de „nieuwe” schepping
waar alles geestelijk is.
Tot de nieuwe schepping behoren de „zonen” Gods, die, volgens Rom. 6 met Christus geestelijk
gestorven zijn, en dus deel hebben aan Zijn gerechtigheid. Hun geloof is „in Christus-Jezus”.
Doch, behalve de „kinderen” en de „zonen”, zijn er ook nog gelovigen die tot de volle wasdom
gekomen zijn (Ef. 4: 13), leden van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, volmaakt in Hem
(Kol. 2: 10). Ze zijn als het ware met Hem vereenzelvigd en in de geest gekomen tot de eindtoestand van 1 Kor. 15:28, waar God alles in allen is. Zij, die tot deze groep behoren en in Gods kracht
naar hun positie wandelen, kunnen het wit bereiken, de prijs hunner roeping: de volle gemeenschap
met Christus (Fil. 3: 8-14), waartoe behoort: de uitopstanding uit de doden (Fil. 3:11 Griekse
tekst) waarvan Paulus, toen hij aan de Filippensen schreef, nog niet zeker was er toe gekomen te
zijn. Over deze uitopstanding zullen we verder spreken (ook in Aanhangsel No. 2). We willen eerst
nagaan wat Paulus zegt over de opstanding der anderen.
Zoals we reeds hierboven zagen, stemmen de omstandigheden der opstanding, waarvan Paulus
vooral in 1 Thes 4 en 1 Kor. 15 spreekt, volkomen overeen met de omstandigheden door andere
schrijvers opgegeven. Doch we vinden echter ook nog enkele aanduidingen, die we elders niet vinden:
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1° Dat eerst de doden opstaan, daarna de levenden veranderd worden.
2° Dat hun lichaam een geestelijke bestaanswijze krijgt.
3° Dat ze samen opgenomen worden in wolken.
4° Dat ze de Here tegemoet gaan in de lucht en aldus altijd met Hem zullen zijn.
Omdat Paulus ook verwijst naar de dag des Heren, de bazuin en Michaël, schijnt het wel, dat die
opstanding ook in de dag van Jehovah moet vallen, en waar er geen nieuwe tijdsaanduiding gegeven wordt aan hen die op de hoogte waren van het vroeger onderwijs der Schrift en dus aan de oude
opstandingsdag moesten denken, waar de andere omstandigheden en in het bijzonder Christus’
komst met al Zijn heiligen (engelen) (1 Thes. 3:12; 2 Thes. 1: 7) dezelfde zijn, schijnt het geheel
aangewezen te zijn de dag dier opstanding te laten samenvallen met die waarvan O.T. en Evangelien spreken. Ook 1 Kor. 15: 23 kan in die richting wijzen, omdat er slechts van één opstanding van
gelovigen die „van Christus” zijn, sprake is.
(In verband met 1 Kor. 15: 23 kan men enig voor behoud maken, daar het in dit hoofdstuk gaat over „zonen”, en alle
anderen misschien buiten beschouwing blijven. Dit is zeker het geval met de ongelovigen, daarom is er hier ook geen
sprake van hun oordeel vóór de grote witte troon. De uitdrukking „die van Christus zijn” (v. 23) schijnt echter toch
meer algemeen kinderen en zonen aan te duiden.
Deze opvatting krijgt nog meer kracht, als men rekening houdt met v. 18: „die in Christus ontslapen zijn,” en dit vergelijkt met Openb. 14: 13, waar het over „kinderen” gaat.
Men zegge niet dat „levend gemaakt worden” van v. 22 iets anders is dan een gewone opstanding. Vers 22 verwijst
door het woordje „want” naar v. 21 dat van de opstanding der doden spreekt. Een dode kan slechts opstaan als hij weer
levend gemaakt is. „Levendmaken” wordt zelfs van planten gezegd (v. 36) en is dus zeker niets heel bijzonders.)

Waar we dus geen goede reden hebben om die opstanding op een andere dag te plaatsen, wil dit
niet zeggen, dat de opstanding waarvan Paulus spreekt, juist op hetzelfde ogenblik van de laatste
dag valt als de opstanding der O.T. gelovigen. En daarbij is in elk geval de aard der opstandingen
verschillend. Het is vooral hier dat we niet mogen verwarren tussen wat de „kinderen” en de „zonen” betreft. Zoals we al aanmerkten, behoren de „kinderen” nog tot de aardse, Adamietische sfeer,
tot de oude schepping. Zij hebben deel aan het aionische leven op aarde, zij beërven de aarde (Mat.
5:5) gedurende de toekomende aioon.
(Men verwarre dit niet met het „beërven” van Gods Koninkrijk in 1 Kor. 6:9; 15: 50; 2 Thes. 1: 5; Gal. 5: 21. Hier gaat
het over een Koninkrijk in de hemel. Dit kon niet beërfd worden door „vlees en bloed”, d.i. de mens in zijn stoffelijke
bestaanswijze.)

Nergens wordt er gezegd dat hun lichaam een verandering van bestaanswijze ondergaat. Het lichaam der levenden wordt ook niet veranderd, doch wordt werkelijk levend, d.i. blijft niet meer aan
ziekte en dood onderworpen, blijft niet „stervend”. Hun lichaam is dan waarschijnlijk gelijk aan dat
van Adam vóór de val. Hij was toen een levende ziel. Van deze werd eerst na de val gezegd: „stervende zult gij sterven”. We mogen ook veronderstellen dat hun lichaam gelijk is aan dat des Heren
toen Hij op aarde was (1 Joh. 3: 2).Dat lichaam was aan de zwaartekracht onderworpen en kon niet
ten hemel varen. Zo ook het hunne niet.
Het is eerst in verband met de „zonen”, dat Paulus spreekt van een radicale verandering van het
lichaam. In plaats van verderfelijkheid, oneer, zwakheid, namelijk een „ziellijke” (Gr. tekst) bestaanswijze, komt er onverderfelijkheid, heerlijkheid, kracht, namelijk een geestelijke bestaanswijze. Terwijl we nu het beeld van de stoffelijke mens Adam dragen, zullen de „zonen” bij hun opstanding of verandering, het beeld van de „ophemelsen” dragen (1Kor. 15:49-Gr. tekst).
Dat geestelijk lichaam is niet meer onderworpen aande zwaartekracht der aarde en die „zonen”
kunnen dus opgenomen worden in de lucht. Zij kunnen zowel in de „hemel” zijn als op aarde.
(We moeten aannemen dat een mens die een geestelijk lichaam heeft, dit ook tijdelijk een stoffelijke vorm kan geven
als hij op aarde verschijnt. Zie Lukas 24: 39 en de zichtbare verschijningen van Jehovah in het O.T. Zie ook Aanhang-

Uit de Schriften 1947

Pagina 59

sel N° 3 over het opstandingslichaam.)

De volgende tabel geeft een en ander op overzichtelijke wijze weer.

We kunnen nu nog nader trachten te bepalen op welk ogenblik van de Dag des Heren de opstandingen plaatsvinden.
Bij de „zonen” moeten we de twee getuigen van Op. 11:12 rekenen, aangezien ze opstijgen ten hemel. Nu weten we echter dat die opstanding der 2 getuigen plaats heeft bij de aardbeving en het
begin der zevende bazuin, dus op de morgen van de dag des Heren. Ook Ps. 49: 15 schijnt over
„zonen” te handelen en zegt: „De oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond; maar
God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen: want Hij zal mij opnemen.” We besluiten
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dus dat het waarschijnlijk is dat de „zonen” bij het begin van de dag des Heren opstaan, veranderd
worden en opgenomen worden.
Voor wat de „kinderen” betreft, hebben we geen juiste opgave, doch het feit dat hun lichaam bij de
opstanding geen verandering in bestaanswijze ondergaat, en ze dus op aarde blijven en blootgesteld
zouden zijn aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van die dag om te komen, kan ons doen veronderstellen dat ze pas op het einde van de dag des Heren, dus bij de komst op aarde van de Here,
opstaan.
Al de bovenstaande gegevens laten ons toe, met enig voorbehoud betreffende het juiste uur der opstanding, het volgende schema samen te stellen. Hieruit blijkt dat, zonder enig gegeven te verwaarlozen, zonder uit te kiezen wat voor een bepaalde zienswijze nuttig zou kunnen zijn, alles betreffende het einde der aioon, de komst van Christus, de opstanding, enz. ten nauwste samenpast, al
zijn de gegevens verspreid over geheel Gods Woord. Er is niet de minste tegenstrijdigheid, wel een
bewijs van de ingeving der gehele Schrift.
Laat ons nu nog een en ander nagaan over het ogenblik der opname.
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Het Evangelie van Mattheus
No. 2
De drie grote Redevoeringen
Mt. 5-7, 13 en 24-25.
Er zijn drie bijzondere redevoeringen in het Mattheus evangelie die we samen moeten bekijken:
De Bergrede, hfdst. 5-7.
De Gelijkenissen, hfdst. 13.
De Profetieën op de Olijfberg, hfdst. 24, 25.
Elk dezer heeft duidelijk het koninkrijk op het oog.
In de Bergrede spreken de zaligsprekingen, die in het begin van hfdst. 5 staan, van het koninkrijk
der hemelen. De vraag over het klein of groot zijn in het Koninkrijk, en over het ingaan erin wordt
mede in dit eerste hoofdstuk besproken. In hfdst. 6 wordt in het gebed dat aan de discipelen als
voorbeeld geleerd wordt, gebeden om de komst van het Koninkrijk en het Koninkrijk Gods moet
boven alles gezocht worden. Hfdst. 7 keert tot het thema over het ingaan in het Koninkrijk terug.
Na de verwerping die zo duidelijk in Mt. 12 geleerd wordt, volgt een reeks gelijkenissen die handelen over de „verborgenheden van het koninkrijk der hemelen”. Over deze gelijkenissen is in de
breedte geschreven in de aan deze reeks (Mt. XII) voorafgaande delen.
(Wij handelden er over in „Uit Israëls Profetie”).
De derde redevoering is de grote profetie, die onmiddellijk volgde na de woorden van Christus in
Mt. 23: 39: „Gij zult Mij niet meer zien totdat gij zult zeggen: Gezegend is Hij die komt in de
naam des Heren.”
Deze profetie heeft betrekking op het „einde” als de Zoon des mensen, zal komen in heerlijkheid,
als Daniëls profetie vervuld zal worden, als de dagen van Noach nogmaals op aarde zullen komen
en de volken voor de Heer vergaderd zullen worden om Zijn oordeel over het ingaan in het Koninkrijk te vernemen. Het ingaan in het Koninkrijk is het telkens terugkerende thema in deze verheven
Schriftgedeelten. We zullen dit beter inzien wanneer we er een meer in onderdelen afdalend onderzoek aan wijden.
In de Bergrede die in het eerste gedeelte van Mattheus staat, het deel dat bijzonder betrekking heeft
op de Zoon van David, wordt de wet van Mozes aangehaald en de tempel te Jeruzalem vermeld.
Verder is sprake van het offeren op het altaar, het gevaar van te komen voor de Grote Raad en in de
Gehenna (onjuist vertaald door Hel) het zweren van eden, de ceremoniën in de synagogen, het vasten en het zalven van het hoofd, het verwijzen naar Salomo in al zijn heerlijkheid, en het wijzen op
de Heidenen in tegenstelling tot hen die toegesproken worden. Dit alles in de rede wijst erop dat zij
in de eerste plaats op Israël betrekking heeft.
In Mt. 24 en 25 worden zij die toegesproken worden, gehaat door alle volken; het evangelie dat in
de gehele wereld gepredikt zal worden, zal zijn tot een getuigenis voor alle volken.
Als de Koning komt en op de troon Zijner heerlijkheid zit, zullen alle volken voor Hem vergaderd
worden. Op hen wordt de wet van Mozes niet toegepast. „Voor zoveel gij dit een van deze Mijn
minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dit Mij gedaan”, Mt, 25: 40. Dit is de wet die hier over
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het al of niet ingaan in het Koninkrijk beslist. Dit loopt parallel met Rom. 2: 26: „Indien dan de
Voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden?” Dit bredere aspect van Mt. 24 en 25 en de verwijzing naar „alle volken” zijn zeer terecht in
dat gedeelte geplaatst dat Christus doet zien als de Zoon van Abraham.
De gelijkenissen van de verborgenheden van het koninkrijk spreken zowel van Israël als de volken
in het einde der eeuw en wel onder de beelden van de tarwe en het onkruid en de vissen.
We moeten nu onze aandacht meer specifiek vestigen op de plaats en het oogmerk van de Bergrede. Dit doen we in het volgende hoofdstuk.

De vrees voor organisatie
Binnen de kring der U. d. S. lezers is meermalen de behoefte gevoeld om gemeenschap te hebben
met anderen, die hetzelfde inzicht delen en eens geestes zijn. Evenzo vaak heeft men echter geaarzeld dit verlangen in de daad om te zetten, uit vrees een nieuwe organisatie op te bouwen en daarmee een nieuwe sekte. Het is goed, dat wij een teer geweten hebben inzake al onze daden, maar
tegelijkertijd moeten wij niet toelaten, dat een on-Schriftuurlijke verbeelding ons belet te verwerkelijken wat een schriftuurlijk verlangen zou kunnen zijn.
WAT IS EEN SEKTE?
We lezen in Hand. 5: 17 van de sekte der Sadduceeërs, en in 15: 5 van de sekte der Farizeeërs. In
Hand. 24: 5 vinden we de term: de sekte der Nazareners. Hier wordt steeds hetzelfde woord gebruikt voor twee sekten, die kennelijk niet van God waren, en eveneens voor de ware gemeente
Gods, De Apostel neemt het woord, dat door Tertullus in 24: 5 gebruikt wordt, in zijn verdediging
over en zegt:
„Maar dit beken ik u, dat ik, naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der Vaderen alzo
dien.” (Hand. 24 :14).
Hairesis-sekte is afgeleid van Haireomai-kiezen (Fil. 1: 22; 2 Thess. 2: 13; Hebr. 11: 25).
Het Schriftuurlijke begrip van sekte is „zelf-keuze”, en is een werk van het vlees (Gal. 5: 20; 1 Kor.
11: 19 ketterijen). Een groep gelovigen, die hun eenheid met elkaar en met de opgestane Heer willen doen blijken, kunnen er niet schuldig aan staan „een nieuwe sekte” te vormen, wanneer zij zo
handelen. Wanneer on-Schriftuurlijke gebruiken, leiders of begrippen toegestaan worden, dan zouden deze afwijkingen de ongewenste naam verdienen en dergelijke „zelfkeuzen” moeten wij tot
elke prijs schuwen.
Een van de meest belangrijke dingen, die we voor ogen moeten houden bij iedere poging om in
deze tijd een vergadering te vormen, is de toestand, die de gezamenlijke Christenheid had bereikt in
de dagen van de Apostel Paulus. De tweede brief aan Timotheus toont een Gemeente in puin, waarvan alleen het fundament nog over en zichtbaar is. Dientengevolge kan de tucht, die mogelijk was
zolang de gemeente nog stond, niet langer in werking gezet worden. In plaats dat Timotheus gelast
wordt zijn tuchtbevoegdheden op anderen uit te oefenen, wordt hij aan gespoord die op zichzelf toe
te passen. Het fundament zelf draagt het zegel:
„Een iegelijk, die den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.” (2: 19).
Het persoonlijke klinkt uit zulke woorden als deze:
„Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt” (niet anderen reinigt) (2: 21).
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Timotheus moet zich „stellen tegen” ongoddelijk ijdel roepen, de begeerlijkheden der jonkheid
„vlieden”, rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede „najagen” met degenen, die de Heer aanroepen uit
een rein hart. Vragen, die dwaas en zonder lering zijn, moet hij verwerpen, in de wetenschap, dat
zij ruzies voortbrengen (2 Tim. 2), Deze plaatsen schijnen in het algemeen aanwijzing te geven,
hoe de Heer denkt over het bijeenkomen van de Zijnen.
In de vroegste tijden lezen we van „de gemeente in het huis” (Rom. 16: 5; Kol. 4: 15) van deze of
gene. Wij geloven, dat de afval, die zich alom vertoont, de getrouwen er opnieuw toebrengen zal op
deze oorspronkelijke manier bijeen te komen. Wanneer dat plaats vindt, zullen de huiselijke hoedanigheden van de opziener en diaken uit 1 Tim. 3 beter gewaardeerd worden. Het ligt voor de
hand, dat men niet bijeen kan komen in het huis van een broeder, die wegens gebrek aan gezag
maakt, dat het gedrag van zijn kinderen aanstoot geeft. Evenmin kan de bijeenkomst gehouden
worden in een huis, waar geen eenheid is tussen man en vrouw. Met betrekking tot de vraag naar
leraars geloven wij, dat, wanneer de gelovigen des Heren bijeenkomen, het niet lang zal duren, of
een of twee zullen er blijk van geven, dat zij „getrouwe mensen zijn, bekwaam om ook anderen te
leren” en die als zodanig erkend zullen worden.
Voor wie medeleden van het Ene Lichaam zijn, is het een voorrecht, dat door het samenwerken van
ieder deel het lichaam toeneemt in opbouw van zichzelf in liefde. Laat ons tot elke prijs een loutere
vermeerdering van „Vergaderingen” vermijden. Laten wij elke toenadering tot een „sekte” vermijden, maar laten wij als medeleden van een lichaam elkaar trachten op te bouwen met alle middelen, die door het Woord worden gewettigd en geheiligd, om elkaar op te bouwen in het geloof.
„Alsdan spreken, die den HERE vrezen, een ieder tot zijnen naaste: De HERE merkt er toch op
en hoort, en daar is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degenen, die den HERE vrezen en voor degenen, die aan zijnen naam gedenken.” (Maleachi 3: 16).
N. BAALBERGEN.

De Parel der Gelijkenissen
No. 2.
De twee zonen (Lukas 15 :11-32).
„Iemand had twee zonen” (Luk. 15:11). Met dergelijke woorden wordt nog een gelijkenis ingeleid
in Matth. 21. Daar worden de twee zoons door hun vader opgeroepen om in zijn wijngaard te werken, en het komt hier aan op de aard van hun antwoord. De eerste zei: „Ik ga heer, maar hij ging
niet”; de tweede zei: „Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch.” Geen woord van
berisping over de aanvankelijke weigering van de tweede, daar alle aandacht integendeel geconcentreerd wordt op het feit, dat hij uiteindelijk berouw kreeg en ging. Zo ook in de gelijkenis
van de verloren zoon.
De vader uit geen woord van berisping, maar verheugt zich in zijn terugkeer en heet hem met open
armen welkom thuis.
Oppervlakkig geoordeeld zou men zeggen dat dit een beloning geven voor de zonde is. Het is de
oudste broer, die de zonden van zijn jongere broer in herinnering brengt en voor zijn eigen rechtschapenheid opkomt:
„Zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst, maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met
mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit opgemaakt heeft
met de hoeren, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten.” (Luk. 15: 29, 30).
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Deze „vele dienstjaren”, deze voortdurende waarneming van de bevelen van de vader vinden een
weerklank in Fil. 3, waar de Apostel zegt: „Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.” Maar in
plaats van hieraan vast te houden, houdt hij het voor vuilnis in vergelijking met zijn alles vinden in
Christus.
Aan het slot van de gelijkenis van de verloren schapen, waarmee Lukas 15 begint, lezen wij:
„Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan
over negenennegentig gerechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.” (Lukas 15:7).
Ook hier weer zou men gemakkelijk in de dwaling kunnen vervallen, dat waarachtige rechtvaardigheid afbreuk gedaan wordt en beloning voor de zonde gegeven wordt. Dat is echter niet het geval. Het soort rechtvaardigheid moet hier goed in het oog gehouden worden, een rechtvaardigheid
van de wet en van het vlees; een rechtvaardigheid, die nooit zijn waarachtige behoefte aan genade
en de liefde van de Heiland erkent. Dit onderwerp wordt nog eens behandeld in Lukas, in de gelijkenis van de Farizeeër en de Tollenaar. De Farizeeër was zeer zeker niet „zo als de andere mensen
zijn”, anders kon hij niet behoord hebben tot ,,de meest nauwgezette sekte van de Joodse godsdienst”; hij was geen rover, onrechtvaardige, echtbreker, wat alles in zijn volle waarde genomen
kan worden. Hij was het minst van al „als deze tollenaar”. Toch kennen wij de conclusie. We kennen de plechtige uitspraak van de Heer:
„Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een
ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” (Luk. 18:14).
De verheffing van eigengerechtigheid is zo verfoeilijk in het oog van God, dat deze niet verdragen
kan worden. De nederige boetedoening van de „zondaar” of de „verloren zoon” is de enige geestesgesteldheid, die aangenomen wordt voor de troon van God.
Als het voor de menselijke natuur mogelijk zou zijn om een volmaakte rechtvaardigheid voort te
brengen, zou dat heel wat waard zijn.
En het zou zelfs ver uitgaan boven de genade der boetedoening. Maar volmaaktheid wordt alleen
maar in de persoon van Christus gezien. Alle mensen hebben gezondigd en zelfs hun „rechtvaardige” daden maken hen dikwijls hard, koud en zelfverheven. Zelfs de Apostel maakt in Rom. 5 een
onderscheid tussen een „rechtvaardig man” en een „goed man”, een onderscheiding die helaas nog
altijd mogelijk is, zolang de menselijke natuur is zoals ze is.
C. H. WELCH.

Vraag en Antwoord
3.
Vraag: De verlorenen zullen een eeuwige straf hebben te ondergaan. Hoe kan dit als men geen onsterfelijkheid der ziel aanvaardt. Ondergaat dan de „ikheid” die straf?
Antwoord: In Gods oordeel is geen uniforme straf zoals de leer der middeleeuwse hel die heeft:
allen voor eeuwig in een brandend vuur. Heel de uitvinding van die hel is puur menselijk.
Er zijn in Gods oordeel trappen. Geen uniforme straf voor allen. Ook hier zullen evenals in de leer
des heils groepen moeten worden onderscheiden.
Luk. 12:47 wijst daar op:
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„En die dienstknecht welke geweten heeft den wil zijns heren en zich niet bereid noch naar zijn
wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden maar die dezelve niet geweten heeft en
gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden.”
De Schrift spreekt van een eeuwige pijn, Mt. 25 :46, een eeuwig vuur, Jud. 7, een eeuwig oordeel,
Mk. 3: 29, Heb. 6: 2, een eeuwig verderf, 2 Thess, 1: 9.
Dit zijn alle toekomstige straffen. Evenals het eeuwige (aionische) leven eerst begint met de toekomende eeuw (aioon), gelijk de Schrift duidelijk twee maal zegt (zie Mk. 10: 30 en Lk. 18: 30) en
niet reeds hier of bij de dood, zo komen die oordelen ook pas in de toekomende eeuw. Reeds hieruit volgt dat de verlorenen tussen het sterven en hun opstanding niet door die straffen getroffen
worden.
Maar hebben zij dan met dat al geen onsterfelijke ziel, zal men vragen. De Schrift zegt dat God
alleen onsterfelijkheid heeft, 1 Tim. 6:16, dus geen schepsel in zichzelf. Ook niet de mens. Maar
hoe kunnen zij dan een eeuwig oordeel krijgen? „Eeuwig oordeel”, „eeuwig vuur”, „eeuwige pijn”
en „eeuwig verderf” wil niet zeggen dat zij die het treft onsterfelijk zijn, maar dat die straffen de
hele toekomende eeuw doorgaan. Het oordeel enz. is eeuwig, beter aionisch of met een woord uit
eigen taal gevormd eeuws, niet zij die het treft. Zij leven niet eeuwig. Het bewijs geeft Jud. 7. Sodom droeg de straf van het aionische vuur. D.w.z. een voorproef van wat God in de toekomende
eeuw als een Zijner straffen zal gebruiken, de vuur- en zwavelregen. Deze komt de gehele toekomende eeuw door als een oordeel voor zekere zware zonden. Maar daarom hebben de bewoners
van Sodom nog niet eeuwig geleefd al droegen zij de straf van het aionische vuur. Noch ook ondergaan zij die thans nog. We zullen ons begrip over „eeuwigheid” en „eeuwig” moeten wijzigen
en het moeten vervangen door „aioon of eeuw” en „aionisch of eeuws”. Eerst dan komen we tot
een goede oplossing. Dan zullen we zien dat de „ziel” op zichzelf niet onsterfelijk is, de onsterfelijkheid komt alleen door verheerlijking (zie 1 Kor. 15: 52, 53), en dat het oordeel aionisch is, want
God behoudt de toorn niet „eeuwiglijk” (in filosofische zin genomen).
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UIT DE SCHRIFTEN
DEEL XIX

No. 7 en 8

JULI-AUG.1947

TOT NUTTIGE STICHTING
IV
VERKEERDE EN GOEDE NAVOLGING
„Geliefde, volg het kwade niet na maar het goede. Die goed doet is uit God maar die kwaad doet,
heeft God niet gezien.” 3 Joh.: 11.
De heerszuchtige Diotrefes waarover in deze Brief ook geschreven wordt, was een slecht voorbeeld
voor de gemeente welker voorganger hij was. Hij zoekt de eerste te zijn, d.w.z. niet aller dienaar,
maar de heerser over allen. Hij snaterde niet alleen met boze woorden tegen Gods ouderling (Oudste), Johannes, maar deed ook slechte werken. Hij ontving de reizende broeders niet en verhinderde
hen die dit wel wilden doen. Allereerst met het oog daarop schrijft Johannes de bovenstaande
tekstwoorden; hij vervat ze evenwel in zulk een vorm dat ze van een bijzondere tot een algemene
waarheid worden gemaakt.
Het kwade voorbeeld. Wanneer men een kind, een jongere en zelfs ook een oudere over enig
kwaad onderhoudt, dan krijgt men in de regel als uitvlucht te horen: Die of die doet het ook. Dit is
dan een soort verontschuldiging die zeggen wil: Ik doe het niet alleen, ik volg hem slechts na. Een
nagevolgd kwaad schijnt men minder erg te vinden dan een zonde die men iemand anders niet ziet
doen. Het bewijs op het kwade voorbeeld dient dus om eigen zonde gedeeltelijk, zo niet in het geheel, te bedekken.
Geopend door een voorman, stromen gaandeweg duizenden anderen door een bres in het zedelijk
leven die deze geslagen heeft. Zulk een bres wordt dan niet alleen breder, men durft steeds meer,
maar ook meer tot en bolwerk voor eigen verontschuldiging. Als zo velen het doen, is het toch zo
erg niet.
Johannes richt zich hier tegen en brengt de zaak van de gewoonte over op die van het beginsel. Hij
zegt niet: Nu ja, als het zo gebruikelijk is geworden, dan is het zo erg niet. Neen, hij zegt: Die het
kwade doet, heeft God niet gezien.
De mens volgt makkelijk het kwade na. Veel meer dan het goede. Het eerste valt hem veel lichter
omdat dit met zijn natuurlijke geneigdheid meer strookt. Het goede na te volgen gaat moeilijker.
Daarvoor is zelfverloochening nodig.
In deze fel bewogen tijd, nu allerlei dammen van het zedelijke en godsdienstige leven, die voorheen
de stroom der menigte nog binnen de perken hielden, doorbroken worden, wordt het kwade niet
minder nagevolgd. Ook door gelovigen. Nu kan men een verkeerde maatstaf aanleggen en kwaad
noemen wat nog geen werkelijk kwaad is. De norm voor het kwaad ligt in de eis: God lief te hebben boven al en zijn naaste als zichzelf. Indien iets gedaan wordt met het oog daarop, maar dat ingaat tegen de menselijke traditie of de gewoonte, dan kan men dit geen kwaad noemen. Maar Gods
recht en ’s naasten welzijn moeten er door bevorderd worden. Waar dit niet het geval is, geldt Johannes’ woord: Volg het kwade niet na.
Die goed doet is uit God. Dit goed doen is maar niet eens een goede daad doen maar een geregeld
goed doen. Dit legt de apostel aan als kenmerk der geboorte uit God. Zeker, een gelovige kan in
een zonde vallen maar niet in de zonde blijven liggen. Met belijdenis van schuld zal hij wederkeren
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tot het goede. Anderzijds, een die kwaad doet, maakt zijn levenspraktijk ervan. Hij moge dan ook
eens een goede daad verrichten, het kwaaddoen zit hem in het bloed en hij doet het van harte. Zulk
een heeft God niet gezien, die is geheel en al onbekend met Hem.
In onze tijd is er een sterke doorwerking van het kwaad. Kwaad is alles wat tegen de vorm van
Gods redelijke wet in gaat. Veel ervan is uit navolging. Laat ons als gelovigen hiertegen waken en
ons steeds de vraag stellen: Worden we beheerst en geleid door het gevoelen dat in Christus was.
Zo ja, dan zullen we niet het kwade, ook niet uit navolging doen maar het goede.
Tegenover de zonde hebben we de wet te stellen met haar: Gij zult niet. Gij zult niet doen alles wat
de liefde tot God, de Heilige, Goede, Barmhartige en Lankmoedige en tot de naaste vertreedt. Dat
anderen dit wel doen, heft de norm niet op. De norm ligt niet in de mens, hij is niet zijns zelfs, maar
in God. Niet in een wordende Godà la Hegel, maar in een zijnde God uitgedrukt in de naam Jehovah of Jahweh, in Hem Die was en Die is en Die zijn zal. Al wie kwaad doet, gaat of rechtstreeks
tegen Hem in en schroeit daarmee zijn geweten toe of eert een wordende god waarbij men zelf bepaalt wat goed is. Dat is dan datgene wat men in overeenstemming meent of heet te zijn met het
wordende. Maar dit leidt tot allerlei willekeur. Zulken hebben God, de Zijnde, niet gezien; ze gaan
op in het wordende waarbij het kwaad een ontwikkelingsfase is tot verdere wording. Er zijn blijvende zedelijke normen die niet overschreden mogen worden. De Schrift geeft ons die. Laat onze
daden beheerst worden door Gods normen en onze wandel zijn in liefde tot God en de naaste.

