
Uit de Schriften 1950 Pagina 1 

 

Uit de Schriften 
 

DEEL XXII   No. 1   JAN. 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

 
No. 1. 

 

GOD IS LIEFDE I 
God is liefde. 1 Joh. 4: 8. 

 

God is liefde. Dit houdt dingen in die boven ons bevattingsvermogen uitgaan. Want God is niet zo 

maar een Bestaan zonder enig gevoelen, maar Hij is in Zijn wezen degene die Hij ook in Zijn open-

baring is. Gods Zijn is een door Zichzelf bewogen zijn. Hij is liefde maar geen abstracte liefde Hij 

is “persoonlijk” wezen. En persoonlijk Wezen wil hier zeggen: dat Hij verstand en „gevoel” (barm-

hartigheid) en wil heeft en Zich als persoon openbaart. En die openbaring is, als we het zo mogen 

zeggen, allereerst van Persoon tot Persoon in Zijn Wezen en dat in een liefdevolle betrekking. 

 

Dus er zijn drie goden, zal de Unitariër ons tegenwerpen. Wij hebben maar één God, geen drie, zal 

hij zeggen. Zonder hierop nu diep in te gaan, willen we dit antwoorden: De drie ,,goden” die wij 

hebben, behoren tot hetzelfde Wezen en zijn als zodanig Goddelijk. Maar geen der Drie staat op 

Zichzelf gescheiden van de andere. Dat is bij het Heidendom wel het geval. De God der Schrift be-

staat niet uit Vader, Zoon en Geest, maar in Dezen. 

 

De Vader is de Liefhebbende, de Zoon, de Geliefde, de Geest, de Binder der liefde. Zij werken 

nooit buiten Elkaar om; dan zouden we een driegodendom hebben, maar in Elkaar. Daarbij zijn Zij 

wel allen Goddelijk Wezen, Godheid, maar daarbij is er een verscheidenheid waardoor Zij weer van 

Elkaar afhankelijk zijn. Er is mededeling van Personen, niet van eigenschappen. De Vader heeft 

lief, de Zoon wordt geliefd, de Geest verbindt Beiden. Dat wil niet zeggen dat de Zoon niet liefheeft 

noch dat de Geest dit ook niet doet; in alle Drie is liefde. Maar dit wil wel zeggen dat de Vader in 

Zijn liefde uitgaat tot de Zoon, deze Zijn liefde doet doorgaan tot de Geest en Deze èn Vader èn 

Zoon lief heeft in Zichzelf en dit doorstraalt tot de Vader. 

 

Deze Godheid, in Zijn Wezen „drie-enig”, is het ook in de schepping en in de heil toebrenging. Het 

is met deze God dat wij kennis maken in de Bijbel en in de toeleiding tot Hem. De Vader trekt, de 

Zoon aanvaardt de getrokkenen, de Geest schenkt des Vaders liefde en des Zoons heil. Hij die God 

leert kennen ontmoet Hem in Zijn drievoudigheid. Maar de Geest leert hem tevens dat alle Drie 

slechts één Naam hebben. Godheid. En het is deze Godheid die Zijn liefde in ons geeft en door die 

liefde Hem leert kennen en verstaan. 

P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 19. 

 

TAFERELEN UIT ’S HEREN GEMEENSCHAPSOEFENING MET GOD GE-

DURENDE ZIJN VERBORGEN EN OPENBARE LEVEN. 
 

1. De twaalfjarige Jezus in de tempel. 
 

Tot nu toe hebben we ’s Heren gemeenschapsoefening met God slechts uit algemene oogpunten 

bekeken. Thans gaan we de verschillende ons meegedeelde trekken uit Zijn biddend leven in het 

bijzonder beschouwen. Wat ontsluit zich hier een schone reeks taferelen met het opschrift: Gemeen-

schapsoefening met God. Slaan we eerst een blik op Zijn verborgen leven, de dertig jaar van Zijn 

vorming en voorbereiding. 

 

Wat zouden we van die tijd graag meer weten. Is de ontwikkelingsgeschiedenis van grote en edele 

mannen altijd hoogst belangrijk, van welk gewicht zou dan niet de kennis van die van de Zoon des 

mensen zijn! De Evangeliën blijven ons hier echter op talloze vragen het antwoord schuldig. Het 

heeft God goed gedacht het tijdperk der ontwikkeling en voorbereiding van de Behouder der wereld 

met een geheimzinnige sluier te bedekken. Heerlijk zien wij de zon verrijzen. Glansrijk straalt zij 

ons tegen waar zij haar middaghoogte bereikt heeft. Maar tussen de morgenstond en de middagtijd 

zijn nevelen en donkerheid. In haar klimmen schuilt de zon achter de wolken weg. 

 

Dan, één keer, scheurt de nevel voor ons oog en boort de zon door de wolken heen. ’t Is wel voor 

een ogenblik maar dat ogenblik van licht is dan ook onwaardeerbaar en onbeschrijfelijk heerlijk. In 

dat licht vertoont zich het beeld van de jeugdige Jezus als omstraald door een glans waarin we het 

schone morgenrood van de heerlijke dag van Zijn openbare leven zien en die door de nevelen bo-

rende lichtstraal verspreidt zijn glans over het voorts zo duistere tijdperk van Zijn verborgen leven 

voor Zijn dertigste jaar. 

 

Het is een enkel woord van de twaalfjarige jongen, het eerste woord dat we van Zijn lippen verne-

men. Maar welk een diepte en heerlijkheid ligt er niet in. Zoals het laatste woord dat we van Zijn 

stervende lippen opvangen, zo spreekt ook dat eerste van Zijn gemeenschapsoefening met de Vader. 

Daar is het: „Vader in Uw handen beveel ik mijn geest ”.  

Hier luidt het: „Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns Vaders?” 

 

De twaalfjarige leeftijd maakte de jongens in Israël tot „zonen der wet”. Eerst dan mochten zij op-

gaan naar de tempel in Sion. Het Kindeke van Bethlehem is opgegroeid naar lichaam en geest. Het 

is twaalf jaar geworden en nu nemen Jozef en Maria de veelbelovende knaap mee naar Jeruzalem. 

Het is voor de eerste maal dat de Zoon van God de gewijde voorhoven Zijns Vaders binnentreedt. 

Heilig tijdstip in het leven van elke zoon van Israël. Heilig tijdstip bovenal in het leven van de Zoon 

van de Vader. 

 

In de tempel heeft de knaap Jezus gebeden. Was die tempel niet het huis des gebeds? Mt. 21: 13: 1 

Kon. 8: 29. Zolang het Paasfeest duurde, was Jezus telkens weer, hetzij met zijn ouders hetzij al-

leen, naar de tempel gegaan. Andere knapen van zijn leeftijd mochten worden aangetrokken door de 

pracht en het feestgewoel der schone tempelstad, zijn hart trok hem naar de gewijde voorhoven 

heen. De grote Zoon Davids verstond reeds als kind het lied van zijn vrome voorzaat: „Eén dag in 

Uw voorhoven is beter dan duizend elders”. (Ps. 84). Zijn jeugdig hart dorstte naar licht en kennis, 

naar God en de woorden Gods. Gezegende kinderen bij wie die dorst reeds zo vroeg ontwaakt. 

Maar waar vindt men een kinderlijke vroomheid aan die van Jezus gelijk? 
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Wie het bidden dan een de mens vernederende verrichting acht, de Godvrezende acht het een eer 

God in het gebed te mogen ontmoeten. Het gebed is hem de plechtigste en verhevenste daad zijns 

levens, het hoogste recht, zijn adel. Het geeft hem het gevoel van Gods geslacht te zijn en hij dankt 

God dat hij zich er door boven het rijk der vergankelijkheid mag verheffen. 

 

Maar nu de Here Jezus Christus. Nooit stond een bidder nader bij God. En toch sprak geen enkele 

bidder met dieper eerbied tot God. Die aanblik treft en verheft ons. Wij zien in de verhevenste Bid-

der welk een eer het is met God gemeenschap te mogen oefenen. 

 

Ziet, Jezus bidt! Ja, ook Hij bidt. Kan er groter aanbeveling voor het bidden gevonden worden? Zo 

iemand, dan moet Hij, die in de innigste levensgemeenschap met de Vader stond, de betekenis en de 

waarde van het gebed gekend hebben. Dit was voor Hem meer dan een plicht, zelfs dan een heilige 

plicht, het was Hem een eer, ja meer, een levensbehoefte. Wat moet het voor ons dan niet zijn. 

 

Waarom heeft Jezus gebeden? Als we het gebed van Salomo nagaan in 1 Kon. 8, kon de Israëliet 

God daar om verschillende dingen bidden. Heeft Jezus gebeden om recht t.o.v. zijn naaste, vs. 31, 

32, om wederkeer in het Land, vs. 33, 34, om wegneming van honger, pest en plaag vs. 37-40 of 

overwinning op zijn vijanden, vs. 44, 45 of verlossing uit gevangenschap, vs. 46-50? Dit zijn de 

voornaamste gebeden die Salomo Israël in de mond legt. We geloven dat dit alles niet de inhoud 

van zijn gebed geweest is. Geen bede om vergeving van zonden, hij had ze niet, geen bede om ver-

vulling van persoonlijke noden of behoeften. 

 

Waartoe dan? Zou het niet geweest zijn om de openbaring Gods die daar in de donkerheid woonde, 

vs. 12 en Wiens naam daar was, vs. 29 al ging Zijn Wezen er ook verre boven uit, vs. 27. De bid-

dende Jezus bad zeker als een Mozes om de heerlijkheid Gods te aanschouwen. En Hij heeft meer 

dan dat ontvangen. 

 

De twaalfjarige Jezus ging op naar de tempel om er God te ontmoeten. Deze woonde immers daar 

in Zijn heilige woning. En God heeft Zich daar laten ontmoeten. Het Kind dat zuiver van hart en 

hand was, mocht en kon zonder schroom tot Hem naderen. Geen zonde, zelfs niet enige hang daar-

toe, scheidde Hem van de vlekkeloos heilige God, Maar er gebeurde iets meer. 

 

Dat God zijn eigen Vader was, wisten Jozef en Maria zeer goed. Maar geen van beiden hadden hem 

dat tot op dat moment gezegd. Dat blijkt uit de woorden van Maria „Uw vader en ik hebben u met 

angst gezocht”. Zo gold voor het Kind Jezus dat Jozef zijn vader was. Maar nu komt de Knaap in 

de tempel. Hij heeft er een heerlijke ontmoeting met God. En nu geschiedt er iets in het bewustzijn 

van de twaalfjarige. Uit de Schrift wist hij dat Israël Gods eerstgeboren volkenzoon was; Ex. 4: 21 

en elke Israëliet in nationale zin een Godszoon. In Jes. 63 noemt de gelovige Israëliet God dan ook 

Vader. Maar niet in die zin als ware God zijn persoonlijke Vader. Het luidt dan ook: „Gij, o Here, 

zijt onze Vader”, in de meervoudsvorm van het voornaamwoord. Maar nu breekt zich in Jezus’ 

geest iets anders baan. Hij ziet in God zijn Vader in nog geheel andere zin. Zijn innerlijk, Zijn Ik, 

brak door tot Zijn hoger bewustzijn, Zijn geest schoot vleugelen aan in die gewijde sfeer. Door 

Schriftoverdenking en innig gebed gaat Hem zeker onder de leiding van de Geest, licht op over zijn 

betrekking tot God. Dan is hij niet maar een lid van de nationale Godszoon, Israël, dan is hij meer.  

Over meerdere teksten gaat het licht stralen: Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid ….. En men zal 

zijn naam heten: Immanuël. En meer andere teksten worden hem duidelijk. Al meer en meer 

dringt het tot hem door: Mijn Moeder is maagdelijk bevrucht. En dit uit God. Dan ben ik Gods 

Zoon en is God mijn Vader. Zijn geest neemt ineens een hoge vlucht; als een adelaar stijgt hij om-

hoog; het gevoel van unieke roeping en bestemming laat luid zijn stem horen en het gloort al sterker 

en sterker in hem: God is Mijn eigen Vader. 
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Wat hij niet kon vermoeden gebeurde: Het Kind Jezus zocht er God en het vond Zijn Vader! De 

reeds gezwollen bloemknop gaat ineens open. Voor het eerst ontwaakt het besef van Zijn hogere 

natuur en de God der vaderen wordt hem de Vader-God met Wie hij een steeds inniger gemeen-

schap zal oefenen. 

P. 

Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 13. 

 

f. De tijd van de Handelingen der Apostelen. 
 

Zodra men uit het oog begon te verliezen dat de Here niet gezonden werd dan tot de verloren scha-

pen van het huis Israëls, en in de eerste plaats gekomen was om de beloften der vaderen Israëls te 

bevestigen, werden de Evangeliën verkeerd begrepen en werd, als gevolg daarvan, het boek der 

Handelingen grotendeels verkeerd uitgelegd. 

 

Nu is het juist op die misvatting dat al de christelijke kerken en sekten steunen. Het is dan ook niet 

te verwonderen dat er zoveel verwarring en gebrek aan eenheid is. Al wat de ernstige christenen 

verdeeld heeft, en nog verdeelt, komt voort uit een verkeerde uitlegging van wat er gedurende de 

tijd der Handelingen geschiedde: waterdoop, verschillende zichtbare ceremoniën, bijzondere gees-

tesgaven, de sabbat, christen-communisme enz. 

 

We hebben niet de pretentie de gebeurtenissen van die tijd op volmaakte wijze toe te lichten, maar 

we menen ten minste enige kenmerken der Handelingen te kunnen aanwijzen, die voldoende zijn 

om elke grote afwijking ten opzichte van de waarheid te vermijden. Daartoe willen we er goed op 

letten geen vooropgezette mening in te voeren en niet te steunen op enige menselijke overlevering. 

Goed rekening houdende met wat we uit het O.T. en de Evangeliën geleerd hebben, willen we op-

nieuw het boek der Handelingen onderzoeken en onder meer nagaan of het een vervolg is op wat 

vroeger bestond, ofwel het begin is van een nieuwe stand van zaken. 

 

We menen dat dit onderzoek duidelijker zal zijn als we trachten een reeks stellingen te bewijzen. 

Maar we herinneren de lezer er aan, dat deze stellingen niet vooropgesteld werden en we vervolgens 

de Schrift geweld aangedaan zouden hebben om ze te bewijzen. Deze stellingen zijn in tegendeel 

het resultaat van een lange en ernstige studie, bovenal steunende op de Schrift, waar mogelijk, let-

terlijk opgevat en ook rekening gehouden hebbende met allerlei voorgestelde uitleggingen. 

 

De algemene methode was: de Schrift door de Schrift op zo eenvoudig mogelijke wijze uitleggen. 

Er moest natuurlijk, zoals bij het uitleggen van alle historische opgaven, rekening gehouden worden 

met de bijzondere toestanden die toen heersten en niet alles beschouwd kon worden vanuit ons te-

genwoordig standpunt. 

 

1. De Apostelen verwachtten en verkondigden het aardse Koninkrijk voor Israël. 
 

Gedurende veertig dagen had de opgestane Heer gesproken over het Koninkrijk Gods (Hand. 1: 3) 

en omdat de Apostelen de belofte des Vaders moesten verwachten, veronderstelden ze natuurlijk dat 

het Koninkrijk voor Israël weldra zou komen. Ze vroegen dus: „Here! zult ge in deze tijd voor Is-

raël het Koninkrijk wederoprichten?” (Hand. 1: 6). Als we goed rekening houden met wat we 

hiervoor onderzocht hebben, kan men niet veronderstellen dat ze aan een geestelijk Koninkrijk 
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dachten, voor alle mensen. We kunnen ook niet aannemen dat die Apostelen zich vergisten en geen 

Koninkrijk op aarde hadden moeten verwachten. Inderdaad, gezien ze veertig dagen onderwijs had-

den genoten van de Here zelf en hun verstand geopend was geweest „opdat ze de Schriften ver-

stonden” (Luk. 24: 45), zou het van ons uit wel vermetel zijn hun een lesje te willen geven. Daarbij 

komt nog, dat de Here hen er niet op wees dat ze zich vergisten. Hij zei alleen dat het hun niet toe-

kwam „tijden en gelegenheden te weten”. Wij weten nu dat het Koninkrijk, toen zo nabij, 

later niet zou aanvaard worden door Israël, en kunnen dus begrijpen waarom de Here geen ant-

woord kon geven voor wat betreft de tijd waarop het zou beginnen. Hij had dan moeten zeggen dat 

er nog vele eeuwen zouden verlopen alvorens de profetieën vervuld zouden worden en dat zou hun 

getuigenis ten opzichte van Israël van alle kracht beroofd hebben. 

 

Want het Koninkrijk was werkelijk nabij, het kon komen, en ze moesten het aankondigen zonder te 

weten of Israël zich zou bekeren of niet. God alleen wist in welke zin dat volk een vrije beslissing 

zou nemen, en Hij alleen kende dus de tijd. Het is niet steeds goed bepaalde dingen te weten en ook 

wij moeten niet trachten te kennen wat God niet heeft geopenbaard. 

 

We zullen verder zien dat deze gerechtvaardigde verwachting van het Koninkrijk op aarde geduren-

de de hele tijd der Handelingen bleef bestaan, en in onze tweede stelling zullen we meerdere teke-

nen vermelden van de nabijheid van dat Koninkrijk. 

 

In het begin der Handelingen zien we dat Petrus, de Apostel der besnijdenis, gebruik maakt van de 

„sleutels” van het Koninkrijk door zijn volk tot bekering te leiden (Hand. 2: 38; 3: 19).  

Die bekering was de enige voorwaarde waaraan nog voldaan moest worden, opdat Jezus Christus 

uit de hemel zou komen gelijkerwijs hij er heengegaan was (Hand. 1: 11). Al de Apostelen verkon-

digden dat Jezus de Christus was (Hand. 5:42; 8:5, 12; 17: 3; 18:5, 28), dat wil zeggen de Gezalfde 

Koning-Profeet-Priester. Dat is niet de prediking die aangepast is aan onze tijd, en zij spraken dan 

ook slechts, zoals we verder zullen zien, tot de Joden: Israël moest tot de nationale wedergeboorte 

komen, opdat de Messias zou komen, en pas dan zouden alle geslachten der aarde gezegend worden 

(Hand. 3: 25). 

 

Die boodschap was begeleid door een goddelijke goedkeuring en bevestiging: wonderen, krachten 

en tekenen, die we nu niet zien. Ook de Apostel Paulus heeft het koninkrijk gepredikt (Hand. 20: 

25), maar hij heeft nog méér verkondigd, zoals we verder onder stelling no. 7 en in Het Onderwijs 

van de Apostel Paulus zullen nagaan. 

 

In overeenstemming met wat de Profeten hadden aangekondigd, en met wat de Here hun had herin-

nerd en meer precies had omschreven, verklaarde Paulus op zijn beurt aan Israël dat ze door vele 

verdrukkingen het Koninkrijk zouden ingaan (Hand. 14: 22). 

 

2. De tekenen die het Koninkrijk aankondigden waren overvloedig gedurende de tijd  

   der Handelingen. 
 

De toekomende aioon was nabij en de krachten van deze aioon (Hebr. 6: 5) begonnen reeds aanwe-

zig te zijn. God had reeds vroeger bevestigd door krachten, wonderen en tekenen dat Jezus de 

Christus was (Hand. 2: 22). Nu begeleidt dit goddelijk getuigenis ook de discipelen. De genezing 

van een kreupele geschiedde door goddelijke kracht (Hand. 3: 12-13). De schaduw van Petrus was 

voldoende om zieken te genezen (Hand. 3: 2-13). De demonen werden van hun macht beroofd 

(Hand. 8: 7; 16: 16-18; 19: 12). God deed ongewone krachten door de handen van Paulus (Hand. 9: 

11, 12), tot op het einde van de tijd der Handelingen (Hand. 28: 4-9). Mark. 16: 17, 18 werd letter-

lijk vervuld. 

 

Zelfs de engelen kwamen tussenbeide en toonden dat ze dienende geesten zijn, uitgezonden om hen 
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te dienen die de behoudenis zullen beërven (Hebr. 1: 14). Ze openden de poorten van de gevangenis 

(Hand. 5: 19; 12: 7-10), hielpen de discipelen (Hand. 8: 26, 29, 39; 10: 3, 19, 22). maar kwamen 

ook tot gericht (Hand. 12: 23). Een der kenmerken van het Koninkrijk is inderdaad onmiddellijk 

gericht. Dan zullen er geen lange tijden van lankmoedigheid meer zijn, zoals nu. De mensen die 

leven in de tijden van de zichtbare tussenkomst van God, zijn niet te verontschuldigen en worden 

onmiddellijk geoordeeld. Het geval van Ananias en Saffira (Hand. 5: 5, 10), van Herodes (Hand. 

12: 23) en van de tovenaar Elymas (Hand. 13: 11) zijn er voorbeelden van. Die vindt men in onze 

tijd niet. De natuurlijke krachten werden ook ten dienste der gelovigen gesteld (Hand. 16: 26), zoals 

dit in het Koninkrijk de regel zal zijn (Rom. 8: 19-22). Al deze goddelijke getuigenissen gaven volle 

vrijmoedigheid aan de dienstknechten van de Here (Hand. 4: 29-31; 14: 3) en de bijzondere gees-

tesgaven stelden hen in staat de mensen te kennen waartoe ze het Woord richtten en een werk te 

verrichten dat alle menselijke macht te boven ging. In onze tijd hebben we niets van dit alles, of dan 

toch maar een zwak overblijfsel. 

We eindigen met te wijzen op het christelijke communisme (Hand. 2: 42-46; 4: 32-35) van die tijd. 

Hier ook had men een voorproeve van wat zou geschieden gedurende het Vrederijk op aarde, het 

grote jubeljaar van Israël. 

 

Filippensen 3 : 8-11 
 

Een juiste exegese van Efeze, Filippensen en Kolossensen is onmogelijk als men geen rekening 

houdt met de bedelingen en de sferen van zegening. Hier toch, betreft het meer in het bijzonder de 

„heiligen en getrouwen in Christus Jezus”, zij die behoren tot het Lichaam waarvan Christus het 

Hoofd is, en die reeds nu, naar hun positie, in zulke intieme geestelijke gemeenschap met Hem zijn, 

dat ze, in Christus Jezus, mede gezet zijn in het bovenhemelse, in Gods rechterhand, en in Hem dan 

ook gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. 

 

Maar, zelfs als men daarmee rekening houdt, is het niet gemakkelijk de volle zin van Paulus’ uit-

drukkingen te begrijpen. Daar we als „natuurlijke mens” geboren zijn en ons lichaam nog niet „ver-

lost” is (Rom. 8 : 23), blijven, tot op de opstanding, onze geestvermogens in de regel nog verduis-

terd en blijft de stoffelijke wereld ook op ons nog zo’n beslag leggen, dat er een voortdurende in-

werking van de Geest nodig is om iets te kunnen begrijpen van Paulus' laatste openbaringen. 

 

In verband met toekomende zegeningen, bidt Paulus dan ook (Ef. 1: 15-20) opdat de heiligen en 

getrouwen in Christus Jezus mogen ontvangen van de Vader der heerlijkheid:  

 

- geest der wijsheid 

- persoonlijke openbaring door geestelijke „bovenkennis” 

- verlichte ogen des harten. 

 

Zo alleen kunnen ze iets leren inzien van:  

 

- de hoop hunner roeping 

- de rijkdom der heerlijkheid der geestelijke erfenis  

- de uitnemende grootheid der geestelijke kracht, die ook Christus uit de doden opwekte. 

 

Het gaat hier over wat eens het volle deel zal zijn van alle leden van het Lichaam. Maar, behalve dit 

algemene „wit”, is er ook nog een bijzondere “prijs”, die niet noodzakelijk aller deel zal zijn. Dit 

kunnen we besluiten uit Fil. 3: 11-14. Hier toch is Paulus er niet zeker van te komen tot de 

,,uitopstanding uit de doden” en jaagt hij naar de “prijs der bovenroeping Gods”. 

Laat ons trachten door te dringen tot de diepere betekenis van wat Paulus wou bereiken in Fil. 3 : 8-

11. 
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De kennis van Christus-Jezus. 
 

Hij spreekt er over in vs. 8 en 10. Het Griekse ,,gnosis” heeft nagenoeg dezelfde betekenis als ons 

woord „kennis”. Maar het is van belang nader te bepalen wat kennis is en hoe we er toe komen. 

 

Strikt genomen kan dat woord niet toegepast worden op een dier. Het dier heeft, zoals wij, zinne-

indrukken door de inwerking op zijn zintuigen van de omgevende stoffelijke wereld. Hierdoor 

neemt het zekere houdingen aan of maakt het zekere bewegingen. Het ziet, hoort en voelt wel, maar 

er is geen „perceptie” of waarneming, zoals dat bij de mens het geval kan zijn. Want dit vergt de 

tussenkomst van de geest en een zeker oordeel. De mens heeft slechts „kennis” als hij, door zijn 

geest, de gegevens der zinnen onderzoekt. 

 

We zouden ons rekenschap moeten geven van het feit dat dit iets geheel abnormaals is, als gevolg 

der zonde. De menselijke geest zou niet verplicht moeten zijn gebruik te maken van het lagere: de 

gegevens der zintuigen. Hij zou rechtstreeks moeten kennen. Maar we zijn zo gewoon aan de zon-

deval, die onze geestvermogens heeft ingeperkt, dat we dit als iets geheel normaals aanzien. We 

weten echter dat Adam vóór de val, de schepselen dieper kende dan wij, en ze dan ook namen kon 

geven (Gen. 2: 20). Want de naam was de uitdrukking van het wezen van het schepsel. We weten 

ook dat de Here de mensen volkomen kende, zelfs zonder ze te zien. Door de zinnen hebben we 

onze gewone begrippen van ,,afstand” en „tijd” en door het onderworpen zijn aan de zinnen indruk-

ken zijn we ook gebonden aan afstand en tijd. Die begrippen van afstand en tijd zijn echter niet gel-

dig in de wereld van de geest. Als we over onze normale geestvermogens konden beschikken, zou-

den afstand en tijd onze kennis niet beperken. Door onze geest zouden we rechtstreeks kennen wat 

we zouden willen kennen; op elke afstand; het verleden, het heden en de toekomst. Dit zal het geval 

zijn bij de opstanding, als ons lichaam verheerlijkt zal zijn, veranderd tot gelijkvormigheid aan 

Christus’ heerlijk lichaam (Fil. 3: 21). Dan zullen we over onze normale geestvermogens beschik-

ken. Johannes schreef dan ook: „Wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 

wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” (1 Joh. 3:2). Ook de engelen hebben een dergelijke 

volmaakte visie van God (Mt. 18 ; 10). 

 

Paulus kende Christus, ja hij kende Hem veel beter dan wij door wat God hem geopenbaard had. 

Maar Paulus had, toen hij de brief aan de Filippensen schreef, nog zijn volle geestkracht niet, zijn 

kennis was nog begrensd en middellijk. Daarvan gaf hij zich zeer goed rekenschap en hij stelde zich 

niet tevreden met een gebrekkig kennen van Christus. Hij verlangde de rechtstreekse en volle ken-

nis, een kennis die een aanschouwen is en een verandering van de kennende veronderstelt. Men leze 

ook 2 Kor. 3: 18 in dit verband. 

 

Deze kennis zou de Apostel pas bereiken als zijn lichaam veranderd zou zijn, door een opstanding, 

tot gelijkvormigheid aan het heerlijke lichaam des Heren. Uit 1 Kor. 13: 10 en 12 leert men dat, 

wanneer „het volmaakte zal gekomen zijn”, we zullen kennen zoals we zelf door God gekend zijn. 

 

We menen dus dat in vs. 8 en 10 Paulus niet spreekt over iets dat hij zou kunnen bereiken vóór de 

opstanding. 

 

Opdat ik Christus gewinne, en in Hem bevonden worde. 
 

Paulus was reeds gerechtvaardigd en der zonden gestorven, in de geest in nauwe gemeenschap met 

Christus. Daarom kon hij later, na de opstanding, met zijn gehele wezen zo met Christus vereenzel-

vigd worden, dat hij Christus zou „winnen”, en omgekeerd, dat hij in Hem zou bevonden worden. 

Dus niet alleen is Christus in hem, maar hij is in Christus. 

 

We menen dus dat dit ook eerst ten volle na de opstanding verwezenlijkt kan worden. 
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Hebbende de gerechtigheid, die uit God is. 

 

Dat het iets toekomstigs betreft, dat hij nog niet bezit, blijkt uit het volgende: 

 

1. Zonder twijfel was Paulus reeds gerechtvaardigd in Christus (Gal. 2: 17) door zijn geloof en 

 door middel van het geloof van Christus. Hij deelde in Christus’ gerechtigheid door zijn  

 gemeenschap met Hem: hij was tot in Christus Jezus gedoopt (Rom. 6:3),met Christus 

 gekruisigd, en nu leefde Christus in hem (Gal. 2: 20). 

 

Maar in Fil. 3 : 9 gaat het over iets dat hij nog niet had, waartoe hij hoopte te komen, namelijk als 

hij in Christus zou bevonden worden. Dus niet alleen maar Christus in hem, maar hij in Christus. 

 

Die gerechtigheid zou kunnen komen ,,naar aanleiding, van (Grieks: epi met de datief) het geloof”. 

Die uitdrukking wordt nergens anders gebruikt. 

 

2. Paulus spreekt over het hebben (in zich zelf) van twee soorten gerechtigheden. Het betreft  

 hier niet meer een zekere „positie”, maar een volledig hebben: 

 

a. Zijne gerechtigheid die in de Wet is (zie inderdaad vs. 6: „wat betreft de gerechtigheid die 

  in de Wet is, zijnde onberispelijk”). 

 

Die gerechtigheid had hij werkelijk in zichzelf. Maar hij achtte ze schade, steunde er niet op, met 

het oog op een andere: 

 

b. De gerechtigheid uit God. Die had hij reeds in Christus (Gal. 2: 17; 2 Kor. 5: 21) maar nog 

 niet in zich zelf. 

 

Daartoe wou hij komen. Dan zou hij niet slechts volmaakt zijn in Christus (Fil. 3:15 waar ,,in 

Christus” blijkbaar na „volmaakt zijn” moet staan), maar in zichzelf. Die volmaaktheid had hij nog 

niet (vs. 12). 

 

Paulus zegt in Rom. 5:17 dat zij, die de overvloed der genade en der gerechtigheid zouden ontvan-

gen, in het leven zouden heersen. Het betreft hier het opstandingleven: dan pas zouden ze die over-

vloed in volledig bezit kunnen nemen en daardoor heersen. In 2 Tim. 4: 8 spreekt Paulus over de 

krans der gerechtigheid, die hij bij de opstanding zal ontvangen. 

 

Het is dus na de opstanding dat de Apostel werkelijk, ten volle, zou hebben de gerechtigheid die uit 

God is. 

 

De kracht Zijner opstanding. 

 

Het gaat hier niet over de kracht waarover Christus zou beschikken na Zijn opstanding, maar over 

de kracht die Christus’ opstanding tot gevolg had. Dit blijkt, onder meer, uit Ef. 1: 19, 20. Er staat 

ook niet: ,,de kracht der opstanding”, die werkzaam zal zijn bij de opstanding van allerlei mensen. 

Gods Woord zegt: ,,de kracht zijner opstanding”. Het is dus geen kracht die betrekking had op Pau-

lus’ leven vóór zijn dood en opstanding. De Apostel hoopt dat ook bij zijn opstanding dezelfde 

kracht zal werken als bij de opstanding des Heren. Anders gezegd, hij denkt aan een bijzondere op-

standing die in zekere opzichten zal gelijken op de opstanding des Heren. Wat dan ook blijkt uit vs. 

11 zoals we verder zullen zien. 
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De gemeenschap Zijns lijdens. 

 

Paulus had veel voor (of: omwille van) Christus geleden. Dat was ook het geval met anderen (Fil. 1: 

29). Ook in Kol. 1: 24 spreekt de Apostel over zijn verdrukkingen. Inderdaad we moeten dit vers 

niet lezen alsof er staat dat er nog wat ontbrak aan wat Christus gedaan en geleden had en dat Pau-

lus dat nu zou goed maken. De Griekse tekst plaatst „in mijn vlees” na Christus: ,,de verdrukkingen 

van Christus in mijn vlees”. Dat zijn verdrukkingen van Paulus ten gevolge van zijn gemeenschap 

met Christus, en die hij in het vlees onderging, ten bate van de Gemeente, die het Lichaam is, waar-

van Christus het Hoofd is. 

 

In Fil. 3: 10 gaat het echter over een gemeenschap met het tegenwoordige lijden van Christus, dus 

na Zijn opstanding. Van dat lijden, door het zien hoe God niet verheerlijkt wordt, hoe Christus ver-

worpen wordt en de genade die uit Zijn werk voortvloeit niet aanvaard wordt, kunnen we misschien 

een flauw begrip hebben, maar bijna geen gemeenschap. Na de opstanding wist Paulus dat hij door 

het kennen van Christus ook aan dit lijden ten volle deel zou kunnen hebben. Daarom spreekt hij 

dan ook eerst over de kracht van Christus’ opstanding en daarna slechts over de gemeenschap zijns 

lijdens. 

 

Zijn dood gelijkvormig wordende. 

 

Het gaat hier niet over het lijden van Christus, noch over Zijn sterven, maar wel over zijn dood. 

Paulus rekent er niet meer op, zoals in 1 Kor. 15: 52, dat de komst des Heren zo nabij is dat hij niet 

zal sterven, maar dat zijn levend lichaam zal veranderd worden. Hij weet dat, met Israëls verwer-

ping, einde Handelingen, een nieuwe bedeling is ingetreden en de komst des Heren pas terug ver-

wacht kan worden als Israël weer Gods bijzonder Volk zal zijn. Hij weet dus ook dat hij moet ster-

ven en in de dood gaan. Maar hij hoopt dat zijn dood dezelfde „vorm”, of kenmerken, zal hebben 

als die des Heren. Wat dus wil zeggen: geen verderf en korte duur.  

 

Of ik op enigerlei wijze moge komen tot de uitopstanding uit de doden. 

 

De Griekse tekst heeft: „exanastasin tèn ek nekroon”. Dat het niet de bekende opstanding uit de 

doden is (d.i. de opstanding aan het eind der tegenwoordige aioon) blijkt allereerst uit het gebruik 

van ,,exanastasis” in plaats van „anastasis”, ten tweede uit het feit dat Paulus niet zeker is tot die 

bijzondere opstanding te komen, en ten derde uit het gelijkvormig worden aan des Heren dood. 

 

Men lette wel op het verband met de vorige zin. We kunnen de Griekse tekst zó lezen: 

 

”... en de gemeenschap zijns lijdens; of ik, Zijn dood gelijkvormig wordende, op enigerlei  

  wijze moge komen tot de uitopstanding uit de doden”. 

 

Het ,,Zijn dood gelijkvormig wordende” legt uit hoe hij zou kunnen komen tot de uitopstanding. 

 

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal tot gelijkvormigheid aan Zijn heerlijk  

  lichaam”. Fil. 3 : 21. 

 

Die verandering schijnt verder te reiken dan het ,,aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig” zijn 

van Rom. 8: 29. Het woord „beeld” schijnt hier namelijk te wijzen op het zichtbare. In Kol. 1: 15 

stelt Paulus het woord „beeld” tegenover „onzichtbaar”. We mogen dus misschien aannemen dat het 

„beeld” van de Zoon overeenstemt met de bestaanswijze van Christus na zijn opstanding, maar vóór 

zijn hemelvaart, terwijl de gelijkvormigheid aan Christus’ heerlijk lichaam zijn bestaanswijze na de 

hemelvaart zou betreffen. Hij kan dan wel een zichtbare vorm aannemen, maar dat is tijdelijk, om 

hen tegemoet te komen, die Hem anders niet zouden kunnen zien. 
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Besluit. 

 

We besluiten dus uit dit alles dat Fil. 3: 8-11 niet handelt over wat Paulus zou kunnen doormaken 

vóór zijn dood of gedurende zijn dood (dus vóór de uitopstanding), maar dat het gaat over de moge-

lijke aard van zijn dood en van zijn daarop volgend leven. Reeds vóór het eind der aioon hoopt hij 

dat zijn vernederd lichaam veranderd zal worden, door de kracht die werkte tijdens Christus’ op-

standing, tot gelijkvormigheid aan Christus’ heerlijk lichaam. Door volledige gemeenschap, naar 

geest, ziel en lichaam, met de Here, hoopt hij Hem dan ten volle te kennen en te delen in Zijn ge-

rechtigheid en lijden. 

S. v. M. 

 

Over enige belangrijke archeologische vondsten 

 
1. In 1947 vonden Bedoeïenen, in een grot in de nabijheid van de Dode Zee, meerdere Hebreeuw-

se handschriften. Een deel werd aangekocht door de Joodse Universiteit te Jeruzalem, een ander 

deel door een Oud Syrisch klooster en daarna door de Amerikaanse Universiteit van Yale. 

 

Dit laatste deel omvatte, onder meer, het volledig boek Jesaja en een Commentaar op de twee 

hoofdstukken van Habakuk. 

 

Volgens W. F. Albright dagtekent het manuscript van Jesaja van de 2de eeuw vóór Christus. Het 

oudste der tot heden toe gekende handschriften van het O.T. is van de 9de eeuw na Christus (uitge-

zonderd de „Papyrus Nash”, die een deel van Deuteronomium bevat, van ongeveer 100 jaar vóór 

Christus). 

Er is weinig verschil met de reeds bekende tekst van Jesaja, niettegenstaande het feit dat de nieuwe 

1000 jaar ouder is; bewijs van de grote zorg der Massoreten, die de opdracht hadden de joodse 

schriften voor vervorming te bewaren.  

 

2. Een Belgische officier vond de grot waaruit bovenvermelde handschriften voortkwamen. Ze 

werden onderzocht door de Dominicaanse priester de Vaux, bestuurder der Franse Bijbelschool te 

Jeruzalem. Men vond er de scherven der kruiken waarin de handschriften waren opgeborgen. Deze 

kruiken bleken te dagtekenen uit de 1ste eeuw vóór Christus. Men ontdekte nog delen van andere 

handschriften, onder meer, stukken uit een deel van Leviticus (Hoofdst. XVII-XXVI). 

 

De zeer oude Hebreeuwse karakters stemmen goed overeen met die van potscherven gevonden te 

Lakish, en men besluit er uit dat ze van de 6de eeuw vóór Christus dagtekenen. Die delen van Levi-

ticus waren dus geschreven vóór de Babylonische gevangenschap (ongeveer 500 jaar vóór

Christus), wat geloochend werd door Wellhausen en andere moderne critici. 

 

3. Dr. Sukenik, van de Joodse Universiteit te Jeruzalem, geeft de resultaten van een onderzoek van 

een Joods graf, nabij Jeruzalem, uitgehouwen in de rots. Men vond er 14 stenen koffertjes, bestemd 

voor het bewaren der beenderen van afgestorvenen. Twee dezer koffertjes dragen opschriften in het 

Grieks, en drie in het Aramees (de taal van Aram, het land dat zich uitstrekte tussen de Middelland-

se Zee en de Eufraat, en die de populaire taal van Palestina was in de lste eeuw). 

 

De drie Aramese opschriften vermelden de namen van: Simeon Barsaba; Miriam, dochter van Si-

meon; Mattathias. De naam Barsaba vindt men slechts in Hand. 1: 23 en 15: 22. 

 

De Griekse opschriften vermelden de naam Jezus, gevolgd door een uitroep van treurnis (volgens 

Dr. Sukenik). 
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Op sommige koffertjes vindt men een kruis (met armen van gelijke lengte). 

 

In het graf bevond zich een geldstuk van Koning Agrippa I in het 6de jaar zijner regering. Het is de 

Herodes van Hand. 12: 1. 

 

Alles wijst er dus op dat die koffertjes dagtekenen van de eerste helft der eerste eeuw. Het is de 

oudste archeologische vondst betreffende Christenen te Jeruzalem. 

 

Wat ons bijzonder kan interesseren, is dat we hier een tastbaar bewijs hebben dat de eerste christe-

nen, ook in de wijze waarop ze de overblijfselen der doden behandelden, nog getrouw de joodse 

gebruiken volgden. 

S. v. M. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXII    No. 2    FEBR. 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

 
No. 2 

 

GOD IS LIEFDE II. 
God is liefde. 1 Joh. 4 : 8. 

 

God is liefde. Dit kan niet zo maar bewezen worden, maar is uiteindelijk bewezen en zal verder 

bewezen worden. 

 

God is actie, liefde actie. Maar dit is geen onpersoonlijke of bovenpersoonlijke kracht. Het is Zijn 

persoonlijk leiden, inwerken, uitwerken, waarbij Hij Zichzelf telkens geeft. De liefde zoekt zich zelf 

niet, zegt de Apostel. En dat geldt voor God in de hoogste mate. Hij wil Zich steeds weggeven en 

geeft Zich weg. God werkt omdat Hij de Levende en Liefhebbende is, de Zoeker, de Dader, de Lei-

der, die alles en allen tot Zich wil voeren omdat Hij weet dat bij Hem alleen de enige Levensbron is 

en Zijn leven een leven der Liefde is. 

 

Nu komen er twee vragen bij ons boven.  

 

Ten eerste: Weten, ervaren we dat Hij liefde is? Dit kan alleen door geboorte uit de Geest. “Een 

iegelijk die liefheeft is uit God geboren en kent God”, 1 Joh. 4: 7. Die liefde is niet van ons uitge-

gaan, ze is van Hem gegeven. ,,Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij 

ons lief heeft gehad”, 1 Joh. 4: 10.  

 

Ten tweede: Zijn wij navolgers Gods en wandelen we in de liefde? Wandelen veronderstelt dat men 

lopen kan. Lopen leert men door allerlei vooroefening. En vaak door vallen en opstaan. Pas als men 

lopen, gaan kan, kan er sprake zijn van wandelen, van een gaan naar een bepaald doel en naar wel-

behagen. 

 

Wandelen in de liefde moet geleerd en beoefend worden. Dit kan alleen door een steeds weer leven 

uit de liefde Gods en inleven in Zijn leven der liefde. 

 

,,De liefde is lankmoedig, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet 

opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij 

denkt geen kwaad (d.i. rekent geen kwaad toe), zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid maar 

zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij verdraagt alle 

dingen” 1 Kor. 13: 4-7. 

 

Zie hier wat de afschaduwing der liefde Gods is. Zie hier wat de wandel in de liefde vraagt.  

       P.
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De biddende Zoon Gods 
No. 20. 

 

De Paasweek is ten einde. De feestgangers maken zich voor de terugreis gereed. Groep op groep 

verlaat de stad. Daar lopen ook Jozef en Maria de poort uit. Maar Jezus is niet bij hen. Bij het ver-

trek missen zij hun zoon wel maar zij verontrusten zich daar niet over. Hij zal zich bij een andere 

groep uit Nazareth gevoegd hebben. Misschien gingen de jongens met de jongens bij die feestelijke 

optochten samen. In ieder geval verwachten zijn ouders hem ‘s avonds op de rustplaats, wellicht bij 

Jericho, te zullen vinden, waar de groepen zich verenigen om de nacht door te brengen. Maar welk 

een ontsteltenis. Men heeft de rustplaats bereikt. De tenten worden opgeslagen en welhaast is de 

gehele karavaan uit Nazareth bijeen. Maar Jezus is er niet. Jozef en Maria doen overal navraag maar 

niemand heeft hem gezien en met ontroering besluiten de ouders hieruit dat de geliefde zoon te Je-

ruzalem achtergebleven moet zijn. Aangezien zij een gehele dag gereisd hebben en tot Jericho ge-

komen zijn, konden zij de volgende dag pas terug. Dan haasten zij zich naar de heilige stad. Wat 

duurt hun dagreis, nog verzwaard door de steeds stijgende weg, lang. Eindelijk zijn zij er. Dan doen 

zij navraag in het verblijf waar zij de feestweek vertoefd hebben. Men weet niets over hem. Vruch-

teloos doorzoeken zij dan Jeruzalem. De uren schijnen dagen en de derde nacht vooral schijnt hun 

eindeloos. Daar breekt opnieuw de morgen aan en nu voert hen een onweerstaanbare macht naar de 

tempel. Is het om God te bidden om hulp in overeenstemming met het Salomonisch gebed?  

(1 Kon. 8). Is het om hun verloren lieveling daar te zoeken? Hoe dan ook, zij gaan de voorhoven en 

galerijen van de tempel rond. Daar ontmoeten zij een gezelschap van rabbijnen en, zij durven hun 

ogen nauwelijks geloven, daar zien zij in het midden van die achtbare en gewijde kring hun zoon, 

antwoordend en vragend, terwijl verbazing op ieders gezicht staat. Een ogenblik staan Jozef en Ma-

ria ontroerd; dan rent Maria toe op haar kind en haar verontrust hart ontlast zich in de uitroep: 

„Kind, waarom hebt ge ons zo gedaan? Zie Uw vader en ik hebben u met angst gezocht’’. En dan 

klinkt ineens, zonder enige aarzeling het verheven antwoord: „Wat is het dat gij mij gezocht hebt? 

Wist gij niet, Moeder, dat ik moet zijn in de dingen mijns Vaders?” 
 

Welk een woord! Verwijt zij hem, hoe zacht en liefderijk ook haar angstig zoeken, hij werpt dit 

verwijt zacht en duidelijk van zich af. Hij beantwoordt het door een betuiging van zijn verwonde-

ring over dat zoeken. Waarom hadden zij dit gedaan? Waarom niet meteen naar de tempel gegaan? 

Wisten zij dan niet dat hij nergens anders te vinden zou zijn dan in het huis zijns Vaders? Welk een 

antwoord. Echt kinderlijk en toch zo verheven. Tegenover haar zoeken stelt hij zijn ,,Waarom” en 

„Wist gij niet?", tegenover haar: „Uw vader en ik” zijn „Mijn Vader” en „ik moet zijn”. 

 

Stellen wij ons voor dat het achterblijven van Jezus te Jeruzalem aan enig toeval te wijten was. Zo 

iets kon bij de drukte van de afscheidsbezoeken en in de menigte van de feestgangers makkelijk 

plaats hebben. Hoe dan ook, het gebeurt, Jezus staat alleen. Waar zal hij een toevlucht zoeken? Hoe 

zullen zijn ouders hem terugvinden. Daar gaat hij naar de tempel. Waar kan hij veiliger, waar zou 

hij liever zijn? Hoe treffend toont zich hierin de wijsheid en de godsdienstzin van de twaalfjarige 

knaap? De uren van het wachten gaan ongemerkt voorbij, ’t Is hem daar zo goed. Hij is er in Gods 

Huis. En als zijn moeder hem dan eindelijk terugvindt, kan hij met verwondering vragen: “Waarom 

mij zo gezocht? Wist u dan niet dat ik hier moest wezen”? 

P. 
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Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 14. 

 

Als we goed inzien dat al die bijzonderheden van de tijd der Handelingen in verband staan met Isra-

el en het Koninkrijk op aarde, dan begrijpen we vanzelf waarom dit alles niet plaats heeft in onze 

tijd, waarin Israël als Gods Volk verworpen is en waarin het Koninkrijk niet meer nabij is. Men ziet 

eens te meer dat Israël de sleutel is van vele vraagstukken, en dat de moeilijkheden verdwijnen zo-

dra men zo eenvoudig mogelijk aanneemt wat Gods Woord zegt. 

 

De grote verandering die plaats vond aan het einde van de tijd der Handelingen wordt bevestigd 

door het feit dat in de brieven die Paulus schreef na die tijd, geen sprake meer is van krachten, teke-

nen en wonderen, noch van enige andere der vermelde dingen. In tegendeel, Paulus die vroeger zo-

velen genas, kon Epafroditus niet helpen (Fil. 2: 27) en liet Trofimus ziek achter te Milete (2Tim. 4: 

20). Geneesheren verachtte hij niet, want hij hield veel van Lukas „de geliefde geneesheer” (Kol. 4: 

14). In die brieven is ook nooit sprake van engelen, demonen, onmiddellijk oordeel enz. Verre van 

te genieten van een christelijke gemeenschap, hebben allen die in Azië zijn zich van hem afgewend 

(2 Tim. 1: 15). 

 

3 De bekering van het volk Israël is nodig voor de komst van de Here. 
 

In dit opzicht was er niets veranderd sinds de Profeten spraken, uitgezonderd het feit dat de Here 

reeds gekomen was in vernedering en dat alles had moeten medewerken tot die bekering. Laat ons 

een paar uitnodigingen tot bekering opschrijven. 

 

„En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de naam van Jezus 

Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u 

komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Here, onze 

God, toe roepen zal." Hand. 2 : 38, 39.  

 

„Bekeert u dan, en keert u om, ten einde uw zonden mogen uitgewist worden, opdat de tijden der 

verkwikking mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij zenden moge Christus Jezus, 

die u te voren verordend is, die de hemel moet ontvangen tot op de tijden der herstelling aller 

dingen, waarvan God gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van de aioon.” Hand. 

3 : 19-21. 

 

Deze woorden waren gericht tot Israëlieten. En men lette er op dat de bekering van enige duizenden 

Joden niet voldoende was. Er moest een nationale bekering komen, een „officiële” bekering van de 

godsdienstige vertegenwoordigers van het volk. Een van onze tegenwoordige evangelisten zou zeer 

tevreden geweest zijn met de resultaten die verkregen werden gedurende de tijd der Handelingen en 

ook ter gelegenheid van de slotconferentie die Paulus had met de voornaamste Joden te Rome, toen 

een deel van deze door de Apostel overtuigd werden (Hand. 28: 17-24). En toch belette dit Paulus 

niet over de te Rome wonende tak van Israël de veroordeling uit te spreken van Jes. 6: 9, 10. Na 

zoveel lankmoedigheid en geduld, werd de overspelige vrouw verworpen. Ziedaar een gebeurtenis 

die ontzaglijk grote gevolgen zou hebben. 

Daarentegen zou, in geval van nationale bekering, de volledige profetie van Joël in vervulling ge-

treden zijn en zou de Here zijn Koninkrijk op aarde hebben opgericht (Joël 2 : 31, 32). 
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4 De Wet, inbegrepen de besnijdenis van het vlees en al de ceremoniën, wordt en moet wor-

den gevolgd door de Christen-Joden zolang Israël als Gods volk beschouwd wordt. 
 

We hebben reeds gezien dat de Here niet gekomen was om de Wet en de Profeten te ontbinden, 

maar om ze te vervullen, en dat geen jota noch tittel der Wet zou voorbijgaan, zelfs gedurende de 

toekomende aioon. We weten dat ook de Profeten verkondigden dat al de ceremoniën en de besnij-

denis van het vlees nog bestonden gedurende het Koninkrijk. Indien de tijd der Handelingen had 

moeten voeren tot dit Koninkrijk, dan moeten we er dus aanwijzingen in vinden, die tonen dat de 

Wet nog steeds gevolgd werd, en moest gevolgd worden, zelfs door in-Christus-gelovige Joden. 

Laat ons de teksten onderzoeken. 

 

Allereerst hebben we een reeks getuigenissen die bewijzen dat de joodse feesten gevierd werden 

door de Apostelen en de Christen-Joden. Zo b.v. het Pinksterfeest (Hand. 2: 1; 18: 21; 20: 16), de 

dagen der ongehevelde broden (Hand. 20: 6) en de Sabbatten. Die Joden gingen nog steeds naar de 

Tempel (Hand. 2: 42-46) en naar de Synagoge (Hand. 13: 14, 15) en hielden de ceremoniën zoals 

het vasten (Hand. 13: 2) en de oplegging der handen (Hand. 6: 6; 13: 3). 

 

Het geval van Cornelius (Hand. 10: 1-33) is zeer leerzaam. Het was een vrome man, vrezende God, 

doende vele aalmoezen en God geduriglijk biddende. Deze modelgelovige was zeker zeer geacht in 

de „Gemeente”? In tegendeel, Petrus beschouwde hem als iets gemeens en onreins, en het was 

slechts na een driemaal herhaald gezicht en de tussenkomst van een engel dat Petrus, de jood, bereid 

was te gaan tot Cornelius de heiden. En daarbij verontschuldigde Petrus zich nog bij de besnedenen 

omdat hij bij een onbesnedene ingegaan was en met hem gegeten had (Hand. 11: 2-18). Men ziet 

dus hoe nauwgezet de Christen-Joden de Wet volgden. 

 

Misschien zal een lezer opmerken dat de geschiedenis van Hand. 15 niettemin toont, dat de besnij-

denis niet meer toepasselijk was op de Christenen. In dit geval zouden we hem willen aanraden dit 

hoofdstuk nog eens aandachtig te lezen. Hij zal dan zien, dat de volgende vraag werd gesteld: 

Moesten de gelovigen uit de volken besneden worden, en daardoor bij Israël ingelijfd (Ex. 12: 43-

49), zodat ze de Wet konden volgen en behouden worden? Het antwoord was: neen. Hadden de 

Profeten niet gesproken over de zegeningen der volken door Israël (Hand. 15: 17)? De gelovigen uit 

de volken moesten dus als zodanig blijven bestaan, van Israël afgezonderd. Ze moesten dus niet 

besneden worden en geen deel uitmaken van Israël. Toch werden hen enige noodzakelijke dingen 

voorgeschreven, om een omgang zonder aanstoot met Israël mogelijk te maken. Deze golden 

slechts voor die tijd en die omstandigheden (Hand. 15: 28, 29). 

 

Wat bewijst dus dit Schriftdeel? Allereerst dat de Christenen uit de volken de Wet niet behoefden te 

volgen en niet besneden hoefden te worden. Vervolgens, dat de Christen-Joden zelf Wet en besnij-

denis onderhielden. Dit toch spreekt vanzelf, aangezien alle discussie aangaande de besnijdenis der 

volken onnodig geweest zou zijn indien de Joden zelf ze niet meer toepasten als ze in Christus ge-

loofden. Men ziet dus dat twintig jaar na Pinksteren een „algemeen Concilie” te Jeruzalem, waar 

de voornaamste overheden der „Gemeente” (uit Joden bestaande) verenigd waren, bewijst dat de 

Christen-Joden nog steeds getrouw de Wet onderhielden. Wie durft hen van dwaling beschuldigen? 

 

Het schijnt ons dus toe dat de zaak zeer duidelijk is: de Wet werd niet te niet gedaan na het kruis 

(zie aanhangsel 5). Een verkeerde uitleg der Evangeliën en der Handelingen heeft sommige ernstige 

gelovigen ertoe gebracht een blaam te werpen op de Apostelen: ze hadden niet moeten vragen naar 

het Koninkrijk (Hand. 1: 6), ze hadden Matthias niet als twaalfde Apostel moeten kiezen, en vooral 

niet door het werpen van het lot (Hand. 1: 26), hun houding tegenover de besnijdenis was te zwak 

(Hand. 15), enz. Maar het is vooral Paulus die het erg te verduren heeft. Men verwijt hem zijn reis 

naar Jeruzalem (Hand. 21), zij wijzen op het feit dat hij een jood was (Hand. 22: 3), farizeeër 

(Hand. 23: 6) en Romeins burger (Hand. 22: 25), zijn gelofte (Hand. 18: 18), en bovenal zijn offe-
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rande in de Tempel (Hand. 21: 26). 

 

Zeker, we begrijpen heel goed dat dergelijke feiten hen, die beweren dat de Gemeente, het Lichaam 

waarvan Christus het Hoofd is, met Pinksteren begon, of dan toch kort daarna, in een zeer lastige 

positie brengen. Maar is dit een goede reden om de Apostelen te beschuldigen van allerlei ernstige 

dwalingen? Zij hadden toch reeds vóór Pinksteren heilige geest ontvangen (Joh. 20: 22), hun ver-

stand was geopend opdat ze de Schriften zouden verstaan (Luk. 24: 45) en daarbij hadden ze gedu-

rende veertig dagen onderwijs ontvangen van de Here zelf (Hand. 1: 3). Wie van ons kan dan zo 

vermetel zijn ze te veroordelen? Indien er een grote moeilijkheid is, moet men de oorzaak dan niet 

elders zoeken? De lezer zal inderdaad bemerken hoe alles wat tot moeilijkheden voert in de gewone 

wijze van opvatten, een bevestiging is van onze zienswijze: de Christen-Joden moeten de Wet ge-

trouw volgen zolang Israël door God beschouwd wordt als zijn volk. 

 

Het getuigenis van Paulus in deze is zeer duidelijk en afdoende. De vele duizenden in Christus ge-

lovende Joden van Jeruzalem waren allen ijveraars voor de Wet, en daar hun bericht was dat Paulus 

de Joden, die onder de volken waren, van Mozes (d.i. de Wet) leerde afvallen, volgde Paulus de 

raad van Jakobus en de ouderlingen en bewees, door reiniging en offerande, dat dit bericht onjuist 

was, en dat hij zelf wandelde in de onderhouding der Wet (Hand. 21: 17: 26). Meermalen spreekt 

hij over dit onderhouden der Wet (Hand. 24: 17: 19; 25: 8). 

 

Nooit is er de minste aanduiding in de Schrift dat Paulus verkeerd handelde, en wie aan de ingeving 

der Schrift gelooft moet dus wel aannemen dat de Wet, met al haar ceremoniën, onderhouden moest 

worden door de Christen-Joden. 

 

Vraagt men hoe het mogelijk is dat offeranden nog geofferd konden worden, omdat Christus toch 

het ware Offer is en alles volbracht heeft? De uitlegging is eenvoudig. Waarom kan niet een beeld 

evengoed het afgebeelde volgen als er aan voorafgaan? De zinnebeeldige dingen der Wet waren 

misschien niet meer nodig voor sommigen, maar konden nog dienen voor anderen, die niet genoeg 

geestelijk ontwikkeld waren. Zelfs in het Koninkrijk zullen die vormen nog nodig zijn. 

 

Hebt Uw vijanden lief 
 

Het was gedurende de oorlog. De vier vrienden waren samen om te spreken over de vele problemen 

die door de gebeurtenissen opgewekt waren. Zij kenden elkaar vanaf hun eerste jeugd en hadden 

geleerd elkaar werkelijk te waarderen ondanks hun meningsverschillen. Het was omdat ze alle vier 

in wezen de waarheid liefhadden en daar ze hun eigen beperktheid kenden, steeds bereid waren zich 

te laten leren en verbeteren. 

 

„A” was gegrepen door het Woord en onderzocht het dagelijks. ,,B” was „christen” door opvoe-

ding; velerlei moeilijkheid verhinderende hem een waar persoonlijk geloof te hebben. ,,C” geloofde 

blindelings wat hem onderwezen was en hield zich niet bezig met veel over zijn geloof na te den-

ken. „D” geloofde in God maar kon nog niet toegeven dat de Bijbel een oorspronkelijk Goddelijke 

openbaring was. Hij werd dikwijls geprikkeld door de houding van ,,C”. 

 

Die avond discuteerden zij over enkele teksten uit de Bergrede. 

 

A.- Ik heb jullie zonder te interrumperen aangehoord, om me rekenschap te geven van de wijze 

      waarop ieder van jullie deze vragen onder het oog zien. Dikwijls zijn de discussies nutteloos  

      en schadelijk want zij wekken de tegenstanders niet op en verdelen hen nog meer. Men  

      behoeft slechts de politieke debatten te volgen om te zien waar men uitkomt wanneer ieder  

      op egoïstische wijze zijn eigen standpunt verdedigt zonder ernstig rekenschap te willen  

      houden met dat van anderen. Maar ik ken jullie genoeg om te weten dat gij uw standpunt wilt  
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      prijsgeven om te beter de waarheid door een geduldig en welwillend onderzoek van de  

      gezichtspunten die u niet samen deelt, te leren kennen. 

 

C.- Neem me niet kwalijk dat ik u onderbreek maar ik vind die discussies nutteloos. Waarom 

      niet eenvoudig de Schrift geloofd zonder al dat geredeneer. 

 

D.- Het is dat uw geloofsinzichten soms met elkaar in tegenstelling zijn. Moet een gelovige  

      geheel afstand doen van zijn rede? 

 

A.- Laat mij mogen doorgaan. Ik denk dat wij voor alles de dingen die u onder het oog hebt  

      gezien, moeten preciseren. Laten wij, om te beginnen, zien in welke bewoordingen de Bijbel  

      spreekt over het niet weerstaan van de Boze. 

 

  ,,Gij hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u dat gij de boze 

  niet wederstaat maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe”. Mt. 5: 

  39. 

 

     Aangaande dit onderwerp begrijp ik dat B, die ten volle toegeeft dat dit scheve woorden zijn, 

     vindt dat zulke voorschriften in de praktijk niet toe te passen zijn, dat C integendeel denkt dat  

     wij ze blindelings moeten volgen, dat D, C bijvalt maar er te meer een voorwendsel in vindt  

     om aan de inspiratie van de Schrift te twijfelen. 

 

B.- Laten we een concreet geval beschouwen. 

  Een S.S.-er komt bij mij en slaat een van mijn kinderen. Moet ik hem nu niet alleen laten  

  begaan maar hem bovendien nog mijn andere kinderen aanbieden om ze ook te laten  

  mishandelen? 

 

C.- Als ge niet weerstaat, zal de boze onder de indruk van uw houding, wellicht berouw krijgen. 

 

D.- Ongelukkigerwijze heeft men gezien dat dit praktisch nooit is geschied. Ik vind dit bevel  

      ongerijmd en het is bovendien in tegenspraak met wat de Apostel Petrus over de Boze bij  

      uitnemendheid zegt in 1 Petr. 5: 9. 

 

      „Dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof”. 

 

B.- Bovendien heeft de Heer zelf gezegd: „En die geen heeft, verkope zijn kleed en kope een  

      zwaard”. Lk. 22: 36. 

  Hij schijnt dus hier de gewapende tegenstand, aan te moedigen. Ik begrijp er niets meer van. 

 

A.- Ik weet dat voor iemand die nadenkt zich ernstige moeilijkheden voordoen. Ik kan dus in 

      zekere mate B en D beter begrijpen dan C, die eenvoudigweg deze problemen schijnt te  

      verdoezelen. 