EEN DING IS NODIG
No. 3.
Let op haar invloed t.o.v. onze gebeden. Waartoe dient het gebed? Waarom wordt ons zo vaak gezegd dat we bidden moeten? Ja waarom? Omdat het gebed ons door verootmoediging in een hulpbehoevende en afhankelijke positie wil brengen. Het gebed bedoelt ons met ons aangezicht in het
stof voor de almachtige God te werpen. Maar wat vinden wij in plaats daarvan? We veranderen die
plaats die bedoeld is ons te verootmoedigen en ons nederig te houden in een troon van waaruit we
God willen voorschrijven hoe Hij t.o.v. onze zaken doen moet, hoe Hij helpen moet onze plannen
uit te voeren, wat Hij te doen heeft t.o.v. de regeringen en de politieke aangelegenheden der wereld.
Dat alles is de vrucht van de „oude mens” in ons waardoor wij, die niet eens onze eigen zaken kunnen behandelen, niet aarzelen de leiding van het heelal op ons te nemen en te trachten ,,de hand te
bewegen die de wereld beweegt.”
Ware kennis van God leidt tot iets geheel anders. Onze gebeden zullen zeer zeker vaak worden opgezonden, maar we zullen zo zeer vervuld zijn met een gevoel voor Gods wijsheid, macht en goedheid dat we ophouden te bidden alsof wij meer ontferming hadden dan Hij, alsof wij bezorgder waren over zonden en zondaren dan Hij is, alsof wij meer bij Zijn werk geïnteresseerd waren dan Hijzelf dat is.
Laat ons nu verder de uitwerking van deze diepe waarheid op ons dagelijks leven bekijken. Welk
een rust geeft ze.
Wij moeten zeker „bepaald” bidden; uit Zijn Woord weten we in vele dingen wat we moeten bidden. Maar we zullen eveneens „bepaald” al onze zorgen aan Hem overlaten. We moeten ophouden
de verantwoordelijkheid van onze levensverhoudingen zelf te dragen. We moeten zeggen: „Here
wat wilt Gij? Verhoor mijn gebeden niet indien Gij ziet dat zij niet goed voor mij zijn. Geef niet of
doe dit of dat niet al bid ik het of al houd ik het er voor dat het goed voor mij is. Geef het niet indien Gij Die vanaf het begin het einde ziet, ziet dat het niet goed voor mij zou zijn. Ik ben zo dwaas
en onwetend in Uw oog en Gij zijt zo wonderlijk, zo wijs en zo goed, ja de goedheid en barmhartigheid zelf en Uw liefde is zo oneindig dat alleen Gij kunt doen wat recht, wijs en goed voor mij

Uit de Schriften 1947

Pagina 69

is. Zelfs Uw wil is liefde. O. dat ik toch vervuld moge worde met zulk een kennis van Uw wil, in
alle wijsheid en geestelijk verstand, dat ik die volkomen rust moge genieten welke die kennis kan
geven.
Naarmate wij deze kennis van God en van Zijn wil hebben, zullen wij zo zonder ophouden bidden
en onze verzoeken aan Hem overbrengen.
Als we „bepaald” bidden dat op de een of andere wijze onze wil geschiede, betekent dit dat (als we
eerlijk genoeg zijn dit te bekennen) we gewillig zijn al de verantwoordelijkheid der dingen op ons
te nemen indien de bede verhoord wordt. O welk een heilige verantwoordelijkheid. Maar hoe onnodig is ze daar God ons de Ene gegeven heeft die onze Borg is, verantwoordelijk voor ons in leven en sterven. (Joh. 6:39). Is het dan niet veel beter onze zaken in Zijn hand te laten?
Als wij iemand hebben die voor ons een of ander karweitje heeft verricht en we vragen hem hoeveel we hem schuldig zijn, antwoordt hij meestal: „Dat laat ik aan U over, meneer.” Waarom? Omdat hij wel weet dat hij dan zeer waarschijnlijk meer krijgen zal dan hij zou durven vragen. Zo is
het nu ook met onze God. Als we Hem genoegzaam kennen, kunnen we, als we Hem onze bede
voorleggen, met alle vertrouwen zeggen: „Ik laat het U over, o Here.” Wij hebben de verzekering
dat Hij „machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken.” (Ef. 3:20).
Als wij naar ons denken bidden, stellen we Hem zeker grenzen. Hoeveel beter is het, het Hem over
te laten. En dit zullen we temeer doen naarmate wij Hem meer kennen.
Een ander beeld. Een onzer vrienden is in grote moeilijkheden geraakt en wij hebben een plan gemaakt hem ineens van alle zorg te bevrijden en weer op de been te helpen. Intussen komt hij bij ons
een klein bedrag te leen vragen dat hem slechts tijdelijke verlichting zal geven, maar dat de strijd
met de moeilijkheden niet doet ophouden. Door zijn verzoek heeft hij onze macht om te helpen
ingeperkt. Zijn armelijke gedachten laten bij hem de mogelijkheid niet opkomen dat wij in staat
zijn hem op meer dan afdoende wijze te helpen. Als we op zijn verzoek ingingen en hem de verlangde som leenden, hoe gering zou dan de hulp voor hem zijn. Waarom is zijn „bidden en denken”
niet meer in overeenstemming met onze macht en liefde om te helpen? Omdat hij ons niet genoegzaam kent. Dat is het geheim waarom hij niet geholpen wordt. Hij meent het beter te weten dan wij
en meet onze bereidwilligheid om te geven af naar de zwakke kracht van zijn verzoek. O, mochten
we de liefde, de kracht en de wijsheid van onze God toch kennen. Welk een omwenteling zou dit
veroorzaken in onze gebeden en in ons leven.
Laten we nog een ander gevolg van deze Gods kennis bekijken en wel dat aangaande het zendingswerk. Wat doet de zendeling? Hij wordt opgeleid voor zijn dienst en leert de vereiste taal.
Eindelijk nadert het ogenblik dat hij die kent en de gelegenheid komt ze te gebruiken. Wat zal hij
nu zeggen? Wat is het eerste dat in het Heidenland uit zijn geopende lippen komen zal? Moet het
niet zijn de verkondiging van zijn God? Moet hij de Heidenen niet aantonen dat de levende God
verre boven hun gedachten staat? Moet hij hun niet vertellen hoe God Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft? Moet hij hun deze openbaring niet uitleggen en hen door het Woord dienen?
We zien zo hoe ware kennis van God ten grondslag ligt aan alle zendingswerk. Hoe kan iemand
over God spreken zonder Hem te kennen? En hoe kan men God kennen zonder Zijn Woord? Vandaar de grote noodzakelijkheid het Woord te onderzoeken zodat we er niet alleen van mogen genieten maar ook in staat zijn te getuigen van Hem Die Zijn Woord tot een getuigenis gegeven heeft.
Tot nu toe hebben we slechts van de kennis van God, de Vader, gesproken, maar het is eveneens
van het grootste belang om een zuivere kennis van Christus te hebben. Dit moet voor de gelovige
het ene oogmerk zijn evenals het zijn eerste levensbehoefte is. Met opmerkelijke duidelijkheid en
kracht wordt in Fil. 3: 9 onze positie in Christus tot uitdrukking gebracht in de woorden:
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„IN HEM GEVONDEN”
Dit wordt verklaard door de woorden: ,,niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is (en
in brede zin: de rechtvaardigheid die uit ons is) maar die door het geloof van Christus is, ,,de
rechtvaardigheid die uit God is door het geloof” (n.1. van Christus).
Zijn wij met deze gerechtigheid bekleed, dan ziet God niets meer van ons. Het is er dan mee als
met de stenen van de tempel. Ze waren geheel bekleed met cederhout en het cederhout was overtrokken met goud. Zie 1 Kon. 6: 18, 21. In vers 18 vinden we de woorden: „geen steen werd gezien.” Deze woorden zijn noch taalkundig noch voor het verstaan van de zin, nodig want het
spreekt vanzelf dat de stenen niet gezien werden onder een tweevoudige bedekking. Zij zijn er echter daarom genadig bijgevoegd om de zin op Christus, het Antitype te richten en ons het gezegende
feit te beklemtonen, dat er, als we bedekt zijn met Zijn gerechtigheid, niets van ons te zien is voor
God. We zijn, in Christus, reeds in het bovenhemelse gezet, en zijn waardig op grond Zijner waardigheid, volmaakt op grond Zijner volmaaktheid, aangenomen op grond Zijner verdienste, rechtvaardig zoals Hij rechtvaardig is, ja heilig zoals Hij heilig is en geliefd zoals Hij geliefd is. Dit alles
is inbegrepen in de woorden: „gevonden in Hem.”
Zijn we zo „gevonden in Hem” wat onze positie betreft, dan hebben we in Fil. 3: 20 en 21 onze
hoop. Deze is
“HEM GELIJKVORMIG GEMAAKT TE WORDEN”
in opstanding en hemelvaart. Vandaar is het ook dat wij „de Zaligmaker (Behouder) verwachten, de Here Jezus Christus Die ons vernederd lichaam (het lichaam onzer vernedering) veranderen zal opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam (het lichaam Zijner heerlijkheid) naar de werking waardoor Hij ook alle dingen zichzelven kan onderwerpen.”
Dit is onze gezegende hoop. We wijzen er reeds hier op, zonder de volgorde van het hoofdstuk te
houden, want wij willen op datgene de nadruk doen vallen wat in ligt tussen die beide: het begin en
het einde van onze wedloop als gelovigen. En wat ligt er tussen? Wat houdt onze harten bezig vanaf het ogenblik dat wij ,,in Christus” zijn Die ons leven is tot het ogenblik dat we Hem Die onze
heerlijkheid is, gelijkvormig zullen zijn? Wat is het enige dat steeds onze harten moet bezig houden
en onze geest in beslag nemen?

HEILIGING
Nr. 4
Israël een heilig volk.
„Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij
zijt een heilig volk den Here uw God; u heeft de Here uw God verkoren, dat gij Hem ten volke
des eigendoms zoudt zijn.” Deut. 7:5, 6.
„Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stemme zult gehoorzaam zijn en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. En gij zult Mij een
priesterlijk koninkrijk zijn en een heilig volk.” Ex. 19: 5, 6.
,,En zij zullen ze noemen het heilige volk.” Jes. 62: 12.
Dit is de eerste grote verdeling. Voor de volken was geen toenadering tot God mogelijk zonder dit
priesterlijk koninkrijk. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd en uit hen zou de Messias voortkomen, De zaligheid is uit de Joden.
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De tweede stap was een deel der aarde tot hun bijzondere erfenis af te zonderen.
Palestina een heiligheid.
„Dan zal de Here Juda erven voor Zijn deel in het heilige land”, Zach. 2:12.
„Het land zal ook niet voor altoos verkocht worden, want het land is Mijn”, Lev. 25: 23.
“het land des Heren“ Jes. 14:2.
Mijn land“ Jer. 2: 7.
We hebben dus ten eerste het volk van Israël afgescheiden van alle volken der aarde en dan, dat
hun land evenzo afgezonderd wordt van alle andere landen. Dit is echter slechts het begin.
Het is niet genoeg voor Israël een afgezonderd volk te zijn; hun wordt de heiligheid van hun God
geleerd en dienovereenkomstig wordt slechts een van al de stammen verkozen om in de tabernakelen tempeldienst werkzaam te zijn. Dit is de stam van Levi.
De stam van Levi afgezonderd van het volk.
„Terzelfder tijd scheidde de Here de stam Levi af om de ark des verbonds des Heren te dragen,
om voor het aangezicht des Heren te staan, om Hem te dienen en om in Zijn naam te zegenen”,
Deut. 10:8.
„Aarons staf, voor het huis van Levi, bloeide“, Num. 17: 8.
„Gij zult dan aan Aaron en zijn zonen, de Levieten geven: zij zijn gegeven, zij zijn hem gegeven
uit de kinderen Israëls... en de vreemde die nadert, zal gedood worden”, Num. 3:9, 10.
Men moet echter niet denken, dat de heiligheid van God voldoende aan het volk kenbaar gemaakt
werd door de afzondering van Levi. Levi zelf moest goed leren en leerde alleen door een verschrikkelijke les, dat er een kring was kleiner dan zij zelf waarin zij evenmin mochten doordringen als
een vreemde tot de hunne.
Aaron en zijn zonen van Levi afgezonderd voor het priesterschap.
„Zo zeide de Here tot Aaron: Gij, en uw zonen en het huis uws vaders met u, zult dragen de ongerechtigheid des heiligdoms en gij en uw zonen met u, zult dragen de ongerechtigheid uws
priesterambts. En ook zult gij uw broederen, de stam van Levi, de stam uws vaders met u doen
naderen, dat zij u bijgevoegd worden en u dienen, maar gij en uw zonen met u, zult zijn voor de
Tent der getuigenis. Want Ik, zie Ik heb uw broederen de Levieten uit het midden der kinderen
Israëls genomen; zij zijn ulieden een gave, gegeven den Here om de dienst van de Tent der samenkomst te bedienen. Maar gij en uw zonen zult ulieder priesterambt waarnemen in alle zaken
des altaars en in hetgeen van binnen de voorhang is.” Num. 18: 1-7.
„Voorts zeide Mozes tot Korach: Hoort toch gij kinderen van Levi; is het u te weinig dat de God
Israëls u van de vergadering Israëls heeft afgescheiden om ulieden Zich te doen naderen om de
dienst van des Heren tabernakel te bedienen en te staan voor het aangezicht der vergadering om
hen te dienen? Daar Hij u en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naderen;
zoekt gij nu ook het priesterambt?” Num. 16: 8-10.
“en zij rekten ze (de wierookvaten der 250 oversten) uit tot een overtreksel voor het altaar ter
gedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemds die niet uit den zade Aarons is,
nadere om reukwerk aan te steken voor het aangezicht des Heren, opdat hij niet worde als Korach en zijn vergadering“ Num. 16: 39, 40.
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Er moet opgemerkt worden, dat hoewel de hele stam van Levi door God afgezonderd was van de
overige stammen van Israël; het verder liggende onderscheiden priesterambt zo ver buiten hen lag,
dat het op straffe des doods verboden was de aangegeven scheidingslijn te overschrijden.
Er was echter nog een scheidingslijn getrokken opdat de sterfelijke mens voldoende indruk zou
krijgen van de ontzaglijke heiligheid van die God Die hij werd geroepen om te dienen.
Aaron als hogepriester afgezonderd van zijn zonen de priesters.
„Zo had dan ook wel het eerste verbond rechten van de Godsdienst en het wereldlijk heiligdom.
Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste (in welken was de kandelaar en de tafel en
de toonbroden) welke genaamd wordt het heilige, maar achter het tweede voorhangsel was de
tabernakel, genaamd het heilige der heiligen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen
wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijde om de Godsdiensten te volbrengen, maar in
de tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester eenmaal ’s jaars, niet zonder bloed, hetwelk
hij offerde voor zichzelven en voor des volks misdaden”, Heb. 9: 1-7.
Als we deze Schriftplaatsen nagaan, beginnen we de buitengewone nadruk die gelegd wordt op de
wijze hoe de mens tot God, mag naderen, te voelen. Toch is er tot dusver, slechts één trek in ogenschouw genomen, n.1. de afzondering van een volk, een stam, één geslacht en tenslotte een persoon
voor het ambt van het hogepriesterschap. We hebben echter nog geen ruimte besteed aan de herhaalde offers, wassingen en ceremoniële voorbereiding die met deze gang tot toenadering gepaard
gingen. Dit moeten we nu doen; zonder dat zou ons overzicht maar half af zijn en het volle effect
voor ons verloren gaan. We keren daarom tot de buitenkant terug, de afzondering van het gehele
volk. Hoe had die plaats? Er zijn minstens twee fasen: de een het verkiezende voornemen Gods,
Zijn soevereine keuze, de ander het verlossende voornemen Gods dat rekening houdt met de zondige aard van alle volken, het verkoren volk Israël niet uitgesloten en dat hen daarom in het bijzonder
bij het begin onder de indruk wil brengen van het feit, dat Gods verkiezing van hen toch verbonden
was met een niet dulden van de zonde in enige gedaante of vorm onder hen. We willen niet de belofte aan Abraham gedaan in Gen. 12, citeren, maar in plaats daarvan het getuigenis der Schriften
nemen op de tijd toen het volk op het punt stond onder te gaan als het verkozen en afgezonderde
volk Gods.
Israël als volk was afgezonderd door bloedstorting.
„Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden
des jaars zijn. Op de tiende dezer maand neme een iegelijk van u een lam en de ganse gemeente
der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden’’, Ex. 12: 1-6.
„En wie is gelijk Uw volk, gelijk Israël een enig volk op de aarde, hetwelk God heengegaan is
Zich tot een volk te verlossen”, 2 Sam. 7: 23.
Israël als volk ook afgezonderd door een doop.
„En (Gr.: want) ik wil niet broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk
waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in (Gr.: tot) Mozes gedoopt zijn”, 1 Kor.
10:1, 2.
,,En de Engel Gods Die voor het heir Israëls trok, vertrok en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen en zij kwam tussen het leger der Egyptenaren
en tussen het leger Israëls en de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht... Toen Mozes
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zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Here de zee weggaan door een sterken oostenwind en
maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het
midden van de zee op het droge“ Ex. 14: 19-21.
Israël bovendien afgezonderd door wonderlijke tussenkomst.
„Want vraag toch naar de vorige dagen, die voor u geweest zijn, van die dag af dat God de mens
op de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot aan het andere einde des hemels,
of zulk een groot ding geschied of gehoord is als dit: of een volk gehoord heeft de stem Gods
sprekende uit het midden des vuurs gelijk als gij gehoord hebt en levend gebleven is: of ook of
God verzocht heeft te gaan om Zich een volk uit het midden eens volks aan te nemen door beproevingen, door tekenen en wonderen en door strijd en door een sterke hand en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen dat de .Here uw God ulieden voor uw ogen in Egypte gedaan
heeft”, Deut. 4: 32-34.
Israël werd verder ook afgezonderd door het bloed des verbonds.
„Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het
bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hysop en besprengde beide het boek
zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed des nieuwen verbonds (niet: testament) hetwelk
God aan ulieden heeft geboden”, Heb. 9: 19, 20. Zie Ex. 24.
Hier vinden we aan de buitenkant een hele reeks van afzondering- en reinigingshandelingen, die als
zodanig ons voldoende hadden kunnen toeschijnen om het gehele volk toegang tot God te geven.
Niet zo; zij zijn slechts het begin van het reinigingsproces. Hierop volgt de afzondering van de stam
van Levi van de overige stammen van Israël en dat „niet zonder bloed”.
De Levieten werden in de plaats van de eerstgeboren zoon van elk gezin genomen.
„Het zal ook geschieden, wanneer u de Here in het land der Kanaänieten zal gebracht hebben,
zo zult gij tot den Here doen overgaan alles wat de baarmoeder opent maar alle eerstgeborenen
des mensen onder uw zonen zult gij lossen want zo doodde de Here alle eerstgeborenen in Egypte
doch alle eerstgeborenen mijner zonen los ik”, Ex. 13: 11-15.
De Levieten werden geheiligd door verzoening en wassingen.
“Ja gij zult de Levieten voor het aangezicht des Heren doen naderen en de kinderen Israëls zullen hun handen op de Levieten leggen. En Aaron zal de Levieten bewegen ten beweegoffer voor
het aangezicht des Heren vanwege de kinderen Israëls opdat zij zijn om de dienst des Heren te
bedienen. En de Levieten zullen hun handen op het hoofd der varren leggen; daarna bereid gij
één ten zondoffer en een ten brandoffer den Here om over de Levieten verzoening te doen. En gij
zult de Levieten uit het midden der kinderen Israëls uitscheiden, opdat de Levieten Mijne zijn.
En de Levieten ontzondigden zich en wasten hun kleren en Aaron deed verzoening over hen om
hen te reinigen”, Num. 8: 10-14 en 21.
Ondanks de aangenaamheid van deze door God vastgestelde offers en reinigingen, hebben we reeds
gezien, dat het indringen van de bevoorrechte Leviet in de dienst van de priester de dood met zich
voerde. (Zie Num. 16).
Tijd en plaats ontbreken verder om ons te veroorloven dit thema in bijzonderheden voort te zetten.
We kunnen het overige slechts samenvatten en vertrouwen, dat de lezer niet zal nalaten, voor zichzelf een indruk te verkrijgen die het lezen van de volledige Schriftdelen er over geeft.
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De hogepriester en de priesters afgezonderd.
,,Voorts sprak de Here tot Mozes, zeggende: Neem Aaron en zijn zonen met hem en de klederen
en de zalfolie: daartoe de var des zondoffers en de twee rammen en de korf van de ongezuurde
broden en verzamel de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. En Mozes
deed Aaron en zijn zonen naderen en waste ze met dat water. Daarna deed hij hem de rok aan en
gordde hem met de gordel en trok hem den mantel aan; ook deed hij hem de efod aan en gordde
dien met den kunstige riem des efods en ombond hem daarmee; voorts deed hij hem de borstlap
aan en voegde aan de borstlap de Urim en de Tummim en hij zette de hoed op zijn hoofd en aan
de hoed boven zijn aangezicht zette hij de gouden plaat, de kroon der heiligheid gelijk als de Here Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de Tabernakel en al wat daarin
was en heiligde ze en hij sprengde daarvan op het altaar zevenmaal en hij zalfde het altaar en al
zijn gereedschap, eveneens het wasvat en zijn voet om die te heiligen. Daarna goot hij van de
zalfolie op Aarons hoofd en zalfde hem om hem te heiligen. Ook deed Mozes de zonen Aarons
naderen en trok hun rokken aan en gordde hen met een gordel en bond hun mutsen op gelijk de
Here Mozes geboden had.” Lev. 8: 1-13. Zie ook de volgende verzen.
De priesters werden van de Levieten voor hun afzonderlijk ambt afgezonderd door afzonderlijke
klederen ,,tot heerlijkheid en tot sieraad”, zalving, offerande, ongezuurd brood en door heiliging
van het oor, de hand en de voet met bloed en olie. Zie Num. 8: 24, 26, 27. Aaron als hogepriester
werd bovendien afzonderlijk geheiligd en voor zijn bijzonder werk gekleed. Verg. Num. 8: 1-12 en
13, Ex. 28 en 29 moeten zorgvuldig gelezen worden als de lezer de bijzonderheden wil hebben.
Hier wordt ten slotte een man afgezonderd door al deze concentrische (in elkaar liggende) reinigingen. Maar zelfs hij moest zijn vlees wassen en mocht nimmer het bloed weglaten voor zijn eigen
zonde, moest de beschermende rook van wierook om zich hebben, „dat hij niet stierve”, Lev. 16:
13. En om hem en het volk verder te brengen onder de indruk van de heiligheid des Heren die hij
diende, was het deze afgezonderde hogepriester slechts eens per jaar vergund binnen het voorhangsel te gaan.
Onze beschouwing van heiligheid, uitgebeeld in deze ceremoniën, is echter nog niet kompleet. Wat
aangaande het sprengen van het bloed en het reinigen van de altaren en vaten? Wat aangaande het
wassen van de offerdieren, waarvan reeds gezegd werd dat ze zonder gebrek moesten zijn? Wat
aangaande de wetten over de reine en onreine spijzen en het uitgewerkte ceremonieel dat verbonden was aan het reinigen van de melaatse?
,,De legerplaats werd geheiligd, het volk werd geheiligd, alles werd geheiligd en nogmaals geheiligd en elke handeling der inzettingen beoogmerkte om de reinheid op anderen te weerkaatsen
totdat tenslotte dat denkbeeld van reinheid in de geest gevormd en intensief gemaakt werd door
het samenlopen van zovele stralen die door vergelijking op de gedachte Gods wezen. Zo leerden
zij naar het gevoelen der Schrift, dat God te rein van ogen was om het kwade te kunnen verdragen.” (Filosofie van het Voornemen der Behoudenis).
Als we nu weer het thema van het land van Israël zouden opnemen, zouden we vinden, dat hoewel
het gehele land genoemd wordt het Heilige Land, er toch in dat land een plaats is heiliger dan de
overige, de heilige stad Jeruzalem, „Mijn heilige berg”.
Zo wordt op de les van alle zijden nadruk gelegd. Er is echter voldoende aangetoond om ons in
staat te stellen enigermate die heerlijke heiliging op prijs te stellen, die onze is door het bloed van
Christus, dat niet alleen nabij maakt, maar ons ,,de toegang geeft met vertrouwen”, ja ons mede zet
in Zijn tegenwoordigheid.
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Het is geen wonder dat zij aan de oever der Rode Zee zongen:
,,O Here wie is als Gij onder de goden? Wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?”, Ex. 15:11.

Wanneer de opstanding en de opname?
Nr4
WANNEER HEEFT DE OPNAME PLAATS?
We hebben dus gezien dat er geen aanduiding is dat de opname van 1 Thes. 4 plaats heeft lang vóór
de opstanding waarvan O.T. en Evangelie spreken, namelijk de opstanding „ten laatste dage” van
Joh. 6: 39-44, de „eerste opstanding” van Op. 20: 5 aan het einde der tegenwoordige eeuw (aioon).
Toch heeft men gemeend dat er argumenten zijn voor de stelling dat die opname vroeger plaats
heeft. We zullen ze in de volgende paragrafen behandelen:
a. De opname heeft plaats onmiddellijk vóór de komst van Christus in heerlijkheid.
Iedereen gaat er mee akkoord dat de opname plaats heeft vóór Christus komt in heerlijkheid.
1 Thes. 4: 14 zegt dat de opgestane gelovigen met Christus zullen komen.
Soms verwijst men ook naar 1 Thes. 3: 3: „de komst van onzen Here Jezus met al zijn heiligen”.
Die „heiligen” zijn hier echter engelen, die vaak „heiligen” genoemd worden (zie bijv. Job 5: 1; Ps.
89: 6, 8: Dan. 4: 13; 8: 13). Die engelen worden overigens ook genoemd in Zach. 14:4, 5; Mat. 25:
31; 2 Thes. 1:7. In 1 Thes. 3: 13 staan de gelovigen, die onberispelijk moeten zijn in heiligheid
voor God, tegenover die heiligen, d.w.z. die engelen, Dit alles belet niet dat de gelovigen de Here
en de engelen zullen vergezellen op het einde van hun reis.
Als de gelovigen dus met de Here komen, moeten ze eerst opgenomen worden en daarom zegt dan
ook 1 Thes. 4:17 dat ze de Here tegemoet gaan in de lucht.
Zover is er dus overeenstemming. Nu beweren echter sommigen dat er een aanzienlijke tijd verloopt tussen de opname en de komst met de Here. Hiervoor vinden we geen grond. In tegendeel,
juist het gebruik van het woord „tegemoet”, laat zien dat ze niet ,,in de lucht” blijven gedurende
meerdere jaren. Hetzelfde woord wordt in Mat. 25: 1 en Hand. 28: 15 gebruikt. De tien maagden
gingen de bruidegom tegemoet, wat zeker niet wil zeggen dat de bruidegom lang op de plaats der
ontmoeting bleef staan. De broeders gingen Paulus tegemoet toen hij naar Rome reisde, doch daaruit mag men niet besluiten dat ze jaren lang in Appiusmarkt en Drie-Tabernen bleven. Zou er een
lange tijd verlopen, dan zou men niet mogen spreken van tegemoet gaan. De meest natuurlijke betekenis in al deze gevallen is dat de ondergeschikten, die hun meester tegemoet gaan, onmiddellijk,
of dan toch na een zeer korte tijd, de meester gedurende het verdere van zijn reis vergezellen.
b. De opname heeft niet plaats vóór de grote verdrukking.
Dit blijkt reeds uit vorige paragraaf, doch we willen het nog, onafhankelijk hiervan, aantonen.
Laat ons allereerst onderzoeken op welke schriftdelen men steunt om te beweren dat de opname
plaats heeft vóór de grote verdrukking.
Men verwijst soms naar Mat. 24: 42 en 25: 3 alsof deze teksten op ons toepasselijk zouden zijn:
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„Waak dan, want gij weet niet in welke ure uw Heer komt.”
Dit wordt echter gezegd nadat over de grote verdrukking gesproken werd (24: 21, 29). Vers 42
volgt daarbij onmiddellijk op de vergelijking van de komst van Christus met de dagen van Noach,
en in de overeenkomstige plaats van Luk. 1 7: 26-36 vinden we de vermelding: „Evenzo zal het
zijn ten dage dat de Zoon des mensen geopenbaard zal worden,” zodat er geen twijfel kan bestaan
dat dit niet een tijd betreft vóór de verdrukking, doch vlak bij de komst van Christus in heerlijkheid
en in oordeel. De vermaning tot waakzaamheid zou van kracht worden wanneer ze ,,al deze dingen” zouden zien (Mat. 24: 33). En daarbij behoort het zien staan van het beeld van het Beest in de
heilige plaats (Mat. 24: 15). De discipelen aan wie deze woorden gericht waren konden dus niet
Christus’ komst elk ogenblik verwachten. Allereerst was Hij nog bij hen in vernedering, en moest
eerst nog gekruisigd worden en opstaan. Vervolgens moest er nog oorlog, verdrukking komen en
de Antichristus opstaan (Mat. 24 :1-26).
In onze tijd is Christus wel reeds opgestaan, doch Israël is niet als volk hersteld en dus nog niet aan
de verdrukking onderworpen waarvan de Here sprak. Ook is het Beest nog niet in de heilige plaats
(de Tempel) verschenen. Hoe wil men dan de vraag om waakzaamheid van Mat. 24: 42 op ons toepassen in de zin dat nu de Here elk ogenblik kan komen?
Men verwijst ook naar Luk. 21: 36:
,,opdat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.”
Wil dit zeggen dat ze geheel aan die gebeurtenissen kunnen ontsnappen, ofwel dat ze er wel door
getroffen zullen worden, doch behouden kunnen blijven? Dat hangt af van de betekenis van het
Griekse woord (ekphugo) door „ontvlieden” vertaald (letterlijk: uit-vlieden). We vinden dat woord
ook in Hand. 16: 27 (dat de gevangenen ontvloden waren) en in Hand. 19: 16 (uit dat huis ontvloden). Het bijvoegsel ,,ek” (uit) duidt aan dat ze ergens in zijn en er uit komen. Dit is zeer duidelijk
in de beide laatste teksten, want niemand zal beweren dat ze nooit in de gevangenis of in het huis
waren. Zo moeten we ook besluiten dat Luk. 21: 36 spreekt van hen die in de grote verdrukking
zullen komen, doch er niet in verloren gaan, er dus uit zullen ontsnappen. Daarom eindigt dat vers
dan ook met de woorden: „en te bestaan voor den Zoon des mensen.”
Men wijst ook op Openb. 3:10:
„Zo zal ik u ook bewaren voor de ure der verzoeking.”
De Griekse tekst gebruikt hier echter het woordje „ek” en in overeenstemming met hetgeen we
hierboven zagen, is het dus een bewaring uit de ure der verzoeking. Ze komen er dus in.
Ook 1 Thes. 1:10: „Die ons redt van den toekomende toorn.” helpt niet, want weer is „ek” gebruikt
en het Grieks leert dus: „uit de toekomende toorn.” Dit bijvoegsel komt driemaal voor in dit vers:
uit
de hemelen
uit
de doden
uit
de toekomende toorn
Het is zeker niet redelijk te veronderstellen dat we de derde maal niet „uit” moeten lezen. Zoals de
Zoon in de hemel en in de dood was, zo zullen die gelovigen ook in de toorn zijn.
Om aan deze conclusie te ontsnappen, heeft iemand getracht een tekst te vinden waar het bijvoegsel
„uit” niet letterlijk kan opgevat worden, zodat we dan vrij zouden zijn het in 1 Thes. 1: 10 ook niet
letterlijk te nemen. Hij meende zo iets gevonden te hebben in 2 Tim. 4: 17 („ik ben uit den leeuwenmuil verlost”), want, beweerde hij, men kan niet zeggen dat Paulus zich ooit in een leeuwen-
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muil bevond; daarom zou men dan het woordje „uit” hier niet letterlijk moeten nemen.
Hierop kunnen we het volgende antwoorden. Paulus was een Romeins burger en hij is om die reden
er nooit aan blootgesteld geweest om door een leeuw verslonden te worden. We mogen dus inderdaad zijn uitdrukking niet letterlijk opvatten. Doch het is de „leeuwenmuil”, en niet het woordje,
„uit”, die we als spraakfiguur moeten aanzien. Er is hier sprake van een dodelijk gevaar en wellicht
heeft Paulus aan Ps. 22: 22 gedacht. In 1 Kor. 15: 32 sprak hij ook op figuurlijke wijze over een
strijd met „wilde dieren” (zie Hand. 19: 28-31). In de lijst van zijn verdrukkingen in 2 Kor. 11 komen geen letterlijke leeuwen of wilde dieren voor. Zonder twijfel is de betekenis van 2 Tim. 4:17
dat Paulus letterlijk in een groot gevaar geweest is en letterlijk uit verlost werd. Het bijvoegsel „uit”
blijft dus zijn betekenis houden.
Men meent ook een argument te vinden, om de opname vóór de verdrukking te plaatsen, in een
vergelijking tussen Henoch en de „gemeente”. Henoch werd opgenomen en kwam dus niet in het
oordeel van de zondvloed. Daaruit besluit men dan dat de „gemeente” dus ook niet in het oordeel
komt. Natuurlijk is dit geen argument, want om van Henoch een goed beeld der „gemeente” te maken, moet men eerst aannemen dat deze, zoals Henoch, niet in het oordeel komt, wat juist bewezen
moet worden. Daarbij moet men niet vergeten dat Henoch’s opname niet vlak voor de zondvloed
plaats had, doch méér dan 600 jaar ervoor. Of wil men hieruit besluiten dat de „gemeente” dus ook
600 jaar voor de grote verdrukking zal opgenomen worden? En wat laat ons toe de zondvloed, die
een oordeel was voor de mensen in het algemeen, te vergelijken met een verdrukking van Israël
door de volken?
Tenslotte zoekt men enige steun in een verklaring van 2 Thes. 2: 7. Men meent hier te kunnen lezen
dat de aanwezigheid der „gemeente” op aarde, en dus in zekere zin van de Heilige Geest, de openbaring van de mens der zonde tegenhoudt. Die verklaring is echter zeer gezocht en kan moeilijk
volgehouden worden als men de Griekse tekst volgt. Daarbij moet men dan ook weer aannemen dat
er toch nog gelovigen op aarde zijn gedurende de verdrukking (zie b.v. Op. 7: 14). Een meer natuurlijke uitleg is dat Satan aan zijn plaats in de hemelen vasthoudt tot op het ogenblik dat hij er uit
verdreven wordt (Op. 12: 7-9). In vers 6 kan sprake zijn van het Beest dat door de put des afgronds
vastgehouden wordt (Op. 9: 1; 11: 7; 13: 1-10). Hoe ook, een moeilijke Schriftplaats is zeker niet
aangewezen om de tijd der opname te bepalen. Hoogstens zou men kunnen beweren dat, als andere
delen der Schrift zonder twijfel zouden bewijzen dat de gelovigen vóór de verdrukking opgenomen
worden, deze tekst misschien uitgelegd kan worden in verband met die opname. We hebben echter
gezien dat een dergelijk bewijs nergens te vinden is.
Nu we over 2 Thes. 2: 7 spreken, is het wenselijk te doen opmerken dat de vorige verzen juist een
bewijs leveren dat de opname na de verdrukking plaats heeft. Inderdaad, de Thessalonicensen dachten dat de „dag des Heren” (niet: dag van Christus zoals de S.V. heeft) reeds gekomen was, dat is
de tijd van het oordeel op het einde der eeuw. Paulus wijst er op dat eerst de afval moet komen, en
de mens der zonde moet geopenbaard worden. Eerst moest dus ook de grote verdrukking komen.
Laat ons nu veronderstellen dat de opname plaats heeft vóór de verdrukking. De volgorde zou dan
zijn: opname, verdrukking, dag des Heren. Hier was nu een uitstekende gelegenheid voor Paulus,
om uitdrukkelijk te leren dat ze niet in die verdrukking zouden komen. Als de opname ervoor ligt,
dan hebben ze niets met die verdrukking, noch met de dag des Heren te maken. We zien echter dat
Paulus dat eenvoudig argument niet gebruikt. Hij weet dat de opname aan het einde komt en daarom spreekt hij hun over afval en mens der zonde.
Ook in 1 Thes. 5: 2 spreekt Paulus van de dag des Heren, die komt als een dief in de nacht. En dit
volgt op hetgeen hij in 1 Thes. 4 over de opname mededeelde. Wederom vragen we waarom hij dit
zou doen in geval die gelovigen vóór die tijd opgenomen worden. Men zegge niet dat die dag de
gelovigen niet betreft omdat v. 3 handelt over hen die van „vrede” en „zekerheid” spreken. De dag
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des Heren was voor allen, het verschil tussen de „zij” en de „gij” is alleen dat de eerste door die dag
verrast worden, terwijl de anderen gewaarschuwd waren en konden waken. (Zie ook Luk. 21: 3436).
Mat. 24: 21, 22; Hand. 14: 22 en Op. 7: 14: 12:17 zijn ook nog bewijzen voor het feit dat de gelovigen door de grote verdrukking gaan. Men houde er echter steeds rekening mee dat die verdrukking hoofdzakelijk Israël betreft, dus ook de Christen-Joden die bijzonder talrijk zullen zijn in de
eindtijd.
c. De opname heeft plaats als Israël weer Gods volk is.
Geheel afgezien van het vorige, vinden we een zeer belangrijke aanwijzing in de leer der bedelingen. We hebben er reeds op gewezen hoe belangrijk het is het verschil in te zien tussen de tijd
waarin Israël Gods volk is en die waarin dit volk verworpen is. Tot op het einde der Handelingen
was het Koninkrijk „nabij”, kon de Here weldra komen en dus ook de opstanding. Alle profetie,
zowel van O.T. als van N.T. kon verwezenlijkt worden. De tegenwoordige bedeling, waar Israël
niet Gods volk is, vormt een volkomen onderbreking in die vervulling.
Welnu, al wat we tot nu toe nagegaan hebben over de opstanding, opname en komst van Christus,
betreft de tijd waarin Israël Gods volk is. Ook 1 Thes. en 1 Kor., gedurende de tijd der Handelingen, vallen in die periode. Al wat niet vervuld is tot op einde Handelingen, moet nog in de toekomst vervuld worden, doch dat kan niet zolang Israël niet weer als volk hersteld is. Anders gezegd, niets van al wat vóór het einde der Handelingen geschreven werd, kan in de tegenwoordige
bedeling geschieden. Daar de opname van 1 Thes. 4 niet plaats heeft gevonden toen Israël nog
Gods volk was, moet zij gebeuren na Israëls gedeeltelijk herstel, als het volk ten dele weer in zijn
land en de Tempel herbouwd is.
Men weet hoe Paulus in zijn Brieven aan de Thessalonicensen, Korintiërs en Romeinen telkens en
telkens weer over de komst van Christus spreekt. Johannes, Petrus en Jakobus spreken ook in die
zin. Jak. 5: 8, 9 zegt nog uitdrukkelijk:
„Weest ook gij geduldig, versterkt uwe harten, want de komst des Heren is nabij. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet geoordeeld wordt; zie, de Rechter staat voor de deur.”
Tot op het einde van Handelingen was de verwerping van Israël verborgen en scheen het Koninkrijk weldra te kunnen komen. Alle dingen die zij als nabij zijnde beschouwden moeten nog gebeuren op het einde onzer aioon en vallen niet in de tegenwoordige tussenbedeling, waarvan ze het
bestaan niet kenden.
Dit alles belet niet dat er zich in de tegenwoordige bedeling vele feiten kunnen voordoen, die langzamerhand zullen voeren tot de vervulling der profetie. Vooral in onze tijd, die waarschijnlijk niet
ver verwijderd is van Israëls herstel, kan men al vele dergelijke dingen nagaan. Doch de werkelijke
vervulling begint pas in de toekomst.
Men ziet hoe een duidelijke blik op Gods plan in het algemeen, ons voor dwaling kan behoeden.
Tijdelijk kunnen zekere politieke gebeurtenissen bijv. in een andere richting wijzen en het is dikwijls zeer gewaagd heden iets te voorspellen op grond van profetie die eerst later zal vervuld worden.
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8. DE VERWACHTING DER TEGENWOORDIGE BEDELING.
We hebben gezien hoezeer de kenmerken onzer bedeling verschillen van die welke betrekking hebben op de tijd waarin Israël een nationaal bestaan heeft. We willen nu nagaan of er, in verband met
onze bedeling, iets nieuws gezegd wordt over opstanding en komst van Christus.
Na de tijd der Handelingen schreef Paulus, ondermeer, de brieven aan de Efezen, Filippensen, Kolossensen en de tweede aan Timotheus. Het treft onmiddellijk dat er nooit meer gewezen wordt op
de nabijheid van het Koninkrijk en op de spoedige komst van Christus. Ook gebruikt hij het woord
„parousia” (komst of tegenwoordigheid) niet meer. Als de opname van 1 Thes. 4 nog steeds weldra
kon gebeuren en het voor alle gelovigen zeer belangrijk was die gebeurtenis elk ogenblik te verwachten, dan kan men moeilijk begrijpen waarom Paulus er nu de nadruk niet meer op legt, nu men
zich toch weer zoveel dichter bij die gebeurtenis bevindt.
Misschien zal men ons doen opmerken dat hij in Fil. 4: 6 zegt: ,,de Here is nabij.” Dit betreft echter een persoon: de Here zelf, niet een gebeurtenis. Het gaat over de plaats, niet over de tijd. Paulus
zegt niet: ,,de komst des Heren is nabij,” zoals Jak. 5: 8 in de tijd der Handelingen, doch: ,,de Here
(zelf) is nabij.”
Men zal ons ook wijzen op Fil. 3: 20, 21 waar Paulus spreekt over het verwachten van de Here Jezus Christus en de veranderingen van ons lichaam, en op Kol. 3: 4 waar hij zegt dat sommigen met
Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Om goed te begrijpen waarover het hier gaat, zou het
nodig zijn te onderzoeken wat we elders schreven over de Gemeente der Verborgenheid.