      Ik heb zelf ook over dat vraagstuk nagedacht en ik kan u een oplossing aan de hand doen, 

      maar ik had liever dat we eerst nog een andere passage uit de Bergrede lazen. 

 

  „Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degenen die u haten en bidt 

  voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen”. Mt. 5: 44. 

 

B.- Deze woorden brengen me in opstand. Hoe zou ik het monster kunnen liefhebben dat verant- 

      woordelijk is voor de moord op miljoenen mensen en onnoemelijk lijden. Hoe de beulen van 

      de concentratiekampen lief te hebben. Hoe hen te zegenen en voor hen te bidden? 
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C.- Ik geef toe dat dit moeilijk is maar dat we het, als God dit vraagt, moeten doen. Wij moeten 

      liefhebben en vergeven. 

 

D.- U geeft dus toe dat uw God onrechtvaardig is. Hier is nog een geweldige tegenspraak:  

      enerzijds zou God een God van liefde en vergeving zijn en anderzijds leest men in Ex. 34: 

      7a: 

 

  „(God)  .....  die de schuldigen geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid  

   der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen”. 

 

  Hij bezoekt zelfs, onrechtvaardig, de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen. En u  

  beweert dat dit alles geïnspireerd is! 

 

A.- Als u het wilt, gaan we eerst samen onderzoeken wat de Bijbel onder het „liefhebben” van 

      Mt. 5: 44 verstaat. Ik denk dat u het allen er over eens zijt, dat het hier niet gaat over een  

      zinnelijke of sentimentele liefde. Zijn naaste, zelfs zijn vijand liefhebben, moet willen  

      zeggen: het goede voor hem willen. Niet maar enig goed, wat dan ook, maar een waar goed, 

      iets dat God Zelf oordeelt goed te zijn. 

 

B.- Deze opvatting doet me zien dat ik te veel gedacht heb aan de gewone betekenis van „liefde” 

      die een gevoel uitdrukt dat soms tamelijk egoïstisch is; zoals men iemand liefheeft die ons 

      geeft wat ons genoegen doet, iets dat niet noodzakelijk een waar goed voor ons is. Of ook in 

      de zin van de familie- of echtelijke liefde. Er wordt van ons blijkbaar niet gevraagd onze  

      vijanden op deze wijze lief te hebben. 

 

A.- Ik wil nog nadruk leggen op het feit dat ware liefde geen zwakheid is en niet blind voor het  

      kwaad. God „haat” Zijn kinderen niet, maar Hij kastijdt die Hij liefheeft. Heb. 12 : 6-11. 

  De kastijding is noodzakelijk voor het goed van de mens wanneer deze de goede  

  raadgevingen niet volgt want hij bewijst zo door ervaring dat hij niet op de goede weg is.  

  God heeft de zondaar lief, maar niet de zonde en verre van deze te verontschuldigen, kastijdt 

  Hij de zondaar die geen berouw heeft om hem van zijn staat bewust te maken. De tekst die  

  onze vriend D zo even aanhaalde, blijft steeds waar: God die de schuldige liefheeft, houdt  

  hem niet onschuldig. God is rechtvaardig. 

 

D.- Maar hoe is dit in overeenstemming met de vergeving der zonden? 

 

A.- Dat is nu een probleem dat voor de mens onmogelijk is op te lossen: hoe kan een God van  

      liefde de schuldige vergeven. Maar de oplossing is gegeven. Het is nodig dat God Zelf  

      tussenbeide komt, Zijn enige Zoon geeft tot offerande voor de zonde. Dit is iets dat u in geen 

      enkele andere godsdienst zult vinden. 

 

B.- Neem me niet kwalijk, maar dat is ook een leer die ik niet begrijp. Is het niet onrechtvaardig 

      dat de onschuldige geslagen wordt in plaats van de schuldige? Er kan toch geen overdracht  

      van schuld en kastijding plaats hebben? 

 

A.- Onderscheid hier tussen vergeving en rechtvaardiging. De vergeving is voorwaardelijk en  

     tijdelijk. God vergeeft als de schuldige zich bekeert en zijn zonde belijdt. Lk. 3: 3; 17: 3, 4;  

     1 Joh. 1: 9. Hij schort de kastijding en de veroordeling op, geeft aan de schuldige gelegenheid  

     te bewijzen dat zijn bekering oprecht is. 

  

 De rechtvaardiging is meer dan de vergeving. Hiervoor is nodig dat de schuldige niet alleen  

 zich bekeert, en tot God wendt maar dat hij zich geheel overgeeft, zich rekenschap geeft dat  
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 alleen de Zoon, de Here Jezus Christus, hem kan redden. Het is daarom dat de Schrift spreekt  

 van het „in Christus” geloven. Gal. 2: 16. Door dit geloof is de gelovige in een zo intieme  

gemeenschap met zijn Behouder dat hij geestelijk deel heeft aan de kastijding door Christus  

ondergaan. De gelovige is gekruisigd en gestorven met Hem. Rom. 6: 4-10 en Gal. 2: 20. 

 

Er is geen overdracht van schuld maar gemeenschap. Met het oog op de verzoenende  

uitdelging kon God het oordeel en de veroordeling gedurende zekere tijd opschorten en  

vergeven, wachtende dat de schuldige geestelijk deel zou krijgen aan deze uitdelging. Het was 

pas toen dat God de schuldige kon rechtvaardigen omdat deze de hoogste kastijding in 

gemeenschap met Christus had ondergaan en zo deel kon hebben aan de gerechtigheid van de 

Zoon. Rom. 3: 21-26; Gal. 2: 16. 

 

B.- Wilt u zeggen dat de vergeving der zonden slechts voorlopig is en kan worden  

       teruggetrokken? 

 

A.- Beslist. Lees de gelijkenis van Mt. 18: 23-34. Als degene wie vergeven is niet in de praktijk 

      bewijst dat zijn berouw echt is, moet hij zijn schuld betalen. 

      

      Ik wil nu samenvatten: 

 

1. De liefde van God en de liefde die God van ons vraagt, is geen houding van zwakheid die 

          het kwaad verontschuldigt of over het hoofd ziet. God heeft de mens lief in zoveel hij 

          mens is, dat is: als wezen dat naar Zijn beeld geschapen is. Maar Hij heeft de mens niet lief 

          in zoveel hij zondaar is. Hij heeft de zonde in de mens niet lief. 

 

          Ook wij worden uitgenodigd op deze wijze lief te hebben. Zijn vijand lief te hebben is te  

          willen dat hij zich bekeert, zonder het kwaad dat hij doet te verontschuldigen of te  

          verkleinen en zonder hem zijn rechtvaardige kastijding te willen besparen. Wie zou niet  

          willen bidden dat een dusdanig monster zijn houding laat varen? 

 

2. Wij moeten de bruut die ons mishandelt niet zonder meer vergeven maar we moeten  

          geneigd zijn hem te vergeven bij het geringste teken van berouw en soms zelfs door onze  

          houding uitlokken zich te bekeren. 

 

D.- Ik moet toegeven dat u door de dingen zo te preciseren, tot op zekere hoogte sommige 

      teksten aannemelijk maakt. Maar u hebt nog niets gezegd aangaande de andere  

      moeilijkheden. 

 

C.- Welke? 

 

D.- Wat nu? Bent u al het geval van de andere wang vergeten, het niet weerstaan t.o.v. de boze  

       en de tegenspraak met andere teksten die zeggen wel te weerstaan en een zwaard te kopen. 

 

B.- Ik zie werkelijk niet hoe men een oplossing zou kunnen vinden voor zulke moeilijkheden, 

      in het bijzonder die om toe te geven dat men niet te veel moet trachten de tekst van de Bijbel 

      letterlijk te begrijpen. Is het niet voor alles de geest die weegt? 

 

D.- Maar let er op dat het, in het onderhavige geval, de geest van de ene tekst is die in  

       tegenspraak is met de geest van een andere en dat op generlei wijze de houding van het niet  

       weerstaan in toepassing te brengen is als men te doen heeft met mensen van slecht geloof.  

       Het schijnt me toe dat de Bijbel, hoe eerbiedwaardig hij is als oudheidkundig document dat  

       veel mooie dingen bevat, niettemin evenzeer een menselijk werk is. Alleen de lichtgelovigen  



Uit de Schriften 1950 Pagina 20 

 

      zoals onze vriend C, kunnen hem blindelings aanvaarden als gezaghebbend. 

 

A.- En toch weet u wel dat ik hoewel ik niet lichtgelovig ben, hem niettemin de hele Schrift  

      aanvaard als soevereine autoriteit. Ik beweer een redelijk geloof te hebben dat steeds door de  

      feiten wordt bevestigd. 

 

B.- en D.- Maar u kunt toch niet ontkennen dat er tegenstrijdigheden in de tekst zijn. Hij kan dus  

      niet geheel en al door God geïnspireerd zijn en hij kan bovendien niet letterlijk genomen  

      worden. 

 

A.- Ik zou uw stelling nog kunnen versterken door u andere groepen van teksten in uw geheugen 

      terug te roepen die elkaar schijnen tegen te spreken en die grote moeilijkheden bieden. Een  

      verstandige lezer kan dan tot zichzelf zeggen dat dusdanige tegenstrijdigheden te opvallend  

      zijn om aan welke auteur of verzamelaar ook te ontgaan en dat hij er een uitlegging voor 

      moet hebben. Welnu veronderstel, dat men door een enkele opmerking met een slag al deze  

      moeilijkheden kan ondervangen, gelooft u dan niet dat dit een bewijs zou zijn dat deze  

      opmerking tegelijkertijd juist en van groot belang zou zijn? 

 

B.- en D.- Zeer zeker. Wat is dan die fameuze opmerking? 

 

A.- Ze is deze: men moet altijd rekening houden met de omstandigheden en dat wanneer deze  

      veranderen, ook de voorschriften of bevelen evenzo kunnen veranderen. Als u twee teksten,  

      die betrekking hebben op verschillende toestanden, onderling met elkaar vergelijkt, zullen  

      deze teksten waarschijnlijk in duidelijke tegenspraak met elkaar kunnen zijn. Als ik vandaag  

      tot u zeg uw wandelstok mee te nemen omdat het mooi weer is verhindert me dat niet om u  

      morgen te zeggen uw paraplu mee te nemen. 

 

      Beschouwen we nu het geval waar de Heer zijn voorschriften verandert en wat ons duidelijk  

      aantoont dat dit toe te schrijven is aan een verandering van de omstandigheden van de sfeer.  

      We kunnen dan nagaan of deze zelfde verandering der uitwendige omstandigheden niet een  

      groot aantal andere moeilijkheden verklaart, daaronder begrepen die welke we tegengekomen  

      zijn. 

 

B.- Dit zou zeer interessant zijn. 

 

D.- Maar ik vrees dat u de teksten dwingt om ze te doen zeggen wat u wenst. 

 

A.- Integendeel. Ik ga ze meer dan ooit even eenvoudig en even letterlijk nemen als mogelijk is.  

      Ge zult oordelen. In zekere zin ben ik blij dat u een kritische houding aanneemt, want het  

      gaat hier niet om een verkeerde wil maar om de wens niet in dwaling te vervallen. U verkiest  

      de waarheid boven de illusie hoe aangenaam deze moge wezen. Maar ik geloof dat u als u 

      een werkelijk afdoende oplossing onder het oog krijgt, die zult aannemen. 

 

B.- en D.- Laten we nu het vermaarde geval bezien waarop de Here Zijn voorschriften wijzigt. 

 

A.- Ik lees eerst Luk.  : 1-3: 

 

,,En zijn twaalf discipelen samengekomen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de 

 duivelen (demonen) en zond ze henen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken  

 gezond te maken. En hij zeide tot hen: Neemt niets mede op weg, noch slaven, noch male, 

 noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben”. 
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 En dan Lk. 22: 35, 36a: 

 

 ,,En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder buile en male en schoenen, heeft u ook iets 

 ontbroken? En zij zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft die  

 neme hem, desgelijks die een male heeft en die er geen heeft, verkope zijn kleed en kope een 

 zwaard”. 

 

 Let nu goed hoe nu de omstandigheden waren waarin de tweeërlei woorden gesproken  

 werden. De eerste voorschriften werden gegeven op het ogenblik waarop de Heer de mogelijk  

 nabij zijnde komst van het Koninkrijk op aarde predikte. (Lk. 9: 2, Mt. 10:7) dus van het  

 Messiaanse koninkrijk door alle profeten verkondigd. Dat het over de aarde gaat en niet van  

 de hemel, wordt bevestigd door Christus in de Bergrede. (Mt. 5:5). De komst van het  

 Koninkrijk in oorsprong hemels, was vergezeld van zichtbare tekenen zoals de genezing van 

 ziekten (Mt. 4: 23; 9 : 35, 10 : 8; 12 : 28 enz.). Als Satan gebonden was, dus de grote oorzaak 

 van alle kwaad onwerkzaam was gemaakt, zouden de aardse omstandigheden geheel  

 verschillend zijn: heerschappij des vredes, der onmiddellijke gerechtigheid, zichtbare  

 tussenkomst van de geestelijke wereld; enz. 

 

 Maar opdat dit Koninkrijk verwezenlijkt zou kunnen worden, was de nationale bekering van  

 Israël nodig. (Mt. 4:17; 18 : 3). Daar dit volk nu overal de uitnodiging van zijn Messias  

 afsloeg, en zich zelfs gereed maakte Hem te kruisigen, begon de Here op zijn dood te 

 zinspelen, bijna onbegrijpelijke woorden voor Zijn apostelen. Het Koninkrijk week van hen  

 en met het Koninkrijk al de tekenen die het aankondigden. 

 

 Geeft u rekenschap van de verandering: eerst de mogelijkheid van een nabije komst van het  

 Koninkrijk, dan het wijken er van, althans voor het ogenblik van deze mogelijkheid. Zolang 

 het Koninkrijk nabij is, ontbreken de tekenen van dit nabij zijn niet en het is daarom dat de  

 Apostelen reeds macht hebben over de demonen om te genezen, niets behoeven mee te nemen  

 op hun reis, enz. Maar zodra het duidelijk is dat de Koning te Jeruzalem is verworpen, houden  

 de tekenen op en veranderen de voorschriften. Het is duidelijk dat in het geval waarin men  

 over een bijzondere geestelijke macht beschikt tegen het kwaad, men geen zwaard behoeft te  

 nemen maar dat er, wanneer deze macht verdwijnt een wapen nodig kan zijn. 

 

 De woorden van de Bergrede waren dus aangepast aan de omstandigheden die er waren toen  

 het Koninkrijk nabij was. Het was om het zo te zeggen de grondwet van het Koninkrijk op  

 aarde. Het was logisch, dat, als Satan gebonden was en het kwaad betrekkelijk onmachtig,  

 niet te weerstaan aan boze mensen. In een wereld waarin het goede regel is, kan men goed op  

 deze wijze handelen.  

 Maar in de tegenwoordige wereld die boos is, Gal. 1: 4, kan een dusdanige houding wel in  

 Enkele gevallen aan te bevelen zijn, maar ze behoeft niet noodzakelijkerwijze voor absolute  

 regel worden gehouden. Bovendien zal in dit Koninkrijk de gelovige geestelijke krachten  

 ontplooien die nodig zijn om strikt in overeenstemming met de voorschriften te handelen.  

 Maar alle hoop dat het Koninkrijk op aarde gevestigd zou worden, was nog niet verloren.  

 Zelfs na de kruisiging wordt door de Apostelen een nieuwe poging gedaan om de Joden tot  

 bekering te leiden. (Men zie b.v. Hand. 3: 17, 21). Tot op het einde van de Handelingentijd 

 kan het Koninkrijk nog komen, het is niet dan nadat alle pogingen in alle grote centra zijn 

 uitgeput, dat de Apostel Paulus, de profetie van Jes. 6: 9 en 10 citerend, de terzijdezetting van  

 Israël aankondigt. (Hand. 28: 25, 28).  

 Weinig tijd later bevestigen de werkelijke feiten deze dingen. De tempel wordt verwoest,  

  Israël verstrooid. Het uitverkoren volk bestaat niet meer als zodanig. Het Koninkrijk op aarde 

  is verre. Gedurende de gehele Handelingentijd zien wij dat de krachten van de toekomende  

  eeuw (Heb. 6: 5, 5 : 4, 5), van het Koninkrijk, werken in genezingen, profetieën,  
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  verschillende krachten.  

  (Zie ook in de Zendbrieven geschreven gedurende deze tijd, b.v. Rom. 15: 19; 1 Kor. 12: 28; 

  2 Kor. 12: 12; Heb. 2: 3, 4). Maar na de Handelingen in de Brieven aan de Efeziërs,  

  Filippensen, Kolossensen en 2 Timotheüs zijn er geen van deze buitengewone krachten meer,

  

 

B.- Ik geef me er rekenschap van dat dit niet slecht de moeilijkheden verklaart en elk fundament  

      wegneemt voor hen die steun zoeken voor de teksten geschreven voor het einde van de  

      Handelingenperiode, toen< Israël nog het uitverkoren volk was en toen het Koninkrijk op  

      aarde nog nabij was om allerlei soorten van riten, inzettingen en bijzondere gaven te  

      rechtvaardigen. Ik zie ook dat de „gewetensbezwaarden” geheel en al dwalen, dat er voor ons  

      in zekere omstandigheden geen reden is om de wapenen niet op te nemen  

      (zie het volgende artikel: Gij zult niet doden). 

 

C.- Wat u daar voorstelt is zo revolutionair dat u mij laat schrikken. Schuift u zo maar de leer  

       van zoveel grote mannen opzij? 

 

A.- Voor mij en voor hen die bovenal de Waarheid liefhebben, gaat het er niet om te weten of  

      onze opvattingen overeenkomen met die der „vaderen” maar boven alles of zij zijn  

      overeenkomstig het onderricht der Schrift. Alles moet daarvoor wijken. Het spijt me zekere  

      menselijke tradities aan het wankelen te hebben gebracht maar de Waarheid gaat boven alles.  

      Laten we alle gevoelsgodsdienst terzijde laten. Hij die onze zienswijze wil verwerpen, moet  

      aantonen dat onze uitlegging onhoudbaar is. 

 

D.-  Ik moet erkennen dat u aan de betekenis van geen enkele tekst geweld hebt aangedaan, dat u  

       zoveel mogelijk vasthoudt aan de letter en dat u met één slag een massa moeilijkheden  

       wegneemt. Dit is in dit opzicht waar, zodat ik me verplicht voel op mijn houding van  

       verachting van de Bijbel terug te komen. 

 

A.- Laat me er nog een woord bij mogen voegen. U gelooft dat de oplossing die ik heb  

      voorgesteld de ware is maar dat het zeker is dat menig gelovige vrees zal koesteren voor  

      de gevolgen van een dergelijke uitlegging. Hij zal menen iets te verliezen. Welnu, juist het  

      inzicht in de veranderingen in de „bedelingen” opent de weg tot rijker zegening. Al de 

      teksten houden hun waarde en als men het onderricht van de Apostel Paulus gericht tot   

     „volkomen” mannen niet neerhaalt tot hen die hij betitelde als „kinderen” kan men hem tot  

     het einde toe volgen in zijn geestelijke opstijging en deel hebben aan de intieme gemeenschap 

     met de Heer waarvan hij in Ef., Fil. en Col. spreekt. We zullen dus niet alleen de talrijke 

     vragen beantwoord hebben die zich aan tal van gelovigen en ongelovigen opdoen en die hen 

     doen stilstaan op de weg der behoudenis, maar wij zullen aan de getrouwe gelovigen de  

     gelegenheid gegeven hebben te beter de Heer te verheerlijken door ten volle Zijn nog grotere  

     genade aan te nemen. 

S. v. M. 
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Uit de Schriften 
 

 

DEEL XXII     No. 3    MAART 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 3. 

AL MIJN FONTEINEN BINNEN U. 

Al Mijn fonteinen zullen binnen u zijn. 

Ps. 87 : 7. 

 

Ps. 87 is een mooie psalm. Hij is een der 9 psalmen van de kinderen van Korach. Deze zijn 42 en 43 

(één psalm), 44, 45, 47, 48, 49, 84, 85, 87. Uit de Schrift blijkt dat, waar Korach door Gods gericht 

stierf, Num. 16: 31-35, zijn kinderen genadig gespaard zijn, Num. 26: 11. Het waren Assir, Elkana 

en Abisaf. Ex. 6: 23. Hun kinderen hadden later een vooraanstaande plaats bij de tempeldienst. 1 

Kron. 6. Uit hen was Samuel, 1 Kron. 6: 33,34 en 1 Sam. 1: 20 en Heman, 1 Kron. 6: 33 en 25: 4, 6. 

 

Deze psalm wordt vaak „vergeestelijkt”. Men meent dat hij vervuld wordt als men lidmaten ziet 

toegevoegd tot kerken. Maar daarvoor is hij niet gegeven. 

 

Hij ziet op een tijd waarin Sion Gods stad zal zijn en de Volken tot Israël zullen toevloeien, de tijd 

waarvan Jes. 2 en Micha 4 spreken, wanneer de berg van het Huis des Heren vastgesteld zal zijn op 

de top der bergen en de volken zullen heengaan naar deze berg, tot het Huis van Jakobs God om 

Zijn wegen te leren. Dan krijgt Ps. 87 zijn volle vervulling. In die tijd zullen Egypte, Rahab, en As-

syriërs, hier begrepen onder Babel door de Here gezegend worden:  

 

“Gezegend zij Mijn volk de Egyptenaars en de Assyriërs het werk Mijner handen en Israël Mijn 

erfdeel. En dan zullen al Gods fonteinen binnen Sion zijn”. 
 

Al Gods fonteinen. We vinden fonteinen meer dan eens in de Schrift vermeld. Ze zijn beeld van 

leven, vruchtbaarheid en zegening. Mozes voorzei reeds dat de Here hen brengen zou in een goed 

land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten (beter: die 

uit dalen en bergen ontspringen). Eenmaal zullen vanuit de dorpel van het Huis (des Heren) de wa-

teren opborrelen en een beek vormen die naar de Dode Zee stroomt. Dit zijn de letterlijke fonteinen. 

 

Maar de zin gaat dieper. Gods fonteinen duiden hier ook aan: Gods voorzieningen van allerlei be-

hoeften, de verlustigingen die Hij de mensen bereidt. Zijn heil dat Hij op alle terrein bereiden, de 

zegeningen die Hij rijkelijk schenken zal. 

 

Is het niet in deze psalm, de Schrift gaat verder. Ze leert in Ps. 36: 10 dat bij de Here Zelf de fontein 

des levens is. Fontein in figuurlijk opzicht betekent ook: volheid. Nieuwtestamentisch drukt Johan-

nes 1: 16 dit zo uit: „Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen” en Paulus spreekt van al de 

volheid Gods. Ef. 3: 19. 

 

Men zal vragen wat voor stichtelijks, d.i. opbouwends, deze psalm voor ons heeft, waar ze niet over 

ons gaat. Het is dit:  

 

Ten 1
e
: heeft de Schrift niet alleen voor ons, maar ook voor anderen beloften en zullen we ons daar-

over mede verblijden. Die uit God geboren is heeft ook lief die uit Hem geboren is, 1 Joh. 5: 1. En 
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worden er niet in Sion geboren? Ps. 8 : 6.  

 

Ten 2
e
 zien we uit Ps. 87 dat er eens een totale ommekeer zal plaats hebben en er, in plaats van de 

nare, droeve of schrikkelijke dingen van thans, heerlijke dingen zullen gesproken zullen worden. 

Vs. 3.  

 

Ten 3
e
 is deze psalm mede waarborg voor wat de Here ons geven zal. Dat is niet minder dan de ver-

vulling tot al de volheid Gods, Ef. 3: 19. 

 

Zo dient deze psalm mede om eigen positie te beter te zien, waarbij er tevens een belofte is dat ons 

heil nog verre overtroffen zal worden dan wat hier geopenbaard is. 1 Kor. 2: 9. 

P. 

De biddende Zoon Gods 

No. 21. 

 

Maar dit: ,,ik moet” doet ons nog een diepere blik in zijn vroom gemoed werpen en geeft ons de 

sleutel van zijn achterblijven te Jeruzalem aan. Zien wij het goed, dan heeft hij zich, voor het tijd-

stip van het vertrekken naderde, nog eens naar de tempel gespoed. Voor het laatst wil hij daar nog 

eens zijn God gaan zoeken, Het is er hem zo goed geweest. Hij kan nog niet scheiden van Jeruzalem 

zonder nog eens een afscheidsbezoek aan de tempel gebracht te hebben. Daar treedt hij de voorho-

ven binnen waarin zijn blik op de wereld, op zichzelf, op God en Zijn openbaringen zo zeer ver-

ruimd en verhelderd werd, waar met zijn zelfbewustzijn ook zijn Godsbewustzijn zo krachtig ont-

waakt en ontwikkeld is. Hij nadert de gestoelten der leraars en wordt in hun kring met belang-

stelling ontvangen. De wonderbaar veelbelovende knaap is er al niet vreemd meer. Men heeft een 

welgevallen aan zijn rijke geestvermogens, Het wordt vragen en antwoorden en wedervragen. Een 

gesprek over dat wat de knaap reeds boven alles ter harte gaat. Hij geeft geen les, dat paste niet bij 

zijn jaren, maar al lerende beschaamt de leerling de wijsheid der ouderen van dagen. Elk woord dat 

van zijn lippen vloeit, getuigt van een wijsheid, een nadenken, een godsvrucht gelijk men nog nooit 

in een kind aanschouwd had. Ieder is verbaasd. En Jezus blijft en blijft. De ogenblikken worden tot 

uren en deze spoeden daarheen. Toen eindelijk het bewustzijn van het gewone leven zich weer aan 

de knaap opdrong, waren zijn ouders vertrokken. Hij vindt ze niet terug in hun verblijf. Dan keert 

hij naar de tempel terug. En zijn ouders? Zullen ze hem niet zoeken? Geen nood, ze weten toch dat 

hij nergens anders dan in de tempel te vinden zal zijn. 

 

Vraagt iemand of wij door deze verklaring geen vlek op het karakter van de jeugdige Jezus werpen 

door het te doen voorkomen als zou hij zijn kinderplicht verzuimd hebben, dan antwoorden wij 

daarop dat dit wel het geval geweest zou zijn indien hij met voorbedachten rade te Jeruzalem ach-

tergebleven zou zijn. Maar dit is niet het geval. Door de drang van zijns hart is hij naar de tempel 

gedreven; hij kwam onder de machtige indruk van de dingen van zijn Vader. Zo was Gods wil. Hij 

vergeet zijn aardse betrekkingen (en deze vergeten voldoende voor hem te zorgen en op een jongen 

die voor de eerste keer meegaat voldoende te letten) en voelt zich hier in zijn eigenlijke element. Hij 

is hier thuis. Hij is hier bij God. Dat gevoel sleept hem mee. In zijn binnenste ontwaakt het besef 

van zijn hogere roeping. Het is nog wel niet helemaal duidelijk maar des te sterker overweldigt het 

hem. Hij leert reeds nu een hoger levensdoel kennen. Om de dingen Gods vergeet hij de wereld en 

hij vindt het zo natuurlijk dat hij er zich over verwondert dat zijn moeder het niet weet. 

 

Maria wist het niet. Zijn antwoord was haar een raadsel. Dat verwondert ons niet. We willen er de 

liefhebbende moeder niet hard om laten vallen dat zij zich zo bekommerd om haar zoon als zou hij 

buiten haar hoede niet veilig zijn. Zij had wel wat eerder naar de tempel kunnen gaan om hem daar 

te zoeken. Maar dat zij zijn antwoord niet begreep, daarover mocht Jezus zich verwonderen en te-
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recht vragen: Moeder wat is het. Haar Wonderzoon groeide haar nu al boven het hoofd. Dat God 

zijn eigen Vader was, zij wist het wel, maar zij had het hem niet kunnen zeggen, de fatsoenlijke 

moeder tegenover de twaalfjarige knaap. Maar dat hij tegenover haar: „Uw vader en ik” stelt: „Mijn 

Vader”, als behoorde hij Gode geheel en al toe, en als was hij geheel eigen met God, neen, dat be-

greep zij niet. Geen mens had ooit en op zo jeugdige leeftijd zo gesproken en dat het altijd zo volg-

zame kind nu al sprak van een hogere roeping dan het volgen van zijn aardse ouders, het moest de 

moeder en zeker ook Jozef, wel vreemd zijn. Het was immers voor de eerste maal dat zij hem zo 

hoorde spreken en zoals zij later nog menigmaal voor zijn woorden, als voor raadselen, bleef staan, 

kon zij ook nu zijn taal niet echt vatten omdat zij de diepte van zijn in wezen Goddelijk gemoed, 

niet peilen kon. 

 

„Zijn in iets” is geheel daarin leven, daaraan overgegeven, er mee vervuld zijn. Daarom had hij in 

de tempel alles wat daar buiten was vergeten. ,,Ik kon niet anders”, wil hij zeggen, ,,ik moest”. 

Reeds hier vinden we de kiem voor het heilig moeten, dat de gehoorzaamheid van zijn leven tot 

uitdrukking brengt. 

 

Het gaat te ver als men denkt dat Jezus toen in volle gemeenschap met de Vader stond. De Schrift 

leert duidelijk dat hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Lk. 2: 

52. Genade betekent hier: welgevallen. 

Er was een toenemen geweest, een verinniging van de verhouding en daarmee van de gemeenschap. 

 

Het kinderlijke in Jezus straalt enerzijds door in de woorden ,,de dingen mijns Vaders”; Hij meent 

daarmee: het zijn in de tempel en ziet God nog allereerst als in de Israëlitische tempel wonend; deze 

plaats oefent de ganse macht van een hemels tehuis op zijn godsdienstig gevoel. 

Anderzijds blijkt het kinderlijke hieruit dat hij dadelijk aan zijn aardse ouders gehoorzaamt en mee-

gaat naar Nazareth. 

Maar het middelpunt van zijn gedachten, hoe kinderlijk overigens nog begrensd, is er een zo als 

geen ander mensenkind ooit in zich kon of kan hebben of waartoe hij niet kan opstijgen: God is 

mijn Vader in die geheel enige zin als bij de Zoon Gods het geval is. Dat bewustzijn is daar doorge-

broken en heeft zich verwijd, verdiept, verinnigd maar is hem steeds bijgebleven en daaruit heeft hij 

geleefd. 

 

En Maria? We zien haar als iemand die zich niet tot die hoogte kon verheffen, aangezien zij noch 

God tot Vader had in reëele zin dus onbevlekt ontvangen was noch als iemand die reeds toen zulk 

een innig geestelijk leven had dat zij haar zoon begreep. Haar zoon kent in wezen meer van zijn 

Vader dan zij van Hem uit Wiens Geest zij moeder was geworden. 

P. 

 

Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 15. 

 

Eén ding was echter volkomen veranderd: de wijze waarop geofferd werd. Terwijl de Joden die nog 

niet in Christus geloofden offerden als „onder” de Wet, onder het Oude Verbond, onderhielden zij 

die van de slavernij der Wet verlost waren de ceremoniën meer als ter gedachtenis van zonden en 

van het ware Offer (1 Kor. 11: 25; Hebr. 10: 3). 

 

We leggen er de nadruk op dat onze stelling duidelijk te vinden is in Gods Woord en dat we, verre 

van het geweld aan te doen, het zo eenvoudig aannemen als mogelijk is, rekening houdende, met de 

kleinste details van de Griekse tekst. We maken ernst met de ingeving en geven onze eigen gedach-

ten prijs aan de Schrift. We hebben niet hier en daar een vers uitgezocht, en ter zijde gelaten wat 
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ons zou kunnen hinderen. We zijn ook niet op de minste moeilijkheid of tegenstrijdigheid gestuit. 

We hebben geen enkele Apostel of discipel veroordeeld. Slechts één ding was nodig: menselijke 

traditie prijs geven. 

 

Maar laten wij dit onderzoek voortzetten en nagaan of verdere resultaten onze conclusies zullen 

bevestigen. 

 

5. Bij het Pinksterfeest begonnen de beloften, aan Israël gedaan, zich te verwezenlijken. Dit feest 

heeft alleen betrekking op dit volk. Pas lang daarna beginnen de zegeningen zich ook uit te 

strekken tot de volken. 

 

We herinneren de lezer allereerst aan de twee reeds behandelde stellingen: Jezus Christus is slechts 

gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls, en De gemeente waarvan sprake is in de 

Evangeliën bestaat uit Joden die getrouw zijn aan de Here. Het komt er nu op aan te onderzoeken 

of die stand van zaken met Pinksteren, of kort daarna, geheel anders was. De voorgaande stellingen 

tonen reeds dat het niet zo is, maar we willen het ook nog op een andere wijze duidelijk maken. 

 

Dat het over beloften gaat die aan Israël gegeven waren, blijkt onder meer uit het volgende: 

 

De Here had hun bevolen te Jeruzalem ,,de belofte des Vaders te verwachten” (Hand. 1: 4) name-

lijk: „kracht uit den hoge” (Luk. 24: 49). 

 

Deze gebeurtenissen waren een begin van de vervulling der profetieën aangaande Israël: „Maar dit 

is het wat gesproken is door de profeet Joël” (Hand. 2: 16; Joel 2: 28-31). En Joël sprak van het 

land en het volk Israëls. 

 

Petrus zei tot „het ganse huis Israëls”: „Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die 

verre zijn” (Hand. 2: 36, 39). 

 

Het feit dat er geen enkele gelovige uit de volken aanwezig was, zal misschien sommige lezers niet 

bekend zijn, maar kan men als volgt aantonen: 

 

1. Pinksteren was een joodse feestdag (Lev. 23: 15, 16) en de Joden mochten zich niet  

 verontreinigen met zich te vermengen met onbesnedenen, zoals we reeds gezien hebben. 

 

2. Gods Woord vermeldt alleen Joden in het begin van het boek der Handelingen (Hand. 2: 

          5). 

 

3. Pas in Hand. 8: 27 wordt iemand uit de volken vermeld, en dan is het nog een proseliet. 

          De besnedene proselieten hadden toegang tot Tempel en Synagoge. De onbesnedenen niet, 

          maar de Joden mochten met hen omgaan. 

 

4. De geschiedenis van Cornelius, die we reeds vermeld hebben bij het behandelen van onze 

 stelling no. 4, toont dat Petrus geen omgang had met gelovigen uit de volken, zelfs een  

          tiental jaren na Pinksteren nog niet. De Joden waren verwonderd dat heilige geest op de  

          volken uitgestort werd (Hand. 10: 45). Er kon dus geen sprake zijn van onbesnedenen bij  

          de Pinkstervergadering. We willen hier niet onderzoeken of Petrus verkeerd handelde  

          door alle omgang met hen te vermijden vóór Hand. 8. We stellen slechts vast dat hij zo  

          handelde, evenals de andere Joden, en dat er dus geen gelovigen uit de volken aanwezig  

          konden zijn. 

 

5. Tien jaren na Pinksteren verkondigden de Joden der verstrooiing het Woord alleen tot de 
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 Joden (Hand. 11: 19). Enige ,,Cyprischen en Cyreneïschen” spraken tot de Grieken. 

6. Eerst kwamen de zegeningen tot de volken door middel van de Joden. Pas later, nadat de  

 kinderen Israëls het Woord Gods niet aanvaard hadden (Hand. 13: 46, 47), werden ze  

 rechtstreeks gezegend door God. 

 

Om al deze redenen, en nog andere, is het dus duidelijk dat het Pinksterfeest nog steeds past in de 

vroegere stand van zaken, en dat hier niet een nieuwe ,,gemeente” begon, waartoe zowel de volken 

als Israël behoorden. Het nieuwe was, dat de oude beloften aan Israël nu in vervulling begonnen te 

gaan. Het is pas veel later, als Israël de Messias verwerpt, dat de volken gezegend worden buiten 

Israël om. En het is Paulus, de Apostel der volken, die hun die zegeningen doet kennen. 

 

Men ziet hieruit ook, dat de twee broden van Lev. 23: 17 Israël en Juda voorstellen, en niet Israël en 

de volken, zoals men dikwijls meent. 

 

6. De Apostel Paulus maakt geen deel uit van de Twaalf. 

 

Misschien acht men dat dit van weinig belang is. Maar dikwijls kan een zaak, die de moeite niet 

waard schijnt onderzocht te worden, zeer belangrijke gevolgen hebben. Wat in het begin slechts een 

kleine afwijking is van de waarheid, kan tot grote vergissingen voeren. 

We hebben reeds de stelling no. 8 onderzocht, volgens dewelke de twaalf Apostelen een opdracht 

hebben voor Israël in het Koninkrijk. Indien Paulus deel uitmaakt van de Twaalf, dan zou hij ook op 

een der twaalf tronen moeten zitten om Israël te leiden. Maar Paulus is de Apostel der volken 

(Hand. 9: 15; 13: 2; 22: 21) en staat dus tegenover de twaalf Apostelen der besnijdenis (Gal. 2: 8, 

9). Wat natuurlijk niet belet dat hij zich eerst tot het joodse volk richtte. 

 

We hebben er al op gewezen, dat men aan de elf Apostelen verwijt Paulus niet gekozen te hebben in 

plaats Matthias, en we meenden dat het gewaagd was hen, die heilige geest ontvangen hadden, wier 

geest geopend was en die gedurende 40 dagen door de Here zelf onderwezen waren, te beschuldi-

gen van vergissing. Maar alle discussie moet ophouden vanwege het feit dat de Heilige Geest de 

schrijver der Handelingen gedreven heeft van twaalf Apostelen te spreken vóór de bekering van 

Paulus (Hand. 2: 14; 6: 2). 

 

De Twaalf werden door de Here geroepen vóór zijn verwerping. Paulus en anderen, zoals Barnabas 

(Hand. 14: 14), Sylvanus, Timotheüs (1 Thess. 1: 1; 2: 6), Andronicus en Junias (Rom. 16: 7), wer-

den door de Here geroepen na zijn hemelvaart (Ef. 4: 10, 11; De Profeten, dus mensen die voor God 

spreken, die hier vermeld worden, zijn geen profeten van het O.T. Ze worden na de Apostelen ver-

meld.). 

 

Al wat Paulus geleerd had kwam rechtstreeks van de Here (Hand. 22: 14; Gal. 1: 18) en niet van 

mensen. Pas drie jaar daarna maakte hij kennis met de Twaalf. 

 

Dit stelt ons in staat beter te begrijpen dat een deel van het onderwijs der Twaalf ons niet recht-

streeks betreft (een deel (wat de mens persoonlijk betreft) is universeel en op iedereen toepasselijk; 

een deel (wat de mens als kind van Israël betreft) is alleen voor Israël, en slechts gedurende die tijd 

geldig.), terwijl dat van Paulus van veel meer belang voor ons is. Alles is ingegeven en nuttig, maar 

alles is niet zonder onderscheid gericht tot allen. 

 

Wil men goed begrijpen op welke wijze de Here de schepping wil herstellen, dan is het belangrijk 

in te zien dat Paulus een andere bediening heeft dan de Twaalf. Aan hem alleen werden een reeks 

verborgenheden geopenbaard, dus dingen die onbekend waren, in verband met de verwezenlijking 

van Gods Voornemen. Hij leidt nieuwe bedelingen of administraties in en gaat steeds vooruit, de 

weg wijzende tot het te bereiken doel: de vereenzelviging met Christus, God alles in allen. 
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Het is zeer nuttig en nodig naar de Twaalf te luisteren en hen te volgen tot de „wedergeboorte”, 

maar we moeten ons niet door hen laten tegenhouden nog verder de weg der behoudenis te volgen. 

De Twaalf hebben een toekomstige wereldomvattende zending; nu heeft Paulus een individuele, 

later een universele zending. 

 

We vestigen er de aandacht op dat men dus voorzichtig moet zijn als men spreekt over een „aposto-

lische” leer in verband met de Twaalf, en dat een „apostolische” kerk die op Petrus zou steunen, 

voor onze bedeling geen zin heeft. Het is in het Koninkrijk dat er een Kerk gevormd zal worden die 

op de Twaalf rust; het zal de vergadering zijn van de Christen-Joden. En deze Gemeente kan niet 

beginnen vóór de opstanding, aangezien de Twaalf moeten leven en Israël leiden. 

 

7. De Apostel Paulus heeft meerdere blijde boodschappen verkondigd gedurende de tijd der 

Handelingen, en in het bijzonder die der verzoening en der rechtvaardiging, die verder  

gaan dan de nieuwe geboorte. 

 

Paulus spreekt, zoals de Twaalf, over het Koninkrijk Gods (Hand. 19: 8; 28: 23) en richt zich steeds 

eerst tot de Joden (Hand. 13: 46; Rom. 1: 16). Maar als de officiële vertegenwoordigers van Israël 

de boodschap van het Koninkrijk verwerpen, wendt hij zich tot de volken. We weten dat dit b.v. 

gebeurde te Antiochië (Hand. 13: 46, 47), te Korinthe (Hand. 18: 6) en ten slotte te Rome (Hand. 

28: 17-28). Zodoende toont hij dat God Israël wil gebruiken om zijn Voornemen uit te werken, 

maar dat Hij zich niet door hen zou laten tegenhouden. De behoudenis kwam dan tot de volken om 

het uitverkoren volk tot jaloersheid te verwekken (Rom. 11: 11). Paulus spreekt dan over de recht-

vaardiging door het geloof (Hand. 13: 39) en hij herinnert er aan dat reeds Abrahams geloof tot 

rechtvaardigheid gerekend werd (Rom. 4: 3; Gal. 2 en 3). Het gaat hier dan ook over Abrahams 

hemelse zaad en zegeningen, waarvan we reeds gesproken hebben in het begin van dit hoofdstuk. 

 

Paulus gaat dus verder dan het Koninkrijk op aarde en de wedergeboorte. Hij opent een nieuwe 

sfeer van zegeningen, die haar volmaking pas zal vinden gedurende de aioon die volgt op die van 

het Koninkrijk, namelijk in de nieuwe schepping. (Zie het schema aan het einde van Hoofdstuk 3). 

Zo leert hij dus beter de verborgenheid van Christus kennen, dus ook de wijze waarop God tot zijn 

doel komt. In de brieven die hij schreef gedurende de tijd der Handelingen, leert hij al het nodige 

aangaande rechtvaardiging en de nieuwe schepping, in verband met de individuele gelovigen. Hij 

gaat dus over van het oude mensdom van Adam, tot het nieuwe mensdom van Christus. De Aposte-

len der besnijdenis begrenzen zich daarentegen tot de oude schepping, want ze hebben als opdracht 

Israël te voeren tot de wedergeboorte, en daarna ook de gehele aarde door middel van Israël. Ze 

spreken dus niet over de hemelse sfeer, de rechtvaardiging en verzoening. 

 

Gedurende de tijd der Handelingen heeft het onderwijs van Paulus tot doel beter te laten kennen wat 

reeds vroeger op zeer vage wijze bekend was over het hemelse. Het is van belang er op te letten dat 

niet alleen het evangelie van het Koninkrijk en de aardse zegeningen der volken, maar ook de he-

melse zegeningen in verband met Abraham (zie ook Heb. 11: 16; 12: 22) reeds min of meer beken-

de dingen waren, dus niet verborgen. 

 

In ons boek over Het Onderwijs van de Apostel Paulus zullen we meer in bijzonderheden de ver-

schillende boodschappen en zendingen van Paulus onderzoeken, ons beroepende op zijn brieven. 

We zullen daar ook zien, dat hij in wat hij na de tijd der Handelingen schreef, dingen bekend maakt, 

die van alle tijden in God verborgen waren. Hij handelt dan over de grote Verborgenheid: de Ge-

meente, die niet eenvoudig een lichaam is dat Christus toebehoort, maar het Lichaam waarvan 

Christus-Jezus het Hoofd is. Zo opent hij weer een nieuwe sfeer van zegening, die overeenstemt 

met de eindtoestand, als God alles in allen zal zijn. 
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We zullen zien dat Paulus reeds aan enkelingen uit alle volken toegang opent tot wat zich ten volle 

zal ontwikkelen gedurende de toekomende aionen en daarna: niet alleen tot de nieuwe geboorte, 

zoals de Twaalf, maar ook tot de nieuwe schepping en tot de vereenzelving met de verheerlijkte 

Christus-Jezus. Zijn evangelie is compleet. 

 

In De Weg der Behoudenis trachten we uiteen te zetten dat de persoonlijke weg der behoudenis van 

ieder gelovige door die verschillende trappen van zegening gaat en dat, sinds het ogenblik waarop 

Paulus de grote Verborgenheid bekend gemaakt heeft, men in de geest reeds het einddoel kan berei-

ken: in Christus-Jezus geplaatst in Gods rechterhand. 

 

De lezer zal dan ook bemerken, dat hij niets zal verliezen als hij aan Israël laat wat Israël toebe-

hoort. 

 

Gij zult niet doden 
 

Na over het gebod „Hebt uw vijanden lief” (zie febr. nr.) gesproken te hebben, zijn onze vier 

vrienden opnieuw samengekomen. „C” houdt vast aan zijn traditionele opvattingen, terwijl ,,B” en 

„D” zich door de bewijsvoering van „A” hebben laten overtuigen. 

 

C.- U beweert steeds dat ik niet genoeg van mijn rede gebruik maak en dat ik al te gemakkelijk de  

      traditionele leer aanvaard. Nu ben ik het die in naam der rede protesteer tegen de revolutionaire 

      leer van onze vriend A. Hij zegt dat wij vrij zijn de vijand te weerstaan en ons van de wapenen 

      mogen bedienen. Hij is dus in lijnrechte strijd met het bevel: „Gij zult niet doden” dat onze  

      Heer niet alleen bevestigt maar nog aanzienlijk versterkt. Mt. 5 : 21, 22. 

  Naar mijn mening hebben de „gewetens bezwaarden” volkomen gelijk als ze dit bevel willen 

  opvolgen. 

 

B.- Dit is nu inderdaad een moeilijkheid die mijn vertrouwen in uw stelling schokt, vriend A.  

      Deze woorden zijn duidelijk en geen enkele uitlegging zal de zin ervan kunnen veranderen.  

      En laten we er wel op letten, dat dit bevel niet speciaal betrekking heeft op de tijd van het  

  Koninkrijk op aarde, maar dat het reeds in het O.T. werd gegeven. (Ex. 20: 13). Het is  

  aanvullend onderricht van de Heer dat betrekking heeft op de tijd van het Koninkrijk. U kunt  

  dus in dit geval geen toevlucht nemen tot een argument gebaseerd op de verandering in  

  bedeling. 

 

D.- Dit is een zeer interessant geval. Bravo, vriend C! Elke welwillende beoordeling van een  

      opvatting moet ertoe dienen haar te volmaken en haar zwakheden bloot te leggen. Welaan, 

      vriend A, zeg ons wat u van deze tegenwerping denkt. 

 

A.- Best. Voor alles blijf ik er bij te zeggen dat ik veel eerbied heb voor de gewetensbezwaarden. 

      Daar zij de overtuiging hebben dat God hun beveelt in een bepaald geval te handelen, of niet te  

      handelen, willen zij dit bevel, het koste wat het wil, uitvoeren. 

 

B.- Maar moet men niet aan de overheden gehoorzamen? Volgens 1 Petr. 2: 13 en andere teksten. 

 

A.- Zeer zeker; maar u weet dat er uitzonderingen zijn zoals in Hand. 4: 19. Men moet er dus wel 

      zeker van zijn dat onze wijze van het begrijpen van een gebod in de Schrift gegeven, juist is en 

      volkomen naar de wil van God. Het bevel niet te doden, maakt deel uit van de „tien geboden” 

      aan het volk Israël gegeven (Ex. 20) en wordt bevestigd in het N.T. Hoewel de „geest” van deze 

      geboden, de liefde tot God en de naaste, geldig is voor elk mens en elke tijd, kan de vorm  

      verschillend zijn omdat hij aangepast is aan de omstandigheden en de personen. 
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C.- Hebt u de moed te suggeren dat de tien geboden zich niet volkomen tot u uitstrekken? 

 

A.-Het schijnt me toe dat dit niet zeer vrijmoedig is want u zelf noch de grote meerderheid der 

     Christenen trachten de tien grote geboden volkomen op zich zelf toe te passen. Gij maakt b.v. 

     gesneden beelden en gelijkenissen van wat op de aarde en in de hemel is en gij rust niet op  

     de sabbatdag, d.i. de zevende dag. 

 

B.- Dit is volkomen juist. 

 

C.- Ik ben het er niet mee eens. Sommige geboden geven, wat hun opvatting betreft, ruimte voor 

      verschillende zienswijzen en ik kan toegeven dat het in zekere mate dus waar is dat ze zich 

      strikt genomen niet letterlijk tot ons uitstrekken, maar het „Gij zult niet doden” is duidelijk en 

      klaar. 

 

A.- Ik sta nu niet op de uitlegging der geboden die betrekking hebben op de gesneden beelden en op 

      de sabbat. Het staat zo dat ge u niet volkomen houdt aan een algehele toepassing van deze  

      geboden voor ons. 

 

B.- Vergun me hier u te onderbreken. Het schijnt me toe dat u hier inderdaad geen terrein  

      gewonnen hebt, want indien men al toestemt dat zekere geboden die aan het volk Israël 3500 

      jaar geleden onder bijzondere omstandigheden gegeven zijn, niet letterlijk voor elk mens te  

      allen tijde gegeven zijn zie ik niet in dat het gebod „Gij zult niet doden” kan veranderen.  

      Er is eerder toenemen in gestrengheid van de geboden dan vermindering. 

 

A.- U kunt gelijk hebben en ik kan u er zelfs aan herinneren dat de Heer dit gebod nog vermeldt  

   in Mk. 10 : 19 enz. Ook heb ik niet de bedoeling op dit punt aan te dringen. Ik wilde alleen in 

   herinnering brengen dat men zeer voorzichtig moet zijn wanneer men zich beroept op geboden 

  die lang geleden aan Israël gegeven zijn. 

 

C.- U geeft dus toe dat men volkomen het gebod: „Gij zult niet doden” moet opvolgen? 

 

A.- Niet te snel. U hebt allen toegegeven dat de uitlegging van dit gebod niemand in het onzekere 

      kan laten. Vandaar is het dat ik u niet volg hoe ongerijmd of gewaagd mijn stelling u ook moge 

      schijnen. 

 

C.- Als men aan de uitlegging van deze eenvoudige woorden: „Gij zult niet doden” moet  

      twijfelen, kan men aan alles twijfelen en dient het Woord tot niets. Het schijnt me duidelijk 

      te zijn dat uw wens er revolutionaire theorieën op na te houden u wat ver meesleept. 

 

A.- Ik geloof niet de wens te hebben aan welke theorie dan ook vast te houden. Ik heb vanaf onze  

      eerste samenkomst een zienswijze voorgesteld die veel moeilijkheden vermijdt, tegenspraak  

      opheft en de hele Schrift beter leert kennen. Maar als deze opvatting duidelijk in tegenspraak  

      is met een enkele tekst van de Bijbel, moet men haar verwerpen of veranderen. Het zou een 

      grote dwaling zijn deze tekst om te buigen om hem in het kader van de „theorie” te doen  

      passen. 

      Welnu, in het onderhavig geval zal ik u aantonen, verre van de betekenis van deze tekst te  

      forceren, dat ik nu me nog meer aan de letter houd dan u. 

 

B, C, D.- U spreekt in raadsels. Er zijn geen twee manieren om het „Gij zult niet doden” te  

                verstaan. 

 

A.- U citeert me daar een zin in het Nederlands uit het N.T. en u schijnt te vergeten dat we in elk 
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      geval waarin het over een belangrijke tekst gaat terug moeten naar de oorspronkelijke tekst. 

      Die wordt in het O.T. vertaald door: Gij zult niet doodslaan. 

 

C.- Maar ik ken geen Hebreeuws noch Grieks. En ik geloof dat ik het daarbij ook niet nodig heb  

      deze talen te kennen. Uitnemende mannen die ons onze vertalingen gegeven hebben,  

      verdienen alle vertrouwen en zijn zeker meer op de hoogte dan u, wat betreft de vraag hoe  

      men moet vertalen. 

 

A.- Geheel akkoord. Maar u geeft toe dat deze mannen niet volmaakt zijn, dat hun vertaling niet  

      geïnspireerd is. In sommige punten kan er dus aanleiding zijn tot herziening. De auteurs  

      zouden de eersten zijn dit te erkennen. Anderzijds, ik beweer niet het beter te weten dan zij. 

      Maar ik heb u reeds gesproken over een zeer eenvoudige methode die onverschillig wie ons  

      na een weinig oefening in veel gevallen, zonder het Hebreeuws en Grieks te kennen, in staat  

      kan stellen met grote nauwkeurigheid te weten wat in het oorspronkelijk staat. Dit is de  

      Concordantie methode. Als het er om gaat de betekenis van een woord te leren kennen, zoekt  

      men andere teksten op, bij voorkeur van dezelfde schrijver of tenminste van dezelfde tijd, 

      waar hetzelfde woord wordt gebruikt. Uit het geheel van deze gegevens leidt men, dikwijls 

      gemakkelijk, de zin af die men aan dit woord in de tekst die men onderzoekt moet geven.  

      Zo is het de Schrift zelf die ons onderwijst. In het geval van nu, heb ik twijfel gekregen wat 

      betreft het gebruik van het woord „doden”. Ziehier waarom. U weet dat de Here soms aan 

      Israël geboden heeft te doden, uit te roeien. Zo wordt in hfdst. 19 van het boek Exodus, enige  

      regels vóór Ex. 20: 13 waar het gebod niet te doden wordt gegeven, gezegd: „maar hij zal  

      zekerlijk gestenigd of doorschoten worden, hetzij mens en dier; hij zal niet leven” (Ex. 19:  

      13). En in hfdst. 21, lezen we: „Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood  

      worden” vs. 11. U zult gemakkelijk nog een aantal andere teksten kunnen vinden waarin 

      bevolen wordt te doden. Welnu, men zal moeten toegeven of dat het werkwoord „doden” wel  

      de betekenis heeft die wij er gewoonlijk aan toe kennen en er dus grote tegenstrijdigheden in  

      de tekst zijn of dat het deze betekenis niet heeft. Dus moet men een klein onderzoek  

      instellen. 

 

   Het gemakkelijkste voor ons is na te gaan welk Grieks woord in Mt. 5:21 door „doden”  

   vertaald is. Een concordantie leert ons dat dit woord phoneuó is. Dezelfde concordantie wijst 

   ons aan dat in andere teksten, zoals Mt. 23: 34, 35 en Hand. 7: 28 de Nederlandse woorden 

   „doden” en „ombrengen” de vertaling zijn van twee andere Griekse werkwoorden: apokteinö 

   en anaireö. Het gaat dus over drie Griekse synoniemen en u weet, uit andere gevallen, dat het 

   steeds noodzakelijk is in een document dat zo nauwkeurig is als de Bijbel, tussen de  

   synoniemen te onderscheiden, want de Geest weet zeer goed de woorden te kiezen. 

   Rekening houdende met de woordafleiding en het gebruik van deze drie synoniemen in de  

   andere teksten van het N.T. geloof ik dat men zeggen kan dat „anaireö” meer in het bijzonder  

   wil zeggen „wegnemen”, „apokteinö”, „doden" en phoneuö vermoorden of: een moord doen. 

 

   Laten we allen de teksten met phonos, phoneuö en phoneus nagaan. 

 

1. Phonos: Mt. 15: 19: Mk. 7: 21; 15 : 7; Lk. 23: 19, 25; Hand. 9:1; Rom. 1 : 19; Gal. 5: 21;  

                         Heb. 11: 37; Openb. 9: 21. 

 

2. Phoneuó: Mt. 5: 21; 19: 18; 23 : 31, 35; Mk. 19: 19; Lk. 18: 20; Rom. 13: 9; Jak. 2: 12; 4: 2. 

 

3. Phoneus: Mt. 22 : 7; Hand. 3 : 14; 7 : 52; 28 : 4; 1 Petr. 4 : 15; Openb. 21 : 8; 22 : 15. 

 

   Er is ook nog anarophonos (vaderdoodslager) in 1 Tim. 1: 9. U ziet dat de woorden „moord”  

   en „een moord doen”, „moordenaar” zeer goed passen in al deze teksten.  
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   De Statenvertaling maakt bijna steeds gebruik van de woorden ,,moord” of „doodslager”  

   uitgezonderd in de tekst die het bevel in kwestie (,,Gij zult niet doden”) bevat. 

   Het werkwoord „doden” heeft een algemener zin dan phoneuö. En er kan dus verboden worden 

   een moord te doen of te moorden, dat is te doden zonder zedelijk of wettelijk recht, terwijl het 

   niet verboden is in zekere gevallen te doden. 

   In alle teksten waarin het bevel: „Gij zult niet doden” staat, wordt het werkwoord phoneuö  

   gebruikt en ik besluit dus dat men moet lezen: „Gij zult niet moorden”, d.i. „geen moord doen”. 

   U ziet dat ik, zonder de tekst geweld aan te doen, de schijnbare verschillen die er zowel in het  

   O.T. als in het N.T. zijn, wegneem en ik mijn theorie kan handhaven. 

 

B.- en D.- Uw oplossing schijnt ons zeer juist toe en doet de nauwkeurigheid van de  

                 oorspronkelijke tekst eer aan. 

 

C.-  Maar mijns inziens heeft de gewetensbezwaarde niettemin gelijk want hij weet nooit of het  

       bevel dat men aan de soldaat geeft om te doden wel gerechtvaardigd is. 

 

A.- Dat zij zo. Maar dat verhindert niet zijn normale militaire dienst te doen. Deze wordt niet door 

      de Schrift verboden en is een wettelijk voorschrift der Overheid. Indien de soldaat wordt  

      gezegd een vijand te doden, kan hij het aan- leggen zijn doel te missen, indien hij meent in dit  

      bijzonder geval ongehoorzaam te moeten zijn. De vijand weerstaan wil niet noodzakelijker 

      zeggen hem te doden. Maar laten we deze zaak over aan het geweten van de betrokkene.  

      Voor ons gaat het er om goed te begrijpen wat het bevel: „Gij zult niet doden” betekent.  

      Wat mij betreft, ik lees: ,,Gij zult geen moord doen". 

S. v. M. 
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Uit de Schriften

DEEL XXII No. 4 APRIL 1950 

Tot nuttige Stichting 

No. 4. 

MIJN VERLOSSER LEEFT. 

„Want ik weet, mijn Verlosser leeft ... 

... Dewelke ik voor mij aanschouwen zal". 
Job. 19 : 25, 27. 

Hoe ver was Job vele discipelen van Christus vooruit toen hij de hierboven geplaatste woorden 

sprak. Toen Maria Magdalena Zijn opstanding aan hen boodschapte, geloofden zij het niet. Mk. 16: 

9-1. Petrus en Johannes wisten uit de Schrift niet dat Hij van de doden moest opstaan, Joh. 20: 9, en 

verstonden niet dat de Levende van de dood niet gehouden kon worden. 

Christus leeft. Welk een heerlijke en verheven gedachte. Er is tenminste één Mens in wie de dood 

niet werkt, in wiens wezen geen verderving heerst. En ons leven is met en in Hem verborgen in God 

(Col. 3). Wij hebben het nog niet in ons zelf. Maar laat ons met Job mogen belijden: „Dewelke ik 

voor mij aanschouwen zal”. 

Wat zal dat niet zijn! Welk een verandering zal dat geven! Ons vernederd lichaam, dat is: het aan 

het graf toevertrouwde aardse lichaam, veranderd en aan Zijn heerlijkheidlichaam gelijkvormig 

gemaakt. En dat niet alleen. Maar ook: Hem te zien, te aanschouwen, geheel op te gaan in Hem, met 

Hem te delen in al Zijn rijkdom, in al Zijn heerlijkheid te baden. 

Mijn Verlosser leeft. Hij is de opstanding en het leven. Job maakt het heil persoonlijk. Het is zijn 

Verlosser die leeft. Gods Geest mogen in de harten van al onze lezers die waarheid door Zijn Geest 

onderschrijven en de schuchteren en kleinmoedigen de blijde zekerheid van het geloof geven: Ook 

ik zal Hem, mijn Verlosser, in een verheerlijkt lichaam, aanschouwen en Hem danken en loven voor 

het heil mede door Zijn opstanding verkregen.       P.

De biddende Zoon Gods 
No. 22. 

2. De veertig dagen in de woestijn. 

De tijd der voorbereiding is ten einde. De sluier die de Zoon Gods voor het oog der wereld verbor-

gen heeft, is voor een deel opgeheven. Jezus is dertig jaar geworden. Reeds is Hij door Johannes 

gedoopt. Terwijl Hij bad, de eerste maal dat wij Hem na het toneel in de tempel weer ontmoeten, 

vinden we Hem weer biddende (Luk. 3: 21), daalde de Heilige Geest op Hem neer en noemt God 

Hem Zijn geliefde zoon. Nu staat Hij gereed om in de wereld op te treden. Maar voor Hij dit doet, 

leidt de Geest Hem naar de woestijn en brengt Hij 40 dagen in stille afzondering door. Tevens 

wordt Hij die dagen verzocht. De drie hoofdverzoekingen zijn bekend en het is niet daarover dat we 

willen spreken. Wel over Zijn omgang met God. Of zouden die dagen van verzoeking niet bovenal 

dagen van heilig gepeins en vurig gebed zijn geweest?  

Tussen Jericho en Jeruzalem ligt een streek die door de overlevering wordt aangewezen als het to-

neel der verzoeking. Ze heet nog Quarantania (d.i. 40 dagen). Zeker hebben we de woestijn waar-

heen Christus zich dadelijk na Zijn doop begaf in de streken van de Jordaan te zoeken. Het was 

daarheen dat de Heilige Geest Hem leidde. 

Hij bracht de 40 dagen al vastende door; ,,Hij at gans niet”. Luk. 4: 2. Dat Hij er 40 dagen toefde, 

was zeker geen toevallige omstandigheid. Ook Mozes en Elia waren zoveel dagen afgezonderd ge-
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weest (Ex. 34: 28; 1 Kon. 19: 8). Ook in dit opzicht werd Hij de broederen gelijk. 

Waartoe diende nu deze veertig daagse eenzaamheid? ,,Hij werd verzocht van de Duivel”, zegt het 

Evangelie. Algemeen verstaat men dan daaronder als regel slechts de drievoudige verzoeking die 

ons in Mattheus en Lukas verhaald wordt. Toch zijn deze maar de slot akten. Markus en Lukas zeg-

gen echter dat Hij veertig dagen lang verzocht werd. Markus verhaalt er dan niets verder van, Lukas 

verhaalt dan dat Christus op de 40ste dag door de honger gekweld werd en de Verzoeker daarop vat 

trachtte te verkrijgen. Mogelijk hebben toen op die dag ook de andere verzoekingen plaats gehad. 

Zo blijft de vraag: Waartoe zonderde de Heer zich zo lang van de wereld af en waarmee bracht Hij 

al die dagen door. 

Hieronder geven wij onze voorstelling van de zaak. 

Christus is gereed om openlijk Zijn werk te aanvaarden. Vol van heilige geest en met een hart dat 

van onuitsprekelijke liefde voor de mensheid vervuld is, wil Hij gaan zoeken om te behouden wat 

verloren is. Is het wonder dat Hij eerst alles nog eens wil in- en doordenken, voordat Hij de grote 

strijd, want Hij weet dat die komen zal begint. Hij wil zich daartoe aangorden door nadenken en 

gebed. Zeker, Hij heeft Zich reeds vele jaren daartoe voorbereid. Maar nog even wil Hij, nu Hij bij 

de grote mijlpaal in Zijn leven aangekomen is, een tijdje stilstaan. Hij ziet achterwaarts, Hij ziet 

voorwaarts. Voor Hij de wereld en Satan tegemoet treedt, zal Hij nog eenmaal zijn God en Vader 

aanroepen. Hij wil met Hem zijn weg afbakenen en Zich tevens sterken tot de grote arbeid der lief-

de voor de wereld en tot de grote strijd der liefde voor de wereld. En terwijl Hij het gewoel der we-

reld ontwijkt, neemt Hij de gedachte aan de wereld met Zich mee in de eenzaamheid. Onder de wil-

de dieren der woestijn verkerend, (Mk. 1: 13), klopt Zijn hart van liefde voor de mensheid en haar 

ellende. Maar juist daardoor worden de dagen der afzondering dagen van verzoeking en ziele strijd. 

Hij hoort de klaagtonen van het „zuchtende schepsel”. Al de beden der hope, al de liederen der ver-

langens met het oog op Zijn verschijnen de eeuwen door ontboezemd en in kern neergelegd in de 

Psalmen en ook in andere Bijbelboeken ruisen Hem in de oren. En toch weet Hij dat Hij al komt Hij 

tot het Zijne, de Zijnen Hem niet zullen aannemen. Hij koestert hieromtrent geen valse droombeel-

den; Hij kende de tijd- en volksgeest, een geest niet uit God maar uit de wereld. Wat zou Hij met 

die geest hebben te strijden. Hij zou het Godsrijk stichten, maar, langs de weg van het lijden. Zijn 

volk zou Hem de koningskroon op het hoofd willen drukken als Hij slechts als aards broodkoning 

komt. Maar zulk een kroon mag Hij niet dragen. En als Hij haar verwierp, wat zal dan Zijn deel 

zijn? Verachting en verwerping. Hij weet dat de Messias verwachting van Zijn volk zich stellen zal 

tegen de Messias.            P. 

Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 16. 

8. De Apostel Paulus waarschuwt voor mensen die uit het christendom zullen opstaan en 

verkeerde dingen zullen spreken. 

 

Hij zegt tot de oudsten der gemeente te Efeze: ,,Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven 

tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen; en uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende 

verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt, en gedenkt, dat ik 

drie jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen”. (Hand. 

20: 29-31). Het gevaar moest wel groot zijn om zonder ophouden gedurende drie jaren met tranen te 

vermanen. 

 

Verder lezen we ook: ,,Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende 

in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de Satan zelf verandert zich in een engel 

des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij die-

naars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.” (2 Kor. 11: 13-15). 
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Men moet dus zeer op zijn hoede zijn. Velen spreken van „Jezus”, steunen op de gedachten der eer-

ste eeuwen, schijnen een hoge ethische standaard te hebben, maar ze houden niet vast aan Gods 

Woord in zijn geheel en „snijden” het niet recht. Ze verwaarlozen een groot deel van wat de Heilige 

Geest heeft ingegeven. In één woord, ze hebben geen Schriftuurlijke leer. 

En op deze manier, onder voorwendsel van wat goed maar onvoldoende is, stellen ze ter zijde wat 

nodig is. Anderen gaan verder en spreken Paulus tegen. 

Vooral aan het einde van zijn loopbaan, spreekt de Apostel over hun ongoddelijke ijdel roepen, het 

„voorteten gelijk de kanker” van hun woord (2 Tim. 2: 16, 17), hun gedaante van godzaligheid (2 

Tim. 3: 1-5). Hij weet dat boze mensen en bedriegers tot erger zullen voortgaan, verleidende en 

wordende verleid (2 Tim. 3: 13). 

Er zal een tijd zijn, zegt hij, wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen en hun gehoor zullen 

afwenden van de waarheid (2 Tim. 4: 3, 4). 

Werd Paulus zelf niet verlaten van de christenen? En niet van enkelen, maar van „allen, die in Azië 

zijn” (Fil. 2: 20, 21; Kol. 4: 11). Dit is heel wat anders dan wat men soms zegt over de vol-

maaktheid der eerste christenen. We zullen dit alles meer uitvoerig onderzoeken in Het Onderwijs 

van de Apostel Paulus. 

9. Al wat geschiedde en aangekondigd werd gedurende de tijd der Handelingen was reeds, ten 

minste in grote lijnen, bekend van Mozes en de Profeten. 

De oude beloften en profetieën begonnen zich inderdaad in die tijd te vervullen. Zo b.v. de geeste-

lijke gaven, de nieuwe geboorte, de zegeningen tot de volken, ja zelfs de rechtvaardiging door het 

geloof. 

Het feit dat, 25 jaar na Pinksteren, de Joden van Berea de Schriften onderzochten om zeker te zijn 

dat het hun verkondigde wel juist was (Hand. 17: 10, 11), toont ook zeer duidelijk dat de Schriften 

die in hun bezit waren, d.w.z. het O.T., over dit alles handelde. 

Het is dus zeer zeker de Schrift niet die ons leert dat met de prediking der Evangeliën en met Pink-

steren een nieuwe Kerk de plaats innam van Israël, en dat de Here Jezus Christus gekomen is om 

een nieuwe godsdienst in te voeren. 

En zij, die veel van het O.T. verwerpen, lopen gevaar ook een aanzienlijk deel van het N.T. te ver-

liezen. Tot op het einde der Handelingen, zegt Paulus door Gods hulp niets “buiten wat de Profeten 

en Mozes gesproken te hebben”. (Hand. 26: 22, 23). 

In het tweede deel van dit werk, willen we proberen aan te tonen, dat na de verwerping van Israël 

(einde Handelingen), Paulus over dingen spreekt, die van alle tijden in God verborgen waren. Zie-

daar waar de Joden, als volk, geheel verdwijnen, tenminste gedurende een lange periode. 

10. Het volk Israël houdt tijdelijk op Gods volk te zijn aan het einde der periode der  

        Handelingen. 

In onze stelling No. 7 hebben we gezien dat de officiële vertegenwoordigers van het joodse volk de 

boodschap van het Koninkrijk achtereenvolgens hadden verworpen te Antiochië, Korinthe en te 

Rome. 

Het evangelie van het Koninkrijk was dus uitgeroepen zowel voor de Joden in de verstrooiing als 

voor hen die in het land woonden. De periode der Handelingen toont het groot geduld en de lank-

moedigheid van God t.o.v. zijn volk. Zelfs na het kruis was alles nog niet verloren voor hen. Maar 

tenslotte wordt het oordeel geveld. De woorden die Jesaja uitsprak (Jes. 6: 9, 10) na zoveel jaren 

van geduld met een wederspannig volk, en die gevolgd werden door de ballingschap der tien stam-

men in Assyrië, werden door de Here herhaald (Mat. 13: 14; Joh. 12: 40) nadat Hij door het volk 

werd verworpen te Jeruzalem, en ook door Paulus vermeld einde Handelingen (Hand. 28: 26, 27). 

Korte tijd daarna werd dat oordeel bevestigd door de verwoesting van de Tempel en de verstrooiing 

van Israël. 
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Plotseling hield dan feitelijk alles op wat wees op de nabijheid van het Koninkrijk: geen uitverkoren 

volk meer, geen land van belofte, geen stad, geen tekenen, geen vervulling der profetie. En zonder 

Gods volk, ook geen door God gegeven ceremonieën, geen zichtbare organisatie. Niets meer, dan 

de hoogste boodschap van genade, door Paulus verkondigd, in verband met een positie in Gods 

rechterhand, in Christus-Jezus, en met alle geestelijke zegeningen in het overhemelse. 

Nu verving het onzichtbare het zichtbare, het organische de organisatie en kwam het Lichaam 

waarvan de verheerlijkte Christus het Hoofd is. Geen tekenen meer, alleen geloof. Door de grote 

Verborgenheid bekend te maken, vervolledigde Paulus Gods Woord (Col. 1: 25). 

We zagen reeds dat Israëls verwerping niet voorgoed plaats had. De Here doet zijn Verbond met 

hen niet te niet (Lev. 26: 44). Paulus spreekt dan ook over hun herstel (Rom. 11: 15). Eens zal Israël 

behouden zijn (Rom. 11: 26), want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk (Rom. 

11: 29). 

Laat ons hier nog aan toevoegen dat, indien Israël dus eerst einde Handelingen verworpen werd, het 

door God als zijn volk beschouwd werd gedurende die gehele periode. Dat volk werd dus toen niet 

vervangen door een christelijke „Gemeente”. 

g. Samenvatting aangaande de tijden der Evangeliën en der Handelingen. 

Onze stellingen, die op eenvoudige wijze uit de Schrift afgeleid zijn, tonen dat al wat gebeurde ge-

durende de tijden der Evangeliën en der Handelingen een begin van vervulling der profetieën was. 

Sinds lang had God alles bereid voor de komst van het Koninkrijk op aarde. Hij had een volk geko-

zen, had het in het land geplaatst en het een stad gegeven die de zetel zou zijn van de Godsregering 

op aarde. Toen kwam de Koning tot zijn volk, nog niet in heerlijkheid, maar in vernedering. Het 

volk, door de Wet onderwezen, had zich rekenschap moeten geven van zijn zondige staat en zijn 

onmacht te doen wat naar Gods wil was. Het had zich dus tot zijn Messias moeten richten, vooral 

nu Hijzelf het Koninkrijk aankondigde als nabij zijnde en door talrijke tekenen die boodschap be-

vestigde. Israël had dus moeten komen tot de wedergeboorte en zo zijn positie moeten innemen van 

leidend volk op aarde, onder het bestuur der 12 Apostelen. 

Maar de vertegenwoordigers van het volk bleven verhard, zij verwierpen hun Behouder en kruisig-

den Hem. 

Nu bleef er nog een zekere hoop dat de verstrooiden de algemene bekering zouden teweegbrengen. 

De twaalf Apostelen der besnijdenis, en zij die door de Here geroepen werden na zijn opstanding, 

gingen dus tot de Joden die buiten het land leefden. Want het volk was nog niet verworpen omdat 

het niet goed bewust was van wat het gedaan had. De tekenen van de nabijheid van het Koninkrijk 

werden steeds talrijker en de kracht van boven werkte in een groot aantal gelovigen. Feitelijk 

scheen het tijdperk der algemene wedergeboorte op aarde aan te breken. 

De Apostelen getuigden krachtiglijk dat de Messias reeds gekomen was, en na zijn dood was opge-

staan. Nog steeds was de bekering van het volk het enige wat de komst in heerlijkheid vertraagde en 

Hem als het ware belette bezit te nemen van het Koninkrijk. 

Maar, helaas, ook de Joden der verstrooiing, verwierpen die boodschap in de grote centra. 

Ondertussen werd Paulus in het bijzonder onderwezen door de Here zelf aangaande een hogere 

sfeer van zegening, die haar ontplooiing zal hebben in de aioon die op die van het Koninkrijk zal 

volgen. Want God laat zich niet tegenhouden door het failliet gaan van de mens, en Hij laat reeds in 

de geest beginnen wat Hij aan Abraham beloofd had vóór de besnijdenis was gegeven. Dit betreft 

de hemelen. 

Tot op het einde der Handelingen werd Israël dus nog beschouwd als Gods bijzonder volk (en niet 

vervangen door een christelijke „Gemeente”). Het feit dat de verzoening en rechtvaardiging reeds 

tot alle mensen kwam, was geen bewijs dat het oude volk verworpen was van zijn positie. Dat 

moest dienen om hen, door jaloersheid, te prikkelen hun voorrechten in bezit te nemen door middel 

van bekering. 
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Zolang Israël niet verworpen was, moesten alle Joden, ook zij die in Christus geloofden, getrouw al 

de voorschriften der Wet onderhouden. Maar ze waren niet langer onder de slavernij van het Oude 

Verbond, onder het juk van hun belofte in eigen kracht alles te doen wat de Here geboden had. Ze 

konden deel hebben aan het Nieuwe Verbond, dat hen toeliet Gods wil te doen door de genade die 

hen aangeboden werd in Jezus Christus. Het bloed van het Lam had dit Nieuwe Verbond bezegeld. 

Ten slotte, nadat de vertegenwoordigers van het verstrooide Israël ook te Rome de blijde boodschap 

van het Koninkrijk verworpen hadden werd Israël niet meer als Gods bijzonder volk beschouwd. 

Dit was een ontzagwekkende gebeurtenis. Sinds ongeveer 2000 jaar had God de Joden opgeleid om 

één der hoofdwerktuigen te zijn van de vernieuwing. Alle andere volken bleven op de achtergrond. 

Israël moest de volkenzoon zijn, en hun kwam in de eerste plaats toe de heerlijkheid en de verbon-

den, de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen. Van hen kwamen de Vaderen en, wat het 

vlees aangaat, de Christus (Rom. 9: 4, 5). 

De gehele poging tot herstel der aarde was dus op dat volk samengetrokken. Welke gebeurtenis kon 

dan een grotere draagwijdte hebben voor het heelal dan de verwerping van dat volk einde Hande-

lingen? 

We hebben in de volgende schets het contrast trachten voor te stellen tussen al wat de periode der 

Handelingen kenschetst en wat onze tegenwoordige tijd kenmerkt. 

 
Men kan zich moeilijk voorstellen welke indruk die verwerping van Israël uitoefende op de christe-

nen. Het was natuurlijk een heel ernstige crisis en alles scheen ineen te storten. Uit wat de geschrif-

ten der eerste eeuwen ons vermelden, kunnen we leren dat, voor de meesten, de enige oplossing 

scheen te zijn dat de „christelijke Kerk” nu beslist de plaats moest innemen van Israël, en dat al wat 

de profeten spraken, op geestelijke wijze vervuld zou worden ten bate van die Kerk. We zullen dit 

nader onderzoeken in Het Onderwijs van de Apostel Paulus. 
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Maar God had die ramp voorzien. Waar de normale uitwerking, door middel van Israël, onderbro-

ken was, werd Paulus gebruikt om nieuwe dingen te openbaren. Reeds gedurende de tijd der Hande-

lingen opende hij een nieuwe sfeer van zegeningen, namelijk de hemelse sfeer, om Israël tot ja-

loersheid te verwekken. Op het einde van Handelingen openbaarde God iets aan die Apostel, dat 

van alle tijden verborgen was geweest: een bedeling of administratie die reeds een voorproef is van 

de eindtoestand als God alles in allen zal zijn. 

 

De aardse zegeningen werden nog niet ontvangen vanwege van Israëls verharding; de hemelse ze-

geningen waren reeds toegankelijk gedurende de tijd der Handelingen voor de christenen uit Israël 

en uit de volken; en nu Israël verworpen werd, sprak Paulus van de volheid der zegeningen in het 

bovenhemelse (Ef. 1: 3 – Griekse tekst, De Griekse tekst zegt letterlijk: „Die ons zegent met alle geestelijke zege-

ningen in de overhemelse” (sferen). De uitdrukking „in de overhemelse” (en tois epouraniois) wordt alleen door Paulus 

gebruikt, en nooit gedurende de tijd der Handelingen. De „overhemelse” (sferen) waren gekend (zie b.v. Joh. 3: 12). 

Maar dit „verblijf” van de Vader was ontoegankelijk. De hoogste positie was in de hemel, niet in de „bovenhemel”. 

Voor een meer uitvoerig onderzoek, zie Het Onderwijs van de Apostel Paulus.), die niet behoren tot de schep-

ping. Terwijl er vroeger, door de wedergeboorte en rechtvaardiging, reeds een zekere geestelijke 

gemeenschap met Christus mogelijk was, sprak Paulus toen over een vereenzelviging met Hem en 

van een positie in Gods rechterhand (Ef. 1: 20; 2: 6). 

 

Ons werk Het Onderwijs van de Apostel Paulus heeft als voornaamste onderwerp, wat betrekking 

heeft op die nieuwe bedeling, beginnende na de periode der Handelingen. We zullen daar spreken 

van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus (Ef. 3: 8), die verre alles te boven gaat wat we kunnen 

bereiken als we ons beperken tot het aanvaarden van wat aan Israël werd aangeboden en die ruim 

kan vergoeden wat we misschien denken te verliezen als we niet langer vasthouden aan wat behoort 

tot vroegere bedelingen (zoals b.v. de zichtbare dingen). 

 

We stappen hier over de tegenwoordige periode, die na de tijd der Handelingen begon, dus in het 

jaar 70, heen en spreken op zeer beknopte wijze over de korte periode die aan het Koninkrijk vooraf 

gaat. Zoals voorgaande schets reeds aangeeft, zal die tijd door hetzelfde gekenmerkt zijn als die der 

Handelingen. Onze bedeling vormt een volledige onderbreking in de normale afloop van Gods 

voornemen, en ze ontsnapt totaal aan het zicht van de profeten van het O.T. De Evangeliën en de 

brieven, die gedurende de tijd der Handelingen werden geschreven, geven ook de indruk dat, zonder 

onderbreking, de grote verdrukking en het Koninkrijk zullen volgen (Mat. 24; Hand. 3; 1 en 2 

Thess). Gedurende de Handelingen kon de Here elk ogenblik komen in heerlijkheid, zoals dat in de 

laatste jaren van onze aioon het geval zal zijn. 

Als men inziet welke grote gevolgen Israëls verwerping gehad heeft, en hoe dan alle zichtbare din-

gen, ingesteld voor een tijd waar dat volk nog Gods volk bij uitnemendheid was, ophouden, zal men 

niet meer geneigd zijn aan dergelijke ceremonieën vast te houden. 
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De Brief aan de Galatiërs 

door G. J. P. 

No. 8. 

IV. PAULUS DOOR DE APOSTELEN ERKEND. 
Gal. 2 : 1—10. 

1- Daarna ben ik, na veertien jaar, weder naar Jeruzalem opgegaan, met Barnabas, en ik nam 

ook Titus mee. 2- En ik ging op, op grond van een openbaring en legde hun het evangelie voor 

dat ik verkondig onder de Volken, afzonderlijk aan hen die in aanzien waren opdat ik niet vruch-

teloos liep of gelopen had. 3- Maar zelfs Titus die met mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, 

niet gedwongen zich te laten besnijden; 4- en dat met het oog op de ingeslopen valse broeders die 

binnengeslopen waren om de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden om ons tot 

slavernij te brengen. 5- Wij zijn geen ogenblik voor hen geweken opdat de waarheid van het 

evangelie bij u zou blijven. 6- Maar wat betreft hen die in aanzien waren, wat zij vroeger geweest 

zijn doet er voor mij niets toe. God neemt de persoon des mensen niet aan, mij immers hebben zij 

die in aanzien waren verder niets opgelegd. 7- Integendeel: toen zij zagen dat mij het evangelie 

der Voorhuid was toebetrouwd zoals aan Petrus dat der Besnijdenis, 8- (want Hij die in Petrus 

kracht gaf om apostel te zijn voor de Besnijdenis, gaf ook mij kracht om apostel te zijn voor de 

Volken) 9- en toen zij de genade die mij gegeven was, leerden kennen, gaven Jakobus en Kefas 

en Johannes die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap 

opdat wij tot de Volken, zij tot de Besnijdenis zouden gaan. 10- Alleen moesten wij de armen blij-

ven gedenken, en ik heb mij ook beijverd dit vooral te doen. 

 

„Daarna ben ik, na veertien jaar, weder naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, en ik nam ook 

Titus mee”. 

 

In de „Inleiding” spraken we reeds over de drie „Daarna’s” die we in dit verband vinden en merkten 

we op dat men die tellen kan vanaf zijn omkeer maar o.i. beter vanaf elkaar. In het eerste geval ko-

men we tot het jaar 51 of wat later, in het tweede tot 54 of later. 

 

1 Kor. 15: 5-7 kan ons hierin wat leren. We lezen daar: „Eerst van Cefas gezien, daarna (na dit feit) 

van de twaalven, daarna (weer na het tweede feit) van meer dan vijf honderd broederen op eenmaal,  

daarna van Jakobus, daarna van al de apostelen” Het ene „daarna” steunt hier op het andere of beter, 

hangt er van af. Vanzelf is alles na de opstanding. Maar de „daarna’s” kan men tellen vanaf elkaar. 

En zo ook in Gal. 1 en 2. Als we die vanaf elkaar optellen, komen we tot zeventien jaar of meer 

vanaf Saulus’ roeping, d.i. tot 54 of na 54. 

 

Maar, zal men zeggen, dat was op de tweede zendingsreis en op deze werd Paulus niet door Barna-

bas vergezeld, daar deze na de eerste reis van hem gescheiden is. Hand. 15. Hoe kan hij dan met 

hem zijn omgegaan. We merken op dat dit bezwaar niet opgaat. Uit 1 Kor. 9:16 blijkt dat Barnabas 

zich later weer, in Korinthe, bij Paulus gevoegd heeft en zijn medewerker is geweest. Paulus zegt 

immers: „Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht om niet te werken?” Ze hebben zich dus 

weer met elkaar verzoend en zo is het woord van Gal. 2: 1 geen belemmering om de datum later te 

stellen dan het jaar 51. 

 

Van Titus lezen we nergens in de Handelingen, Hij was een Heiden d.w.z. een niet-Jood, een niet 

besnedene. Mogelijk was hij geboren op Kreta waar hij later oudsten moest aanstellen. Hij wordt 

het eerst vermeld in 2 Kor. 2: 13: Paulus vond Titus niet te Troas. Hij had door laatstgenoemde zijn 

eerste Brief aan de Korintiërs laten overbrengen: vertraging in zijn terugkomst maakte Paulus onge-

rust. Hij ging vanuit Efeze naar Troas en toen hij Titus „zijn broeder” daar niet vond, zelfs naar Ma-
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cedonië, aan de overkant van de zee. Eindelijk kwam Titus en werd Paulus over zijn komst getroost. 

2 Kor. 7:1. 

 

Titus wordt in 2 Kor. 8: 2,3 genoemd Paulus’ „metgezel en medearbeider bij u”. Hieruit volgt zeer 

waarschijnlijk dat hij niet te Korinthe is bekeerd maar reeds eerder. Dit zou kunnen zijn op de twee-

de reis voordat Paulus in Macedonië, althans te Korinthe kwam. Maar Lukas verhaalt wel van Ti-

motheüs en van zichzelf maar niets van Titus. We kunnen daarom de bekering van Titus mogelijk 

op de eerste reis stellen. Of dit in Antiochië is geweest of in een der andere toen bezochte steden, 

daarvan weten we niets. Indien Titus op de tweede reis bekeerd is maar onvermeld is gebleven, is 

Galaten zeker later dan 51 geschreven, indien dit reeds op de eerste reis is geweest, kan het eerder 

zijn geschreven; dan is Titus niet met Paulus meegegaan, maar heeft zich later bij Paulus gevoegd. 

Mogelijk met Barnabas. Misschien is hij dan door deze bekeerd, we treffen ze beiden in Korinthe 

aan; indien dit het geval is, is Galaten niet in 51 geschreven. Hoe dan ook, één ding is zeker: we 

vinden in Gal. 1 en 2 dingen die niet in de Handelingen staan. 

 

“En ik ging op, op grond van een openbaring” 

 

In aansluiting op het vorige gedeelte hebben we ook met deze mededeling rekening te houden. Pau-

lus is niet alleen maar naar Jeruzalem opgegaan omdat hij en Barnabas afgevaardigd werden. Hij 

ging op door een openbaring. Hij kreeg zijn mandaat niet allereerst van de mensen, maar het was 

weer de opgestane Heer die hem zei op te gaan. 

 

Met een en ander voor ogen kan het zeer goed zijn dat we in Gal. 2: 1 niet dezelfde reis moeten zien 

als in Hand. 15. In dit hoofdstuk is alleen sprake van een opgaan van Paulus en Barnabas, in Gal. 2 

wordt ook Titus genoemd. In Hand. 15 worden Paulus en Barnabas afgevaardigd; in Gal. 2 is van 

een openbaring sprake. In Hand. 15 gaat het alleen over de vraag of de niet-Joden uit de Volken 

besneden moeten worden; in Gal. 2 over Paulus’ apostelschap en zijn evangelie. Als we dit alles 

overwegen, ligt het zeer voor de hand dat de samenkomst van Gal. 2 gehouden is na de tweede zen-

dingsreis dat is na 54 toen Paulus naar Jeruzalem is gegaan om het komende feest te houden, Hand. 

18: 21. Dan is hij toen met Barnabas en Titus, zijn twee medewerkers in Korinthe uit die stad naar 

Jeruzalem gereisd. Het enige bezwaar hiertegen is, dat we in Hand. 18 niets van de beide laatsten 

lezen. We vinden in vs. 22: ,,En als hij te Cesarea gekomen was, ging hij op naar Jeruzalem, en 

de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië”. Het groeten der gemeente en het hou-

den van de samenkomst met de steunpilaren der gemeente kan zeer goed in overeenstemming met 

elkaar zijn. in Hand. 15 wordt de gemeente samengeroepen en is er een hele discussie, in Hand. 18 

lezen we alleen dat Paulus de gemeente groet en dan weer vertrekt, vanzelfsprekend na het onder-

houd met de leiders. En dat Barnabas en Titus niet vermeld worden, achten we geen bezwaar. We 

lezen b.v. niets meer van Silas nadat hij en Timotheüs te Korinthe zijn gekomen. Hand. 18:5. Ook is 

de Korinthe brief niet mede van Silas. Zie 1 Kor. 1:1. Deze valt ineens weg en we horen niets meer 

van hem. Wel zien we dan ineens Barnabas en Titus verschijnen. Wordt dit laatste ook niet ver-

haald, zo kan het meereizen van beiden met Paulus ook verzwegen zijn. 

 

Van Paulus staat ook in Hand. 18: 22 dat hij Galatië en Frygië doorreisd heeft. Heeft hij dit alleen 

gedaan? Dit is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Hij had steeds een medewerker bij zich. Indien 

hij ook toen een of meer reisgenoten heeft meegenomen maar dit niet vermeld is, kan dit ook het 

geval geweest zijn toen hij van Korinthe naar Jeruzalem opging op grond van een openbaring. 

 

Vinden we ook in Hand. 15 Titus niet genoemd, wel staat er dat er „enige anderen uit hen” meegin-

gen. Hier kan ook Titus bij geweest zijn. Dan zouden Hand. 15 en Gal. 2: 1 kunnen samenvallen en 

heeft Titus zeker tot die „anderen” behoord. Maar dan is hij reeds in Antiochië een vooraanstaand 

man geweest. Nu vinden we in Hand. 13 een aantal van die vooraanstaanden, maar wordt Titus niet 

genoemd. En waarom zou Paulus juist Titus meegenomen hebben terwijl er toch meer niet besne-
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denen in Antiochië waren. Het meenemen van Titus wordt echter wel verklaarbaar als we hem als 

Paulus’ medewerker zien evenals Barnabas. Dit is pas op de tweede zendingsreis. Hieruit volgt dan 

dat Galaten in of na het jaar 54 is geschreven. 

 

Men zal zeggen: In Hand. 15 gaat het toch over de besnijdenis en zo ook in Gal. 2. Maar is dit zo? 

Gal 2: 3 is een tussenzin en handelt niet over de hoofdzaak. In Gal. 2 gaat het over het Paulinische 

evangelie. Het is niet over de besnijdenis dat er wordt gehandeld maar het is „zijn evangelie” dat hij 

ter sprake brengt en hun voorlegt. In Hand. 15 kwam er grote twisting, vs. 7. Deze wordt door Ja-

kobus beslist, vs. 13-21. In Gal. 2 was dit niet het geval. Daar gaat het niet over al de apostelen en 

de oudsten, maar over Kefas en Johannes en Jakobus. Niet over de menigte. Hand. 15: 12. In Hand. 

15 gaat het over de twist in Antiochië, vs. 1, in Gal. 2 over de afwijking in de provincie Galatië, 

veel verder weg. 

 

De vergadering in Jeruzalem. 

 

In de samenkomst in Gal. 2 bedoeld, heeft Paulus „zijn” evangelie ontvouwd. Wat dit inhoudt, zal 

ons bij de verdere bespreking duidelijk worden; dit blijft nu rusten. Hij heeft dit afzonderlijk uiteen-

gezet aan hen „die in achting waren”. Dat zullen Petrus, Johannes en Jakobus geweest zijn, blijkens 

vs. 9. Hij kon het staven met de Wet en de Profeten en zeker ook met de Psalmen. Daarbij wezen 

zijn wonderen en tekenen onmiskenbaar de kenmerken van zijn apostelschap aan. De steunpilaren 

erkenden hem dan ook ten volle en daarmee zijn evangelie, mogen zij het mogelijk al niet ten volle 

begrepen hebben. Ze zagen in dat het hem van Christus gegeven was. 

 

Bij deze samenkomst waren enigen aanwezig die stil waren binnengeslopen. Letterlijk staat er: die 

van terzijde ingekomen waren. Als door een zijdeurtje waren zij binnengekomen om te zien hoe het 

onderhoud zou verlopen. Mogelijk hadden zij zich bij de Apostelen er over beklaagd dat Paulus 

Titus niet had laten besnijden. In elk geval ergerden zij zich aan Paulus’ vrijheid van de wet onder 

de Heidenen. 

 

De heimelijk binnengeslopen broeders waren niet met een waar hart gekomen. Ze zaten daar en 

deden alsof ze belangstellend waren naar de ontvouwing van Paulus’ evangelie. Hun oogmerk was 

echter om heimelijk de vrijheid te bespieden die Paulus onder de Volken betoonde, voor hen was hij 

immers zonder de wet, en die hij leerde om daarop hun latere bestrijding en tegenstand te bouwen 

en tot versteviging van hun „evangelie”. Terecht noemt Paulus dit vals. 

 

Paulus is ongetwijfeld met hen in dispuut geraakt. Hoewel niet uitgenodigd tot bijwoning der sa-

menkomst maar ook niet geweerd toen zij kwamen, heeft Paulus hen te woord gestaan op dusdanige 

wijze dat hij ook zelfs „geen uur” d.w.z. geen ogenblik voor hen geweken is, noch door iets van zijn 

evangelie te laten vallen noch door, hoe dan ook, bij Titus aan te dringen zich te laten besnijden. Hij 

betoonde hier onwrikbare standvastigheid. Hij deed dit èn voor zijn Heer die hem had onderwezen 

èn voor al degenen tot wie hij gepredikt had. Elke toegeving zou voeren tot een verschillend, een 

andersoortig „evangelie” dat geen evangelie was, maar dat de vrijheid aantastte en tot gebondenheid 

leidde. Christus is gekomen om in de vrijheid te stellen. Vrijheid is geen losbandigheid maar wel 

een vrij zijn van banden die niet tot het wezen behoren. Dit was in dit geval het juk dat, volgens 

Jakobus, noch hun vaderen noch zij hebben kunnen dragen, Hand. 15: 10. 

 

De valse broeders, Paulus noemt hen opmerkelijk nog broeders, omdat ze Christus zeker nog uiter-

lijk beleden, konden het niet verdragen dat de Heidenen vrij t.o.v. de wet stonden en geen ceremo-

niën en andere inzettingen onderhielden. Zelf in die vrijheid intreden, wilden ze niet. Dit had wel 

gekund. In wezen wilden ze liever de gerechtigheid van Christus niet als de hunne. Ze wilden liever 

gerechtvaardigd worden uit de werken der wet. Gal. 3. En dat niet alleen, ze wilden ook anderen tot 

slaven maken, slaven der wet. Dit was hun „evangelie”. Maar Paulus die eenmaal boven alle andere 
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Farizeën uitgemunt had en naar de wet onberispelijk was, verwierp dit hartgrondig. Christus had 

hem anders geleerd. En de Heilige Geest had hem innerlijk doen ervaren dat er een hogere en meer-

dere gerechtigheid nodig was. Hij gaf daarom geen duimbreed toe, kon dit ook niet. 

 

De hoofdleiders zaten er met een ander hart. Wat zij geweest zijn, mensen die met Christus in de 

dagen Zijns vleses hebben omgegaan, hindert hem niet, gaat hem op dat ogenblik niet aan. Ook niet 

dat zij eenvoudige mensen zijn; vissers en andere beroepen gehad hebbende, terwijl hij de Schrift-

geleerde is geweest. Dit alles doet niets ter zake. God ziet de persoon des mensen niet aan. Hij be-

giftigt gelijk Hij wil. 

 

Hoe zullen ze naar Paulus geluisterd hebben, hij de begeesterde man met het scherpe verstand, de 

rijke Schriftkennis, het diepe inzicht en bovenal de hem rechtstreeks door Christus gegeven openba-

ring. En als hij dan uitgesproken is, heeft geen hunner er iets aan toe te voegen, te wijzigen of door 

iets anders te vervangen. Zij plaatsen er niets tegenover maar nemen aan wat hij hun zegt. En ten 

bewijze dat ze hem gelijk geven, wordt Titus niet gedwongen zich te laten besnijden, zeker tot grote 

teleurstelling der ingeslopen valse broeders. Zo werd Paulus’ evangelie ten volle tegenover vriend 

en vijand gehandhaafd. 

 

Er werden slechts twee dingen besloten: Paulus zou tot de Heidenen blijven gaan, zij zich tot de 

Voorhuid blijven wenden en Paulus zou de armen blijven gedenken. Dit laatste kon Paulus hun van 

harte toezeggen en in dezen heeft hij woord gehouden. En wat het eerste betreft, werd het reeds his-

torisch gewordende officieel bevestigd. Elk behield hiermee zijn eigen arbeidsterrein en elk met zijn 

hem van God geschonken gave en taak arbeidt voor Hem in de verschillende sferen van het heil. 
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Uit de Schriften

DEEL XXII        No. 5        MEI 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 5. 

MIJN VADER WERKT. I. 

Mijn Vader werkt en ik werk ook. 

Joh. 5 : 17. 

 

Joh. 5 spreekt over Christus’ tweede optreden te Jeruzalem. Het eerste vinden we in Joh. 2: 13 tot 3: 

21. Toen had Hij de tempel gereinigd en was Nicodemus tot Hem gekomen. Daarna was Hij naar 

Samaria en Galilea gegaan. 4: 3-54 na eerst nog in Judea vertoefd te hebben 3: 22 tot 4: 3. Na onge-

veer een jaar begeeft Hij Zich andermaal naar Jeruzalem en geneest daar op de sabbat de kreupele 

van Bethesda. Dit leidt tot vervolging en men wil Hem doden, omdat Hij deze dingen: genezen en 

bevelen het bed op te nemen en mee te dragen, op de sabbat deed. In 5: 16 spreekt Christus het rijke 

woord: „Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.” 

 

Jeruzalems rabbi’s en nauwgezette Farizeeën en ook anderen zijn om Hem heen geschaard en ver-

nemen een woord dat hen geweldig treft: „Mijn Vader”. Dit is voor hen Godslasterlijk en nu willen 

zij Hem ook mede daarom doden. Vs. 18. In de rede van vs. 19-47 verdedigt Christus zich tegen 

hun misopvatting en bewijst Hij Zijn zending. Hij brengt hen tot zwijgen; niemand zegt meer iets 

terug. Op vs. 47 volgt een nieuw gedeelte. 

 

Jeruzalem begreep van de verhouding van de Zoon tot de Vader niets. Zij zagen niet dat wat Hij 

deed, God eigenlijk deed. Het werd slechts door Hem gedaan, uitgevoerd. De Vader en de Zoon zijn 

één, niet in persoon maar in willen en in werk. Zie hfdst. 10: 30. 

 

Voor ons heeft dit woord diepe zin. De Vader werkt: Niet alleen onderhoudt Hij Zijn schepping 

maar Hij werkt ook aan haar toekomst. Zo kan ze niet blijven. De vergankelijkheid die er is, moet 

opgeheven, de scheur der zonde moet geheeld, de zonde moet weggenomen, leed en kommer, ver-

drukking en benauwdheid, tranen en zuchtingen moeten ophouden. Hiertoe werkt God ook. 

Hij doet dit naar een vast plan. Dat heeft Hij gemaakt en daaraan houdt Hij Zich. Als we daar iets 

van mogen zien, vervallen een deel der moeilijkheden aangaande het Godsbestuur. Voor velen is er 

geen God, zij zien Zijn werk niet, noch in de natuur, noch in dat wat Hij doet met het oog op de 

toekomst. Nu is dit laatste ook niet zintuiglijk waarneembaar, het is alleen met het oog des geloofs 

dat men dit zien kan. Maar wie in Hem gelooft, die is verzekerd dat Hij werkt en moet er Hem voor 

danken. 

 

De Vader werkt en Hij zal niet rusten voor Hij Zijn werk volbracht heeft. Zie op tot, denk aan, ver-

laat u op deze werkende Vader want Hij is groot en verheven. 

P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 23. 

 

En hieruit vloeit dan iets voort wat Hem ontroert. Door met Zijn werk aan te vangen en wetende dat 

de wereld Hem verwerpen zal, op grond der O.T. openbaring en door de kennis van de mens die 

Hem intuïtief eigen is, vervreemdt de wereld nog meer van God en komt door Zijn verwerping nog 

schuldiger voor God te staan. Verlangde Hij ernaar voor velen tot een opstanding te worden, Zijn 

liefde deinst er voor terug voor duizenden tot een val te zijn. Wat zal Hij doen? Zal Hij Zijn licht 

voor de wereld verbergen opdat de glans ervan niemand verblinden en verteren moge? Zal Hij de 

volksgeest huldigen of althans ontzien om zo met Hosanna’s ontvangen te worden en als Israëls 

heilsvorst te worden begroet? Of zal Hij Zich in de wereld werpen om te behouden wat Hij kan 

maar tegelijk ook door duizenden verworpen te worden en uiteindelijk te sterven aan het kruis? 

Grote en zware strijd. Reeds voor Zijn optreden in de wereld treedt Zijn toekomstig lot Hem voor 

de geest. Zo doorleeft Hij reeds in Zijn binnenste de grote strijd Zijns levens. Is het een wonder dat 

Hij de eenzaamheid zoekt? 

 

Het waren dagen van verzoeking en strijd. Vinden we de kern ervan niet opgetekend in Jes. 49 en 

53?  

 

„Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt mijn knecht. Israël door wie Ik verheerlijkt zal worden. Doch Ik 

zeide: Ik heb tevergeefs gearbeid, Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk besteed.  Israël 
zal zich niet verzamelen laten" 49: 3-5. „Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem 

aanzagen zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. Een iegelijk was als ver-

bergende het aangezicht voor Hem. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Hij is af ge-

sneden uit het land der levenden.” Jes. 53.

 

Bijzonder in Jes. 49 worden de overleggingen van ’s Heren Gezalfde getekend en het zijn deze din-

gen geweest waarmee Hij verzocht is. De verzoekingen kwamen niet van binnen uit in Hem op 

maar ze werden van buitenaf tot Hem gericht. Ze gingen allen om en over het Messiasschap. Dat 

blijkt uit de laatste drie met hun „Indien gij” ’s. Indien gij dan de Messias zijt, weet ge wel wat u 

wacht. En indien gij de Messias zijt, zijt ge dan ook de Zoon Gods. Zijn deze een, of is de Messias 

een Mensenzoon en geen Godszoon. En hoe is het lijden te rijmen met de heerlijkheid. Dan komt 

Satan die zeker al meer dan eens geweest is. 

 

,,En werd veertig dagen verzocht van de Duivel”, zegt Luk. 4: 2. Zo ook Mark. 1: 13 ongeveer. Mt. 

4: 1 heeft: „Toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de 

Duivel”. Zijdelings ligt hierin hetzelfde besloten, n.1. dit: de verzoekingen zijn noch tot de laatste 

dag noch tot drie beperkt. Telkens weer is Satan gekomen en heeft de Zoon des mensen op allerlei 

wijzen beproefd. Maar ook telkens weer is hij gestuit op Christus’ geloof en vaste wil in de liefde 

Zijns Vaders te blijven en in Zijn gehoorzaamheid te volharden. Eindelijk, op de veertigste dag, als 

de strijd geëindigd schijnt, komt de verzoeker nogmaals met volle kracht op Hem af en grijpt Zijn 

hongeren als middel aan om Hem ten val te brengen. Het is een beslissende ure. Satan spant al zijn 

macht in om te winnen. Achtereenvolgens verzoekt hij Hem om eigenmachtig in te grijpen in ’s 

Vaders leiding t.o.v. de lichamelijke behoeften van Zijn Zoon, t.o.v. Zijn Messias openbaring (op de 

tempel) t.o.v. Zijn wereldzending (aanbidding). Maar Christus weet dat God Israël in de woestijn 

heeft doen hongeren om het te beproeven of het aan Hem zou vasthouden; Deut. 8: 2, 3. Hij weet 

ook dat Hij niet van de tempel zal neerdalen maar Zijn voeten eens op de Olijfberg zullen staan, 

Zach. 14, en dat niet Satan Hem de koninkrijken zal geven maar de Vader, Dan. 7: 14. Hij houdt 

Zich vast aan wat God gezegd heeft en wijst Satan af met een drievoudig woord uit Deuteronomium 

(8: 3; 6: 16; 6: 13 en 10: 20). Deze overwinning zette op de gehele verzoekingtijd de kroon. Chris-

tus is sterker dan Satan. Hij draagt de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, het 
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schild des geloofs en het zwaard des Geestes. En nu staat Hij daar. Nu kan Hij de wereld in- en te-

gemoet treden. Hij heeft ze reeds overwonnen. Hij zal arbeiden in de gemeenschap met Zijn Vader. 

Het is de vrucht van deze veertig dagen van verzoeking die tevens dagen waren van intense ge-

meenschapsoefening met God en waarin het gebed, al wordt dit niet vermeld, zeker de hoofdrol 

heeft gespeeld. 

 

3 Nog een tweetal uren van afzondering in de woestijn. 

 

Tot nu toe spraken we slechts van Zijn verborgen leven. Nu zijn we tot de beschouwing van Zijn 

openbare leven genaderd. Het eerste wat hierbij onze aandacht trekt zijn weer ’s Heren afzonderin-

gen in de eenzaamheid der wildernis. Op een ervan, die van Mark. 1: 35, wezen we reeds eerder aan 

het eind van hfdst. 2; hier wijzen we nog op een tweetal andere. 

 

Luk. 6 : 12, 13: ,,En het geschiedde in die dagen dat Hij uitging naar de berg om te bidden en Hij 

bleef de nacht over in het gebed. En als het dag geworden was, riep Hij Zijn discipelen tot Zich 

en verkoos er twaalf uit hen die Hij apostelen noemde.” 
 

De Heer had enige tijd in Kapernaüm vertoefd. Zijn gerucht was door het gehele omliggende land 

uitgegaan. Nu begeeft Hij Zich naar Jeruzalem om daar het Purimfeest bij te wonen. Hij kiest Zijn 

weg door de met het groen der ontluikende lente versierde landstreek die zich van Kapernaüm langs 

de oever van de zee van Genesareth uitstrekt. Een talrijke schare volgt Hem op Zijn schreden. Ge-

juich en gejubel omringt Hem. Er ontbrak weinig aan of men riep de grote Wonderdoener tot ko-

ning uit. Dit gedruis was evenwel weinig in overeenstemming met het karakter en de wens van Hem 

die niet riep noch Zijn stem op de straten verhief. Maar allerminst in deze gewichtige ogenblikken 

is Hij gestemd om naar dat gewoel en gejubel te luisteren. Hij verlangt de eenzaamheid en nauwe-

lijks is de avond gevallen of Hij ontwijkt de schare en beklimt de berg om te bidden. De naam van 

de berg wordt ons niet genoemd, maar dat hij dè berg wordt genoemd is niet zonder betekenis, ’t 

Was een welbekende hoogte waar Jezus zeker meermalen de nacht doorbracht in het gebed, Het 

was de berg Zijner gebeden, Zijn geliefkoosde bidplaats. Heilige bergkruin, welke woorden en ver-

zuchtingen hebt gij in de stilte der nachtelijke uren ten hemel horen klimmen! Nu  vooral is dat 

nachtelijk gebed verheven en groot. Jezus staat gereed een stap te doen die van de grootste beteke-

nis zal zijn, niet slechts voor Zijn eigen leven maar vooral voor het lot van Zijn Koninkrijk. Als het 

dag is, zal Hij uit de kring Zijner volgelingen een twaalftal kiezen die als Zijn uitverkoren discipe-

len altijd bij en met Hem zullen wezen en door Zijn bijzonder onderwijs en Zijn vertrouwelijke om-

gang daartoe opgevoed en voorbereid, later als Zijn gezanten zullen uitgaan tot Israël. De Heer 

voelt al het gewicht dezer keuze en Hij die nooit iets deed zonder Zijn Vader te raadplegen, voelt 

Zich ook nu gedwongen om Diens verborgen omgang te gaan zoeken. Daartoe beklimt Hij dan de 

berg. 

 

En daar op die berg weegt Hij onder het oog van de Vader de geesten dergenen die de Vader Hem 

reeds gegeven heeft als brede kring van volgelingen. Een voor een laat Hij ze aan Zijn geestesoog 

voorbijgaan. Reeds heeft Hij er elf uitgekozen. Nu nog de twaalfde. Dan verrijst voor Zijn oog het 

Schriftwoord van de man des vredes wiens woonstede woest zal worden en wiens ambt door een 

ander overgenomen moet worden (Hand. 1: 20; Ps. 69: 26; 109: 8) en moet Hij als laatste Judas 

kiezen, wetende dat die Hem eenmaal zou overleveren. Zo is des Vaders wil. En aan die wil ge-

hoorzaamt Hij. Moge het Hem lijden veroorzaken, Hij is gekomen om Gods wil te doen. Joh. 6: 38. 

Ook t.o.v. de keuze van Judas, welke met die der andere apostelen door een nacht van gebed is 

voorbereid.      P. 
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Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 17. 

h. Israëls herstel en de Dag des Heren. 

 
Enige tijd vóór de komst des Heren en het begin van het Koninkrijk op aarde, zal zich het vijfde rijk 

van Dan. 2 : 41- 43 vormen. Men weet dat het in het grote beeld voorgesteld wordt door de voeten 

ten dele uit leem, ten dele uit ijzer. 

 

Het zal een verdeeld rijk zijn, samengesteld uit 10 machten, die ook voorgesteld worden door de 10 

„hoornen” van het beest van Dan. 7 : 19-24. De opkomst van dit verdeelde rijk zal een teken zijn 

dat de tegenwoordige bedeling ten einde loopt, en dat de vervulling der profetieën weer begint. 

 

Israël, dat dan als volk terug zal zijn in het land, zal door God wederom als zijn bijzonder volk er-

kend worden. De Tempel zal dan ook herbouwd zijn. Dan begint de 70ste jaarweek van Dan. 9: 27, 

die eindigt met de „dag des Heren”, de „grote verschijningsdag” van Hand. 2: 20. 

 

Al de profeten hebben gesproken over een verschrikkelijke, maar korte, periode, die aan die dag 

vooraf gaat, en die een tijd van oordeel is voor Israël en de volken. De volgende lijst geeft de voor-

naamste teksten aan waar de uitdrukking „dag des Heren” gebruikt is. 

 

          Juda           Israël          Babel          Volken       De wereld 

Jes. 2: 12 

Joël 1: 15; 2: 1, 

11; 3: 14 

Zef. 1: 7, 14 

Ez. 13: 5 

Am. 5: 18, 20 

Mal. 4: 5 

Jes. 13: 6-9 Ob. 15 1 Thess. 5: 2 

2 Thess. 2: 2 

Op. 1: 10 

 

In Jer. 46 : 10 en Ez. 30 : 3 staat niet de term „dag des Heren” maar: een „dag voor de Here”. 

 

Jes. 2 : 12 en 17 vat een en ander samen: „Want de dag des Heren der heerscharen zal zijn tegen 

allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde ”. „En de hoog-

heid des mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden; en de Here al-

leen zal in die dag verheven zijn”. 
 

We nodigen de lezer uit al die Schriftdelen te lezen, en zodoende te zien dat Mat. 24 en het boek 

Openbaring over die zelfde periode spreken. Men zal zich in die dag verbergen voor het verschrik-

kelijke en het heerlijke van Gods majesteit: die dag zal een verwoesting zijn; de Almachtige zal de 

bewuste en rebelerende zondaar uitroeien: de wereld zal gestraft worden voor haar boosaardigheid, 

de goddelozen voor hun ongerechtigheid: de hoogmoed der stouten zal ophouden; de hovaardij van 

de verheven dictators zal vernederd worden. Babylon, eerst weer herbouwd, zal geheel vernietigd 

worden. De tijden der volken zullen tot hun einde komen. Die dag zal er een zijn van duisternis, van 

angst, van verwoesting en strijd. Eerst zullen de volken Jeruzalem aanvallen en innemen, maar dan 

verschijnt de Here met zijn heiligen op de Olijfberg, die in tweeën gespleten wordt. 

 

Mat. 24 beschrijft de inleiding van die dag. Vers 15 verwijst naar de profetie van Daniël. Vers 16 

handelt over Judea en toont dat Israël het land weer bewoont. De sabbat wordt gevierd (vs. 20). 

Onmiddellijk na de grote verdrukking komt de Zoon des mensen met kracht en grote heerlijkheid. 

Al die gebeurtenissen geschieden in enkele jaren, het dan levende geslacht zal niet voorbijgaan tot-

dat al deze dingen geschied zijn (Mat. 24: 34). Joh. 16: 23 spreekt ook over die dag. De „vrouw” 

(vs. 21, d.i. Israël) zal in benauwdheid zijn (zie Jer. 30: 7; Mat. 24: 8). 
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Bijna het gehele boek Openbaring spreekt over die dag en de korte periode die er aan voorafgaat. 

Men moet in dit boek niet het verleden of het heden, willen zoeken, maar wel de toekomst, alles 

vergelijkende met de inhoud der profetie. Dan zal veel duidelijk worden, dat anders nagenoeg onbe- 

grijpelijk is. Bijna alles betreft Israël; als het weer in het land en Gods volk is. 

 

We lezen over de werkzaamheid der geestelijke wereld en vinden er alle tekenen die de komst van 

het Koninkrijk aankondigen. De Tempel is dan herbouwd (Op. 11: 1, 2). De valse profeten en le-

raars krioelen (2 Petr. 2; 1 Joh. 4: 2, 3), en niet alleen zijn er anti- Christussen (1 Joh. 2), maar ten 

slotte ook de Anti-Christus (2 Thess. 2). Dan zal zich herhalen wat in de tijd van Noach gebeurde 

(Mat. 24: 37), inbegrepen een actieve tussenkomst van boze geesten. Het zal de laatste poging van 

Satan zijn om het Zaad der vrouw te overwinnen, en hij zal hopen zijn troon op te richten waar de 

Here eenmaal de zijne zal hebben (Op.2: 13; 13: 2; 16: 10). 

 

In de grote verdrukking zal Israël zich bekeren, zich tot God wenden en zeggen: „Gezegend is Hij, 

die komt in de naam des Heren” (Mat. 23: 39). Het is de voorwaarde die vervuld moet worden 

opdat Christus moge komen en dat volk verlossen. 

 

De profetieën van Daniël worden in die tijd ook vervuld. De grote stad Babylon wordt in één uur 

volledig verwoest (Op. 18: 19). Na de eindstrijd van Armageddon, worden Beest en Valse Profeet 

in de poel des vuurs geworpen (Op. 19: 20) en Satan gebonden en in de afgrond geworpen (Op. 20: 

1-3). 

 

De zonen Gods (Joden en Heidenen) van die tijd, zien al deze dingen en weten dat de komst van 

Christus en van het Koninkrijk nabij zijn (Mat. 24: 33). Ze verwachten dan elke dag veranderd en 

opgenomen te worden, de Here tegemoet in de lucht (1 Thess. 4: 17) als Hij met zijn heilige engelen 

zal komen (Mat. 24: 31; 2 Thess. 1: 7) en met sommigen die met Hem geopenbaard zullen worden 

in heerlijkheid (Kol. 3: 4). 

 

Michaël, de Archangel, die voor de kinderen Israëls staat (Dan. 12: 1), is dan aanwezig (1 Thess. 4: 

16) om ze te helpen bevrijden. De bazuin zal slaan (Mat. 24: 31; 1 Kor. 15: 52; 1 Thess. 4: 16); 

sommigen staan op uit de doden, sommige levenden worden veranderd, en samen worden ze opge-

nomen in de wolken, de Here tegemoet (1 Thess. 4: 16, 17). Kort daarna komt Hij dan op aarde. 

 

De koninkrijken der wereld komen dan in het bezit van de Here (Op. 11: 15) en Hij zal Koning over 

de ganse aarde zijn (Zach. 14: 9). Zo eindigt de „tegenwoordige boze aioon” (Gal. 1: 4). Israël zal 

door de verdrukking tot bekering geleid worden en het Koninkrijk, dat Adam reeds had moeten 

doen komen, zal eindelijk beginnen. God zal dan de gehele toekomende aioon voortgaan Israël te 

gebruiken om een grote massa mensen op aarde tot de nieuwe geboorte te voeren. Maar de recht-

streekse weg tot de hogere zegeningen, behorende tot de sferen der nieuwe schepping en der vol-

maaktheid, zal waarschijnlijk toegankelijk blijven voor de enkelingen, zodat de Here ook in de toe-

komende aionen de uitnemende rijkdom zijner genade zal betonen (Ef. 2: 7). 

 

V. DE TOEKOMENDE AIOON. 
 

De Zoon des mensen is gezeten op de troon zijner heerlijkheid (Mat. 19: 28; 25: 31) en de 12 Apos-

telen bekleden dan ook tronen om de 12 stammen Israëls te leiden. Het is de algemene wederge-

boorte der aarde, de tijd der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond 

van al zijn heilige profeten der aioon. (Hand. 3: 21) Abraham is dan ook opgestaan en zo kunnen 

dan de beloften die de Here hem deed, in vervulling gaan. Hij bezit dan het gehele land Kanaän ge-

durende de gehele aioon (Gen. 17: 8) en al de geslachten der aarde worden in hem gezegend. 
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Dit alles betreft de aardse sfeer. Maar Abraham is ook erfgenaam der wereld (Rom. 4: 13), omvat-

tende aarde en hemel. Met hem wordt dan ook zijn zaad gezegend, dat vergeleken wordt met de 

sterren des hemels. (Gen. 15: 5; Hebr. 11: 12) 

 

We hebben in Hoofdstuk IV in het kort nagegaan wat de profeten verkondigden aangaande Israëls 

herstel in het land. We hebben ook het begin der vervulling dezer beloften nagegaan in de Evange-

liën en de Handelingen. Nu pas is de vervulling volledig. Israël zal in die aioon niet meer verdeeld 

zijn, zoals vroeger, maar zal een zichtbare eenheid vormen op aarde. (zie Jer. 3: 18; 31: 1 enz.)  

Die eenheid zal als centrum hebben de Koning aan Wie alle volken onderworpen zullen zijn. David 

zal dan heersen. (2 Sam. 7: 16; Jer. 30: 9) 

 

De schepping zal dan vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der verderfenis. (Rom. 3: 21) Men 

herinnert zich de oude beloften: „Het land zal zijn inkomst geven, en het geboomte des velds zal 

zijn vrucht geven; en de dorstijd zal u reiken tot de wijnoogst, en de wijnoogst zal reiken tot de 

zaaitijd” (Lev. 26: 4, 5 ). Aangezien Israël nu alle geboden getrouw volgt en in praktijk brengt, kan 

dit alles werkelijkheid worden. Zo ook de gezichten der profeten: ,,De velden zijn bekleed met kud-

den, en de dalen zijn bedekt met koren” (Ps. 65: 14). „De woestijn en de dorre plaatsen zullen 

hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos” (Jes. 32: 15). 

,,En de wolf zal met het lam verkeren" (Jes. 11: 6-8; 35: 9). 

 

Dat er ook een grote verandering in de natuur plaats grijpt, blijkt uit het feit dat het licht der maan 

zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zevenvoudig zal zijn (Jes. 30: 26). 

 

Het zal een tijd van gerechtigheid en vrede zijn (Ps. 72: 1-4), wat in onze aioon niet mogelijk is 

omdat de mens dit probeert te bereiken in eigen kracht, zonder de Here. 

 

We hebben reeds herinnerd aan het feit dat de duur van het leven verlengd zal zijn en waarschijnlijk 

van dezelfde grootte orde zal zijn als gedurende de tweede aioon(Jes. 65: 20; Ps. 92: 13-15). Israël 

zal vermenigvuldigd worden (Jes. 60: 22) en na de wedergeboorte, geestelijke kracht van boven 

ontvangen (Deut. 30: 6) omdat hun zonden zullen vergeven zijn (Jes. 33: 24). 

 

Zoals we reeds gezien hebben, moet Israël ook in die aioon de Wet onderhouden (Jes. 2: 2), maar ze 

zal dan in hun hart geschreven zijn en ze zullen niet meer al de voorschriften in eigen kracht willen 

volgen, maar door de kracht van de Geest. Het Nieuwe Verbond vervangt namelijk het Oude Ver-

bond. Voor wat betreft hun nationaliteit blijven ze allen Joden, maar naar hun geloof zijn ze Chris-

tenen. Israël is dan werkelijk een koninkrijk van priesters (Ex. 19: 6) en door hen zal de aarde vol 

zijn van de kennis des Heren (Jes. 11: 9; 29: 24). Ze zullen herders zijn naar Gods hart (Jer. 3: 15), 

onder de goede Herder (Jes. 40: 11), de grote Herder (Hebr. 13: 20), de overste Herder (1 Petr. 5: 

4). 

 

Israël zal dan heersen over de volken en door hen gediend worden (Ps. 45: 17), maar het zal niet 

zijn uit eigen belang, maar tot zegen der volken (Ps. 96: 3). Mat. 28 : 19 zal dan vervuld worden en 

die wereldevangelisatie zal bekrachtigd worden door tekenen en krachten. Dan pas zal er op aarde 

een algemene, zichtbare Kerk zijn, met een zichtbaar Hoofd. 

 

Na de 1000 jaar, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden (Op. 20: 3, 7) en zal de volken 

verleiden (Ez. 38: 8-12) en ze vergaderen tot de oorlog tegen Jeruzalem. Maar vuur zal dan neder-

dalen van God uit de hemel en ze verslinden. De duivel, die hen verleidde, wordt dan geworpen in 

de poel des vuurs en sulfers (Op. 20: 10). Dan komt het oordeel voor de grote witte troon, voor hen 

die nog geen deel gehad hebben aan de vroegere opstandingen. Mogelijk duurt dus de toekomende 

aioon langer dan 1000 jaar. 
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God heeft een eerste doel bereikt: de nieuwe geboorte van een massa mensen en, in zekere zin, van 

de gehele aarde. Wat Adam had moeten doen, heeft de Zoon verwezenlijkt. Hij heeft als Koning 

geheerst totdat Hij al de vijanden onder zijn voeten heeft gelegd (1 Kor. 15: 25). 

 

Bijna alles wat we hierboven hebben samengevat betreft de aarde, maar het spreekt vanzelf dat zij 

die tot de hemelse sfeer behoren niet werkeloos blijven. In tegendeel, Abraham en al degenen die 

met hem gezegend zijn (Gal. 3: 9) en die gekomen zijn tot de rechtvaardiging door het geloof in 

Jezus Christus, volbrengen hun opdrachten ook op aarde. Hun werking kan tot gevolg hebben aller-

lei wonderen, verschijningen, krachtige daden, waarvan de tijden der Evangeliën en der Handelin-

gen slechts een zwak afschijnsel geven (Hebr. 6: 5). Ook de engelen, die gedienstige geesten zijn, 

zullen uitgezonden worden om dergenen wil, die de behoudenis beërven (Hebr. 1: 14). 

 

Tenslotte zullen zij, die in het overhemelse in Gods rechterhand geplaatst zijn, in die aioon de uit-

nemende rijkdom van Gods genade betonen (Ef. 2: 7). Daar ze met de Here vereenzelvigd zijn, ne-

men ze deel aan al zijn werkzaamheden, ook op aarde. 

 

We zien dus gedurende de toekomende aioon de drie groepen gelovigen, die elk een eenheid vor-

men en die in verschillende mate met de Here in gemeenschap staan: op aarde Israël en de weder-

geborenen uit de volken, in de hemel de „zonen” die met Abraham gezegend zijn, in het overhemel-

se zij die gekomen zijn tot de maat van de volle wasdom der volheid van Christus. Allen zijn chris-

tenen en vormen in die zin één groep, maar ze bevinden zich op verschillende gebieden van de weg 

der behoudenis, dat is der gemeenschap met Christus. De „zonen” bevinden zich reeds in de sfeer 

van zegening der 5de aioon, terwijl zij die zich in Gods rechterhand bevinden als leden van het Li-

chaam waarvan Christus het Hoofd is, reeds deel hebben aan de volmaakte staat waar God alles in 

allen is. Men ziet dus hoe de onderscheiding in verticale richting (in de positie) overeenstemt met 

de onderscheiding in horizontale richting (in de aionen). 