We kunnen er hier slechts aan herinneren dat Paulus spreekt over dingen die van alle eeuwen verborgen waren in God, van een nieuwe groep gelovigen, die een Lichaam vormen
dat niet alleen Christus toebehoort (zoals in 1 Kor. 12), doch waarvan Hij liet Hoofd is.
Zowel gelovigen uit Israël als uit de volken maken er deel van uit, er is geen onderscheid
meer (zoals nog gedurende de tijd der Handelingen, tussen Christen- Joden en Christenen
uit de volken). Allen hebben nu een nieuwe positie, in Christus, in Gods rechterhand. Hier
vinden we een volkomen gemeenschap met Christus en dan ook alle geestelijke zegeningen
in Hem. Die gelovigen zijn geen kinderen of zonen meer, doch volwassen mannen, in
Christus volmaakt en hun leven is met Christus verborgen in God. Het gaat niet meer over
zegeningen op aarde (zoals voor Israël) of in de hemelen (zoals voor de gelovigen waarvan
Paulus spreekt gedurende de tijd der Handelingen), doch in Gods ,,sfeer”: de overhemelse,
die niet, zoals hemel en aarde, tot de schepping behoort. Dat nieuwe Lichaam vervangt Israël niet, heeft geen aardse taak, doch is bovenal tot lof Zijner heerlijkheid.
Bij een nieuwe groep behoort een nieuwe hoop. Zij ook komen tot de opstanding, doch deze is niet
noodzakelijk dezelfde als die van de andere gelovigen. Terwijl we gezien hebben dat niets toelaat
uit 1 Thes. 4 of 1 Kor. 15 te besluiten dat deze plaatsen over een opstanding handelen, die vóór de
grote verdrukking plaats heeft, vinden we nu aanwijzingen aangaande iets nieuws. Men ziet dit
reeds duidelijk door het feit dat Paulus, die vroeger zeker was deel te zullen hebben aan de opstanding (of verandering) en opname van 1 Thes., nu vergeet wat achter hem is en naar het wit jaagt,
naar de prijs der bovenroeping Gods (Fil. 3: 14) en aldus hoopt te komen tot de „uitopstanding uit
de doden”. (Fil. 3:11 Griekse tekst). Waar hij niet zeker is deze uitopstanding te bereiken, is het
duidelijk dat het hier niet gaat over de vroegere ,.opstanding uit de doden”. Zie ook Aanhangsel
No. 2.
Wat kenmerkt die uitopstanding uit de doden? Het tweemaal gebruiken van het voorzetsel „uit”
schijnt er op te wijzen dat slechts een deel van hen die vroeger begrepen waren in de opstanding uit
de doden, tot de uitopstanding uit de doden zullen komen. Verder kan Fil. 3:10 enig licht geven:
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„Zijn dood gelijkvormig wordende.”
Het gaat hier niet over het sterven, maar over de dood; beter nog, over de „vorm” van de dood. Wat
kenmerkt de dood van Christus? Dat Hij van korte duur was en dat, zonder de verderfelijkheid te
zien, Zijn lichaam veranderd werd. De gelijkvormigheid aan die dood kan dus ook hetzelfde aanduiden. Zij die daartoe komen, zouden dus kort na hun sterven doormaken wat Fil. 3:21 zegt: hun
vernederd lichaam zou veranderd worden tot gelijkvormigheid aan het verheerlijkt lichaam van de
Here Jezus Christus.
Daar Paulus niet zeker was tot de uitopstanding te komen, kan men veronderstellen dat alle leden
van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, van de „Gemeente der Verborgenheid”, niet noodzakelijk deel hebben aan die bijzondere opstanding. Wat zal er dan met de anderen gebeuren? Kor.
3: 4 spreekt over het geopenbaard worden (of verschijnen) in heerlijkheid met Christus. Ze moeten
dus opstaan vóór die komst van Christus. Fil. 3: 20 wijst er verder op dat allen, die het hemelse
burgerschap (politeuma, vertaald door „wandel”) hebben, de Here Jezus Christus als Behouder
kunnen verwachten. Deze „behoudenis” betreft hier in het bijzonder de verandering van hun lichaam, hetzij dan kort na hun sterven, hetzij later vóór de zichtbare komst van Christus.
De vraag is nu of deze gelovigen opstaan met de anderen op het eind der eeuw (aioon), of vroeger.
Hierover schijnen we geen zekere aanwijzing te hebben. Doch juist door dit gebrek aan inlichting
mag men veronderstellen dat ze met de „zonen” zullen opstaan.
Zo zien we dan tenslotte dat we allen de Here mogen verwachten, en zijn „verschijning” mogen lief
hebben. (2 Tim. 4: 8). De leden van het Lichaam, die de prijs behalen, kunnen de Here echter eerder verwachten dan de anderen.

I Timotheus en Titus
Nr. 5
Timotheus verzet zich tegen één gevangenschap.
Dat Paulus vrij gekomen is, volgt o. i. ook uit 2 Timotheus. Als men slechts één gevangenschap
aanneemt, komt men in dit opzicht voor onoverkomelijke bezwaren te staan. In Filemon en Filippensen toch zegt de Apostel hoop en vertrouwen te hebben vrij te komen, maar kort daarop zou dan
in eens alles omgekeerd zijn en zouden we staan voor de toestand zoals die uit 2 Tim. blijkt. Wel
schijnt er veel gelijk te zijn. Paulus mocht bezoek ontvangen en brieven schrijven, had helpers om
zich (Lucas, Demas, Marcus, Tichicus, Kol. 4: 7, 10, 14, 2 Tim. 4: 10-12) maar het verschil is te
groot dan dat dit alles in eenzelfde tijd geplaatst zou kunnen worden. Men moet beslist de tijd tussen Efeze – Kolossensen – Filippensen - Filémon en 2 Tim. ruimer stellen dan een of twee jaar. En
wel om de volgende redenen:
1e. De Brief aan de Kolossensen wijst op de tegenwoordigheid van Timotheus, anders kon Paulus niet mede namens hem schrijven, 1: 1; de tweede Brief aan Timotheus bewijst diens afwezigheid, anders had Paulus hem niet behoeven te schrijven, 4: 9.
2e. De Brief aan de Kolossensen vermeldt Marcus als nog tegenwoordig, 4: 10, 2 Tim. spreekt
van hem als afwezig, 4: 11.
3e. In de Brief aan de Kolossensen groet de Apostel in de naam van Demas, 4: 14, in 2 Tim.
klaagt hij, dat deze hem verlaten heeft, 4:10. Het heen en weer trekken van zijn helpers of het
hem verlaten vraagt tijd. Het enige, waaraan men nog zou kunnen vasthouden, is dat in beide
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Brieven Lukas als tegenwoordig wordt genoemd, Kol. 4: 14, 2 Tim. 4:10 maar deze kan zich zeer
wel ook toen weer bij de Apostel gevoegd hebben.
4e. De reisroute van Paulus in Handelingen en in 2 Tim. zijn niet met elkaar overeen te brengen.
In 2 Tim. 4:13 vraagt Paulus Timotheus hem enige dingen mee te brengen die hij in Troas achtergelaten had, maar het is onlogisch te denken, dat hij, ongeveer 4 jaar daar niet meer geweest
zijnde (2 jaar gevangen in Cesarea, 2 jaar in Rome) er nu pas om zou vragen. Het is onaannemelijk dat hij eerst na enige jaren die dingen terugvraagt. Verder zegt hij in 2 Tim. 4: 20, dat zijn
metgezel Erastus te Korinthe achtergelaten is, maar hier is hij op zijn reis naar Rome niet geweest. Verder zegt hij in 2 Tim. 4: 20, dat Trofimus ziek achtergelaten was in Milete (bij Efeze).
Dit kan vanzelf ook geen 4 jaar geleden zijn, is puur onmogelijk, want Trofimus was voor Paulus’ gevangenneming met hem naar Jeruzalem gegaan, Hand. 21: 29, dus kon onmogelijk ziek in
Milete achtergelaten zijn. Een en ander zou men moeten aannemen, als men de tweede Brief aan
Timotheus stelt tegen het einde van zijn (eerste) gevangenschap. Zo blijft er dan niets anders
over dan om aan te nemen, dat er een tweede gevangenschap is. In de tussentijd is Paulus vrij geweest om verdere reizen te doen en was er gelegenheid dat zich andere toestanden ontwikkelden.
Daarop hebben dan ook Titus, 1 en 2 Tim. betrekking.
Paulus’ verdere reizen.
We mogen aannemen, dat Paulus datgene wat hij beoogde toen hij Filem.: 22 en Fil. 2: 24 neerschreef, direct na zijn vrijlating vervulde en de gemeenten in Klein-Azië en Europa weer bezocht,
waarvan hij 4 jaar gescheiden was geweest. Hij zal vanuit Rome de gewone route wel genomen
hebben, de Adriatische Zee zijn overgestoken van Brindisi naar Apollonia of Dyrrhachium en getrokken zijn over de grote Egnatische weg door Macedonië om zo naar Filippi te komen. Vandaar
zal hij naar Efeze gegaan zijn om dan wellicht, voor de eerste keer, Kolosse, Laodicea en andere
gemeenten te bezoeken. Nadat hij daar geweest was, heeft hij, wellicht het volgende jaar, de reeds
vroeger voorgenomen reis naar Spanje ondernomen misschien over Rome, zoals zijn eerste plan
was, Rom. 15: 24, of langs een andere weg, omdat toen ongeveer de vervolgingen onder Nero begonnen waren. Er was een geregeld handelsverkeer tussen het Oosten en Massilia, het tegenwoordige Marseille en tussen Massika en het Iberisch schiereiland, waarop Spanje zich uitstrekt(e).
Waarschijnlijk is hij daar in het jaar 64 aangekomen, is daar ongeveer 2 jaar gebleven en heeft daar
verschillende gemeenten gesticht, wellicht voor het merendeel bestaande uit Joodse proselieten, die
in alle grote plaatsen langs de Spaanse Zuidwest, Zuid- en Oostkust tussen Gades (nu Cadex) tot
Tarroco (nu Tarragona) woonden.
Vanuit Spanje is Paulus dan, mogelijk in 65, naar Efeze teruggekeerd. Mogelijk heeft hij toen Kreta
aangedaan en daar het evangelie verkondigd, Tit. 1: 5. Hier liet hij in elk geval op een zijner reizen
Titus achter en ging waarschijnlijk over Milete, (aan de Klein-aziatische Westkust; zie ook Hand.
20: 17) waar hij Trofimus ziek achterliet, 2 Tim. 4: 20 naar Efese, 1 Tim. 1: 3. Van hieruit schreef
hij dan mogelijk de Brief aan Titus. Hij verliet het wellicht weer na korte tijd om naar Macedonië te
gaan. Timotheus moest in Efeze achterblijven, 1 Tim. 1: 3, om er in de omtrek te arbeiden. Vanuit
enige plaats, misschien vanuit Macedonië schreef Paulus nu de eerste Brief aan Timotheus. De reis
van de Apostel bracht hem ook te Troas, 2 Tim. 4: 13 en te Korinthe, 2 Tim. 4: 20. De volgende
winter bracht hij door in Nicopolis, Tit. 3: 12. Daar er drie plaatsen van die naam waren, schijnt het
niet zo gemakkelijk vast te stellen waar Paulus overwinterd heeft. We geloven dat hij dit gedaan
heeft in het Nicopolis in Epirus, gesticht door keizer Augustus. Wellicht is hij nog eens naar Spanje
gegaan en is hij hier, juist omdat daar toen de vervolgingen, door Nero in Rome begonnen, het
scherpst werden voortgezet (volgens een oude inscriptie) gevangen genomen om andermaal naar
Rome gevoerd te worden. Van hieruit schreef hij de tweede Brief aan Timotheus en eindigde toen
zijn leven in het vooruitzicht op de prijs die de rechtvaardige Rechter hem geven zou.
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De reis naar Spanje.
Aangaande de reis naar Spanje staat Schriftuurlijk niets vast. De Schrift zegt niet, dat Paulus er geweest is. Wel wordt dit verzekerd door overlevering en enkele uitspraken uit die tijd. We zullen die
meedelen. Vooraf maken we de opmerking, dat Paulus in Hand. 19: 21 zegt, dat hij Rome moest
zien. Hij is er gekomen, maar op andere wijze dan hij gedacht heeft en toen alles scheen afgesneden. In Rom. 15: 24 wenst hij door de Romeinse gemeente naar Spanje geleid te worden. Het is
zeer wel mogelijk, dat hij daar ook gekomen is, al is het op andere wijze dan hij zich gedacht heeft.
Hij zegt in 2 Kor. 1: 17, dat hij door Korinthe naar Macedonië geleid wilde worden en weer terug
wilde komen om naar Judea te gaan en voegt er dan bij in vs.. 18: „Als ik dan dit voorgenomen
heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt. Of neem ik naar het vlees voor hetgeen ik voorneem
opdat bij mij zou wezen ja ja en neen neen”? We geloven, dat dit ook toepasselijk was en is op
zijn voorgenomen reis naar Spanje en dat God hierop ook het ja zal gegeven hebben, maar op andere wijze dan Paulus gedacht heeft.
Oude getuigenissen.
In de oude Christelijke Kerk geloofde men, dat Paulus met succes zijn zaak voor Keizer Nero heeft
kunnen verdedigen, vrijgekomen is en daarna een reis naar Spanje gemaakt heeft. Getuigenis hiervan geeft Clemens, de discipel van Paulus, vermeld in Filip. 43. Deze is later „bisschop”, d.i. opziener der gemeente van Rome geweest. Hij stierf in 102 na Chr. Dertig jaar na Paulus’ dood
schreef hij een brief aan de gemeente van Korinthe die daar lang in ere is gehouden. Clemens
schrijft daarin: „Paulus heeft ook de prijs der lijdzaamheid verkregen. Nadat hij zevenmaal ketenen heeft gedragen,
vervolgd en gestenigd is geworden, als prediker der gerechtigheid in het Oosten en Westen gearbeid heeft, is hem de
heerlijke prijs des geloofs ten deel gevallen. Nadat hij in de gehele wereld (d. i. het Romeinse Keizerrijk) gerechtigheid
onderwezen heeft en tot het uiterste Westen gegaan is en voor de oversten getuigenis heeft afgelegd, is hij als het verhevenste voorbeeld der standvastigheid uit de wereld genomen en naar de heilige plaats gegaan.”

Onder het „uiterste Westen” kan men van een Romeinse schrijver en van uit Rome bezien, alleen
Spanje verstaan. Eerst na deze door Paulus reeds lang voorgenomen reis, Rom. 15: 24 vermeldt
Clemens ons het getuigenis van de Apostel voor de oversten in Rome waarop zijn dood volgde.
Het tweede getuigenis ervoor wordt gegeven door een onbekende Christen in het jaar 170. Dit
wordt gewoonlijk genoemd Muratori’s Canon. In dit document wordt gezegd, dat Lukas aan Theofilus gebeurtenissen verhaalde, waarvan hij ooggetuige was en ook, dat hij op een afzonderlijke
plaats (n.1. Luk. 22: 31-33) Petrus’ martelaarschap verhaalt, maar weg laat Paulus’ reis van Rome
naar Spanje,
Ten derde deelt Eusebius, na zichzelf verdedigd te hebben, mee, dat algemeen vermeld wordt, dat
de Apostel overal het evangelie verkondigde en later voor de tweede maal in Rome kwam, waar hij
gedood werd onder Nero.
Ten vierde hebben we het getuigenis van Chrysostomus, die zegt, dat het een onbetwijfeld historisch feit is, dat Paulus na zijn verblijf in Rome naar Spanje vertrok.

Ten vijfde zegt Jeromius, dat Paulus vrijgelaten is door Nero zodat hij Christus kon prediken in het
Westen.
Tegenover al deze éénparige uitspraken van de oude Kerk is het moeilijk wat in te brengen. We
geloven dan ook, dat men ze als buiten Schriftuurlijke bewijzen mag aanvaarden en ze met het getuigenis der Schrift instemmen, dat Paulus’ vertrouwen op vrijlating verwerkelijkt is.
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Bezwaren.
Echter, men brengt twee bezwaren in tegen een nieuwe reis en tegen het feit, dat 1 Timotheus (en
Titus) geschreven is (zijn) na de Handelingen periode. Het eerste is, dat Paulus in 1 Tim. 4: 12 zegt:
,,Niemand verachte uw jonkheid.’’ Het tweede is, dat Paulus in Hand. 20: 25 tot de oudsten van
Efeze zegt: „En nu zie, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben mijn aangezicht niet meer
zult zien.” We willen beide onder het oog zien.
1. Timotheus’ jonkheid. We weten niet hoe oud Timotheus was toen hij voor het eerst met Paulus
in aanraking kwam. Dit zal wel niet veel ouder geweest zijn dan 17 of 18 jaar. Dit was ongeveer in
het jaar 50. Als we nu 1 Tim. plaatsen na de Handelingentijd, ongeveer 67, was Timotheus ± 35
jaar. Naar onze maatstaf gerekend, zou men Timotheus een man noemen, maar volgens Aulus Gellius die Servius Tullius citeert, gold toen de volgende maatstaf:
Kinderleeftijd
Jonkheid
Ouderdom

1 -17 jaar.
17-46 jaar.
46 jaar tot het eind des levens,

Paulus kan dus van Timotheus’ jonkheid spreken en zichzelf een „oud man” noemen, Filemon.: 9.
Verder kon, als men de grote verantwoordelijkheid beziet van het hoge en moeilijke ambt waartoe
Timotheus geroepen werd, het aanstellen van ouderlingen en diakenen, een der vele plichten die
groeiende gemeente medebrengt alsook de voortdurend wassende afval, een man van 35 jaar zelfs
in onze dagen zeer jong noemen voor zo’n post. Hieruit is dus geen ernstig bezwaar te vormen tegen de latere tijd waarop we 1 Tim. geschreven achten te zijn.
2. Mijn aangezicht niet meer te zien. Moeilijker schijnt de zaak van Hand. 20: 25. Als 1 Tim. later
geschreven is en Paulus toen toch weer Efeze bezocht heeft, hoe is dit dan te rijmen met Hand.
20:25. We geloven hiervan:
le.
2e.

3e.

dat Paulus zijn eigen gevoelen uitdrukte, gedrukt als hij gaandeweg werd door de toenemende tegenstand en het getuigenis, dat hem banden wachtte;
dat hij nog niet de openbaring had van de bedeling der verborgenheid en niet het verdere
perspectief zag waarbij een nieuwe bedeling werd geopend waarin God hem nog een taak
gaf;
dat al de ouderlingen in die tijd gestorven kunnen zijn, zodat Paulus voorzag, dat zijn afwezigheid zeer lang zou zijn.

Het bezwaar dat we in Hand. 20 vinden, achten we niet zo overwegend en niet afdoend om de andere feiten te ontzenuwen. Vooral als we Hand. 20 als Paulus’ eigen gevoelen aanmerken dat Paulus vrij geworden is en nieuwe reizen heeft gemaakt. Een nieuwe bedeling ja zelfs twee zijn er geopend; voor de ene geeft hij de in Ef.-Kol.-Fil. geopenbaarde waarheden, voor de andere in 1 Tim.Titus ons meegedeelde met haar practicale verordeningen die nodig zijn voor het leven der heiden
gemeenten en der nieuw te vormen gemeenten. Voor we hierover handelen, eerst nog iets over de
tijd waarop de Brief aan Titus is geschreven.
Wanneer is Titus’ Brief geschreven?
De tijd waarop deze Brief geschreven is, hangt af van het in Tit. 1: 3 vermelde bezoek aan Kreta.
Ook hier is weer verschil van opinie. Sommigen menen, dat Paulus Titus op Kreta gelaten heeft op
zijn reis als gevangene naar Rome, Hand. 27. Maar er is daar zelfs geen sprake van een aandoen
van Kreta. Men voer „onder Kreta heen,” Hand. 27: 7 en er voorbij, vs. 8. En al had Paulus daar
aan land mogen gaan, dan was zeker de tijd nog te kort om er gemeenten te organiseren. De enige
mogelijke oplossing, als men dan Titus 1: 3 in de Handelingentijd wil plaatsen, is, dat Paulus Kreta
bezocht heeft tijdens zijn verblijf van 18 maanden in Korinthe of dat van drie jaar in Efeze.
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De Schrift meldt hiervan niets. Nu is dit zeker niet afdoende, daar we terloops uit 2 Kor. 11 Paulus’
leven dingen vernemen, die ook niet in Handelingen staan. Alleen Titus 3: 12 verzet zich hier tegen. Wc lezen nergens zijdelings in Handelingen, dat Paulus ergens overwinterd heeft. Hand. 18:11
zegt uitdrukkelijk, dat hij zich in Korinthe een jaar en zes maanden onthield en Hand. 20:31, dat hij
te Efeze drie jaar nacht en dag gewerkt heeft. Dit sluit de overwintering te Nicopolis finaal uit.
Zo blijft dan ook hier slechts over de tijd na Handelingen, dat is: de tijd tussen de twee gevangenschappen van Paulus in. Deze mening wordt zeer versterkt door de gelijkheid die er bestaat tussen
Titus en 1 en 2 Timotheus in taal en stijl, wat er toe leidt aan te nemen, dat zij in ongeveer dezelfde
tijd geschreven zijn. Delitzsch heeft opgemerkt, dat de 3 Brieven een ietwat Latijns cachet dragen,
dat wijst op de invloed die Paulus’ stijl te Rome heeft ondergaan. Waar we aangaven dat 1 Tim.
ongeveer in 67 geschreven kan zijn, is Titus of in datzelfde jaar of kort er voor of er na geschreven.
Het is niet uit te maken of Paulus eerst Titus op Kreta heeft achtergelaten, toen naar Efeze gegaan
is om er Timotheus te laten of omgekeerd. Mogelijk het eerste. Dan opent de Brief aan Titus de rij
en deze sluit dan af met 2 Timotheus.

Het Evangelie van Mattheus
No. 3
De Bergrede I
Wat is haar plaats en oogmerk?
Wat is het oogmerk van Mt. 5-7? Er bestaan een groot aantal meningen over de plaats van de Bergrede in de openbaring der waarheid. Zeer in het algemeen gesproken kunnen we de verschillende
opinies tot tweeërlei inzicht herleiden:
1.
2.

De Bergrede is de brede schets voor de Christelijke praktijk (Bloomfield) en heeft op de
Kerk betrekking.
De Bergrede heeft geen betrekking op de Kerk maar geeft de wetten van het Koninkrijk
dat eenmaal op aarde opgericht zal worden.

De lezers van The Berean Expositor zullen zeker geen in bijzonderheden afdalende weerlegging
van het eerste standpunt verlangen, omdat de meerderheid hunner reeds voor de tweede opinie beslist heeft. Het is echter onze plicht beide conclusies te verwerpen en het thema onafhankelijk van
beide te bespreken.
Het zal vooraf nodig zijn eerst de redenen op te geven waarom de tweede conclusie wordt verworpen, in het bijzonder omdat deze aanvaard is door velen die het Woord der Waarheid recht willen
snijden, en die tot klaarheid zijn gekomen t.o.v. het onderscheid tussen het Koninkrijk en het Lichaam.
Laten we de Bergrede bezien en overwegen wat van ons geloof gevraagd wordt als we de opvatting
aanvaarden dat deze verzen de wetten van het Koninkrijk vormen. De zaligsprekingen aan het begin spreken van „treuren” en „vervolgd worden om der gerechtigheid wil”. Er wordt een zegen
uitgesproken over hen die „gesmaad” worden en „vervolgd” en tegen wie „kwaad” wordt gesproken om Christus’ wil.” We geloven dat de Schriften leren dat, als het Koninkrijk der profeten opgericht zal zijn en Christus als Zoon van David zal regeren het zo zal zijn:
„In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat geen maan meer zij.”
Ps. 72: 7.
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Aan de „behoeftigen” en „armen” wordt bijzondere aandacht gewijd:
„Zij zullen niet bouwen dat een ander het bewone, zij zullen niet planten dat een ander het ete,
want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms en Mijn uitverkorenen zullen het
werk hunner handen verslijten. Zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg, zegt de Here.” Jes. 65: 22 en 25. (Men leze ook vs.. 23 en 24).
Men kan alleen aanvaarden dat er een verschillende atmosfeer heerst tussen de O.T. uitspraken die
over het Koninkrijk van Messias handelen en die der Bergrede. De zaligsprekingen van vs.. 1-12
zijn niet de enige verwijzingen naar de positie van hen die vervolgd en veracht worden en die hier
toegesproken worden.
De omstandigheden, die we in de Bergrede vinden, kunnen iemand in het gevaar van de Gehenna
brengen of in de gevangenis en ter veroordeling tot het betalen van de laatste penning. Echtbreuk
wordt nog steeds mogelijk geacht wat geen grond vindt in de O.T. profetieën die over het Koninkrijk handelen. Verder wijst het bevel het kwade niet te weerstaan en die van het afstaan van zijn
kleed op een geheel andere bedeling dan die welke de blik der profeten van ouds aanschouwde. Er
zijn nog steeds vijanden en zij die haten en vloeken. In het gebed door de Heer aan Zijn discipelen
geleerd, is de komst van het koninkrijk nog toekomstig. Zij moeten bidden: „Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” De toegesprokenen vasten nog en
hebben de mogelijkheid van „twee heren” te dienen. Het zoeken van het Koninkrijk Gods moet het
hoogste oogmerk zijn. Het ,,kwaad” kan nog dag op dag verwacht worden, “Honden en „zwijnen”
kunnen zich nog steeds omkeren en hen verscheuren die hun het heilige op onoordeelkundige wijze
meedelen. Zij die toegesproken werden zijn nog steeds in een toestand waarvan gezegd kan worden: „Indien dan gij die boos zijt”, enz. Valse profeten kunnen nog verleiden en sommige kunnen
op zand bouwen.
We kunnen de algemene strekking van het onderricht van deze drie hoofdstukken niet verenigen
met de opvatting van hen die menen dat de Bergrede de wetten van het koninkrijk geeft. We zien er
eerder een vervolgd wachtend volk dat lijdt gedurende de afwezigheid van zijn rechtmatige Koning
maar dat gesteund wordt door de hoop dat, wanneer Deze komt en het Koninkrijk wordt opgericht,
zij hun grote loon dat in de hemelen is zullen ontvangen en dat dan de zachtmoedigen het aardrijk
zullen beërven.
We hebben het onderwerp in negatieve zin behandeld om onszelf vrij te maken van de hierboven
vermelde mening. We willen nu op dit gedeelte ingaan om als ware Bereërs het oogmerk en de
plaats van de Bergrede in het evangelie van het Koninkrijk te bezien.

De Parel der Gelijkenissen
No. 3

„Geef mij... Stel mij.” (Lukas 15: 11-32).

Een onlangs gehouden radiotoespraak richtte de aandacht op de twee verzoeken in de gelijkenis
van de verloren zoon, de eerste „Geef mij,” de tweede „Stel mij.” Deze belichamen een gedachte,
die doordringt tot in het hart van de gelijkenis. Laten we er over denken.
De jongste zei: Vader geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het
bezit onder hen. De jongste zoon vroeg slechts om zijn deel. Hij was niet afgunstig op zijn oudste
broer, die misschien wel een „dubbel deel” kreeg; hij vroeg eenvoudig om zijn eigen deel. Zeer
stellig deed de vader er geen kwaad mee om dit verzoek in te willigen. In den beginne schiep God
de mens als een zedelijk vrij handelend wezen. Indien hij als zodanig verkoos te zeggen „Geef mij”
wat mijn eigendom is, dan was hij vrij dat te doen. Wat Adam deed met zijn vrijheid van keus en
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zijn vermogen om te zeggen „Ik wil niet,” zoals de zoon in de andere gelijkenis, is helaas niet
slechts verleden tijd, maar is een nog altijd werkende kracht in het leven.
De gelijkenis gebruikt een eigenaardig woord voor „vermogen”. Het is ousia, een vorm van het
werkwoord „zijn”, en komt nog maar op één andere plaats voor in het N.T., namelijk in het volgende vers van de gelijkenis, waar het is vertaald met „bezit”. Ousia leidt de gedachten er stellig toe,
terwijl het „vermogen” betekent, om te denken aan „wezen” of „aard”. Juist de keus daarvan doet
ons beseffen, dat de verloren zoon een type is van de „mens”, die niet alleen maar „dingen” verspilt, maar „zichzelf”.
In overeenstemming met het verzoek verdeelde vader zijn „bezit” onder zijn zoons, en terwijl de
oudste vertelt, dat zijn broer zijn „leeftocht” heeft opgemaakt, zegt het verhaal, dat hij zijn „vermogen” (ousia) verkwistte. Als mens waren hem zijn leven, zijn middelen van bestaan, zijn manier
van leven hem gegeven en de Vader wacht, wacht op het volgende verzoek „Stel mij”. (Luk. 15:
19). Hier was bekering; hier was nederigheid; hier werd de eeuwenoude les geleerd; hier was iets,
dat de oudste broer, door al zijn koude eigengerechtigheid, niet kon begrijpen.
„Wij zijn zijn maaksel” (poiëma) zegt de Apostel tot de Efeziërs, waar redding door genade, redding niet door de werken, redding, die leidt tot „alle nederigheid des gemoeds” de gelijktijdige optredende ervaring is.
„Geef mij.”. Hier hebben wij een schildering van de mens, die de verantwoordelijkheid op zich
neemt om zijn lot in eigen hand te nemen en volslagen faalt in zijn poging.
„Stel mij.” Hier is inderdaad berouw of „verandering van geestesgesteldheid”. De mens keert
tenslotte terug naar God, in Wien alleen hij zijn verwachting kan stellen om de volle verwerkelijking te vinden van het doel, waartoe hij geschapen is.
C. H. WELCH.

Vraag en Antwoord
4.
Vraag: Christus biedt Zich in het begin der Evangeliën als Koning aan en de oprichting van het
Koninkrijk kwam niet doordat de Joden Hem verwierpen. Nu zegt Joh. 1: 29 „Zie het Lam Gods
dat de zonde der wereld wegneemt” en Christus verwijt de Emmaüsgangers hun onwetendheid
inzake de Schrift die leert dat Hij door lijden en dood tot Zijn heerlijkheid moest ingaan. Is het nu
niet veelmeer zo dat Christus Zich aanbiedt ondanks het feit dat de Joden Hem zouden verwerpen
ja zelfs opdat ze dit zouden doen?