Individueel kunnen de gelovigen in alle tijden van de éne sfeer in de andere verplaatst worden (de 

overhemelse sfeer was echter pas toegankelijk na de tijd der Handelingen), maar de massa gaat door 

de aionen om Gods einddoel te bereiken. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

door G. J. P. 

No. 9. 

 

Paulus legde op de samenkomst met de steunpilaren der Jeruzalemse en Joodse gemeente hun het 

evangelie voor dat hij predikte. Het evangelie dat zij predikten kende hij. Dat was in de Profeten 

beloofd en daarvan had hij t.o.v. de bediening voor die tijd kennis genomen. Het zijne was hun ech-

ter onbekend, maar ze hoorden hem aan en aanvaardden hem. Ze zagen dat er twee evangeliën wa-

ren, dat der Besnijdenis voor Israël, dat der Voorhuid voor de Volken zolang Israëls gedeeltelijke 

verharding er was. 

 

Het evangelie der Besnijdenis. 
 

Als we de Handelingen nagaan, vinden we wat de Twaalf aan Israël predikten, althans de korte sa-

menvatting. Hand. 2: 26: ,,Zo wete dan het ganse Huis Israëls dat God Hem tot een Heer en 

Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt”. Hand. 3: 19-21: „Betert u dan 

en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat (niet: wanneer, zoals de St. Vert. 

zet) de tijden der verkoeling (verkwikking) mogen komen van het aangezicht des Heren en Hij u 

moge zenden Jezus Christus die u te voren gepredikt is”. Hand. 10 : 42, 43: „En heeft ons gebo-

den het volk te prediken en te betuigen dat Hij is degene die van God verordend is tot een rechter 

van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de Profeten dat een iegelijk die in Hem gelooft 
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vergeving der zonden ontvangen zal in Zijn naam”. 

 

Dit evangelie is het eerst gepredikt door Johannes de Doper: „Bekeert u want het Koninkrijk der 

hemelen is nabij gekomen” Mt. 3: 2, 5-11; Lk. 3: 1-18. Nadat Johannes was overgeleverd, moest 

de Heer Jezus zijn taak overnemen. Mt. 4: 12-16; Mk. 1: 14, 15. 

 

Het houdt meer in dan dit alleen. Christus kwam om te beginnen wel om de armen het evangelie te 

verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, gevangenen vrijheid te prediken, de blinden 

het gezicht, de verslagenen henen te zenden in vrijheid. Dit was het aangename jaar des Heren. Lk. 

4: 18, 19. Maar na de dag der wrake zou er nog meer volgen: herstel van stad en land, van priester- 

en koningschap. Jes. 61 en 62; Ez. 37: 12-14, 15-28; 36: 24-38; Lk. 1: 31-33. 

 

In de zegeningen van dit Koninkrijk zullen ook de andere volken delen. Paulus wijst hierop in Rom. 

15 en citeert hiervoor teksten uit het O.T. n.1. 2 Sam. 22: 50 (Ps. 18: 50); Deut. 32: 43; Ps. 117: 1; 

Jes. 11: 10. Zij zullen eenmaal naar Jeruzalem opgaan om naar ’s Heren wet te vragen. Jes. 2: 1 

(Mich. 4:1). Sommigen hunner zullen zelfs priesters worden. Jes. 66: 19. 

 

Voor de Volken heeft Christus Zijn discipelen ook een opdracht gegeven. Ze luidt: „Gaat dan he-

nen onderwijst al de volken, dezelve dopende in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heili-

gen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” Mt. 28 : 19. Deze is nog on-

vervuld en is gegeven met het oog op de toekomstige wereldevangelisatie. Ook Mk. 16: 15 wijst 

hier op: „Gaat henen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen” zie ook vs. 

16-18. Dit alles en nog meer behoort tot het evangelie der Besnijdenis. 

 

In dit evangelie heeft Israël de eerste plaats. Dit volk zal een priesterlijk-koninkrijk zijn om de Vol-

ken tot God te leiden. Mt. 28 en Mk. 16 wijzen hierop. Dan zullen de Volken van jaar tot jaar op-

gaan in hun vertegenwoordigers om de Here te Jeruzalem te aanbidden en om te vieren het feest der 

loofhutten. Zach. 14. Eenmaal zal Zijn Naam groot zijn onder alle Volken en zal Hem reukwerk 

toegebracht worden aan alle plaats en een rein spijsoffer. Mal. 1:11. Maar vooraf zal Israëls pries-

terlijke en Koninklijke macht zich tot de Volken uitgestrekt hebben. 

 

Om deze taak te kunnen vervullen, moest en moet Israël van Boven geboren worden. Joh. 3. Deze 

geboorte van Boven, meestal „wedergeboorte” genoemd, al staat dit woord niet in Joh. 3, wordt 

bewerkt door de Geest. Joh. 3: 8. (Men lette er op dat in vs. 8a niet moet staan: ,,de wind blaast”, 

maar: „de Geest blaast waarheen Hij wil”). Eerst door deze hergeboorte is het mogelijk Jezus als 

de Christus te erkennen, 1 Joh. 5: 1, en de woorden Gods te horen, Joh. 8: 47. Zij die daartoe in 

Christus’ dagen en in de Handelingentijd zijn gekomen, zijn de eerstelingen Zijner schepselen, Jak. 

1:18. Eenmaal komt de grote oogst onder het Nieuwe Verbond. Jer. 31: 31-34. Zie ook Ez. 36. 

 

De „wedergeboorte” behoort tot de „aardse dingen” Joh. 3: 12. Niet dat ze uit de mensen zou op-

komen op de wijze der Rozenkruisers die zichzelf moeten trachten te wederbaren (alsof een kind 

zichzelf zou kunnen verwekken) maar het is een genade voor de aardse sfeer des heils. Het Paulini-

sche evangelie reikt verder en is voor de hemelse sfeer. 2 Kor. 5. 

 

Voor het Koninkrijk geldt de wet. Deze is Israël tot „eeuwige inzetting” gegeven. Christus Zelf 

zegt, dat Hij niet gekomen is de wet of de profeten te ontbinden maar om die te vervullen. Dat is: 

om ze vol te maken. Mt. 5: 17. In de Bergrede heft Hij de wet dan ook niet op maar verscherpt ze 

als de Meerdere dan Mozes. 

 

Indien Israël het aanbod van het Koninkrijk had aangenomen, waren al de genoemde en andere 

voorzeggingen in vervulling gegaan. Het heeft echter èn het Koninkrijk èn de persoon van de Ko-

ning verworpen, zowel in de Evangeliën als in de Handelingen toen het opnieuw werd aangeboden. 
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Het evangelie der Voorhuid, 
 

Naast dit evangelie der Voorhuid staat nu een ander. Dit is een blijde boodschap van een geheel 

andere aard. Het leidt ook tot een andere sfeer. Het is daarbij een dubbele boodschap: voor hen die 

in de Besnijdenis zijn en wandelen in de voetstappen des geloofs van de grote voorvader Abraham 

toen hij nog onbesneden, niet-Jood, was en voor hen die mede in hem hun vader erkennen; voor 

diegenen in de Besnijdenis die zich door de wet van Mozes ter dood zien verwezen en voor hen uit 

de Voorhuid die zich door de wet des gewetens veroordeeld gevoelen. In één woord, voor allen die 

zich in wezen goddelozen voelen. Zegt Petrus tot Cornelius dat ieder die God vreest en gerechtig-

heid werkt Hem aangenaam is, Hand. 10: 35, Paulus heeft een boodschap voor allen die gezondigd 

hebben, die voelen dat het van hun kant uitgesloten is Gods gerechtigheid te verkrijgen, die zien 

waarom Gods heerlijkheid gedorven wordt. Paulus’ evangelie zet de diepere zin van Christus’ lij-

den, sterven, dood en opstanding uiteen voor hen die geroepen worden tot de eerstelingen der nieu-

we schepping. 

 

Er is verschil tussen wedergeboorte en rechtvaardiging.

Wedergeboorte is een zeker herstel in de oude schepping, rechtvaardiging stelt in de nieuwe schep-

ping, dan is het oude voorbijgegaan en alles nieuw geworden. Is het geloof tot in Christus genade 

(der wedergeboorte), de rechtvaardiging, de toerekening van Christus’ gerechtigheid ook in Zijn lij-

den en sterven geopenbaard, is overvloed van genade. Rom. 5:17. Deze geeft daarbij geen aardse 

positie in het Koninkrijk maar een hemelse, een Huis eeuwig (aionisch) in de hemelen, 2 Kor. 5. 

 

We komen in het vervolg hierop nog nader terug. Nu moest een enkel woord volstaan om enigerma-

te het verschil aan te geven. 

 

Het Evangelie der Voorhuid is een grote stap vooruit op de weg der behoudenis. Men ziet deze weg 

tegenwoordig zo weinig dat het Paulinische evangelie dreigt geheel verdonkerd te worden. Dit heeft 

ten gevolge dat men ook in het geestelijke leven geen lijn en leiding meer kan aangeven. We willen 

in het kort het verschil en daarmee de stadia aangeven: Door wedergeboorte wordt men kind van 

God, door rechtvaardiging zoon van God. Door wedergeboorte verkrijgt men aards aionisch leven, 

door rechtvaardiging hemels aionisch leven, door wedergeboorte beërver van het gezegende aard-

rijk, door rechtvaardiging beërver van het Vaderhuis. 

 

Was de positie van het kindschap in het O.T. zo omsluierd, die van het zoonschap was het nog 

meer. Paulus’ evangelie verspreidt echter een groot licht hierover. Dat licht hield hij de heidenen 

voor en tevens voor diegenen in Israël die Abraham volgden in de voetstappen van zijn geloof toen 

hij nog onbesneden was. 
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DEEL XXII        No. 6        JUNI 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 6. 

MIJN VADER WERKT. II 

Mijn Vader werkt en ik werk ook. 
Joh. 5:17. 

 

De Vader werkt. Hij werkt al zeer lang. Hij bewerkte de schepping. Hij schiep Adam, Hij werkte in 

de grote Vaders voor de Vloed, Hij riep en bearbeidde Israël en voerde er Zijn raad mee uit. Toen 

zond Hij Zijn Zoon in de wereld en deed Hem optreden onder het oude Verbondsvolk. Maar Zijn 

werk werd niet verstaan en toen Christus er van sprak en het enigermate voor hen verklaarde, zwe-

gen zij wel stil maar stemden niet met Hem in. 

 

De Vader werkt. Zijn werk is doorgegaan. Hij heeft gewerkt in Christus’ kruisiging, door de be-

paalde raad en voorkennis is Christus veroordeeld. Hij heeft gewerkt bij het Pinksterfeest, toen 

kreeg men de belofte des Vaders, Hij heeft gewerkt bij Saulus’ roeping en deze tot uitverkoren vat 

bestemd om te zijn prediker, apostel en leraar der Heidenen. En waarop zullen we nog meer in de 

Schrift wijzen. 

 

De Vader werkt. Ook nu. Hij roept naar Zijn voornemen zondaars uit de duisternis tot Zijn wonder-

baar licht, Hij maakt geestelijk doden levend,Hij zet Zijn eens begonnen werk voort. Hij werkt in 

het willen en werken naar Zijn welbehagen. 

 

De Vader werkt. Hij werkt in deze wereld. Hij is reeds eeuwen lang bezig aan het grootste kunst-

werk dat er is: van rebellen trouwe onderdanen in Zijn koninkrijk, van goddelozen rechtvaardigen, 

van zondaars pronkjuwelen Zijner genade maken. 

 

De Vader werkt. Hij werkt aan de toekomst der wereld. Zal deze wereld een toekomst hebben, dan 

kan deze er alleen zijn door het werk van de Vader. Welnu, Hij is bezig de groepen te bereiden wel-

ke Hem zullen dienen in de oplossing der wereldproblemen. Israël zal de wereld met goederen ver-

vullen, Gods heiligen zullen haar rechtvaardig oordelen en rechtzetten, het Lichaam zal de overhe-

den en machten Gods veelvuldige wijsheid verkondigen. 

 

De Vader werkt. Welaan dan gij gelovige die misschien zuchtend Uw weg gaat of die Uw vertrou-

wen verloren hebt, als Petrus ziende op de golven waarop u hebt menen te kunnen lopen maar waar-

in u verzinkt, de Vader, meer nog, uw Vader, werkt. En als Hij werkt, wie zal het dan keren. Hij 

wordt niet moede. En zij die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Geestelijk en licha-

melijk. Het ene kan reeds nu, het ander gebeurt volkomen in de opstanding. Ook dit is het werk van 

de Vader. 

P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 24. 

 

2 Mt. 14 : 13: ,,En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar  

                       te scheep naar een woeste plaats alleen”. 
 

Niet lang daarna ontving Christus het treurige bericht dat Johannes door Herodes was onthoofd. Dit 

is, volgens de ongewijde geschiedenis, gebeurt in de kerker van de vesting Macherus. De Johannes 

jongeren brengen de Heer deze tijding terwijl Hij Zich aan de oever der zee van Tiberias bevindt. 

Nu begeeft Hij Zich met Zijn discipelen naar de woestijn van Bethsaida tegenover Kapernaüm ge-

legen om daar in de eenzaamheid der natuur niet slechts ongestoord met Zijn jongeren over die ge-

beurtenis te kunnen spreken, maar zeker bovenal om daar in stille afzondering Zijn bewogen hart 

voor de Vader te kunnen uitstorten. Was het een wonder dat Hij daarvoor diepe behoefte gevoelde? 

Was Hij niet door innige banden aan Zijn voorloper verbonden? Moest Zijn fijngevoelig, heilig en 

liefdevol hart niet gruwen van de macht der zonde welker slachtoffer de Johannes de Doper gewor-

den was? Zag Hij niet in de moord op Johannes gepleegd het voorspel van Zijn eigen lijden en ster-

ven? Daar zit Hij in de eenzaamheid. Het beeld van de grote martelaar verrijst voor Zijn geest. Maar 

tegelijkertijd ook het beeld van de van God vervreemde wereld, die in de persoon van Herodes de 

grootste der profeten de martelaarskroon op de slapen had gedrukt. Hij treurt over de verloren 

bloedverwant en de gevallen heraut maar niet minder over de duisternis der wereld die de „bran-

dende en lichtende kaars” niet had kunnen verdragen. In de ure van deze sterke gemoedsbeweging 

kent de Zoon een toevlucht waar Hij licht en troost en sterkte kan vinden. Het is de gemeenschaps-

oefening met Zijn Vader. Daar beklimt Hij dan een hoogte reeds meer dan eens door Zijn gebeden 

gewijd, verheft het oog ten hemel en terwijl Zijn geest zich op de vleugelen van het gebed verheft, 

daalt de vrede Gods opnieuw versterkend in Zijn hart en verheldert zich Zijn oog. In het licht Zijns 

Vaders ziet Hij het einde van de macht der duisternis en aanschouwt Hij de hand des Eeuwigen die 

ook langs de donkere doodsweg Zijn Dienaar zodanig zal geleiden dat uit de duisternis het licht en 

uit het lijden de heerlijkheid geboren wordt. 

 

Niet lang laat men de Heer met rust in de eenzaamheid. Welhaast zoeken de scharen Hem daar en 

de anders zo stille woestijn van Bethsaida wordt het toneel van een grote beweging. Meer dan 5000 

komen toe en onder hen zijn vele ongelukkigen die bij Hem redding en genezing zoeken. En wat 

doet de Heer? Geeft Hij Zijn discipelen bevel aan de schare te zeggen dat Hij niet gestoord wil wor-

den? Neen, hoe graag Hij verder de dag in weemoedige rust had doorgebracht, nieuwe arbeid 

wacht. Leven is bij Hem werken en om Zijn gebed vergeet Hij Zijn levenstaak niet. Ontferming 

vervult Zijn ziel en Hij geneest hun zieken. Hij verstaat de grote kunst der liefde om eigen lijden in 

de deelneming aan dat van anderen te vergeten. Zijn oog rust met zachtmoedige liefde in barmhar-

tigheid op deze schapen zonder herder en van de lippen waarop straks het gebed zweefde dat van 

eigen ontroering getuigde, vloeit zeker weer de stem der uitnodigende liefde die herhaalde: ,,Komt 

herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven ”. Mt. 11: 28. Eindelijk 

verkwikt Hij hen ook lichamelijk door een wondervolle spijziging met brood en vis. Mt. 14, Mk. 6 

Lk. 9, Joh. 6. 

 

Heeft Hij zo weer de dag gewerkt, toen de avond begon te dalen, roept Zijn hart ook weer tot God 

uit. Is Hij ‘s morgens in Zijn gebeden gestoord, de nacht behoort aan Hem en daarin zet Hij het ge-

sprek met de Vader voort. Hij wil weer alleen zijn, helemaal alleen. De discipelen zendt Hij naar de 

overzijde, straks zal Hij hen volgen, al zegt Hij dit niet, en dan bidt Hij weer op de berg van de 

avond (d.i. ± 6 uur) tot de vierde nachtwaak (± 3 uur) Mt. 14: 25. Op de hoogte is Hij de schare 

ontweken die Hem met geweld koning wil maken, een verzoeking die tot Hem gekomen is. In de 

nachtelijke stilte onder de sterrenhemel bidt Hij en vraagt om verdere leiding. Dan wordt Hem de 

weg verder getoond en lezen we van een ongedacht wonder: Hij betreedt de woelige zee en wandelt 
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enige kilometers over het water om het scheepje met de discipelen te bereiken. En in Kapernaüm 

gekomen houdt Hij daar Zijn rede die bij velen de lust om Hem koning te maken ontneemt, ja die 

hen zelfs van Hem vervreemdt. Hij heeft inmiddels in het gebed draagkracht gekregen om dit te 

doorstaan, ja zelfs om een Judas die toen ook heen had moeten gaan verder te dragen. Joh. 6: 66-71. 

P. 

 

Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 18. 

VI. DE NIEUWE SCHEPPING. 
 

Ziehier wederom een radicale verandering, zowel in de natuur als in de mensen. 

 

De vijfde aioon wordt genoemd ,,de dag Gods”, uit hoofde (niet „in welken”) waarvan „de heme-

len, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten” 
(1 Petr. 3: 10-12). Noch de aarde, noch de hemel worden vernietigd. Ze worden veranderd. De 

Apostel voegt er dan ook bij: „Maar we verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont”. Dit stemt ook overeen met de gezichten van Jo-

hannes: ,,En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Op. 21: 1). Aangezien Johannes juist 

gesproken had over een „poel des vuurs ” aan het einde der toekomende aioon, kan men dit in ver-

band brengen met de wereldbrand van Petrus. Wie kan behouden worden? Alleen zij wier lichaam 

aan die verbranding kan weerstaan, dat wil zeggen zij die, na met Christus gestorven te zijn, ge-

rechtvaardigd zijn en wier lichaam veranderd is, hetzij gedurende hun leven, hetzij na de op-

standing, Ze hebben dan een geestelijk lichaam, dat geheel andere eigenschappen heeft dan ons te-

genwoordig stoffelijk lichaam. Dit lichaam zal niet beschadigd worden door het vuur, evenmin als 

dat van de Here als Hij met de drie vrienden van Daniël in de vurige ogen van Nebukadnézar wan-

delde (Dan. 3: 25). 

Allen die gedurende die vijfde aioon leven, zullen dus verder gekomen zijn dan de wedergeboorte 

en zullen zonen Gods zijn. Ze behoren dus tot de hemelse sfeer. Deze strekt zich nu uit tot de aarde 

en neemt de aardse sfeer in zich op. We zien dan ook dat het „nieuwe Jeruzalem” dat tot dan toe 

,,boven” was (Gal. 4: 26) en tot de hemelen behoort (Hebr. 11: 16; 12: 22; 2 Kor. 5: 1), nu op aarde 

nederdaalt (Op. 21: 2). 

De geïnspireerde schrijvers hebben noodzakelijkerwijze woorden moeten gebruiken, die ons bekend 

zijn en die eigenlijk de dingen onzer aioon aanduiden, om de luister van die stad te beschrijven. 

Daar alle dingen dan geheel nieuw zullen zijn en geheel zullen verschillen van wat we kennen, 

spreekt het vanzelf, dat wij die dingen niet naar hun wezen kunnen begrijpen. We voelen hier de-

zelfde onmacht dit alles goed te verstaan, als we reeds in verband met de eerste aioon hebben ont-

moet, toen Ezechiël en Jesaja beproefden ons de „overdekkende Cherub” te beschrijven, die, na zijn 

val, Satan genoemd wordt. De tweede en de vierde aioon vallen nog min of meer in ons kenvermo-

gen, maar de eerste en de vijfde ontsnappen ons totaal. Indien ze nu, door ons, wel begrepen konden 

worden, zouden ze ons peil niet overtreffen. 

En toch doet de Apostel een poging om ons een zekere gedachte te geven van die heerlijke toestand. 

Allereerst kan hij vermelden wat er niet is: geen zee, geen lijden, geen dood, geen rouw, geen ge-

krijt, geen moeite, geen tempel, geen nacht, geen vervloeking, geen zonde. Verder kan hij zekere 

algemeenheden zeggen: God „woont” bij de mensen, de heerlijkheid Gods verlicht de „stad” (wat 

uitlegt waarom er geen duisternis is en noch zon, noch maan licht hoeven te geven). Dit alles kan 

dienen om ons te doen inzien dat het hier een heerlijkheid betreft, die niet in graad, maar in aard, de 

reeds prachtige toestand van de vierde aioon overtreft. 
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We hebben hier iets dat overeenstemt met de oorspronkelijke schepping, waar de zonde haar intrede 

nog niet gedaan had. 

Maar God is nog niet alles in allen, de volkomenheid is nog niet bereikt. We zien dan ook, dat er 

nog een „boom des levens” is waarvan de „bladeren” tot „genezing” der volken dienen. De afwe-

zigheid van rouw, pijn en dood, toont dat het hier niet gaat over een genezing van ziekte, maar wel 

over een hulp die toelaat de volle heerlijkheid dier aioon te bereiken. 

Gedurende de vierde aioon regeert reeds de Here. Op het einde van die aioon wordt al het zondige 

vernietigd en alle vijandelijke heerschappij, macht en kracht te niet gedaan (1 Kor. 15: 24, 25). De 

dood zelf is verslonden tot overwinning als al de nog bestaanden tot onverderfelijkheid en onsterfe-

lijkheid gekomen zijn (Op. 21: 4). Het „vuur” heeft het overige verslonden. 

Na de vierde aioon zal de Here niet ophouden te regeren (Hebr. 1: 8), al heeft Hij het Koninkrijk 

aan de Vader overgegeven (1 Kor. 15: 24). Inderdaad, in de vijfde aioon wordt er nog gesproken 

van „de troon Gods en des Lams" (Op. 22: 1, 3). De Zoon regeert dus met de Vader. 

 

VII GOD ALLES IN ALLEN. 

In onze andere uitgaven (Het Onderwijs van de Apostel Paulus en De Weg der Behoudenis) zullen 

we meer in het bijzonder nagaan wat betrekking heeft op de verzoening. We willen er nu alleen op 

wijzen dat er twee graden van verzoening zijn, in het Grieks uitgedrukt door de woorden „katal- 

lasso” en „apokatallasso”. De eerste graad betreft het ophouden van de vijandelijke houding die 

God moet aannemen ten opzichte van het zondige schepsel. Want God is verzoend door de dood 

van zijn Zoon, onafhankelijk van de houding van de mensen. De troon Gods is nu een genade- 

troon. Inderdaad, zijn liefde kan nu rechtvaardiglijk werken omdat Christus gestorven is voor onze 

zonden. Die verzoening is dus voor allen. Maar niet allen aanvaarden die. Om zich te laten verzoe-

nen moeten ze, door geloof in Christus, in ware geestelijke gemeenschap treden met Hem. Ze moe-

ten met Hem sterven en dus, in Hem, persoonlijk deel hebben aan het oordeel dat de zondaar moet 

treffen. Als ze op die wijze der zonde dood zijn, dan zijn ze ook in Hem gerechtvaardigd. 

Maar dit alles behoort tot de hemelse sfeer. Paulus heeft geleerd dat er nog meer is: een nog meer 

volledige gemeenschap kan voeren tot het in Hem geplaatst zijn in Gods rechterhand. En dan 

spreekt hij van „apokatallasso”. Het is niet de door de mens aanvaarde „katallasso”, maar een volle-

dige verzoening van Godswege, die mogelijk is door de vereenzelviging van de gelovige met de 

verheerlijkte Christus-Jezus. 

We hebben reeds gezien dat Gods einddoel is: God alles in allen (1 Kor. 15: 28). In zijn brief aan de 

Kolossensen zegt Paulus dat het Gods welbehagen is dat Hij „alle dingen verzoenen zou tot Zich-

zelven” (Kol. 1: 20: Deze tekst wordt door sommigen als argument gebruikt om te beweren dat alle reeds bestaan 

hebbende schepselen eenmaal zullen deel hebben aan de verzoening. Deze tekst zegt echter alleen dat het God behaagt 

door Christus „de alle” tot zichzelf volledig te verzoenen (apokatallaxai). 

 

De Schrift is zeer voorzichtig als het gaat over het lot der schepselen. Ze toont ons in brede trekken Gods voornemen en 

legt in het bijzonder de nadruk op alles wat nu voor ons van het grootste belang is. Ze spreekt niet over altijddurende 

pijniging, maar zegt evenmin uitdrukkelijk dat allen eens tot de volledige verzoening zullen komen. 

 

Men begrijpt heel goed dat de Schrift zich zo voorzichtig uitdrukt, want aan alle mensen de verzekering te geven dat ze 

toch eens zullen verzoend zijn, zou hen kunnen beletten zich nu te bekeren. En dit toch is het waarop Gods Woord 

steeds de nadruk legt. Het is even verkeerd te leren dat allen die ooit geleefd hebben, inbegrepen Satan en Judas, eens 

met God verzoend zullen zijn, als de mensen af te schrikken met een altijddurende helle- pijniging. Men heeft nog een 

derde oplossing voorgesteld: de vernietiging der ongelovigen, of ten minste van hen die ten volle bewust zich tegen 

Christus verzet hebben. We verkiezen echter geen oplossing te zoeken waar God zwijgt. Hij toch heeft duizend oplos-

singen waar wij menen te moeten kiezen tussen enkele. We weten te weinig om zelf iets te beslissen. God laat ons op-

zettelijk in het duister aangaande de verre toekomst, omdat we meer zouden letten op het heden. We zijn reeds een 

dergelijk geval tegengekomen in de Handelingen: de Apostelen mochten niet weten dat Israël zou weigeren in de Mes-

sias te geloven en dus voor een tijd zou ophouden Gods bijzonder volk te zijn. Anders hadden ze hun boodschap van het 

nabij zijn van het Koninkrijk niet goed kunnen brengen). 
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Hij heeft alles bereid en wenst nu dat allen zich zullen laten verzoenen (2 Kor. 5 : 20) en daarna ook 

deel hebben aan de volledige verzoening. In de weg der vrijheid kunnen ze aldus van heerlijkheid 

tot heerlijkheid komen, door niet te weerstaan aan Gods genade. 

Als God alles in allen zal zijn, is het einddoel bereikt en heeft God het onmogelijke gedaan: Hij 

heeft zijn heerlijkheid vermeerderd door het volmaken der schepselen. Daar er dan volkomen ge-

meenschap is, is er geen Middelaar meer, geen Koning, geen Priester. De Zoon was dit alles, maar 

heeft nu zijn werk volmaakt. Hijzelf heeft de heerlijkheid die Hij bezat vóór zijn vernedering, en Hij 

heeft het schepsel in Zich tot het hoogste verheven. 

De meest kostbare gave, de vrijheid, scheen een ogenblik bijna verloren te zijn door het schepsel, 

dat er slecht gebruik van maakte; maar nu is er volledige vrijheid omdat het schepsel op vrije wijze 

besloten heeft zijn wil te doen overeenstemmen met die van God. Waar er slechts één wil is, heerst 

er volle vrijheid omdat er geen kwaad is waaraan men onderworpen kan zijn. Zolang er twee afge-

zonderde wezens zijn, kan de vrijheid in het gedrang komen omdat er scheiding kan zijn. Maar als 

de volmaaktheid bereikt is, als God alles in allen is, verdwijnt al wat ten dele en relatief is. Die een-

heid is echter niet in tegenspraak met de individualiteit, de veelheid, de persoonlijkheid. Want al die 

enkelingen zijn eensgezind, hebben dezelfde liefde, zijn één van gemoed, één van geest (Fil. 2: 2; 

Ef. 4: 3, 13). Ze begrijpen elkaar, vereenzelvigen zich met elkaar en vormen met de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest een heerlijke eenheid. 

 

BESLUIT. 

Onze „wetenschappelijke” methode, die de Schriften onderzoekt zonder vooropgezette mening, en 

in een geestesgesteldheid die steeds de volle, waarheid zoekt en bereid is een persoonlijke overtui-

ging op te offeren, heeft ons gevoerd tot een begrip van Gods Voornemen dat al de geïnspireerde 

gegevens doet samen stemmen. Ze doet vele theologische en andere moeilijkheden verdwijnen, 

vermijdt tegenstellingen en toont dat we niet alleen door Gods genade  behouden kunnen worden, 

maar reeds nu, in de geest, kunnen komen tot het einddoel waar God alles in allen is. Zo geeft ze 

dan voldoening aan de rede en aan het „hart”. Ze kent aan Gods Woord zijn volle waarde toe en 

verheerlijkt God. Het feit dat we een synthese kunnen maken van al de gegevens, al zijn ze ver-

spreid in de geschriften van talrijke mensen en over een lange periode, bevestigt de ingeving van 

het Boek. 

Indien sommige onzer gevolgtrekkingen in strijd zijn met de overtuiging van de lezer, spijt het ons 

ten zeerste, maar we wijzen er op, dat we misschien zelf die meningen hadden en dat een ernstig 

onderzoek ons genoodzaakt heeft ze prijs te geven. We nodigen in dit geval de lezer uit die zaak 

nog eens te onderzoeken, rekening houdende met de Schrift in haar geheel en zonder vooringeno-

menheid. We wensen niet te strijden tegen mensen, maar wel tegen dwalingen die hen misschien 

gevangen houden en hen beletten de volle heerlijkheid van Gods genade te prijzen. Verre van te 

beweren dat we zelf de zuivere waarheid bereikt hebben, zouden we dankbaar zijn voor opbouwen-

de kritiek, evenals de man der wetenschap ook steeds bereid is zijn opvattingen te herzien. Echter 

zou degene die zich die moeite zou willen getroosten, zich niet moeten vergenoegen ons een zekere 

leer voor te stellen, die we waarschijnlijk reeds kennen en die we niet in haar geheel hebben kunnen 

aanvaarden om zeer goede redenen, maar hij zou zich moeten inspannen aan te tonen dat die leer 

voortkomt van een algemene beschouwing, die, beter dan de onze, alles omvat wat de Schrift ons 

wil leren. 

Laat er ons verder heel in het bijzonder de nadruk op leggen dat zuivere kennis niet ons einddoel is. 

We achten die kennis echter nodig om beter Gods liefde en genade in te zien en dan ook om beter 

naar Gods wil te kunnen leven in geestelijke gemeenschap met onze Heiland. 

Na in dit werk de grote lijnen van Gods Voornemen onderzocht te hebben, moeten we meer in het 

bijzonder de kenmerken van onze tegenwoordige tijd nagaan. En verder ook meer leren over de 

verschillende sferen van zegening en in hoe verre dit alles ons persoonlijk betreft. We hopen dit te 
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behandelen in onze werken „Het Onderwijs van de Apostel Paulus” en ,,De Weg der Behou-

denis”.

 

AANHANGSEL 1. 

Eeuwigheid. 

Het woord „eeuwigheid” is in de meeste gevallen de vertaling van het Hebreeuwse „olam” of van 

het Griekse „aioon”. In het algemeen is het zeer duidelijk dat deze woorden geen oneindige duur 

aanduiden. In enkele gevallen kan men echter de indruk hebben dat er gewezen wordt op wat we 

gewoonlijk ,.eeuwigheid” noemen, dus een duur zonder begin of einde. Er kan veel over dit onder-

werp gezegd worden, maar we moeten ons hier beperken tot enkele opmerkingen en nagaan of de 

Schrift werkelijk van een dergelijke eeuwigheid spreekt. 

Allereerst kan men dan opmerken dat de gedachte van tijd, van ondergeschikt belang is in „olam” 

en „aioon”. Het meervoud van olam (olamim) wordt twaalf maal in het O.T. gebruikt (zie b.v. 1 

Kon. 8: 13 „woning der eeuwigheden”; Ps. 61: 5 „in eeuwigheden”; Pred. 1: 10 „in de eeuwig-

heden”). Ook het N.T. gebruikt de meervoudsvorm (aiones). De Schrift spreekt dus over meerdere 

olamim of aionen, die elk hun bijzonder karakter en duur hebben. Zo maakt Luk. 20: 34, 35 een 

contrast tussen „deze aioon” en „die aioon”. 1 Kron. 16: 36 en andere teksten gebruiken de uitdruk-

king „van eeuwigheid tot eeuwigheid”, die men zeer goed letterlijk kan opvatten, dus „van olam tot 

olam”. 

De uitdrukking „olam va ed”, betekent „gedurende de olam en daarna”, wordt b.v. vertaald door 

„eeuwiglijk en altoos”, maar kan ook letterlijk verstaan worden, dus: „in de olam en ook daarna”. 

 

Ef. 2: 7 spreekt van de toekomende aionen. Er zijn er dus meerdere die nog moeten beginnen. Daar-

entegen leert ons Pred. 1: 10 dat enige olamim reeds voorbij zijn. Als men alle plaatsen volgens de 

ingegeven tekst nagaat en ook rekening houdt met de verschillende „werelden”, „dagen” en „heme-

len”, blijkt het dat men 5 aionen kan onderscheiden, die van elkaar geheel verschillen voor wat be-

treft de toestand der aarde, de natuurwetten, de levensduur, de aard der dieren, enz. Deze aionen 

worden afgescheiden door wereldgebeurtenissen. We geven hieronder een schets, die enkele gege-

vens van een zeer algemeen onderzoek weergeeft, en die een synthese is van al wat de Schrift over 

dit onderwerp leert. Dit resultaat bevestigt ook, of stemt overeen met wat we op andere wijze ont-

dekken als we Gods Voornemen bestuderen. 

 

 



 

Uit de Schriften 1950 Pagina 58 

 

Nu moeten we nog onderzoeken of sommige uitdrukkingen toch niet een oneindige duur aanduiden. 

Het is vooral Rom. 16: 26, met de uitdrukking „de eeuwige God” (tou aioniou theou), die men veel-

al vermeldt om die gedachte te verdedigen. Evenwel kan het feit dat God IS, en niet door de tijd 

begrensd is, niet uitgedrukt worden door middel van een woord dat aangepast is aan de tijdsperio-

den van het geschapene. Zelfs al zouden we aannemen dat aionios of andere uitdrukkingen, zoals 

„van eeuwigheid tot eeuwigheid” een oneindige tijdsduur zouden aanduiden, dan is het nog niet dat 

wat God kenmerkt. De tijd is een begrip dat tot de schepping behoort, en God IS vóór en na de tijd. 

Er is een goddelijke „eeuwigheid” (buiten alle gedachte van tijd) die niets gemeen heeft met wat de 

mens zich kan voorstellen in het kader van de tijd. 

 

De uitdrukking „de eeuwige God” zegt niets aangaande het wezen van God, maar betekent eenvou-

dig dat de „eeuwen” of aionen door Hem gemaakt zijn (Heb. 1: 2) en dat Hij voortdurend ingrijpt 

gedurende die aionen om het schepsel met zichzelf in gemeenschap te brengen. 

 

Als de oorspronkelijke tekst uitdrukkingen gebruikt zoals „in de aionen der aionen”, gewoonlijk 

vertaald door „in der eeuwigheid”, kan men dit ook letterlijk opvatten als betreffende de twee laat-

ste aionen, de aionen bij uitnemendheid, zoals „heilige der heiligen” de bij uitnemendheid heilige 

plaats aanduidt. 

 

Misschien heeft men het bezwaar dat, in onze zienswijze, het „eeuwige leven” dan ook geen onein-

dige duur zou hebben. Allereerst dient opgemerkt dat dit leven in elk geval reeds begrensd is door 

een begin. Vervolgens zegt Mark.10: 30 b.v. dat het hier gaat over het leven in de toekomende 

aioon. Hier ook valt de nadruk niet op de duur, maar wel op de aard van dit leven. Na die aioon, 

houdt het leven niet op, maar kan nog volmaakter zijn, tot het einddoel bereikt is: God alles in allen. 

Het leven heeft dan geen aionisch karakter meer, in verband met een schepping die nog niet met 

God vereenzelvigd is, maar heeft de volmaaktheid bereikt. Het „aionische” leven houdt dus op. 

 

Men zal inzien dat een duidelijk inzicht in wat de aionen betreft, onze gedachten verruimt en, verre 

van ons iets te doen verliezen, ons toont dat er nog iets beters is dan een „eeuwig” leven op aarde of 

in de hemel. De brieven Efeze, Filippensen en Kolossensen spreken van dit volmaakte leven, dat we 

reeds nu kunnen hebben als we in Christus in de overhemelse (sfeer) geplaatst zijn. 

 

Soms heeft men gemeend de Here te verheerlijken met hem de „eeuwige” Koning, Priester en Be-

houder te noemen, daarmee bedoelende dat Hij nooit zal ophouden dit alles te zijn. Dit zou echter 

willen zeggen dat Hij nooit tot zijn doel zou komen. Hij moet, in tegendeel, ophouden Koning, 

Priester en Behouder te zijn, omdat zijn werk eens zal voeren tot het einddoel waar God alles in 

allen is en er dus geen behoefte meer is aan Koning, Priester of Behouder. 

 

We herhalen dat, in de Schrift, het woord aionisch iets aanduidt dat tot de aionen behoort, dus nog 

aan de zonde onderworpen is of, ten minste, nog niet de volmaakte eenheid met God bereikt heeft. 

 

Men ziet dan ook, dat een „eeuwig” Verbond, in de zin van Verbond zonder einde, een toestand zou 

doen blijven duren waar er nog twee gescheiden partijen zijn. Een verbond kan ophouden als het 

doel van dat verbond bereikt is: b.v. vereenzelving van de twee partijen. 

 

Voor een meer uitvoerige studie der aionen, leze men De Tijden der Eeuwen door G. J. P. 

 

AANHANGSEL 2. 

Het menselijk lichaam. 

 

Gewoonlijk meent men dat ons lichaam iets zuiver stoffelijks is, terwijl ziel en geest onstoffelijk 

zouden zijn en dit lichaam kunnen verlaten. Ook op dit gebied is het nodig onze gedachten te her-
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zien en te verbeteren, om ze meer in overeenstemming te brengen met wat de Schrift ons kan leren. 

Vele heidense begrippen beïnvloeden ook de christenen en zijn in hun menselijke overlevering op-

genomen. Het is dan ook niet gemakkelijk ons aan die invloed te onttrekken. 

 

Indien het lichaam zuiver stof is, verdwijnt het na het sterven, want de moleculen en krachten, 

waaruit het bestaat, worden dan door andere organismen opgenomen. De opstanding van het li-

chaam is dan onmogelijk, en men kan begrijpen, dat velen daarom alle gedachte aan een opstanding 

verwerpen. Hier is dan ook een geval waar gelovigen, door hun onschriftuurlijke leer, hebben bij-

gedragen tot het vormen der tegenwoordige verwarring, onwetendheid en atheïsme. 

 

De Schrift leert dat het lichaam blijft bestaan na het sterven, zelfs als alle stoffelijke deeltjes ver-

spreid zijn. Men zie b.v.: 

 

   Rom. 8: 11 „zal Hij  ook uw sterfelijke lichamen levend maken”; 

 

   Rom. 8: 23 „verwachtende... de verlossing onzes lichaams” 

 

      1 Kor. 15: 42-44 „Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in  

           onverderfelijkheid; het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in  

           heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 

           Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er  

           opgewekt”; 

 

1 Kor. 15: 52 ,,En wij zullen veranderd worden”; 

 

2 Kor. 15 : 53 „Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke  

                                 moet onsterfelijkheid aandoen”; 

 

       Fil. 3 : 21 „Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn 

                        heerlijk lichaam”. 

 

De brief aan de Galatiërs 
No. 10. 

door G. J. P. 

V
.  

PAULUS TEGENOVER PETRUS. 

Gal. 2 : 11 — 14. 

 

11 Maar toen Petrus te Antiochië gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te 

berispen was, 12 Want voordat sommigen (uit de kring) van Jakobus gekomen waren, at hij met 

de Heiden gelovigen aan een tafel; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af 

uit vrees voor de Besnedenen. En (ook) de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs 

Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. 14 Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg 

bewandelden met betrekking tot de waarheid van het evangelie, zei ik in aller bijzijn tot Kephas: 

Indien gij die een Jood zijt naar Heidense en niet naar Joodse wijze leeft, waarom dwingt ge dan 

de Heidengelovigen als Joden te leven? 

 

Petrus’ houding in Antiochië. 
 

In Antiochië ontmoet Paulus Petrus voor de derde maal, althans volgens Gal. 2 en als we Hand. 15 

er buiten laten. De eerste maal was de kennismaking „na drie jaar”, de tweede maal „na veertien 
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jaar” en nu, nu Petrus naar Antiochië gekomen is, voor de derde keer. Wanneer dit geweest is, geeft 

Handelingen niet aan. Vlak na de vergadering in hfdst. 15 verhaald, zeker wel niet. Dus later. 

 

Petrus kwam waarschijnlijk alleen naar Antiochië in Syrië (men onderscheide dit wel van het ande-

re in Pisidië) om met de gelovigen uit de Heidenen kennis te maken. Hij kwam niet om hun zijn 

evangelie te brengen. Toen at en dronk hij met hen; hij was Cornelius en het gezicht dat hij gehad 

had, nog niet vergeten. Maar toen sommigen van Jakobus kwamen, onttrok hij zich en durfde hij 

niet meer met de Heidengelovigen om te gaan. 

 

„Sommigen van Jakobus”.  
Jakobus nam in Jeruzalem een voorname plaats in. Reeds in Gal. 1 noemt Paulus hem en wel na 

Petrus en in Gal. 2 staat hij voorop. Was hij een partijleider zoals er in Korinthe waren? Dat zegt de 

Schrift niet maar het is opmerkelijk dat hij in Hand. 15 de leidende persoon is en de toon aangeeft. 

Hij stelt voor de gelovigen uit de Heidenen niet in beroering te brengen en hen niet de wet op te 

leggen. In Hand. 21 is hij het die met de andere oudsten er bij Paulus op aandringt dat hij door het 

brengen van het Nazireeërs offer openlijk zal laten zien dat hij de Joden in de Verstrooiing niet leert 

van Mozes af te vallen zoals men van hem verteld had. Hij zegt Paulus dat er duizenden zijn die 

geloven en dat deze allen ijveraars der wet waren. De Schrift zegt niets ten nadele van de broeder 

des Heren en zijn Brief is leerzaam, maar men ontkomt niet aan de indruk dat zijn volgelingen ver-

der zijn gegaan dan hun leermeester en dat de wet bij hen een te voorname plaats is gaan innemen. 

Bij hen leek het er althans op dat de leer der Farizeeërs in nieuwe vorm terug kwam, alleen met dit 

verschil dat men Christus als Heer erkende. Bij de duizenden ijveraars voor de wet zijn er zeker 

zeer velen geweest die geroepen hebben „Weg van de aarde met zulk een, het is niet behoorlijk dat 

hij leve”. Hand. 22: 22. En die „zulk ene” was Paulus. 

 

Uit de Evangeliën weten we dat de Farizeën vele menselijke geboden hebben ingevoerd. We lezen 

van wassingen en onderhoudingen van vele dingen. Mk. 7. Ze schijnen ook een gebod gegeven te 

hebben dat een Jood bij een Heiden niet mocht eten. Petrus werd tenminste toen hij bij Cornelius 

geweest was, berispt, dat hij bij een die de voorhuid had was binnengegaan. Hand. 11: 2, 3. De wet 

verbood dit niet. Die spreekt alleen van onrein gedierte en van afgodenoffer, Lev. 11, Ex. 34: 15. 

Indien de Heiden dit in het oog hield, kon de Jood vrij bij hem eten. Paulus onderhield zelf de wet 

voor de Joden, at dus geen onreine spijzen, Hand. 21: 24. Petrus kon dus met een gerust geweten 

aanzitten aan de tafel van Heidengelovigen. Maar toen sommigen van Jakobus kwamen, deed hij dit 

niet meer. 

 

Hij wilde met hen niet in botsing komen, mogelijk vrezende dat dit zijn invloed in Jeruzalem, die 

aan het afnemen was en op Jakobus overging, nog meer zou tanen. In zijn hart gaf hij Paulus gelijk 

maar in de praktijk deed hij anders. 

 

Paulus noemt dit huichelarij; veinzerij. Dit was te erger omdat er meerderen door afgetrokken wer-

den. Zelfs Barnabas de broeder met het ruime hart voor Paulus, ging overstag. Het was de tweede 

maal dat hij Paulus alleen liet staan: de eerste keer terwille van zijn neef, dus wegens bloedbanden, 

nu ter wille van de wetsijveraars, hiermee een zekere geestelijke band openbarende. 

 

Het was een kritiek geval. Het Paulinische evangelie was in groot gevaar. „Die van Jakobus” wilden 

de wet er aan toevoegen, als middel tot meerdere gerechtigheid. Petrus moest beter weten en hande-

len. Hij wist dat men uit genade zonder werken der wet behouden moest worden. Zegt hij dit zelf 

niet in Hand. 15: 11: „Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden 

op zulk een wijze als zij” d.w.z. de Heidenen. Hier echter was hij te bestraffen. Paulus doet dit ook. 

En wel in het openbaar omdat Petrus zijn houding ook voor het oog van al de gelovigen gewijzigd 

had. Hij zegt: „Indien gij die een Jood zijt, als naar Heidense en niet naar Joodse wijze, leeft, 

waarom dwingt ge dan de Heidengelovigen als Joden te leven?” We menen dat Paulus’ woord tot 
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Petrus hier ophoudt en in vs. 15 zijn betoog tot de Galatiërs begint. 

 

Paulus beschuldigt Petrus dat hij naar Heidense, d.i. niet Joodse wijze leeft. Naar Joodse wijze le-

ven, is: de wet onderhouden. Toen hij uit vrees huichelde, ging hij echter niet weer op Joodse wijze, 

als Jood, leven maar bleef dit op Heidense wijze, d.i. als niet-Jood doen. Een Heiden, die de wet 

niet had, leefde naar traditie of naar eigen wil en inzicht of naar wat hem het best paste. Hij was 

zichzelf tot wet. Petrus nu nam de schijn aan echt Joods te leven maar in wezen deed hij dit niet. 

Dat deden de dwalende broeders niet, die hielden de wet: zij meenden dat het zo moest. Petrus leef-

de in stilte echter Heidens maar gaf de schijn strikt Joods te leven. 

 

Was dit al schijn, het was nog erger vanwege de indruk naar buiten. Velen toch konden tot de ge-

volgtrekking komen dat het toch maar beter was naar de wet te leven, Petrus deed dit niet. En Bar-

nabas deed ook met hem mee, hij die te voren het Paulinische evangelie verkondigd had. En dat, 

terwijl dit evangelie de Jood van onmondige tot zoon en de Heiden van louter slaaf tot zoon wilde 

brengen, de een door meerderjarigheid verklaring, de ander door de aanneming tot zoon. Beide tot 

een wandel in de dingen huns Vaders. Petrus nu liet door zijn houding voorkomen dat zij die hiertoe 

gekomen waren, de wet moesten onderhouden. Paulus had alle reden Petrus hierover te bestraffen. 

 

Wij lezen niet wat Petrus geantwoord heeft. Waarschijnlijk heeft hij beschaamd gezwegen. Hieruit 

zullen de anderen opgemaakt hebben dat hij ongelijk had. Hoe dan ook, het heeft hem niet verbit-

terd al zal hij er te dieper het verschil in evangelie door gevoeld hebben en gezien dat men van de 

ene positie tot de andere kon overgaan maar dat men het dan konsekwent moest doen. Bij het evan-

gelie der Besnijdenis behoorde de Mozaïsche wet, niet als middel ter rechtvaardiging maar als door 

God gegeven, tot vervulling. Bij het evangelie der Voorhuid behoorde de Mozaïsche wet niet; dit 

vroeg betrachting van de wet van Christus. Dezelfde bestrafte Petrus noemt Paulus later „onze ge-

liefde broeder Paulus”, bewijs dat hij de bestraffing ter harte heeft genomen en de beide mannen 

niet van elkaar verwijderd zijn. Door zijn terechtwijzing handhaafde Paulus zijn evangelie voor het 

oog van Jood en Heiden en was hij een getrouw dienstknecht Zijns Heren. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 7  JULI 1950 

Tot nuttige Stichting 
 

No. 7. 

HET WERK DES VADERS. III. 
 

Mijn Vader werkt. Joh. 5:17. 

 

Het werk des Vaders is het werk der liefde. En liefde is die warme genegenheid, meer nog die in-

nerlijke beweging der harten warmte die dezelfde warmte bij de ander wil wekken en onderhouden 

en zodoende een verhouding wil scheppen waarin de gloed des geestes uitgaande van de een, door-

gaande tot de ander, een band vormt die alle vermogens tot een heerlijkheid opvoert die in haar uit-

straling en gever en ontvanger in de schoonste harmonie doet uitschitteren. 

 

Alzo lief heeft God de wereld gehad. Joh. 3: 16. Ziet, hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft 

dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Joh. 3:1. Deze liefde is van Hem uitgegaan, 1 

Joh. 4 : 10. Hij heeft die in onze harten uitgestort, Rom. 5: 3 en die bevestigd door Christus’ dood, 

vs. 8. Het is mede Zijn werk dat wij door niets meer van die liefde zijn te scheiden. Rom. 8: 39. 

 

Deze liefde is een werk. Ze is maar niet een blinde liefde golf die zich verliest in het onmetelijke 

heelal zoals de zon haar gloed uitstraalt. Ze is een werk. Er ligt wijsheid aan ten grondslag. Ze is 

doelbewust. Ze vloeit maar niet zo uit, ze wordt welbewust gericht naar de voorwerpen die zij be-

reiken wil. Alle werk onderstelt overleg, plan, wijsheid. Tevens wil. Zo is in de liefde Gods al dat-

gene besloten wat nodig is om het doel te bereiken. God laat nimmer de werken Zijner handen 

varen. Ps. 138 : 8. 

 

Mijn Vader werkt! Hoe was Christus daarvan doordrongen. Maar hoe kon het ook anders. Was Hij 

niet het eerste voorwerp van de liefde van de Vader? 

 

Boven de werken van deze wereld gaat het werk van de Vader. Dwars door alles heen zet Hij Zijn 

werk voort. Dat werk is er op gericht dat al Zijn werken Hem zullen loven, dat Zijn gunstgenoten 

Hem zullen zegenen, d.i. hier: wèl spreken, danken. Ps. 145: 10. 

 

Laten wij ons verblijden in deze werkende Vader en waar Hij in beginsel ook Zijn liefde in onze 

harten heeft uitgestort, vertrouwen dat Hij die een goed werk in ons begonnen heeft dit voleindi-

gen zal. Fil. 1: 16. 

P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 25. 

4. Een ure van heilige vreugde. 
 

Het beeld van de Zoon des mensen staat doorgaans voor ons met een uitdrukking van weemoed op 

het gezicht. Hij is voor ons meestal de Man van smarten. Er zijn echter ook bladzijden in het boek 

Zijns levens waarop Hij Zich aan ons oog vertoont met een glans van vreugde op het aangezicht. 

Van zulk een verhaalt ons Lk. 10: 21 en 22: „Te dier ure verheugde Jezus Zich in de geest en zei-

de: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en ver-

standigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest 

het welbehagen voor U”. 
 

Christus had 70 Zijner volgelingen uitverkoren en hen twee aan twee uitgezonden. Hun namen 

worden niet verhaald maar zij zijn in het hemelse boek ingeschreven. We weten ook niet welke 

plaatsen zij bezocht hebben of hoe lang de duur van hun reis is geweest. We weten alleen dat zij 

met blijdschap zijn wedergekeerd, in het bijzonder over het feit dat de demonen in Christus’ naam 

hun onderworpen waren. Vs. 17. De Heer deelt ongetwijfeld in hun blijdschap maar tracht die te-

vens te verhogen en te heiligen. Hadden zij al de demonen zien vluchten voor de kracht van Zijn 

naam; Hij verkondigt de volkomen triomf op de Overste van het rijk der duisternis aan. ,,Ik zag”, zo 

zegt Hij, ,,de Satan als een bliksem uit de hemel vallen”. Dit is profetie. Christus heeft dit in de 

geest reeds gezien. Maar het feit is nog toekomstig. Dit geschiedt pas als Michaël met zijn engelen 

krijgt tegen de Draak. Dan wordt de grote Draak, de oude Slang, de Duivel en Satan, op de aarde 

geworpen. Openb. 12: 9. Aan Christus is reeds getoond wat Johannes eerst later zou zien: Zijn ge-

hele innerlijk leven is een profetisch aanschouwen van de volkomen triomf van het Godsrijk over 

alle machten der duisternis. 

 

De Heer verkondigt hun nu dat zij nog groter dingen zullen zien. In het volle bewustzijn van Zijn 

overmacht over al wat zich tegen de uitbreiding van Zijn rijk zou kunnen verzetten, krijgen zij een-

maal nog meer macht: „Ziet, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over 

alle kracht des vijands, en geen ding zal u enigszins beschadigen". Zie Mk. 16 : 16-18. Zij worden 

dus tot grote dingen geroepen en hadden reden tot grote blijdschap ook in de toekomst. Maar het is 

niet daarover dat zij zich het meest moeten verblijden. Er is iets rijkers ,,Verblijdt u niet daarin dat 

de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de 

hemelen”. Vs. 20. 

 

Er is een boek des levens. Het bevat de namen van hen die waardig geacht zullen worden de toeko-

mende eeuw te verwerven (Lk. 20). Zij zullen aionisch leven verkrijgen, een hoger leven dan dit 

wat de mens nu in zijn ziellijk lichaam heeft. Wie dit ontvangen mag, diens naam staat in het boek 

des levens. 

 

De zegepraal van Christus’ rijk vertoont zich in volle glans aan Zijn oog. Roemen de zeventigen in 

de eerstelingen van de oogst op Israëls akker, Hij aanschouwt de volle dag des oogstes nog eer de 

eerste lichtstraal van de morgen aan de horizon verscheen. Daarover verblijdt Hij Zich ten hoogste 

en Hij verbergt die vreugde niet. Hij deelt ook de Vader Zijn blijdschap mede en brengt Hem dank 

voor die vreugde. ,,Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de 

wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want 

alzo is geweest het welbehagen voor U.” 
 

,,Deze dingen”, de blijde boodschap van verlossing. ,,De wijzen en verstandigen”, zij die wijs zijn 

in eigen oog. ,,De kinderkens”, de Eenvoudigen en Heilbegerigen van hart die in Christus geloven. 

De eersten verwierpen het evangelie, de laatsten namen het gelovig aan. De wijzen der wereld zijn 
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te hoogmoedig om het evangelie aan te nemen. Zij achten de wijsheid van God dwaasheid omdat zij 

de menselijke hoogmoed vernedert en niet naar de smaak der wijsbegeerte der wereld en der onder-

zoekers dezer eeuw is. De grijze Simeon voorspelde reeds dat Christus een teken zou zijn dat we-

dersproken zou worden en zowel ter opstanding als ten val zou zijn. Hij is tot een oordeel in deze 

wereld gekomen opdat de zienden blind en de blinden ziende worden. Joh. 9: 39. 

 

Wil God dit nu? Het schijnt dat Christus Hem er voor dankt. Is er dan een oorzaak van blijdschap 

voor de Heiland der wereld dat er zijn die zich aan Hem en Zijn Koninkrijk ergeren? En verblijdt 

Hij Zich dat God aan sommigen onthoudt terwijl Hij dit anderen schenkt? Het lijkt alsof dit er 

staat. Toch is het niet zo. Christus bedoelt, als Hij hier van openbaren spreekt, niet het geven der 

openbaring maar het openbaar maken van Zijn openbaring. Gods genade verscheen aan alle mensen 

van Zijn tijd in het Land die onder de prediking kwamen, maar het lag aan de gesteldheid van het 

hart hoe ze ontvangen werd. Voor sommigen bleef het Licht, hoewel het straalde, verborgen, terwijl 

anderen het Licht aanschouwden en er in wandelden. Waarin bestaat nu het deksel. In hun eigen 

ogen. De wijzen en verstandigen die wanen dat zij het licht hebben, zijn niet vatbaar het Licht in 

zich op te nemen. Dit kan alleen gezien worden door de Eenvoudigen, voor de armen van geest. 

 

Zie, dit is de noodzakelijke werking van de verschijning van Christus. Die niet voor Hem is, is te-

gen Hem. De grond hiervan ligt in de onverzoenlijkheid van de wijsheid der wereld met de wijsheid 

Gods. En daarmee ook in Zijn welbehagen. God kon geen evangelie geven dat tegelijk aan de wij-

zen der wereld en aan de Eenvoudigen behaagde. Zulk een evangelie is ondenkbaar. Nu schikt Hij 

Zich niet naar de hoogmoed der verstandigen om de Eenvoudigen over te laten aan hun lot. Neen, 

Hij laat de wijzen over aan hun waanwijsheid en geeft de Eenvoudigen licht. Wilden de eersten dit 

ook, welnu, zij kunnen worden als de kinderkens. Zo verhult Gods liefde evenzeer als ze onthult. 

 

Het onvermijdelijk gevolg van Christus’ optreden in de wereld is verdeeldheid. God beoogt de ver-

blinding der wijzen niet, dan ware Hij de auteur der zonde, maar brengt ze te meer tot openbaring 

(want al wat openbaar maakt is licht). Waartoe? Niet omdat Hij de een boven de ander liefheeft, 

maar omdat Hij de hoogmoed en wijsheidtrots kent en ze eenmaal beschamen zal. „Zij zullen be-

schaamd worden allen die tegen Hem ontstoken zijn’. Jes. 45: 24. De zegepraal van het licht over 

de duisternis moet de zegepraal der Goddelijke en de nederlaag der menselijke wijsheid zijn. Zo-

lang de wereld haar heil zocht (en zoekt) in eigen licht, volgde (volgt) zij dwaallicht. Daarom was 

het des Vaders welbehagen voor de wijzen te bedekken wat Hij voor de kinderen onthulde. Niet 

persoonlijk in het hart, maar als gevolg van het houden van eigen licht als hèt licht. Het openbaar 

maken van de dwaling is tenslotte ook Zijn welbehagen en liefde. Zo toch wordt voortgeschreden 

op de weg van de zegepraal van het Godsrijk, n.1. door beschaming op de dwaalweg die uiteindelijk 

zal blijken een weg des doods te zijn. 

 

Christus ziet aan het eind der eeuwen de menselijke wijsheid door God beschaamd en vernederd en 

de kinderkens die in de duisternis ronddoolden begenadigd. Over beide verheugt Hij Zich. Zijn lief-

de juicht het komen van het licht toe. Moge het Hem smarten dat zovelen zich er aan ergeren, dat de 

worsteling tussen licht en duisternis nog eeuwen zal duren, Zijn oog ziet de uiteindelijke triomf. 

Eens zal God de Heer des hemels en der aarde niet alleen in rechte maar ook in volle werkelijkheid 

zijn doordat alle knie Zich voor Hem buigt. 

 

En dan ziet Hij nog meer. Hijzelf zal de uitvoerder van dit alles wezen. In Zijn naam zal alle knie 

Zich eenmaal buigen. Daarom gaat vs. 22 verder: „Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgege-

ven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en wie het de 

Zoon zal willen openbaren”. En wie zal Hij het niet willen openbaren? En wie zal Hij het niet kun-

nen openbaren als daar mede werkt de Heilige Geest zonder welke niemand kan zeggen dat Jezus 

de Heer is? 

P. 
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Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 19. 

 

Het blijkt duidelijk uit dergelijke teksten, dat het woord ,,lichaam” méér aanduidt dan iets stoffe-

lijks. Ook na de opstanding heeft men nog steeds zijn lichaam, maar het is onverderfelijk, heerlijk, 

krachtig, geestelijk, onsterfelijk. En men lette er op dat de Schrift niet zegt dat we een nieuw li-

chaam zullen krijgen, maar dat er in tegendeel sprake is van „levend maken”, „verlossen”, „opstan-

ding”, „aandoen", „verandering”. Het lichaam blijft dus in zijn eigenlijk wezen, maar heeft verschil-

lende wijzen van bestaan. Het is een organisme dat, naar zijn wezen, niet stoffelijk is, maar zich nu 

aan ons voordoet als bestaande uit stoffelijke moleculen. Dit is een „accidens”, een wijze van be-

staan, niet een „essens”, een wezenlijkheid. We weten toch dat andere moleculen de eerste kunnen 

vervangen, en dat het lichaam blijft. Beter nog, bij de opstanding neemt het lichaam een nieuwe 

bestaanswijze aan, die onze tegenwoordige „natuurlijke” toestand geheel overtreft en dus voor ons 

onbegrijpelijk is. Indien er dan nog moleculen zijn, hebben ze niet meer de ons bekende eigen-

schappen van wat we „stof” noemen. 

 

Wat gebeurt er na het sterven? De levensgeest werkt niet meer in het organisme, het cellenleven 

houdt op, de organische moleculen ontbinden zich in meer eenvoudige structuren. Het lichaam be-

staat dan nog wel, maar in een andere „vorm”, het stoffelijke verdwijnt. Dat is de toestand die Pau- 

lus kenschetst door de uitdrukking „naakt gevonden worden” (2 Kor. 5: 3), „ontkleed worden” 

(vers 4). In dit deel van zijn schrijven onderscheidt de Apostel drie toestanden: 

 

1. Met het „aardse huis dezes tabernakels” duidt hij de stoffelijke bestaanswijze aan waaraan we  

 gewend zijn. 

 

2. Met „woonstede, die uit de hemel is” de geestelijke bestaanswijze, na de opstanding. 

 

3. Met „naakt” of „ontkleed”, de toestand na het sterven. 

 

In vers 4 drukt hij de wens uit rechtstreeks van de toestand 1 tot de toestand 2 over te gaan, dus niet 

te sterven, maar veranderd te worden (1 Kor. 15: 51). 

 

Men moet er op letten dat het woord „lichaam” verschillende betekenissen kan hebben, en dat het, 

in de gewone omgangstaal, die geheel aan het stoffelijke is aangepast, zeer wel het zichtbare, stoffe-

lijke kan aanduiden. Als de Apostel dan zegt: „inwonende in het lichaam” (2 Kor. 5:6) en „hebben 

meer behagen om uit het lichaam uit te wonen”, dan bedoelt hij het zichtbare lichaam, niet het 

lichaam in eigenlijke zin. Zie ook 2 Kor. 12: 2, 3 en Heb. 13: 3. 

 

Als de mens sterft, gaat hij naar de „Hadès”, het onzichtbare. Het is de gehele mens die er heen 

gaat, inbegrepen het lichaam. Dit laatste is alleen aan de natuurwetten onderworpen in zijn „natuur-

lijke” vorm, en niet in de „naakte” toestand, gedurende de dood, noch in de heerlijke toestand na de 

opstanding. 

 

De moderne biologie komt terug van een zuiver materialistische opvatting. Van een cel, bestaande 

uit vormeloos protoplasma en een kern, komt een ingewikkeld organisme. Men begint aan te nemen 

dat een kracht inwerkt op het zich ontwikkelend organisme, die de moleculen en cellen schikt naar 

een reeds bestaand plan. Het eigenlijke lichaam zou dus bestaan vóór het de stoffelijke vorm aan-

neemt. 
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AANHANGSEL 3. 

De reuzen. 
 

De oorspronkelijke tekst van de Bijbel opent soms een nieuwe wereld voor de onderzoeker. We 

willen geen aanmerkingen maken op de vertalingen, die, als mensenwerk, meestal uitstekend zijn. 

Als men echter de volledige ingaven der Schrift aanneemt, moet men ook toegeven dat geen mens 

dit Goddelijk werk op volkomen wijze kan weergeven. 

 

Nu zou men kunnen denken dat men méér geleerdheid moet bezitten dan de vertalers, wil men 

sommige delen van de oorspronkelijke tekst beter begrijpen dan een vertaling dat toelaat. Dit is ech-

ter niet het geval. Hun vertaling is in het algemeen zeer goed en het is voldoende aandachtig zekere 

woorden te onderzoeken, daar véél afhangt van de juiste betekenis van deze woorden. 

 

Iedere geestkrachtige gelovige kan dat doen als hij zich door de Geest laat leiden. Een Konkordan-

tie, die de teksten rangschikt volgens de woorden van de oorspronkelijke tekst, is echter onontbeer-

lijk. Ook andere hulpmiddelen kunnen nuttig zijn, maar men moet nooit zonder zorgvuldig nazien 

aannemen wat de beste woordenboeken, commentaren en andere menselijke middelen zeggen. Het 

is Gods Woord alleen dat moet beslissen, en een „eenvoudig” gelovige, die dus geheel bereid is aan 

te nemen wat God hem wil leren, kan dikwijls beter oordelen dan de grootste geleerde. Het werk 

van deze laatste zou vooral moeten dienen het anderen gemakkelijk te maken zelf te onderzoeken 

en zich een eigen overtuiging te vormen. Natuurlijk is van de zijde van de gelovige ook nodig dat 

hij zich wat moeite geeft, zich oefent, en de waarheid lief heeft. Zijn doel moet niet zijn argumenten 

te zoeken om een vooropgestelde mening te verdedigen. 

 

Na deze algemene opmerkingen, willen we een en ander onderzoeken over wat de Schrift zegt van 

de „reuzen”. 

 

Laat ons allereerst aandachtig de oude bewoners van Kanaän nagaan. Men weet dat ze het land 

hadden bezet, dat aan Abraham en Israël beloofd werd (Gen. 12 : 6). Men vindt er b.v. de Refaïeten 

(Gen. 14: 5; 1 Kron. 20: 4), de Zuzie of Zamzummieten (Gen. 14: 5; Deut. 2: 20), de Emieten (Gen. 

14: 5; Deut. 2: 10), de Horieten (Gen. 14: 6; 36: 20; Deut. 2: 12), de Kenieten (Gen. 15: 19; Richt. 4 

: 11), enz. 

 

De Refaïeten vooral hebben de aandacht getrokken der archeologen en onderzoekers der Schrift.  

De naam komt van Rafa, hun vader. In het Hebreeuws betekent het daarmee overeenkomend werk-

woord: „genezen”. Het waren, mogelijk, de eerste wonderdokters, toepassers van het Occultisme. 

De Grieken hebben de naam Refaïeten vertaald door Katachlonioi en bedoelden hiermee de „gees-

ten” van afgestorvenen, die, naar ze veronderstelden, de natuur in het algemeen en het weer in het 

bijzonder konden beïnvloeden. Een phenicisch opschrift op de graftombe van koning Tabmit te Si-

don, spreekt ook van dergelijke ,,geesten”. 

 

De Schrift vermeldt meerdere kinderen van Rafa, die een grote gestalte hadden, ofwel in andere 

opzichten, monsters waren: 

 

Og, de Koning van Bazan, die een zeer grote bedstede had (Deut. 3: 11); 

Goliath van Gath, van grote gestalte (1 Sam. 17 : 4); 

Beth-halachmi, de broeder van Goliath, met een zwaar spiesenhout (2 Sam. 21: 19; 1 Kron. 20:  

5); 

Isbi-Benob, met een zware spies (2 Sam. 21: 16); 

Saf, (2 Sam. 21 ; 18); 

Sippai, (1 Kron. 20 : 4); 

Een zeer lange man met 24 vingeren (2 Sam. 21: 20). 
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De Emieten en Zamzummieten waren ook van grote gestalte, en van de familie der Refaïeten 

(Deut. 2: 11, 20). 

 

Verder hebben we de Enakieten. Ze waren van grote gestalte (Deut. 2: 10, 21) en werden genoemd 

naar Enak, wiens vader is Arba (Joz. 14: 15; 15: 13). 

 

Drie zonen van Anak worden genoemd: Sésai, Ahiman, Talmai (Num. 13: 22; Joz. 15: 14). Wie 

waren die Enakieten? Ze worden niet genoemd, evenmin als de andere wezens waarover we nu 

spreken, onder de kinderen van Sem, Cham en Jafeth. Num. 13: 33 geeft een aanwijzing: 

,,Wij hebben ook daar de reuzen (Nefilim) gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen (Nefi-

lim)’’. 
 

Wat zijn dan die Nefilim? Dit woord schijnt verwant te zijn met het werkwoord „naphal” (vallen). 

Ze worden allereerst vermeld in Gen. 6: 4: 

,,In die dagen waren er reuzen (Nefilim) op de aarde, en ook daarna”. 
 

In de vorige verzen wordt gezegd dat „Gods zonen” zich vrouwen namen uit de dochteren der men-

sen, en Gen. 6: 4 toont dat de Nefilim voortkwamen uit deze abnormale vereniging. We moeten dus 

nog een stap verder gaan, en onderzoeken wie die „zonen Gods” zijn. 

 

De hebreeuwse tekst schrijft „zonen van Elohim”, een uitdrukking die nooit gebruikt wordt om 

mensen aan te duiden, maar steeds gebruikt wordt voor engelen (Job 1: 6; 2: 1; 38: 7; Ps. 29: 1). We 

moeten ons hier plaatsen op het standpunt van hen, waartoe deze woorden het eerst gericht waren. 

Het is zeker, dat de Joden die Gen. 6 : 4 lazen moesten besluiten dat die „zonen van Elohim” enge-

len waren. Dit wordt bevestigd door het Boek van Enoch, waarvan Judas 14 spreekt en dat daarom 

onze aandacht waardig is. Judas 6 en 7 gaan ook over engelen „die hun beginsel niet bewaard heb-

ben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben” en ,, ander (Grieks: andersoortig) vlees zijn na-

gegaan”. Het Grieks voor „woonstede” is ook b.v. gebruikt in 2 Kor. 5: 2 en wijst naar de hemel. 

 

Uit dit alles, ook in verband met Gen. 6: 2, blijkt dus dat die „zonen van Elohim” gevallen engelen 

zijn, die een vleselijke vorm hebben aangenomen om zich met het andersoortig vlees der dochteren 

van Adam te verenigen. De Nefilim waren de „kinderen” die daaruit voortsproten (Gen. 6: 4). 

 

Het zijn, mogelijk, deze engelen (of anderen van dezelfde soort), genaamd „geesten” (zie Ps. 104: 

4; Heb. 1: 7, 14) die vermeld worden in 1 Petr. 3: 19, 20 en 2 Petr. 2: 4, 5. Deze „geesten” werden 

in de „gevangenis, in de „hel” (Grieks: tartarus), geworpen tot de dag des oordeels. De Here is hen, 

na zijn opstanding, zijn overwinning gaan verkondigen. Men merke inderdaad op, dat een mens 

nooit „geest” genoemd wordt, uitgezonderd na de opstanding als zijn lichaam geheel beheerst is 

door de geest. Daarbij zijn de dode mensen niet in de „gevangenis”, de Tartarus, maar in de Hadès. 

In 1 Petr. 3: 19 is het woord „gepredikt” niet de vertaling van „euangelizo” (een blijde boodschap 

brengen), maar van „kèrusso” d.w.z. als een heraut iets verkondigen. 

 

De oude boeken der Joden, zoals Jubeljaren, Sirach, Sapiens, Makabeeën, Baruch enz. spreken 

ook van het oordeel over deze engelen. 

 

Men weet dat in de fabel leren er ook steeds gesproken wordt over „goden” die op aarde komen en 

zich verenigen met vrouwen. Daar ook, wordt gesproken van „geweldigen, die van ouds geweest 

zijn, mannen van naam” (Gen. 6:4).We moeten niet als zuivere waarheid aanvaarden wat die fabels 

ons vertellen, maar men mag veronderstellen dat ze op de historische gronden berusten, waarover 

de Schrift spreekt. De Babylonische kleitafeltjes die over de schepping en de Zondvloed handelen, 

het Egyptische Boek der Doden, de Griekse fabelleer, en andere heidense fabels kunnen een ver-

vorming zijn van oorspronkelijke waarheden. 
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We kunnen hier nog aan toevoegen, dat de Arabieren en de Koran van een reuzenras ,,Ad” spreken 

(7: 63, 67; 26 : 123; 41 : 14; 89 : 5). Deze wezens waren hoogmoedig en werden uitgeroeid. 

 

Uit de aanduidingen die de Schrift ons geeft aangaande de Nefilim, de Refaïeten, de Enakieten en 

anderen, kunnen we de volgende geslachtsboom samenstellen: 

 

 
 

 

De boze invloed van de opstandige engelen en van hun nageslacht deed zich gelden op de Adamie-

ten, vooral op de Kaïnieten, en zal in Mesopotamië de toestanden veroorzaakt hebben die vóór de 

zondvloed bestonden. 

 

We lezen inderdaad in Gen. 6 : 5: 

„En de Here zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel 

der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was ’. 
 

Dat kwaad werd op die plaats uitgeroeid door de Zondvloed. Maar de Nefilim, de Enakieten en de 

Refaïeten die zich op andere plaatsen bevonden werden niet verdelgd. Daarom zegt Gen. 6: 4 dat er 

ook Refaïeten waren na de Zondvloed. 

 

 

De Brief aan de Galatiërs 

door G. J. P. 

No. 11. 

VI. KORTE SAMENVATTING VAN HET EVANGELIE DER VOORHUID. 

Gal. 2 : 15-21. 

 

15 Wij zijn van geboorte Joden en geen zondaars uit de Heidenen. 16 Maar daar wij weten dat de 

mens niet uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus gerechtvaardigd wordt, zo 
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hebben ook wij tot in Christus Jezus geloofd om gerechtvaardigd te worden door het geloof van 

Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd wor-

den. 17 Maar indien wij die in Christus trachten gerechtvaardigd te worden, toch blijken zon-

daars te zijn, is Christus dan (soms) een dienaar der zonde? 18 Dat nooit. Immers, wanneer ik 

wat ik afgebroken heb weder opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. 19 Want 

ik ben door de wet aan de wet gestorven opdat ik voor God zou leven. 20 Ik ben met Christus me-

de gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in 

het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon Gods die Zich voor mij heeft overgegeven. 21 Ik 

ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, 

dan is Christus tevergeefs gestorven. 

 

Geen rechtvaardiging uit werken der wet. 
 

Bij vs. 15 begint een nieuw gedeelte. Dat vers en wat verder volgt is niet tot Petrus gericht maar is 

een uiteenzetting voor de Galatiërs. Hierin vinden we het evangelie der Voorhuid in zijn kortste 

samenvatting. 

 

Wij, Petrus, Johannes, Jakobus, Barnabas, ikzelf en anderen, zegt Paulus, zijn „van nature” Joden 

en geen zondaars uit de Volken. De Jood heeft veel voor op de Heiden. Hem zijn de woorden Gods 

toebetrouwd, Rom. 3:1,2;2: 17, 18. Men zou zeggen: Wie Gods wil kent zal als hij die doet, geen 

zondaar zijn zoals de Heiden die bij het geringe licht van zijn menselijke natuur en inzicht wandelt. 

Maar Israëls geschiedenis toont aan dat het de wet niet hield. Het maakte het zelfs erger dan de 

Heidenen. Zij verlieten de wet en deden Gods geboden niet. Wel had de Jood het voordeel dat hem 

de woorden Gods waren toevertrouwd maar dat op zichzelf rechtvaardigde hem niet. Allen die on-

der (Gr.: in) de wet waren worden in Rom. 3 veroordeeld. Vs. 10. Daarom zal uit de werken der wet 

geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. De wet was er alleen tot kennis der zonde. Vs. 20. 

Niet om te rechtvaardigen. En wettische rechtvaardigheid, zoals Paulus en anderen die hadden, is 

niet voldoende. Dat blijkt uit het feit dat allen Gods heerlijkheid derven. Ook zij die naar de wet 

gerechtigheid hadden. In Gal. 2:16 betuigt Paulus het mede dat de mens niet uit werken der wet 

gerechtvaardigd wordt. Daartoe is iets anders nodig. 

 

Het geloof van Christus voor God. 
 

De mens wordt gerechtvaardigd door geloof. Maar, niet door zijn geloof. Paulus leert uitdrukkelijk 

dat het is door het geloof van Christus. Hij zegt dit twee maal in vs. 16. Voor het belang der zaak 

citeren we dit vers zoals we het vinden in de St. Vert. ,.Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd 

wordt uit werken der wet maar door (dia, d.i. door middel van) het geloof van Christus, zo hebben 

wij ook (tot) in (eis, d.i. tot in) Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit (ek) 

het geloof van Christus en niet uit werken der wet”. 

 

Christus wordt tot rechtvaardiging door Zijn geloof. Zie ook 1 Kor. 1: 30. 

 

Het is gelukkig dat de St. Vert. de term „het geloof van Christus” bijna overal goed vertaald heeft. 

Hij komt voor in Rom. 3: 22, 26; Gal. 2: 16, 20; 3: 22; Ef. 3: 12 en Fil. 2: 16, 20; 3: 9. Dus zeven 

maal. Alleen in Ef. 3 : 12 heeft de St. Vert.: geloof aan Hem; de grondtekst heeft ook hier: „geloof 

van Hem”. 

 

Meerdere andere vertalingen schieten hier schromelijk te kort. Zo die van Voorhoeve, Van Tiche-

len, de Leidse Vertaling, die van Bakels, Luther, de Miniaturbibel, de Parallelbibel, Menge, de El-

berfelder, (die in de voetnoten zichzelf tegenspreekt), de Franse van Second, de Franse Synodale 

Vertaling, de Engelse Herziene Vertaling. De Engelse Authorised Vertaling is op een tekst na (die 

van Rom. 3: 26) zuiver. (Ook dus in Ef. 3: 12). Het is treurig om te zeggen dat de Nieuwe Vertaling 
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van het Ned. Bijbelgenootschap en die van Brouwer ook te kort schieten; ze zetten overal ,,het ge-

loof in”. Kunnen de Vertalers dan geen Grieks meer lezen? Wie geeft hun het recht Gods Woord te 

verbasteren? Evenmin als het geloof Abrahams, Rom. 3: 16 het geloof in Abraham is, zo is het ge-

loof van de Zoon Gods of van Christus het geloof in Hem. We moeten daarom al de genoemde ver-

talingen en al die welke we niet kennen maar dit ook zo hebben, hartgrondig verwerpen; zij alle 

verbasteren Gods Woord en belemmeren de juiste visie op Christus. 

 

Paulus leert wat anders. Hij zegt niet: gerechtvaardigd te worden door werken der wet, ook niet 

door geloof in Christus, maar door Zijn geloof. We zullen nader zien in hoeverre ons geloof hierbij 

betrokken is. 

 

De weg der behoudenis. 
 

De Schrift leert dat er een weg der behoudenis is. Deze heeft drie grote mijlpalen: de levendmaking; 

de mede-opwekking; de mede-zetting. Zie Ef. 2: 5, 6. Dit is de geestelijke heilsorde. Om gerecht-

vaardigd te worden, moet men eerst levend gemaakt zijn, d.w.z. uit de Geest geboren zijn. Dan 

wordt men door de Vader tot Hem getrokken, gaat men geloven dat Jezus de Christus, Gods Heilige 

en Gezalfde is. Dat is het eerste deel van de weg. Eerst dan komt het tweede: de rechtvaardiging. 

Deze verkrijgt men niet door eigen geloof maar wordt ons toegerekend op grond van (uit) Zijn ge-

loof. Dan krijgt het door de Heilige Geest in ons verwekte geloof daarin aansluiting. Dit verwekte 

geloof heet het geloof van Jezus. God rechtvaardigt hen die uit het geloof van Jezus zijn. Rom. 3: 

26. Dit is dus niet uit ons „natuurlijk” maar uit het in ons verwekte geloof. De Heilige Geest moet 

daartoe eerst levendmaken, een hoger leven in ons verwekken. Zonder dat kan het niet. In Rom. 8 

wordt ons dit mede geleerd: „Die Hij roept, rechtvaardigt Hij ook”. En de roeping kan alleen ge-

volgd worden als er levendmaking heeft plaats gehad. Doden, geestelijke doden, en dood is de mens 

van nature, als uit vlees geborene kunnen niet horen. Wie niet levend gemaakt is, kan niet opstaan 

uit de doden. En wie niet eerst levend gemaakt is en tot in (eis) Christus geloofd heeft, kan niet ge-

rechtvaardigd worden. 

Er is dus: levendmaking (en roeping) en mede-opwekking (en rechtvaardiging). 

 

Bij de rechtvaardiging wordt men met Christus gekruisigd (Rom. 6: 6; Gr.: mede gekruisigd, zo ook 

Gal. 2: 20), sterft men met Christus, Rom. 6: 8, wordt men mede opgewekt. God herhaalt geestelijk 

in ons op een of andere wijze wat Hij op Golgotha in Christus gedaan heeft. Pas als we met Christus 

gekruisigd, gestorven en opgewekt zijn, zijn we gerechtvaardigd. 

 

De mens wordt dus niet gerechtvaardigd door zijn geloof in Christus maar door het geloof van 

Christus. Tot acht maal toe spreekt de Schrift dit uit. Wat met ons geloof dan? Dat leert het midden-

gedeelte van het vers „Zo hebben wij ook tot in Christus Jezus geloofd opdat wij gerechtvaardigd 

zouden worden uit het geloof van Christus”. Er is geen rechtvaardiging dan nadat wij tot in Christus 

geloofd hebben. Er is geen geloof tot in Christus dan nadat wij levend gemaakt zijn. Pas dan trekt 

de Vader tot Hem. Zo ziet men dat de gesignaleerde vertalingen grotelijks en grovelijk in hun weer-

gave dwalen. 

 

Vaak gelooft men dat het is zoals de vertalers het gezet hebben: als men in Christus gelooft, is men 

gerechtvaardigd. Dit is een grote dwaling. Eenzelfde dwaling is de zondaar aan de voet van het 

kruis te willen brengen en te menen dat hij dan reeds gerechtvaardigd is. Een derde dwaling is te 

menen dat een blik op het kruis voldoende is ter rechtvaardiging. De Schrift leert dat men mede 

gekruisigd moet worden, d.w.z. in de geest daar met Christus hangen. Men moet niet in de geest aan 

de voet van het kruis gaan staan, daar waren slechts de vijanden, men moet niet maar naar het kruis 

kijken, dat deden Christus’ bekenden die van verre stonden, men moet in de geest aan het kruis zijn 

genageld. En met Hem sterven. Alleen wie met Hem gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, 

Rom. 6: 6- 8 en heeft de gave der rechtvaardiging ontvangen. Rom. 5:17. 
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Er is geen rechtvaardiging uit werken der wet. Geen enkel vlees kan dit op deze wijze worden. Al-

leen Christus is de Rechtvaardige geweest. Zijn werken zijn vol geweest voor God. Dat zijn ze van 

geen enkel kind des mensen. De mens kan alleen relatieve gerechtigheid hebben. Alleen Christus 

heeft absolute wets- en tevens absolute geloofsgerechtigheid. 

 

Is Christus een dienaar der zonde? 

 

“Maar indien wij die in Christus trachten gerechtvaardigd te worden, toch blijken zondaars te 

zijn, is Christus dan (soms) een dienaar der zonde?” Dat is: Indien wij nu eigenwillig naar onze 

vroegere betrekking tot de wet terugkeren en tegen ons geweten in menen dat de wet van Mozes 

noodzakelijk is tot onze behoudenis, zal Christus zulk een zonde dan bevorderen door zulke leraars 

te rechtvaardigen die anderen in zulk een belangrijke zaak misleiden? Dat nooit. Want indien ik, 

door mijn praktijk, de Mozaïsche wet weder opricht door te leren dat ze nodig is tot behoudenis, 

terwijl ik die eerst niet noodzakelijk verklaard heb, richt ik iets op dat ik eerst heb afgebroken en 

misleid ik anderen. Daarmee zondig ik welbewust en stel mij zelf tot overtreder. Paulus doelt hier 

wellicht op Petrus maar spaart hem door niet van hem maar van zichzelf te spreken, althans ,,ik” te 

gebruiken. Petrus die eerst met de Heidenen at en dronk, vond dit later weer zondig of deed of hij 

dit zondig vond, zodat Christus een oorzaak tot zonde scheen. 

 

Door de wet der wet gestorven, vs. 19. 

 

Hier komt nog iets bij. De wet die ik dan weer zou gaan doen als een middel ter rechtvaardiging, 

aldus Paulus, heeft mij ter dood veroordeeld. Die wet is heilig en goed. Maar ik ben vleselijk, ver-

kocht onder de zonde. Rom. 7. De wet stelt de eis van volkomen rechtvaardigheid. Daaraan kan 

niemand voldoen, hoe heilig en goed ook. Welnu, dan zegt ze: Vervloekt is een ieder die niet blijft 

in al wat in mij geschreven is. Alles moet volbracht worden, tot de laatste tittel en jota, of ik eis de 

dood. Die eis der wet is Gods eis. Elk die niet ten volle aan de wet voldoet, heeft de dood verdiend. 

Reeds de begeerte is zondig en dus ook voor deze eist de wet de dood. Eerst voelt de levendge-

maakte de eis der wet niet. Hij is verheugd Christus gevonden te hebben en hij leeft zonder de wet. 

Maar dan komt het gebod met zijn eis tot hem en wordt de zonde die hij eerst niet meer scheen te 

hebben, weer levend. Wat dood scheen, is er nog en leeft. Maar de wet eist volkomenheid. Het ge-

bod dat bij volle onderhouding leven zou geven, eist bij de zonde de dood. Daarom doodt de wet. 

Of liever, de zonde die in ons is. De zonde, oorzaak, aanleiding of goede gelegenheid genomen 

hebbende, heeft mij verleid en gedood. Rom. 7:11 Voor „door het gebod”, is beter te lezen „onder, 

tijdens het gebod”, d.w.z. als het er is. Niemand toch zal kunnen beweren dat ’s mensen boze nei-

gingen er zijn door de ge- en verboden der wet. Dat zou God tot auteur (bewerker) der zonde ma-

ken. De apostel bedoelt, dat de zonde aanleiding vindt om de mensen die onder het gebod staan, te 

verleiden en hen dan te doden. 

 

De wet eist de dood. Naar Gods eis heeft de zondaar de dood ten volle verdiend. Dat is in Christus 

tot uitwerking gekomen. Christus is geen martelaar, maar een rechtvaardig veroordeelde, een door 

God veroordeelde. In Hem is de hele mensheid, is tevens elk mens als individu veroordeeld; en me-

de de hele gevallen schepping. De wet heeft van Hem geëist en de plaats der zondaars innemend, is 

over Hem Gods vonnis gegaan. Maar bij Zijn dood was de wet uitgewerkt. Over doden heeft ze 

geen macht meer. Ook niet over hen die aan haar eisen voldaan hebben. Christus heeft voldaan aan 

de eis dat elk die niet blijft in al wat ze vordert ten vloek en gedood wordt. Ten behoeve van ons is 

Hij gekruisigd en gestorven. Bij de rechtvaardiging sterven wij met Hem. Dan heeft de wet ook van 

ons niets meer te vorderen. Zo sterven we door de wet aan de wet. Nu kan God leven geven op een 

nieuw terrein. We staan op opstandings bodem. Daar geldt iets anders. Uitgewist uit het land van de 

oude Adam komen we door het geestelijk sterven, door onze geestelijke doods Jordaan in het nieu-

we vaderland waar de oude wet niet meer heerst. Daar heerst niet de wet der veroordeling en des 
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doods maar de wet van de Geest des levens die in Christus Jezus is. Rom. 8. Zo kunnen we, evenals 

Hij, Gode leven. 

 

Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus in mij. 

 

,,Ik leef, zegt Paulus, maar niet meer ik maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees 

leef, dat leef ik in (Gr.: en) het geloof van de Zoon Gods die mij liefgehad heeft en Zichzelve voor 

mij heeft overgegeven”. 

 

Men ziet het: rechtvaardiging eist mede kruisiging. Met Christus gekruisigd. Dan sterft men met 

Hem. Maar leeft met Hem in een andere sfeer. In Zijn geloof. En daarmee in de nieuwe schepping. 

Men lette er op dat er niet staat: door het geloof van de Zoon Gods, maar in Zijn geloof. Dan zijn 

wij in Christus en Christus is in ons. Dat is leven in Zijn geloof. Men leeft dan niet meer zijn geeste-

lijk leven al leeft men zijn natuurlijk leven, neen, men leeft in de sfeer van het door de Geest inge-

wrochte en tot wasdom gekomen leven, in de liefde van de Zoon Gods die Zich voor ons heeft 

overgegeven. 

 

Dat is een leven in de genade. Dat ontneemt aan de genade haar kracht niet, integendeel laat ze ten 

volle opbloeien. Indien er echter rechtvaardigheid door de wet is, is deze genade onnodig: dan is 

ook Christus’ werk tevergeefs geweest, dan had Hij niet behoeven te sterven, dan is alles doelloos, 

zonder zin geweest. 

 

En dan ook heeft Gods genade geen zin. Maar zo is het niet. Christus is onmisbaar. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 8  AUGUSTUS 1950 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 8. 

HET WERK DES ZOONS 
En Ik werk ook. Joh. 5:17. 

 

Ook Christus werkt. En zeker ook „tot nu toe”. Waar Hij en de Vader één zijn, werken Zij beiden te 

allen tijde aan het grote werk: de opheffing en vervolmaking van de schepping die eveneens Hun 

beider werk is. 

 

In vs. 21-29 geeft Christus een deel van Zijn werk aan. Ten eerste maakt Hij levend die Hij wil, ten 

tweede komt Hem het oordeel toe, ten derde is de opstanding Zijn taak. Dit alles ligt in de Konink-

rijkssfeer. Over Zijn verdere werk zwijgt Hij hier: men had dit evenmin, ja zelfs nog minder, kun-

nen dragen dan Zijn discipelen. Dat God door en in Hem de verzoening der wereld zou bewerken, 

dat Zijn bloedstorting zou zijn ter vergeving der zonden, ter rechtvaardiging, ja ter volle verzoening 

van alle dingen, hoe had Hij er hier over kunnen spreken! En dat Hij eenmaal op Davids troon zou 

heersen, dat Hij de grote Koning zou zijn meerder dan Salomo, dat Hij de Volken gebieden zou en 

nog meer, wie zou dat aanvaard hebben van Hem, de timmerman uit Nazareth? 

 

Het werk wat Hem te wachten staat, zal heerlijk zijn, want: „Het werk der gerechtigheid zal vrede 

zijn en de werking der gerechtigheid zal gerustheid en zekerheid zijn tot in eeuwigheid”. (Jes. 32: 

17). Maar, dat is toekomst. En het is niet daarop dat we allereerst en allermeest het oog willen rich-

ten. Het is op het heden, op wat Christus nu doet. Daarvan vinden we o.a., dat Hij voor ons bidt. 

 

Dit is een van Zijn heerlijkste werkzaamheden. Daar Boven is een Voorbidder. Bidt de Geest in de 

Zijnen met onuitsprekelijke zuchtingen, er is Een die deze omzet in klare bewoordingen en ze aan 

de Vader voordraagt. Hij bidt! Hij bad niet alleen op aarde, in de dienstknechts gestalte, Hij doet het 

ook in Zijn verheerlijkte staat. Hem aan Wie alles is overgegeven, die alles het Zijne kan noemen, 

die een Heer is van levenden en doden (Rom. 14: 9), aan wie alle macht gegeven is, Mt. 28: 19, die 

zit in het centrum van al Gods macht, kracht, licht en heerlijkheid, in Zijn Rechterhand, Hij bidt!

 

Waarom bidt Hij? Is het niet daarom, dat God Zijn werk door Hem mag voortzetten. Ook al is Hem 

alles gegeven, Hij werkt niettemin niets buiten God om. En al weet Hij dat God Hem altijd hoort 

omdat Hij steeds doet en wil doen wat God welbehaaglijk is, toch bidt Hij, bidt Hij of God Zijn 

werk wil volbrengen. Ook of Hij het goede werk, in de Zijnen begonnen, wil voortzetten. Hij bidt 

opdat komen moge wat God reeds in volmaaktheid ziet maar wat in de tijd nog uitgewerkt moet 

worden. 

 

Mogelijk zegt iemand: Dit geldt voor de tweede en zeker ook voor de eerste sfeer. Maar ook in de 

derde? Daarvan staat het niet met zoveel bewoordingen, maar we geloven dat het ook daarvoor 

geldt. Het Lichaam wordt gezegend in Christus door de God en Vader van onze Here Jezus Chris-

tus. En deze term wijst op Christus’ middelaars werk en daarmee op Zijn voorbede. De gebeden van 

Paulus in Ef., Col. en Fil, zijn ingegeven door de Heilige Geest en als ze ook de onzen zijn, worden 

ze door Deze aan Christus overgedragen. En omgekeerd werkt Hij door de Geest het gebed in ons 

hart. Zou Christus dan Zelf niet de Vader bidden ook voor de Leden van het Lichaam? 
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Hoe heerlijk is dit werk van de verheerlijkte Zoon en het verheven Hoofd! Hij bidt! Hij bidt voor 

ons. We staan niet alleen. We hebben twee Pleitbezorgers voor God. De Geest bidt in ons, Christus 

bidt voor ons. En God weet mede door Christus wat wij behoeven. 

 

Laat ons dan opzien. Laat ons stamelend, dan sterker, dan met nog meer kracht, zij het in onvolko-

menheid, mee leren bidden om verkrijging van wat we in beginsel hebben, evenals Christus die bidt 

om wat Hij reeds ontvangen heeft, daarin de Vader ten volle erend. Zo zullen we steeds meer ver-

vuld worden tot Zijn volheid. 

 

Ik werk ook! Ja, Hij werkt ook nu. Ook in Zijn bidden. Hij bidt voor ons. Hij bidt opdat Gods werk 

doorgang kan vinden, opdat de volmaking mag komen, opdat Gods genade steeds meer verheerlijkt, 

opdat Zijn heil in de Zijnen uitgewerkt mag worden. 

 

Laat Zijn gebed ons tot heiliging en tot reiniging zijn. Tot heiliging, opdat we meer in Zijn werk 

inkomen, tot reiniging opdat wij onze leden meer mogen kruisigen en Hij Zich over ons niet behoeft 

te bedroeven en Zijn gebeden moet uitstrekken tot een twisten met ons door de Geest om de zonde 

in ons te overwinnen. 

 

Zijn gebed zij ons bovenal tot rijke troost. Hij die bidt, weet wat we behoeven. En dit niet alleen. 

Zijn gebed spreekt van Zijn intense liefde, Zijn meevoelen en meedragen. De biddende Christus van 

nu is waarborg voor de vervulling van het heil en Hij bewijst dat Zijn liefde zich ook nu over ons 

uitstrekt. Hij werkt ook nu, omdat Hij voor ons bidt. En wij zijn in Zijn gebed geborgen. Van Zijn 

liefde kan niets ons scheiden. Zijn bede stijgt in volmaaktheid op tot de Vader en in Zijn biddend 

werk zijn wij volmaakt in Hem. 

P. 

 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 26. 

5. De dankzegging bij het graf van Lazarus. 
 

Behalve de openlijke lofverheffing van Zijn Vader die we in Lk. 10 vinden, is er nog een openlijke 

dankzegging van Christus bewaard gebleven, n.1. die bij het graf van Lazarus. 

 

Joh. 11: 41, 42: „Vader, Ik dank U dat Gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat Gij mij altijd hoort 

maar om der schare wil die rondom staat heb ik dit gezegd opdat zij zouden geloven dat Gij mij 

gezonden hebt". 
 

Reeds in het tweede hoofdstuk hebben we over deze woorden van Christus gesproken om er het 

bewijs aan te ontlenen dat Jezus Zijn wonderen in de kracht en in de gemeenschap Zijns Vaders 

deed. Daarover weiden we hier niet opnieuw uit. Maar wel willen we bij deze dankzegging nog-

maals stilstaan om er nog iets belangrijks over te zeggen. 

 

Indien Christus eenvoudig gezegd had: „Vader, ik dank U dat Gij mij gehoord hebt”, zou dit gebed 

wellicht aan de ergernis van het ongeloof ontsnapt zijn. Maar nu Hij er die andere woorden bij-

voegt, is de weegschaal der kritiek er aan te pas gekomen en zijn Zijn woorden te licht bevonden. 

Men noemt het gebed of een fictie van Johannes of ziet er een invoeging in van een latere hand of 

vindt het een vertoninggebed van Christus, gedaan ter wille van de omstanders, dus op de wijze der 

Farizeeërs. 
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Is er dan werkelijk iets onverklaarbaars. Zou het inderdaad met de reine geest van het gebed en de 

heiligheid van Jezus strijden dat Hij een gebed deed ter wille van de omstanders? Wie durft bewe-

ren dat Hij niet tegelijk aan de behoefte van Zijn eigen hart voldeed terwijl Hij ten behoeve der 

schare bad. Christus voelde, evenals bij het doen van andere wonderen, ook hier behoefte aan het 

graf van Zijn vriend te bidden. Had Hij het niet luid, Hij zou het in stilte hebben gedaan. In Zijn 

danken zelf is niets vreemds. Het vreemde is alleen in Zijn openlijk danken. Bedoelde Hij nu met 

Zijn laatste woorden dat Hij gedankt had alleen om der schare wil, dan zou Hij Zijn gebed zelf voor 

een gebedsvertoning verklaren. Maar niet van Zijn danken zelf maar van Zijn openlijk danken geeft 

Hij de Vader reden en ook dat doet Hij ten behoeve van de omstanders om wier wil Hij het gevoel 

Zijns harten zo openlijk en luide ontboezemt. Terwijl Hij voor Zichzelf behoefte voelt aan de ver-

heffing Zijner ziel tot de Vader nu Hij gereed staat Zijn grootste wonder te doen dat over zoveel zou 

beslissen, ontboezemt Hij het gevoel Zijns harten met luider stem opdat de schare zou weten in 

welke kracht Hij Zijn wonderen deed. Hij wil voorkomen dat iemand bij het aanschouwen van La-

zarus’ opwekking alleen aan Zijn heerlijkheid hangen bleef zonder in Zijn heerlijkheid de heerlijk-

heid Gods te zien. Hij dankt luidop om zo ook de omstanders in dat gebed mee ten hemel op te voe-

ren en als Hij er nu openlijk die gedachte bij uitspreekt, dan gebeurt dit eensdeels om dat verheven 

doel beter te bereiken en anderdeels opdat niemand uit Zijn openlijk danken bij dit wonder zou af-

leiden dat Hij Zichzelf over deze hulp van de Vaders verbaast. Daarom ook is Zijn bidden hier dan-

ken. Daarom voegt Hij dat verheven: “Doch ik wist, dat Gij mij altijd hoort” met nadruk bij. 

 

Christus bad geen vertoninggebed. Hij die de gebedsvertoningen der Farizeeërs zo scherp bestrafte, 

viel niet in hun fout en zonde. Wie dat meent, heeft geen goed onderscheid t.o.v. de drieërlei vorm 

van gebed. ,,De eerste is het gebed van de gespannen aandacht en innerlijkheid waarbij het oog ge-

heel van de, de bidder omgevende wereld wordt afgetrokken. Het tweede, het gebed der ceremonie, 

het schijngebed, waarbij de innerlijkheid ontbreekt. De derde is het volkomen ontwikkelde gebed, 

de samenspraak van het kind Gods met de Vader die op ongedwongen volkomen innerlijkheid be-

rustende, ook evenzeer met de gedachte aan de omgeving gepaard kan gaan, zoals twee mannen met 

elkaar spreken in de tegenwoordigheid van een derde. Zo nu bidt Christus in Zijn hoogste kracht. 

Hij spreekt met de Vader alsof de Vader tegenover Hem stond. Daarom kan Hij bij Zijn spreken tot 

de Vader de aandacht op Zijn toehoorders vestigen en zeggen, dat Hij die woorden om hunnentwil 

luid tot de Vader uitspreekt. Juist in deze levendige betrekking tot God en de wereld tegelijk open-

baart zich hier de volmaakte Bidder namelijk de met God in de hoogste levenswaarheid sprekende 

Zoon van God”. (Citaat van Lange Theol. Studiën 1128).      P. 

Het Goddelijk Voornemen 

door S. v. M. 

No. 20. 

AANHANGSEL 4. 

De eerste dag der week. 
 

De invloed der menselijke overlevering is soms overweldigend. Men heeft hiervan een goed voor-

beeld in de kwestie van „de eerste dag der week”. Ziehier een lijst der teksten waar onze vertalingen 

deze uitdrukking gebruiken: 

 

Mat. 28 : 1   eis mian sabbatön; 

Mark. 16 : 2   tè mia ton sabbatön; 

Mark. 16 : 9   protès sabbatön; 

Luk. 24 : 1   tè de mia ton sabbatön; 

Joh. 20 : 1   tè de mia ton sabbatön; 

Joh. 20 : 19   tè èmera ekein tè mia sabbatön; 
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Hand. 20 : 7   tè mia ton sabbatön; 

1 Kor. 16:2   kata mian sabbatön. 

 

Men vertaalt het Griekse ,,mia” door „eerste”. Letterlijk is het „een”, zoals b.v. blijkt uit Mat. 21: 19 

(een vijgenboom); 26: 69 (een dienstmaagd); Mark. 12: 42 (een arme weduwe) enz. Voor „eerste” 

heeft het Grieks het woord „protè”. 

 

Het woord „dag” komt in die teksten niet voor na „mia”. Maar het is duidelijk dat men „dag” moet 

bijvoegen, want „mia” is vrouwelijk en kan dus niet rechtstreeks betrekking hebben op „sabbatön” 

dat onzijdig is. Ook in Mat. 26 : 17 moet men „dag” bijvoegen, en er is dus geen bezwaar het ook in 

de bovenstaande teksten te doen. 

 

Voor wat „sabbatön” betreft, ontkent niemand dat het de meervoudsvorm is van „sabbatön” (sab-

bat). Maar men beweert dat het een idiomatische uitdrukking is voor „week”. En men vertaalt dan: 

„eerste dag der week”, terwijl er staat: „een (dag) der sabbatten”. 

 

Nu is het zeker nodig steeds rekening te houden met taalkundige bijzonderheden. Maar vóór men 

besluit Gods Woord volgens een taaleigen te vertalen, moet men nagaan of er wel een zeer goede 

reden is om dit te doen, en of de Schrift zelf er niet op wijst dat een letterlijke vertaling noodzake-

lijk is. 

 

De Griekse tekst van het N.T. gebruikt 26 maal het meervoud „sabbatön” en het is logisch het O.T. 

te onderzoeken voor de betekenis van dit woord. We vinden er 31 maal het meervoud, en de verta-

ling der 70 (de Septuagint) gebruikt ook telkens het meervoud. Daarentegen heeft het Hebreeuws 

het woord „shah-vöag” voor week (hebdomas in de vertaling der 70). Het woord ,,week" heeft de 

algemene betekenis „zevental”, en is dus zeer duidelijk onderscheiden van „sabbath” dat een „op-

houden” aanduidt. 

 

Nu kan een zeker tijdsverloop evengoed door een aantal weken als door een aantal sabbatten aange-

duid worden, en men kan dus evengoed spreken van het feest der „weken” als van het feest der 

„sabbatten”. Maar daaruit kan men natuurlijk niet besluiten dat men steeds „week” voor „sabbatten” 

mag schrijven. 

 

Als men al de teksten van het O.T. onderzoekt waar „sabbatten” in voorkomt, dan ziet men zeer 

duidelijk dat men dit letterlijk moet nemen voor een reeks sabbatdagen, hetzij wekelijkse, hetzij 

jaarlijkse rustdagen. We vestigen in het bijzonder de aandacht op Lev. 23: 15, 16: 

„Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de sabbat, van de dag dat gij de garf des beweeg-

offers zult gebracht hebben, het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; tot de andere dag, na de 

zevende sabbat, zult gij vijftig dagen tellen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here offeren.” 

 

Die reeks van 7 sabbatten duidde het tijdsverloop aan tussen Pascha en het Pinksterfeest. 

 

We zien dus dat het meervoud „sabbatten” een heel bepaalde betekenis kan hebben, en dat men zeer 

voorzichtig moet zijn vóór men het meervoud „sabbatten” vertaald door het enkelvoud „week”. 

 

Als het nu zou blijken dat al de teksten van het N.T. waar men vertaald heeft „de eerste dag der 

week”, juist handelen over de 49 dagen tussen Pasen en Pinksteren, zou het dan niet duidelijk zijn 

dat het niet gaat over gelijk welke sabbatten (en zeker niet over een week), maar wel over de 7 sab-

batten van Lev. 23? 

 

Welnu, het is inderdaad zo. Allereerst is dat zeer duidelijk in de Evangeliën. Er blijven dan nog 

twee andere plaatsen over. In Hand. 20: 7 wordt gesproken over een dag die volgt op de dagen der 



 

Uit de Schriften 1950 Pagina 77 

 

ongehevelde broden (vs. 6) en die gevolgd wordt door Pinksteren (vs. 16). Ook in 1 Kor. 16: 2 

wordt die dag kort daarna gevolgd door Pinksteren (vs. 8). Hieruit blijkt dus duidelijk dat men ver-

plicht is letterlijk te vertalen: ,,op een (dag) der sabbatten”. Het gaat hier niet over een dag van ge-

lijk welke week, maar over een dag in een heel bijzondere periode van het jaar. 

 

Dit alles leert ons dat de joodse christenen van de tijd der Handelingen de wekelijkse sabbat niet 

vervangen hadden door de zondag, en bevestigt dat ze getrouw de feesten des Heren bleven houden, 

evenals alle ceremoniën der Wet. Het is pas na die tijd der Handelingen, toen Israël niet meer Gods 

bijzonder volk was, dat Paulus zegt niemand te oordelen naar het waarnemen van de sabbatten (Kol. 

2: 16). 

 

De zondag is van heidense oorsprong; het is de dag toegewijd aan de zonnegod en zijn instelling 

kan niet verdedigd worden door een beroep op de Schrift. De sabbat blijft steeds de dag waarop de 

kinderen Israëls moeten ophouden te werken, zolang ze door God als Zijn bijzonder volk erkend 

worden. Voor christenen uit de volken is geen rustdag op deze bepaalde wijze voorgeschreven.  

 

AANHANGSEL 5. 

 

Tegenwerpingen in verband met het onderhouden der wet door Christen-]oden. 

 

Rom. 3 : 21, 28 „Zonder de Wet”. Het Griekse woord „choris” betekent niet „zonder” op absolute 

wijze, maar wel „behalve”. 

 

Dit blijkt duidelijk uit andere plaatsen, b.v. Mat. 14: 21: de vrouwen waren er wel, maar waren niet 

begrepen in de vijfduizend. 

 

In het Grieks wordt de afwezigheid van iets, aangeduid door het woord ,,aneu”, zoals in 1 Petr. 4: 9. 

 

In hetzelfde hoofdstuk 3 van de brief aan de Romeinen, zegt Paulus (in vs. 31) dat hij de Wet niet 

teniet doet, maar ze bevestigt. 

 

Rom. 6: 14 Ze zijn niet meer „onder” de Wet. De juiste betekenis van het woord „onder” leert men 

kennen door middel van uitdrukkingen zoals: „onder de zonde”, Rom. 7: 14; „onder het juk”, 1 

Tim. 6: 1; „onder de vloek”, Gal. 3: 10; „dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen”, Gal. 4 : 

3. Op dergelijke wijze werd de toestand omschreven waarin de Joden zich geplaatst hadden door het 

willen volbrengen der Wet, in eigen kracht. De Wet toch, moest door middel van de genade vol-

bracht worden. Deden ze dat, dan waren ze nog wel ,,in” de Wet (d.i. de sfeer der Wet), maar niet 

meer „onder” de Wet, als een slaaf. Men lette er dan ook op, dat de Griekse tekst van Rom. 2: 12 en 

3: 19 niet „hupo” (onder) gebruikt, maar wel „en” (in). 

 

Rom. 10 : 4 „Want het einde der Wet is Christus”. Het Grieks heeft „telos”, dat niet noodzakelijk 

het einde van iets aanduidt, maar wel dat het zijn doel bereikt heeft. Zie b.v. Mat. 26: 58 en Rom. 6: 

21. Het doel van de Wet was Christus. Ze moest de kinderen Israëls tot Hem voeren. In Jak. 5: 11 

gebruikt de Griekse tekst hetzelfde woord, en spreekt van „het einde des Heren”. Men ziet dat het 

niet een ophouden is. Voor het begrip „ophouden” gebruikt het ingegeven Woord „peras”, zoals in 

Heb. 6: 16. 

 

Gal. 4 : 10 „Gij onderhoudt .......... ”. Vers 9 leert ons, dat ze op verkeerde wijze dit alles onderhiel-

den, namelijk in eigen kracht. Zo werden ze tot slaven. Het Griekse woord door „onderhouden” 

vertaald, heeft steeds een ongunstige betekenis. Zie b.v. Mark. 3: 2 (waarnemen); Hand. 9: 24 (be-

waarden). 
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Gal. 5 : 1-11 Paulus spreekt nog over het juk, het houden der Wet in eigen kracht, als slaven. De 

besnijdenis beschouwen als middel, en niet slechts als een uitwendig teken van innerlijke verande-

ring, kan niet helpen. De Wet maakt niet rechtvaardig, ze geeft alleen voorschriften, die we, zonder 

genade, niet kunnen volgen. Er moet dus geloof zijn. Dit alles zegt niet, dat de besnijdenis des vle-

zes het geloof niet kan begeleiden, ten minste bij Israël. Gedurende het Koninkrijk op aarde, zal er 

zowel besnijdenis des vlezes als des harten zijn (Ezech. 44: 9). 

 

Heb. 10 : 18 Geen offerande meer. Inderdaad geen werkelijke, afdoende offerande, zoals die des 

kruises. Deze geschiedde eens voor altijd. Maar het symbool kan blijven, zo-

als dat ook nog het geval zal zijn in het Koninkrijk (Ezech. 40 : 40—45). De afbeeldingen van vóór 

het kruis wijzen op de toekomst, die van na het kruis, op het verleden. We hebben reeds doen op-

merken, dat, indien deze tekst betekent, dat de offeranden afgeschaft zijn, men moet aannemen, dat 

God ze nooit verlangd heeft. Deze tekst verwijst inderdaad naar wat reeds in het O.T. gold. 

 

We behandelen deze zaak ook in De Weg der Behoudenis, waar we aantonen, dat men tot de 

volgende samenvatting kan komen: 

 

Positie t.o.v. God Positie t.o.v. de        

Wet 

Positie t.o.v. de 

Zonde 

Houding t.o.v. de 

Wet 

De vervulling der 

Wet 

1. Hij die niet in 

   God gelooft 

 

2.Geloof in God 

   maar niet 

   wedergeboren 

 

3.Geloof dat  

   Jezus de  

   Christus. 

   Wedergeboren 

    – “kind” 

 

4.Geloof in  

   Christus. –  

   “Zoon” 

   Gerechtvaar- 

   digde 

 

Zonder Wet 

 

 

“Onder” de Wet 

 

 

 

“In”de Wet 

 

 

 

 

 

Der Wet gedood 

 

 

Slaaf de zonde 

 

 

Slaaf der zonde 

 

 

 

Onder de zonde 

 

 

 

 

 

Vrijgemaakt van 

de zonde 

 

Wil niets weten 

van de Wet 

 

Schept geen ver-

maak in de Wet 

 

 

Schept vermaak 

in de Wet 

 

 

 

 

Dient in nieuwe 

geest 

 

Vervult de Wet 

niet 

 

Wil de Wet hou-

den in eigen 

kracht 

 

Volbrengt de Wet 

ten dele door ge-

nade 

 

 

 

De Wet wordt in 

hem vervuld 

 

 

 

 

Als voorbeeld van het geval No. 2 kan men wijzen op de Jood in het algemeen in het O.T. Gedu-

rende het Koninkrijk op aarde, zullen de meesten zich in het geval No. 3 bevinden. Die tot de he-

melse sfeer behoren, komen onder No. 4. Gedurende de tijd der Handelingen, had men de 4 toe-

standen. Hij, die der Wet gedood is, kan de Wet nog volgen, maar in een nieuwe geest, zoals Paulus 

op het einde van de tijd der Handelingen. 

 

AANHANGSEL 6. 

 

In verband met de laatste reis van de Apostel Paulus naar Jeruzalem. (Hand. 21). 

 

Men wijst er op, dat de discipelen, door de geest geleid, aan Paulus zeggen niet naar Jeruzalem op 

te gaan. Omdat Paulus toch gegaan is, zou hij dus tegen Gods wil gehandeld hebben. Maar wat zegt 

de Schrift? 
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Wat is de juiste betekenis van het woord „niet" in Hand. 21: 4? Is het een absoluut verbod? Het 

antwoord is gemakkelijk. Het Grieks heeft meerdere woorden, die door ,,niet” vertaald worden. De 

bijzonderste zijn ,,ou” en ,,mè”. Het eerste heeft een absolute betekenis (zie b.v. Mat. 4: 4; 5: 21). 

Het tweede is relatief. Ieder kan er zich van overtuigen door de teksten te lezen waar ,,mè” gebruikt 

wordt. Bijv. Mat. 10: 5: „Gij zult niet heengaan op de weg der Heidenen” (zouden ze nooit tot hen 

mogen gaan?); Joh. 20: 17: „Raak mij niet aan” ( en in vs. 27 vraagt Hij aan Thomas hem wel aan 

te raken); Hand. 1: 4: „beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden” (moesten ze er 

dan altijd blijven? ). 

 

Men ziet dus dat „mè” relatief en tijdelijk is. Welnu, ditzelfde woord wordt ook gebruikt in Hand. 

21: 4. Is het dan niet duidelijk dat de geest gezegd had zeven dagen te Tyrus te blijven, voor ze in 

het schip zouden gaan dat naar Jeruzalem vertrok? Na die zeven dagen konden ze vertrekken (vs. 

5), geheel in overeenstemming met Gods wil. Het is waar dat er mensen waren, die Paulus wilden 

terughouden, en hem beletten God te gehoorzamen (vs. 12), maar hij luisterde, terecht, niet naar die 

woorden. Die mensen kwamen zelf tot beter inzicht en zeiden ten slotte: ,,De wil des Heren ge-

schiede” (vs. 14). 

 

Dit is ook weer een voorbeeld van de juiste woordkeus der Schrift. Als we ,,het voorbeeld der ge-

zonde woorden” houden (2 Tim. 1: 13) zullen we minder geneigd zijn een Apostel te beschuldigen 

als zijn handelingen niet overeenstemmen met onze theorieën. 

 

Aan de zonde sterven 

door S. v. M. 

 

We zetten het gesprek der vier vrienden van enige maanden geleden (zie febr., mrt. en juni) met dit 

onderwerp voort. 

 

A.- Ik geloof dat vriend B. nu met ons wil spreken over ons standpunt betreffende de zonde; het is 

echter gewenst wèl het onderscheid in gedachten te houden tussen de zonde en de zonden. De zonde 

is in de wereld ingekomen door de mens Adam. (Rom. 5: 12). Door één ongehoorzaamheid heeft hij 

zich vrijwillig van God, de Bron van alle leven, gescheiden en is hij geestelijk gestorven. Deze zon-

destaat waarin zijn nakomelingen delen is een derven van Gods heerlijkheid, Rom. 3: 23 en van 

alles wat uit een geestelijke gemeenschap met God voortvloeit en heeft tot gevolg: een verstand van 

het vlees dat verdorven, verduisterd en bevlekt is, Col. 2: 18. 1 Tim. 6: 5, Ef. 4: 18, Tit. 1: 15, 2 Tim 

3: 8, ijdelheid van het gemoed d.i. der rede (zo is de grondtekst), Ef. 4:17, een verkeerde zin, Rom. 

1: 28; hij heeft een hard, boos, onbekeerlijk hart en een stervend en verderfelijk lichaam. In deze 

staat maakt de mens een slecht gebruik van de gaven van God en dit leidt tot daden die tegen de wil 

van God zijn, hij doet zonden onder de druk der zonde, Rom. 3: 9-18, hij is dienstbaar geworden, 

Tit. 3: 3. Ietwat schematisch zou men kunnen zeggen dat de mens niet ten verderve gaat omdat hij 

zondigt maar dat hij zondigt omdat hij praktisch verloren is. 

 

D.- Ik heb u niet in de rede willen vallen toen u van Adam sprak maar mijns inziens kunnen wij 

alles niet letterlijk nemen wat de Bijbel hierover zegt, want de wetenschap leert ons dat de mens-

heid reeds sinds meerdere duizenden jaren bestaat. We moeten dit alles symbolisch opvatten. 

 

A.- Sta mij toe u te zeggen dat u de dingen verwart; al is het waar dat er waarschijnlijk sinds zeer 

lange tijd wezens bestaan die min of meer wat hun lichamelijke bouw betreft op de mens lijken, de 

oudheidkunde bewijst ons dat de eigenlijke mensheid er gekomen is in het tijdperk van de gepolijste 

steen, d.w.z. 4 à 5000 jaar voor Christus zoals de Bijbel dit ook leert. Ik wil echter deze zaak niet 

naar voren brengen; we hebben deze avond een ander onderwerp te behandelen en als u het wenst, 
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zullen we een andere keer meer in bijzonderheden uw tegenwerping behandelen. Ik bepaal me er 

toe twee dingen op te merken: le. De feiten bevestigen de Bijbel en laten zien dat alles als waarheid 

aanvaard kan worden. 2e. Als we dat doen, kunnen we tot een aaneensluitende synthese komen van 

al de gegevens van de Bijbel en al de feiten der wetenschap. Maar als we beginnen met te versym-

boliseren en te ,.vergeestelijken”, verliezen we elke vaste basis en komen wij slechts tot een vaag en 

twijfelachtig schema. Want als u aanneemt dat Paulus zich vergist heeft toen hij van de eerste mens 

Adam sprak, waarom zullen we dan vertrouwen hebben in wat hij zegt over de zonde en het heil? 

 

Maar laten we nu het woord aan B. geven die ons zijn vraag aangaande de zonde zal toelichten. 

 

B.- Welnu, het is niet alleen mijn eigen ervaring maar die van veel gelovigen dat we in onze strijd 

tegen de zonde soms voor een tijd de overhand hebben, maar dat we vroeg of laat weer bezwijken. 

Ik geloof dat zij die beweren overwinnaars te zijn zich illusies maken. Het handelt hier over een 

zeer belangrijk ding in het leven der gelovigen en ik zou graag hebben dat gij mij helpt. Ik heb nog 

andere vragen maar die zijn van meer theoretische aard en die kunnen wachten. 

 

C.- U geeft me dus gelijk wanneer ik u steeds zeg dat men zich niet met zoveel dingen moet ver-

moeien, dat men alleen maar moet geloven? 

 

B.- Pardon, al wat ik doe is te denken dat deze vraag me voor het heden meer last bezorgt dan ande-

re. 

 

A.- Alles houdt verband met elkaar en dikwijls moet men een zaak die van weinig belang schijnt 

eerst oplossen om een andere te kunnen begrijpen. Ik stem C. toe dat men niet alles aan ons vermo-

gen om te redeneren en te begrijpen ondergeschikt moet maken. Veel moet door eenvoudig geloof 

in wat God ons leert worden aanvaard. Maar dit onderricht moet zeer goed begrepen worden dus 

goed uitgelegd. Als we sommige teksten met elkaar vergelijken, rijzen er vragen op en die welke 

binnen ons bereik zijn moeten we oplossen. Als we dit verzuimen, lopen we gevaar het slecht te 

verstaan, tot dwaling te komen en grond te geven voor gerechtvaardigde kritiek. De verlichte rede is 

de bondgenoot van de gelovige, want alles wat waar is, is redelijk en het zou een grove dwaling zijn 

het terrein van het nadenken en van de rede aan de niet-gelovige over te laten. We moeten ons in 

ons eigen belang bedienen van de wapenen waarvoor hij eerbied heeft en hem aantonen dat hij niet 

ten volle redelijk is. Ik vrees dat onze vriend C. de rede een beetje veracht. 

 

C.- Ik heb inderdaad een opinie die in deze aangelegenheid wat verschilt van de uwe. We zullen 

echter wel zien waartoe uw intellectuele twistgesprekken leiden. 

 

A.- Indien wij volmaakt waren, zouden wij onmiddellijk de volle waarheid begrijpen; in onze te-

genwoordige staat echter, moeten wij van al onze vermogens gebruik maken, hieronder begrepen de 

rede. De apostel Paulus wikkelt ons voortdurend in, in redeneringen en ik wens hem te volgen. 

 

B.- In elk geval is mijn vraag er een die dringend is, of men het nu wil of niet. Welk antwoord zoudt 

gij geven, vriend C? 

 

C.- Dat is heel eenvoudig. De Bijbel spreekt van een strijd, dus moeten wij strijden en indien wij 

bezwijken, is dit omdat wij nog geen voldoende pogingen gedaan hebben. Heb. 12: 4 verwijt ook 

aan sommigen nog niet „ten bloede toe” gestreden te hebben, d.i. tot aan de uiterste grens van hun 

krachten. 

 

B.- Ik beweer niet onberispelijk te zijn. Ik had meer moeten volharden. Maar het is juist door het 

feit dat we zo weinig volmaakt zijn dat wij niet kunnen strijden zoals het behoort. De praktijk be-

wijst dat de zonde te machtig is. Ik kan een ogenblik in deze of die richting overwinnen, vooral in-
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dien anderen me helpen en me omringen, maar ik kom niet tot een besliste overwinning. Ongeluk-

kige die ik ben, hoe tot een oplossing te komen? U hebt goed zeggen: Beter strijden! Ik zou wel 

willen, maar ik kan niet. 

 

A.- Is uw ervaring niet die waarvan Paulus in Rom. 7: 14-24 spreekt? Waar u wedergeboren bent, 

hebt u willen handelen in overeenstemming met de wil van God, met een zekere „wet”. Maar u bent 

er niet in geslaagd om te doen hetgeen u zou willen. U hadt de wil maar niet de macht om het goede 

te doen. U bent „gevangen onder de wet der zonde”. 

 

B.- Ja, dat is het. Maar hoe onder zo’n toestand uit te komen? Het schijnt me toe dat de Apostel de 

moeilijkheid constateert maar de oplossing niet geeft. Hij zegt wel in hfdst. 8: ,,De wet van de geest 

des levens die in Christus Jezus is heeft me vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods”, 
maar hij leert ons niet hoe men bevrijd wordt. Hoe zal ik „gevangen” zijnde en „slaaf”, beter kun-

nen strijden, een sterkere poging kunnen doen zoals onze vriend C. aanbeveelt? 

 

C.- Ik heb u reeds Heb. 12: 4 geciteerd. Dit spreekt van een strijd tegen de zonde die veel sterker 

moet worden. Het staat dus aan ons een zodanige strijd ten goede te doen keren. Een eenvoudig 

geloof in deze tekst zal u meer helpen dan al uw overdenkingen. 

 

D.- Als u mij toestaat hier een woord aan toe te voegen, zou ik willen zeggen dat hier een tegen-

spraak te meer is in „Gods Woord”. Enerzijds wordt gezegd dat de gelovige een gevangene is van 

de wet der zonde, anderzijds dat hij van die wet bevrijd is en dat hij met goed gevolg tegen de zon-

de kan strijden. Ik kan maar niet, zoals C. schijnt te doen, eenvoudig weg de teksten, die spreken 

van deze slavernij, over het hoofd zien om alleen die in het oog te houden die ons aansporen niet 

meer te zondigen. Het schijnt me toe dat u dwaalt t.o.v. de volle ingeving der Schrift. De schrijvers 

geven ons veel nuttige aanwijzingen maar zij kunnen zich ook vergissen of zich slecht uitdrukken. 