Christus móést immers dit alles lijden en Hij moest de zonde der wereld wegdragen, wat toch niet
anders kon dan door Zijn kruisdood.
Antwoord: Het Zich aanbieden als koning en het verwerpen van het koninkrijk strijdt nog niet met
elkaar. David was reeds lang tot koning gezalfd voor hij het koninkrijk kreeg. Van zijn zalving af
was hij koning, in nederheid zeer zeker, maar hij was het. Hij werd toen door Saul vervolgd en
eerst na 12 à 13 jaar beklimt hij de troon.
Christus wordt aangekondigd als koning en het Koninkrijk was nabij. Het kon dus komen al moest
er nog een en ander gebeuren voor Christus op Davids troon kon zitten.
Nu de zaak van het ondanks en het opdat.
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O.i. biedt Christus Zich niet aan opdat zij Hem zouden verwerpen, dus alsof Hij dat wilde. Dit zou
een aanbieding in schijn zijn geweest en zo iets mogen we bij God niet veronderstellen. De Schrift
zegt dan ook dat zij niet wilden. Niet dat God niet wilde, Israël heeft Hem verworpen. Het aanbod
leidde wel tot dit gevolg maar de menselijke verantwoordelijkheid blijft gehandhaafd. (Hand. 2
:23). God heeft vanzelf alle dingen overzien. Hij wist dat Christus gekruisigd zou worden. Maar
ondanks dit was het aanbod van het koninkrijk gemeend. Anders maakt men Hem tot de Onwaarachtige. Bewees Christus niet door Zijn wonderen de waarachtigheid van het aanbod?
De diepste oorzaak van Christus’ verwerping schuilt in haat, in haat tegen Hem en in haat tegen
God. (Joh. 15: 24). Zijn komst bracht die haat tot openbaring. Men moet nu echter niet zeggen dat
het aanbod plaats had opdat men Hem verwerpen zou maar ondanks men dit zou doen.
Ook zonder Zijn dood had Christus heil kunnen brengen. Maar tijdelijk heil. Uiterlijke zegeningen.
Maar geen vergeving van zonden want die geschiedt niet zonder bloedstorting, zegt Hebreeën. Hij
had ook zonder kruisdood kunnen sterven geofferd als een Izaäk maar dan ten volle. Maar door
Zijn kruisdood brengt God meer heil en opent Hij de weg tot volle rechtvaardiging van de zonde.
Theoretisch gezien had Christus geofferd kunnen worden op Gods bevel. Zoals Abraham Izaäk
moest doen. Nu geschiedde het uit haat. Israël, het priesterlijk koninkrijk, had het Lam Gods hebben kunnen slachten volgens Gods openbaring. Nu heeft het dit gedaan in zonde. Het is dan ook
opmerkelijk dat het wel door Israëls toedoen maar niet rechtstreeks door Israëls hand geweest is dat
Christus gekruisigd werd: de Heidenen deden het.
Het was Gods bepaalde raad dat Christus zou sterven. Niettemin heeft Israël Hem uit haat gedood.
Het had het ook uit liefde tot Gods bevel kunnen doen, zoals Abraham ging offeren. Daarom kan
men niet zeggen dat God de zonde nodig had om tot Zijn doel te komen. Dit wordt wel geleerd
maar hiermee maakt men God of tot auteur of tot afhankelijke van de zonde. Er is een andere weg.
God heeft Israëls zonde wel gebruikt maar niet gewild. Christus had ook Zichzelf nog kunnen offeren. In wezen heeft Hij dit ook gedaan zoals Hebreeën 9:14 zegt. Nu heeft Israël Zijn Messias in
ongeloof gedood. Het was met Gods voorkennis, ja zelfs door Zijn bepaalde raad maar niettemin
blijft de verantwoordelijkheid voor hun rekening.
Het offer had naar Gods wil gebracht kunnen worden: het kruis spreekt van de zonde der wereld.
Het offer zou de zonde weggenomen hebben, het kruis neemt, wonder feit, de vloek weg, en geeft
de overwinning over de vijandige machten en overheden. Maar steeds blijft het: ,,ondanks” aan
Gods zijde: ondanks Gods heil, haat de mens Hem. Het ,,opdat” ligt aan onze zijde „Opdat de gehele wereld verdoemelijk zij voor God.”
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No. 9 en10

SEPT-OCT.1947

TOT NUTTIGE STICHTING
V
GOD GEDENKT EN VERGEET NIET
„Want Hij zoekt de bloedstortingen, Hij gedenkt dezelve; Hij vergeet het geroep der ellendigen
niet.” (Psalm 9: 13).
In Deut. 21 vinden we beschreven wat men doen moest als ergens een verslagene gevonden werd.
De oudsten der naastbij gelegen stad moesten een jonge koe slachten en plechtig betuigen dat zij
noch dit bloed vergoten hadden noch wisten wie het gedaan had, tevens biddende: Wees genadig
Uw volk Israël... en leg geen onschuldig bloed in het midden van Israël. D.w.z. straf geen onschuldigen in Israël die de misdaad niet geweten hebben noch konden voorkomen. En dat bloed zal voor
hen verzoend zijn, zegt de tekst dan tot besluit. Zij gingen dan verder vrijuit.
Uit dit bevel blijkt duidelijk dat de Here de misdaad niet wil, toelaat, of ongestraft laat. De oudsten
moesten voor zich bloed ter bedekking storten.
Hoeveel bloedstortingen hebben er in de loop der geschiedenis al plaats gehad. Hoevelen hebben
hun handen niet uitgestoken naar het leven van hun naaste. Wat voor roof-, haat-, wraak-, politieke
ja zelfs gerechtelijke moorden zijn er niet gepleegd. God zal deze allen zoeken. D.w.z. eenmaal de
moordenaars achterhalen, vonnissen, terechtstellen. Ze zijn bij God bekend. Hun daad, al is deze in
het duister of voor mensen onzichtbaar geschied of zelfs door wettelijke bepalingen gedekt of in
hun visie als geoorloofde vergelding gerechtvaardigd, wordt door Hem als bloedstorting aangemerkt die Hij zal zoeken. En vraagt men hoe Hij de daders zal vinden, dan wete men dat evenals de
menselijke stem op de grammofoonplaat kan worden vastgelegd, ons gehele leven met al zijn daden vastgelegd worden in Gods register, in de „boeken”. Al onze daden worden opgenomen, onze
gehele levensgang wordt onuitwisbaar, althans voor ons onuitwisbaar vastgelegd op de grote film
van Gods alwetendheid en Hij behoeft deze slechts opnieuw te ontrollen om alles te openharen wat
voor het menselijk oog onzichtbaar is. Alle daad wordt vastgelegd in het wereldgedenkboek. Als
God nu de bladzijden terugslaat, wordt alles openbaar. En niet alleen de daad maar ook het motief
er toe.
God zoekt de bloedschuldigen en gedenkt ze. Dit woord is een doorgaande waarheid. Het moet dit
zijn want het is een eis van gerechtigheid. Gods recht eist vergelding En het rechtsbesef dat wij
hebben, afdruk van dat van God, vordert het mede.
Gij moordenaars, hoe zult gij u verbergen voor de zoekende en gedenkende God. Hoe zult gij uw
beeld uitwissen uit het register Gods, uw daad wegdoen uit de film van uw leven, uw met bloed
bezoedelde hand schoon wassen voor Gods rechterstoel? Er is slechts één middel voor: het bloed
des kruises. Dat wast ook van deze zonde vrij. Maar buiten dat is er geen middel ter rechtvaardiging.
Te allen tijde zijn er veel moordenaars aan de menselijke gerechtigheid, die steunt op het Noachitisch verbond (Gen. 9:6) ontsnapt. Aan de zoekende en gedenkende God zullen zij niet ontkomen.
Zijn dag komt eenmaal. Hij is er thans nog niet maar zal er zijn wanneer Hij Christus zal zenden
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om het wereldbestuur in handen te nemen.
De geschiedenis der mensheid is er een vol van onrecht, geweld en bloedstorting. Bijzonder in tijden van revoluties en oorlog breekt het onrecht zich baan en teistert het mensdom. De zwakken
kunnen er zich niet tegen verzetten, de sterkere meent alles te kunnen doen. En dikwijls worden
moorden met een schone schijn van recht bemanteld. Aan God en Zijn gerechtigheid denken de
bedrijvers niet. Zij denken een god of halfgod te zijn die handelen mogen naar welgevallen en met
het leven van de naaste naar willekeur te kunnen spelen. Echter, ook dit zijn bloedstortingen die
gezocht zullen worden en die God gedenkt.
God zal eenmaal richten. Aangezicht aan aangezicht. Elk onschuldig vergoten bloed roept tot Hem.
Het bloed is leven dat Hij gegeven heeft, en waarop Hij uitsluitend recht heeft. Waar het gestort is
uit moordlust, in welke vorm dan ook, zal het gezocht worden en, met bloed betaald moeten worden.
Gods recht zal werkelijk recht zijn.
Mogelijk zal de lezer vragen of zulke woorden nu dienen tot nuttige stichting. Ons antwoord is:
Ongetwijfeld. Ten eerste omdat èn het recht Gods daardoor zijn loop krijgt en de zonde tegen het
zesde gebod zijn rechtmatige vergelding ontvangt èn het rechtsgevoel van het schepsel bevredigd
wordt. God zal ten volle recht doen en, het is tot nuttige stichting als we ons daarover verblijden.
Het behoort tot de dingen Gods waar de Leden des Lichaams niet buiten staan en mogen staan. Ten
tweede omdat zulke woorden ons scherp het verschil in bedeling laten zien. Thans oordeelt God
niet. Het is de bedeling der genade waarbij het oordeel opgeschort is. Het is nu de dag der behoudenis waarin zelfs de grootste moordenaar vergeving van zonden en misdaden kan krijgen. Geen
misdaad zo groot of het bloed er voor is gevloeid., Deze dingen te bedenken zal, en dit is het ten
derde, de bede kunnen, ja moeten vermenigvuldigen voor hen die misdadige bloedstorting volbrengen of hun God te eniger tijd bekering moge geven. Hoe zou Gods Naam door zulk een ommekeer
verheerlijkt worden. Het toekomstige oordeel drijve tot gebed voor de zondaren. Ook voor hen die
zich schuldig maken aan bloedstortingen.
(Was bestemd voor U.d.S. nr. Oct. 1941. Nu omgezet in nieuwe spelling).

EEN DING IS NODIG
Nr. 4
„DAT IK HEM KENNE.”
Dat is voortaan voor de gelovige de belangrijkste aangelegenheid. Niets anders dan dit ene doel.
Christus te leren kennen, want dat is het woord in Fil. 3: 10 gebruikt (ginooskoo). Zoals vs.. 9 de
uitlegging der woorden: ,,in Hem gevonden” bevat, zo geeft vs.. 10 de uiteenzetting hoe en waarom we Christus moeten leren kennen.
Hoe moeten we Hem kennen? Niet meer naar het vlees maar als verrezen, als Hoofd der nieuwe
schepping in de opstanding (2 Kor. 5:16, 17).
(Dr. Bullinger onderscheidde toen nog niet de groep der Broederen van Christus van de Gemeente die Zijn Lichaam is.
Vandaar dat hij 2 Kor. 5 aan Fil. 3 verbindt, wat voor ons nog dingen zijn die verschillen. Pas kort voor zijn dood zag
hij de twee groepen maar had toen geen gelegenheid meer een en ander te wijzigen.)

Want daarom wordt deze waarheid ons uitgelegd „opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding.” We moeten niet alleen het historische feit Zijner opstanding kennen, maar de kracht er
van, d.i. wat deze wonderlijke kracht voor ons gedaan heeft. Hoe kunnen we nu tot kennis van deze
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kracht komen? Slechts door de ervaring van „de gemeenschap Zijns lijdens,” door te leren dat toen
Hij, het Hoofd des Lichaams leed, al de Leden van dat Lichaam in wonderbare en gezegende gemeenschap met Hem leden. Zo zullen we ook leren Hem in Zijn dood gelijkvormig te worden. Alleen als we geleerd hebben dat wij leden toen Hij leed en stierven toen Hij stierf, kunnen we leren
dat we met Hem opgewekt zijn en zullen we „de kracht Zijner opstanding” leren verstaan.
Hoe weinigen onzer weten wat deze kracht is die ons uit de oude schepping trekt en overbrengt in
de nieuwe, waarin alle dingen van God zijn (2 Kor. 5: 17).
(Het Lichaam staat ook hier hoven. Christus is al de hemelen doorgegaan en zetelt in het ontoegankelijk licht. Dit is
een aparte sfeer. Hij is verborgen in God en Deze doorwoont niet alleen de schepping maar is daar ook boven en buiten. De positie van het Lichaam is daarom hoger dan Dr, Bullinger hier ziet. Dit geldt voor de Broeders van Christus,
het Lichaam heeft meer.)

Dat moet ons doel zijn: Christus te leren kennen in alles wat Hij voor ons is in Zijn opstandingkracht.
Hoe verbazingwekkend moeten, deze woorden geklonken hebben in de oren der Grieken (het eerste
volk tot hetwelk Paulus predikte). Zij waren opgevoed in de grondstellingen van Solon, de meest
wijze der zeven Griekse wijzen. Men meende dat zijn leer de wortel van alle wijsheid was. Ze bestond uit slechts twee woorden: en deze waren ingegraveerd boven de ingangen van alle lagere en
hogere scholen in Griekenland en luidden:
Gnoosthe eauton (Ken uzelf).
Maar, hoe dwaas waren deze woorden, want hoe kan iemand iets van zichzelf kennen door zichzelf
te bekijken. Als hij op anderen let, kan hij zien hoe zij van hem verschillen en hoeveel wijzer of
slechter hij is dan zij.
Alleen als we onszelf met Christus Die de wijsheid en heerlijkheid Gods is, vergelijken, kunnen we
leren wie we werkelijk zijn en hoever we af zijn van die heerlijkheid. (Rom. 3:21). Slechts als we
ons wegen in de schaal van het heiligdom of meten met het paslood van Zijn volkomenheid, beginnen we onze geheel verloren en ontwrichte toestand in te zien. Daarom klinkt deze nieuwe zinspreuk als een donder van de hemel in de oren van hen die zichzelf probeerden te leren kennen:
„Opdat ik Hem moge kennen.”
Ja dat is ons enige doel. Dat is het wat de machtige omvormende kracht van ons leven geeft. Elk
ogenblik dat we doorbrengen onszelf te leren kennen is een verloren ogenblik en het is niet alleen
verloren, maar is ook gebruikt om ons af te houden van die ene voorname zaak die alleen tot het
doel voert en ons over onszelf onderricht. Als we trachten onszelf te leren kennen, zullen we niet
alleen in die poging falen maar dan houden we op Christus te leren kennen, Die alleen in staat is
om ons over onszelf te onderrichten.
En toch, hoe velen verbeuzelen hun leven met dit vergeefse onderzoek. Ze lopen hier en daar heen
om dan deze dan die persoon te horen en worden voortdurend gestuurd in de richting van het met
zich-zelf-bezig-zijn, van zelf overgave, en zelfonderzoek, waardoor zij of tot angst komen of tot
vreugde die echter slechts zo lang aanhoudt als de gevoelsopwellingen waartoe zij gebracht zijn,
duren. O, dat men zich met Christus bezig hield, Hem en de kracht Zijner opstanding tot doel van
het leven stelde. Dit zullen we verkrijgen, en wel in toenemende mate, als we Hem leren kennen.
Tot slot de vraag: Wat heeft de Heidenwereld tot duisternis, verderf en zonde gevoerd? Juist dit: Zij
hielden God niet in erkentenis. „Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben
de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens.” (Rom. 1: 22, 23, 28). Zo doet ook de mens in onze dagen die God niet kent zoals Hij
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Zich in Zijn woord heeft geopenbaard. Hij maakt zelf zijn god, de een met eigen hand, de ander
met eigen hoofd en beeldt zich tevergeefs in dat Hij is wat men denkt dat Hij is. Zo aanbidt men
„de onbekende God” die huns gelijke is.
Wat was de oorzaak van Israëls afval die alle leed en ellende over het volk bracht? Jesaja opent zijn
boek met de Goddelijke aanklacht die in de kortste vorm de diepste oorzaak noemt welke aan alle
ellende ook nu nog ten wortel ligt:
„Een os kent zijn bezitter En een ezel de kribbe zijns heren;
maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.” (Jes. 1 :3).
Men zie hoe de Here Jezus dit woord in Lukas 19: 32-44 bevestigt als Hij over Jeruzalem weent.
Alles wordt samengevat in de begin- en de slotwoorden:
„Och of gij ook bekendet ook nog in dezen uwen dag, hetgeen tot uw vrede dient.” En dan de
oorzaak van het oordeel aanwijzend, voegt Hij er aan toe: “Daarom; dat gij de tijd uwer bezoeking
niet bekend hebt,”
En waarin zal nu het toppunt van Israëls heerlijkheid bestaan in de tijd der wederherstelling. Wel,
dan zal het zijn:
„En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren en zeggende:
Kent de Here, want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste tot hun grootste, zegt de Here.”
(Jer. 31 :34).
En wat zal de heerlijkheid der schepping, en de vrede en vreugde der gehele aarde zijn? Dit wordt
samengevat in dit woord:
,,De aarde zal vol van de kennis des Heren zijn gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.”
(Jes. 11: 9).
En wat is het geheim dat wij in staat zijn alleen in de Here te roemen en Zijn zegen in de dag onzer
bezoeking te genieten? Het wordt gezegd in Jer. 9: 23, 24.
„Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid;
een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij
verstaat en Mij kent.”
Zo komen we dan tot de gewichtige gevolgtrekking dat het onze allereerste plicht is die ons hart en
verstand voortaan geheel bezig moet houden en onze dagen en jaren moet vullen, dat we naarstig
Gods Woord moeten onderzoeken hetwelk ons gegeven is met het ene gewichtige en bepaald gebiedende oogmerk: de openbaring van God Zelf, opdat wij Hem mogen kennen.

HEILIGING
Nr. 5
„Heilig ze in Uwe waarheid.” Joh. 17 :17.
Het Evangelie van Johannes is in twee grote delen te verdelen: 1-12 en 13-21. Er zijn natuurlijk
onderverdelingen, maar die kunnen we in verband met het onderwerp dat we nu behandelen, terzijde laten. Beide hoofddelen hebben betrekking op „het Zijne” en op ’s Heren betrekking tot de Vader voor Hij in deze wereld kwam en op de verhouding waarin het Zijne en Zijn discipelen tot de
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wereld staan:
„In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God,” Joh. 1:1.
„En, Jezus wetende dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader,
en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging,” Joh. 13: 1-3.
„Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen,” Joh. 1:11.
“alzo Hij de Zijnen die in de wereld waren liefgehad heeft, zo heeft Hij ze liefgehad tot het einde,” Joh. 13: 1.
In hfdst. 1-12 is het hoofdpunt waarop de nadruk valt, dat Christus de Gezondene is, maar in hfdst.
13-21 spreekt de Gezondene met het oog op een volbracht werk en van Zijn wederkeer tot de heerlijkheid bij de Vader. De woorden van Hebr. 3: 1 zouden wel als een korte samenvatting van dit
tweevoudig aanzicht van het Evangelie van Johannes genomen kunnen worden.
„Hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de Apostel (d. i. de
Gezondene) en Hogepriester (d. i. Degene Die achter de voorhang ingegaan is in de hemel zelf)
onzer belijdenis, Jezus Christus,” Hebr. 3:1.
Het hoofddeel Joh. 1-12 kunnen we samenvatten als ’s Heren oogmerk om leven te geven. Het ligt
nu direct voor de hand na te gaan wat de bedoeling is van het tweede deel van het Evangelie. We
willen echter eerst iets van de stof rangschikken.
De Here zou spoedig uit deze wereld heengaan, 13:1, terwijl de Zijnen in de wereld waren, 13: 1.
Nog een kleine tijd en de wereld Zou Hem niet meer zien, 14: 19. Maar Hij wilde de discipelen niet
ongetroost achterlaten: Hij zou door de bediening van de Heilige Geest Zichzelf aan hen openbaren
op een wijze Zoals Hij Zich niet aan de wereld kon openbaren door de Geest der waarheid te zenden Die de wereld niet kon ontvangen en door, hun een vrede te geven zoals de wereld niet geeft,
14: 16-27. De verhouding der discipelen tot de wereld moest dezelfde zijn als die van hun Heer tot
deze. Spoedig zou de Overste der wereld (Christus) buitengeworpen worden 14: 30 en dit lot zou
ook aan de discipelen beschoren zijn, 15: 18 en 19:
„Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld
waart, zo zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat gij van de wereld niet zijt maar Ik u uit
de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.”
Het is duidelijk, dat deze discipelen wel in maar niet van deze wereld waren. In 16: 28 vat de Here
de twee aanzichten van het Evangelie van Johannes in één vers samen als Hij zegt: „Ik ben van de
Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen, wederom verlaat ik de wereld en ga henen tot de
Vader.” Dan geeft Hij hun verder licht met het oog op de houding van de wereld tot hen als Hij
zegt:
„In de wereld zult gij verdrukking hebben,”; maar Hij voegt er aan toe: „maar hebt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen,” 16: 33.
Het grote Hogepriesterlijk gebed van Joh. 17 is een onmiddellijk gevolg van deze uitspraak. Het
begint met: „Dit heeft Jezus gesproken” en dan bidt Hij, op grond van het volbrachte werk waartoe
Hij gezonden was om het te vervullen voor de Zijnen die in de wereld waren. Hij noemde hen „de
mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt,” vs. 6. Hij bidt voor hen, niet voor de wereld, vs.
9. Weer wordt het feit vermeld van het: „En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de
wereld en Ik kom tot U,” vs. 11. En de Behouder bidt de Vader hen te bewaren in Zijn, ’s Vaders,
naam opdat zij een mogen zijn. Omdat Hij hun het Woord Gods gegeven had, heeft de wereld ze
gehaat „omdat zij van de wereld niet zijn gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben,” vs. 14. Hier
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breekt de heerlijke waarheid van Hebr. 2: 11 door „Hij Die heiligt en zij die geheiligd worden zijn
allen uit een,” een zo wonderlijke eenheid, dat in Joh. 17: 21-23 de woorden der taal tekort schieten om de heerlijkheden ervan te beschrijven.
Een zeer belangrijk punt van het gebed is vs. 15 en 16: de verheerlijking van de Vader en de Zoon,
13: 31, 32;
,,Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de Boze. Zij zijn
niet van de wereld gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.”
De verwijzing naar heiliging wordt nu gedaan in de woorden: „Heilig ze in Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid,” vs. 17. De Here had hun het „Woord” en de „woorden” gegeven, vs. 8 en
14 en dat Woord, dat de waarheid is, zou hen heiligen en bewaren door al het kwaad heen dat in de
wereld was.
Dit overzicht zal ons hebben voorbereid om het symbolische feit van Joh. 13: het wassen van de
voeten der discipelen als een deel van het geheel te zien. Laat ons nu enige trekken opnoemen die
Joh. 13 en 17 gemeen hebben.
1.

In beide wordt het feit genoemd, dat de Here kwam van en ging tot Degene Die Hem
gezonden had 13: 1-3; 17: 8, 11, 13.

2.

In beide wordt het verraad van Judas Iskarioth vermeldt en het geen deel met Christus
hebben van hem, 13: 2, 8, 10, 11; 17: 12.

3.

In beide wordt het nabijzijnde verraad verbonden met de verheerlijking van de Vader en
de Zoon, 13: 31, 32; 17: 1, 5.

4.

In beide staat de heiliging van de gelovige t.o.v. het contact met de wereld op de voorgrond.
In hfdst. 13 wordt ze ons in symbolische taal uitgebeeld, in 17 in de taal van het eenvoudige
feit. Met andere woorden, het wassen van de voeten der discipelen en het gebed: „Heilig ze in
Uw waarheid” zijn elkaar aanvullend. Er tussenin staan de woorden: „Gijlieden zijt nu rein
om het woord dat Ik tot u gesproken heb,” 15: 3.

In het volle bewustzijn van Zijn hogepriesterlijk werk, stond de Heiland Die wist dat Hij van God
was uitgegaan en tot God heenging, op, nam een linnen doek en begon de voeten der discipelen te
wassen, 13: 3-5. In verwonderlijke stilte werd de een na de ander zo liefderijk gewassen. Petrus kon
echter de gedachten, die zeer zeker ook door het hart der anderen gingen, niet weerhouden. Petrus
zei tot Hem: ,,Here, zult Gij mij de voeten wassen,” 13:6. En verder: „Gij zult mijn voeten niet
wassen in der eeuwigheid,” vs. 8.
In de Companion Bible wordt er op gewezen, dat de dubbele ontkenning die hier door Petrus gebruikt wordt in het Grieks (ou mè) te sterk is voor de menselijke natuur en dat ze, waar ze door een
mens gebezigd wordt, nimmer vervuld werd. Petrus gebruikte ze driemaal, zie Mattheus 16 :22, 26:
35 en Joh. 13: 8.
Het antwoord van de Heer aan Petrus verpletterde die gebiedende ziel met verslagenheid en leidde
hem er toe in het andere uiterste over te slaan. „Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij,”
13: 8. In zijn hart antwoordde hij: Geen deel aan U! O Here, liever dan dat wil ik mij aan alles onderwerpen. Hij zegt immers: „Here, niet alleen mijn voeten maar ook de handen en het hoofd,”
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13:9.
Het vriendelijk antwoord van de Heer op deze uitbarsting bevat de kern en het hart van de leer der
heiliging die we hier uiteen trachten te zetten. Het zal nu nodig zijn iets van de S.V. af te wijken om
de nadruk te leggen op wat de Here bedoelt te zeggen.
„Die gebaad is geworden, heeft niet van node dan de voeten te wassen, maar is geheel rein,” 13:
10.
Laat ons de twee uitspraken afzonderlijk nemen:
1. Die gebaad is geworden (heeft) is geheel rein.
2. Hij behoeft geen andere reiniging dan de wassing zijner voeten.
Er is een bepaald kontrast tussen de twee woorden die in het Grieks gebruikt worden en die in de
S.V. beide vertaald zijn door „wassen”. Het een betekent „baden”; het geschiedt eenmaal en betreft
de gehele persoon. Het andere is een voortdurend proces van reiniging van die delen die bezoedeld
worden door de aanraking van de weg onder het gaan door de woestijn van deze wereld. Het begin
der heiliging ziet terug op het ene Offer dat nimmer herhaald wordt. De voortdurende reiniging is
de dagelijkse bediening van het Woord van God, dat in al zijn brede en wondere kracht, het werk
der genade ten onze behoefte toepast.
Opgemerkt zij, dat Judas bij de voetwassing tegenwoordig was; niettemin was hij niet rein, noch
had hij enig deel aan Christus. Het wassen door het water des Woords zal nimmer iemand klaar
maken voor de heerlijkheid, het is slechts van kracht als men reeds behouden en geheiligd is door
het bloed van Christus. Het is een even zeker als fundamenteel feit dat van de verzoening zelf
geldt: „Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen.” Toch zegt de Here van
deze voetwassing: ,,Indien dan Ik de Here en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook
schuldig elkanders voeten te wassen,” 13: 14. Het begin van onze redding heeft niet plaats door
een voorbeeld, maar door uitdelging; het wassen der voeten is echter een voorbeeld. ,,Ik heb u een
voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet,” 13:15. Hier wordt
een. bediening van liefde geopend voor allen die Hem dienen.
Maakt de beschouwing van deze hoge roeping ons trots of roemzuchtig? Moet ze niet veel meer
gepaard gaan met alle zachtmoedigheid en nederigheid. In het volle bewustzijn, dat Hij tot God
heenging, heeft de Here Zijn klederen afgelegd, en Zich gebukt om de laagste dienst die in een
Oosters huis, bekend was, te verrichten. ,,Moab is mijn waspot, op Edom zal ik mijn schoen werpen,” riep de verheven en zegevierende David, hiermee aanwijzende, dat de laagste diensten voor
de overwonnen vijanden waren. „Hij legde Zijn klederen af, nam een linnen doek, omgordde
Zichzelven, goot water in het bekken” is de nederige daad van Davids grote Zoon.
Het wassen der voeten is het symbool van datgene wat in letterlijke termen wordt uitgedrukt in
hfdst. 13-17 waar we, zoals we hier boven geciteerd hebben, lezen van de verhouding van de gelovige tot deze boze wereld. De Heiland heeft de Zijnen liefgehad vanaf het begin. Hij had ze lief tot
het eind. Hij stierf niet alleen voor hen maar Hij leeft voor hen. Hij heiligt hen niet alleen eens en
vooral door Zijn ene offerande maar Hij heiligt hen dagelijks door de wassing met het water des
Woords. Elk Schriftonderzoeker moet daarom in het heiligdom geleid worden. Het kostelijke onderricht ervan moet ontvangen worden als een bediening van de opgevaren Heer. Naarmate de Heilige Geest de dingen van Christus neemt en ze ons toont, worden we geheiligd door de Geest, maar
we worden ook geheiligd door de waarheid, want Hij is de Geest der waarheid en werkt nimmer
zonder het Woord. En in zoverre als het getuigenis van de Geest door het Woord er is om ons terug
te voeren naar Calvarie en op te voeren naar de troon der genade, mogen we de woorden van 1 Joh.
1: 7 als een andere zijde van dezelfde gezegende boodschap nemen. Daar luidt het:
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„Indien wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden.”
GEMEENSCHAP, ZONDE EN REINIGING.
Het laatste onderdeel voerde ons naar 1 Joh. 1: 7 en in dit gedeelte zullen we uit die tekst verder
licht proberen te krijgen over de zaak der heiliging.
In de eerste plaats moeten we er aan herinneren, dat de Brief aan de Kolossensen het duidelijk
maakt, dat, de sfeer van onze aanneming is ,,in het licht” en dat we „voor Zijn aangezicht” heilig,
onberispelijk en onbevlekkelijk” gesteld moeten worden, Kol. 1: 12 en 22. Dit gezegende en wondervolle gevolg van de dood van Christus en van de genade Gods betekent echter niet, dat het voor
de apostel onnodig zou zijn om te waarschuwen en te onderrichten opdat hij een ieder mens volmaakt in Christus Jezus zou stellen, Kol. 1: 28. De positie is een zaak, de wandel der roeping waardig, een andere.
Terugkerend tot 1 Joh. 1: 7, moeten we voor alles beseffen, dat deze tekst gaat over de „wandel”.
Als we dit inzien, zullen we geen moeite hebben met de gedachte van een dagelijkse reiniging.
Reeds eerder in deze zendbrief, openbaart Johannes zijn boodschap:
„En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht
is en gans geen duisternis in Hem is,” 1: 5.
Deze openbaring van de ware natuur van God maakt het gebiedend, dat over de zonde gehandeld
zal worden waar en wanneer ze zich ook voordoet. De zendbrief handelt niet over het leven, dat is
het thema van Johannes evangelie. Hij wordt veeleer gericht aan hen die de Here van den beginne
gekend hebben, die de Boze overwonnen hebben en wier zonden vergeven zijn om Zijns Naams
wil, 1 Joh. 2: 12-14. Het is daarom geen zaak van leven, maar van licht, van liefde en van gemeenschap.
„En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij,” 1 Joh. 1: 4.
Terugkerend nu tot 1 Joh. 1: 7, merken we op, dat het onderdeel is van een gedeelte dat doorloopt
tot hfdst. 2:1, en gekenmerkt wordt door het herhaalde gebruik van het woord ,,indien''.
,,Indien wij zeggen dat we gemeenschap hebben.”
„Indien wij in het licht wandelen.”
„Indien wij zeggen, dat we geen zonden hebben.”
„Indien wij onze zonden belijden.”
„Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben.”
„Indien iemand gezondigd heeft.”
Er is hier een afwisseling van „zeggen” en „doen”. „Indien wij zeggen” wordt gesteld tegenover
het: „Indien wij wandelen” en: „Indien wij belijden.”
Omdat God licht is, is het onmogelijk om met Hem te wandelen en in de duisternis te wandelen.
Maar uit dit feit moet niet afgeleid worden, dat zij die met God wandelen „geen zonden hebben” of
„niet gezondigd hebben,” want de apostel zet uiteen, dat ieder die zulk een vrij van zonden zijn
voorgeeft zichzelf verleidt en de waarheid niet in zich heeft en erger nog, God tot een leugenaar
maakt. Hieruit volgt dus, dat zij die wel in het licht in gemeenschap met God wandelen degenen
zijn die gezondigd hebben en die weten dat zij hebben gezondigd. Op het eerste gezicht schijnt dit
een onoverkomelijke moeilijkheid te geven, maar wanneer het grote fundament van alle aanneming
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gezien wordt, „het bloed van Christus” verdwijnt de moeilijkheid. Dit is van zoveel belang voor
ons onderwerp en zo vitaal (van levensbelang) voor onze vrede, dat we allen genade en wijsheid
moeten zoeken om de betekenis ervan op onze wandel en gemeenschap met God te verstaan.
„Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon”.
Hoewel we nimmer het geloof in onze verhouding tot de grote verzoening van Christus kunnen
uitschakelen, is het goed in te zien, dat het bloed van Jezus Christus in deze tekst genoemd wordt
de werkelijke objectieve oorzaak, eens en voor al, van onze rechtvaardiging, heiliging; toegang en
vrede. We zouden nimmer in het licht kunnen wandelen met God, als het niet was door het dierbare
bloed dat eenmaal vergoten is.
Vs. 9 opslaand, zullen we zien, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen „het vergeven van
zonden” en „het reinigen van alle ongerechtigheid.” Dit wordt verder uitgewerkt in hfdst. 2: 1.
,,En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de
Rechtvaardige.”
Evenals wij de rechtvaardiging onderscheiden hebben van de heiliging, zo moeten wij ook de reiniging van de vergeving onderscheiden. Hij Die rechtvaardigt, heiligt ook. Juist onze wandel in het
licht zal zonde en zonden openbaren die tevoren niet gezien werden en onbekend waren, maar in
plaats dat we ons daardoor van die heilige plaats afwenden, hebben we de verzekering, dat er ten
volle voorzieningen getroffen zijn voor deze onreinheid. En we leren tot onze blijdschap, 1 Joh. 1:
4, dat wij niet alleen eens voor al geheiligd zijn in het offer van Christus, dat we niet alleen vooruit
mogen zien naar de dag - als we heilig- voorgesteld zullen worden, maar dat het een heerlijke
waarheid is, dat in het heden het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon ons reinigt van alle zonden.
De symbolische wassing van Joh. 13, met ’s Heren onderscheiding tussen het eenmaal gebaad zijn
geworden, wat de gelovige geheel rein maakt en de dagelijkse reiniging van de voeten die door het
in contact komen met de wereld en onze tegenwoordige onvolkomen toestand dat noodzakelijk
maken, stellen ons in staat het onderricht van 1 Joh. 1: 7 op rechte waarde te schatten.
Niet alleen wordt de wandel in het oog gevat maar ook de gemeenschap. „zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Christus Jezus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden,” vs.
7. Zo zegt de Here in het Evangelie: ,,Indien Ik u niet was, zo hebt gij geen deel met Mij,” Joh. 13:
8. Als we wachten tot we geen zonde meer hebben voor we in het licht gaan wandelen, zullen wij
nimmer in dit leven de gemeenschap met God kennen. We worden uitgenodigd om in het licht te
wandelen met de verzekering, dat in de dagelijkse reiniging voorzien is.
De genade gaat zover boven onze gewone gedachten uit, dat er altijd de mogelijkheid is, zoals de
apostel Paulus maar al te goed weet, dat sommigen zullen zeggen: „Zullen wij in de zonde blijven
opdat de genade te meerder worde.” Zo ook in 1 Joh. 1: 7. Hier wordt de zonde niet verkleind
maar veeleer verfoeid. Ja, de verlosten die zo één zijn met de Here, dat een beschrijving van hun
eenheid de hulpmiddelen der taal schijnen uit te putten 1 Joh. 17, zelfs zij moeten beseffen, dat de
zonde zo diep ingevreten is, zo één met onze natuur, dat zelfs zij die in het licht wandelen en gemeenschap met God hebben, het niet kunnen stellen zonder de reiniging van Zijn dierbaar bloed.
Daarom verwerpt de apostel in 1 Joh. 2: 1 alle onzuivere gevolgtrekking, die zich in de geest van
sommigen gevormd kan hebben door te zeggen: „Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat
gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige.”
Het woord dat hier door „Voorspraak” vertaald is, is paraclètos; het is in het evangelie van Johannes vertaald door „Trooster”. Als we 1 Joh. 2: 1 lezen in het licht van Heb. 7: 25, zullen we zien,
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dat hier veel meer de hogepriesterlijke tussenkomst in het oog gevat wordt dan het pleiten van een
advocaat voor een gerechtshof. Reiniging heeft niet plaats in een gerechtshof, ze behoort tot de
tempel, tot de toegang, de aanbidding en de gemeenschap.
Er is een tekst in het O.T. die naast 1 Joh. 1: 7 gelezen moet worden omdat hij licht werpt op andere zijden van de waarheid aangaande de belangrijke zaak der zonde, belijdenis en reiniging en de
tegenwoordigheid van de Here. Het schijnt ons echter niet geschikt toe de inhoud daarvan aan het
eind van dit gedeelte te behandelen en we bewaren daarom het commentaar daarop tot het volgende
stuk.

Wanneer de opstanding en de opname?
Nr. 5
BESLUIT.
Uit dit onderzoek moeten we besluiten dat alle inlichtingen, die Gods Woord geeft over opstanding
en komst van Christus, in twee groepen verdeeld moeten worden:
1.

Hetgeen gezegd wordt gedurende en betreffende de tijd waarin Israël Gods volk is
(O.T. Evang. Hand. en laatste tijden onzer eeuw).

2.

Hetgeen gezegd wordt gedurende en betreffende de tijd waarin Israël niet Gods volk is,
namelijk de tegenwoordige bedeling der genade Gods.

In de eerste groep is sprake van twee opstandingen: de eerste, die der gelovigen, geheel aan het
eind van de tegenwoordige eeuw; de tweede, die der ongelovigen, na het duizendjarig Koninkrijk.
De opname van 1 Thes. 4 heeft plaats bij de eerste opstanding, dus na de grote verdrukking. In geen
geval mag men de gebeurtenissen van 1 Kor. 15 en 1 Thes. 4 verwachten vóór Israëls nationaal
herstel.
Bij deze opstanding moet men drie groepen onderscheiden:
1° De wedergeborenen of „kinderen” Gods van Oud- en Nieuw Testament, behorende tot de aardse
sfeer
2° De „zonen”, behorende tot de hemelse sfeer.
3° De „volwassenen”, leden van het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, en die geen deel hebben aan de vroegere „uitopstanding”.
Die van de eerste groep krijgen een stoffelijk lichaam, dat echter niet meer aan ziekte en dood onderworpen is. Die van de twee laatste groepen krijgen een geestelijk lichaam. Daarbij zegt Fil. 3: 21
dat het lichaam der „volwassenen” gelijkvormig zal zijn aan het heerlijke lichaam des Heren.
In de tweede groep is er sprake van een uitopstanding van sommigen, die blijkbaar reeds kort na
het sterven (en dus lang vóór de verdrukking) kan plaats vinden.
Alle opgenomen gelovigen, van alle tijden, vergezellen de Here en de heilige engelen bij Zijn
komst in heerlijkheid, hetzij reeds vóór, hetzij eerst na de ontmoeting in de lucht van 1 Thes. 4.
Inderdaad, zij die aan de uitopstanding deel hebben, zijn reeds met Christus vóór Hij van de hemel
nederdaalt en vóór hen die later opstaan (1 Thes. 4 en 1 Kor. 15) en Hem tegemoet gaan.
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Aanhangsel N° 1.
WEDERGEBOORTE EN RECHTVAARDIGING IN HET OUDE TESTAMENT.
De wedergeboorte is slechts mogelijk door de opstanding van Christus (1 Petr. 1:3). Op het eerste
gezicht kon dus geen mens aan de wedergeboorte deel hebben vóór die opstanding. De tijd behoort
echter tot de stoffelijke wereld, God is niet aan de tijd onderworpen en in de geestelijke wereld is
men klaarblijkelijk ook niet aan de tijd gebonden. Voor God was, in de geest, Christus reeds als
Lam voorgekend vóór de grondlegging der wereld (1 Petr. 1 :20). Daarom konden reeds vóór het
historische ogenblik van dood en opstanding, gelovigen deel hebben aan de wedergeboorte.
Méér zelfs, ze konden reeds, in de geest, met Christus sterven en tot het zoonschap en de rechtvaardiging komen (Rom. 6 en 8). Rom. 4:3, 5, 9, 22; Gal. 3: 6 en Jak. 2: 23 leren ons hierover een
en ander. Er staat, met betrekking tot Abraham, dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid.
Abrahams geloof kon, in zekere zin niet zo ver reiken als het onze, aangezien zoveel dingen nog
niet gebeurt of nog niet geopenbaard waren. Doch dat was Abrahams fout niet. Indien hij na Christus’ opstanding geleefd had zou hij zeker door geloofsgemeenschap met Christus gestorven en gerechtvaardigd zijn. Zijn geloof, hoe beperkt ook in inhoud, reikte in wezen veel verder en werd gerekend tot een geloof dat voert tot de gerechtigheid.
En zo was het ook zeker met menig andere. De reeks geloofshelden van Heb. 11 schijnen allen op
dezelfde lijn geplaatst te moeten worden met Abraham. Zij waren allen begerig naar de stad, die
fundamenten heeft en naar het hemelse vaderland. „Deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij
zonder ons niet volmaakt zouden worden.” (Heb. 11 :40). Nu wijst het woord „volmaakt” ook naar
de opstanding. (Zie bijv. Lukas 13: 32; „Ten derde dage volmaakt”; Heb. 5 :9) en mogen we veronderstellen dat al die geloofshelden met Abraham aan dezelfde, betere opstanding (Heb. 11: 35)
zullen deel hebben.
Aanhangsel N° 2.
OVER DE UITOPSTANDING UIT DE DODEN.
Fil. 3:11 heeft steeds moeilijkheden opgeleverd voor ernstige schriftonderzoekers. Men vertaalt het
Griekse „exanastasis” (d. i. uitopstanding) door „opstanding”, evenals men dat doet met „anastasis”
in andere teksten. Zo schijnt Paulus hier dan te verwijzen naar de opstanding waarvan hij reeds
vroeger sprak, bijv. in 1 Kor. 15 en 1 Thes. 4. In deze laatste teksten is Paulus echter zeker tot de
opstanding te komen, terwijl hij in Fil. 3:11 zegt: „of ik op enigerlei wijze moge komen tot...” wat
de grootste onzekerheid aanduidt.
Om die moeilijkheden te ontwijken, wil men dan veelal in die opstanding niet een letterlijke opstanding zien, doch iets geestelijks. Men denkt dan bijv. aan Ef. 2: 5, 6.en Kol. 2: 12, 13, des te
meer daar sommige vertalingen hier egeirö (opwekken) door „opstaan” vertalen. Tegen deze opvatting kan men echter meerdere bezwaren maken:
1° Voor een geestelijke werking gebruikt men wel egeirö (opwekken) en zoöpoieö (levendmaken), doch nergens anastasis. Dit woord betreft in alle teksten een letterlijke opstanding, een gebeurtenis die in de eerste plaats het lichaam betreft. Het is dus zeer gewaagd in een tekst, die op
zichzelf niet zeer duidelijk is, aan dit werkwoord een nieuwe betekenis te geven.
2° Men moet dan aannemen dat velen reeds een dergelijke opstanding hebben doorgemaakt.
Doch 2 Tim. 2: 18 leert ons dat zij, die zeggen dat de opstanding reeds geschied is, van de waarheid zijn afgeweken.
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3° Men is daarbij nog niet van de oorspronkelijke moeilijkheid verlost, want in Ef. 2: 5, 6 en Kol.
2: 12, 13 zegt Paulus dat de gelovigen waarvan hij hier spreekt, reeds tot die „samenopwekking”
en „samen-levendmaking” gekomen zijn. Het blijft dan nog steeds een tegenstrijdigheid als diezelfde Paulus in Fil. 3: 11 zeer onzeker is er toe te komen.
Fil. 3: 10 (Zijnen dood gelijkvormig wordende) ziet men veelal aan als overeenstemmende met
Rom. 6: 5 (met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods). We kunnen deze uitlegging niet aanvaarden. Inderdaad, allereerst gebruikt Rom. 6: 5 „homoios” (door „gelijkmaking
vertaald), terwijl Fil. 3:10 „summorphoomai” (door „gelijkvormig worden” vertaald) heeft. Homoios geeft slechts aan dat er een zekere gelijkenis bestaat (zie bijv. Fil. 2: 7), geen absolute gelijkheid
(door ,,isos” aangegeven,, zie bijv. Mat. 20: 12; Luk. 6: 34). Summorphoomai wijst er op dat de
innerlijke vorm of het wezen, de bestaanswijze, dezelfde is. Het naamwoord summorphos komt
alleen in Rom. 8: 29 en Fil. 3: 21 voor, in verband met het opstandingslichaam. Het woord morphè
(innerlijk wezen of bestaanswijze) komt voor in Mark. 16: 12; Fil. 2: 6, 7.
In Rom. 6 gaat het over het feit dat de gelovige door het geloof in zulke gemeenschap met Christus
kan komen, dat hij geestelijk met Hem gestorven is en dus zoals Christus (vs. 10) der zonde gestorven is, ten opzichte van de zonde dood is (vs. 11). Er is dus een zekere gelijkenis tussen Christus’
dood (t.o.v. de zonde) en die van de gelovige (t.o.v. de zonde).
Nu was Paulus zelf zeker reeds t.o.v. de zonde gestorven, en indien Fil. 3: 11 hier ook naar die
dood verwijst, begrijpt men niet dat hij nog tracht of hoopt tot die dood te komen. Hij was niet alleen dood t.o.v. de zonde (de wortel), maar zelfs t.o.v. de zonden (de zondige gedachten en handelingen). Dit blijkt uit de Griekse tekst van Ef. 2: 1, 5 en Kol. 2: 13, die dezelfde vorm hebben als 1
Petr. 2: 24 (der zonden afgestorven), Rom. 6: 2 (der zonde gestorven) enz. Wil men in Fil. 3: 10
ook de wandel zien, namelijk dat Paulus trachtte der zonden dood te zijn, dan is dit nog altijd in
strijd met Ef. 2: 1, 5 en Kol. 2: 13 waar hij zegt dat dit reeds geschied is.
Na aldus onze bezwaren uiteengezet te hebben, laat ons beproeven een uitlegging te vinden, die
alles omvat en geen moeilijkheden of tegenstrijdigheden geeft.
We menen dat ieder het eens is dat het in dit hoofdstuk gaat over drie dingen:
1° Paulus ziet geheel van zichzelf af.
2° Hij jaagt naar een doelwit: volle voortdurende gemeenschap met Christus (opdat ik
Christus „gewinne” en in Hem bevonden worde... opdat ik Hem kenne). Dit kon door de
opstandingkracht die in hem werkte (zie ook Fil. 2: 13).
3° Hij hoopt dan de prijs der „bovenroeping” Gods te verkrijgen (vs. 14).
Welnu, terwijl men kan aannemen dat van vs. 8 (opdat ik Christus gewinne) tot vs. 10 (en de gemeenschap Zijns lijdens), het over het jagen gaat, menen we dat het overige van vs. 10 en vs. 11 de
prijs betreft. We lezen dit laatste dan in één zin: „Of ik, Zijnen dood gelijkvormig wordende,
enigszins moge komen tot de uitopstanding uit de doden.”
Men denke eraan dat in de Griekse taal de volgorde der woorden veel vrijer is dan in het Nederlands en we ,,of ik” zeer goed kunnen verplaatsen. Vers 10 hebben we dus in tweeën gesplitst. En
wel om twee redenen. Allereerst omdat in elk geval dit tweede deel van vers 10 niets gemeens heeft
met de „gemeenschap Zijns lijdens,” want dit laatste is een gevoelsaandoening en de dood, ofwel volgens men meent - een geestesgesteldheid (der zonde dood), ofwel - naar wij menen - een letterlijk dood-zijn. Ten tweede omdat, volgens wat we hierboven onderzochten, het „Zijn dood gelijk-
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vormig wordende,” niet de wandel kan betreffen, doch, zoals vs. 11, tot de prijs moet behoren.
Volgens onze opvatting, past dit deel van vs. 10 heel goed bij vs. 11 want gelijkvormigheid (d. i.
gelijkheid naar het innerlijk wezen) aan de doodstoestand van Christus, wil zeggen: slechts korte
tijd in het graf en wellicht geen verderf van het lichaam. Dit komt dus overeen met de bijzondere
opstanding van vs. 11: de uitopstanding uit de doden. Het schijnt dus dat deze opstanding niet
groepsgewijze zal plaats hebben, op een bepaalde tijd, doch dat ze enkelingen betreft, die, kort na
hun dood, opstaan. Dit zou dan plaats vinden vanaf Paulus tot de afsluiting van de bedeling der
Verborgenheid.

I Timotheus en Titus
Nr. 6
EENHEID VAN TITUS EN 1 EN 2 TIM.
Groepen in Paulus’ Brieven.
Paulus’ Brieven zijn voor hem die wat verder gaat dan de oppervlakte, hetzij wat inhoud, hetzij wat
strekking, hetzij wat stijl betreft, in enige groepen in te delen. Zo behoren bij elkaar 1 en 2 Thess.,
1 en 2 Kor. en Hebreeën wat inhoud en strekking van die groep aangaat. Beide behandelen de opname, bij beide is er nog iets of veel te volmaken aan geloof of wandel, der gelovigen. Galaten en
Romeinen behandelen de rechtvaardiging door het geloof. Galaten is de inleiding van Romeinen:
dat gaat wel verder, maar is toch nauw aan Galaten verbonden. Efeze en Kolossensen vormen een
nieuwe groep; hieraan is Filippensen toe te voegen als de weg aangevende tot het hoger goed in
Ef.-Kol. geopenbaard. Men kan Filémon wat typische betekenis aangaat, hier naast plaatsen. Dit
geeft ons tevens een kijkje in Paulus’ innerlijke gemoedsgesteldheid. Nu resten nog Titus en 1 en 2
Timotheus, die ook weer een groep vormen. We gaan deze Brieven nu bespreken en staan vooraf
stil bij de „zonen” van Paulus aan wie ze gericht werden.
De Pastoraalbrieven.
De drie z.g.n. Pastoraalbrieven (zij worden zo genoemd, omdat zij bijna geheel betrekking hebben
op de leiding en regeling van en in het leven der gemeenten die geleid worden door pastors of herders en leraars) zijn zeer aan elkaar verwant in taal, voorstelling en polemiese (geloofsverdedigende) strekking. Zij zijn daardoor van de andere Paulinische Brieven onderscheiden en vormen een
groep die van latere tijd dateert. Zij tekenen ons Paulus in de latere tijd van zijn arbeid, als een
grijsaard, door ouderdom en vervolging, en het opkomen van nieuwe vijanden gedrukt.
De bevelen en raadgevingen die Paulus in 1 Tim. en Titus aan zijn beide „zonen” geeft, hebben
betrekking op de verkondiging der zuivere leer en bestrijding der dwaalleraars, op de vervulling en
waarneming der ambten in de gemeenten en de bevordering der goede tucht. We gaan dit wat breder na. Vooraf iets over de personen aan wie zij gericht worden. 2 Tim. is Paulus’ laatste Brief.
Deze is weer van de andere gescheiden doordat hij nog weer ander toestanden laat zien.
Titus.
We vinden Titus niet vermeld in de Handelingen. Men neemt algemeen aan, dat hij geboren was in
Antiochië in Syrië, dus in de stad, waar Paulus en Barnabas eerst samen arbeidden, waarschijnlijk
bewijs, dat hij door hem tot de waarheid geleid was, evenals dit met Timotheus het geval was, die
hij zijn „geliefde zoon” noemt.
Uit Gal. 2: 3 vernemen we, dat hij een Griek was en Paulus hem daarom niet besneed. Toen Paulus
omstreeks het jaar 50 van Antiochië naar Jeruzalem reisde naar de Apostelvergadering, Hand. 15,
vergezelde Titus hem, Gal. 2: 1, 3. De Joden-Christenen drongen op zijn besnijdenis aan, maar
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Paulus bewilligde hierin beslist niet. Later vinden we Titus op de derde grote reis als Paulus’ metgezel. Paulus zond hem naar Korinthe na afzending van de 1ste Brief aan deze gemeende en als
overbrenger van de tweede, 2 Kor. 7: 6, 13, 14; 8: 6, 16, 23; 12: 18. Later werkte Titus op Kreta
volgens de Brief aan hem. Volgens de overlevering (bij Eusebius en Theodoretus) moet hij als opziener der gemeenten van Kreta gestorven zijn. Paulus noemt hem zijn „oprechte zoon.’’
Timotheus.
Timotheus was geboren in Derbe of van een der omliggende plaatsen van Derbe. Derbe lag in Lycaonië, Hand. 16:1. Zijn vader was een Griek, zijn moeder, Eunice, een Jodin evenals zijn grootmoeder Lois waarschijnlijk. Hij was van kindsbeen af onderwezen in de Schriften, 2 Tim. 1: 5; 3:
15. Het is zeer waarschijnlijk, dat alle drie door Paulus’ prediking op zijn eerste zendingsreis aan
en in Christus gelovig werden. Paulus noemt althans Timotheus: „(mijn) oprechte zoon in het geloof,” 1 Tim. 1: 2.
Op zijn tweede zendingsreis hoort Paulus van Timotheus’ goede getuigenis en dat van de broeders
van Lystre en Ikonium, Hand. 16: 2, plaatsen die respectievelijk 8-10 en 28-30 uur van Derbe verwijderd waren, bewijs dat Timotheus een vooraanstaande plaats in was gaan nemen en dat in betrekkelijk korte tijd. Paulus wilde dat hij met hem mee zou reizen. Daarin bewilligt Timotheus.
Paulus besnijdt hem om de Joden in die plaatsen geen ergernis te geven, want zij wisten allen van
zijn vader, dat hij een Griek was, 16:3. Hij stelt hem plechtig aan in de bediening door hem de handen op te leggen, 2 Tim. 1: 6. En niet alleen legde hij hem de handen op maar liet de ouderlingen
daarin delen, 1 Tim. 4: 14.

Het Evangelie van Mattheus
No. 4
De Bergrede II
Loon en Ingang.
We zagen in het voorafgaande hoofdstuk, dat de meerderheid meent dat de Bergrede de wetten van
Christus’ Koninkrijk geeft. We willen dit punt nogmaals zorgvuldig nagaan.
Onder „Koninkrijk” verstaan we het toekomstige en letterlijke koninkrijk waarvan Christus koning
is en het behouden Israël het eerste en het dichtst om de troon staat. Als de woorden van Mt. 5-7 de
wetten van dat toekomstige koninkrijk geven, wat vinden we er dan in? Dit:
1.

Dat Zijn volk, als Christus persoonlijk op aarde regeert, nog vervolgd wordt. Hiervoor leze
men hfdst. 5: 3-12, 44.
De allereenvoudigste kennis van de profetie heft dit op. Vervolging om der gerechtigheid
wil is een bewijs van afwezigheid van de Heer, niet van Hem als regerende koning.

2.

De „wetten” van hfdst. 5: 21-48 zijn er voor hen die doodslag en overspel in hun hart
koesteren, die de wet betreffende echtscheiding en eed ontduiken en voor hen die op de wang
werden geslagen, die in rechten vervolgd worden voor hun kleed, die tot staatsdienst geprest,
gevloekt en gehaat, boosaardig behandeld en vervolgd worden. Is dit de staat van zaken die \
heersen zal als het Koninkrijk komt?

3.

Het Koninkrijk is in de Bergrede toekomstig.
„Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.” 6: 10.
„Zij zullen het aardrijk beërven.” 5: 5.
„Zij zullen verzadigd worden.” 5: 6.
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„Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen.” 7: 22.
4.

Deze „wetten” gelden als er voor de mensen twee paden zijn: de smalle weg, welke laatste
slechts weinigen vinden en de brede door welke velen ingaan tot het verderf. 7: 13.

Indien dit de staat van zaken weergeeft wanneer Christus als koning regeert, dan zijn de gloedvolle
woorden der profeten een illusie; dan heerst het kwaad, dan wordt de hoop beschaamd en kenmerken ijdelheid en kwelling de voetstappen van de mens.
We geloven dat de Bergrede betrekking heeft op het Koninkrijk en niet op de „Kerk”. Niettemin
menen we dat aan de zaak van de leer der bedelingen (welke de kern der waarheid is) veel schade is
gedaan door de tamelijk haastige conclusie dat in de Bergrede de wetten van het Koninkrijk worden
gegeven. Dit gedeelte heeft zijn eigen uitlegging en hieraan wordt kracht bijgezet door de letterkundige bouw terwijl we de echo er van het gehele evangelie naar Mattheus door kunnen horen.
Deze uitlegging willen we nu bekijken. We laten daartoe het onderzoek naar de meningen verder
rusten en vestigen onze aandacht op dat wat nuttiger is, n.1. het getuigenis van het Woord zelf.
De Zaligsprekingen (beter: Gelukprijzingen, Vert.) waarmee de Bergrede begint, bevatten de kerngedachte en als we hier de sleutel niet vinden, zullen we onze weg ook niet door het overige kunnen vinden. Die sleutel is: loon. Vs. 12 somt al wat in vs. 3-11 onder vele aspecten gezegd is, op in
dit ene:
„Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen.” (5:12).
De letterkundige bouw komt ons te hulp bij de ontplooiing der gedachte over het loon. In hfdst. 6
wordt het loon dat de schijnheilige nu ontvangt geplaatst tegenover het loon dat de Heer bij Zijn
komst zal geven. Aalmoezen geven moet niet gedaan worden om van de mensen gezien te worden,
anders zal er geen loon zijn van de Vader in de hemelen. Zij die aalmoezen geven als de hypocrieten, hebben hun loon reeds ontvangen. Hetzelfde geldt het bidden en het vasten. Er is een beloning
die nu gegeven wordt door de sterfelijke mens of er is een toekomstige beloning die in het openbaar
gegeven zal worden door de Vader. Dit deel bereikt zijn hoogtepunt in de woorden: „Gij kunt God
niet dienen en de Mammon.” 6: 24.
De tweede trek van de Bergrede, en dit is er een die zich uitstrekt over de aard van het loon en deze
ontvouwt, is de nadruk die gelegd wordt op het ingaan in het Koninkrijk. Tenzij de gerechtigheid
van hen die toegesproken worden meer is dan die van Schriftgeleerden en Farizeën, zullen zij in het
Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan, zegt de Here.
In het slot der rede zegt Hij: „Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen” 7: 21, en een weinig eerder geeft Hij de aansporing in te gaan door de enge
poort, 7: 13. Hier te lijden met het loon des Vaders en de ingang in het Koninkrijk als een toekomstige vergoeding, wordt door de Heer voorgehouden aan hen die zekere hoedanigheden bezitten
welke in 5 :48 worden samengevat in het: „Weest dan gijlieden volmaakt.”
Op gepaste wijze wordt het loon en het ingaan in het Koninkrijk verbonden met het volmaakt zijn.
De structuur plaatst „de voorzichtige, man” in balans met de volmaakte wat voorts het grote thema
beklemtoont en belicht. Dit zullen we nog beter zien als we handelen over de Bergrede in het licht
van het hele Evangelie. Er blijft nu nog over de verwijzingen naar de Wet en de Profeten en de uitspraken van de Heer over Zichzelf. Het gezag van Wet en Profeten wordt gesteund en versterkt,
terwijl een diepere en meer geestelijke opvatting van hun onderricht wordt geëist van hen die het
Koninkrijk willen binnengaan. We kunnen nu de brede omtrekken van de Bergrede des te beter
begrijpen.
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Mt. 5-7.
A1 5: 3-16. Loon.
B1 17. De. Wet en de Profeten.
Cl 19, 20. Ingang in het Koninkrijk.
D1 21-44. Maar Ik zeg u.
E1 45-48. De Volmaakte.
A2 6: 1-7: 11. Loon.
B2 12. De Wet en de Profeten.
C2 13-23. Ingang in het Koninkrijk.
D2 24-29. Deze Mijn woorden.
E2 24. De voorzichtige man.
Het blijkt vrij duidelijk dat de „wetten” van de Bergrede geen betrekking hebben op de tijd dat het
Koninkrijk opgericht is maar op de periode die het Koninkrijk voorafgaat als het lijden voor de
waarheid gesteund wordt door de hoop op toekomstige zegening en als zij die het Koninkrijk zullen
ingaan door middel van de beproevingen die zij moeten doormaken, geoefend zullen worden tot die
staat, die „volmaakt” genoemd wordt en die we ook zo op de voorgrond zien treden in Filippensen
III, Hebreeën en Jakobus.
DE INGANG IN HET KONINKRIJK EEN BIJZONDERE TREK IN HET VERDERE VAN HET
MATTHEUS EVANGELIE.
We hebben gezien dat de ingang in het Koninkrijk de opvallende trek is van de Bergrede en dat de
volharding en de hoge standaard van geestelijkheid die ingeprent wordt die ingang in het Koninkrijk beoogt. Laten we nu het onderwerp nog breder bekijken en nu op het gehele Evangelie letten in
plaats van alleen op hfdst. 5-7. Eerst bekijken we het grote vervolg op de Bergrede n.1. de profetische Olijfbergrede in hfdst. 24 en 25. Nadat Hij in brede lijnen ons de tijd geschetst heeft die tot het
oprichten van het Koninkrijk der hemelen zal leiden, spreekt de Heer over de eigenschappen van
hen die in dat Koninkrijk zullen ingaan. De twee plaatsen zijn de gelijkenis van de tien maagden en
de vergadering van de dan levende Volken bij de oprichting van het Koninkrijk (Mat. 25).
Waarheid is waarheid hetzij wij die ze uitspreken de volheid ervan op die tijd beseffen of niet. Het
kernpunt van de gelijkenis der tien maagden is het „ingaan”. Vijf gingen in (eiserchomai) tot de
bruiloft. Toen werd de deur gesloten. Hier verwijst de Heer in Zijn laatste rede naar Zijn eerste. Hij
die Zijn woorden hoort en ze doet wordt een voorzichtig (wijs) man genoemd en bouwt op een rots.
(Het woord „voorzichtig” in Mat. 7: 24 is in het Grieks hetzelfde als wijs in Mat. 25: 2, 4, 8 en 9.
Het betekent: „bedachtzaam”. De andere wordt een dwaas genoemd. In de dag der beproeving blijft
het huis van de wijze man staan. Loon wordt beloofd aan de dienstknecht die niet alleen getrouw
maar ook voorzichtig d.i. wijs is, Mt. 24: 4, 5. De Heer gebruikt het woord „dwaas” van niemand
anders dan van hen die in Mt. 7 en 25 bedoeld worden. Vlak na de gelijkenis der maagden komt die
der talenten waar het loon der getrouwheid wordt uitgedrukt in de woorden: „Ga in, in de vreugde
uws heren.” Mt. 25: 21, 23.
We komen nu tot een ander maar parallel lopend geval; hierin worden de twee klassen niet betiteld
als „wijzen” en „dwazen” maar als „schapen” en „bokken”. De tijd wanneer dit plaats heeft is als
de Zoon des mensen wederkomt in heerlijkheid en zit op de troon Zijner heerlijkheid. Voor Hem
zullen al de Volken vergaderd worden en degenen die tegenover de minste der broeders van de Koning op de troon vriendelijk geweest zijn, worden toegesproken met de woorden:
„Komt gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging (nederwerping) der wereld.” 25: 34.
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Volgens hun eigen belijdenis bewijzen de Volken geen „Christelijke barmhartigheid” want zij zeggen: „Wanneer hebben wij u een vreemdeling enz. gezien?”
In scherpe tegenstelling tot deze Volken die, hoewel ze nimmer de naam van Christus beleden hebben maar toch de dingen gedaan hebben die welbehaaglijk zijn, staan diegenen van het begenadigde volk die zeggen:
„Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam duivelen (demonen) uitgeworpen.” Mt. 7: 22.
Tot hen zal de Heer zeggen:
„Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij die de ongerechtigheid werkt.” 7: 23.
De drievoudige nadrukkelijke bewering „in Uw naam” staat in tegenstelling tot de drievoudige
vraag van: „Wanneer hebben wij u... gezien?” Rom. 2 handelt over dezen uit de Volken en de
voorwaarden voor hun ingaan, in het bijzonder in vs. 6-11, 13, 14, 15, 16, 26, 27.
Keren we nu terug tot Mattheus. Hfdst. 22 spreekt over de bruiloft van de zoon van de koning. Dit
is dezelfde bruiloft waartoe de vijf maagden toegang kregen. In vs. 12 vinden we weer het woord
„ingaan” (eiserchomai). De koning merkt een man op zonder bruiloftsklederen en tot hem wordt
gezegd:
„Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende?” 22: 12.
Zijn straf is dezelfde als die van de boze dienstknecht in 24: 31 en als die van de onnutte dienstknecht in 25: 30. De buitenste duisternis en knersing der tanden worden steeds verbonden met het
verliezen van de plaats in het Koninkrijk. Men zie Mt. 8 : 12 en 13: 42, 50. Het gedeelte waarin de
enige maal dat de term „wening en knersing der tanden” in Lukas voorkomt, staat in een hoofdstuk dat ook spreekt van de enge poort, van het sluiten van de deur en van het zien van Abraham,
Izaäk en Jakob in liet Koninkrijk (evenals in Mt. 8: 12).
Wat is nu het bruiloftskleed? Het is de rechtvaardige beloning der heiligen. Zie Openb. 19: 8, gegeven aan hen die evenals de vijf wijze maagden gereed zijn, m.a.w. het bruiloftskleed wordt bereid
door gehoorzaamheid aan de hogere wet van de Bergrede.
In Mt. 21: 31 is een uitspraak over het verliezen van zijn plaats in het Koninkrijk:
„Voorwaar zeg Ik u, dat tollenaars en hoeren u zullen voorgaan in het Koninkrijk Gods.”
Mt. 19: 16-26 bevat de rijkste uiteenzetting van de geest der Bergrede. Een rijke jonge man vraagt
de Heer wat voor goeds hij moet doen om het eeuwige (aionische) leven te verkrijgen. (Dit is volgens Mt. 25, 46 hetzelfde als in te gaan in het Koninkrijk). Zowel in Mt. 19 als in 25 zijn de enige
voorwaarden die door Christus gegeven worden goed te doen en de wet te houden. Hoe iemand
zonder de tekst en het geweten geweld aan te doen „eeuwig” (aionisch) leven en „eeuwige” (aionische) straf op grond van deze twee hoofdstukken als evangelie der genade kan prediken gaat ons
begrip te boven. De Heer verwijst ondubbelzinnig naar de Wet van Mozes. Het eerste gebod dat in
Mt. 19 genoemd wordt is hetzelfde als in Mt. 5. Het tweede is dat aangaande overspel, wat ook het
tweede in Mt. 5 is. Verder komen nog andere geboden, in andere volgorde. Op dit alles antwoordt
de jonge man:
„Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog?” vs. 20.
De Heer zegt niet tot de jonge man dat hij roemde in een onzuivere gehoorzaamheid of een onware
gerechtigheid bezat. Hij aanvaardde de verzekering van de jonge man en baseerde er Zijn verder
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onderricht op. En het is hier dat we nog eens weer tot de kern der Bergrede komen:
„Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga henen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom herwaarts en volg Mij.” vs. 21.
Het aionische leven is één ding, een schat in de hemel, een ander. Het goede dat vereist werd tot het
aionische leven, was gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes. De volmaking echter kwam door de
hogere wet van Christus. Hij zeide: „Ik zeg u,” n.1. dat de moord is in het hart van hem die zijn
broeder een dwaas noemt en dat overspel is in het hart van hem die een vrouw met de ogen begeert.
Die hogere wet is de smalle weg die weinigen vinden. Velen gaan de gemakkelijke weg die eindigt
in de verderving, het niet ingaan in het aionische leven.
Toen de discipelen hoorden, dat het moeilijker was voor een rijke in het Koninkrijk in te gaan dan
dat een kameel door het oog van een naald ging, werden zij verslagen en waren zeer verbaasd. Een
kameel en een rijke moeten ontladen worden voor de ingang mogelijk is. (Het oog van een naald is
de smalle deur in de poort die na het invallen van de duisternis nog geopend kon worden om toegang tot de stad te geven: de poort zelf bleef gesloten). Christus zegt dat het bij God mogelijk was
dat een rijke inging. Toen Petrus dit hoorde, zei hij:
„Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal ons dan geworden?” vs. 27.
Dan komt het antwoord dat al deze grote passages verbindt.
„En Jezus zeide: Voorwaar Ik zeg u dat gij die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.” vs. 28.
Onze laatste passage is Mt. 18, waar het kleine kind in hun midden wordt geplaatst als voorbeeld.
„Voorwaar zeg Ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het Koninkrijk der Hemelen geenszins ingaan.” 18:3.
In vs. 8 vinden we de parallelle uitdrukking: „eeuwige (aionische) vuur.”
Onze ruimte is beperkt. Er kon nog veel meer gezegd worden om de ten grondslag liggende overeenstemming van al deze plaatsen naar voren te brengen. We schrijven voor „Bereërs” en moeten
de zaak hierbij laten. We vertrouwen dat het tenminste duidelijk is dat de vraag van het winnen of
hel verliezen van zijn plaats in het Koninkrijk er een van het grote belang is in liet getuigenis van
Christus toen Hij op aarde was en dat om dit thema de Bergrede draait.