 

A.- Wat mij betreft, ik geloof integendeel dat, indien wij in deze teksten een tegenspraak zien, dit is 

vanwege een gebrek aan inzicht onzerzijds. 

 

C.- Maar het is toch duidelijk dat de Bijbel spreekt van een strijd tegen de zonde? 

 

B.- En het is niet minder duidelijk dat hij spreekt van een slavernij welke ons verhindert om met 

goed gevolg te strijden. 

 

D.- Kunt gij ons uitleggen, vriend A. hoe we hierin geen tegenspraak hoeven te zien? 

 

A.- Ik zal u uiteenzetten hoe ik de dingen zie, maar u moet voor uzelf een persoonlijke overtuiging 

vormen. Voor alles geloof ik dat de grondfout, die we steeds geneigd zijn te maken, is iets te willen 

doen door eigen inspanning. De bevrijding van de zonde is mogelijk door het offer van onze Here 

(Rom. 8: 3). Het is zeker onnodig u de teksten te herinneren die ons zeggen dat we uit onszelf het 

goede niet kunnen doen. We kunnen onszelf niet behouden door in eigen kracht „goede werken" te 

doen. In de praktijk vergeten we dat en het is daarom dat we ook tegen de zonde willen strijden. 

 

C.- Met uw verlof. Op grond van Heb. 12: 4 geloof ik dat men tegen de zonde moet strijden, maar 

ik zeg niet dat men dit moet doen in eigen kracht. Deze strijd is mogelijk door de genade die God 

ons geeft, door de kracht die Hij ons meedeelt. 

 

D.- Dit is nu werkelijk een manier om de blijkbare moeilijkheid te ontgaan: de slaaf is uit zichzelf 

onmachtig om te strijden, maar hij kan het door de kracht die God hem geeft. De apostel Paulus 

wijst echter deze oplossing niet aan. De reeds geciteerde tekst Rom. 8: 2 zegt dit in het geheel niet 

en ik moet zeggen dat ik dit woord niet helemaal begrijp. 
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B.- De oplossing moet echter daar te vinden zijn, maar het schijnt me toe dat er een leemte is tussen 

hfdst. 7 en 8. 

 

A.- Het is omdat de Apostel reeds de oplossing op een uitvoerige manier gegeven heeft voor  

hoofdstuk 7 en het hem voldoende is er aan te herinneren door een zeer korte zinsnede. Maar   

voordat ik u dat meer in bijzonderheden uiteenzet, moet ik eerst uitleggen waarom Heb. 12:4  

mijns inziens, in het geheel geen betrekking heeft op het vraagstuk dat ons bezig houdt. 

 

C.- Wat? De tekst is toch duidelijk: „strijdende tegen de zonde”. 

 

A.-  Ik denk dat u deze tekst slecht begrijpt omdat u hem losmaakt uit het verband. Dit is een zeer 

ernstige fout. Een zinsnede krijgt eerst haar juiste betekenis wanneer zij gelezen wordt in het kader 

waarin ze vervat is. Een tekst alleen op zichzelf te beschouwen en hem zonder onderscheid te ma-

ken toe te passen, leidt tot de grootste ongerijmdheden. De „eenvoudigheid” van het geloof vraagt 

niet van ons om een zekere tekst uit de Bijbel, welke dan ook, te kiezen en die in zekere omstandig-

heid, welke dan ook, toe te passen. We moeten de eenvoudigheid hebben van de waarheid te gelo-

ven. Maar om te grijpen wat waar is, moet men dikwijls onderzoeken, studeren, denken. 

 

C. Wat doet u dan met de teksten die ons aanraden eenvoudig te zijn als de kinderen. De kinderen 

redeneren toch niet veel! 

 

A.- Dit zijn ook teksten die men moeilijk kan begrijpen als men ze niet oplettend onderzoekt. De 

apostel Paulus geeft nauwkeurig aan over welke eenvoud het gaat: „Broeders, wordt geen kinderen 

in het verstand maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen”. 1 Kor. 14: 

20. 

 

Laat ons echter op ons onderwerp terugkomen en laten we het kader van Heb. 12: 4 onderzoeken. In 

hoofdstuk 11 is er een opsomming van een reeks getuigen des geloofs. Vooral aan het eind legt de 

schrijver de nadruk op het lijden en de vervolgingen die deze gelovigen hebben moeten ondergaan. 

Nergens is er sprake van een strijd tegen de inwendige zonde. Steeds gaat het over een strijd tegen 

het uitwendige kwaad, de zonde die de vervolgers aandrijft. Als allermooiste voorbeeld spreekt 

Heb. 12: 2, 3 ons van de Heer „die zodanig een tegenspreken van de zondaren heeft verdragen en 

schande veracht”. Men ziet hieruit zeer duidelijk: le dat het niet gaat over een zonde die in ons 

werkt want dit is bij de Heer uitgesloten, 2e dat het gaat over de zonde die ons omringt in de vorm 

van zondaars die vervolgen. 

 

Zo is er ook in Heb. 12: 1 en vs. 4 sprake van deze zonde die ons omringt (omsingelt). In de tijd 

toen de Zendbrief werd geschreven, waren de grote vervolgingen tegen de Christenen nog niet be-

gonnen, zij hadden nog niet ten bloede toe weerstaan in hun geestelijke strijd tegen het uitwendige 

kwaad. In de volgende verzen, is er nog steeds sprake van kastijding, nooit van uitwendige zonde. 

 

C.- Maar welke houding zouden wij dan tegenover de zonde moeten aannemen, als wij niet moeten 

strijden? Moeten we er aan toegeven? 

 

A.- Ik heb u reeds gezegd dat de apostel Paulus voor hij Rom. 7 schreef, reeds alle nodige aanwij-

zingen gegeven had. Dat is het oogmerk van hoofdstuk 6 dat ik u aanraad met de grootste aandacht 

over te lezen. In vs. 2 zegt hij dat wij der zonde dood zijn en hij legt uit in vs. 3-7 wat dit wil zeg-

gen. Hij spreekt over hen die door hun geloof in Christus in dusdanige gemeenschap met Hem zijn 

dat zij geestelijk zijn „gedompeld’’ (gedoopt) in Hem. Door deze geestelijke gemeenschap hebben 

wij wezenlijk deel aan zijn dood, is onze „oude mens” (die slaaf der zonde was) met Hem gekrui-

sigd geworden „opdat wij niet meer de zonde dienen”. Volstrekt niet te spreken van een strijd, be-
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sluit hij: „Houdt het daarvoor dat gij der zonde dood zijt, maar Gode zijt levend geworden in 

Christus Jezus" en: „Want de zonde zal over u niet heersen”, d.i. geen macht meer hebben. 

 

Zonder deze geestelijke gemeenschap zijn wij in de positie van Rom. 7 en dan kunnen we trachten 

te strijden, want de zonde oefent haar macht uit. Maar als wij ,,in Christus” zijn, maakt de wet van 

de geest (of de geestelijke wet) van het leven in Christus ons vrij van de wet der zonde en des 

doods. Na zijn uiteenzetting in hfdst. 6, is het hem voldoende dit in korte bewoordingen in het ge-

heugen terug te roepen in het begin van hfdst. 8, als hij spreekt over hen die naar de geest wandelen, 

doordat zij tot zonen aangenomen zijn. (Rom. 8: 14). Hij komt op de zaak van het lijden terug in vs. 

18; dit zal tot een einde komen als we volkomen behouden zullen zijn door de verlossing van ons 

lichaam door de opstanding (vs. 23). 

 

Het hoofdstuk eindigt in die heerlijke tekstwoorden waarin hij zegt dat niets ons enig werkelijk leed 

kan doen, dat alles medewerkt ten goede voor hen waarvan hier sprake is. Verre van te moeten 

strijden, zijn zij „meer dan overwinnaars” door Christus (vs. 17). 

 

Ziet u niet dat de gelovige in deze positie van gebrek aan geloof blijk zou geven als hij nog tegen de 

inwendige zonde ging strijden? 

 

B.- Dat is een prachtige oplossing voor mijn moeilijkheid! 

 

D.- Dit heft elk spoor van tegenspraak op. 

 

C.- Ik moet toestemmen dat u gelijk kunt hebben. 

 

A.- Maar let er op dat een zekere bekering die tot de nieuwe geboorte leidt niet voldoende is. Men 

moet bovendien door een compleet afzien van zichzelf, door een levend geloof in Christus, Hem 

waarlijk als Behouder aanvaard hebben, in geestelijke gemeenschap met Hem zijn. Dit moet voor 

ons een levende werkelijkheid zijn. Het gaat niet over een vaag begrip, over een leer, over theolo-

gie, maar over een leven in Christus. Maar om daarin te komen en om te weten dat men vrijgemaakt 

is en dat men niet moet strijden, moet men deze geopenbaarde dingen kennen, dus het Woord on-

derzoeken en bestuderen; dit toch is „nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onder-

wijzing die in de rechtvaardigheid is” 2 Tim. 3: 16, 17. Zal het op deze wijze nuttig zijn, dan moet 

men het „verdelen” of „recht snijden” 2 Tim. 2: 15, en zich maar niet zo op een willekeurige tekst 

beroepen waarbij men het gevaar loopt die verkeerd uit te leggen. 

 

C.- Ik begin uw houding beter te waarderen. Het gaat niet over zinledige discussies maar over een 

verdiept onderzoek van alles wat God ons in Zijn Woord zegt opdat we precies weten wat we moe-

ten geloven. 

 

D.- En ik begrijp dat men alleen tot dit resultaat kan komen als men alles als geïnspireerd aanvaardt. 

 

A.- Gode zij dank die ons door Zijn Geest verlicht, als we de gehele Waarheid liefhebben en ge-

neigd zijn onze eigen overtuigingen prijs te geven als zij verkeerd zijn. Wij zullen te beter Zijn wel-

daden op prijs kunnen stellen en Hem verheerlijken door ze ten volle aan te nemen. Wij zullen dan 

der zonde kunnen sterven, en zo de strijd tegen de inwendige zonde overbodig makend omdat wij 

van te voren meer dan overwinnaars zijn en strijden tegen de uitwendige machten des kwaads (Ef. 

6: 12), terwijl we God in en door ons laten handelen.



 

Uit de Schriften 1950 Pagina 84 

 

Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 9  SEPTEMBER 1950 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 9. 

HET BEGINSEL DER WIJSHEID. 

 

De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid; de dwazen verachten wijsheid en tucht. 

      Spr. 1 : 7. 

 

In vs. 2-4 van dit hoofdstuk wordt ons de strekking van het Spreukenboek aangegeven; het is „om 

wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des van het verstand, om aan te nemen on-

derwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden, om de onverstandigen kloek-

zinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid”. Na dit oogmerk aangegeven 

te hebben, opent het Boek met een mooie spreuk: „De vreze des Heren is het beginsel der wijs-

heid”. 

 

De term „vreze des Heren” komt in het geheel veertien maal voor in het Spreukenboek: 1: 7, 29; 2: 

5; 8: 13; 9: 10; 10: 27; 14: 26, 27; 15: 16, 33; 16: 6; 19: 23; 22 : (4; 23: 17; een dubbel zevenvoud. 

 

In geen enkel boek der oude en latere Heidenen is zulk een wijze onderrichting te vinden. De vreze 

des Heren is het begin der wijsheid, zoals de Engelse vertaling zegt en tevens het beginsel. 

 

Het begin. Wie wijsheid wil verkrijgen, moet met de vreze des Heren beginnen. Er is geen ware 

kennis zonder deze. Deze vreze is geen bangheid of slaafse onderworpenheid, maar een hartelijke 

tere eerbied en hoogachting, waarbij men zich graag voor God neerbuigt, opziende tot Zijn groot-

heid en verhevenheid en waarbij men graag Zijn wil tracht te volbrengen omdat men gedreven 

wordt door het motief der genegenheid, ja liefde. 

 

Het beginsel. De vreze des Heren is tevens een beginsel, een richtlijn volgens welke men handelt, 

een regel die men in alle omstandigheden wil volgen, een vast punt dat geheel het denken en willen 

beheerst en dat innerlijke geestesleven leidt. Uit dit beginsel komt de ernstige begeerte op in alle 

opzichten Gods wil te doen en Hem te behagen opdat men niet tegen Hem moge zondigen. 

 

Dit begin en dit beginsel is het kenmerk van ware vreze des Heren. Naarmate men vordert op de 

weg van het heil, wordt het beginsel steeds krachtiger uitgewerkt, is het niet meer alleen een regel, 

maar tevens een vaste doelstelling. We willen dan niet anders dan welbehaaglijk voor Hem leven. 

De vreze des Heren, de zich verdiepende vereniging en hoogachting, dringt er toe. 

 

De vreze des HEREN. De HERE is Hij die met het schepsel, in het bijzonder de mens, in betrek-

king treedt. Er ontstaat dan een eigendomsrecht. De mens erkent Hem als zijn Heer en Deze geeft 

Zich in zeker opzichten aan de mens. Er komt een zekere betrekking die als het goed is, zich dusda-

nig verinnigt dat het is: mijn God, HERE. 

 

Als we dit zien, is te verstaan waarom duizenden deze vreze niet hebben. Zij verachten dit beginsel, 

beginnen niet met God te vrezen, menen wijs te zijn in eigen oog. Vreze Gods is er niet in hun 

ogen, Ps. 36: 1. Zij kennen de waarde er niet van en wensen die ook niet te kennen. 

 

De vreze des Heren slijt hoe langer hoe meer uit. Men spreekt van „Christelijke” volken omdat er 

zekere gewoonten en tradities zijn door het Christendom gekomen. Maar is er ook vreze des Heren? 
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Neen. Veelal doet men wat goed is in eigen ogen en vraagt niet naar God en Zijn wil. Dit moet 

noodlottig worden. Voor de vreze des Heren zal meer en meer de mensenverering in de plaats ko-

men en dit zal uitlopen op aanbidding van de mens der zonde. 

 

De vreze des Heren is het begin en het beginsel der wijsheid. Alleen bij de Here is de ware kennis te 

vinden, van Hemzelf, van onszelf, van de toekomst, van leven en dood, van zonde en verlossing. 

Wie met de vreze des Heren begonnen is, heeft zijn voet gezet op de weg waarop zelfs de blinde 

niet kan dwalen en die uitloopt op Gods volle heil, ja op vervulling met Zijn volheid.  P. 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 27. 

6. De verheerlijking op de berg. 
 

De Heer wist dat Hij lijden en sterven zou. Hij kondigde het Zijn discipelen driemaal aan (Mt. 16: 

21; 17: 22, 23; 20: 18, 19). Vlak na de eerste maal volgt Zijn verheerlijking op de berg (Mt. 17). 

Deze heeft plaats toen Hij op de berg was gegaan om te bidden, Lk. 9 : 28; ,,En als Hij bad werd de 

gedaante Zijns aangezichts veranderd". Vs. 29. 

 

Begonnen  met het gebed van de Zoon tot de Vader om Zich te sterken met het oog op de doods-

strijd die Hem wacht, smelten lijden en overwinning ineen tot hoger heerlijkheid. Hij wordt bekleed 

met de heerlijkheid die Hij in Zijn koninkrijk eenmaal zal tentoonspreiden. „Wij zijn aanschou- 

wers geweest van Zijn majesteit op de heilige berg. Want Hij heeft van God de Vader eer en heer-

lijkheid ontvangen..." 2 Petr. 2: 16-18. De Zoon had alles volbracht wat de wet van de rechtvaardi-

ge eiste: Hij had God en Zijn naaste liefgehad met Zijn gehele hart en ziel en verstand en kracht. Zo 

iemand had het aionische leven verdiend. Hij kon tot God naderen in volkomen gerechtigheid. Zijn 

verheerlijking op de berg bewijst dit. Door Zijn persoonlijke wetvolbrenging kon God Hem deze 

heerlijkheid geven. Maar slechts Hem alleen. Hij kon niemand meevoeren. Daarvoor was nog iets 

anders nodig; de uitgang te Jeruzalem ten offer, en de kruisdood. En waar Hij ook dit wil volbren-

gen, komt Hij in een nieuwe verhouding, een nieuwe verbintenis, gaat Hij van Zoon Davids over in 

Zoon Abrahams, van koning in priester. Het is hierover dat Mozes en Elia met Hem spreken. 

 

In het voorgevoel der grote dingen die Hem te wachten staan beklimt Hij met Zijn drie vertrouwde 

discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg. Was het de Thabor, de Paneas of de Her-

mon? Waarschijnlijk de eerste, de mooiste van alle alleenstaande bergen in Palestina. Tegen de 

avond bereikt Hij de top. Hij zet er Zich neer en verdiept Zich in het gebed. Wat Hij gebeden heeft, 

weten we niet, maar de hoofdgedachte die Zijn ziel vervult, is het vooruitzicht van Zijn lijden. En 

dit zal Hij in gebed voor God gebracht hebben. 

 

Hoe lang Hij gebeden heeft, weten we niet. Zijn discipelen zijn er onder in slaap gevallen en het 

was misschien pas tegen het aanbreken van de morgen dat zij ontwaakten. Maar welk een ontwa-

ken. Een bovenaardse heerlijkheid omstraalt hen. Christus’ aangezicht blinkt als de zon. Zijn klede-

ren waren wit zoals het licht, Mt. 17: 1, wit als sneeuw, Mk. 9: 3, zeer blinkende, Lk. 9: 29. En daar 

bij Hem twee andere lichtgestalten. Is het een droom, of een visioen? Neen, het is werkelijkheid wat 

zij zien en wat zij horen, want zij horen een gesprek voeren. Dan, als Petrus gezegd heeft drie loof-

tenten te willen bouwen, overschaduwt hen plotseling een luchtige wolk; een lichtglans, de Shechi-

nah der heerlijkheid, die de sterren verbleken doet, daalt op de bergkruin neder, een stem klinkt tot 

hen door: „Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort hem”, de mannen in heerlijkheid verdwijnen met de 

luchtige wolk en zij zien niemand meer dan Jezus alleen. 
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De bede die de Zoon gebeden heeft, zal heerlijk verhoord worden. De woorden van de Vader zijn 

het verheven Amen. De Zoon zal de uitgang volkomen volbrengen en de Vader zal de Zoon ver-

heerlijken. Ja, Hij heeft Hem reeds verheerlijkt. Maar Hij zal Hem nog verhevener maken. De voor-

hof van het lijden wordt Hem tot een heerlijke poort des hemels en de nacht die doorgebracht werd 

in gebed zal worden tot een bron van zegening voor aarde en hemel.    P. 

 

De Joods-Christen Gemeenschap 
door S. v. M. 

 

Het is verblijdend dat er in het christendom meer geloof komt in Israëls herstel. De feiten spreken. 

Hoe kan men nog langer de profetie „vergeestelijken” en alleen op de „Kerk” toepassen? 

 

Maar nu zou men ook de volle consequenties moeten aanvaarden. Israël zal als volk hersteld wor-

den, een volk dat zich tot zijn Messias zal bekeren. Ze blijven Jood al geloven ze in Christus. Ze 

zullen hun „joodse godsdienst” behouden, maar hij zal vervolledigd worden door hun geloof in 

Christus. De Wet, met al haar voorschriften, blijft toepasselijk voor hen, ook in het Koninkrijk op 

aarde. Wat verandert, is de wijze waarop ze de Wet naleven. Vroeger was het in eigen kracht, als 

slaaf: ze waren onder de Wet. Na hun bekering volbrengen ze de werken der Wet, door genade. Ze 

zijn niet meer onder, maar in de Wet. In de tijd der Handelingen was Israël nog niet verworpen. Die 

tijd werd gekenmerkt door: 

De vervulling der profetie  

De aankondiging van het Koninkrijk  

Wonderen, krachten, tekenen  

Tussenkomst der engelen  

Het onderhouden der Wet  

Het bestaan van de Tempel  

Israël Gods volk en in hun land. 

 

We hebben er steeds de nadruk op gelegd dat de meeste van deze kenmerken terugkomen op het 

einde van onze tegenwoordige aioon. 

 

Nu zien we al dat Israël een nationaal bestaan heeft. Weldra kan het ook weer door God als Zijn 

bijzonder volk aangenomen worden. De verwoesting van de Tempel was het zichtbare teken van 

Israëls verwerping; het weer opbouwen en in gebruik nemen van de Tempel zal het zichtbare teken 

zijn van Israëls herstel als Gods bijzonder volk. We zien dat het gehele nabije Oosten opleeft en 

alles voorbereid wordt voor de eindtijd. Nu wordt de profetie nog niet vervuld, wel de voorberei-

ding voor de vervulling. 

 

Reeds vroeger hebben we gemeld dat er in zekere christen- joodse kringen een neiging was zich niet 

te laten assimileren door christelijke organisaties uit de volken en er afgezonderde groepen gevormd 

werden. Die stroming wordt nu veel duidelijker en men vindt die in het bijzonder bij de „Joods- 

Christen Gemeenschap”. 

 

Deze groep werd gedurende de twee laatste jaren te Jeruzalem gevormd door Abram Poljak en Pau-

line Rose. Ze beschikken nu over een woning waar meerdere leden van de gemeenschap leven. De 

„opperkamer” wordt gebruikt voor vergaderingen. Elke morgen is er een gebedsvergadering en een 

gezellig samenzijn. Aan het einde van de avond wordt er gebeden voor de wederkomst van de Mes-

sias, ’s Vrijdags om 5.30 uur als de sirenen het officieel aanbreken van de Sabbat aan geheel Jeruza-

lem aankondigen, vergaderen ze voor een Sabbatsdienst, gevolgd door een Sabbatsmaal. Op de 

Sabbat vergaderen ze om 11 uur voor een morgendienst. 
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Buiten dergelijke werkzaamheden wordt er ook geestelijke en stoffelijke hulp aangeboden aan an-

deren en is er contact met vrienden in het buitenland. Tijdschriften in de Engelse, Duitse en Franse 

talen worden in het buitenland gedrukt. Vergaderingen worden gehouden in Londen en Parijs. 

 

Hieronder geven we enkele delen weer uit hun geschriften, en meer in het bijzonder uit het Engelse 

tijdschrift Jeruzalem. 

 

„De Bijbel, d.i. het Oude en het Nieuwe Testament, leert dat in de toekomst het gehele Joodse 

volk Jezus als zijn Messias zal erkennen. Dit wil niets minder zeggen dan dat eens het gehele 

Joodse volk de leiding van de Joods-Christen Gemeenschap zal volgen.” 

 

,,De Joods-Christen gedachte is werkzaam sinds 2000 jaar, sinds de tijd der Apostelen en der eer-

ste Joods-Christen gemeente te Jeruzalem.” „Nu is de tijd vervuld. De vlag met het kruis in de 

ster van David wappert”. 

 

„We moeten geen mensen aanwerven, want indien we dat doen, zouden we sommigen kunnen 

krijgen die niet voor dit werk geschikt zijn. Laat ons wachten tot God de rechte personen tot ons 

leidt” 

 

„God verlangt niet dat we Hem helpen. Hij verlangt slechts dat wij Hem niet verhinderen ons te 

helpen. We moeten zelf niets doen, maar iets zal door middel van ons gedaan worden.” 

 

„Wij trachten naar een hervorming der Synagoge. We wensen niet alleen individuele Joden tot 

Christus te leiden, maar het gehele Joodse volk. We wensen dus dat Jezus gepredikt worde in de 

Synagoge.” 

 

„Wij, hedendaagse Joods-Christenen zijn de voorwacht van de nationale bekering van Israël.” 

 

„Ik (Abram Poljak) onderscheid tussen het Lichaam van Christus en de Bruid van Christus. Ik 

geloof namelijk dat: 

 

1. het lichaam de Gemeente van tussen de volken samenstelt en de Bruid de Gemeente van 

tussen Israël, 

 

2. dat de Bruid reeds aanwezig is, met de Joodse „Gemeente” levende onder het teken van het 

kruis in de ster van David.” 

 

Twee stromingen van behoudenis in Christus bestaan naast elkaar (die van Israël, voerende tot het 

duizendjarig Messiaans Koninkrijk en die van de christenen uit de volken), maar beide zijn slechts 

één op het einde. Hun verschil bestaat in hun opdracht, maar bestaat niet in de Geest. 

 

„Dit is het verschil tussen onze Gemeenschap en de „Zendingen voor de Joden”: de zendingen 

worden bestuurd door christenen uit de volken, en voor wat betreft hun leer aangaande Israël 

zijn ze gewoonlijk (maar met uitzonderingen) verward in ketterijen. Daarom kunnen ze alleen 

ontaarde Joden bereiken. Een Jood die zich bij hen voegt, verlaat het Jodendom en is een afge-

broken tak.” 

 

„Maar onze Gemeenschap is oprecht Joods. Joden die geloven dat Christus onze Messias is en 

het Jodendom niet verlaten, maar vervullen, zijn ware Joden.” 

 

„Deze Gemeenschap is geen Kerk .........  Het is de oude olijftak, die terug geënt is in de goede 

boom. De eerste Messiaanse Synagoge is te Jeruzalem hersteld, na 2000 jaren. De eerste tak, 
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waarop vele anderen zullen volgen, tot geheel Israël zal ingetreden zijn.” 

„Hoe meer joods we zijn, hoe meer we onze Gemeenschap ontwikkelen naar de lijnen van de 

joodse overlevering, hoe beter we onze Synagoge bouwen, des te meer moeten we ook vasthouden 

aan de Paulinische gedachte der genade. Voor ons zou het verwerpen der joodse „Wet" tegen 

Gods wil zijn. Maar indien we Paulus’ gedachte van genade zouden verwerpen, zou het een gees-

telijke zelfmoord zijn. Ik (Abram Poljak) geloof dat we besnijdenis, Sabbat, feestdagen, sabbats-

jaar enz. moeten behouden. Noch Jezus, noch de Apostelen hebben deze wetten voor de Joden te 

niet gedaan. We zijn vrij, maar mogen geen aanstoot geven. We leven onder de genade en niet 

onder de Wet. Maar het is in die vrijheid, dat we de Wet houden, niet omdat we ze vrezen, maar 

omdat we ze liefhebben (Ps. 119: 97).” 

 

,,De nieuwe geboorte is slechts het begin van een nieuwe ontwikkeling.” 

 

„Het Nieuwe Verbond met Israël begon in het koninkrijk van Israël, met de eerste komst van Je-

zus. Bij de tweede komst, zal het volledig worden”. 

 

Een der sprekers (Hubert Panteny) op de herfstvergadering van dit jaar te Londen en te Birkenhead, 

zei: 

 

,,Het rad heeft een volledige toer gemaakt, in vele opzichten hebben we nu dezelfde omstandighe-

den, maar in omgekeerde orde, als in de eerste eeuw.” 

 

En hij legde verder uit hoe de Joods-Christen beweging alleen kon begrepen worden indien men een 

juist begrip had van de eerste Joodse Gemeente, de „Gemeente in Judea” zoals het N.T. schrijft. 

 

Men ziet dus dat die Joden op vele dingen een betere kijk hebben dan de meeste christenen uit de 

volken. Met hun nadruk op het volgen der Wet in genade en het wederkeren der omstandigheden 

van de tijd der Handelingen, bevestigen ze ook volkomen wat we steeds in Uit de Schriften geleerd 

hebben. Onze Kerken en evangelische kringen zullen nog heel wat moeten leren van die Christen-

Joden. 

 

Het overtuigen van zonde 
door S. v. M. 

 

A.- Uit het gesprek dat ik met onze vriend D had, toen we op weg waren naar onze vergadering, 

besluit ik met grote vreugde dat hij meer vertrouwen begint te stellen in de Schrift. 

 

D.- Inderdaad, ik moet bekennen dat meerdere tegenstellingen of fouten die ik er dikwijls meende 

in te vinden, niet werkelijk bestaan. Maar toch ben ik nog niet overtuigd dat de gehele Schrift letter-

lijk door God is ingegeven. 

 

C.- Wat jammer dat u niet eenvoudig alles gelooft zoals het er staat. 

 

D.- Ik kan toch geen afstand doen van mijn verstand? Ik kan toch niet geloven wat niet redelijk is! 

 

C.- Dat zou juist wel moeten gebeuren. We moeten niet beweren alles te kunnen begrijpen. 

 

A.- Steeds weer dat geschil over geloof en verstand tussen C en D! Laat ons toch eens voor altijd 

inzien: 

 

1.Dat we inderdaad niet alles kunnen verstaan. Dat we zelfs moeten erkennen niets te begrijpen in 

zijn volle werkelijkheid, vooral als het gaat over wat ons geopenbaard moet worden. 
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2.Dat de Schrift ons niet vraagt te geloven wat duidelijk onredelijk is. 

 

We moeten eenvoudig geloven wat God ons zegt en niet trachten te doorgronden wat ons verstand 

nu nog te boven gaat, maar we moeten ons verstand gebruiken waar dat mogelijk is. 

 

D.- Maar hoe kan ik nu aan de ingeving der Schrift geloven als er blijkbaar dingen in staan die on-

juist zijn? Neem nu eens de woorden van Jezus: „Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van 

zonde”. Dat is toch nooit gebeurd? 

 

C.- Ziet u niet dat die werking van de Heilige Geest een proces is en dat de wereld geleidelijk tot 

overtuiging van zonde zal komen? Zo breidt zich het Koninkrijk langzamerhand uit. 

 

D.- Ik zie echter nu méér ongeloof dan vroeger. En zegt daarbij Jezus niet ergens dat Hij geen ge-

loof zal vinden als Hij wederkeert? Weer een tegenstrijdigheid! 

 

B.- Ik heb juist iets daarover gelezen, van de hand van een ernstige Schriftonderzoeker, die ik met 

de letter S zal aanduiden. Hij komt tot de volgende oplossing: Nu is er inderdaad geen algemene 

bekering der wereld, maar die zal komen op de tijd die God heeft vastgesteld, en nog in de tegen-

woordige aioon. Vóór het duizendjarig rijk zal er reeds een voorproeve van dit rijk zijn: de gehele 

wereld zal bekeerd worden door de wederaanneming van het volk Israël; en vele delen der profetie, 

die men gewoonlijk voorbehoudt voor de toekomende aioon, zullen dan reeds vervuld worden. 

 

Hij beroept zich vooral op Joh. 16: 8 en beweert dat de betekenis van dit Schriftdeel is, dat de Hei-

lige Geest eens alle mensen zal verlichten, op zodanige wijze dat ze tot geloof en bekering zullen 

komen. Zoals dit ook het geval is geweest met Paulus. 

 

D.- Dat schijnt me een wanhopige poging te zijn om een onoverkomelijke moeilijkheid op te lossen. 

 

A.- Ik meen ook dat we die uitlegging niet kunnen aanvaarden. Wel zal alles vervuld worden wat de 

profetie voorziet. Het zal zijn als Israël weer Gods bijzonder volk zal wezen. Wel zullen vele ken-

merken van de nabijheid van het Koninkrijk op aarde, die er reeds waren gedurende de tijd der 

Handelingen, terug komen. Maar ik ken geen goede reden om te geloven in een bekering der wereld 

voor de komst van de Here Jezus en van het Koninkrijk op aarde. 

 

B.- Wel, zoals ik reeds zei, die onderzoeker S meent dat, volgens Joh. 16: 8, de Heilige Geest de 

wereld plotseling zal „verlichten”. 

 

A.- Dan zou ik aangaande twee dingen zekerheid moeten hebben: 

 

1.Dat die tekst werkelijk zegt dat de gehele wereld zich zal bekeren. 

 

2.Dat, indien dat het geval moest zijn, die bekering moet plaats hebben vóór het duizendjarig rijk. 

 

C.- Ik meen dat Joh. 16 : 8 wel degelijk zegt dat de wereld zal overtuigd worden van zonde en dus 

ook tot bekering zal komen. Maar ik herhaal: dat kan een lang proces zijn. 

 

D.- U ziet, A, hoe verward de gedachten zijn. Is het niet eenvoudiger aan te nemen dat de schrijver 

zich vergist heeft? Wat denkt u over die zaak? 

 

A.- Ik heb ze reeds vroeger onderzocht en ben tot een opvatting gekomen die mij goed gegrond 

schijnt en voldoening geeft. Maar ik ben steeds bereid alles opnieuw te onderzoeken, met uw me-

dewerking. 
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B.- Het schijnt me toe dat we voor alles moeten weten welk de juiste betekenis is van het werk-

woord dat door „overtuigen” vertaald is. Wordt de wereld overtuigd in de zin dat ze haar zonde niet 

alleen erkent, maar zich ook bekeert? Het is die betekenis die S er aan hecht en hij beroept zich op 

meerdere andere onderzoekers. 

 

D.- Inderdaad, wat betekent dat werkwoord? 

 

C.- Iedereen weet toch wat „overtuigen van zonde” betekent! Waarom weer gaan onderzoeken en 

redeneren? Zo komt men nooit klaar. Wilt u het beter weten dan zovele geleerde theologen? 

 

D.- De moeilijkheid is juist dat er geen overeenstemming is, zelfs niet onder „eenvoudige gelovi-

gen” zoals u. 

 

A.- Laat ons geen tijd verspillen. Laat de Schrift aan het woord. Ik zie dat „overtuigen” de vertaling 

is van het Griekse „elegko”. Ditzelfde werkwoord komt meermalen voor in het N.T. en in de Septu-

agint. Bij het onderzoek der teksten zult u bemerken dat het steeds gaat over mensen die verkeerd 

denken of handelen, of van zonde beschuldigd worden. De algemene betekenis is ongeveer: „inlich-

ten”, „wijzen op”, ,,het bewijs leveren”. Dit woord kan dan ook de zin hebben van „bestraffen”. Tot 

zover zijn allen het eens. We moeten nu onderzoeken of dit woord een nog meer bepaalde beteke- 

nis heeft. Het gaat hierbij om de volgende vragen: 

 

1.- Erkent de zondaar zelf zijn zonde: 

 

2.- Indien hij ze erkent, heeft hij er berouw over en bekeert hij zich? 

 

Ziehier nu de teksten van het N.T.: 

 

Mat. 18: 15 „Ga heen en bestraf hem”. Let er wel op dat daarop volgt: „Indien hij u hoort”. 

 

Luk. 3: 19 „Maar als Herodes, van hem (Johannes) bestraft werd”. Herodes had echter geen be-

rouw, want hij sloot Johannes in de gevangenis. 

 

Joh. 3: 20 „Opdat zijn werken niet bestraft worden”. Hij schijnt wel bewust te zijn dat hij kwaad 

gedaan heeft, maar er is geen sprake van berouw. 

  

 Joh. 8: 9 “en van (hun) geweten overtuigd zijnde”. Hier wordt ook niet gesproken van berouw. 

 

Joh. 8: 46 „Wie overtuigt Mij van zonde?” Het is duidelijk dat dit wil zeggen „wie geeft het be-

wijs?” 

 

Joh. 16: 8 „Die, gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde”. De Heilige Geest zal het 

bewijs leveren. 

 

1 Kor.14 : 24 „Die (de ongelovige) wordt van allen overtuigd en hij wordt van allen geoordeeld”. 

De onredelijkheid van zijn geloof wordt duidelijk bewezen. Zo kan hij dan ook overtuigd worden, 

God aanbidden die blijkbaar onder hen is. 

 

Ef. 5:11 „Maar bestraf ze (de onvruchtbare werken der duisternis) ook veeleer”. Stel ze duidelijk 

voor ogen. 

 

1Tim. 5: 20 “Bestraf die zondigen”. 
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2Tim. 4: 2 „Wederleg, bestraf, vermaan”. Hij moet duidelijk het verkeerde doen uitkomen. 

 

Tit. 1: 9 „De tegensprekers te wederleggen”. 

 

Tit. 1: 13 ,.Bestraf hen scherpelijk”.  

 

Tit. 2: 15 ,,Bestraf “.  

 

Hebr. 12: 5 „Bezwijk niet, als gij van Hem bestraft wordt”. Daarop volgt: „Indien gij de kastijding 

verdraagt”. 

 

Jak. 2: 9 „Wordt door de Wet bestraft als overtreders”. De Wet levert het bewijs. 

 

Op. 3: 19 „Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer U”. Het bestraf-

fen had niet noodzakelijk tot gevolg het bekeren. 

 

Nu vrienden, wat is uw besluit? 

 

D.- Het blijkt duidelijk dat in nagenoeg alle plaatsen waar het werkwoord elegko gebruikt is, niets 

aanduidt dat de zondaar zelf overtuigd is, en nog minder dat hij zich bekeert. 

 

A.- Ik zie aan hun houding, dat B en C met U instemmen. Men zou er kunnen bijvoegen dat per-

soonlijke overtuiging en berouw kunnen volgen, als de aangesprokene er de neiging toe heeft. Maar 

het is geen noodzakelijk gevolg.  

 

Ik zal nu nog enige teksten van de Septuagint lezen, die dit zeer duidelijk doen uitkomen: 

 

Joh. 5: 17 „Gelukzalig is de mens, welken God straft, daarom verwerp de kastijding des Almach-

tigen niet”. 

 

Job 15: 3 „Bestraffende door woorden, die niet baten”. De bestraffing heeft dus geen goed gevolg. 

 

Spr. 15: 12 „De spotter zal niet liefhebben die hem bestraft".  

 

Spr. 29: 1 „Een man, die dikwijls bestraft zijnde, den nek verhardt”. 

 

De betekenis van Joh. 16 : 8 is dus zeer duidelijk: de Heilige Geest zal het bewijs leveren van de 

zonde der wereld. Hoe? Volgens vers 9 door te wijzen op het feit dat ze niet in Christus gelovende 

is. Dat wil echter niet zeggen dat ze dit bewijs aanvaarden, persoonlijk „overtuigd” zijn van zonde, 

en zich bekeren. Dat de gehele wereld zich in de tegenwoordige aioon zal bekeren kan men zeer 

zeker niet uit deze tekst afleiden. 

 

De Heilige Geest is werkzaam, maar de wereld bekeert zich niet.. De mens blijft de volle verant-

woordelijkheid dragen van dit feit. Die verlichtende werking van de Heilige Geest brengt echter 

sommigen tot schuldbelijdenis en bekering omdat ze Gods werking niet weerstaan. Dat was b.v. het 

geval met Paulus, die door zijn opvoeding en omgeving tijdelijk verhinderd werd in Christus te ge-

loven. 
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De Brief aan de Galatiërs 

door G. J. P. 

No. 12. 

VII. DE MACHTELOOSHEID DER WET 

Gal. 3 : 1—14. 

 

1 O onverstandige Galatiërs, wie heeft u betoverd, u voor wier ogen Christus te voren als gekrui-

sigde geschilderd is? 2 Dit alleen wit ik van u leren: Hebt ge de Geest ontvangen op grond van 

werken der wet of uit de prediking van het geloof. 3 Zijt ge zo onverstandig? Na begonnen te zijn 

met de Geest, eindigt ge nu met het vlees? 4 Hebt ge zoveel tevergeefs geleden? Was het maar te- 

vergeefs. 5 Die u dan de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) op grond van 

werken der wet of uit de prediking van het geloof? 6 Op gelijke wijze ,,heeft Abraham God ge-

loofd en is het hem tot gerechtigheid gerekend is”. 7 Gij ziet dus, dat zij die uit het geloof zijn 

Abrahams zonen zijn. 8 En de Schrift die tevoren zag dat God de Heidenen uit geloof zou recht-

vaardigen, heeft te voren aan Abraham het evangelie verkondigd: ,,In u zullen alle volken geze-

gend worden”. 9 Zij die uit het geloof zijn,worden dus met de gelovige Abraham gezegend. 

10 Allen immers die het van werken der wet verwachten, zijn onder de vloek want er staat ge-

schreven: ,,Vervloekt is een ieder die niet alles blijft onderhouden wat in het boek der wet ge-

schreven is". En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk want: 

,,De rechtvaardige uit het geloof zal leven." 12 Maar de wet gaat niet uit van geloof, doch (zegt): 

„Wie deze dingen doet, zal daardoor leven.” 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der 

wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: „Vervloekt is een ieder die aan 

het hout hangt”.  14 opdat de zegen van Abraham tot de Heidenen zou komen in Christus Jezus, 

opdat wij de beloften des Geestes ontvangen zouden door het geloof. 

 

„O, onverstandige Galatiërs”. De St. Vert. heeft „uitzinnig”. Dat is veel te sterk. Het Griekse 

woord dat hier staat, is „anoètos”. We vinden het in Lk. 24: 45; Rom. 1: 14; Gal. 3: 1, 3; 1 Tim. 6: 9 

en Tit. 3: 3. Christus noemt de Emmaüsgangers „onverstandigen en tragen van hart”. Lk. 24: 45. 

Paulus is “wijzen en ,,onwijzen” een schuldenaar”. Rom. 1: 14. Men kan vallen in „dwaze begeer-

lijkheden”. 1 Tim. 1: 9. “Eertijds waren wij „onwijs". 1 Tit. 3 : 3. Het woord betekent: niet den-

kend, zijn denkvermogen niet gebruikend, onbedachtzaam, onverstandig, dwaas. De St. Vert. heeft 

hier twee woorden als het ware verward. Ze heeft het woord „anoètos” in Gal. 3: 1 en 3 door „uit-

zinnig” vertaald terwijl ze dit ook gedaan heeft met het woord „mainomai” zoals in Joh. 10: 20: 

„Hij heeft een demon en is uitzinnig” (mainomai) en in 1 Kor. 14: 23 „Zouden zij niet zeggen dat 

gij uitzinnig waart” (mainomai). Van de Galatiërs zegt Paulus dit niet; ze heten niet uitzinnig, 

krankzinnig, niet goed bij het hoofd, maar onverstandig, zij gebruikten hun verstand niet goed, 

evenmin als de Emmaüsgangers. 

 

„Wie heeft u betoverd”. Dit werkwoord komt alleen hier voor. Het betekent ook in het Grieks: be-

toveren, beheksen. Paulus schrijft het dus aan boze machten toe dat de Galatiërs van de waarheid 

zijn afgeweken. 

 

„Dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn”. Dit gedeelte komt niet voor in de drie oudste 

handschriften. Ook vindt men daar niet de woorden „onder u” aan het slot van het vers. Ook Nestle, 

de autoriteit van de N.T. tekst, heeft ze niet. We hebben ze dan ook weggelaten, zoals ook de 

N.B.G. Vert. doet. 

 

„Voor wier ogen Christus te voren als gekruisigd geschilderd is”. 

 

Kruis, dood, opstanding zijn de trekken van het Paulinische evangelie. Paulus begint niet bij 
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Bethlehem; hij spreekt ook niet over de dagen des vleses van onze Heer. Dit behoort bij het evange-

lie der Besnijdenis. We wezen daar reeds op in Gal. 2 en citeerden iets uit Hand. 10, een voorbeeld 

van Petrus’ prediking. De Twaalf hadden tot taak voor Israël in het licht te stellen dat Jezus van 

Nazareth de beloofde Messias is, dat in Hem reeds een deel der profetie vervuld is en dat in Hem 

ook de overige tot vervulling zou komen indien Israël zich bekeerde en Hem aannam. Paulus zegt 

alleen tweemaal dat Christus uit het zaad Davids is, Rom. 1: 3 en 2 Tim. 2: 8 maar hij spreekt niet 

over Zijn aardse leven. Daarvan is hij ook geen getuige geweest. Ook niet van Zijn kruisiging en 

dood, zal men zeggen. Dit moet toegestemd worden, maar van de verrezen Heer heeft hij de bete-

kenis daarvan geleerd en het diepst verstaan. En dit is zijn uitgangspunt. Ook bij de Galatiërs heeft 

hij daarover gepredikt. Ze hadden deze leer eerst omhelsd maar zich later van het kruis afgewend en 

toen wilden ze door wetswerken gerechtvaardigd worden. Door eigen kracht dus. Niet door toege-

rekende gerechtigheid. Wie heeft u daartoe betoverd, roept Paulus uit. Nu gaat de apostel hierop 

niet dieper in, dat zou de aandacht van het punt, zijn boodschap, afgeleid hebben. 

 

Hoe de Geest ontvangen? 

 

Om de Galatiërs te laten zien dat zij onverstandig waren, vraagt Paulus hoe zij de Geest ontvangen 

hebben: op grond van werken der wet of uit de prediking van het geloof. Ze konden niet anders 

zeggen dan het laatste, want reeds voor zij met werken der wet aanvingen, hadden zij de Geest ont-

vangen. 

 

Wat moeten we hier onder ,,geest” verstaan. „Geest” heeft in O. en N.T. meerdere betekenissen. Het 

vraagt een studie op zichzelf deze allen na te gaan. We moeten ons daarom tot enkelen bepalen en 

wel tot drie: „geest” kan hier betekenen: de „Persoon” van de Heilige Geest, de gave van heilige 

geest en de nieuwe natuur verwekt door de Heilige Geest, (Wat uit Geest geboren is, is geest). Alle 

drie zijn hier mogelijk. Uit vs. 5 en 4: 6 en 5: 5 blijkt dat we aan de Heilige Geest moeten denken. 

Dit laatste vers is hierin positief, maar ook uit 3: 5 is dit af te leiden: „Die u dan de Geest verleent 

en krachten onder u werkt”. Hier worden de „krachten”, de heilige geest als gave, onderscheiden 

van de Geest. 

 

Wat is deze Heilige Geest. 

 

De Heilige Geest is geen gewone kracht. Hij staat niet tot God zoals onze geest tot ons ik staat, 

d.w.z. als een bezit ervan. Hij is niet de kracht van de Allerhoogste, noch de kracht van Christus. 

Hij is een „Persoon” d.w.z. een openbaringswijze van God anders dan die van de Vader en de Zoon. 

Hij is God in ons. Bij „persoon” moet men niet denken aan een menselijk persoon, een individu, 

noch aan een lichamelijk wezen. „Persoon" betekent hier: openbaringswijze. Het is de Geest die 

zich als God in ons openbaart, in ons het nieuwe leven werkt, met onze geest mede getuigt. Hij is 

het die Gods gaven en Christus’ verdienste in ons verbijzondert, voor onze persoon uitwerkt zodat 

ze de onze worden. Hij deelt uit gelijk Hij wil, leert 1 Kor. 12 (Een kracht heeft geen wil). Hij geeft 

een onderpand iets dat het geheel vertegenwoordigt zonder dat geheel zelf te zijn. 

 

Begonnen met Geest, geëindigd met vlees? 

 

Deze Geest is ook het deel der Galatiërs geworden. Naar we reeds zagen: na de prediking van het 

geloof d.i. de prediking waarbij zij tot in Christus geloofden en in Zijn geloof gerechtvaardigd wer-

den. Zijt ge nu zo onverstandig, vraagt Paulus, om met Hem te beginnen en met het vlees, d.i. met 

uzelf te eindigen? En hebt u daarvoor zo veel geleden door vervolging van uw landgenoten of mis-

kenning van hen die u tegenstaan? Vergeefs geleden. Indien ook maar tevergeefs. Want het lijden 

doet een van tweeën: het loutert of verhardt, het werpt zegen af of geeft verbittering. Het doet het 

een of het ander. Nu had het lijden ook de Galatiërs beïnvloed, zij waren er niet neutraal onder ge-

bleven. Was dit maar zo, zegt Paulus. Nu ze er niet door gelouterd zijn, moet hij er toe besluiten dat 
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het hen in wezen verhard heeft, dat de zegen die het hun had kunnen brengen verbittering uitge-

werkt heeft. Hij hoopt echter toch nog betere dingen. Daarom herhaalt hij zijn vraag om hen nog-

maals bij dit grote feit te bepalen en hen tot inkeer te brengen: Die u dan de Geest schenkt en krach-

ten onder u werkt, (doet Hij dit) op grond van werken der wet of uit de prediking van het geloof. 

Met de krachten bedoelt Paulus de geestesgaven. Ook deze waren hun deel geworden en ook die 

voert hij aan als bewijs. Ook deze hebben ze niet ontvangen door werken der wet, maar door te ge-

loven tot in Christus. Toen kregen ook zij Pinkstergaven. Dit alles moest de Galatiërs wijzer maken. 

Paulus’ bewijsvoering was inderdaad overtuigend. Hij voert echter nog meer bewijs aan zodat ook 

hier twee getuigen zijn. 

 

Abraham heeft God geloofd. 

 

Paulus wijst nu op Abraham. Niet zijn werken maar zijn geloof zijn hem tot gerechtigheid gere-

kend. Nu moeten we er op letten wanneer dit vermeld wordt. Hij heeft Hem geloofd toen Hij uit Ur 

der Chaldeën ging, toen hij in Gen. 12: 7 de eerste belofte van het Land ontving, toen dit herhaald 

werd in Gen. 13: 15, 16. Maar nergens anders wordt dit gezegd dan in Gen. 15: 5 en 6 toen hij uit 

zijn tent naar buiten geleid werd en de Here hem verscheen met de woorden: ,,Alzo (n.1. als de ster-

ren) zal uw zaad zijn”. Dan volgt in vs. 6: ,,En hij geloofde in de Here”. Er staat niet: ,,Hij geloof-

de de Here”. Dat had hij de andere keren gedaan en deed hij ook toen. Maar het ging nu verder. De 

Here belooft hem een zaad als de sterren des hemels. Dit is iets wat alleen door Hem, de Here, kon 

verwezenlijkt worden. Niet door Abraham zelf. Die kon alleen een natuurlijk zaad verwekken. In 

Gen. 15 gaat het echter over een geestelijk zaad, om geestelijke zonen. Dit bewijst Paulus in Rom. 

4: 11 en 12 en zijdelings in Gal. 3: 6. En dit niet alleen. Met die zonen moet iets geschieden. Zij 

moeten veranderd worden: hun natuurlijk aards moet in een geestelijk hemels lichaam omgevormd 

worden. „Alzo” staat er; dat betekent niet allereerst: zoveel, zo talrijk, maar: aldus, zodanig. Aan 

Abraham wordt een zonenschare beloofd die blinken zal als de sterren. Hierin ligt de verandering in 

een punt des tijds voor de dan nog levenden van deze groep vast, naast de opstanding van hen die 

reeds ontslapen zijn. Dat kan alleen de Here doen. Daarom staat er: „Hij geloofde in de Here”. 

 

Romeinen leert ons dat er dan iets vooraf moet gaan: zij moeten geestelijk met Christus sterven en 

opgewekt worden. Pas dan kan later hun sterfelijk lichaam veranderd of hun verdorven lichaam 

opgewekt worden. Maar dat is pas nadat ze geroepen en gerechtvaardigd zijn. Dan pas worden ze 

ook lichamelijk verheerlijkt. 

 

Abram geloofde in de Here en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abrams geloof was in diepste 

wezen van dezelfde soort als het rechtvaardigend geloof. God rekende het hem tot in (zoals er staat) 

gerechtigheid. Rom. 4: 9. Dit is een gerechtigheid die niet steunt op enig werk, vs. 5, maar die hem 

gewordt door geloof op Hem (grondtekst Rom. 4: 5; niet in Hem zoals de St. Vert. zet), steunend op 

Hem zoals Abram dit deed in Gen. 15: 5. 

 

Rom. 5 stelt geloof tegenover wet en rechtvaardigheid uit het geloof tegenover die uit de werken. 

Zie vs. 1 en 2. In Galaten spreekt dit nog sterker. 

 

Rom. 5 stelt Abraham tot geestelijk vader evenals Gen. 17: 4 en 5 dit doet. De Jood beriep zich 

graag op zijn natuurlijke afkomst. Johannes de Doper bestreed hun dat hun dit baten zou. Mt. 3: 9. 

De valse leraars leerden dat ze door de besnijdenis Abrahams zonen werden. Paulus bestrijdt dit in 

Rom. 4. Hij zegt dat Abraham een vader is van hen die in de voorhuid zijn en geloven, en een vader 

der besnijdenis niet voor diegenen die op werken der wet willen steunen, maar die wandelen in de 

voetstappen des geloofs van onze vader Abraham dat in de voorhuid was. Paulus leert dus niet dat 

de Voorhuid zich moet laten besnijden maar dat de Besnijdenis het geloof moet beoefenen dat 

Abraham had eer dat hij besneden werd. Hij stelt de zaak dus andersom. De valse broeders zeiden: 

Laat u besnijden. Paulus leert: Hebt het geloof van Abraham toen hij in de voorhuid was. Het geloof 
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van Abraham dat tot gerechtigheid gerekend was, was niet het geloof van een besnedene. Daarbij 

was dit geloof van een bijzondere aard. De brede uiteenzetting daarvan lezen we in de Romeinen-

brief. Galaten is in dit opzicht daarvan slechts een korte inleiding: 

 

Het woord van Gen. 15: 6 wordt drie maal in het N.T. herhaald, n.1. Rom. 4: 3, Gal. 3: 6 en Jak. 2: 

23. In al deze teksten staat: ,,En Abraham geloofde God”. Maar alle drie keren staat het in de der-

de-naamvalsvorm. Niet: Abraham geloofde God, zoals wij zeggen: ik geloof iemand, maar: Abra-

ham geloofde Gode, wat zeer goed vertaald kan worden door ,,in God”. „God” is hier niet het lij-

dend voorwerp der werking; het is niet: God werd geloofd (op Zijn woord), neen, er is wisselwer-

king. Abraham legde alles in God. En dat is de kern van het rechtvaardigend geloof. 

 

De kern. Want het was, achteraf bekeken, slechts een kleine kiem. Andere Schriftplaatsen leren ons 

veel meer. Hoe rijk wordt in de Romeinenbrief de rechtvaardiging niet uiteengezet. Maar niettemin 

was het geloof dat aan Abram tot gerechtigheid werd gerekend van dezelfde aard als dat wat nu nog 

nodig is. 

 

Zo vinden we het evangelie der rechtvaardiging reeds in de kiem bij Abram. In het O.T. vinden we 

het niet zo openlijk geleerd. Toch was het er, want, zegt Paulus, het heeft getuigenis van de Wet en 

de Profeten. En we kunnen er zeer goed aan toe voegen: van de Psalmen. Ook daarin vinden we 

uitingen van gelovigen die een hogere gerechtigheid zoeken. „Uw gerechtigheid”. We kunnen dit 

hier niet nader uitwerken, maar men zoeke het zelf op.
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 10  OKTOBER 1950 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 10. 

 

HET WERK DES GEEST ES (I). 

 

„Maar wanneer Die zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden. 

Want Hij zal van Zichzelf niet spreken”.      Joh. 16 : 13a. 

 

Spraken we in enige vorige nummers van het werk van de Vader en dat van de Zoon, nu willen we 

iets over dat van de Geest nagaan. 

 

Christus sprak daarvan in Joh. 16. Hij beloofde de Geest te zullen zenden aan Zijn discipelen (14: 

26) en ontvouwde hun ook wat Zijn werk zou zijn. Wij geloven dat we Zijn woord, al is het niet 

rechtstreeks tot ons gericht, voor onze bedeling mogen zien doorgaan. 

 

Het eerste werk van de Geest is om in alle waarheid te leiden. D.i. tot gids en onderwijzer te wezen. 

Het woord leiden (Gr. odègeo) komt slechts enkele malen voor en betekent: iemand ergens naar toe 

leiden, Mt. 15: 14, Lk. 6: 39, Openb. 7: 17 en overdrachtelijk: iemand onderwijzen, Hand. 8: 31. In 

Joh. 16: 13 kunnen we beide betekenissen in een zien vloeien. Het leiden is onderrichten, het onder-

richten leiden. 

 

De Heilige Geest is geen gewone wegwijzer, maar een gids. Hij wijst niet slechts de weg aan, Hij 

gaat mee. En ondertussen verklaart Hij de dingen, wijst op de wonderen van het Woord en op het 

Wonderwoord, het levende Woord Christus. En dat naar elk der geleiden nodig heeft. 

 

Uit ons zelf kunnen we de weg die tot het volle leven voert niet recht en volkomen juist bewande-

len. We komen door de levendmaking als ’t ware op vreemde bodem, in een geheel aan ons natuur-

lijke vlees, onbekend terrein waar we geen weg weten. We hebben door de geboorte van Boven het 

geestelijk gezichtsvermogen ontvangen maar dat moet geoefend en ontwikkeld worden. Dat nu doet 

de Geest. Hij neemt ons als ’t ware bij de hand en leidt ons in het Woord der waarheid dat Hij als 

Geest der waarheid heeft gewrocht en allermeest: in Christus als middelpunt en einddoel. Hij doet 

ons kennis, ja volle kennis verkrijgen en in Zijn licht, door Zijn onderricht, gaan we het licht in de 

Schrift en het Licht der wereld steeds duidelijker zien en er ons in verheugen. Hij leidt in alle waar-

heid en dat naar ieders persoon en behoefte. 

 

In de bedeling der verborgenheid leidt Hij tot de diepere kennis van de verborgenheid van God en 

de Vader en van Christus. Col. 2: 2. In de Gods- en Christuskennis kennen als we het zo mogen 

zeggen, graden, zoals in bijna elke wetenschap. Men kan min of meer kennis van iets hebben. De 

Verborgenheid geeft, onder leiding van de Geest, vollere kennis, hoger onderwijs. Ze openbaart 

God op een bijzondere wijze. We blijven niet stil staan bij de geopenbaarde God en Christus maar 

door het Woord heen komen we tot de Zich in ons openbarende God en de inwonende Christus. Dat 

is de vervulling met en door de Geest. Ef. 5: 18. Op deze wijze wordt God en Christus in onze har-

ten geopenbaard en zien we iets van de heerlijkheid waarin Zij eenmaal zullen schitteren. 

 

Hoe dit mogelijk is? We begrijpen het niet. Maar het gaat dan ook de kennis te boven. En niettemin 

is dit wonder aanwezig: de breedte en lengte en diepte en hoogte, de volheid Gods. Dit kan alleen 
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door Zijn versterkende kracht. Zie Ef. 3: 14—19. 

Al spreekt de Geest niet van Zichzelf, al is Hij een Gids die niets van Zichzelf vertelt maar alleen de 

schatten van God en Christus toont, openbaart, uitstalt, het oog des geloofs gaat bewonderend tot 

Hem opzien. Zulk Een die al deze dingen weet, tot in de kleinste bijzonderheden, die zo neerbui-

gend is en zo geduldig om aan het schepsel dat van hetzelfde deeg is als het zondige mensenras zul-

ke diepe dingen lankmoedig en met innige tederheid voortgaat te onderwijzen, hoe groot moet Hij 

niet zijn. En in het hart stijgt, naast de aanbidding van het werk van de Vader en de Zoon, de innige 

verering op voor deze Geest der waarheid. 

 

Lezer, zie ook u te meer op Hem, schaar u te meer achter Hem die voorgaat, verlustig u te meer in 

Zijn grootse werk. Het is immers niet minder om nu in beginsel toe te bereiden tot die heerlijkheid 

welke God eenmaal zal openbaren: de uitnemende rijkdom Zijner genade door Gods goedertieren-

heid in Christus Jezus.       P. 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 28. 

7 Het gebed in de tempel te Jeruzalem. 
 

Wij behandelden de verheerlijking op de berg, ofschoon in tijdsorde aan de opwekking van Lazarus 

voorafgaande, opzettelijk pas na de opwekking van Lazarus, omdat ze in nauw verband staat met 

het laatste tafereel uit ’s Heren gemeenschapsoefening met God, dat ons de Evangeliën uit Zijn 

openbaar leven, voor de aanvang van Zijn laatste strijd, meedelen en we de aandacht op Christus’ 

wijding ten dood wilden concentreren, zonder er een onderbreking in te brengen. 

 

De laatste week van Christus’ aardse leven was aangebroken. Reeds was Hij door de hand van Ma-

ria ten dode gewijd en had Hij des zondags Zijn plechtige intocht in Jeruzalem gehouden onder de 

Hosannas der scharen, ’s Maandags begeeft Hij Zich weer naar de tempel. Een schare komt Hem 

tegemoet, Joh. 12: 18. Kinderen juichen Hem weer toe, Mt. 21: 13. Maar er gebeurt meer. 

 

Onder de feestgangers naar Jeruzalem bevinden zich ook enige Grieken die branden van verlangen 

om de grote Profeet te ontmoeten wiens mare op de lippen van geheel Israël zweeft. Of zij speciaal 

uit Griekenland kwamen, is niet te zeggen. Het is mogelijk dat het Griekse filosofen, wijsgeren, 

geweest zijn die door de grote Joodse wijsgeer van wiens gelijkenissen en redevoeringen zij ge-

hoord hadden, nader onderricht wilden worden om hun systeem sluitend te maken. Het kan echter 

ook dat zij van dichterbij kwamen. Griek of Helleen noemde de Jood al gauw iedere Heiden of 

vreemdeling die Grieks sprak. Misschien kwamen zij uit dat gedeelte van Palestina dat door de Jo-

den minachtend „Galilea der Heidenen” genoemd werd. Hoe dan ook, zij waren Heidenen van af-

komst en behoorden mogelijk tot de ,,proselieten der poort” d.i. tot de Heidenen die wel toegetreden 

waren tot de enige waarachtige God maar nog niet door de besnijdenis in Israël waren ingelijfd, dus 

nog geen „proselieten der gerechtigheid” waren. Deze mensen, Grieken uit Griekenland of andere 

vreemdelingen die Grieks spraken, werden getroffen door de Hosannah’s der schare en informeer-

den naar Hem wie dit betrof. Echter, een eerbiedige vrees beklemt hen. Misschien wil de Joodse 

rabbi geen gemeenschap hebben met hen die niet verder mogen komen dan het voorhof der Heide-

nen. Wat zullen zij doen. Daar vinden zij Filippus. Kenden zij hem uit Galilea? Vernamen zij zijn 

Griekse naam en boezemde deze hun vertrouwen in? We weten het niet, maar zeker is het dat zij in 

hem een volgeling van Jezus herkennen. Zij spreken hem aan met al de eerbied die zij de discipel 

van zulk een grote leraar waardig achten. ,,Heer”, zo klinkt het, ,,wij wilden Jezus wel zien’’. Die 

vraag verrast Filippus. Hij verheugt zich in de steeds klimmende roem van zijn Meester maar acht 

de zaak toch niet vrij van bezwaren. Hij is minder levendig van geest dan Petrus, minder diep

van gemoed dan Johannes en is wat aarzelend en zwaartillend. (Joh. 6: 5 e.v.). Hij raadpleegt nu 

Andreas, de eerste die hij kan aanspreken of bij wie hij het meest aansluiting vindt. Deze denkt er 

anders over. Hij acht het een verblijdend teken van naderende heerlijkheid en uitbreiding van het 
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Koninkrijk en zegt dat ze beiden naar de Heer moeten gaan om Hem over het verzoek te spreken. 

Zij delen Hem, misschien niet zonder enige ophef, nu de zaak mede. En wat doet de Heer? Johannes 

zegt niet rechtstreeks dat Hij de vreemdelingen tot Zich heeft laten roepen. Ook niet het tegendeel. 

Wat dan? Het antwoord ligt in Christus woorden. Dit zullen we hieronder zien. Eerst zie men dat 

het hier niet allereerst gaat over het al of niet te woord staan, maar om wat er met de Heer is, om 

Zijn gemoedsstemming, om Zijn woorden. Het andere dient slechts ter inleiding en toelichting. En 

wat schrijft hij nu van Hem? Dat vinden we in vs.. 23-28a waar we lezen: 

 

„Maar Jezus antwoordde hun zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt 

zal worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo 

blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, 

zal het verliezen en die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige (aionische) 

leven. Zo iemand mij dient, die volge mij en waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand 

mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij 

uit deze ure?Maar hiertoe ben ik in deze ure gekomen! Vader, verheerlijk Uw naam”. 
 

De Heer staat te midden der opgetogen schare. Dromen van heerlijkheid verrukken het hart Zijner 

vrienden en volgelingen. Zij zien een machtige uitbreiding van het Koninkrijk tegemoet. De Hosan-

nah’s en de naar Hem vragende Grieken voorspellen een grootse toekomst. Ook Christus ziet de 

heerlijkheid naderen. Maar welk een verschil. „De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden”. Zo 

spreekt Hij en Hij erkent daarmee dat de tijd van een openbaring van luisterrijke grootheid niet ver 

meer is. Maar hoe? „Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen, 

maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” Dit is de wet der natuur, dit is ook de wet 

van Zijn leven. Dachten zij nog altijd dat Hij in Zijn heerlijkheid zou ingaan zonder lijden en dood, 

hoopten zij ook voor zichzelven in Zijn heerlijkheid te delen langs wegen van opgang, Hij leert een 

andere weg en weet dat Hem de doornenkroon wacht voor Hij de gloriekroon zal dragen. Wie dit 

leven liefheeft, zal het verliezen, wie zijn leven haat in deze wereld, d.i. wie het prijs wil en kan 

geven, die zal het omgezet zien in hoger leven. 

 

Het is mogelijk dat de Grieken intussen toch genaderd zijn of dat deze woorden ook door hen opge-

vangen zijn. Christus spreekt hier in het algemeen: Die, d.i. al wie. Zo ook in vs.. 26: ,,Zo iemand 

mij dient, die volge mij en waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Va-

der zal hem eren”. Zijn zij gekomen om Hem te zien, Hij zegt hun met alle anderen die Hem horen, 

dat zij Zijn dienaars kunnen wezen door Hem te volgen. Ook in het lijden en de dood. En mogen zij 

deze woorden niet gehoord hebben, dan waren zij toch bestemd voor ieder die Hem wilde dienen. 

 

„En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren”. 

 

Wat een woord: Wat een toekomst vol licht en heerlijkheid. God eert hem die Zijn Zoon dient. Mo-

ge hij hier ook ondergaan door vervolging of lijden, aan God is het laatste woord. Door opstanding 

komt hij in het leven terug, door een nieuw leven zal God hem vergoeden wat hij heeft moeten lij-

den en door een hoger en blijvend leven hem eren voor de dienst der liefde Zijn Zoon bewezen. 
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De val en de verlossing van de mens 

door S. v. M. 

 

I. DE VAL. 

 

God formeerde de mens uit het stof der aarde. Maar, in tegenstelling met alle andere creaturen, 

schiep God hem naar Zijn Beeld. 

 

Naar het uiterlijke had de mens daarom wel een dierlijk lichaam, maar in wezen stond hij ver boven 

alle aardse schepselen. Hij werd met eer en heerlijkheid gekroond en alles was onder zijn voeten 

gezet. Hij was een weinig minder dan de engelen, en door zijn geest stond hij in gemeenschap met 

de geestelijke wereld, en voor alles met God. 

 

Hij werd op aarde geplaatst om koning te zijn, d.w.z. om te regeren over de aardse wezens, om 

Gods koninkrijk op aarde te verwezenlijken. 

 

Aan Gods Beeld gelijken betekent ook in zekere mate vrij zijn, dus niet volstrekt bepaald zijn door 

andere wezens, krachten enz. Zelfs ten opzichte van God had Adam een zekere vrijheid. Hij kon 

weerstaan aan Zijn genade, zich van Hem „afscheiden” door niet meer in geestelijke gemeenschap 

te blijven, een zelfstandig schepsel worden dat zijn eigen wil volgt.

 

Adam moest, wel bewust, zelf een bepaalde houding tegenover God aannemen. Twee wegen ston-

den voor hem open: 

 

1.  „Goed” geschapen, maar niet volkomen, kon hij ten volle gebruik maken van zijn rede en al-

zo niet weerstaan aan God, Die hem wou volmaken, alles in hem wou zijn, hem dus laten 

deel hebben aan Zijn goddelijkheid. De boom des levens stond tot zijn beschikking. Van zijn 

vrucht eten betekende zich Gods genadegaven toe-eigenen, de geestelijke gemeenschap met 

God vernauwen, in volle mate het geestelijke leven verkrijgen. Dus ook volledig vrij wor-

den, ontsnappen aan alle overheersing der schepselen en van zijn eigen ik. 

 

Voor een tijd als het ware vernederd, om zijn regering op aarde uit te oefenen, mocht hij zich wel 

met de aardse schepselen bezig houden, met hen omgaan. Maar hij moest zich niet met hen vereen-

zelvigen. 

 

2.  Ofwel, kon hij, door hoogmoed en zelfzucht gedreven, zich in zichzelf terugtrekken, zich 

geestelijk van God scheiden, een zelfstandig wezen worden. Hij kon dus zijn hemelse heer-

lijkheid uit het oog verliezen, in gemeenschap met de aardse wezens treden, hun „zielse” be-

staanswijze delen. Bestaanswijze die niet meer beheerst werd door de geest, maar door de 

„ziel” in de zin van een complex van zinnelijke gewaarwordingen, gevoelens en gemoeds-

bewegingen. 

 

Adam werd uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van een dergelijke keuze: 

„Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van den boom der kennis des goeds en 

des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood ster-

ven”. 

 

En hij kon de diepe zin van deze waarschuwing en van dit gebod ten volle begrijpen. Als hij zich 

van de bron van alle leven en alle goed zou verwijderen, dan zou hij onmiddellijk de „geestelijke”, 

en langzamerhand de „stoffelijke” dood sterven. Weliswaar zou hij in zekere mate zelf kunnen be-
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slissen wat „goed” en „kwaad” is, maar hij zou niet kunnen ontsnappen aan het mengsel van goed 

en kwaad der aardse sfeer. 

We weten welke weg hij koos. Nadat Eva bedrogen werd door de arglistigheid van de Slang, verleid 

door het naar eigen inzicht, aantrekkelijke van het aardse, door wat „goed”, „schoon” en „nuttig” 

scheen, at zij van de vrucht en gaf ze aan haar man die ook at. 

 

Zo nam Adam dan, welbewust van het ernstige zijner beslissing, zijn eigen oordeel als norm, mis-

kende dus God als zodanig en kwam in gemeenschap met de aardse sfeer. Hij miste dan ook het 

doel waarvoor God hem in de hof van Eden geplaatst had: hij zondigde. Terwijl het hem mogelijk 

was het goede te willen, d.w.z. wat overeenstemt met Gods wil en verlangen, lette hij slechts op zijn 

eigen wil. Deze zonde kon hem volkomen toegerekend worden en kon niet anders dan voeren tot 

haar logische gevolgen, tot een „veroordeling”. 

 

Daar hij zich in een aardse bestaanswijze bevond, werd hij gewaar dat hij naakt was, en, vijand van 

God, verborg hij zich voor het aangezicht des Heren. In plaats van het aardse schepsel tot zegen te 

zijn, zou dit laatste nu der ijdelheid onderworpen zijn. Zelfs de hof van Eden deelde in de vloek. 

 

Ook kwam er wanorde in de schepping, die hem onderworpen moest zijn, als gevolg van het versto-

ren der harmonie tussen het Opperwezen en hemzelf. Hij verloor zijn Koninklijke macht. En in 

hemzelf geschiedde er ook een revolutie: geen eenheid meer, geen vrede. Zijn geest (en dus ook zijn 

wil) overheerste zijn „ziel” niet meer, zijn lusten namen de bovenhand: hij werd een „ziellijke” (of 

„dierlijke”) mens. Zijn geest had niet langer zijn normale vermogens, onbegrensd door ruimte en 

tijd, en zijn verstand werd verduisterd. Eens wanneer zijn fysieke leven uitgeput zou zijn, zou hij de 

„stoffelijke” dood sterven. 

 

Toch was Gods Beeld niet geheel in hem uitgewist: hij bleef nog steeds mens, onderscheiden van 

het dier door zijn geest, hoe verzwakt deze dan ook was. Hij had nog een zekere mate van vrijheid 

en van rede. 

 

Alles was niet verloren. God zou noch Adam, noch zijn nakomelingen aan hun lot overlaten. De 

Here verkondigt dat Eva’s Zaad de kop der Slang zou vermorzelen. Er moest dus een verlosser ko-

men vanwege God. 

 

II. DE TOESTAND VAN DE MENS, NA DE VAL. 

 

Adam had besloten zijn eigen wil te volgen, in plaats van Gods wil, dus ook zelf te bepalen wat 

goed en kwaad is. Zich afscheidende van de Bron van alle leven, alle goed, alle waarheid, werd zijn 

verstand verduisterd en zijn lichaam stervende. Hij verloor Gods heerlijkheid, want in hem bleven 

slechts enkele sporen van Gods Beeld over. 

 

Nu verwekte Adam kinderen, die zich natuurlijk in dezelfde positie bevonden als hij: „Hoedanig de 

aardse is, zodanig zijn ook de aardsen”, „Wie zal een reine geven uit een onreine?” Door één 

mens was de zonde in de mensenwereld gekomen, door de ongehoorzaamheid van die éne werden 

velen tot zondaars gesteld. 

 

Zo wordt dan elke mens in die zondestaat geboren. Men lette er echter wel op, dat dit niet wil zeg-

gen dat Adams veroordeling zich tot hen uitstrekt. Hun toestand toch is niet het gevolg van hun 

eigen beslissing, maar werd veroorzaakt door de veroordeling die Adam trof. Al zijn ze zondaars, ze 

zijn niet onmiddellijk verantwoordelijk zondaars te zijn. Het is alleen als hun verstand voldoende 

ontwikkeld is om zelf een beslissing te nemen, en als ze een zekere kennis der waarheid hebben, dat 

ze persoonlijk verantwoordelijk en oordeelbaar zijn. 
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Het is van belang zich goed rekenschap te geven van het feit, dat het de fundamentele houding te-

genover God is die de ,,zondaar” kenmerkt. Men denke niet alleen, of niet vooral, aan allerlei boze 

werken. Dat zijn slechts gevolgen van de zondestaat, en deze betreffen in de meeste gevallen alleen 

ons fysiek, moreel of sociaal leven. Vanuit menselijk standpunt bezien, kan iemand „volmaakt” 

zijn, maar indien deze man zelfstandig wenst te blijven ten opzichte van God, zelf wil beslissen wat 

goed en kwaad is, alles zelf wil oordelen, onredelijk noemt wat niet met zijn begrensde rede over-

eenstemt, de maat van alles wil zijn, God niet nodig heeft, dan is die mens toch zondaar van Gods 

standpunt bezien. Want hij onderwerpt zich niet aan God, erkent Hem niet als God, is Gods vijand. 

Zijn bedenken der aardse dingen is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods 

niet, en kan het ook niet. Hij maakt dan slecht gebruik van de gaven die hij van God ontvangen 

heeft. 

 

Dit alles nu is de aangeboren neiging van de mens, al is hij er zich misschien niet ten volle van be-

wust. Omdat hij zichzelf als middelpunt van de wereld ziet, hoogmoedig is, wil hij van God verwij-

derd blijven, wil hij Hem niet liefhebben en verheerlijken, heeft hij ook de waarheid niet boven al-

les lief. Zo is hij dan in slavernij, „onder” de zonde. 

 

En door de verduistering van zijn verstand ziet hij de ernst van zijn toestand niet in. Hij is er aan 

gewend, omdat hij ook zijn gelijken hierin ziet delen. Wel geeft hij toe niet volmaakt te zijn, maar 

hij meent zich, in eigen kracht, te kunnen opwerken. Hij ziet dus niet in dat hij in de volle Schrif-

tuurlijke betekenis van het woord, „zondaar” is, onmachtig het goede te werken en zichzelf te red-

den. De behoudenis heeft dus voor hem ook geen wel bepaalde betekenis. 

 

„Geestelijk” dood zijnde, kan hij de dingen die des Geestes Gods zijn niet begrijpen, want ze zijn 

hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Zijn gehele 

leven wordt beheerst door de zichtbare dingen, door zijn eigen aardse wereld, door eigen wil, door 

zijn ,,ziel”, meer dan door zijn onmachtige geest. Het Adamietische mensdom, de „oude mens”, 

schept alleen behagen in de aardse sfeer. 

 

Laat ons nog meer van nabij de gevolgen van die zondestaat nagaan. Voor wat zijn dagelijks leven 

en zijn lichaam betreft, onnodig aan te dringen: ellende en ziekte zijn de regel, en de dood wacht 

hem. Zijn familie- en sociaal leven is bezaaid met allerlei ongevallen en lijden. Daar het mensdom 

is, wat de mensen ervan maken, sociale verwarring en oorlog onvermijdelijk. Dit alles is „normaal” 

voor een wereld die aan de zonde onderworpen is en niettegenstaande al haar pogingen, zal ze haar 

toestand niet kunnen verbeteren in eigen kracht. 

 

Voor wat betreft de geest van de mens, hebben we reeds gezien dat deze niet meer zijn oorspronke-

lijke vermogens heeft. Bergson heeft terecht gezegd dat de geest van de mens tot de stof gericht is. 

Het eigenlijk object van de geest is de Waarheid, en de ongeschonden geest zou alles rechtstreeks 

moeten kennen, in zijn wezen. Maar nu, heeft de geest de zintuigen nodig om een oppervlakkige en 

zeer rudimentaire kennis te verkrijgen van de „zichtbare” dingen. Dat zijn echter broze werktuigen 

en hoezeer begrensd in vermogen! We spreken van „werktuigen”, want het is niet met de hersenen 

dat men denkt of wil. Dit orgaan laat slechts aan de geest toe, door middel der zintuigen in contact 

te blijven met het fysieke deel der werkelijkheid, en belet hem zich te verliezen in een droom. Zodra 

dit werktuig niet meer regelmatig werkt, is de geest onmachtig alleen verder te gaan. Door de nood-

zakelijkheid op de gegevens der zintuigen te steunen, is de geest ook onderworpen aan ruimte en 

tijd, die hij naar zijn wezen zou moeten beheersen. 

 

De toestand van de zondaar schijnt dus wanhopig te zijn. Zijn staat zelf belet hem er aan te ont-

snappen. Eigen inspanning baat niet, en de ondervinding toont dat ,als hij in zekere zin denkt 

„vooruit” te gaan, de rampen voor de deur staan. Zijn beschaving vergroot zijn macht, maar niet 

zijn wijsheid en voert hem nog zekerder naar het onheil. 
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Misschien is hij „godsdienstig”, tracht hij „goede werken” te verrichten, heeft hij uitstekende more-

le beginselen. Maar hij wandelt langs eigen paden, die hem tot het verderf voeren. Treedt God tus-

senbeide door hem te openbaren wat absoluut goed is, door het geven ener goddelijke „wet”, dan 

zal hij meestal een der volgende houdingen aannemen: 

 

1.- Ofwel zal hij verklaren alles te willen doen wat God van hem verlangt, en zal hij denken dit 

goede in eigen kracht te kunnen werken. 

 

2.- Ofwel zal hij welbehagen scheppen in zijn ongerechtigheid. 

 

De eerste houding is een gevolg van zijn bewuste of onbewuste hoogmoed, bewerende te doen wat 

hij niet kan doen. Want deze „wet” is juist gegeven om, in de eerste plaats, de mens bewust te ma-

ken van zijn zonde, door het kennen van het absoluut goede. Hij zou zich dan moeten vernederen en 

zich tot zijn Schepper moeten keren om hulp. Het zwakke punt van alle „godsdienst” (of onder-

wijs), die misschien in zekere mate leert wat goed is, is dat hij de mens niet de kracht geeft het goe-

de te doen. Zelfs Gods wet geeft die kracht niet, want de toestand van de mens maakt hem krachte-

loos. 

 

Hoe kan de mens dan verlost worden van de zonde, hoe kan hij tot zijn doel komen, in gemeen-

schap met God? Het is onmogelijk daartoe te komen in eigen kracht, want het meerdere komt niet 

van het mindere. Als hij denkt dat God voldaan zal zijn als hij slechts goede voornemens heeft en 

zich wat inspant, vergist hij zich. God toch is geen mens die voldaan zou kunnen zijn met de schijn 

van iets goeds. Bij Hem is Gerechtigheid een van Zijn „eigenschappen”, zij maakt deel uit van Zijn 

Wezen: God is Gerechtigheid. Hij kan niets toelaten wat niet geheel met zijn wil overeenstemt, wat 

niet absoluut goed en recht is. Van uit het standpunt der Gerechtigheid alleen, kan God slechts het 

volmaakte aanvaarden. Op grond van de werken der wet, moet God ieder mens veroordelen. 

 

Maar, zal iemand zeggen, God is toch liefde, en zal dus vergeven, want we zijn toch niet ten volle 

verantwoordelijk, we kunnen er niets aan doen als zondaar geboren te worden en te midden van een 

wereld te leven die meewerkt ons in slavernij te houden. We zijn dus niet zo zeer schuldig en God 

zal daar rekening mee houden, juist omdat Hij rechtvaardig is. 

 

Hier komt het er op aan de dingen juist te bepalen. Inderdaad is de mens niet verantwoordelijk van 

geboorte zondaar te zijn, maar hij is wel verantwoordelijk in die toestand te blijven als God hem de 

mogelijkheid geeft er uit te ontkomen. God nu, is inderdaad tussenbeide getreden. Niet alleen heeft 

Hij geopenbaard wat goed en kwaad is, opdat de mens bewust worde van zonde. Hij is ook de zon-

daar ter hulp gekomen met Zijn genade, zoals we weldra zullen zien. De mens wordt dan persoon-

lijk verantwoordelijk zondaar te blijven als hij aan die genade weerstaat. Deze verantwoordelijkheid 

zal des te grote zijn, hoe meer kennis hij heeft van wat God voor hem doet. 

 

Maar is het dan niet voldoende dat de mens een straf ontvangt, die overeenkomt met wat hij ge-

werkt heeft? Heeft hij dan niet aan de gerechtigheid voldaan? Hierop kan men antwoorden, dat het 

niet alleen gaat over wat de mens doet, maar vooral over wat hij is. Na zijn straf gedragen te heb-

ben, als dat mogelijk zou zijn, zou hij nog steeds zondaar zijn. De vraag is: hoe kan hij die gerech-

tigheid krijgen, die niet slechts een afwezigheid van zonde is, maar een positieve goddelijke eigen-

schap, die hem toelaat voor Gods „aangezicht” te staan. Daarmee gaat gepaard het ware, geestelijke 

leven. Geen mens kan die gerechtigheid Gods en dit leven Gods in zich zelf hebben. God kan de 

zondaar niet rechtvaardigen in deze diepe betekenis. 

 

Men kan het vraagstuk keren zoals men wil, er is geen oplossing. 

 

Ziedaar dus de verschrikkelijke toestand: de zondaar kan zichzelf niet redden en God kan Hem, 
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zonder meer, niet de rechtvaardigheid Gods geven. 

 

Dat er, niettegenstaande dit alles, een oplossing moet zijn, een Goddelijke oplossing, dat begrepen 

velen vanaf Adam tot op Johannes de Doper door intuïtie en door zekere openbaringen. Vooral bij 

Israël, dat de Wet ontvangen had en het onderwijs der profeten. Door de afbeeldingen der Wet der 

instellingen, en in het bijzonder door de offers, konden ze de eerste beginselen van de weg der 

behoudenis leren kennen: zonder bloedstorting is er geen vergeving. De mens kon dus reeds, al gaf 

hij zich rekenschap van zijn zonde ten opzichte van God en van eigen onmacht, vertrouwen hebben 

in Hem en zich tot Hem keren. Maar de volle openbaring werd pas gegeven door de Here zelf en 

door de Apostelen. 

 

III DE VERLOSSING. 

 

Wat het christendom kenmerkt, wat het onderscheidt van alle andere „godsdienst” of onderwijs, is 

dat het alleen de oplossing geeft van het probleem der verlossing: Hoe kan God de schuldige recht-

vaardigen? 

 

Laat ons allereerst een en ander aantekenen dat in verband staat met dit probleem, en daarna onder-

zoeken op welke wijze die dingen het vraagstuk werkelijk oplossen. 

 

We hebben gezien dat al aan Adam de komst was aangekondigd van het Zaad dat de kop der Slang 

zou vermorzelen. Vele, latere, openbaringen der Hebreeuwse Schriften spreken over de komst van 

een Verlosser. Niet alleen zou er verlossing zijn voor Israël, maar ook de volken zouden er deel aan 

hebben. Maar de Griekse Schriften geven ons pas de volle openbaring van wat God deed.

 

Nu moeten we niet vergeten dat het hier Gods wezen en handelingen betreft, en dat de menselijke 

taal, die voor die openbaring gebruikt wordt, niet in staat is de volle werkelijkheid uit te drukken. 

De woorden, die bij onze menselijke wereld passen, duiden slechts een zekere overeenkomst aan als 

ze gebruikt worden in verband met God. 

 

We lezen dan dat „Gods Zoon”, al bestond Hij in de „vorm Gods”, al was Hij Gode gelijk, zichzelf 

ontdaan heeft van zijn heerlijkheid, de vorm van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij ge-

leek dan aan de mens en heeft zichzelf nog verder vernederd, in gehoorzaamheid aan de Vader, tot 

in de dood des kruises. 

 

Zo wordt er dan ook verder gezegd, dat God de wereld zo lief heeft dat Hij Zijn „eniggeboren 

Zoon” geeft opdat ieder mens tot het ware leven kan komen en niet tot het verderf. God heeft Zijn 

Zoon gezonden in een vlees, gelijkend aan dat der mensen, opdat aan de gerechtigheid der Wet vol-

daan worde. Christus heeft geleden en is gestorven voor allen; Hij die geen zonde kende, heeft zelf 

onze zonden in Zijn lichaam op het hout gedragen. In tegenstelling met de zelfzucht, de hoogmoed, 

de onafhankelijkheid, de ongehoorzaamheid van Adam, en van de zondaar in het algemeen, van de 

„oude mens”, was de Zoon de nederigheid en gehoorzaamheid zelf. 

 

Eén is dus voor allen gestorven, maar die Eén was in wezen God, en de dood kon Hem niet houden. 

Hij is opgestaan, en in Christus, in de rechtvaardige Mens, kon een nieuwe schepping en een nieu-

we mensheid beginnen. 

 

We lezen ook dat, evenals door één misdaad de veroordeling zich tot alle mensen uitstrekt, zo ook, 

door één rechtvaardige daad, de rechtvaardiging zich tot alle mensen uitstrekt. God moest de zonde 

haten, er vijandelijk tegenover staan. Maar Hij was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. 

 

Dit alles zijn slechts enkele gegevens betreffende Gods oplossing van het vraagstuk der verlossing. 
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Volgens de Wet, moet Gods gerechtigheid de zondaar veroordelen. Nu zien we echter dat ook apart 

van de Wet, langs de weg der genade, Gods gerechtigheid geopenbaard kan worden. Dat is moge-

lijk, omdat Hij Jezus Christus tot een verzoening gesteld heeft, door Zijn bloed (dus door Zijn vol-

bracht offer). Zo kon God dan niet slechts de zonden „voorbijgaan” en vergeven, onder de ver-

draagzaamheid, maar Hij betoonde zijn gerechtigheid door het rechtvaardigen van de mens, door 

middel van Christus. Gods gerechtigheid in verband met de Wet vraagt de veroordeling van de zon-

daar, Gods gerechtigheid in verband met de genade, vraagt de rechtvaardiging door Christus. 

 

Maar, Christus’ werk kan alleen volmaakt zijn indien: 

 

1. Hij werkelijk God is. 

2.  Hij zich in volle vrijheid aan de wil van de Vader onderwierp. 

3.  Hij de volle straf onderging. 

 

Hij alleen kon de totale dood kennen (en zo in alle opzichten voldoen aan de gerechtigheid) en toch 

leven. 

 

Terecht verwacht men van een God die liefde is, dat Hij de mens redt door genade. Maar God toont 

die liefde niet door de zonde door de vingers te zien, met op te houden een gerechtige, absolute God 

te zijn. Die liefde werd betoond door het zenden van Zijn Zoon als offer voor de zonde. Wil men 

zich dus beroepen op Gods liefde, dan is het deze oplossing die men moet aanvaarden. Zo alleen 

kan God zowel Liefde als Gerechtigheid zijn. 

 

Nu staan we echter voor de vraag: hoe kan Christus volbracht werk de zondaar redden? Geschiedt 

dat als het ware door een betoning van Gods macht, zodanig dat door dit offer nu alle mensen „au-

tomatisch” gered zijn? Hij is toch voor allen gestorven, alles is verzoend, de gerechtigheid strekt 

zich tot allen uit? De mens is echter geen automaat, maar gekenmerkt door zijn geest en vrijheid. 

De Schrift leert dan ook dat hij behouden wordt door het geloof. 

 

Maar wat moeten we hieronder verstaan? Het zuiver verstandelijk geloven van enkele formules of 

dogma’s? Neen, het is het ten volle aannemen van wat de Schrift ons openbaart aangaande Christus’ 

werk, wat dus veronderstelt een bewustzijn van eigen zonde en onmacht, een inzien van de noodza-

kelijkheid van Christus als Behouder, en van het volmaakte van Zijn werk, een willen sterven, voor 

wat de „oude mens” betreft, een bereid zijn zich geheel aan God over te geven. 

 

Nu kan een dergelijk geloof geen werkelijkheid zijn, als het niet gepaard gaat met een diep verlan-

gen naar Gods genade, met liefde en dank. Het gaat hier dus over een fundamentele houding waarin 

ons geheel wezen betrokken is, over iets dat volledig doorleefd wordt. 

 

Is het dan dat geloof, dat ons van zondaar tot rechtvaardige maakt? Nooit zegt de Schrift dat het 

geloof rechtvaardigt, maar wel dat we behouden worden door middel van het geloof dat Jezus de 

Christus is. Dat levend geloof, gepaard met verlangen en liefde, heeft tot gevolg een nauwe geeste-

lijke gemeenschap met de Behouder. Dit is een diepe geestelijke werkelijkheid, die men zich goed 

moet trachten in te denken en te doorleven. Ze is niet gebonden aan tijd of ruimte: de zondaar is dan 

werkelijk met Christus gekruisigd geweest, met Hem gestorven. Zo kan dan de mens niet alleen „in 

Christus” zijn straf ondergaan, aan de gerechtigheid der Wet voldoen, maar ook in Hem deel heb-

ben aan de gerechtigheid Gods. Geen mens kan die „eigenschap” Gods, dit goddelijk leven in zich-

zelf hebben, maar hij kan er deel aan hebben door zijn gemeenschap met Christus. 

 

Christus is dus voor allen gestorven, maar alleen zij die door het geloof „in” Hem zijn, sterven met 

Hem. Ze hebben deel aan het offer en aan de gerechtigheid. De verzoening betreft allen, maar alleen 

hij die bereid is met Christus te sterven, laat zich verzoenen. 
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En zo kunnen we ook de tegenwerping beantwoorden, dat een zekere persoon de schuld van een 

andere niet kan dragen, noch zijn behoudenis verdienen. Er is hier méér dan plaatsvervanging, er is 

geestelijke gemeenschap of vereenzelviging. De zondaar, de oude mens, sterft. 

 

Men ziet ook duidelijk dat het niet voldoende is godsdienstig te zijn, lid van een kerk, een zeker 

geloof te hebben, uit gewoonte zekere tradities en vormen waar te nemen, enz. Er moet een werke-

lijke, geestelijke gemeenschap met de gekruisigde Christus zijn. 

 

Er is dus slechts één oplossing t.o.v. het probleem der verlossing, en deze is: Christus. Hij is de eni-

ge Middelaar, en geloofsgemeenschap met Hem, is de enige wijze waarop we deel kunnen hebben 

aan de gerechtigheid Gods en zo aan de volle behoudenis. 

 

Zelfs al zou de zondaar Gods heerlijkheid zien, dan zou hij nog niet zijn zonde „zien”, en nog steeds 

geloof moeten hebben in Christus om behouden te zijn. God kan geen schepsel rechtvaardigen, in 

positieve zin, buiten Christus. Indien dat op andere wijze mogelijk was, dan was Christus te ver-

geefs gestorven. 

 

Al hebben we nu een en ander gezien over Gods oplossing van het vraagstuk der verlossing, er blijft 

nog de vraag: hoe komt de zondaar tot dit geloof in Christus? Van nature kan hij er niet toe komen. 

Hier is ook nog een inwerking Gods nodig. We zullen dan ook in het volgende hoofdstuk nagaan 

wat de Schrift zegt over de weg der behoudenis. 

 

IV DE WEG DER BEHOUDENIS. 

 

De mens wordt als zondaar geboren, en is, als zodanig, afgescheiden van God. Door zijn toestand 

zelf kan hij de goddelijke dingen niet zien, en kan hij niet aannemen hetgeen van de Geest Gods is. 

Hij kan dan ook niet geloven dat Jezus de Christus is, want dit veronderstelt dat hij ten volle erkent 

zondaar te zijn en gered te moeten worden.

 

Om te geloven dat Jezus de Christus is, moet hij eerst geestelijk geboren worden. Maar hoe komt hij 

daartoe? Hij moet ingaan langs de „deur des geloofs”, zoals Paulus dat noemt. Hij moet beginnen 

met te doen wat hij kan doen, door gebruik te maken van gaven die hij reeds bezit. Zelfs in zijn 

zondestaat heeft hij nog genoeg verstand om uit Gods werken Zijn kracht en goddelijkheid te door-

zien. En alzo iets van God kennende, kan hij Hem ook in zekere mate als God verheerlijken en Hem 

danken. Dan kan God hem verder leiden. 

 

Ziedaar het eerste Evangelie, de eerste blijde boodschap, die voor allen bestemd is. Deze boodschap 

zou gekend moeten zijn door elk kind, van af zijn eerste jaren, door het onderwijs van ouders en 

leraars. 

 

Maar God openbaart zich niet alleen door Zijn schepping. Wij hebben ook het geschreven Woord. 

Hij leert ons in de Wet wat absoluut goed is, en verlangt onder meer een volmaakte liefde. Deed Hij 

dat opdat de mens zou trachten in eigen kracht aan die rechtvaardige eisen te voldoen? Neen, het 

was opdat, voor die eisen geplaatst, de mens bewust zou worden van zonde, en zich zou keren tot de 

Schepper. Ook het lijden kan hem helpen. Inderdaad, alle lijden komt voort uit de wanorde, gevolg 

van de scheiding t.o.v. God. Als eenmaal deze wanorde er is, kan het lijden nuttig zijn, want het kan 

de mens niet alleen bewust maken van het bestaan van die wanorde, maar hem ook doen zoeken 

naar een oplossing om er aan te ontsnappen. Het lijden is dan een middel tot het goede. Want Gods 

Woord zegt ook dat Hij de nederige genadig is. Door genade werkt God dan inderdaad in die mens 

en leidt hem door de Geest in de geestelijke wereld: hij is dan van boven „geboren” en wordt aan-

gezien als „kind” van God. 
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Van nu af begint zich een levendmakende werking uit te oefenen in die mens, namelijk in zijn hart 

en zijn geest: er is reeds vernieuwing van de „inwendige” mens. Zoals de Schrift ons leert, heeft dat 

kind Gods nu in zekere mate de wil het goede te doen, maar helaas, hij is nog onderworpen aan de 

macht der zonde, en kan als regel het goede niet doen. Dit maakt hem meer ten volle bewust van 

zonde en dan is hij bereid voor een nog beter Evangelie, dat van Christus. Wordt dit Evangelie hem 

verkondigd, dan kan hij, ten gevolge der vernieuwing zijns harten, werkelijk geloven dat Jezus de 

Christus is, en door middel van dit geloof in een zodanige geestelijke gemeenschap met zijn Redder 

komen, dat hij deel heeft aan Zijn dood en Zijn gerechtigheid. 

 

Van „zondaar” is hij nu „rechtvaardige” geworden, van „kind”, „zoon van God”. Gestorven ten 

opzichte van de oude schepping, maakt hij nu deel „in Christus” van de nieuwe. 

Hij heeft zich met God laten verzoenen en is nu vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Hij 

behoeft de zonde in zich niet te bestrijden, want de overwinning is reeds behaald. Hij is méér dan 

overwinnaar en behoeft slechts ten volle bewust te blijven van de nieuwe positie waarin hij door 

genade geplaatst is. Maar zijn lichaam heeft nog geen deel aan die verandering, en het is slechts bij 

de opstanding uit de doden, dat zijn lichaam ook deel zal hebben aan de behoudenis: hij zal dan een 

verheerlijkt lichaam hebben, vrij van de banden der stof en beheerst door de geest. 

 

Maar er is méér. Paulus alleen heeft de openbaring ontvangen van een nog meer volledige geestelij-

ke eenheid: die met de verheerlijkte Christus-Jezus, geplaatst in Gods rechterhand. Hij spreekt in 

zijn laatste brieven over dingen die tot dan toe verborgen waren. Zo vervolledigt hij dan Gods 

Woord. Men kan deel uitmaken van het geestelijke Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. Dan is 

men niet meer „kind” of „zoon”, maar volkomen man in Christus, men heeft, naar de geestelijke 

positie, de volmaaktheid bereikt, het model van het einddoel, wanneer God alles in allen zal zijn. 

Dan is Christus ons leven, en kan men alles door Hem, die ons daartoe de kracht geeft. 

 

God wil steeds, door zijn genade, de mens vooruit helpen in de weg der behoudenis. Als de mens 

Hem niet weerstaat, plaatst Hij hem achtereenvolgens in geestelijke posities, die meer en meer vol-

maakt zijn, en geeft hem telkens de kracht te werken, maar alleen dat uit te werken wat de Geest in 

hem werkt. Zo huldigt hij dan God, en verheerlijkt hij Hem door het op prijs stellen dezer genade. 

Hij denkt niet meer aan zichzelf, maar aan Christus, zijn leven. En op zijn beurt kan hij dan allerlei 

blijde boodschappen verkondigen en, zoals de Apostel, ieder mens vermanen en leren in alle wijs-

heid, opdat hij ieder mens aan God kan voorstellen, volmaakt in Christus. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 11  NOVEMBER 1950 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 11. 

HET WERK DES GEESTES (II). 

 

Want Hij zal van Zichzelf niet spreken maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de 

toekomende dingen zal Hij u verkondigen.      Joh. 16 : 13b. 

 

De Geest spreekt niet van d.i. uit Zichzelf. Hij Zelf hoort de dingen. Hij hoort ze van de Vader, 

daarom staat er dat Hij uitgaat van de Vader, Joh. 15: 26, Hij hoort ze van de Zoon en daarom heet 

Hij de Geest van Christus, Rom. 8 : 9. De Geest spreekt niets over Zichzelf maar Hij leert en maakt 

indachtig, Joh. 14: 26, getuigt, 15: 26. 

 

De Heilige Geest is t.o.v. het werk van de Vader en de Zoon de stille toehoorder. Vader en Zoon 

hebben persoonlijke werkzaamheden. De Vader zendt, de Zoon wordt gezonden, de Vader wordt 

geen vlees, de Zoon wèl, de Vader lijdt en sterft niet, dit doet de Zoon. En zo meer. De Geest doet 

geen enkel van Beider werk, maar luistert toe en onderzoekt al de diepten Gods. 1 Kor. 2: 10. Hij 

kan ten volle in de Vader en de Zoon indalen om de bodem hunner Godheid te peilen, hun Wezen te 

doorschouwen om daarvan te spreken. Hij behoort immers naar Zijn Wezen mede tot de Godheid. 

Hij heeft, evenals de Zoon, ook een dienend werk en daarin luistert Hij allereerst. 

 

Al spreekt Hij hierin niet uit Zichzelf, toch spreekt Hij wel. Hij verkondigt dingen. Voor Christus’ 

discipelen was dit de openbaring van de toekomstige dingen. Men kan hier bijzonder denken aan de 

toekomstgedeelten uit de Algemene Brieven en vooral van Openbaring. En voorts aan de be-

kendmaking aan Agabus, aan Paulus en ongetwijfeld nog wel anderen. 

 

Ook voor de bedeling van het algemeen geloof heeft Hij toekomstige dingen verkondigd. Zie b.v. 1 

Kor. 15: 51, 1 Thess. 4, 2 Thess. 2. 

 

Maar rijker is Zijn openbaring in dit opzicht voor de bedeling der verborgenheid. Zijn onderricht 

over de doorbreking van de dood, nu, telkens weer door de uitopstanding, is iets dat in het leven van 

degenen die Christus’ verschijning hebben liefgehad nog in de toekomst ligt omdat het hun pas na 

hun sterven ten deel kan vallen. Het is wel nabije toekomst, maar dan toch ook toekomst. 

 

Aan Paulus heeft de Geest der waarheid verkondigd dat hij ontbonden zou worden. Wat hij in Fil. 1 

wenste, zegt de Geest hem toe in 2 Tim. 4. Dit behoeft niet met hoorbare woorden te zijn gebeurd. 

Het was o.i. meer een innerlijk overtuigen, een inspraak in het hart. 

 

Op deze wijze werkt de Geest nu nog. Hij onderstreept Gods Woord in het hart, voor de een dit, 

voor de ander dat, voor allen de drie grote en markante heilsopenbaringen: mede levendmaking, 

mede opwekking, mede zetting. Hij onderzoekt hierin met ons de diepten Gods en het werk van 

Christus. 

 

We voelen zo des te meer de onmisbaarheid en rijke vertroosting van de Geest. 
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De onmisbaarheid. Van onszelf kunnen we dit niet. De Geest moet ons dit alles indachtig maken, 

doen inleven, er bij stil doen staan, er deel aan doen krijgen en dat niet door verstandelijk, maar 

door geestelijk („zaligmakend”) geloof d.i. door ons met Christus’ werk te vereenzelvigen en ons 

voor God te stellen in Christus’ gerechtigheid. Zonder dat wandelen we buiten de Gids om. Hij 

neemt het uit Christus. Hij past Christus’ werk aan ons toe. 

 

Zijn vertroosting. Hij brengt in ons hart: Dit is al voor u geschied. U moet in de geest, om met 

Christus mee te gaan, achter Hem aan komen, dit geestelijk doorleven, niet door alleen verstandelijk 

te geloven wat er staat, maar door in uzelf verzegeld te worden, daarop het stempel der echtheid te 

zien gedrukt en te vernemen: U bent mede levend gemaakt, mede opgewekt, mede gezet. Doordat u 

in Hem van heerlijkheid tot heerlijkheid wordt geleid en innerlijk veranderd wordt (2 Kor. 3: 18). 

Dat alles vindt plaats door de Geest van de Heer. En dit geeft ons vertroosting, uitzicht en bewerkt 

het jagen naar het wit. En zo zien we in de Geest die God die in ons een goed werk begonnen heeft 

en dit voleindigt. En door deze God, God in ons, de Gids in ons leven, worden we navolgers van 

Christus, ,,Lof Uwen Geest die ons ten Leidsman is gegeven!”      P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 29. 

Nu is mijn ziel ontvoerd. En wat zal ik zeggen. 

 

Christus is mens geweest en heeft als mens gevoeld. Gevoelig van hart om met de wenenden te we-

nen, is Hij ook ontvankelijk voor de indrukken van Zijn eigen pijn. Treedt Hem Zijn sterven in al 

zijn huiveringwekkende waarheid voor de geest, dan wordt Zijn gevoel er pijnlijk door aangedaan. 

Gelijk al wat leeft, voelde ook Hij een natuurlijk opzien tegen al wat pijn doet, en Zijn fijngevoelig 

hart krimpt weg voor hetgeen men Hem zal doen lijden. De Zoon Gods zal die huivering overwin-

nen, maar Zijn machtige geest kan het menselijk smartgevoel niet wegnemen. En dit niet alleen. 

Behalve Zijn lichaam zal ook Zijn geest deerlijk gewond worden als de vreselijkste openbaring van 

de zonde der wereld te doorworstelen valt. 

 

Ook in deze zien wij Zijn waarachtige mensheid en daarmee tevens de heerlijkheid van de Zoon 

Gods. Lichaams-, ziele- en geestessmarten doen Hem pijnlijk aan en ook daarin is Hij ons gelijkend 

geworden. 

 

Beefde Hij dan zo voor het lijden des kruises, dat Hij ongeschikt werd voor de voleinding van Zijn 

grote levenstaak? Dat zou een zwakheid geweest zijn, de Zoon van God onwaardig, een klein ge-

loof tegenover de Vader. Maar dat is het niet. Het is de heilige weemoed van de Zoon die voelt hoe 

bitter de lijdenskelk is voor de zuivere en reine menselijke natuur. Er is echter geen ogenblik wan-

keling in Zijn besluit de drinkbeker van de Vader te drinken. Komt er van tijd tot tijd een moment 

waarin Zijn hart die pijn heeft, die tijd is kort. Een ogenblik van huivering en angst, maar dan wordt 

Hij weer kalm. Uit de diepste smart wordt de hoogste geloofsroem geboren, want zelfs dat donkere 

vermag geen schaduw te werpen tussen God en Zijn ziel. Zijn gemeenschap met de Vader bleef 

ongestoord: Het verinnigde Zijn bede en des te meer wierp Hij Zich op God: „Wat zal ik zeggen? 

(Zal ik zeggen): Vader verlos mij uit deze ure? Maar hiertoe ben ik in deze ure gekomen.”  

Zie, daar staat Hij te midden der schare die Hem onder eerbiedig zwijgen aanstaart. Een trilling van 

pijn snijdt door Zijn ziel. Het voorgevoel van het lijden grijpt Hem aan, machtig en diep te midden 

van Zijn profetie van leven en heerlijkheid. Zo levendig is deze gedachte aan die huiveringwekken-

de ure dat Hij er zich reeds midden in waant. 

Hij strijdt en lijdt reeds in dit ogenblik. De Zoon Gods is mens. Hij huivert voor de dood des krui-

ses. Al kan Zijn machtige geest ook de klacht Zijner ziel terughouden, zoals Hij straks als Hij ter 

slachtbank wordt geleid zwijgend lijden zal, Hij wil het nu voor de wereld niet verbergen wat Hem 
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het lijden kost. Maar het is slechts voor een ogenblik dat Hem die angst der ziel aangrijpt. Ze wordt 

meteen overwonnen in het gebed aan Zijn Vader. En reeds terwijl Hij Zijn ontroering uitspreekt, 

keert Zijn ziel tot haar rust weder. „Nu is mijn ziel ontroerd”. Zo riep Hij uit. Maar reeds heeft Hij 

het aangezicht naar de hemel gekeerd en zich tot God gewend. Hij raadpleegt Hem vertrouwelijk. 

„En wat zal ik zeggen? (Zal ik bidden): „Vader verlos mij uit deze ure?” Neen. „Hierom ben ik 

tot deze ure gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam”.      P. 

 

Maria-verering (I.) 

1. INLEIDING. 

 

Op 1 Nov. j.1. heeft de Paus Maria’s lichamelijke hemelvaart tot dogma verheven. Reeds in 1870 

hadden vele bisschoppen en kerkleden hierom gevraagd. Het heeft echter 80 jaar geduurd voor de 

Pauselijke stoel er toe is overgegaan Maria's ten-hemel-opneming tot leerstuk der R.K. Kerk te ver-

klaren. Naar aanleiding hiervan hebben we een kort stuk geschreven over Christus’ moeder. Voor 

we dit plaatsen, willen we de vraag die ons gedaan is, beantwoorden: Hoe en waar is de Maria-

verering ontstaan. 

 

Wat we hiervan meedelen, is aan R.K. bron ontleend, n.1. aan „Het Schild”, jrg. 26, nr. 1, Juli 1948. 

Dit maandblad beoogt de bekendmaking en verdediging der R.K. leer onder Protestanten. We geven 

het meeste van het eerste artikel, geschreven door Dr. W. Theunissen, in citaat weer om het niet 

onzuiver te vertolken. 

 

II. DE MOEDER VAN GOD IN HET CHRISTELIJK OOSTEN. 

 
„Zoals door verschillende onderzoeken is vast komen te staan, kan er van een Maria-cultus (eredienst) in 

de eerste vier eeuwen niet gesproken worden. Het motief van de nieuwe Eva, de uit apocriefe jeugdevan-

geliën blijkende populaire belangstelling voor het leven van Maria, ja zelfs de oertekst van het „Sub tuum 

praesidium” (d.i.: Onder Uw bescherming) (uit de 3de of 4e eeuw), wijzen niet op een cultische verering in 

sterke betekenis. 

 

De leerstelling van patriarch Nestorius, die het goddelijk Moederschap van Maria veroordeelde (hij wilde 

de titel Theotokos d.i. Moeder Gods, beperken en vervangen door die van Christotokos, d.i. Moeder van 

Christus), was er de oorzaak van dat er in 430 te Rome een synode werd bijeengeroepen door Paus Celes-

tinus I, waarop de titel „Godsmoeder” werd goedgekeurd. Het daarop volgende algemene concilie van 

Ephese in 431 bevestigde dit goddelijk Moederschap en werd uitgangspunt van een steeds meer en meer 

toenemende Maria-devotie, die, beginnende in het Oosten, zich naar het Westen verbreidde. 

 

Hoe wordt nu haar titel Theotókos (Slavisch Bogoro-ditsa: d.i. Godbarende) beschouwd in het Christelijk 

Oosten? Het woord Theotokos werd het eerst gebruikt in Alexandrië in de 3de eeuw. De Alexandrijnse 

godgeleerden gingen daarbij uit van het Goddelijk Leven in de H. Drievuldigheid, van de eeuwige geboor-

te van het Woord uit de Vader en daarbij aansluitend overdachten zij de geboorte van het mens geworden 

Woord, die gezien werd als een uiterlijk zich ontdoen van de Goddelijke Heerlijkheid. De innerlijke heer-

lijkheid, de eeuwige Majesteit van God, gaat over op Zijn Moeder, die in Waarheid Gods Moeder is. Zie-

hier enige prachtige formuleringen waaruit blijkt hoe men in het Oosten denkt over de verhevenste voor-

rechten en deugden waarmee God Zijn Moeder bekleedde: „Uitstekend Vat van de H. Geest; brandend 

Braambos dat niet verteerd wordt; Ladder van Jacob waarlangs God tot de aarde afdaalt; Tempel van 

God; Ark des Verbonds; Deur van de Hemel; Vat vervuld met manna en Berg van God”. Deze en dergelij-

ke uitdrukkingen, ook aan de Westerse Liturgie niet vreemd, worden in de Russische Kerk telkens ge-

bruikt om het onzegbare onder woorden te brengen: de Menswording van het Woord in de maagdelijke 

schoot van Maria. 

Hoe diepzinnig klinkt het volgende begroetingsgedicht: Verheug U, o Bergtop, die door menselijke ge-

dachten niet kan worden betreden! Verheug U, o Afgrond, niet te doorgronden door de ogen der Engelen! 

Verheug U, Gij zijt de troon van God! Verheug U, Gij draagt Hem die het heelal draagt! Verheug U, o 

Ster die de Zon aan ons toont! Verheug U, o Schoot, waarin een God mens geworden is! Verheug U, Gij 
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door wie de schepping is vernieuwd!” In telkens nieuwe bewoordingen, beelden en taferelen wordt de 

hoge heiligheid, de oneindige zuiverheid en eeuwige maagdelijkheid, het goddelijk Moederschap en de 

menselijke nederigheid bezongen van Haar, „die eerbiedwaardiger is dan de Cherubijnen en onverganke-

lijk glorievoller dan de Seraphijnen”. 

 

Geleidelijk aan zijn de geloofswaarheden omtrent Maria tot helderheid gekomen; over het maagdelijk 

Moederschap, over Maria’s altijd durende maagdelijkheid, haar onzondigheid zijn prachtige teksten bij-

een te brengen. Behalve door het deelnemen aan de heerlijkheid van haar Goddelijke Zoon, heeft Maria, 

door de aan haar verleende genade, de hoogste graad van vergoddelijking bereikt. Haar tijdgenoten heb-

ben niets bijzonders aan haar bemerkt, maar in het licht der Openbaring is het Maria mysterie ons duide-

lijk gemaakt. Zij is de bekroning, de bloem der Schepping en aan deze ontzagwekkend verheven Moeder 

van God „waaruit de klare stroom der onsterfelijkheid voor ons is voortgevloeid”, wordt bij uitstek in het 

Oosten eerbiedige verering gebracht". 

 

Aldus het eerste deel van het eerste artikel onder het titel opschrift dat wij gaven van Dr. W. Theu-

nissen uit Den Bosch.  

 

We ontlenen aan zijn stuk verder het volgende: 

 
„De Oosterse Maria voorstelling wijst ook in de volksdevoties, steeds naar de sfeer des hemels zelfs bij een 

innige verhouding tussen Moeder en Kind. Zij blijft hiëratisch (d.i. priesterlijk) en verheven, „de Moeder 

van God, de Alheilige, wijder dan de hemelen, Koningin van de Engelen, Tempel van de Godheid”. Dit 

wordt zowel aangeduid door de drie sterren op haar voorhoofd en schouders, Maria's drievoudige maag-

delijkheid aanduidend: voor, tijdens en na de geboorte van Christus, als ook door de Griekse letters, die de 

afkorting vormen van de woorden „Moeder van God” en door de gehele houding en uitdrukking (in de 

iconen d.i. afbeeldingen [van heiligen]) en uitdrukkingen Gij zijt het die, zonder uw ongereptheid te ver-

liezen, het Woord Gods hebt gebaard, Gij zijt werkelijk de Moeder van God. Wij willen nu enige belangrij-

ke Oosterse Maria voorstellingen nader belichten en wijzen daartoe allereerst op de jaarcyclus van Oos-

terse Maria feesten (die later in het Westen werden overgenomen) omdat onder de Maria iconen die van 

haar feesten een zeer belangrijke plaats innemen".  

 

Hiervoor noemt de Schrijver dan het hfdst. „Maria, de Moeder van God” en „De Heilige Iconen” dl 

VI uit de serie „Het Christelijk Oosten’’ waaraan hijzelf een en ander ontleende. 

 

III. MAR1AFEESTEN IN HET OOSTEN. 

 

„De eigenlijke cultische (d.i. ere-dienstelijke) Maria-verering is pas in de 6de eeuw begonnen, uit-

gaande van het Oosten, speciaal vanuit Byzantium (Konstantinopel). Daar zijn de verschillende 

Moeder-Gods-typen opgekomen terwijl Rome en het Westen lange tijd nog zeer gereserveerd ble-

ven. De eerste Maria-feesten zijn in Rome pas in de 7de eeuw gekomen onder de niet-Italische Pau-

sen. Bij de feestviering in de Byzantijns- Slavische Liturgie staat over het algemeen niet de herden-

king, maar de mystieke herhaling van het geheim op de voorgrond. De gelovigen, aldus de gedachte 

die het geheim meevieren, hebben op zeer bijzondere wijze deel aan de genade van het feestmyste-

rie.” 

 

Dan noemt de Schrijver de volgende Maria-feesten, die 1 September, de datum waarop de kerkelij-

ke kalender in de Byzantijnse Kerk begint, aanvangen. 

 

1. 8 Sept.: Geboortefeest van Maria, in het Oosten gevierd vanaf 550, in het Westen ongeveer 

van 700 na Chr. „Het feest, de H. Schrift weet er niets van, vindt zijn oorsprong in het Kerkwijding-

feest van het Maria-heiligdom bij de Schaapspoort te Jeruzalem. Dit hangt samen met het apocriefe 

Jacobus-evangelie, waarin vermeld dat Joachim en Anna (die voor Maria’s moeder gehouden 

wordt) bij de Schaapspoort woonden in het huis naast de bron van Bethsaida.” 
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2. 21 Nov.: Het feest van Maria’s intrede in de Tempel. „Het vindt zijn oorsprong in het 

Kerkwijdingfeest van de Nieuwe Mariakerk te Jeruzalem in 543 en was als kerkfeest voor de 7de 

eeuw reeds in het gehele Oosten verspreid, terwijl het in het Westen, na aanvankelijke viering aan 

het eind van de Middeleeuwen pas voorgoed in 1585 door Paus Sixtus V in de Romeinse kalender 

werd opgenomen. Hieruit blijkt, hoe het Westen zeer kritisch staat t.o.v. de apocriefe gegevens over 

dit feest, terwijl het Oosten alle bijzonderheden kent uit het proto-evangelie van Jacobus. De icoon 

(uitbeelding van iets uit het leven van een heilige) van Maria-Presentatie stelt gewoonlijk voor, hoe 

Joachim en Anna, Maria naar de Tempel brengen”. 

 

3. 25 Dec.: Het feest van Christus’ geboorte. „In de Liturgie wordt ook Maria voortdurend her-

dacht. Op de tweede Kerstdag viert de Byzantijns-Slavische Kerk de Sunaxis van de allerheiligste 

Theotokos (Gods moeder) volgens de gewoonte waarmee zij na ieder groot feest die gezamenlijke 

heiligen (Sunaxis) viert, die hun aandeel hebben gehad in het feestgeheim. Zo wordt in het officie 

van het Kerstfeest Maria, als de bij uitstek passende Kerstgave gevierd. „Wat zullen wij U aanbie-

den, Christus, nu Gij U omwille van ons op aarde als mens wilt tonen? Maar wij brengen U een 

maagdelijke Moeder”. De wondermooie Oosterse hymne wordt prachtig geïllustreerd door de 

Kerst- icoon, waaruit mede blijkt dat het feest van Kerstmis in oorsprong een Maria-feest is ge-

weest. De icoon stelt dit voor: In het midden rust Maria voor de bergspelonk, waar het Kindje Jezus 

in de kribbe ligt en waar ook os en ezel op apocriefe gegevens berustend, zich bevinden. Juist in het 

midden boven Christus straalt een ster en daarboven staat veelal de H. Drievuldigheid. Rechts bo-

ven: de engelen die het „Vrede aan de mensen” zingen en daaronder herders aan wie de Kerstbood-

schap wordt meegedeeld. Rechts beneden zijn enige vrouwen bezig aan de verzorging van het God-

delijk Kind. Links boven staan de drie koningen die hun gaven komen brengen. Daaronder: aanbid-

dende engelen en links beneden Sint Jozef in diep gepeins. Voor hem staat de ietwat demonische 

gestalte van de duivel, die, in de gestalte van een oude herder, Sint Jozef bekoort: een trekje waaruit 

echte menselijkheid blijkt” 

 

4. 2 Febr.: Het feest van Maria Lichtmis. Dit is in het Christelijk Oosten geen eigenlijk Maria-

feest. (Evenwel). 

Ook hier neemt de Theotokos in de teksten een zeer voorname plaats in. Zo heet het in de slotzang: 

Verheug U, genaderijke Theotokos en Maagd want uit U is opgegaan de Zon der gerechtigheid, 

Christus onze God... 

 

5. 25 Maart: Het feest van Maria-boodschap. „Oorspronkelijk gevierd in de Adventstijd, maar 

sinds het concilie in Trullo (692 na Chr.) definitief steeds op 25 Maart. Te Rome is het naar alle 

waarschijnlijkheid ingevoerd tijdens het pontificaat van Sergiusl (678-701). Het Byzantijns-

Slavische officie viert dit feest als „het begin van ons heil en de openbaring van het eeuwig myste-

rie”. Maria’s heerlijkheid wordt in de meest verheven beelden uit het O.T. bezongen. Tegelijk wordt 

in de liturgie bemediteerd hoe de majesteitelijke Godheid zich tot het uiterste vernederde en ontle-

digde: „Het Woord dat van eeuwigheid is met de Vader, Die geen begin kent, vermengt zich nu, 

zonder te scheiden van de hemelse werkelijkheid, in Zijn uiterste barmhartigheid met de dingen hier 

beneden; doordat Hij de vloek van onze schuld op zich neemt en zich met de armoede van Adam 

bekleedt, neemt Hij een vorm aan die Hem vreemd is.” 

 

Op de icoon is Maria voorgesteld als werkend aan het purper van de tempelvoorhang. „Op sommige 

iconen ziet men in een lichtstraal een knaapje uit de hemel neerdalen. Deze voorstelling duidt op de 

Godheid van Christus Die de menselijke natuur gaat aannemen.” 

 

6. 15 Aug.: Het Feest van Maria-Ten-Hemel opneming. „Het werd plm. 600 na Christus vanuit 

Byzantium te Rome ingevoerd en is in het orthodoxe Oosten steeds met veel luister gevierd. De 

schepping ziet in Maria’s-ten-Hemel opneming haar einddoel reeds bereikt: „de wereld is geheiligd 

door haar heilig ontslapen.” Rondom de ontslapen Moeder-Gods, de zgn. Koimesis, hebben zich tal 
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van apocriefe gegevens gevormd, die op verschillende iconen duidelijk zijn. Gewoonlijk staan de 

apostelen, eerbiedig gebogen rondom het lichaam van Maria, terwijl in het midden Christus, de ziel 

van Maria, als wikkelkindje op de arm heeft om deze te brengen naar de hoogste der hemelen. In 

een homolie van Johannes van Damascus wordt verklaard, hoe de over de wereld verspreide Evan-

gelieverkondigers op wonderbare wijze op wolken naar Jeruzalem werden opgevoerd om bij de 

Ontslapenis van de Moeder Gods tegenwoordig te zijn. Daarom zien wij ook op vele iconen twaalf 

wolkjes afgebeeld en op iedere wolk reist een apostel naar Jeruzalem. Het hoeft ons waarlijk niet te 

verwonderen, dat het Oosten Maria’s Ten-hemel-opneming luisterrijk viert. Het feest ligt geheel 

binnen de verheven opvatting van het goddelijk Moederschap en de leer over dit feest heeft daar 

reeds vroeg enthousiaste verdedigers gevonden. Telkens wordt op haar feest tot Haar de groetenis 

gericht „Wees gegroet, o vreugdevolle Vrouwe die ons bij Uw ten-hemel-opneming niet vergeet.” 

Er zijn nog verschillende andere apocriefe gegevens die op sommige iconen verwerkt zijn. Zo ziet 

men wel eens een icoon waarop de Moeder Gods aan Sint Thomas haar gordel toewerpt. Het betreft 

hier een typisch stukje volkspoëzie. De apostel Thomas komt n.1. te laat aan in Jeruzalem en wil 

niet geloven dat de ziel van Maria door Christus ten hemel is opgevoerd. Hij gaat met de apostelen 

naar het graf. Dit is echter totaal leeg omdat Maria’s lichaam (ook) ten hemel is opgenomen. Het is 

dan het ogenblik waarop aan Sint Thomas door Maria haar gordel wordt toegeworpen: daarop ge-

looft de „ongelovige Thomas” alles wat de apostelen hem verhalen. Een der mooiste kerken van 

Moskou is aan Maria’s Ten-hemel-opneming gewijd. 

 

7. 31 Aug.: Het feest van de neerlegging van de kostbare gordel van de allerheiligste Moeder 

Gods. Een veel verspreide legende verhaalt hier van: De gordel was door de Byzantische keizer 

Arcadius uit Jeruzalem naar Konstantinopel gebracht en onder keizer Justinianus in ,,de heilige 

schrijn” gesloten. Keizer Leo de Wijze opende de schrijn en bracht de reliek in contact met zijn 

echtgenote Zoë die hierdoor van een geestesziekte werd genezen. 

 

 

8. Het feest van Maria „Bron des Levens”, gevierd in de Paasweek. 

 

9. Het feest van Maria’s sluier, gevierd op 1 okt. De oorsprong van dit feest is een verschijning 

van Maria aan de „Dwaas om Christus’ wil”; Andreas ziet hoe Maria beschermend haar sluier over 

de mensen uitspreidt. Dit feest, hoewel van Griekse oorsprong, wordt in de Griekse Kerk niet ge-

vierd, is in de Russische Kerk zeer populair. 

 

Er zijn voorts nog heel wat plaatselijke Maria-vieringen die beperkt blijven tot een enkel land, een 

enkele stad of een of ander klooster. We vermelden ze niet. We besluiten dit gedeelte met het vol-

gende: 

 

,,Er zijn een eindeloos aantal Theotokia: lofzangen ter ere van de Godsmoeder in de Byzantijns-

Slavische boeken en vele bevatten de juiste interpretatie (uitlegging) van Maria-iconen. Het hoogte-

punt vormt het officie van de Akathistos-hymne die „staande” wordt gezongen. Deze hymne be-

staande uit 24 strofen (onderdelen), is een grote verheerlijking van de Godsmoeder. ... Al de hym-

nen en de daarbij veelal aansluitende iconen strekken tot bewijs dat zowel in de liturgie als ook in 

de godsvrucht buiten de liturgie een innige en vertrouwvolle viering is levend gebleven van Maria 

de Moeder van God.”       P. 
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De Brief aan de Galatiërs 

door G. J. P. 

No. 12. 

 

Rechtvaardiging uit genade. Dat is de kern van het rechtvaardigend geloof. Dat heeft Abraham ge-

leerd, dat leren ook zij die uit het geloof zijn en die daarom Abrahams zonen worden genoemd. 

 

Het te voren verkondigde evangelie. 