De Parel der Gelijkenissen
No. 4.
„Hij verkwistte zijn vermogen in een leven van overdaad” (Lukas 15: 11-32).
De Here, aan Wie alle dingen behoren, heeft een afschuw aan verkwisting. Hij, Die 5.000 mensen
voedde door een wonderlijke vermenigvuldiging van de weinige broden en vissen, en Die hen weer
op een dergelijke manier te eten kon geven, en dat ook deed, beval niettemin de overgeschoten
brokken te verzamelen, opdat niets verkwist zou worden. \
Zonde is niet alleen een zonde, een overtreding, een belediging, het is een treurige verkwisting. In
de Hebreeuwse Schriften is de betekenis van het grondwoord voor „zonde” niet ongehoorzaamheid,
of overtreding, of boosdoenerij, maar “missen”, zoals een boogschutter zijn doel mist. De mens
heeft op droevige wijze gefaald. Hij heeft het doel van zijn bestaan gemist; hij heeft zijn wezen
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„verkwist”, zijn vermogen. In het gewone gebruik wijst het woord asotos, „overdadig” op losbandigheid en uitspatting, maar etymologisch (woordafleidkundig) betekent het degene, die buiten de
grenzen der redding is, waarin dan “a” de ontkenning aangeeft en het werkwoord sozo „redden”
betekent.
Mensen als de verlorene zijn naar een ver land gegaan, buiten de bewarende en beteugelende kracht
van de genade, en het einde is bedelarij.
Als wij zonder te letten op de indeling in hoofdstukken ineens doorgaan naar Luk. 16, dan zullen
wij lezen van een andere verkwister. Deze keer is het een „rentmeester”, niet een „zoon”, en zijn
het de goederen van de Meester, die verkwist worden, niet de eigen.
De gestalte van de oudste broer is nu veranderd in die van de rentmeester. De eigengerechtigheden
onder de Joden hadden hun gevallen broeders veroordeeld, omdat zij hun vermogen hadden verkwist in een leven van overdaad. Maar plots beschuldigt de Heer hen van de nog minder eervolle
daad van verkwisting van wat niet het hunne was, maar wat hen toevertrouwd was. De Apostel
Paulus doet hetzelfde in Rom. 11. Hij wist, dat zijn Joodse lezers ermee ingestemd zouden hebben,
dat de Heidenen „zonder verontschuldiging” waren (Rom. 1: 20), maar zij moeten verbaasd geweest zijn, toen hij de beschuldiging tegen hen inbracht:
„Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt.
Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft
dezelfde dingen.” (Rom. 2:1).
De zondaars verkwistten hun eigen vermogen, maar de eigengerechtigde Farizeën die zichzelf achtten als leiders en gidsen, hadden door ontrouw en zelfzucht de goederen verkwist, die aan hen waren toevertrouwd.
Wanneer men nadenkt over de mogelijkheden, die in de mens lagen, zoals hij aanvankelijk geschapen was naar het beeld Gods, en zich dan omkeert en hem beziet, zoals hij nu is, dan is hij inderdaad naar een ver land gegaan en heeft daar zijn vermogen verkwist.
No. 5.
„Hij kwam tot zichzelf.” (Lukas 15:11-32).
Langs een reeks afdalende treden brengt de gelijkenis de verlorene tenslotte „tot zichzelf” en met
de ontdekking van alles wat in deze woorden besloten ligt, begint de verandering die aanvangt met
de gezegende woorden: „Ik zal opstaan.” Hij was naar een „ver land” gereisd, hij had zijn vermogen in een leven van „overdaad” verkwist, en toen hij alles „er door gebracht had” bracht een zware
hongersnood hem tot de uiterste armoede, hij begon „gebrek” te lijden. Hier hebben wij afstand,
verspilling, armoede. Maar dat is niet alles. Aan deze lijst moet degradatie, vernedering toegevoegd
worden, want de verlorene zakte zo laag, dat hij „varkens” ging hoeden.
„Het verre land.”. Wanneer de Schrift wil spreken van zondaars, van heidenen of Israël in ongenade dan spreekt deze van hen als van „die verre zijn.” In tegenstelling daarmee wordt de plaats van
de oudste broer aangegeven met „Zoon, gij zijt altijd bij mij.” De jongste zoon gaf goed de toestand weer van de „tollenaren en zondaren,” wier aanwezigheid de onmiddellijke oorzaak was van
het uitspreken van de drie gelijkenissen van Lukas 15, zoals de verzen 1 en 2 aangeven.
„Hij bracht alles er door.”. „Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is?”
vroeg de profeet (Jes. 55:2). Dit onthult één zijde van het falen van de verlorene. De vrouw die “al
het hare ten koste gelegd had en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan”
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(Mark. 5: 26) onthult een andere zijde van het volslagen falen, want redding kan niet gekocht worden, het is een gave van God. Of we alles er door brengen zoals de verlorene en tot gebrek komen,
óf dat wij alles ten koste leggen zoals de zieke vrouw en nog achteruitgaan, duidelijk blijkt, dat al
ons geld uitgeven tevergeefs is.
De verlorene bespoedigde zijn einde door zijn deel er door te brengen in „een leven van overdaad.” Het woord vertaald met „overdadig” is asotos, een samenstelling van a, een ontkenning, en
so, ,,redden”. Van deze wortel komen de woorden soteria, „redding” en dergelijke samenstellingen
als sophron, „matig” of een „verlost” gemoed, m.a.w. „verstandig”. De verlorene dacht, als vele
anderen, dat hij het „leven” zou zien, maar wat hij in werkelijkheid zag was een vluchtige blik van
verderf en dood. Hij had niet alleen zijn vermogen verkwist, maar hij besteedde het geheel aan dat
wat „zonder redding” was, m.a.w. hij ging failliet. Het is geen toeval, dat Lukas hier hetzelfde
woord gebruikt als Paulus in de Romeinenbrief, want het woord vertaald met „gebrek lijden” en
„derven” is hetzelfde (Rom. 3:23).
En nu spannen de uiterlijke omstandigheden tegen hem samen, door vernedering te voegen bij armoede; hij zakt dieper, want hij „drong zich op” aan een der burgers van dit verre land en wat dit in
zich bergt kan onderscheiden worden, wanneer we weten, dat Lukas hier hetzelfde woord gebruikt
als in Hand. 10: 28, waar Petrus verwijst naar het feit, dat het voor een Joods man verboden is „zich
te voegen” bij een man van ander volk. De diepten der vernedering worden echter bereikt, wanneer
hij aan het „varkens” hoeden gezet wordt en begeert zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens eten. Behoeftig en vernederd beseft hij nu, dat hij in een hopeloze toestand is, want bij al zijn
ellende komen de volgende woorden „niemand gaf ze hem.”
De leerstellige les is natuurlijk, dat niemand een dergelijk mens van nut kan zijn, want „niemand
kan op enigerlei wijze zijn broeder verlossen.” Toen de verlorene echter „tot zichzelf” kwam bleek
dit falen van zichzelf en de mens een van te voren geziene gelegenheid voor genade, „dewijl Hij
zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij zich, omdat er geen voorspraak was: daarom bracht
Hem zijn arm heil aan.” (Jes. 59: 16). Tot zichzelf komend ontdekte de verlorene, dat hij inderdaad was „ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt”. (Openb. 3: 17). Zijn thuis dat hij
verlaten had, de zegeningen die hij zo gering geacht had, verschijnen nu in hun ware licht. Hij
denkt vol heimwee aan het comfort en het gemak, waarin zelfs de gehuurde knechten van zijn vader zich verheugden, terwijl hij omkwam, en zo begint de bekering. Terwijl de bekering gewoonlijk
vergezeld wordt door smart en wroeging, betekent het woord hier zo vertaald niet smart, maar
veeleer „opnieuw denken”. Het woord “metanoia” bestaat uit meta, dat ,,na” en noia, dat afgeleid
is van nous, „verstand”. Dat „bekering” aangenomen moet worden op dit ogenblik zal een vergelijking met de andere gelijkenissen van dit hoofdstuk openbaren.
De Gelijkenissen van Lukas 15.
A1
B
A2
B
A3
B

3-6 De gelijkenis van de „verloren schapen.”
7 „Een zondaar, die zich bekeert.”
8, 9 De gelijkenis van de „verloren penning.”
10 „Eén zondaar, die zich bekeert.”
11-32 De gelijkenis van de „verloren zoon.”
17, 18 „Hij kwam tot zichzelf,” „Ik zal opstaan.”

Met de bekering keert de verlorene zijn rug toe aan armoede en vernedering, en keert hij zijn gezicht naar huis, naar de liefde van een vader, naar vreugde en eerherstel. Net zo moet Israël de verlorene nastreven voor het zich kan verheugen in het zo lang voorspelde herstel.
C. H. WELCH.
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DINGEN DIE VERSCHILLEN.
Christus zegt:
„Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uws Vaders welbehagen u het koninkrijk te geven.
Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes.” Luk. 12:32, 33.
Paulus zegt:
„Beveel den rijken in de tegenwoordige wereld (aioon) dat ze weldadig zijn.” 1 Tim. 6: 17,18.
Dit zijn dingen die niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Wiens woord moet nu gelden, dat van Christus of dat van Paulus?
Beide. De Jeruzalemse gelovigen verkochten al wat zij hadden (Hand. 2), want dat was Christus’
bevel. De Heidengelovigen hoeven dit niet te doen maar zij moeten weldadig zijn. Het een gold
Israël en nog wel in een bepaalde tijd, het ander geldt thans nog.
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UIT DE SCHRIFTEN
DEEL XIX

No. 11 en 12

NOV.-DEC.1947

TOT NUTTIGE STICHTING
VI
DE WORTEL UIT DE DORRE AARDE
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde.
Jes. 53: 2 a.
Welk een aangrijpend hoofdstuk is Jes. 53. Men kan het lezen en herlezen, maar steeds doordringender ruisen de tonen en steeds machtiger verklanken ze het „dwaze Gods” dat wijzer is dan enige
wijsheid des mensen. Welk een wondere weg der verlossing heeft God niet alleen geopenbaard
maar, in Zijn Zoon, doormaakt, doorleden.
Christus’ geboorte is een werk der ontlediging. Gods Beeld en heerlijkheid legt glans en macht en
kracht en heerlijkheid en verhevenheid en majesteit en gestaltenis Gods af. Hij daalt als menselijke
kiem in, in Maria’s schoot en ontwikkelt Zich als een kind. En als Hij geboren is, groeit Hij op,
ontwikkelt Zich op lichamelijke en verstandelijke wijze. Als een Rijsje. Met één verschil. De geest
der heiligheid, Zijn heilig Ik dat wel indaalt tot ons vlak, maar Zijn volkomen reinheid naar geest
en ziel behoudt, blijft in volle harmonie met Zijn verstand en gevoel. Zo schiet Hij op als een rijsje
voor Gods aangezicht. Dat is de ene zijde. Er is nog een andere. Daarin is Hij de wortel uit de dorre
aarde. Aangezicht Gods en aarde staan, hier tegenover elkaar. Het een laat Hem zien levend voor
God, het ander openbaart Hem als de Levende, de wortel, uit een dorre mensenwereld.
Een wortel uit een dorre aarde. We staan hier weer voor een mysterie. Waaruit put een wortel uit
een dorre aarde zijn sap. Hoe kan hij daaruit voortkomen en opschieten. Dit wordt ons hier niet
geopenbaard. Maar wel blijkt dit: die aarde uit zichzelf kon hem niet voortbrengen. Hij moet in
haar ingedaald zijn, uit een zaad zich hebben ontwikkeld. Noch Jozef noch Maria konden deze
Wortel voortbrengen.
Ook zij, al waren zij, menselijk genomen, rechtvaardig voor God, behoorden zelf tot de dorre aarde
der mensheid die Hem niet het aanzijn konden geven.
Een Wortel uit een dorre aarde en een Rijsje voor God. Een niet uit de aarde aards zijnde, maar
daarin als mensenkiem ingedaald. Een niet met zonde besmet zijnde door geboorte uit Adams
dochter maar levend voor God. Rijsje Gods. Wortel uit de dorheid van de Adamitische en Israëlitische mensheid aarde.
Deze aarde heeft geen leven in zichzelf; er wordt iets levends ingebracht. Door rijke bevochtiging
met de Geest Gods is de Wortel opgeschoten en heeft het Rijsje zich ontwikkeld.
De geboorte van Christus is uniek. Ze zal nimmer herhaald worden. Maar wel doet God uit de dorre
aarde onzer oude natuur een nieuwe wortel ontstaan, zaait Hij daarin een zaad dat op moet groeien
voor Hem. Christus moet ook in ons geboren worden. Zelf kunnen we ons deze vernieuwing niet
geven: het blijft steeds een wortel uit een dorre aarde.
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Laten we niet slechts Kerstmis houden in uitwendige zin. Dat zou onze dorheid te meer openbaren.
Laten we meer doen. Laat het ons terugleiden tot het grote dat God in geestelijke zin ook in ons een
wortel des levens gelegd heeft in de dorre aarde onzer oude dode natuur en ons zo tot nieuw leven
heeft gebracht. En laten we ook niet bij het kerstfeest blijven staan, maar zien op de Heer der heerlijkheid die een levendmakende Geest geworden is en uit Wiens volheid door de Geest genomen
wordt om nieuw leven te planten in dorre zondaarsharten en ons wil doen opwassen in Hem. P.

HEILIGING
No. 6.
BELIJDENIS. REINIGING, ZENDING.
Onze overdenking van 1 Joh. 1: 7 en de verhouding van de zonde tot het licht van Gods tegenwoordigheid zal verbreed worden en verder bevestigd als we het zesde hoofdstuk van Jesaja opslaan. Veel wordt er in de profetie van Jesaja gezegd over de onreinheid, maar de crisis in de ervaring van de profeet schijnt gekomen te zijn toen het licht van ’s Heren tegenwoordigheid hem de
bron van bezoedeling in zichzelf openbaarde, wat hem te voren onbekend was. Jesaja had terecht
betuigd, dat het volk Israël aan een melaatse gelijk geworden was. De ziekte was zo ernstig, dat ze
ongeneeslijk scheen:
„Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse
hoofd is krank en het ganse hart is mat; van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels
aan hetzelve maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt noch verbonden zijn en
geen derzelve is met olie verzacht,” Jes. 1: 5, 6.
In de volgende verzen zet Jesaja zijn heftige aanklacht voort en vergelijkt het volk met Sodom en
Gomorra, 1: 10, Zijn vermaning begint met de woorden: „Wast en reinigt u”, en wijst op het enige
geneesmiddel, een reinigende offerande die wit wast als sneeuw, 1: 16-18. Dan volgen verdere
aanklachten. De stad wordt vergeleken met een hoer en het zilver is tot schuim geworden, en zo
menig hoofdstuk door.
Het bijzondere punt waarbij we stil willen staan, zal beter gezien worden als we op een passage uit
Hfdst. 5 letten. Daarin worden door de profeet zes opeenvolgende „wee’s” over het volk uitgesproken. „Wee degenen”, vs. 8, 11, 18, 20, 21, 22. Maar het zevende „Wee” is persoonlijk: „Wee mij”,
6: 5. Tot de Here naderend en een glimp van de serafijnen ziende die hun aangezicht verbergen en
uitroepen: „Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen”, ziet de profeet die de onreinheid
van het volk gezien had, nu zichzelf. Hij die te voren gezegd had: „Wee degene”, zegt nu: „Wee
mij”.
„Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het
midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen gezien”.
Er was slechts één middel tot reiniging. Water kon de onreinheid niet wegwassen: een der serafijnen roerde Jesaja's lippen met een kool van het altaar der offerande aan en de zonde werd verzoend.
Laat ons wat nauwkeuriger aandacht schenken aan Jesaja’s geestelijke ervaring in dit hoofdstuk.
De structuur van dit gedeelte is nodig voor een volle uiteenzetting maar een dergelijk uitvoerig onderzoek moet uitgesteld worden. Drie hoofdpunten in de structuur worden gevormd door de woorden van de profeet: „Toen zeide ik” in vs. 5, 8 en 11 en zij delen de stof voor het onderhavige onderwerp gevoegelijk in. Zijn eerste uitspraak is:
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„Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het
midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen gezien”, 6: 5.
Wat heeft de profeet in de beginverzen van dit hoofdstuk ervaren, dat hem ertoe leidt deze diepe
belijdenis te doen horen? Laat het hem weer zeggen: „Want mijn ogen hebben de Koning, de Here
der heerscharen gezien”'. Wie is deze Koning en wat is er in Hem dat zulk een zelfopenbaring van
onreinheid teweeg brengt? In de eerste plaats staat deze Koning in direct kontrast met Koning
Uzzia, in wiens sterfjaar dit gezicht gezien werd. Koning Uzzia stierf melaats:
„En de Here plaagde den Koning, dat hij melaats werd tot de dag zijns doods en hij woonde in
een afgezonderd huis”, 2 Kon. 15: 5.
Hier nu is Jesaja's getuigenis tot een melaats volk, Jes. 1: 5, 6 met een melaatse koning afgezonderd
levende in zijn onreinheid. In levend kontrast wordt daarmee geplaatst „De Koning” zittend in de
tempel, Wiens heiligheid zodanig is, dat zelfs hemelse Serafijnen vier vleugelen gebruiken om het
aangezicht en de voeten te bedekken terwijl zij uitroepen: „Heilig, heilig, heilig”, Plotseling beseft
Jesaja in die heilige tegenwoordigheid zijn eenheid met die arme melaatse koning en dat bezoedelde volk „Wee mij, want ik verga”.
Er wordt ons niet gezegd, dat de toorn des Heren ontbrandde tegen Jesaja omdat deze het heiligdom
durfde binnengaan. Ook niet, dat een van de machtige serafs naar hem toe vloog om hem buiten te
sluiten. Neen, Jesaja is ,,in het licht”, 1 Joh. 1: 7. En als dat licht de zonde openbaart zoals de zonnestraal het zwevende stofje laat zien, behoeft ze slechts beleden om door het bloed van Christus
weggenomen te worden. Laat ons deze les niet vergeten, want ze komt terug in de Zendbrief van
Johannes. We lezen niet: Als we om vergeving vragen, maar: „Indien we onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid”, 1 Joh. 1:9. In de praktische uitwerking der genade zou het een zedelijke ramp zijn gekende maar onbeleden zonde weg te doezelen. Zo tracht Jesaja hier de toestand niet te verbloemen; hij
belijdt dadelijk: „Ik ben een man van onreine lippen”. Hij voegt er nog bij: „en woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is”, een O.T. wijze om de „zonde en de zonden” te belijden,
1 Joh. 1:8 en 10: zowel een gemeenschap te erkennen met een gevallen mensheid als de persoonlijke inwikkeling in boosheid.
Laat ons tot onze vreugde (1 Joh. 1: 4) er op letten, dat de reiniging onmiddellijk is: „Het bloed van
Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde”, 1 Joh. 1: 7. In Jesaja is het: „Maar een van
de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar
genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend”, Jes. 6: 6, 7.
Niets dan het bloed van Jezus Christus reinigt in 1 Joh. 1: 7 en niets dan de vurige kool van het altaar zuivert in Jes. 6: 6, 7. Johannes noemt het kwaad bij zijn ware naam: „zonde” en de seraf verontschuldigt of verzacht het niet: het is „misdaad” en „zonde”. Jesaja is nu gereed tot de dienst.
De ervaring van de profeet moet later die van geheel Israël zijn als zij Hem zullen zien Die zij
doorstoken hebben, want een verwijzing naar Zach. 12 en 13 toont aan, dat de aanblik van Zach.
12: 10 vergezeld gaat met belijdenis, Zach. 12: 10-14 en slechts het begin is van het openen van
een fontein tegen de zonde en de onreinheid, 13: 1.
De ervaring van Jesaja is hier vooruitgrijpen op het 53ste hoofdstuk van zijn profetie en een vergelijking van Jes. 1 met 53 toont aan, wat gesymboliseerd werd door de gloeiende kool die van het
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altaar genomen werd. De beschrijving in Jes. 1: 4-6 gegeven is die van een melaatse. Men leze met
dit voor ogen nog eens Jes. 53: 2, 3: „Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem...”
Spurrell’s vertaling leest hier: „Als van een met bedekte lip keerden wij ons aangezicht af van
Hem” en geeft als voetnoot: „Hier schijnt een zinspeling te zijn op de melaatse aan wie geboden
was de bovenlip te bedekken”. De heerlijke Koning voor Wiens heiligheid Jesaja zich melaats
voelde, was de Here Jezus Christus. „Deze dingen zeide Jesaja, toen Hij Zijn heerlijkheid zag en
van Hem sprak”, Joh. 12:41. De Heilige werd als een melaatse opdat wij, melaatsen, rein zouden
worden.
In Jes. 53 lezen we, dat Israël achtte dat Hij „geplaagd, van God geslagen en verdrukt was”. Het
woord „geslagen” komt ook voor in Jes. 1: 5: „Waartoe zoudt gij meer geslagen worden”. Israël
kon nimmer gered of gereinigd worden door iets dat zij konden doorstaan of lijden; het was noodzakelijk voor de Here op Hem, op Zijn Heilige, onzer aller ongerechtigheid te doen aanlopen.
Israël was vol wonden en striemen. Het woord „striemen” van Jes. 1: 6 vinden we ook in 53: 5:
„door Zijn striemen is ons genezing geworden”. Niets minder dan dat kan de ziekte der zonde helen. Verzachtende zalf of verband is ontoereikend. Jes. 1: 5 zegt, dat het ganse hoofd ziek is. Dit
woord vinden we ook weer in Jes. 53: 3, 4 „verzocht in krankheden, onze krankheden op Zich
genomen, onze smarten gedragen”.
Het is van belang op te merken, dat Mattheus 8: 17, verwijzing naar de vervulling dezer profetie
plaats vindt bijna onmiddellijk na het verhaal van de wonderlijke genezing van een melaatse, van
een geraakte en van een vrouw die met koorts bevangen was, Mt. 8, alle typen van zonde en van
Israëls gesteldheid. Het is niet zonder betekenis dat het eerste wonder in Mattheus vermeld, dat is
van het reinigen van een melaatse.
Aan Jesaja wordt nu een vreselijke boodschap gegeven. Met een getuchtigd hart buigt hij zich voor
Hem Die hem zendt. Hij ziet niet op tot de Here om te zeggen: Ja Here, ik wil hen verder verteren
met mijn toorn en met mijn woord van „Wee hen” zoals tot nu toe. Neen, de onuitgesproken taal
van het: „Toen zeide ik, Hoe lang Here” (6:11) is meer deze: Here, ik zal gaan, hoe droef de boodschap ook moge zijn, maar de ervaring die ik juist heb doorgemaakt, de openbaring die ik van mijzelf gehad heb en van Uw genade, moet voor altijd mijn woorden en mijn houding matigen. De
toorn moet komen, het oordeel moet vallen. Ik zal spreken en mij niet weerhouden, maar Here, hoe
lang. Want de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Zouden we niet durven zeggen, dat, indien
Jesaja nader bij het hart des Heren kwam en Hem welbehaaglijk was, het toen was.
Als we eens Jesaja’s les leren en in de heilige Tegenwoordigheid de volkomen onderstebovenwerping van alle kreatuurlijke pogingen beseffen en de onmogelijkheid van het menselijk streven, indien we eens aangeraakt worden door de werkelijkheid waarvan de vurige kool het symbool is, dan
zullen we werkelijk met God wandelen, maar we zullen ook wandelen in alle nederigheid, op ons
zelve ziende, opdat ook wij niet struikelen.
Zij die geholpen kunnen worden door de opeenvolging der woorden, zullen in de drie gelijkklinkende uitdrukkingen: „Wee” „Zie”, en „Ga” de drievoudige Schriftuurlijke opeenvolging van belijdenis, reiniging en zending vinden.
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HEILIGHEID IS HEELHEID.
Eerst een noot over het opschrift.
De Schrijver maakt hier een woordspeling in het Engels die in het Nederlands niet is weer te geven.
Heiligheid is in het Engels Holiness (spreek uit hollines), eenheid is wholeness (spreek uit hoolnes). Hij zegt dus hollinès is hoolnès.
Als we de uitspraken van 1 Tim. 4 met 2 Tim. 3 en 4 vergelijken, zullen we ontdekken, dat de
Geest Gods op het aller-nauwkeurigst de tweevoudige natuur van de dwaling die allerwegen elke
dag gezien wordt, heeft geschetst. Zij die van de waarheid afwijken kunnen in twee klassen verdeeld worden:
1.

Zij die een gedaante van godzaligheid hebben maar die de kracht derzelve verloochend
hebben. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zij zullen zich keren tot fabelen,
2 Tim. 3: 5 en 4: 4.

2.

Zij die misleid worden en een verkeerd systeem van heiligheid beoefenen, 1 Tim. 4.

Het is over de tweede groep en hun bijzondere struikelblokken, waar we nu over gaan spreken. Het
zijn zeer dikwijls de ernstigste zielen die in deze dwaling meegesleept worden door hun begeerte
naar heiliging en met het oog er op om zulken te helpen „vermanende een ieder mens en lerende
een ieder mens in alle wijsheid opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus”. (Kol. 1: 28) is het dat wij deze zijde van de zaak bespreken. De bijzondere inhoud van 1 Tim.
4, waarop we de aandacht vestigen, is het gevolg van „verleidende geesten en leringen der duivelen (demonen)”, 1 Tim. 4: 1, „verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden die
God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben
bekend (die de waarheid kennen)”, vs. 3. Dit lijkt op de dwaling die de Kolossenzen verlokte
„Raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik (welke
allen zijn tot het verderf, men denke er bij: des levens door het gebruik) ingevoerd haar de geboden en leringen der mensen. Dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid (een uitdrukking van wijsheid) en eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen (in
het niet sparen van het lichaam); in het Engels: in het verwaarlozen van het lichaam, doch zijn
niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vlezes”. Kol. 2: 21-23.
De opvatting van heiligheid die deze leer der demonen steunt is die welke daaraan strengheid en
verwaarlozing van het lichaam verbindt; we vinden daar de heremieten (kluizenaars), de in afzondering levenden, de teruggetrokkenen. Dit is een verwringing en geheel tegenovergesteld aan de
Schriftuurlijke opvatting van heiligheid. Omdat alle mensen zondaars zijn en het vlees niet in staat
is tot heiligheid, moet er het kruis zijn met zijn doding, er moet zijn de bedwinging van het lichaam
en de zelfverloochening. Dit echter is niet het wezenlijk karakteristieke van ware heiligheid God is
heilig. Hij heeft geen zelfverloochening, bedwinging en doding. Heiligheid is veeleer de zelfuitdrukking Gods.
De Gemeente der Verborgenheid werd uitverkoren voor er enige zonde was opdat zij heilig zou
zijn, Ef. 1: 4. Voor de tijden der aionen had ze een heilige roeping ontvangen, 2 Tim. 1: 9. Echter,
ze kan nimmermeer „heilig en onberispelijk en onbesmettelijk” aan God voorgesteld worden zonder het offer van het lichaam van Christus, Kol. 1: 22; de Gemeente moet gereinigd worden door
het bad des waters, door het Woord en door het offer van de Zoon Gods Die de Gemeente liefhad
en Zichzelf voor haar gaf voor ze heilig en onberispelijk voorgesteld kan worden, Ef. 5 :26, 27.
Zonde en heiligheid staan zo tegenover elkaar dat er dood en begrafenis moet zijn voor de laatste
verzekerd is. Toch bestaat de heiligheid niet in de dood, kruisiging, begrafenis, verzaking en do-
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ding; deze hebben te maken met het vlees en met de zonde, die de heiligheid verhinderen.
We komen daarom terug op de vraag; wat is heiligheid. In de vorige hoofdstukken van deze uiteenzetting gingen we iets na van de betekenis die aan het Hebr. woord qadesh (heiligen) ten grondslag
ligt en hierop en op het verdere verwante onderricht berust veel van onze leer over dit onderwerp.
Op het ogenblik echter vinden we ons uitgangspunt van ons betoog in het Engels (en Nederlands)
woord „heilig”. Het is gelijkwaardig met het Middelengelse „hool” (en Middelnederlands heel) met
het achtervoegsel y (ig) en daarom nauw verbonden met heel. Het Engels health (gezondheid) en to
heal (genezen) zijn nauw verwant met heiligheid, het Angelsaksische hal (helen) is een der voorouders van „heal”, whole (heel) en heilig. Ons Nederlandse „helen” d.i. heel maken, genezen is er
mede van afkomstig.
Heiliging houdt allerminst verwaarlozing, verlies, hardheid in. Hoewel het zeker beter is verminkt
tot het leven in te gaan dan in de Gehenna geworpen te worden met al zijn leden, kan heiligheid
nimmer uitgedrukt worden door een stel van termen die een verminken of kreupel maken aangeven; deze gaan geheel in tegen de grondgedachte ervan.
Dit nu is ook zo in het onderricht der Schrift. Heiligheid wordt ten volle bereikt als de gelovige in
gelijkheid der opstanding van zijn Heer staat. Heiligheid gaat samen met compleetheid en volmaking. Heiligheid is de volle uitdrukking die het volkomen evenwicht en de harmonie van het gehele
zijn uitdrukt; iets minder doet af aan de heelheid die vervat “is in heiligheid.
Er worden heel wat termen gebruikt om de behoudenis te beschrijven en de punten die hierin vervat
liggen. We willen voor we eindigen de aandacht vestigen op een bijzonderheid en dat is de verbinding van de woorden: „Heilig en onberispelijk”.
„Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging (d. i. nederwerping) der wereld,
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde”, Ef. 1:4.
„Opdat Hij ze Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen smet of rimpel heeft of
iets dergelijks, maar, dat zij zou heilig zijn en onberispelijk”, Ef. 5: 27.
„In het lichaam Zijns vlezes door de dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen”, Kol. 1: 22.
“maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”, 1
Petr. 1: 19.
„Christus Die door de eeuwige Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft”, Heb. 9:14.
„Hem Die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid in vreugde”, Jud.: 24.
„En in hun mond is geen bedrog gevonden want zij zijn onberispelijk voor de troon Gods”, Op.
14:5.
Het Griekse woord voor „onberispelijk” is „amoomos”. Dit bestaat uit het woord „a”, dat ontkennende kracht heeft en het woord „moomos”. Dit Griekse woord is blijkbaar nauw verwant met het
Hebr. woord mum (moem) dat voorkomt in Lev. 21: 17 18, 21; 22: 20, 21; Num. 19: 2 en 2 Sam.
14: 25. Deze teksten handelen over fysieke volmaaktheid en werpen licht over de Schriftuurlijke
idee die aan heiligheid inleggend is. Let maar op de fysieke eisen aan de priesters gesteld:
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„Niemand uit uw zaad naar hun geslachten in dewelke een gebrek zal zijn, zal naderen om de
spijs Zijns Gods te offeren. Want geen man in dewelke een gebrek zal zijn, zal naderen; hij zij
een blind man of kreupel, of te kort of te lang in leden, of een man in dewelke een breuk des
voets of een breuk der hand zal zijn of die buitachtig of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn
oog zal hebben of droge schurftheid of etterige schurftheid of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht. Geen man uit het zaad Aarons des priesters in dewelke een gebrek is, zal toetreden om de
vuuroffers des Heren te offeren, een gebrek is in hem, hij zal niet toetreden om de spijs zijns
Gods te offeren”, Lev. 21: 17-21.
We moeten er natuurlijk aan denken, dat deze fysieke volmaaktheid type was van zedelijke en
geestelijke dingen en we verheugen er ons thans over, dat de blinde en de lamme en de gebochelde
en de dwerg de Here aangename dienst kunnen bewijzen. Niettemin moeten we erkennen, dat zulken gebruikt worden ondanks zulke gebreken en niet anders. We kunnen niet indenken, dat een
engel in de hemel een platte neus heeft of lam, schurftig of lelijk is en de volkomen heiligheid
wordt niet bereikt voor lichaam, ziel en geest gelijkelijk hun volle en algehele uitdrukking bereiken, m.a.w. tot de heiligheid en de gelijkheid der opstanding aan die des Heren praktisch synoniem
zijn.
De eisen Gods zijn niet minder klemmend bij de offers dan bij de priester. Lev. 22: 20-25 bevat een
opgave van gebreken die een schaap, of geit ongeschikt deden zijn om geofferd te worden. Men
leze deze verzen, zij worden samengevat in de woorden:
“het zal volkomen zijn opdat het aangenaam zij: geen gebrek zal daarin zijn”, Lev. 22: 21.
Hier betekent „volkomen” (Hebr.: tamin) iets geheels of compleets en doet de gedachte aan de
hand, dat de innerlijke betekenis van heiligheid gevonden zal worden als men het Schriftuurlijk
gebruik van de term „volkomen” onderzoekt.
Puur fysieke (lichamelijke) volmaaktheid is natuurlijk geen heiligheid en kan die ook nimmer
benaderen; het voorbeeld van Absalom in 2 Sam. 14: 25 is voldoende om dit aan te tonen. Al wat
we met deze verwijzingen op het oog hebben is, dat de lezer doordrongen worde van het beeld dat
in de geest opgeroepen wordt door de woorden: „heilig en onberispelijk” en zich herinnere, dat we
zelfs in Efeze de uitdrukking hebben: „vlek, rimpel of iets dergelijks”. Hoewel schoonheid geen
heiligheid hoeft te zijn, is ware heiligheid steeds schoon en des te meer we beseffen, dat heiligheid
betekent compleetheid en volmaaktheid en niet verwaarlozing, dwergachtigheid en gedrochtelijkheid, des te meer we „groeien” en „sterk worden” en benaderen we het beeld van Christus en des te
nader komen we tot die heiligheid, zonder welke niemand de Here zal zien.

Wanneer de opstanding en de opname?
AANHANGSEL no. 3
OVER HET OPSTANDING LICHAAM
We moeten twee soorten opstandinglichamen onderscheiden:
1.
2.

sommigen hebben een stoffelijk lichaam,
sommigen hebben een geestelijk lichaam.