 

De rechtvaardiging, niet uit werken der wet maar door het geloof, is te voren reeds voorzegd en 

bedoeld, zegt Paulus. Dat is de blijde boodschap of het evangelie dat Abraham reeds ontvangen 

heeft. God zou de Volken zegenen. In, d.i. in zijn persoon, d.w.z. door hem. 

 

Gezegend met de gelovige Abraham. 

 

Nu maakt de apostel een echt Paulinische sprong. Hij zegt in vs. 9 niet: Zij die uit het geloof zijn, 

worden gezegend in Abraham of in de gelovige Abraham, maar: gezegend met de gelovige Abra-

ham. We leren uit Gen. 12 dat alle geslachten des aardrijks in hem gezegend zullen worden, d.i. 

naar we zagen in en door zijn persoon. Zonder dat hij er is, wordt deze belofte niet ten volle ver-

vuld. Zelf is hij de bemiddelaar van de zegen. Maar in vs. 9 gaat Paulus verder. Door het ,,met” 

worden de zonen Abrahams op een lijn gesteld met hem: hier is hij wel de grote voorganger maar 

heeft hij tevens vele navolgers die mede de zegening deelachtig worden en uitdelen. 

 

Hiermee wordt een andere sfeer van zegening aangeduid: niet in maar met de gelovige Abraham. 

En tevens krijgen we hier een aanvulling van Gen. 15 dat we nu ook aldus mogen lezen: „Gij en uw 

zaad zullen zijn als de sterren des hemels”, want een zegening met de gelovige Abraham houdt 

voor deze laatste in, dat ook hij tot de hogere groep behoort. Paulus noemt hem dan ook in Rom. 4 

de vader van allen en Gen. 17 stelt hem als zodanig. Hier hebben we de tweede sfeer van zegening. 

 

Abrahams zonen. 

 

Die uit het geloof zijn, zijn zonen van Abraham. Er staat niet: kinderen. Dit zou kunnen betekenen: 

onmondige kinderen. Er staat: zonen, d.i. volwassenen, meerderjarigen. Romeinen en Galaten spre-

ken dan ook van het „in de zoonstand zetten". (St. Vert. „aanneming tot kinderen”, wat onjuist ver-

taald is). Deze plaatsing in de zoonstand, het tot (volwassen) zoon stellen, is de tweede grote mijl-

paal op de weg der behoudenis. Van kind Gods (door levendmaking) wordt men dan door recht-

vaardiging zoon Gods. En deze zonen Gods heten hier zonen van Abraham, omdat deze hun gees-

telijke voorvader is. Door de besnijdenis wordt men geestelijk niet mondig. Abraham werd pas na 

zijn rechtvaardiging besneden, was het dus reeds daar voor. De valse broeders dwaalden dus wel 

zeer. 

 

De tegenstelling in de Schrift. 

 

Tegenover de zegening door de rechtvaardiging des geloofs stelt Paulus nu de vloek der wet. Allen 

die het van werken der wet verwachten mogen beseffen, dat zij, indien zij niet ten volle in de wet 

blijven, onder haar vloek vallen. Er staat immers: Vervloekt is een ieder die niet alles blijft onder-

houden wat in het boek der wet geschreven is. En zeker, indien men dit deed, dan zou men daar-

door het leven verkrijgen. Immers er staat in Lev. 18: 5: „Ja Mijn inzettingen en Mijn rechten zult 

gij houden; welke mens dezelve zal doen, die zal daardoor leven. Ik ben de Here”. Maar de Schrift 

leert tevens dat er door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt want elders, in Hab. 2: 4 
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staat, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Hieruit blijkt dat de wet niemand rechtvaardigt. 

De wet gaat uit van doen. Wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Maar niemand doet de dingen 

dusdanig dat hij blijft in al het geen de wet gebiedt. 

 

Dat dit niet het geval is, bewijst de offerdienst. Een reeks offers was ingesteld voor verschillende 

zonden en verbrekingen, aldus het bewijs leverend dat niemand ten volle de wet volbracht en daar-

om ook niemand op grond van wetswerken het leven kon verwerven. De tegenstelling komt dus niet 

voort uit de onvolkomenheid der wet maar uit de zonde van haar onderdanen. Zij konden de wet 

niet volbrengen. En daarom was een andere weg nodig en werd een andere gerechtigheid geëist zou 

er zegening en leven kunnen komen. We hebben hierover nog wat nader te handelen. 

 

De valse broeders wilden dat de gelovige Galatiërs zich lieten besnijden. Dat was in wezen: ze on-

der de wet brengen, want daartoe behoort immers de besnijdenis. Zie Joh. 7: 23. Wat waren dan 

echter de gelovigen? Wets rechtvaardigen aan wie God het loon naar schuld zou moeten uitbetalen. 

Rom. 4: 4. Maar Abraham is niet uit de werken gerechtvaardigd, maar uit het geloof Vs. 3. Daarbij 

wie wetswerken wil doen om voor God gerechtvaardigd te worden, moet alles ten volle en blijvend 

doen wat de wet eist. Hij moet er volstandig in blijven. Want anders treft hem de vloek. Men ziet 

dat dit geen evangelie kan zijn. 

 

De vloek der wet. 

 

Mozes heeft de vloek der wet neergeschreven in Deut. 27 en 28. Reeds in Lev. 26 had hij er gewag 

van gemaakt en voorgeschreven wat Israël moest doen als het in het land gekomen zou zijn: van de 

berg Ebal moest de vloek, van de berg Gerizim de zegen worden voorgelezen. Dit heeft Jozua later 

dan ook gedaan. Joz. 8. De vloek is in Deut. 27: 15-26 uitgewerkt. Het zijn de twaalf spreuken 

waarin allerlei rampspoed hem treffen zou die niet bleef in al de dingen van het boek der wet. De 

twaalfde luidt: “Vervloekt zij die de woorden dezer wet niet zal bevestigen doende dezelve”. Gal. 3: 

10 omschrijft dit aldus: „Vervloekt is al wie niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet 

om dat te doen.” De zegen volgt in Deut. 28: 1-14 maar in een lang gedeelte volgt daar achter nog 

eens de vloek, vs. 15-68. En in hfdst. 29: 18-27 weer de vloek. Hfdst. 30 geeft dan de opheffing en 

het herstel. 

 

Israël heeft bij de berg Ebal vrijwillig de vloek op zich genomen. Het zei er: „Amen” op. Wie nu de 

wet wil doen moet er mee rekenen dat hij alles moet doen of ook hem treft de vloek: allerlei ram-

pen, ziekten, misgewas, uitroeiing. Wie alle geboden houdt maar in één struikelt, is schuldig aan 

allen, zegt Jakobus (2: 10). Een zwaar oordeel. Willen de Galatiërs dit over zich halen? God ver-

langt dit niet, maar wie met de wet begint, moet ze volkomen houden. En, kan men dit? 

 

De oorzaak van het falen. 

 

De wet eist meer dan alleen uiterlijke betrachting der geboden. Ze eist als basis liefde tot God en de 

naaste. Het gebod is: „Gij zult liefhebben de Here uw God met geheel uw hart en met geheel uw 

ziel en met geheel uw verstand... En uw naaste als uzelven”. Mt. 22: 37-40. Lk. 10: 27 voegt er 

nog „kracht” ook bij. Als deze maatstaf aangelegd wordt, blijkt dat allen hierin te kort schieten, dat 

die zedelijke volmaaktheid ontbreekt die God vordert. En deze kan niet verkregen worden door ui-

terlijke wetswerken, zelfs niet door naar alle geboden te leven. Dit deed Zacharias maar, hij geloof-

de Gabriël niet en schoot tekort omdat de liefde ontbrak waardoor zijn geloof had kunnen werken. 

 

De wet rechtvaardigt niemand. Zeker, iemand die trouw de voorschriften der wet opvolgde, heet 

een rechtvaardige. Mozes zegt: „En het zal ons gerechtigheid zijn als we zullen waarnemen te 

doen al deze geboden voor het aangezicht des Heren onzes Gods”. Deut. 6: 25. Zacharias en Eli-

sabeth waren zulke rechtvaardigen. Lk. 1: 6. Het O.T. spreekt telkens over zulke rechtvaardigen. 
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Het waren de daders der wet. (Rom. 2: 13). Maar Paulus onderscheidt tweeërlei gerechtigheid of 

rechtvaardigheid: die der wet en die door het geloof van Christus. Fil. 3: 9. En nu leert de Schrift dat 

er niemand volkomen rechtvaardig is voor God want in wezen zondigen allen want allen derven; 

d.i. missen immers de heerlijkheid Gods. 

 

De wet is niet gegeven om te rechtvaardigen. Ze heeft een ander oogmerk. Ze dient om kennis der 

zonde te geven. Niet om vrij te spreken. Men kon alleen betrekkelijke gerechtigheid hebben, de 

geboden der wet stipt houden zoals Paulus gedaan heeft, maar dit gaf geen innerlijke gerechtigheid. 

Hiervoor is iets anders nodig. 

 

De geloofsrechtvaardige. 

 

De Schrift legt getuigenis af van een andere rechtvaardigheid als ze zegt: De rechtvaardige zal le-

ven uit het geloof. 

Dit woord is ontleend aan Hab. 2: 4. Het wordt drie maal in het N.T. aangehaald n.1. in Rom. 1: 17; 

Gal. 3: 12 en Heb. 10: 38. Als we met deze drie citaten deze Brieven willen typeren, zouden we op 

deze wijze de klemtoon moeten leggen: 

 

Romeinen:   de rechtvaardige zal leven uit het geloof. 

Galaten:   de rechtvaardige uit het geloof zal leven. 

Hebreeën:   de rechtvaardige zal leven uit het geloof. 

 

In Gal. plaatst Paulus in Gal. 3 tegenover het leven dat men uit de wetswerken probeert te verkrij-

gen dit: De rechtvaardige zal (alleen) leven als hij hier leeft door geloof. 

 

Christus’ vrijkoping. 

 

De mens die de wet doet, zal leven. Maar de mens die niet blijft in al hetgeen in haar geschreven is, 

komt onder de vloek. Maar ook hier heeft God een voorziening getroffen. Hij heeft uit de vloek der 

wet vrijgekocht door Christus een vloek te laten worden. En om dit te bewijzen, heeft Hij Hem aan 

het hout des kruises doen hangen. Israël wist het: Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. 

 

Christus’ dood aan het kruis heet hier een vrijkoping. Dit woord komt ook voor in Gal. 4: 5. En in 

Gal. 3: 13 en 4: 5 is het vertaald door „verlossen”. De betekenis is: voor een prijs iets vrijmaken. 

Christus heeft voor de prijs van Zijn leven vrijgemaakt van de vloek der wet. Over doden heeft de 

wet geen zeggenschap meer. Door onder de vloek der wet door te gaan, is Hij er van verlost. En dat 

niet alleen: Hij heeft tevens zulk een prijs betaald dat Hij anderen ermee van kan vrijkopen, er zo uit 

kan vrijmaken dat zij er verlost van zijn. Hij heeft dit gedaan door een vloek te worden. 

 

,,Een vloek geworden”. Er staat niet dat Christus met de vloek gestraft is maar dat Hij een vloek 

geworden is. Dat is: een persoon die op schandelijke onterende wijze ter dood is gebracht. Maar het 

met de kwaaddoeners gerekend zijn, het in hun midden hangen, het voor het oog der mensen als een 

van God veroordeelde aan het hout der schande hangen, dat deed Hij in gehoorzaamheid aan God. 

En het is deze gehoorzaamheid, uitvloeisel uit Zijn leven des geloofs, die de loskoping bewerkt en 

zegening voor de mensheid brengt. 

 

De woorden: „Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt” zijn ontleend aan Deut. 21: 23b waar 

staat: „Want een opgehangene is Gode een vloek”. De apostel voegt er „aan het hout” bij uit vs. 

23a: „zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten”. Hij laat uit: „is Gode” maar dit 

brengt geen verandering in de betekenis van de oorspronkelijke tekst. De man die aan een hout, een 

boom of paal gehangen is, is gestraft met de zwaarste tijdelijke straf welke God over de grootste 

misdadigers tegen Zijn wet uitsprak. 
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De Israëlieten veroordeelden niet tot de dood door de strop of het kruis. Wel tot steniging. Afgo-

dendienaars, godslasteraars, valse profeten moesten gestenigd worden. Vaak werden zulk soort ver-

oordeelden enige uren aan een paal of boom opgehangen ten schrik voor anderen. Indien de Joden 

vrij waren geweest, zouden ze Christus niet gekruisigd maar Hem zoals Stefanus gestenigd hebben. 

Van gestenigden, doodgeslagenen of doorschotenen staat niet dat zij een vloek werden. Hun dood 

lichaam ontreinigde het land niet. Dat deed alleen een gehangene. Daarom heeft God gezorgd dat 

Christus aan het kruis kwam. Was Hij door steniging gedood, dan zou Hij niet ten vloek hebben 

kunnen worden. Nu de Romeinen Israël overheersten, heeft God het zo geleid, dat Zijn Zoon aan 

het kruis kwam. 

 

Was het reeds schandelijk en diep onterend dood aan een hout opgehangen te worden, te schande-

lijker was het er levend aan te worden gehangen. Volgens de Joodse wet had Christus dood aan een 

hout gehangen kunnen worden. Volgens de Romeinse straf kwam Hij er levend aan. Ook voor de 

Romeinen was de kruisdood diep onterend; hij werd toegepast op slaven en afschuwelijke misdadi-

gers. Van Christus aan het kruis kan dan ook terecht gezegd worden dat hij een vloek geworden is, 

een vervloekte, uitgestoten persoon die de schandelijkste straf waardig was. 

 

Christus is een vloek geworden. Er staat niet dat Hij een vervloekte was. Hij hing op Golgotha alsof 

Hij een snode misdadiger was. In wezen was Hij dat niet. Hij was geen overtreder maar is met de 

overtreders gerekend. Jes. 53: 12. 

 

,,Voor ons”. 

 

Wie wordt met die ,,voor ons” bedoeld? Als we de Schrift nemen, zijn dit de Joden. Alleen aan Is-

raël immers is de wet gegeven. Niet aan de Heidenen. Ps. 78: 5 zegt: ,,God heeft een wet gesteld in 

Israël”. Ps. 149: 19, 20: ,,Hij heeft aan Jakob Zijn woorden bekend gemaakt, aan Israël Zijn in-

zettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij aan geen ander volk gedaan en Zijn rechten die kennen 

zij niet”. De andere volken heeft God laten wandelen in hun wegen. Hand. 14: 16. Is aan Israël de 

wet gegeven, dan ligt dat volk onder de vloek en moest het daaruit bevrijd worden. 

 

Vanzelf ligt de mensheid in haar geheel ook onder een oordeel: de wet der zonde, Rom. 7: 24, de 

onderwerping aan de ijdelheid en de dienstbaarheid der verderfenis, d.i. der vergankelijkheid. Rom. 

8: 20, 21. De Schrift noemt dit niet rechtstreeks een vloek. Wel zegt ze dat de hele wereld voor God 

verdoemelijk is, veroordelenswaardig, Rom. 3: 19. Ook hiervan moest Christus vrijmaken. Rom. 3: 

24. 

 

Christus heeft Israël vrijgekocht van de vloek der wet. Niet de Volken want die lagen niet onder de 

vloek der Mozaïsche wet. Immers waar geen wet is, wordt de zonde niet toegerekend, noch kan de 

vloek der wet haar toepassing vinden. Wel moesten zij verlost worden van de slavernij der zonde en 

het oordeel des doods. Hij is tot zonde geworden en is een rantsoen, een volwaardige losprijs voor 

allen. 1 Tim. 2: 6. Ook daarvoor werd Zijn leven vereist. Zo heeft God in de ene offerande van 

Christus alles samengetrokken wat voor Hem te doen was. 

 

„Voor ons”. Dat is niet in onze plaats. Het N.T. leert nergens dat Christus in onze plaats geleden 

heeft. Dan zou Hij ook in onze plaats zijn opgestaan, en vallen we wel buiten het oordeel maar ook 

buiten de zegening des levens. Christus is ten behoeve van ons gestorven. Dit ,,ten behoeve van” 

houdt in dat men met Hem kan sterven, met Hem kan opstaan, met Hem kan leven. Christus is voor 

Israël een vloek geworden, opdat het lere in de geest onder de vloek door te gaan met Hem. Deze 

weg van het: ten behoeve van, opent de weg ter vereenzelviging met Christus. 
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De zegening van Abraham. 

 

De zegening van Abraham houdt zeer veel in.  

 

Ten eerste: rechtvaardiging voor God.  

Ten tweede: opstanding uit de dood.  

Ten derde: het schenken van een blijvend leven voor God.  

 

Deze zegening kan nu tot de Volken komen door Christus’ opstanding. Wie meent dat Hij niet is 

opgestaan, behoeft van Hem ook geen zegening te verwachten. Wie in Hem slechts een edel en ver-

heven mens ziet die Zijn leer met Zijn leven betaald heeft, is slechts in dit leven op Christus hopen-

de en daarmee een ellendig mens, zoals Paulus dit uitdrukt in 1 Kor. 15. De zegening van Abraham 

komt alleen door de Opgestane die als Nieuwe Mens uitvoert boven de oude schepping. 

 

Deze zegening kan nu ook ten deel vallen aan de gelovigen in Israël die in Abrahams voetstappen 

wandelen. De zegening van Abraham en de belofte van de Geest zijn in wezen één. Beide hebben 

hun grond in Christus. De belofte wordt verwezenlijkt door de Geest. Deze neemt uit Christus om 

het toe te passen aan de mens. De geest die levend maakt om tot in Christus te geloven, komt later 

met nog rijker genade om in de sfeer van Christus’ geloof te rechtvaardigen, te verheerlijken. De 

zegening van Abraham houdt dus in de belofte van de Geest. En dat voor Jood en Heiden. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXII No. 12  DECEMBER 1950 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 12. 

EEN BIJZONDERE MOEDER. 

„Als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij 

 samen gekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de  

Heilige Geest      Mt. 1 : 18. 

 

Wij, Protestanten, zijn wars van alle Maria-verering zoals die door Rome wordt bedreven. Daar 

staat Maria naast Christus en in de praktijk stelt zij Christus in de schaduw. Daar moet zij de weg 

bereiden tot het hart haars Zoons. Daar is het: „Heilige Maria, bid voor ons”, terwijl de Schrift leert 

dat Christus Gode voor ons bidt en de Heilige Geest in ons bidt (Rom. 8). Daar is Maria’s hemel-

vaart tot dogma verheven en moet elk R.K. gelovige, op straffe van uitbanning, Maria’s bemidde-

lingswerk geloven. Maar al stuit ons dit alles tegen de borst, één ding hebben we wel in het oog te 

houden: Maria is t.o.v. Christus’ geboorte, een bijzondere moeder geweest. Geen enkele andere 

vrouw zal haar hierin ooit gelijken of navolgen. Want alleen van haar staat dat zij zwanger is ge-

weest uit de Heilige Geest. 

 

Dit zet haar inderdaad apart onder de vrouwen. Hierin is zij uniek en ongetwijfeld hoog bevoor-

recht. Zij werd er niet ,,vol van genade” van, maar aan haar werden ,,grote dingen gedaan” (Lk. 1: 

49) en alle geslachten (van Israël) zullen haar zaligs preken, dit is niet: zalig verklaren, maar: ge-

lukkig achten, Vs. 48. (Zelfde woord als in Jak. 5: 11). 

 

Maria is een bijzondere moeder geweest. Zij heeft een Kind ontvangen dat reeds aanzien had voor 

Zijn ontvangenis, dat niet ontstaan is uit de vereniging van een vrouwelijke eicel met een mannelij-

ke zaadkiem, dat niet toen tot een nieuw wezen werd verwekt. Neen. Het bestond reeds, maar daal-

de neer in Maria’s schoot en zonder toedoen van de man noch ook door haarzelf werd het Woord 

vlees. „Wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest”, Mt. 1: 20. 

 

Ook wij willen Maria gelukkig achten. In haar heeft God niet alleen het grote wonder der ontledi-

ging van Christus bewerkt, iets dat ondoorgrondelijk is, maar in haar is Zijn wezen zo diep neerge-

daald dat Hij ons gelijkend, mens is geworden. Maria was daartoe de uitverkorene. 

 

Niet elke vrouw had ’s Heren moeder kunnen zijn. Wel zou elke vrouw op zichzelf genomen zwan-

ger kunnen zijn uit de Heilige Geest, maar waar het heil uit Israël is, naar Gods verkiezing, moest 

het na Abrams roeping een Israëlitische vrouw zijn, nader een Judaietische, nader een Daviedische. 

Voorts moest het er een zijn uit de lijn van Nathan, want de Salomonische lijn lag onder de vloek. 

Zo bleef alleen de maagd uit Bethlehem over. In Maria vond Davids geslacht een eindpunt en de 

vrome maagd uit Efrata was het instrument om het heil der wereld te doen komen. 

 

Wij eren niet speciaal Maria. Er waren zeker nog veel vrome maagden in Israël: Wat we wel doen, 

is Gods genade danken. Maria zelf gaat ons hierin voor: „Mijn ziel maakt groot de Heer en mijn 

geest verheugt zich in God mijn Behouder” Lk. 1 : 47. 

 

Maria was zwanger uit de Heilige Geest. Christus’ geboorte zet ons voor het werk van de Drie-
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enige God. Alle drie „Personen” werken in het wonder mede. God door Zijn gave, het Beeld Gods 

door Zijn ontlediging, de Geest Gods door het Zich ontledigende Beeld om te vormen tot mense-

lijke kiem en in Maria’s schoot in te brengen. En in stede bij de bijzondere moeder te blijven staan 

om haar speciaal te vereren, willen wij, door de Geest op geestelijke wijze verwekten, bewonderen 

en eren en aanbidden en prijzen de liefde Gods, in al de drie „Personen” uitstralend, die zulk een 

weg der verlossing uitdacht en verwezenlijkte. Het is al uit en door en tot God. 

 

Heeft Maria ons dan niets te zeggen? Ongetwijfeld. Dit mogen we van haar leren dat ook onze geest 

zich verheuge in God onze Behouder. (Lk. 1: 47). Laat dit de vreugde van ons leven zijn. Dan keert 

Zijn werk tot Hem terug en wordt Hij verheerlijkt. En smaken we de gemeenschap van Zijn Geest.

       P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 30. 

 

Van Zijn „ure” had Christus reeds te voren gesproken, ’t Was de ure van lijden en heerlijkheid. Om 

die ure te beleven was Hij in de wereld gekomen: Tot die ure was Hij nu genaderd. Hij zal niet bid-

den uit die ure verlost te worden. De Zoon wil alles, alles dragen, indien slechts de Vader verheer-

lijkt worde. 

 

Het afdalen van de hoogten der heerlijkheid tot de diepten des lijdens komt meer dan eens in Chris-

tus’ leven voor. Het was als het ware Zijn dagelijkse ervaring. Telkens als Hij met de nood der 

mensheid in aanraking kwam, droeg Hij met de zieken en geslagenen, hetzij in lichaam of geest, 

mede. En dat Hij dit nu te eigenen opzichte ondergaat, maakt in wezen geen verschil uit. Hij ziet 

beide: de heerlijkheid en het lijden en in beide mengt zich Zijn gevoel. Geeft de heerlijkheid grote 

blijdschap, het lijden geeft intense smart. Beide doorvoelt Hij in korte spanne tijds. En beide ontroe-

ren Hem. In Zijn geest is nu reeds de tegenstelling tussen lijden en heerlijkheid zoals ze er eenmaal 

in werkelijkheid wezen zou. Dat is een ontroerende zaak. En dit doorvoelt Hij diep en spreekt het 

uit. 

 

Zal Hij nu dit conflict zien te vermijden en Zijn Vader bidden er uit verlost te worden? Neen, Hij 

moet beiden eerst in Zijn geest, en later in werkelijkheid doormaken. En daarom zal Hij de Vader 

niet bidden Hem daaruit te verlossen. Die verlossing zou in wezen hierop neerkomen, dat Hij het 

lijden ontweek maar tevens de heerlijkheid zou missen. Hij kan bidden om verlossing evenals Hij 

de Vader kan bidden om twaalf legioenen engelen. Maar dan wordt Hij alleen persoonlijk verheer-

lijkt voor wat Hij verricht heeft. Maar dan valt het tarwegraan niet in de aarde en brengt geen vrucht 

voort. Dan blijft het alleen. En nu is Christus juist in deze ure gekomen om de grote tegenstrijdig-

heid tussen lijden en heerlijkheid in Zijn geest door te maken om ze binnenkort in werkelijkheid 

over Zich te zien komen. Hij is dus op de goede weg. Zal Hij nu Zijn Vader bidden om verlossing? 

Neen. Hij kan slechts bidden: Vader, verheerlijk Uw naam. Hij is immers gekomen om ’s Vaders 

wil te doen, opdat Hij verheerlijkt wordt. Zo geeft Hij alles aan de Vader over. En daarin verheer-

lijkt Hij Hem. 

 

Het antwoord laat geen ogenblik op zich wachten. De Vader zegt: ,,En Ik heb verheerlijkt en zal 

wederom verheerlijken (door opstanding en hemelvaart)”. 

 

Dat geheimzinnige geluid was als dat van een donderslag. Allen worden er door getroffen. Maar 

niet allen verstaan de Godstem. Sommigen zeggen: „Het heeft gedonderd.” Anderen: ,,Een engel 

heeft tot Hem gesproken.” Christus en mogelijk ook Petrus, Johannes en Jakobus die Gods stem 

reeds op de berg der verheerlijking gehoord hebben, verstaan de Godspraak. 
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Het is voor de derde maal dat God over Zijn Zoon getuigenis geeft. Hij had dit reeds eerder gedaan 

bij de doop en bij de verheerlijking. De eerste maal was er één getuige, Johannes de Doper, de 

tweede maal drie, de derde keer een hele menigte, al verstond zij de woorden niet. 

 

Een zelfde verschijnsel vinden we bij Saulus’ bekering Een stem roept hem iets toe, maar de ande-

ren hoorden het niet, Hand. 9: 4 en 22: 9. Er werd een geluid vernomen, krachtig genoeg om een 

diepe indruk op de menigte te maken, maar het was onbestemd. Voor hen wier ziel niet ten hemel 

was opgevoerd met het verheven gebed van Christus, klonk het als een gewone donderslag; anderen 

die reeds fijner besnaard waren, erkenden het als een spreken; maar zij meenden van een engel. Al-

leen de Heer Zelf en wellicht een enkele discipel, vernamen er Gods woorden in als antwoord op de 

verheven bede. 

 

Stemmen uit de hemel hadden voor de latere Joden niets vreemds. Ze hadden er zelfs een eigenaar-

dig woord voor en noemde zulk een Godspraak: Bath Köl, d.i. dochter der stem. Meestal was dit 

een donderslag. Zulke stemmen, ofschoon uitwendig hoorbare geluiden, konden echter alleen inner-

lijk verstaan worden door hen in wier binnenste zij weerklank vonden. Vandaar die eigenaardige 

naam: dochter der stem, dit is zoveel als: echo der Godsspraak in het menselijk hart. 

 

Ook Johannes op Patmos heeft de stemmen uit de hemel uitwendig als donderslagen gehoord, maar 

ze innerlijk ook verstaan, want hij wilde hun boodschap opschrijven. Openb. 10: 4. Zie ook Openb. 

4: 5; 6: 1; voorts Job. 38. De stem in de tempel was het „Amen” op het gebed van de Zoon. 

 

Wat was er nu verheerlijkt? En wat zou er verder verheerlijkt worden? Wat anders dan de grote 

naam van de Vader. De Godsspraak slaat immers terug op de bede: Verheerlijkt Uw naam. Die 

naam was verheerlijkt tot op die ure door en in het hele leven van de Zoon, hij zou opnieuw en nog 

luisterrijker verheerlijkt worden in de ure van Zijn lijden en sterven. 

 

We kunnen er echter nog meer in zien. De verheerlijking van de Vader is tevens de heerlijkheid van 

de Zoon. ,,Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Indien God in 

Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook verheerlijken in Zichzelve en Hij zal Hem terstond ver-

heerlijken”. Joh. 13: 31, 32. En in het gebed van Joh. 17 is het: „Vader, de ure is gekomen, ver-

heerlijk Uw Zoon opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, ik heb 

voleindigd het werk dat Gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, Gij Vader, bij 

Uzelve met de heerlijkheid die ik bij U had eer dat de wereld was." Joh. 17 : 4, 5. 

 

Ik heb verheerlijkt, Ik zal wederom verheerlijken. Het woord „hem” staat niet in de grondtekst. Zo 

wordt dit woord van de Vader tot een van grote omvang. Het zal niet alleen zijn tot Zijn verheerlij-

king alleen, maar ook tot die van de Zoon. Deze heeft dit er mede uit vernomen. Hij weet dat het 

door lijden tot heerlijkheid zal gaan. Daarom kan Hij zeggen dat het niet om Zijnentwil is dat deze 

stem gehoord is. Hij had dit woord niet nodig tot bemoediging of steun. Het is om der schare en ook 

om onzentwil dat het gesproken is. Het staat bij de Vader vast dat deze, Zijn enige Zoon, Hem tot 

het laatst toe zal verheerlijken, dat het einddoel door Hem ten volle bereikt zal worden, dat Zijn, des 

Vaders, verheerlijking niet beschaamd zal worden. Dit verkondigt Hij ons door dit woord. En daar-

mee brengt Hij ons Zijn rijke evangelie. Hierin ligt ons heil, en het heil der hele schepping on-

wrikbaar vast. Door lijden tot heerlijkheid. En Gode tot overvloedige lof en prijs.  P. 



 

Uit de Schriften 1950 Pagina 121 

 

 

Maria-verering (II.) 

IV. MARIOLOGIE IN HET WESTEN. 
 

De Maria-verering is de laatste eeuw eerder toe- dan afgenomen. Op allerlei wijze wordt de grote 

betekenis van Maria in het licht gesteld. Vooral is dat het geval geworden na 1854, het jaar waarin 

haar onbevlekte ontvangenis tot dogma is verheven. Dit moet worden geloofd, anders doet men een 

doodzonde. Reeds eerder werd het beleden, want Rome stelt pas tot dogma na lange voorbereiding. 

 

Ook met Maria’s hemelvaart is dit het geval. Al eeuwen is het feit gevierd, naar we zagen. En 

meerdere Pausen hebben het onderstreept. 

 

In 1943 zei Paus Pius XII: „Zij, vrij van iedere persoonlijke of erfelijke smet, is steeds aller-innigst 

met haar Kind verenigd, heeft als nieuwe Eva op Golgotha aan de Vader in het brandoffer van moe-

derlijke rechten en moederlijke liefde opgedragen voor alle kinderen van Adam, die door diens on-

gelukkige val waren bezoedeld; zodat zij die naar het lichaam Moeder was van ons Hoofd, naar de 

geest op een nieuwe, smartelijke en tevens eervolle titel moeder werd van al Zijn ledematen. Zij 

was het die door haar oppermachtig gebed verkreeg dat de Geest van de goddelijke Verlosser, die 

reeds op het kruis was gegeven, op de Pinksterdag aan de pasgeboren kerk als drager van wondere 

gaven werd geschonken. Zij heeft tenslotte als waarachtige Koningin der martelaren, door het dap-

per en trouw verdragen van haar mateloze smarten, meer dan alle Christengelovigen „aangevuld 

wat aan het lijden van Christus ontbreekt voor Zijn Lichaam de kerk” 

 

„Moge zij dus, de allerheiligste Moeder van alle lidmaten van Christus, aan wier Onbevlekt Hart 

wij met groot vertrouwen alle mensen hebben toegewijd en die nu naar lichaam en ziel verheerlijkt 

tezamen met haar Zoon heerst, moge zij door haar voorspraak van Hem verkrijgen, dat uit het ver-

heven Hoofd ononderbroken en overvloedige genadestromen uitvloeien in alle ledematen van het 

mystieke Lichaam...” 

 

Meerdere pausen hebben gehandeld over Maria als deelgenote van Christus en Zijn werk. Na Pius 

X sprak Benedictus XV in 1918 uit dat Maria met haar lijdende en stervende Zoon geleden heeft 

om aan Gods gerechtigheid te voldoen en zoveel het Haar aanging haar Zoon heeft geofferd; hij 

verklaarde tevens dat men van Maria kon zeggen, dat zij met Jezus het menselijk geslacht heeft 

verlost, een uitspraak waaraan paus Pius XI in 1923 zijn hoge goedkeuring verleende. 

 

Wij, Protestanten, vinden dit mensvergoding, ja wat meer is, het schepsel laten delen in de heerlijk-

heid en heilstoebrenging des Heren. De eer die aan schepselen bewezen kan worden, is hier verre 

overschreden. Het is voor ons Afgoderij. 

 

Ook van de Maria-voorbidding zijn wij wars. Het „Wees gegroet" dat spreekt: „Wees gegroet Ma-

ria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van 

onze dood. Amen” richt het oog op het schepsel, terwijl God plechtig verzekert dat Hij Zijn eer, 

zeker ook die in het verlossingswerk, niet aan anderen zal geven. Zeker, Rome onderscheidt tussen 

aanbidding en aanroeping en wijst de eerste ook t.o.v. Maria af. Maar waar leert de Schrift ons, om 

ons tot Maria te wenden, al ware het met aanroeping. Leert ze met onontkoombare zekerheid dat 

Maria tot de uitopstanding is gekomen? En waarom zou zij bijzonder moeten worden aangeroepen? 

Waarom dan, desnoods niet eerder Paulus, Christus’ bijzondere navolger? 

 

Rome ziet echter Maria met Christus onverbrekelijk verbonden. Daarom vindt het Rooms-
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katholicisme dat er van mensvergoding geen sprake is. Alsof dit zo één-zijn met Christus al geen 

vergoding is! Wel betoogt Rome dat Maria Christus niet verdringt, want het gaat toch tenslotte 

„door Christus onze Heer.” Zon en maan kunnen niet verwisseld worden, zegt men dan, zo Christus 

en Maria niet. Men vergeet, dat de maan geen enkele heerlijkheid in zichzelf heeft, maar die legt 

men toch wel in Maria. 

 

De Mariologie is nog niet ten einde. Er is hier nog een streven om verder te komen. Er gaan stem-

men op die Maria’s middelaarschap als dogma vastgesteld willen zien. Hoe men zich dat indenkt, 

daar is men nog niet uitgekomen. De ene schrijver gaat verder dan de andere. Zeker, Maria is niet 

de Middelares, ze heeft echter een functie bekleed in Christus’ middelaarschap. En nu gaat het er 

om, de aard van deze functie vast te stellen.       P. 

 

Over schijnbare fouten en tegenstellingen in de Schrift. 

door S. v. M. 

 

Door de feiten gedwongen, erkent de Schriftkritiek nu de historiciteit en de waarheid van vele 

schriftdelen, die vroeger als legendarisch of foutief werden aangezien. Maar toch beweert men nog 

dat het onderwijs der Schrift in vele gevallen niet als waarheid aanvaard kan worden. 

 

We willen enkele gevallen onderzoeken, waarvan meerderen door vooraanstaande critici vermeld 

worden als typische onnauwkeurigheden. 

 

1. Abraham verloochent zijn vrouw. We lezen in hoofdstukken 12 en 20 van het boek Genesis 

dat Abraham zijn vrouw doet doorgaan voor zijn zuster. Men heeft beweerd dat men die twee 

verhalen moet beschouwen als twee verschillende mededelingen over hetzelfde voorval, de eer-

ste door een veronderstelde schrijver ,,E” en de andere door een zekere schrijver Men kan dus 

niet aannemen dat Abraham twee maal zijn vrouw verloochent zou hebben. 

 

Laat ons nu eens veronderstellen dat er werkelijk twee auteurs geweest zijn. Dan was er toch een 

„redacteur” die het tegenwoordige geschrift heeft samengesteld. Waarom zou deze niet hetzelfde 

bezwaar gehad hebben hier twee gebeurtenissen te erkennen? 

 

Maar, als men er rekening mee houdt dat, indien men de Schrift neemt zoals ze er staat, er een twin-

tigtal jaren verlopen waren tussen de twee voorvallen, heeft die tegenwerping geen zin meer. 

 

Want we moeten toch rekening houden met de zeden van die tijd. Gen. 26 haalt nog een derde geval 

aan waar Isaac Abimélech bedriegt. Men krijgt de indruk dat men in die tijden dikwijls zijn toe-

vlucht nam tot een dergelijke krijgslist. Blijkt het niet dat Abimélech wantrouwig is en zegt: 

„Voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw”? En zegt Abraham zelf niet dat dit zijn gewone wijze van 

doen was in alle plaatsen waar ze kwamen (Gen. 20: 13)? 

 

We besluiten dus dat we dit alles letterlijk als waarheid kunnen opvatten, als men rekening houdt 

met al de gegevens. We kunnen aannemen dat Mozes gebruik gemaakt heeft van bestaande schrif-

ten of overleveringen. Maar hij was toch zeker redelijk genoeg om geen tastbare absurditeiten neer 

te schrijven. En we geloven verder dat de leiding van de Heilige Geest hem belet heeft iets verkeerd 

voor te stellen. 

 

2. Ismaëlieten en Midianieten. In de geschiedenis van Jozef beweert men ook een samenvoeging 

van twee verhalen te hebben, want, zegt men, de ene maal wordt Jozef verkocht aan Ismaëlieten 

(Gen. 37: 27, 28; 39: 1), en de andere maal aan Midianieten. 
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Waarom zouden echter dezelfde personen niet aangeduid kunnen worden door twee namen en dat 

door dezelfde auteur? De Schrift leert ons toch in Richt. 8: 24 dat de Midianieten die door Gideon 

werden gevangen genomen, Ismaëlieten waren (d.w.z. afstammelingen van Ismaël). In geval er een 

tegenstelling geweest was, hoe zou een samen brenger van twee verhalen zo onhandig zijn er één 

enkele van te maken en zo dom geweest zijn twee verschillende namen te behouden? 

 

Vele andere dubbele verhalen kunnen letterlijk aanvaard worden, hetzij dat ze twee onderscheiden 

gebeurtenissen betreffen die enigszins verschillen, hetzij dat ze twee maal van hetzelfde voorval 

spreken in verschillende termen. 

 

Waarom zou er in Israëls lange geschiedenis geen feiten voorkomen die zich min of meer herhaald 

hebben, terwijl we dit toch in alle geschiedenissen tegenkomen? Caesar heeft b.v. tweemaal Groot-

Brittannië overweldigd, en beide malen werd zijn vloot door onweer beschadigd. De tiran Domini-

tianus had, zowel als de tiran Nero, een niet-beroemde opvolger gedurende een jaar. 

 

3. Saul vraagt de Here. Dit zegt 1 Sam. 28: 6. Maar in 1 Kron. 10: 14 lezen we dat Saul de  

 Here niet zocht. Dus: tegenstelling! 

 

Het is echter steeds noodzakelijk, vóór men de geïnspireerde tekst aanvalt, hem meer van nabij te 

onderzoeken. Zekere vertalers hebben in vermelde schriftdelen hetzelfde werkwoord gebruikt en 

aldus de indruk gegeven van een tegenstelling. Maar wat zegt de grondtekst? In het eerste geval, 

wordt het werkwoord sha’al gebruikt, dat wil zeggen: „ondervragen” of „raadplegen”, maar in het 

tweede geval vindt men het werkwoord darash, dat een geheel andere betekenis kan hebben, zoals 

blijkt uit Ps. 77: 3 en 119: 10, waar hetzelfde woord vertaald wordt door ,,zoeken”. Saul raadpleeg-

de de Here zonder te zoeken zijn wil te doen. 

 

4. De Here porde David aan. Ten minste volgens 2 Sam. 24: 1. Maar 1 Kron. 21: 1 schijnt ons 

te leren dat het Satan was die David aanporde. Men kan dit verschil wel verklaren door te zeggen 

dat dit een taalfiguur is, waar de werking van Satan aan God wordt toegeschreven, daar deze die 

werking toeliet of deed uitvoeren. En om dit te staven kan men vele andere voorbeelden geven. 

Maar in het tegenwoordig geval is er een veel betere uitleg. 

 

Het hebreeuwse woord satan is niet steeds een persoonsnaam, want het betekent eenvoudig „tegen-

stander”. Men kan dit nagaan uit teksten zoals Num. 22: 22, 32 („hem tot een tegenpartij”, letterlijk: 

„als tegenstander”; 1 Sam. 29: 4; 1 Kon. 5: 4; 1 Kon. 11: 14. 23, 25). 

 

Indien de lezer dan vraagt hoe we kunnen onderscheiden of er sprake is van een tegenstander in het 

algemeen, of van de Tegenstander bij uitnemendheid: Satan, dan is het antwoord zeer eenvoudig. In 

teksten zoals Job 1: 6, 7, 8, 9, 12; 2 : 1, 2, 3, 4, 6, 7 en Zach. 3: 1,2 waar er, zonder twijfel, sprake is 

van Satan, wordt het lidwoord gebruikt vóór „satan”, en dus mogen we niet lezen: „een tegenstan-

der”, maar moeten we vertalen: „de Tegenstander” d.w.z. Satan. 

 

Welnu, in 1 Kron. 21: 1 wordt het lidwoord niet gebruikt, en is het dus bij vergissing dat de verta-

lingen de naam Satan vermelden. Men moet lezen: „Toen stond een tegenstander op tegen Israël, 

en hij porde David aan”. Deze tekst zegt ons niet wie die tegenstander was. Maar 2 Sam. 24: 1 leert 

ons dat het de Here zelf was. We kunnen daarbij denken aan een dergelijk geval in Num. 22: 22. 

 

Waarom stelde zich de Here als tegenstander in 1 Kron. 2: 1? Ter oorzake van hun zonde. Om deze 

te openbaren, dreef de Here David ertoe het volk te tellen. Maar volgens Ex. 30: 12-16 moest men 

bij elke telling een hefoffer de Here geven. Dit nu, werd zeer waarschijnlijk niet gedaan in het geval 

in kwestie, zodat, door een tastbaar feit, hun ongehoorzaamheid aan het licht kwam. In het licht van 

dit nalaten zie men ook Davids offer. 



 

Uit de Schriften 1950 Pagina 124 

 

 

5. De dochter van de overste. Laat ons nu een geval onderzoeken uit het N.T. Schijnbare  

 tegenstellingen ontbreken niet. Men vergelijke b.v. de twee volgende uitdrukkingen: 

 

„Mijn dochter is nu terstond gestorven”, Mat. 9:18; 

 

„Mijn dochtertje is in haar uiterste”, Mark. 5 : 23. 

 

Eigenlijk is dit geval zonder belang, maar we vermelden het in verband met de letterlijke ingeving 

en uitleg der Schrift. Als men beide schriftdelen letterlijk opvat, is er een tegenstelling, dus zou de 

Schrift niet letterlijk ingegeven zijn! We antwoorden echter: integendeel, dit is juist een geval dat de 

letterlijke ingeving bevestigt! 

 

Inderdaad, de vertaling stelt ons voor een tegenstelling, maar wat zegt de Griekse tekst? Welnu, we 

vinden in Mat. 9: 18 het werkwoord „teleutao”, afgeleid van „telos” (einde), en dat letterlijk bete-

kent: „eindigen”. In Luk. 7: 2 wordt dat werkwoord vertaald door „lag op sterven” en zegt dus niet 

dat het kind reeds dood was, maar dat het leven op het punt stond op te houden of te eindigen. Dit 

komt dus zeer juist overeen met Mark. 5: 23: „in haar uiterste”. 

 

Men kan hier nog bijvoegen dat Mat. 9: 24 bevestigt dat het dochtertje nog niet dood was. 

 

Dit is een der zeer talrijke gevallen, waar de kleinste details de absolute juistheid van de oorspron-

kelijke tekst aantonen, een juistheid die men niet meer terugvindt in de vertalingen, zelfs niet in die 

welke met de grootste zorg werden uitgevoerd. 

 

De bovenvermelde gevallen betreffen schijnbare tegenstellingen, veroorzaakt door een onjuiste ver-

taling. We komen nu tot kopieerfouten. 

 

6. Fouten veroorzaakt door afschrijvers. Het moet ons niet verwonderen dat er in de  

handschriften die in ons bezit zijn menige kleine onnauwkeurigheden voorkomen, veroor-

zaakt door de afschrijvers, als men er aan denkt dat de oudere handschriften aan allerlei we-

derwaardigheden zijn blootgesteld geweest. Zelfs de meest zorgvuldige afschrijver kan fou-

ten begaan, in het bijzonder als de letters ingewikkeld zijn en sommige veel op elkaar lijken, 

als er noch klinkers, noch leestekens gebruikt worden, en als de over te schrijven documenten 

(kleitafeltjes, papyrus, perkament) beschadigd, bevuild of versleten zijn, dus niet steeds goed 

leesbaar. Daar de teksten telkens en telkens weer overgeschreven werden, is het eigenlijk zeer 

te verwonderen dat er niet méér dergelijke fouten in voorkomen. Deze vindt men natuurlijk 

vooral in eigennamen en getallen. Maar dergelijke onnauwkeurigheden bemerkt men meestal 

van zelf als men verschillende handschriften vergelijkt en ze wijzigen bijna nooit de beteke-

nis van een zin of de inhoud van een leerstelsel. 

 
De geleerde taalkundige R. D. Wilson van Princeton drukt zich als volgt uit in verband met deze zaak: 

 

„Dat de namen (der koningen van Egypte, Assyrië, Babylonië enz.) tot ons gekomen zijn, na zo dikwijls 

afgeschreven te zijn gedurende zo talrijke eeuwen, op zo volmaakte wijze, is een verschijnsel zonder weer-

ga in de geschiedenis der letterkunde. De secretaris van Assurbanipal, als hij de naam van Psammeticus, 

de koning van Egypte van zijn tijd, overschreef, gebruikt een t in plaats van een p aan het begin, en een I 

in plaats van een t in het midden. Abulfeda, de auteur van de Arabische geschiedenis van vóór de tijd van 

de Islam, geeft de namen der koningen van Perzië weer op een manier dat ze nauwelijks te herkennen 

zijn, en schrijft Bactnosar in plaats van Nebuchadnezzar. In de lijst der namen der gezellen van Alexan-

der, door de Pseudo-Callistenes gegeven, is bijna elke naam zo verminkt dat men hem nauwelijks kan 

herkennen. En hetzelfde kan gezegd worden van de namen der koningen van Egypte, die men in de lijsten 

van Manethon, Herodotus en Diodorus van Sicilië vindt, en van de namen der koningen van Assyrië en 
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Babylonië aangegeven door Africa- nus, Castor en het canon van Ptolemeus.” 

 

Ziehier nu enige voorbeelden van fouten: 

 

2 Sam. 8: 4 en 10: 18 spreken van 700 ruiteren, terwijl 1 Kron. 18: 4 en 19: 18 er 7000 vermeldt. 

 

2 Sam. 23: 8 handelt over een zoon van Tachkemoni en 800 verslagenen, terwijl 1 Kron 11: 11 

spreekt van de zoon van Hachmoni en 300 verslagenen. 

 

De 40.000 van 1 Kron. 4 :26 zijn er 4000 in 2 Kron. 9: 25, en de 18 van 2 Kon. 24: 8 zijn er 8 in 2 

Kron. 36 : 9. 

 

Soms worden de getallen uitgedrukt op een wijze waaraan we niet gewend zijn, en die dus tot mis-

verstand aanleiding kunnen geven. Zo schijnt 1 Sam. 6: 19 te spreken over 50.070 mannen, maar de 

Hebreeuwse tekst zegt letterlijk: „70 mannen, 2 vijftig en 1000”. Sommige vertalers stellen voor te 

lezen: ,,70 mannen - 50 oversten”. Zo meent Sir Flinders Petrie dat men in Num. 1: 21 moet lezen: 

,,46 families, 500 mannen”. 

 

In Richt. 7: 3 kan men het Hebreeuws ,,20 en 2000” vertalen door 22.000 of door 2020, en in Richt. 

12: 6 ,,40 en 2000” door 42.000 of 2040. Het zijn waarschijnlijk de laagste getallen die behouden 

moeten worden. 

 

We spreken niet verder over dergelijke gevallen. Laat ons echter enkele schijnbare tegenstellingen 

nagaan, die noch aan een gebrekkige vertaling, noch aan een afschrijffout te wijten zijn. 

 

7. De naam des Heren. Men vergelijkt de twee volgende teksten: 

,,En (Abram) riep de naam des Heren aan” (Gen. 12 : 8). 

„Doch met mijn naam ben ik hun niet bekend geweest” (Ex. 6:2). 

 

Hoe kan dit laatste, als Abram reeds vroeger de naam des Heren aanriep? 

Men weet dat „Here” de vertaling is van het hebreeuwse JHVH, weergegeven door Jehovah of  

Jahveh. Het is de „onuitdrukkelijke” naam die Hem aanduidt, die IS, het absolute Wezen. Al riep 

Abraham de naam JHVH aan, toch dacht hij daarbij niet verder dan aan de „Almachtige”, aan  

God zoals hij Hem toen kende. Hij kon er zich toen nog geen rekenschap van geven wat die naam  

betekende. Hij kende dus eigenlijk God niet in de zin van JHVH. De uileg: ,,Ik zal zijn, die ik zijn  

zal” (of: ,,Ik ben degene die IS”), Ex. 3: 14 werd hem pas later gegeven. 

 

Nu moet men er wel op letten dat de veronderstelling dat de naam JHVH in de oudste tijden niet 

bekend was, een der fundamenten is van de mening der critici dat men aan vele schriftdelen een 

veel latere datum moet geven, en ze zeker niet door Mozes kunnen geschreven zijn. Dit is een ken-

merkend geval der kritiek. Men steunt op moderne taalkundige opvattingen om een oude tekst te 

beoordelen. Men gaat dus uit van een zogenaamde „geleerde” theorie en men mishandelt de Schrift 

om ze met die theorie in overeenstemming te brengen. De logische methode is de tekst aan te ne-

men zoals hij er staat en hem zo eenvoudig mogelijk trachten uit te leggen, rekening houdende met 

al de gegevens van de tekst, zowel als van de resultaten der archeologie en der geschiedenis: 

 

Prof. E. Naville heeft de nadruk gelegd op het verschil in methode in zijn werk La Haute Critique 

dans le Pentateuque, waar hij het volgende zegt: 

 

„Volgens de critici wil de naam van Jahveh zeggen de eigennaam, het tetragram (de vier-

letternaam); en ze laten niet toe dat men aan die naam een andere betekenis hechte”. 
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„In hoofdstuk 6 van Exodus geven de critici een uitlegging van de uitdrukking: „met de naam Jah-

veh bekend zijn”, die wel overeen stemt met de grammatica, maar die in het geheel niet past bij het 

voorafgaande. „Met de naam Jahveh bekend zijn” wil (volgens hen) niets anders zeggen dan: „de 

eigennaam Jahveh kennen”, het tetagram, en deze openbaring kregen ze pas bij de exodus. Deze 

uitlegging is (volgens hen) onweerlegbaar, het is het onfeilbaar criterium waarmee we de tekst moe-

ten beoordelen. Als die tekst daarmee niet overeenstemt, als bijna het gehele boek Genesis het te-

genovergestelde zegt, wil dat zeggen dat dit boek steunt op een vals gegeven, op een vergissing die 

men overal vindt van af het tweede hoofdstuk; bij gevolg kan de schrijver die over het leven van 

Abraham handelt niet dezelfde zijn als degene die ons het boek Exodus gaf. Dit is (volgens hen) een 

„kostbare getuigenis” van de verscheidenheid der auteurs.” 

 

„Ik kom terug op het stuk van Exodus: „Nu zult gij zien, wat ik aan Farao doen zal. Ik ben de Here. 

En ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen, als God de Almachtige, maar met mijn naam 

JHVH ben ik hun niet bekend geweest”. In het hebreeuws staat: „mijn naam JHVH ik ben niet ge-

kend geweest”. Er staat geen voorzetsel, met, door of welk ander ook. In andere woorden: „Zij heb-

ben niet geweten dat ik JHVH ben, en toch heb ik een verbond met hen gesloten”. Mozes moest 

zeggen: „Ik ben JHVH, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaars …. en u zult 

bekennen, dat ik JHVH ben uw God”. 

Hoe zouden ze Hem kennen? Zeker niet omdat Mozes hun een naam in vier letters geeft, maar om-

dat JHVH zich als zodanig toont door zijn schikkingen in hun voordeel, en door de uitvoering van 

zijn beloften.” 

 

„We hebben hier voor ons, teksten die van het begin af zeggen dat JHVH de God des mensen is en 

dat Hij onder deze naam aangeroepen wordt: daarna is Hij de God van Abraham, aan wie hij zijn 

naam openbaart, de God die een verbond sluit met Abraham en zijn zaad, en die ook de God van 

Izak en Jakob is. Daarna zegt JHVH aan Mozes dat Hij zich aan de vaderen op onvolledige wijze 

heeft geopenbaard, en dat Hij zal tonen JHVH te zijn door zijn oordelen t.o.v. Farao, door zijn 

goedheid en getrouwheid aan zijn beloften t.o.v. de Israëlieten. En later, zeggen ons de profeten 

herhaaldelijk dat JHVH zich openbaart door zijn werkingen, en dat het alzo is dat men weet dat Hij 

JHVH is”. 

 

„Volgens ons principe aanvaarden we wat de tekst zegt: de auteur geeft ons een verhaal dat op de 

meest natuurlijke wijze verloopt, zonder enige aanstoot, en waar alles zich logisch ontwikkelt”. 

 

8. De brandoffers en slachtoffers van Israël. Men beweert dat het de „priesters” waren die het  

 joods ritueel opdrongen, en dat de „profeten” die dingen niet aanvaardden. Jer. 7: 22: „Want  

 ik heb met uw vaderen, ten dage als ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch  

 hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers” zou in deze een positieve  

aanwijzing geven. Al de delen der Schrift die van brandoffers of andere dergelijke  

instellingen spreken, zouden dus van zuiver menselijke oorsprong zijn. 

 

Laat ons dit, in het kort, onderzoeken. 

 

Kort na de uittocht uit Egypte, lezen we in Ex. 15: 26:

„Is het dat gij met ernst naar de stem des Heren uws Gods horen zult”. Drie maanden later, in de 

woestijn van Sinaï, vinden we nagenoeg dezelfde woorden: ,,Nu dan, indien gij naarstiglijk mijner 

stem zult gehoorzamen, en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken” 
Ex. 19: 5. We menen dat dit zeer goed overeenstemt met Jer. 7: 23: „Hoort naar mijn stem, zo zal 

ik U tot een God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn”. Gedurende heel die tijd was er nog geen 

kwestie van brandoffers en slachtoffers, en de woorden van Jer. 7: 22, die we hierboven weergaven, 

zijn geheel in overeenstemming hiermee, want de Here had hun daarover nog niet gesproken ten 

dage als Hij hen uit Egypteland uitvoerde. Het is pas enige tijd later, dat de Here hierover gespro-
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ken heeft, toen het volk toonde dat het die afbeeldingen nog nodig had. 

 

Indien men verwijst naar andere schriftdelen, zoals Amos 5, Micha 5 en Ps. 50, dan zeggen deze in 

het geheel niet dat er geen ceremoniën moeten zijn, maar ze leggen er alleen de nadruk op, dat vóór 

alles het voornaamste der Wet volbracht moet worden: „Zo zult gij de Here, uw God, liefhebben 

met uw ganse hart .... ” (Deut. 6: 5; 10: 12, 13; Lev. 19: 18). Zonder dit kan de Here geen offers 

aanvaarden, zelfs als ze door Hem worden voorgeschreven. 1 Kron. 29: 17-19 spreekt over deze 

twee gezichtspunten. 

 

Overigens vinden we in Jer. 7, waarvan men vers 22 aanhaalt, in vers 12 een verwijzing naar de 

plaats te Silo die aan de Here gewijd was, dus ook niet rechtstreeks naar de brandoffers en slachtof-

fers die Hij geboden had in zijn woning (1 Sam. 2: 29). En er zijn aanwijzingen in overvloed, die 

tonen dat de „profeten” ook die ceremoniën vroegen, wat hun dan ook door de critici erg kwalijk 

genomen wordt! Teksten zoals Jes. 56: 6, 7; 60: 7; 66: 23 enz.; Jer. 17: 21-27; 33: 17-18 enz.; 

Ezech. 40 en volgende hoofdstukken, tonen ons dat de profeten die vormen verlangden, onder 

voorwaarde dat ze uitgevoerd zouden worden in een geest van liefde en gehoorzaamheid. De in-

wendige rechte stemming moest dus gepaard gaan met het volbrengen van het uitwendige symbool. 

 

Laat ons hier nog bijvoegen dat de uitdrukking ,,ha-Torah” (de Wet) de gehele Pentateuch aanduidt, 

en dat de Here gezegd heeft: „Want voorwaar zeg ik u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, 

zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 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; maar zo wie ze zal gedaan en ge-

leerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen.” Mat. 5 : 18, 19. 

 

9. De plaats van de Tabernakel. Een der merkwaardige gevallen, die de verblindende invloed 

aantoont van een vooropgezette gedachte, is dat van de vermeende tegenstelling betreffende de 

plaats van de Tabernakel. Volgens Num. 2 bevindt zich de „tent der samenkomst” midden in het 

leger; volgens Ex. 33 : 7 staat ze buiten het leger. Er zijn nog andere verschillen tussen deze twee 

teksten. 

 

Men heeft al lang geleden daarover een goede uitlegging gegeven, maar de kritiek houdt daar geen 

rekening mee en beweert nog steeds dat er een duidelijke tegenstelling bestaat. 

 

Nu is het echter zeer duidelijk dat, als men de Schrift gelooft, de tent van Ex. 33 : 7 er was vóór de 

eigenlijke Tabernakel. Het is pas in Ex 35 en later, dat de nodige instructies gegeven worden voor 

het bouwen. Als er dus eigenlijk sprake is van twee „tenten”, kan de ene zeer goed in het midden 

van het leger staan, en de andere er buiten. Ex. 33: 7: „Mozes nam de tent, en spande ze zich buiten 

het leger” schijnt overigens aan te duiden, dat deze eenvoudige tent zich vroeger, in normale om-

standigheden, in het leger bevond. Deze handelwijze van Mozes kan goed uitgelegd worden door 

hun grote zonde in verband met het gouden kalf. 

 

10. Kronieken, Samuel en Koningen. Een groot aantal kleine verschillen kan men noteren tus-

sen de aanduidingen van deze boeken. Deze kunnen ten dele te wijten zijn aan het verschil van ka-

rakter tussen deze boeken, en soms door onnauwkeurig overschrijven der handschriften, zoals we 

reeds gezegd hebben. We willen hier alleen een klein probleem oplossen in verband met de pilaren 

en kapitelen van 1 Kon. 7: 15-22; 2 Kon. 25: 17 en 2 Kron. 3: 15. 

 

De kapitelen hebben een deel van 3 ellen zonder ornamenten; als men één el rekent voor het „net-

tenwerk” en één el voor de granaatappelen, komt men tot de totale maat van 5 ellen. 

 

Verder zijn er twee pilaren van 18 ellen, wat samen 36 maakt. Hoe komt het dan dat 2 Kron. 3: 15 
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van 35 ellen spreekt? Men lette er op, dat de hebreeuwse tekst hier niet spreekt van de hoogte, maar 

van de lengte. Het gebruik van dit woord, duidt aan dat men hier die pilaren aanziet als achter el-

kaar op de grond liggende. Dus vóór het oprichten. Men kon dus zeer goed de totale lengte van die 

stukken aangeven. In vers 17 wordt dan gezegd dat Salomo de pilaren oprichtte. Dan kan men, zo-

als in de andere teksten, van hoogte spreken en, met de voegen, kon elke pilaar 18 ellen hoog zijn. 

 

Dit is een goed voorbeeld, in een zaak van weinig belang, van de juiste woordkeuze van de ingege-

ven tekst. Want het is het woord ,,lengte”, dat vele vertalingen vervangen hebben door „hoogte” 

(met het doel de tekst te „verbeteren”) dat de oplossing geeft, en toont dat alles overeenstemt. 

 

11. Drie jaren droogte, 1 Kon. 18 spreekt over een periode van droogte die het derde jaar  

 eindigde. Maar in de brief van Jakobus lezen we dat het niet regende „in drie jaren en zes  

 maanden” (Jak. 5: 17). Een vergissing of onnauwkeurigheid? 

 

In het Nabije-Oosten heeft men een regenseizoen en een droog seizoen. De dag vanaf welke het niet 

geregend had, en die het begin der 3 jaren van 1 Kon. 18, was natuurlijk het begin van het regensei-

zoen, anders kon men geen regen verwachten. Maar daarvóór was er het normale droge seizoen van 

ongeveer 6 maanden. Dit maakt dus juist de 3 jaren en 6 maanden van Jakobus. 

 

12. De opschriften boven het kruis. Het verschil tussen de opschriften in de vier evangeliën  

 vermeld is opvallend. Toch is er niet noodzakelijk tegenstelling. Want men kan bemerken  

 dat ze elkaar aanvullen als men ze op de volgende wijze schrijft: 

 

 Mat. 27 : 37: „Deze is Jezus de Koning der Joden”. 

                Mark. 15 : 26:       „ de Koning der Joden”. 

                Luk. 23 : 38:          „Deze is de Koning der Joden”. 

                Joh. 19 : 19:   „   Jezus de Nazaréner, de Koning der Joden”. 

 

Het volledig opschrift was dus: 

 „Deze is Jezus de Nazaréner, de Koning der Joden”. 

 

13. De beschrijving van Luk. 2: 1. Een aantal jaren geleden scheen dit verhaal zeer 

  twijfelachtig te zijn, en wel om drie redenen: 

 

1. Men vond geen spoor van een dergelijke beschrijving in die tijd. 

2. Zelfs indien ze zou plaats gehad hebben, zag men niet in waarom die mensen zich in hun 

 eigen stad moesten begeven. 

3. Het scheen heel onwaarschijnlijk dat Cyrénius op dat ogenblik stadhouder over Syrië was  

 geweest. 

 

Maar de gevonden opschriften hebben sinds die tijd de nauwkeurigheid van alle onderdelen van dit 

verhaal bewezen. 