Ze kunnen een dergelijk lichaam op twee wijzen verkrijgen: door verandering van het lichaam
(voor hen die leven), of door een opstanding (voor hen die gestorven zijn). Laat ons eerst de verandering nagaan.
Van hen die een stoffelijk lichaam behouden, wordt gezegd in Luk. 20: 36 dat ze niet meer kunnen
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sterven. Om beter in te zien hoe dat mogelijk is, kunnen we nader onderzoeken waarom ons lichaam, in zijn tegenwoordige toestand, niet alleen sterfelijk, doch stervende is. Dit lichaam is samengesteld uit cellen, die alle door verdubbeling voortkomen uit de oorspronkelijke cel, ontstaan
door de vereniging van twee teeltcellen van vader en moeder. De cellen schikken zich bij hun ontwikkeling op een geheel bepaalde wijze, volgens het „plan” van het wordende stoffelijke lichaam.
Ze blijven niet steeds in dezelfde toestand, ze vervormen zich volgens de functie die ze in het lichaam moeten volbrengen, ze “specialiseren” zich tot het vormen van spieren, weefsels, zenuwen,
beenderen, huid, nagels enz. Ze houden dan in sommige gevallen op, zich door verdubbeling te
vermenigvuldigen.
Al die cellen bevatten een min of meer vloeibare massa die men colloïde noemt, en die bestaat uit
uiterst kleine geëlektriseerde deeltjes, die voortdurend in beweging zijn in de vloeistof. Langzamerhand verliezen die deeltjes hun beweeglijkheid en hebben de neiging zich samen te voegen: het
is de „vervlokking”. Dit veroorzaakt de dood der cel en, in het lichaam allerlei wantoestanden, die
we kennen onder de naam van ziekten. We mogen veronderstellen dat Adam, vóór de val, een lichaam had waar die neiging tot vervlokking nog niet bestond. Eens ingetreden, wordt ze doorgegeven aan de nakomelingen.
Het schijnt dus dat er, in principe, niet veel nodig is om het leven van het stoffelijk lichaam te verlengen: men moet slechts de vervlokking vermijden, en daartoe is het wellicht voldoende een kleine
elektrische kracht op gepaste wijze op het lichaam te doen inwerken, zodat de normale beweging
der geëlektriseerde deeltjes in stand gehouden wordt.
Men heeft enige aanwijzingen voor wat betreft de oorzaken der vervlokking, en deze komen tenslotte neer op slechte levensomstandigheden t.o.v. voedsel, omgeving, levenswijze. Men kan de
levensomstandigheden wel enigszins verbeteren (algemene hygiëne) en aldus een bespoediging der
vervlokking vermijden, doch er zou een veel radicaler inwerking moeten plaats hebben om het proces werkelijk tegen te gaan.
Uit bovenstaande begrijpt men dus dat een belangrijke verandering van de levensomstandigheden
de duur van het leven kan beïnvloeden en waarom de levensduur zeer verlengd kan worden, zoals
voor de Adamieten van vóór de zondvloed en voor velen gedurende het Koninkrijk op aarde.
Laat ons nu terugkeren, tot de verandering van het stoffelijk lichaam, een verandering die aan het
lichaam onsterfelijkheid geeft. Men begrijpt dat die verandering tenslotte van zeer geringe omvang
is. Het stoffelijk lichaam blijft nog steeds stoffelijk en blijft dus ook onderworpen aan de ons bekende „natuurwetten”: beïnvloed door de zwaartekracht, ondoordringbaar, ondoorschijnend enz.
Dit lichaam stemt heel waarschijnlijk overeen met dat van Adam vóór de val, d.w.z. vóór de zonde
het tot de tegenwoordige stervende toestand bracht.
Wat de Schrift ons leert over het ontstaan van Eva, kan ons nog wat meer over de eigenschappen
van dat opstandingslichaam doen kennen. Hoe ontstond Eva? Gen. 2: 21, 22 zegt dat de Here een
deeltje van Adams zijde nam en er Eva van maakte.
(Niet een „rib”, want het gebruikte woord zela duidt op alle andere plaatsen (een 40-tal), slechts de zijde van iets aan.
Voor „rib” heeft het Hebreeuws het woord ala (Dan. 7:5).)

Op het eerste gezicht schijnt dat iets geheel buitengewoons en zo ongelooflijk dat velen dit verhaal
aanzien als een mythe, als zuivere symboliek. We zouden het niet letterlijk moeten aanvaarden. De
natuur leert ons echter, integendeel, dat er zelfs voor de ongelovige alle reden bestaat om Gen. 2:
21, 22 als de historische en letterlijke beschrijving aan te nemen van wat er gebeurd is.
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Inderdaad, men weet dat vele wezens niet uit teeltcellen, doch uit gewone cellen voortkomen. Dit is
het geval met menige plant: het is voldoende een blad of een twijgje in de aarde te plaatsen, om een
volledige plant te verkrijgen. Een menigte lagere dieren kan men in stukken snijden, en elk deel
vervolledigt zich tot een volmaakt individu. Ook bij hogere diersoorten, zoals wormen, weekdieren,
vissen en sommige werveldieren, kunnen lichaamsdelen weer aangroeien. Zo bijv. de armen van de
hydra, de oogdragende tastorganen van slakken, de ledematen van spinnen, alle aanhangsels van
schelpdieren en insecten, enz. Bij de kruipdieren kan de staart en het kinnebakken weer aangroeien.
De longen en andere inwendige organen van de salamander worden hersteld als er nog een deeltje
van overblijft.
Die eigenschappen zijn verzwakt in meer ingewikkelde organismen en bij hogere leeftijd. In ons
lichaam blijft er nog steeds iets van over: weefsels en huid herstellen zich in zekere mate na verwonding.
Men ziet dus, dat, als men aanneemt dat in Adam nog een onverminderde levenskracht werkte, het
niet moeilijk valt aan te nemen dat door een dergelijk proces zich een volkomen mens kon ontwikkelen uit een klein deeltje van zijn lichaam. Elk wezen is de uitwerking van een levensvorm, volgens een zeker plan gebouwd. In beginsel zou het voldoende zijn een enkele cel te hebben, om het
gehele wezen te laten ontstaan.
We kunnen dus ook veronderstellen dat het veranderde lichaam die eigenschap weer in volle mate
zal bezitten, en grote verminkingen van het lichaam na korte tijd volledig hersteld zullen zijn. Aangezien Luk. 20: 36, 37 ons leert dat zij, die deel hebben aan de opstanding, niet meer huwen, dus
geen kinderen meer zullen voortbrengen door sexuele omgang, is het niet uitgesloten dat ze nieuwe
mensen voortbrengen door ontwikkeling van een deel of cel uit eigen lichaam.
Laat ons nu een en ander nagaan over het geestelijke lichaam. Het is niet meer stoffelijk in de zin
dat het de eigenschappen niet meer heeft van wat wij ,,stof” noemen. Doch wat is stof? Men weet
hoe men de laatste twintigtal jaren veel dieper is doorgedrongen in de kennis van de samenstelling,
of het wezen der stof. Alles doet zich voor alsof het kleinste deeltje van gelijk welke stof, het
atoom, bestaat uit een kern waar omheen zich een zeker aantal elektronen bewegen: min of meer
een zonnestelsel in het klein. Die elektronen bevinden zich, volgens de min of meer ingewikkeldheid van het atoom, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 concentrische lagen. Het gewicht van het atoom hangt
vooral af van de kern; de scheikundige eigenschappen vooral van de buitenste laag elektronen. Men
vindt in de natuur 92 verschillende soorten atomen, overeenstemmende met wat men de scheikundige „elementen” noemt. Twee elementen, zoals koolstof en lood, hebben zekere eigenschappen gemeen omdat ze hetzelfde aantal elektronen hebben in de buitenste laag. Door wegname of
bijvoeging van een of meer elektronen, kan men een element in een ander omvormen. Zo wordt
Radium tot Lood, als het zes elektronen verliest. Het atoom is als het ware een condensatie van
energie.
Men begrijpt dus dat, als men een atoom zou kunnen „zien”, het in het geheel niet de indruk zou
geven van een hard, vast, stofdeeltje. De indrukken die wij van de „vaste stof” hebben, zijn geheel
misleidend. Onze zinnen geven ons slechts grove indrukken, door een grote massa atomen teweeggebracht. De onderlinge verhoudingen van dergelijke massa’s atomen, geven ons aanleiding te
spreken van gewicht, ondoordringbaarheid, ondoorzichtigheid enz.
Wat we van de stof kennen, laat ons toe te veronderstellen dat, met enige wijziging in de kern en de
elektronen, de algemene eigenschappen van een dergelijke condensatie van energie geheel anders
zouden kunnen zijn dan die waaraan we gewoon zijn. Het is mogelijk dat in een andere bestaanswijze die „stof” niet meer onderworpen is aan de zwaartekracht; dat twee lichamen dezelfde ruimte
kunnen innemen, en dus niet meer ondoordringbaar zijn; dat ze het licht niet meer tegenhoudt en
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dus doorzichtig en onzichtbaar is.
(Dit is des te meer mogelijk, daar in de ons bekende stof, de atomen door betrekkelijk grote tussenruimten gescheiden
zijn. Daarbij weten we dat sommige stoffen ook nu reeds door licht en andere elektromagnetische golven doordrongen
worden.)

Een dergelijke verandering zou dus tot gevolg hebben dat die „stof” de eigenschappen zou bezitten
die we aan een geestelijk lichaam toekennen.
(Dit is nu reeds nagenoeg het geval met de „doorschijnende” stoffen: gassen, glas, mica, kwarts enz.)

De verandering van 1 Kor. 15: 52 van stoffelijk tot geestelijk lichaam, zouden we dus in die zin
kunnen „begrijpen”. Door een zekere inwerking van God kan de stof ophouden „stof” te zijn,
d.w.z. ze kan geheel andere eigenschappen verkrijgen. Het lichaam heeft dan een geheel nieuwe
bestaanswijze. De opname des Heren (Hand. 1: 9), Zijn intreden in een gesloten ruimte (Joh. 20:
26), zijn onverlet worden door het vuur (Dan. 3: 25) zijn enige voorbeelden van de eigenschappen
van het geestelijke lichaam. Hij kon van onzichtbaar, zichtbaar worden, of omgekeerd, zoals dat in
het O.T. menigmaal geschiedde, en ook met de engelen het geval was.
Als de massa van het lichaam zeer gering is, kan het zich dus ook met onbegrensde snelheid verplaatsen, zonder grote krachtsinspanning, vooral als het daarbij door niets wordt tegengehouden
(doordringbaarheid).
Tot zover, voor wat het lichaam betreft. Doch ook ziel en geest zullen dan van al hun banden verlost zijn. Het is echter veel moeilijker hierover te spreken omdat onze kennis hierover (psychologie) nog zeer onvolmaakt is. Wel mag men veronderstellen dat we dan zullen kunnen „zien” zonder
hindernis: het kleinste atoom, de verste ster, het inwendige van gelijk welk lichaam of stof. We
zullen niet alleen de Here zien zoals Hij is (1 Joh. 3: 2), doch zullen het ware wezen kennen van
alles, terwijl we nu slechts oppervlakkige indrukken hebben. Onze geest zal door zijn gemeenschap
met die van anderen rechtstreeks hun gezichten kennen.
Een der grootste denkers van onze- tijd, Bergson, heeft vele dingen onderzocht betreffende onze
ziel en geest, en ze in een juister daglicht geplaatst. Hij heeft zich trachten los te maken van het ons
ingegroeide materialisme. Hij wijst er op hoe, de eeuwen door, ons verstand steeds gericht was op
de stof, ten behoeve van de actie die we elk ogenblik te verrichten hebben in verband met onze
stoffelijke omgeving. Daardoor is onze wijze van denken vervormd. Hij wil terugkeren tot een intuitief verstand, dat de dingen meer inwendig leert kennen. In het opstandingslichaam zullen we
waarschijnlijk niet meer redeneren, doch de dingen onmiddellijk door intuïtie kunnen vatten. Onze
geest zal kennen zonder hulp der zinnen.
In verband met zijn onderzoek over de rol der hersenen, komt Bergson tot het besluit dat deze eigenlijk niet dienen om te denken en om de dingen die in ons geheugen zijn te „bewaren”. De hersenen kiezen tussen de herinneringen die welke dienstbaar kunnen zijn voor onmiddellijke actie, en
beletten het denken zich in een soort droom te verliezen. Ze laten ons toe onze gedachten op iets te
concentreren. Gedurende de slaap is er een onderbreking tussen het zenuwstelsel en de hersenen en
daarom is men onbewust en onbekwaam geregeld te denken, te willen en te handelen.
Het geestelijk opstandingslichaam heeft nog altijd hersenen, en deze zullen oneindig beter hun rol
spelen dan in onze tegenwoordige bestaanswijze.
Nu we over de verandering van het lichaam gesproken hebben, laat ons hier ook nog iets bijvoegen
over de opstanding. Het verschil is, dat men in dit geval eerst door de doodstoestand gaat. We willen hierover niet uitvoerig spreken. Laat ons er echter op wijzen dat men over die toestand dikwijls
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on-Schriftuurlijke opvattingen heeft. Men neemt dikwijls aan dat de mens uit ziel en lichaam bestaat, die twee van elkaar gescheiden kunnen worden, en de ziel de eigenlijke mens is. Bij het sterven van de gelovige zou de ziel naar de hemel opstijgen en in bewuste toestand bij de Here zijn,
denken en handelen. Feitelijk loochent men dus de dood en de opstanding is slechts iets geheel bijkomstigs. Men spreekt in vrije kringen veel over de opname der levenden, doch weinig over de
opstanding der doden.
Het is inderdaad, voor hen die een dergelijke opvatting delen, een lastig onderwerp. Vooral als ze
1 Thes. 4: 17 goed lezen. Hier toch staat dat zij, die opstaan, de Here tegemoet gaan, wat wil zeggen dat ze nog niet bij Hem waren. Daarom voegt de Apostel er dan bij: ,,en aldus (d. i. door opstanding, verandering en opname) zullen wij altijd met de Here zijn”. Hetzelfde zegt ons Joh.
14:3 „En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder,
en zal u tot Mij nemen”.
(Men lette ook bijv. op Rom. 8: 23. Hier zegt Paulus niet dat we uit het lichaam moeten verlost worden, als uit een
kerker, maar dat het lichaam zelf moet verlost (behouden) worden. Dat is de „aanneming tot zonen” (niet „kinderen”).
In Hand. 20: 10 is „ziel” gebruikt in de zin van „gevoelsleven”.)

Ze menen in 2 Kor. 5 te lezen dat, zodra we „uit het lichaam uitwonen”, we „bij de Here inwonen”.
Dit echter staat er niet. De Apostel beschouwt twee gevallen:
1° Inwonen in het lichaam - uitwonen van de Here.
2° Uitwonen van het lichaam - inwonen bij de Here.
Dit zegt geenszins dat het een onmiddellijk op het ander volgt. In het begin van het hoofdstuk
spreekt hij, in verband met de „zonen”, van de twee bestaanswijzen, die hij omschrijft door de uitdrukkingen: ,,aardse huis” en ,,gebouw van God” of „hemelse woonstede”. Hij spreekt dus over de
verandering of opstanding en verwijst in vs. 4 naar het feit dat „het sterfelijks door het leven” moet
verslonden worden, (wat herinnert aan 1 Kor. 15: 54). In vs. 10 spreekt hij over het verschijnen
voor de rechterstoel. Paulus spreekt hier dus niet over de doodstoestand, doch over het leven, hetzij
in het stoffelijke lichaam, hetzij in het geestelijke lichaam. In het eerste geval woont men niet bij de
Here, in het tweede geval wel.
Eigenlijk spreekt Paulus toch wel even over de doodstoestand. Echter niet in vs. 6-9, doch in vs. 3
en 4. Hij handelt hier over drie toestanden:
1° bekleed (de tegenwoordige stoffelijke toestand)
2° naakt (de doodstoestand).
3° overkleed (de geestelijke toestand)
e
Daar hij toen nog hoopte tot het ogenblik der opname te komen zonder te sterven, hoopte hij van de
eerste toestand onmiddellijk naar de derde over te gaan. In die zin kan men zeggen, dat, was die
hoop vervuld, hij bij de Here had „ingewoond” zodra hij „uit het lichaam uitwoonde”. Doch hij was
niet volkomen zeker niet te zullen sterven vóór de opstanding, en voegde er dus bij: zo wij althans
niet naakt gevonden worden”, wat betekent: „zo wij niet eerst sterven en een tijd dood zijn”. v
In 1 Kor. 15: 35-39 had hij reeds in een gelijkenis met het tarwegraan, over dit naakt-zijn gesproken. Het tarwegraan is niet het „lichaam” van de plant. Die „blote” (of naakte - zelfde Griekse
woord als in 2 Kor. 5) korrel krijgt een „lichaam”, als het ware door een opstanding, en wordt dus
een plant. De doodstoestand, wordt hier dus ook door het woord „naakt” gekenschetst.
Welk is nu, volgens ons, de Schriftuurlijke wijze van opvatten? In de mens kan men onderscheiden
tussen lichaam, ziel en geest, zonder dat die drie van elkaar gescheiden kunnen worden. Daarom
heeft men bij de opstanding even zo goed een lichaam als nu. De Schrift leert ons nooit dat we (in
de vorm van „ziel”) als het ware het lichaam verlaten en dat later, bij de opstanding of verandering,
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die ziel een nieuw lichaam krijgt. We menen dat we te uitsluitend aan de gewone stof denken, als
we over ons lichaam spreken. En toch weten we wel dat geen enkel molecuul een persoonlijk karakter draagt. Na enkele jaren zijn de meeste stofdeeltjes misschien vervangen door andere, en toch
is het nog steeds hetzelfde lichaam. Zo is ook een huis niet eenvoudig een hoop stenen, hout en
ijzer. Het kenmerkende van het lichaam (of het huis) is het plan volgens hetwelk het gebouwd is, en
dat is iets onstoffelijks. In die zin kunnen we dus zeggen dat het lichaam steeds deel uitmaakt van
de mens, zelfs in de dood. Als men teksten zoals Rom. 8: 11, 23; 1 Kor. 15: 42-44, 51, 53; Fil. 3:
21 met aandacht leest, zal men bemerken dat ze deze gedachte bevestigen.
Bij de dood vallen de moleculen van ons stoffelijk lichaam uit elkaar en worden de vrijgekomen
atomen door de omgeving opgenomen. Doch het wezen van het lichaam, het plan, blijft, zowel als
ziel en geest. De mens is dan „naakt” omdat zijn lichaam niet „bekleed” is met stoffelijke moleculen, of „omkleed” met de „moleculen” der geestelijke bestaanswijze.
(We verstaan hieronder iets dat op stoffelijke moleculen gelijkt, doch andere eigenschappen heeft, zoals reeds vroeger
aangegeven: niet onderworpen aan de zwaartekracht, doordringbaar, onzichtbaar enz.)

In de gewone, min of meer oppervlakkige, wijze van spreken, die de dingen beschrijft zoals we ze
zien, en niet zoals ze zijn, noemt men „lichaam” het zichtbare van het lichaam: de stof. Daarom
spreekt 2 Kor. 5: 6-9 van een in- en uitwonen. De gewone zienswijze van een „ziel” die het lichaam
verlaat, kunnen we dus slechts in zoverre aannemen als men op zeer oppervlakkige wijze spreekt
en uitsluitend denkt aan het zichtbare bekleedsel van het ware lichaam.
(Men verwijst soms naar Gen. 35: 18 om te bewijzen dat de ziel het lichaam verlaat. Men vergelijke deze tekst echter
met Gen. 42: 28 „toen ontging hun het hart”, waar het Hebreeuws hetzelfde werkwoord gebruikt, door „uitgaan” vertaald in Gen. 35: 18. Hieruit ziet men dat men niet aan een letterlijk „uitgaan” hoeft te denken.)

Men bemerkt dat de kritiek der ongelovigen, die wel van toepassing is op de gewone opvatting,
namelijk dat het lichaam niet kan opstaan, aangezien de atomen dan verspreid zijn en ten dele misschien in planten, dieren en andere mensen zijn opgenomen, ons in het geheel niet treft. De mens
heeft ook in de dood een lichaam, zij het dan in de vorm van een “plan”, en hij staat op met lichaam, ziel en geest. Zijn lichaam wordt dan bekleed met nieuwe, stoffelijke, moleculen, of omkleed met de „moleculen” der geestelijke bestaanswijze.
Voor ons, is de opstanding zeer belangrijk, want we bekijken de dood als een ware dood, waar de
mens „naakt” is, het lichaam slechts als „plan” bestaat, en de mens dus niet kan denken en handelen. Want alleen zijn lichaam, bekleed met stof of omkleed met geest, dus in uitgroei, laat hem dit
toe. Heel het O.T. leert dat de doden niet denken en niet handelen, doch slapen. Men zie bijv. Job
14: 12; Pred. 9: 5; Ps. 115: 17. Heel het N.T. vergelijkt de dood met de slaap en spreekt van een
opwekken, als uit de slaap. Het werkwoord egeirö (opwekken) wordt meer dan 80 maal gebruikt.
We zeiden reeds dat men in de slaap onbewust is van wat ons omgeeft en niet in staat geregeld te
denken, omdat er van de buitenwereld geen indrukken meer tot de hersenen gevoerd worden. De
hersenen kunnen hun werk dus niet verrichten. Welnu, bij de dood, als de stoffelijke hersenen verdwenen of onbruikbaar zijn, bevindt men zich in een dergelijke toestand. Het lichaam is er slechts
in de vorm van een „plan” en kan ons dan niet helpen om onze gedachten en beelden weer voor het
bewustzijn te roepen, onze gedachten te concentreren op een bepaalde zaak, en ons aldus toelaten te
denken, te willen en te handelen. Al wat we dan misschien nog kunnen, is vervallen in een zekere
dromerigheid. Het is eerst bij de opstanding, als er opnieuw hersenen zijn (hetzij in stoffelijke, hetzij in geestelijke bestaanswijze) dat we weer onze hogere vermogens tot hun recht kunnen laten
komen. We menen dus dat het lichaam (hetzij in vernedering, hetzij in heerlijkheid) steeds nodig is
voor het volle bewustzijn, het denken, willen en handelen in verband met de buitenwereld. We
kunnen hoogstens toegeven dat, in verband met God en de geestelijke wereld, het enigszins anders
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kan zijn en dat we op lijdelijke wijze zoals in een droom geestelijke dingen kunnen „zien”, zelfs in
slaap en dood. Bij het sterven kan men aldus mogelijk ook reeds een visie hebben in de geestelijke
wereld. Maar dit is iets geheel anders dan wat men gewoonlijk meent als men van de „ziel” spreekt,
die na het sterven „voor de troon juicht” enz. d.w.z. zelf op actieve wijze bewust is, denkt, wil en
handelt.
Men heeft soms op Op. 6: 9-11 en dergelijke teksten gewezen om de stelling te verdedigen dat de
doden werkzaam zijn. Deze delen kan men echter niet letterlijk verstaan, want zielen kunnen niet
letterlijk roepen en klederen aandoen. We moeten dergelijke uitdrukkingen als spraakfiguren opvatten, zoals we dat allen doen als we in Gen. 4:10 lezen: „Daar is een stem des bloeds van uwen
broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem”.
Voor wat Luk. 16: 19-31 betreft, moet men er aan denken dat het een gelijkenis is, en men in een
dergelijk geval de bijkomende aanduidingen niet letterlijk moet opvatten. Niemand kan de letterlijke zin vasthouden, want een „ziel” zonder lichaam kan haar „ogen” niet opheffen, niet roepen, niet
spreken, haar vinger niet in water dopen en haar tong verkoelen. De Here geeft aan de Farizeën een
les: Hij leert hun, door een gelijkenis, dat ze de Schrift moeten geloven. Doch Hij omkleedt die les
met gedachten die ze zelf hadden over de toestand der doden en de „schoot van Abraham” (waarvan de Schrift nooit spreekt).
Verder meent men in Luk. 23 :43 een ernstig argument te vinden voor het leven na de dood. Men
steunt dan op de vertaling, die luidt: „Voorwaar, Ik ,zeg u: Heden zult gij met mij in het paradijs
zijn”. Doch in de Griekse tekst bevinden zich geen punten en men kan evengoed lezen: „Voorwaar, Ik zeg u heden: met mij zult gij in het paradijs zijn” . De vertalers hebben die woorden vertaald in overeenstemming met hun traditionele opvatting. Als men naar de door God ingegeven
tekst teruggaat, en niet naar een menselijke vertaling, dan valt dus dat argument weg.
We kunnen hier bijvoegen, dat er minstens drie goede Redenen bestaan om op de tweede manier te
vertalen:
1. Anders zou dit schriftdeel een groot aantal andere tegenspreken, die zeggen dat de doden slapen
en slechts na hun Opstanding op bewuste en actieve wijze bij Christus zijn.
2. Als men deze tekst vergelijkt met andere, die er op lijken, dan kan men deze in twee groepen
indelen. Bij de eerste behoren bijv. Mat. 14: 30; Luk. 4: 21; Luk. 19: 9 waar het woord „heden” niet
behoort bij het werkwoord „zeggen”, doch bij wat verder volgt. Bij de tweede behoren bijv. Mat.
21: 28; Luk. 19: 5; 22, 34, waar het woord “heden” behoort bij het werkwoord dat er aan voorafgaat.
Nu ziet men dat in de eerste groep steeds het Griekse Voord „oti” (in Mark. 14 : 30 door „dat” vertaald) gebruikt is, terwijl dit niet het geval is met de tweede groep. Welnu Luk. 23 :43 bevat dat
woordje niet, en dit is een goede reden om „heden” te laten verwijzen naar het werkwoord „zeggen”. Deze tekst legt de nadruk op „heden”, deze tragische en belangrijke dag.
3. Bij zijn dood was Christus in de Hades (Hand. 2: 27, 31) en niet in het paradijs. Na Zijn opstanding ging Hij in Gods rechterhand en niet in het paradijs. Wat verstaat de Schrift onder het woord
paradijs? Steeds is het een hof op aarde, waar zich bomen en water bevinden (zie bijv. Op. 2: 7; 22:
2). Een dergelijke hof bestaat er thans niet, hij moet nog komen en niemand kan er zich dus nu in
bevinden.
Men heeft ook bezwaren geuit tegen het „slapen” der doden, op grond van de bewering dat het
„eeuwige leven” niet onderbroken kan worden. Het woord „eeuwig” kan inderdaad de indruk van
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„ononderbreekbaar” geven. We weten echter dat de Griekse tekst hier de uitdrukking „aionische
leven” gebruikt, d.i. het leven gedurende de toekomende aioon. Vóór die aioon begint, heeft men
dat leven slechts in hope. Zo zegt Rom. 8: 24 dat we in hope behouden zijn, dus dat leven hebben.
Het begint feitelijk dus bij de opstanding (zie v. 23), dus bij het begin der toekomende aioon.
Evenals ons actief leven elke dag onderbroken wordt door de slaap, kan het ook gedurende langere
tijd door de doodslaap onderbroken worden.
Alles goed bezien blijkt, dat de Schrift niet de bewust voortlevende ziel leert, maar tussen dood en
opstanding een onbewuste tussenstaat, slaap geheten. Ze zijn in hades, dood of zee tot aan de dag
van hun opstanding.

I Timotheus en Titus
Nr. 7
Timotheus Paulus’ medewerker.
Van nu af vinden we Timotheus voortdurend in het N.T. vermeld als Paulus’ metgezel op zijn reizen. Hij ging niet terug als eenmaal Johannes Markus, maar voerde ijverig Paulus’ lastgevingen uit.
Hij ging met Paulus en Silas door Frygië en Galatië naar Macedonië. Vanaf Troas was Lukas de
vierde reisgenoot, 16:11. In Berea bleven Silas en Timotheus achter, terwijl Paulus naar Athene
ging. Daar schijnen Silas en Timotheus zich eerst bij hem gevoegd te hebben, maar toen Paulus
vernam hoe zeer de gemeente in Thessalonica het onderricht op prijs stelde, zond hij beiden terug
en bleef gaarne alleen in Athene achter om door hen de gemeente te laten versterken, 1 Thess. 3: 1,
2. Paulus is toen alleen naar Korinthe gegaan, Hand. 18: 1. Daar voegden Silas en Timotheus zich
bij hem, 18: 5, wat Paulus meer kracht gaf.
Vanuit Korinthe is zeer waarschijnlijk de eerste Brief aan de Thessalonicensen geschreven, spoedig
gevolgd door de tweede Brief. Welke vooraanstaande plaats Timotheus had, blijkt uit 1 Thess. 1: 1
en 2 Thess. 1: 1: Paulus en Silvanus (d. i. Silas) en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicensen. Beide Brieven zijn dus mede van Timotheus althans mede in zijn naam geschreven, bewijs
dat hij meer dan gewoon dienaar was. Hij was ongetwijfeld medewerker en prediker. Paulus zond
hem daarom ook naar Thessalonica om zich van de toestand op de hoogte te stellen, 1 Thess. 3: 6.
Hij zelf werd door Satan, die de Joden tot instrument gebruikte, Hand. 17: 5-9, 1 Thess. 2: 14-16,
verhinderd, 2: 18 en gaf hem de eerste Brief aan de Thessalonicensen mee. Door Timotheus hoorde
hij zeker ook van de toestand in Thessalonica, 2 Thess. 3: 11. Hij vernam o.a. dat zij in de war waren gebracht betreffende de omstandigheden van de dag des Heren, 2 Thess. 2: 2 grondtekst, en
meenden dat die er reeds was. Daarom schrijft hij, mede namens Timotheus de tweede Brief. Niet
lang na de eerste, want Silas en Timotheus waren nog bij hem. Hij zegt in 2 Thess. 3: 2, dat hij
gaarne verlost wil worden van de ongeschikte en boze mensen, wat mogelijk kan doelen op het
oproer der Joden toen Gallio stadhouder werd. Hand. 18:12-16. Dit was ongeveer in 52 of 53 na
Christus. Misschien was Timotheus weer de overbrenger.
Of Timotheus hem bij zijn vertrek uit Korinthe naar Jeruzalem vergezelde, meldt de Schrift niet.
Waarschijnlijk niet, want Hand. 18: 18 zegt, dat Priscilla en Aquila bij hem waren, wat mogelijk
Timotheus uitsluit al is dat niet zeker. We vinden Timotheus weer in Efeze, waar vandaan Paulus
hem en Erastus naar Macedonië zond, Hand. 19: 23. Later werkte hij in Efeze, 1 Tim. 1: 3. Nog
later verzoekt Paulus hem naar Rome te komen, waar hij zich alleen bevond. Of hij hieraan nog
heeft kunnen voldoen, weten we niet. Evenmin hoe het verder met hem gegaan is. Volgens de overlevering (Eusebius, Theodoretus) is hij eindelijk als opziener van de gemeente te Efeze onder Domitianus of Nero de marteldood gestorven.
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DE BRIEF AAN TITUS.
Na de aanhefsgroet, een zegen, hfdst. 1: 1-4, draagt de Apostel aan Titus op degelijke mannen in
Kreta als opzieners aan te stellen. Kreta was het in de oudheid door zijn beschaving en wetten beroemde, later als woonplaats van zeerovers en woeste krijgszuchtige, volken over het geheel ook
door zijn zeden en zinnelijkheid beruchte en eindelijk een eeuw voor Christus door de Romeinen
veroverde eiland met zijn talrijke steden. Tegenover het eiland, in Afrika, lag het landschap Cyrenaica, hoofdstad Cyrene; de bevolking daarvan bestond voor een vierde deel uit Joden (zie ook
Hand. 2: 10).
Paulus geeft verder op, waaraan de ouderlingen moesten voldoen, 1: 5-9, wat dringend nodig was
ter bestrijding van de daar aanwezige vervalsers der waarheid, 1: 10-16. Zich van de dwaalleraars
afwendende, vervolgt de Apostel zijn aanwijzing aan Titus; deze moet de ware leer zo getrouw
mogelijk verdedigen en zijn vermaning tot de afzonderlijke leden der gemeenten in hun verschillende levensbetrekkingen als ouden en jongen, mannen en vrouwen, vrijen en dienstknechten door
eigen voorbeeld aantonen, 2: 1-10; aan alle mensen toch is zonder onderscheid de zaligmakende
genade Gods verschenen, met haar eis en hoop 2: 11-14. Titus wordt bevolen te spreken, te bestraffen, te vermanen 2:16. Aan de voorschriften voor Titus t.o.v. de bijzondere betrekkingen, knopen
zich nu ook nog enige algemene voorschriften vast met het oog op de hele gemeente. Titus moest
alle leden vermanen gehoorzaam te zijn aan de overheid en in gezindheid de liefde te betrachten, 3:
1, 2. Zij worden herinnerd aan hun vroegere verdorven toestand voor zij bekeerd waren, 3: 5, en
aan Gods genade in Christus, 3: 4-7. Zo moest Titus aanhouden in het leren 3: 8, maar zich ten
zeerste wachten voor de tegen de waarheid strijdige richtingen der dwaalleraars, 3 ; 9; het laatste is
het belangrijke hoofdpunt, dat Paulus Titus nogmaals dringend op het hart bindt 3: 10, 11. Eindelijk
enige opdrachten, groten en de apostolische zegenwens, 3: 12-15. (Deze paragraaf is enigszins verkort en niet gewijzigd ontleend aan: Geschiedenis van het N.T. door H. E. F. Guerieke uit het
Hoogduits vertaald door W. Hoevers 1850)
STRUCTUUR.
A1 1: 1-4 Zendbrief begin. Groet, Zegen,
B1 1: 5-9 Gemeente. Hun orde.
C1 1: 10-16 Elkaar bestrijdende Cretensen. De mond stoppen.
D1 2: 1-10 Wandel en werken en gelovigen betamend. Maatschappelijk. Titus moet een
voorbeeld zijn van goede werken.
E1 a1 Reden: Genade Gods aan allen verschenen.
b1 2: 12-14 Wat men zal zijn als gevolg van het onderricht der genade.
c1 2: 15 Bevel aan Titus om te spreken, te vermanen en te bestraffen.
c2 3: 1, 2 Bevel aan Titus in gedachtenis te houden. (Burgerlijke plichten).
b2 3: 3 Reden: Wat men was voor de genade kwam.
a2 3: 4-7 Reden: Goedertierenheid Gods verschenen.
D2 3: 8 Wandel en werken, gelovigen betamend.
Titus moet aansporen tot goede werken.
C2 3: 9 Elkaar bestrijdende Cretensen. Veroordeeld.
B2 3: 10, 11 Gemeenten. Hun tucht.
A2 3: 12-15 Zendbriefslot. Groet. Zegen.
EERSTE BRIEF AAN TIMOTHEUS.
Na de groet, 1: 1,2 herinnert Paulus Timotheus aan zijn last om tegenover de dwaalleraars te Efeze
die, evenals die te Kreta, met fabelen en het uitkramen van verborgenheden onder de schijn van
grote wetsgeleerdheid en met allerlei uiterlijkheden zich onledig hielden, de zuivere leer van Gods
vrije genade in Christus te prediken. Hij toont aan, hoe over het algemeen een valse leer samen-
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hangt met een verkeerde richting des gemoeds en in het bijzonder, hoe de dwaalleraars zich ten
onrechte op de wet beroemden en haar verderfelijk aanwendden. De juiste verhouding tussen wet
en evangelie stelt hij in zijn eigen voorbeeld voor, en om des te krachtiger tegen de dwaalleraars te
waarschuwen, herinnert hij het afschrikwekkend voorbeeld van twee onder hen, 1: 3-20. Hierop
gaat de Apostel over tot het doel dat hij met zijn Brief had. Hij wilde Timotheus niet slechts vermaningen geven, t.o.v. en herinneren aan de dwaalleraars, maar ook velerlei raadgevingen met het
oog op de inrichting der gemeente. Hij behandelt eerst het wezen en het geheel der gemeente zelf
voordat hij van het minder gewichtige, van de bedieningen, in de gemeente spreekt, hfdst. 2 en 3:
13. Hij spreekt van het gebed der gemeente zoals het in het algemeen wat zijn inhoud aangaat, moet
zijn gericht, als een gebed voor allen, als verlosten, 2: 1-7; vervolgens van de personen die bidden
of bij het gebed, met name in de samenkomst, tegenwoordig zijn, mannen en vrouwen, terwijl hij
bij de laatsten, tevens in het algemeen de blik werpt op haar gehele houding, 2: 8-10, en sluit met
de vermelding, hoe de algemene bestemming der vrouw in betrekking tot de man is: zich niet op de
voorgrond te stellen, 2: 11-15. In de regeling van de aangelegenheden der gemeente, sluit zich nu
hfdst. 3 bij hfdst. 2 aan, daar de Apostel nu op de bedieningen in de gemeente het oog vestigt. Hij
spreekt van de opzieners, 3: 1-7, van de dienaren of diakenen, 3: 8-13, Vervolgens echter sluit hij
de gehele voor de aangelegenheden der gemeente gegeven aanwijzing, na een rustpunt, met een
blik op het geheel enige en eigen wezen van het geestelijk gebouw, waarvoor al die aanwijzingen
moesten dienen, namelijk van de gemeente, 3: 14, 15 en 16. De hierin tevens gegeven positieve
voorstelling der zuivere leer leidt de Apostel er nu toe terug te komen op de verschijnselen tegen de
waarheid die zich voordeden, die hij al aanwezig ziet of in de toekomst vreest; het is een vals oosters ascetisme, 4: 1-12. Timotheus moet daarom des te getrouwer zijn in de waarneming van zijn
leraars- en opzienersambt 4: 13-16. Paulus bespreekt nu hoe hij zich tegenover ieder in het bijzonder moet gedragen, 5: 1-6: 2, tegenover allerlei gemeenteleden, ouden en jongen van beiderlei kunne, tegenover de ouderlingen, 5: 17-25. In hfdst. 6 laat Paulus nog enkele voorschriften, polemiese
opmerkingen, leringen, waarschuwingen, enz. volgen vooral leringen over dienstknechten, 6: 1,2,
tegen dwaalleraars, 6: 3-10, vooral tegen hun geldgierigheid 6: 11-16, slotvermaningen en lofzegging 6: 17- 19, en aan het einde nog een waarschuwing tegen dwaalleraars en over het bewaren van
het pand, 6: 20, 21.
STRUCTUUR VAN 1 TIMOTHEUS.
A1 1: 1, 2 Zegen.
B1 1: 3-20 Aansporing.
C1 2: 1-3; 13 Onderricht en tucht.
Dl 3: 14, 15 Voorgenomen bezoek en verblijf.
E1 3: 16 De Verborgenheid der godzaligheid.
D2 4: 13-16 Voorgenomen bezoek en verblijf.
C2 5: 1-6; 2 Onderricht en tucht.
B2 6: 3-21 Aansporing.
A2 6: 21 Zegen.
2 TIMOTHEUS.
2 Tim. draagt een ander karakter. De voornaamste onderwerp is het afwijken van de waarheid, zie:
1: 15; 2: 17; 3: 8; 4: 4. Werd eens in geheel Azië het woord gehoord, Hand. 19:10 en wies het en
nam het de overhand, 19: 24, nu, hadden allen die in Azië zijn, zich afgewend, 2 Tim. 1: 15. Paulus
maant daarom Timotheus zijn geliefde zoon aan gesterkt te worden in de genade die in Christus
Jezus is 2: 1. Er wordt niets meer vernomen, zoals in de Brief aan Titus en in de eerste aan Timotheus van de orde die de Apostel in de gemeenten wenst te zien. Slechts twee dingen zijn nu mogelijk: „Predik het woord”, 4: 2 en „hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw
dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn ook anderen te leren”, 2: 2. Zoals reeds in
de eerste Brief 4: 1, zegt Paulus ook hier dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, 3: 1. De
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enige opdracht is: „Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering is gedaan”. 3: 14.
De Brief indelend vinden We de groet en apostolische zegen, 1: 1, 2; het afzonderlijke en persoonlijke apostolische onderricht, 1: 3-18; de opdrachten die verbonden zijn aan het evangelie, 2: 1- 26;
de bevelen die nodig zijn met het oog op de komende afval, 3: 1-4: 8 het afzonderlijke en persoonlijke onderricht, 4: 9-21 en tot slot de groet en zegening 4:21, 22.
STRUCTUUR VAN 2 TIMOTHEUS.
A1 1: 1, 2 Groet en Zegen.
B1 1: 3-18 Bijzondere en particuliere correspondentie.
C1 2: 1-26 Lastgevingen, t.o.v. evangelie.
C2 3: 1-4 :8 Lastgevingen t.o.v. de afval.
B2 4: 9-21 Bijzondere en particuliere correspondentie.
A2 4: 21, 22 Groeten. Zegen.

Het Evangelie van Mattheus
No. 5
De Bergrede III
DE WET DER VOLMAAKTEN.
Nu we uit de structuur van de beklemtoonde woorden en parellen in de andere delen de gezichtskring en het oogmerk der Bergrede hebben gezien, kunnen we veilig op enkele bijzonderheden ingaan zonder vrees haar onderricht te verduisteren.
Het is volkomen duidelijk dat het hele Evangelie een en hetzelfde volk wordt toegesproken en de
opwekkingen, waarschuwingen en onderwijzingen op een punt worden samengetrokken. Het Koninkrijk der hemelen van Mt. 5: 8 en het aardrijk van vs. 5 zijn nauw verbonden. Ze lopen parallel.
Dit blijkt ook uit Mt. 6: 10: „Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook
op de aarde.” Zij die hier worden toegesproken hebben t.o.v. de wereld een dubbele verantwoordelijkheid die al of niet ten volle aanvaard en vervuld kan worden.
„Gij zijt het zout der aarde,” 5:13.
„Gij zijt het licht der wereld,” 5: 14.
Het zout kan zijn smaak verliezen en zo waardeloos worden. Het licht kan onder een korenmaat
worden gezet en zo zijn betekenis verliezen. Het licht der goede werken moest zo schijnen, dat het
leidde tot verheerlijking van de Vader die in de hemelen is.
De komst van Christus tot Israël met de proclamatie van koning en koninkrijk zette de wet niet terzijde,
„Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om
die te ontbinden maar te vervullen.” 5:17.
„Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben,
die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen“
„Deze minste geboden” zijn die der Wet. Hij die een van deze minste geboden ontbindt, (luoo) d.i.
(opgelost) en de mensen dit leert, zal een lage plaats in het Koninkrijk innemen. „Maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.”
Het doen van de wet was echter niet het hoogste dat men kon bereiken, zoals de jonge man van Mt.
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19 meende. Volmaaktheid eist iets meer. De Heer gaat daarom dieper en opent de vollere en diepere geestelijke toepassing der wet. Er was een gerechtigheid groter dan die van Schriftgeleerden en
Farizeeën nodig om in het Koninkrijk in te gaan. En een loon en schat in de hemel werd verbonden
aan iets diepers. Zes maal spreekt de Heer in Mt. 5 van de oude wet en de nieuwe.
„Gij hebt gehoord.” „Maar Ik zeg u.” Mt. 3: 22-44.
A1 5: 21-26 Toorn.
B1 5: 27-30 Overspel.
C1 5: 32 Uitvlucht om het huwelijk te breken.
C2 5: 33-37 Uitvlucht om zijn eed niet te houden.
B2 5: 38-42 Niet weerstaan.
A2 5: 43-44 Liefde tot de vijand.
De woorden „ten onrechte” van vs. 22 moeten uitgelaten worden. De Wet zegt: Wie iemand dood
slaat, moet gedood worden. Ex. 21: 12; Lev. 24: 17, 21. Christus zegt: Wie toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn door het gericht (de plaatselijke rechters). Te zeggen: „Raka,” tot zijn
broeder, dat is verachtelijk van hem te spreken, die zal strafbaar zijn voor de Grote Raad (het gerechtshof te Jeruzalem zetelend). Nog verder te gaan en te zeggen „Dwaas” (d. i. boze onverlaat) is
zichzelf zo schuldig maken dat men in de Gehenna des vuurs wordt geworpen.
De drie graden van straf vinden we andermaal terug in het vervolg, vs. 25, 26, n.1. de rechter, de
dienaar, de gevangenis. De laatste is wel de gehenna. Sommigen mogen de Gehenna des vuurs een
bewijs vinden voor de orthodoxe Hel maar wij verstouten ons te zeggen dat de gangbaar geworden
opvatting van de Hel, niet in de Bergrede te vinden is.
Ingang in het Koninkrijk is vreugde, uitwerping is buitenste duisternis en knersing der tanden. Het
betreft hier geen zaak van redding of verdoemenis, noch van hemel of hel - evenmin als in Mt. 25:
31-46; het gaat over het al of niet ingaan in het Koninkrijk. De drie trappen van vs. 22 wijzen op de
nauwheid van de weg en het verderf waartoe de brede leidt. Indien de Gehenna van vs. 29 en 30
letterlijk moet worden genomen, dan moet men ook het uittrekken van het oog en het afhouwen van
de hand ook letterlijk nemen. We herinneren ons niet ooit iemand ontmoet te hebben, zelfs onder
de sterkste verdedigers van de Bergrede - die zijn oog had uitgerukt of zijn hand had afgehouwen.
Toch werden velen, indien niet allen, te een of andere tijd, door deze geërgerd.
Het dieper geestelijk gebod dat aan hen wordt gegeven die het Koninkrijk en zijn zegening zoeken,
is vervat in de slotverzen van het hoofdstuk.
A1 - 45 Opdat gij moogt zijn kinderen uws Vaders die in de hemelen is.
B1 - 45 Want Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
B2 46, 47 Want indien gij liefhebt die u liefhebben, wat loon hebt gij?
En indien gij uw broeders alleen groet, wat loon hebt gij?
A2 48 Weest dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt is.
Dit aandringen om op Vader te gelijken komt ook uit in het grote gebed van hfdst. 6: “Vergeef ons
onze schulden gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren” en is ’s Heren commentaar: „Want
indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven,” 6: 14, 15. Men zie ook Mt. 18: 23-35.
Deze waarheid is geen deel van het evangelie der genade Gods en kan niet als zodanig gepredikt
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worden zonder verwarring te stichten en kwaad te doen. Het is echter een wezenlijk element tot
volmaking van de gelovige die het Koninkrijk en zijn loon op het oog heeft.
HET THEMA VAN HFDST. 6: „ZOEKT EERST.”
We hebben reeds gezien dat het punt „loon” een der op de voorgrond tredende thema's van Mt. 5-7
is. Het vormt het sleutelwoord van de eerste verzen van hfdst. 5 en zet kracht bij aan het eerste deel
van hfdst. 6. Het feit dat het „loon” zozeer beklemtoond wordt, bewijst, dat de vraag of de basis der
Bergrede „wet” of „genade” is niet met de zaak te maken heeft. Het onderwerp is niet een zaak van
behoudenis hetzij door werken of door geloof, maar van volmaking, van loon, van volharding met
het oog op het Koninkrijk. Laten we de wijze nagaan waarop het onderwerp loon door hfdst. 6
loopt:
1. Aalmoezen voor het oog der
mensen gegeven.

Geen loon in de hemel,
Zij hebben hun loon
reeds ontvangen.

2. Geveinsden die de eer der
mensen zoeken.

De Vader zal in het
openbaar belonen.

6. Aalmoezen in het verborgen.

Zij hebben hun loon
reeds ontvangen.

5. Bidden als geveinsden.

De Vader zal in het
openbaar belonen.

6. Bidden in het verborgen.

Zij hebben hun loon
reeds ontvangen.

16. Het vasten der geveinsden.
18. Niet schijnen te vasten.

De Vader zal in het
openbaar belonen.

Als we onze aandacht op het punt van het aalmoezen geven, van het gebed, van het vasten, enz.
richten, dan zouden we zonder twijfel veel tot ons nut leren, maar ons zou waarschijnlijk de werkelijke les van het hoofdstuk en het werkelijke doel dat de Heer toen op het oog had ontgaan.
Als om zo te zeggen een stap terug treden en een veel omvattende blik werpen, is het ware thema
zo duidelijk dat de kleinere onderdelen veilig beschouwd kunnen worden. Uit de hier bijgaande
structuur zal gezien worden dat er een zo opvallende herhaling van thema is om niet opzettelijk te
zijn. Deze herhaling beklemtoont voor ons het thema.
Mt. 6.
A1 6: 1-14 Aalmoezen.
B1 5-15 Gebed.
C1 16-18 Vasten.
A2 19-24 Schat.
B2 25-34 Bezorgdheid.

a1 Niet als de Heidenen.
b1 Uw Vader weet.
c1 Bidt: Uw Uw Uw
a2 DeHeidenen zoeken.
b2 Uw
hemelse Vader weet.
c2 | Zoekt eerst.

Het eerste dat we moeten opmerken is het feit dat in het gebed dat de Heer Zijn discipelen als model geeft, de gelovige eerst het Koninkrijk Gods zoekt en Zijn gerechtigheid en dat hij de verzekering heeft dat de Vader zijn noden kent voor hij vraagt. In plaats van de beginwoorden van het gebed het „Onze Vader” uit te werken, willen we er op letten dat de werkelijke betekenis het feit is
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dat de gelovige niet zegt: „mijn,” „mij,” maar bidt: “Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk
kome, Uw wil geschiede.”
In het hiermee corresponderende deel, vs. 25-34 wordt ongepaste bezorgdheid voor voedsel en
drank en kleding verboden; de Heidenen zoeken deze dingen. In plaats van dit te doen, zegt de
Heer:
„Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen
worden.”
Het enige gebed voor tijdelijke nooddruft in het model door de Heer gegeven, is de zinsnede: „Geef
ons heden ons dagelijks brood.” Het woord door „dagelijks” vertaald, is epiousios en buiten de
paralleltekst in Luk. 11: 3 is dat woord verder geheel onbekend, zowel in het Bijbelse als in het
klassieke Grieks. Het schijnt een woord te zijn door de Geest Gods uitgevonden om Zijn oogmerk
uit te drukken. Letterlijk zouden we dit woord kunnen vertalen door: „het brood dat op ons neer
komt.” We achten het niet mogelijk dat aan een Jood in Christus’ dagen de zinspeling op het Manna in de woestijn ontgaan is. Het is een belangrijke zaak in het gebed en we moeten er op letten.
Hier zijn pelgrims die door de woestijn trekken. Zij hebben geen blijvende stad maar zoeken de
komst van het Koninkrijk. Voor het overige zal het dagelijkse manna voor hen juist genoegzaam
zijn tot het beloofde land bereikt is.
Als men de Bergrede in het licht der woestijn met haar onderricht van lijden en heerlijkheid, haar
volharden en kroon, haar verzoekingen en volmaking had gezien, zou menig bladzijde van nutteloos argument t.o.v. de betekenis der „verzoeking” in dit gebed of de vraag of de grondslag van de
Bergrede „wet” of „genade” is gespaard zijn gebleven. De toekomstige zegening wordt als een loon
voorgehouden aan hen die vervolgd worden om der gerechtigheid, die eerst het koninkrijk zoeken,
die tot volmaaktheid willen voortvaren.
Waarschijnlijk zullen een paar woorden over het „boze oog” van vs. 22-24 welkom zijn. Edwin
Hatch geeft in zijn Essays in Biblical Greek (Opstellen over het Bijbelse Grieks) bij het woord ponèros (boos) als tweede betekenis „afgunstig”, „vrekkig” en hij citeert plaatsen waar „het afgunstige oog” „het oog van de vrek”, „het vrekkige oog” in tegenstelling worden geplaatst tot vrijgevigheid. Het Hebreeuwse woord voor kwaad, ra, wordt gewoonlijk door ponèros (boos) vertaald
maar soms door baskanos. Dit gebruik van ponèros in de betekenis van „afgunstig” of „vrekkig”
werpt een duidelijk licht op een welbekende plaats in de Bergrede die, indien in zijn verband genomen, geen betrekking heeft op goedheid of kwaadheid in het algemeen, maar bijzonder in het
gebruik van geld. Het is deze:
“Vergadert u geen schatten op de aarde maar vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw
schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog vrijgevig is, zal uw gehele lichaam verlicht zijn, maar indien uw oog vrekkig (ponèros) is, zal uw
gehele lichaam duister zijn Gij kunt God niet dienen en de Mammon”, Mt. 6: 19-24.
Mt. 20: 15: „Is uw oog boos omdat ik goed ben?” kan overgezet worden door: „Zijt gij afgunstig
omdat ik vrijgevig ben?” Deze sterke beklemtoning van de valstrik van de rijkdom brengt de parallel met Mt. 19 nog dichter bij. ,,De enge poort” die weinigen vinden en het „oog van de naald” zijn
dezelfde.”
Men kan niet het oog van de vrek hebben of schatten vergaderen op aarde of allereerst het eigene
zoeken of wandelen op de brede en gemakkelijke weg als men de volmaking en de ingang in het
Koninkrijk zoekt. Mt. 5-7, Hebreeën, Filippensen en Openb. 2 en 3 mogen dan al hun afzonderlijke
sferen in het Goddelijk Plan hebben, toch loopt door allen eenzelfde groot beginsel.
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PARALLELLEN MET FILIPPENSEN.
We hebben trachten aan te tonen dat de Bergrede hoewel ze niet „de wetten van het Koninkrijk”
noch „de grondwet der Kerk” is, opwekkingen en bevelen geeft aan die gelovigen die in een tijdperk van verwerping uitzien naar het Koninkrijk en alles prijs geven om waardig geacht te worden
erin te gaan en het loon te ontvangen.
Het zal ter versterking des geloofs zijn aan te tonen dat de parallellen tussen de Bergrede en Filippensen zijn. We weten reeds dat Filippensen de Brief van de prijs is. Here staat tot de Gemeente
van het ene Lichaam als de Bergrede staat tot de onderdanen van het Koninkrijk der hemelen (en
Hebreeën tot de Abrahamietische gelovigen Vert.) Hoewel de sfeer dezer twee Schriftdelen verschilt, is het grondbeginsel hetzelfde.
1.

De plaats van het „ik”.

We merken op, dat de gelovige in Mt. 6: 10 wordt aangespoord eerst het Koninkrijk Gods te zoeken, terwijl de apostel in 2 Filippensen schrijft:
„Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is” 2: 4.
“Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus is”, 2:21.
2.

Lijden, verheuging en Loon.

De Bergrede zegt: „Zalig (Gelukkig) zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende
alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.”
Filippensen zegt:
„En ik wil dat gij weet broeders dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies is gekomen alzo dat mijn banden in Christus openbaar zijn geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen... Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting; niet zuiver, menende
aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Wat dan? Daarin verblijd ik mij, ja ik zal mij ook
verblijden Want u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen te geloven maar
ook voor Hem te lijden”, 1: 12-18, en 29.
3. Volmaking de maatstaf.
„Weest dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is”. Mt. 5: 48.
“Niet dat ik het alrede verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit
gevoelen. Ik jaag naar het wit tot den prijs”. Fil. 2: 12, 15, 14: 6:
4.
Het kindschap moet openbaar zijn.
„Hebt uw vijanden lief, opdat gij mocht zijn kinderen uws Vaders die in de hemelen is”. Mt. 5
:44, 45.
„Opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde onstraffelijk “ Fil. 2: 15.

Het licht moet schijnen,
„Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader
die in de hemelen is, verheerlijken”. Mt. 5:16.
“Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld.” Fil. 2: 15, 16.
5.
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6. Een geest van zachtheid in tegenstelling tot zelfhandhaving.
„Zalig (Gelukkig) de armen van geest”. „Zalig (Gelukkig) de zachtmoedigen”. „Maar Ik zeg u
dat gij den boze niet wederstaat maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere
toe. En zo iemand met u rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal
dwingen een mijl te gaan, ga met hem twee mijlen”. Mt. 5:3, 6, 39-41.
„Dit gevoelen zij in u hetwelk ook in Christus Jezus was, Die in de gestaltenis Gods zijnde de
gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, heeft Hij Zichzelven vernederd” 2:6, 7, 8.
„Uw bescheidenheid (meegaandheid, buigzaamheid) zij allen mensen bekend”, 4:5.
Bezorgdheid voor de dagelijkse dingen.
„Zijt niet bezorgd voor uw leven”, Mt. 6: 25. „Zijt dan niet bezorgd tegen den dag van morgen”.
Mt. 6 :34.
„Weest in geen ding bezorgd”. Fil. 4: 6.
7.

Het woord „bezorgd zijn” betekent: „angstige gedachten krijgen”. Het werkwoord komt in de Gevangenschapbrieven (Efeze, Kolossensen, Filippensen, Filémon en 2 Tim.) alleen in Filippensen
voor en wel tweemaal. Als we ze naast elkaar zetten, geven ze de waarheid ten volle weer.
„Wees in geen ding bezorgd” 4: 6.
„Want ik heb niemand die even alzo gemoed is dewelke oprecht uw zaken zal bezorgen, want zij
zoeken allen het hunne“ 2: 20, 21.
Het is onmogelijk bezorgd te zijn voor zichzelf als men eerst het Koninkrijk Gods zoekt en de
zegening van anderen, Deze geest moet de geest zijn van allen die de prijs najagen.
De tegenstelling van het loon is het verderf.
„Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve
ingaan”. Mt. 7:13.
„Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: „Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd. Gaat weg van Mij gij die de ongerechtigheid werkt”, 7: 22, 23.
„Want velen wandelen anders, welker einde is het verderf”. Fil. 3:18, 19.
8.

Voor verder licht over dit verderf raadplege men Mt. 25: 31-46 waar de ingang in het Koninkrijk in
tegenstelling staat tot het aionische vuur „Gaat weg van Mij”.
Een vitterige geest moet vermeden worden.
„Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt”. “En wat ziet gij den splinter die in het oog uws
broeders is maar den balk in uw oog bemerkt gij niet”. Mt. 7:1, 3.
„Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelven”. Fil. 2: 3.
9.

“Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk (eerbaar) is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo daar enige deugd is en zo daar enige lof is, bedenkt
dat”. Fil. 4: 8.
Indien nodig dan konden we uit de Brief aan de Hebreeën en uit die van Jakobus verdere parallellen
aanwijzen, maar we geloven dat de waarheid voldoende belicht is en de ruimte is kostbaar. Laten
we duidelijk de plaats zien die de Bergrede inneemt, ons hoeden voor die oppervlakkige geest, die
geestelijke hoogmoed die soms het beleden geloof weerspreekt van hen die het Woord der waarheid recht snijden.
We hebben over de gelijkenissen en wonderen van Mattheus in vorige jaargangen gehandeld en
zonder te willen zeggen dat we enigermate hun diepten gepeild hebben, geloven we toch het bede-
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lingkarakter van deze twee grote afdelingen duidelijk te hebben aangetoond. Met het licht en de
richting die er nu door ons onderzoek van de Bergrede aan toegevoegd is, geloven we dat boven
alle twijfel is vastgesteld dat het Evangelie van Mattheus niet handelt over het Lichaam van Christus maar over het Koninkrijk der hemelen hetwelk omvat de troon van David en het bredere erfdeel
van Abraham onder Christus als Zoon van David en Zoon van Abraham.

De Parel der Gelijkenissen
Nr. 6
„Niet meer waard.” (Luk. 11 :32).
Toen de verloren zoon zijn reis begon met een portefeuille goed gevuld met geld, scheen de wereld
hem een luisterrijke plaats en voelde hij zichzelf een fijne vent. Maar toen hij, na de bittere ervaring
in de onafhankelijkheid, „tot zichzelf kwam,” had er omkering in zijn waarde oordeel plaats gehad.
Het verre land scheen niet meer zo verleidelijk, en zelfs de knechten in het huis van de vader werden nu in een benijdenswaardig licht gezien.
„Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed
en ik kom hier om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel
mij gelijk met een uwer dagloners.” (Luk. 15: 17-19).
„Ik kom om.” - De verlorene had het punt bereikt waarop hij instemde met de Schriften aangaande
het lot van de mens buiten Christus. Joh. 3:16 maakt het duidelijk, dat hij die niet gelooft in de
Heer „verloren” zal gaan. Dit woord is al voorgekomen in de twee voorgaande gelijkenissen van dit
hoofdstuk, de „verloren” schapen van vers 6 en het „verloren” geldstuk van vers 9, en het keert terug in de vs. 24 en 32, waar de vader spreekt van zijn zoon, die „verloren was en gevonden is.”
„Ik heb gezondigd.” - Het is één ding er mee in te stemmen, dat „allen gezondigd hebben”; het is
iets anders „tot zichzelf te komen” en ertoe geleid te worden om als afzonderlijk persoon te belijden: „Ik heb gezondigd. Bovendien begon de verlorene de „zondigheid van de zonde” te beseffen;
dat hij „tegen de hemel had gezondigd” evengoed als tegen zijn vader.
„Ik ben niet meer waardig.” - Deze woorden zijn bitter in hun uiting, maar zoet in de oren van de
engelen in de hemel, die vreugde hebben over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over vele
oudste broers, die blijven in hun ongerimpelde (kalme), ondoorzochte eigengerechtigheid.
„Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan.” - Hier is de bekering (metanoia), „een verandering
van gezindheid,” zowel zichzelf als „de Vader” betreffende. Uit eigen wil had hij de Vader verlaten, uit eigen wil keerde hij terug. Het woord „opstaan” is anistëmi, dat de eerstvolgende keer gebruikt wordt van het opstaan van de doden (Luk. 16:31). Nog steeds in het verre land, nog steeds er
ellendig aan toe en ontnuchterd, is het begin van het nieuwe leven dat in tegenwoordigheid van de
Vader doorgebracht zal worden - met kleed, ring en vreugde - al begonnen. Wij zijn dichter bij de
onsterfelijkheid wanneer we zeggen: „Ik kom om” dan wanneer we zeggen (als de rijke dwaas in
hetzelfde evangelie): „Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.” Luk. 12: 19.
No. 7.
De Ontferming van de Vader (Lukas 15:11-32).
Als de Zoon van God kwam om de Vader te openbaren en als deze gelijkenis een deel van die
openbaring is, wat een licht werpt dat dan op het hart van de Vader!
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,,En toen hij nog ver af was.” De zoekende zondaar hoeft maar de geringste beweging te maken in
de richting van God om te ontdekken, dat God tot hem uitgaat. Had de vader verkozen zijn waardigheid te bewaren en te zeggen: „Mijn zoon heeft uit eigen beweging het huis verlaten; laat hem
terugkomen; laat hem aan de deur kloppen; laat hem een beetje heilzame tuchtiging ondergaan; laat
hem wachten zolang ik er plezier in heb,” dan zou hij gehandeld hebben zoals ieder menselijk vader met een dergelijke zoon heeft gehandeld. Maar hier was het de Vader, die „snelde”, niet de terugkerende verlorene. Door wroeging en schaamte waren de stappen van de zoon vertraagd; de
stappen van de Vader werden versneld door liefde. Zelfs toen hij nog ver weg was, „zag hem zijn
Vader”. Is het te veel te zeggen, dat de Vader elke dag uitgezien had in de verwachting om dit
kostbare te zien?
„Hij werd met ontferming bewogen,” of letterlijk „zijn ingewanden smachtten” naar hem. - Geen
enkel woord van verwijt of berisping. Geen afkeuring, geen veroordeling, maar onuitsprekelijke
liefde en onbeschrijfelijke vreugde over de terugkerende verlorene.
Door het getuigenis van de Schriften zelf weten we, dat er een offer nodig was om de vergiffenis
van de zondaar te rechtvaardigen. Dat kan in deze vergelijking niet ingelezen worden, maar er is in
volmaakte volheid ruimte aan gegeven in de gelijkenis van de Farizeeër en de Tollenaar, waar het
zonder ongerijmdheid in kan worden ingelezen. De Vader heeft geen offer nodig om hen zijn dwalende zoon te doen liefhebben; het is eerder zijn liefde, die het offer verschaft.
„Hij kuste hem.” Dit is verzoening en aanneming. Toen de arme verlorene op zijn schreden terugkeerde, had hij bij zichzelf de belijdenis herhaald „Ik zal tot hem zeggen.” Zelfs wanneer zijn vader hem kust, worden de woorden gehoord, maar het wordt hem niet toegestaan zijn belijdenis te
voleindigen. Voordat hij tot de woorden kon komen „Stel mij gelijk met een uwer dagloners” valt
de vader hem in de rede en zegt:
„Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en
schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal
hebben.”
Als zo de ontvangst is van een, die „van verre” gezien is, welke verontschuldiging zal iemand dan
hebben, in die dag, die ongered blijft, onaangenomen, onvergeven? Hij wordt niet gedwongen verachtelijk naar de troon van God te kruipen, al is er wel reden voor. Hij behoeft zijn hart slechts tot
de Vader te wenden, om te ontdekken, dat de Vader Zelf hem zoekt.
Nr. 8.
Het weer aannemen van de verloren zoon. (Lukas 15:11-32).
Welk een welkom wachtte de wederkerende verlorene. Welk een openbaring van overvloeiende
genade.
„En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen”.
„Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn”. vs.
20, 22 en 23.
De vader beveelt, de dienaars gehoorzamen. Kleed, ring en schoenen worden gehaald en de zoon
aangedaan, zonder dat hij een woord zegt. Zoals de gelovige van heden, staat hij daar aangenomen
in de Geliefde.
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We hoeven niet ver te zoeken om de betekenis van het „kleed” te ontdekken. ,,Al onze gerechtigheden”, zegt de profeet, „zijn als een wegwerpelijk kleed”. Het in flarden gescheurde, door de reis
bezoedelde kleed van de terugkerende verloren zoon wees zijn onwaardigheid aan waarvan hij
zichzelf bewust was. Dezelfde profeet die de bovenstaande woorden schrijft, spreekt over Israëls
herstel en zegt dan: „Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij aangedaan”. Jes. 61: 10.
In het N.T. wordt „aandoen” gebruikt van de wapenrusting des lichts, van onverderfelijkheid en
onsterfelijkheid, van de nieuwe mens en van Christus, De verloren zoon wordt gekleed met een
gerechtigheid die de zijne niet is.
Het vraagt de aandacht, dat het woord gebruikt voor „beste” in het Grieks „prootos” is. Dit betekent
„eerste”. Het was het voornaamste, het hoogste in rang. Het is beeld van de „aanneming tot kinderen” (zonen) die een bijzonder markant punt is op de weg der behoudenis.
De „ring” was een symbool van „onderscheiding” (Jak. 2:2) „De schoenen” zijn een aanduiding dat
hij een vrij man was, - want, volgens Alford, gingen slaven vaak blootsvoets.
\
Hoe schaduwt deze onverdiende aanneming en de volle en vrije herstelling iets af van onze positie
die er is uit vrije genade.
“opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen”. Kol. 1: 22.
Nr. 9.
De ware verloren zoon (Lukas 15: 11-32).
Stier heeft terecht gezegd dat in werkelijkheid de oudste broeder de verloren zoon is. Hij is Farizees
in zijn eigen gerechtigheid; het ontbreekt hem zowel aan kinder- als aan broederliefde: hij kent
geen liefdadigheid noch nederigheid. Wij kunnen hem niet voorstellen als een die zegt: „Ik ben niet
meer waardig uw zoon genaamd te worden”.
We lezen dat, toen hem de reden werd opgegeven waarom het feest was, „hij toornig werd en niet
wilde ingaan”.
In grove rauwe taal wijst hij het verzoek van zijn vader af met de woorden: „Zie, ik dien u nu zovele jaren”. Er wordt niet gewezen op zijn huiselijk leven en de liefde en gemakken; de klemtoon
valt op het dienen, douleuoo. Dit komt van een wortel die „binden” betekent, en verder: in slavernij
zijn, als slaaf dienen.
„Zie, ik dien u nu zovele jaren en heb nooit uw gebod overtreden”.
Een andere Farizeeër schreef eens: „Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk”.
Het niet overtreden van een bevel is, alles wel beschouwd, slechts negatieve gehoorzaamheid. In
heel deze sfeer schijnt een totale afwezigheid van gehoorzaamheid aan het tweede grote gebod, het
gebod der liefde, te zijn geweest
,,En gij hebt mij nooit een boksken gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn”.
Hier spreekt de oudste broeder van een bokje, iets veel minder in waarde dan het gemeste kalf dat
voor de verloren zoon geslacht werd en daarmee drukt hij zijn waardering uit voor zijns vaders
liefde en zorg die hij zijn hele leven ondervonden heeft.
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„Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft”.
„Deze uw zoon”. Niet: mijn broeder. Hier verraadt de Farizeeër zichzelf. „Die uw goed”. Is dit
juist? De jongste zoon had alleen zijn deel gevraagd. Hij had ook niet meer ontvangen dan het deel
dat hem toekwam. Vs. 12, 13. Hij bracht het op losbandige wijze door maar daar de oudste broer
onkundig was van de feiten uit het leven van de jongste, zijn de lelijke opmerkingen die hij maakt
een duidelijk bewijs van zijn onbarmhartige hart.
Vanuit zeker gezichtspunt kan het gevaarlijk zijn onderscheid te maken tussen de ene en andere
zonde. Toch spreekt de Schrift van zonde welke wel en welke niet tot de dood is.
1 Joh. 5: 16 en de Hebreeënbrief zegt dat indien men willens zondigt nadat men de kennis der
waarheid ontvangen heeft, er geen slachtoffer meer voor de zonden overblijft.
Heb. 40:26.
De zonde van de verloren zoon was meer een misdaad tegen zichzelf dan tegen zijn naasten. Hij
bracht zijn goed door maar wordt niet beschuldigd van leugen, diefstal of moord. Met al zijn roemen, had de oudste meer schuld, want onbarmhartigheid, kwaadaardigheid, boosheid en blinde eigengerechtigheid zijn zwarter en dieper getint dan alles wat de berouwhebbende zoon ten laste
wordt gelegd.
Hoe verblijdend is het de belijdenis van de verloren zoon te horen: „Ik heb gezondigd tegen de hemel”. Hij dacht er niet aan zijn schuld te verkleinen of zich in zijn voordeel met zijn Broeder te vergelijken. Hij erkent ten volle schuld.
De geesteshoudingen der broeders vinden we sterk naar voren gebracht in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Hierover thans niet. Laten we ondertussen God voor deze gelijkenis van zondaarsliefde danken en wijzen op het aantrekkelijke dat in waar berouw is gelegen. Laten we ook:
het verband niet vergeten waarin de gelijkenis geplaatst wordt; het was toen „al de tollenaars en
zondaars naderden tot Hem om te horen”.
Toen werd de „Parel der gelijkenissen” ontlokt aan het hart van de Behouder der mensen.
CHAS. H. WELCH.
T.o.v. 1 Joh: en Hebreeën moet opgemerkt worden dat deze staan in de sfeer van het Koninkrijk en
van het Nieuwe Verbond dat naast genade ook oordeel, streng oordeel met zich voert; Hiertegenover staan of hiernaast lopen de sferen van: „de overvloed der genade” van Rom. 5: 17 en „die der
uitnemende rijkdom Zijner genade” van Ef. 2; 7.
P.
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