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U i t  d e  S c h r i f t e n  
 

DEEL XXIII No. 1 JAN. 1951 

Tot nuttige Stichting 
No. 1. 

 

DE AMEN. 

Dit zegt de Amen.   Op. 3: 14a. 

 

Naarmate de tijden naar het einde van deze eeuw spoeden, zal de leugenarij op velerlei gebied toe-

nemen. Hierin speelt Satan een hoofdrol. Hij, zegt onze Heer, spreekt de leugen uit zichzelf en is de 

vader der leugen: Wil hij het klaar spelen het Beestrijk te stichten en de Beestmens voor te bereiden, 

dan moet de leugen door- en opgevoerd worden. 2 Thess. 2 zegt dan ook niet voor niets dat de mens 

der zonde uit het midden der ongerechtigheid zal opkomen (Vs.7: weggedaan staat niet in de grond-

tekst). We moeten dus rekening houden met enerzijds meer twijfelzucht, waarbij Pilatus’ vraag 

,,Wat is waarheid” de kern vormt der gedachten en overleggingen, anderzijds, met het eerste ge-

paard gaande, met toenemende leugenarij. Deze loopt dan uit op ontkenning der waarheid en ver-

breking van de ware normen. 

 

Het is daarom niet vreemd dat Openbaring, het boek voor de eindtijd, hiertegenover stelt: ,,Ik ben 

de Amen”. Amen betekent: „waar” of ,,de waarheid”. Christus is de God der waarheid, Jes. 65: 16. 

Het Hebr. zegt: ,,God Amen”. Hij staat tegenover de God van deze eeuw, die enkel geraffineerde 

leugen is. 

 

Omdat Christus de Amen is, zijn alle beloften Gods door Hem ook „Amen”, ten volle waar, ten 

volle zeker (2 Kor. 1: 20: men leze dus: “Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja. 

Daarom is ook door Hem (het) Amen, Gode tot heerlijkheid door ons”. 

 

Waar Christus de „Amen” is, kan Hij twee dingen niet: Hij kan niet ontrouw zijn of worden, Hij kan 

Zichzelf niet verloochenen. Indien Hij een van beide deed, dan zouden we geen staat op Hem kun-

nen maken. Maar nu is Hij de Amen, de Getrouwe en dit blijft Hij, ook al zouden wij ontrouw wor-

den of al zijn we het. Hij houdt Zijn beloften en wie eenmaal door Hem is aangenomen, die laat Hij 

nimmer los, al kan hij schade lijden door ontrouw en verzaking. Aan de andere kant blijft Hij ook 

trouw t.o.v. Zijn rechtelijk werk. Hij zal eenmaal recht doen zonder aanzien des persoons. De hoge 

zal Hij om zijn staat niet aannemen, noch de geringe vanwege zijn nederheid verstoten. Hij zal oor-

delen in gerechtigheid. Zijn genade blijft, Zijn oordeel blijft. Beide in waarheid. 

 

„Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige.” We kunnen staat maken op Hem. Hij blijft 

getrouw in liefde, in Zijn genade, in Zijn vergeving. Hij blijft ook waarachtig in Zijn gericht. Wij 

kunnen en mogen ons nu al in Hem verblijden, de God der waarheid, de God Amen, door Wie ook 

voor ons Gods beloften waar gemaakt zullen worden.     P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 31. 

HET AFSCHEIDSGEBED. JOH. 17. 

1. Inleiding. 

 

Het leven van de Zoon Gods is, geestelijk bekeken, een ingang in het heiligdom van Gods gemeen-

schap. Het gaat voort van licht tot licht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Bij het aanschouwen van 

de twaalfjarige Knaap in de tempel zien we hem de voorhof der Godsgemeenschap intreden. Bij 

Zijn optreden op Zijn dertigste jaar staat Gods Zoon in het heilige. Bij de ingang van Zijn lijden 

betreedt Hij het heilige der heiligen. Daar horen we Hem het Afscheidsgebed bidden. Meestal 

noemt men dit het Hogepriesterlijk gebed, maar dit achten we minder juist. 

 

Staat Hij bij Zijn andere gebeden meest in knechtsgestalte voor ons, hier treedt Hij op in de volle 

luister van Zijn inwendige heerlijkheid. Bidt Hij elders als van de aarde tot de hemel, hier staat Hij 

gereed om de aarde te verlaten en staat Hij met de ene voet al op de drempel van het Overhemelse, 

zodat Hij kan zeggen: ,,Ik ben niet meer in de wereld” en: ,,Ik kom tot U”. Schitterde op de berg 

der verheerlijking, Zijn aangezicht als de zon, hier schittert Zijn ziel in de schoonste glans. Zijn 

woorden stralen ons toe als een licht vol stille majesteit. Hij staat daar voor ons als Degene die voor 

de Zijnen bidt, die Zijn Huis op het hart draagt en opdraagt aan God opdat de Vader in Hem en al de 

Zijnen met Hem verheerlijkt worden. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Hier staat 

de Enig geborene van de Vader vol van genade en waarheid. Men noemt steeds weer het „Onze 

Vader” het volmaaktste gebed. Wij kunnen niet inzien dat dit juist is. Niet omdat het niet volmaakt 

is, maar omdat er meerdere gebeden zijn die even volmaakt zijn. Zoals dit uit Joh. 17. 

 

Luther zegt er o.a. van: „Onder al de werken van onze Here Jezus Christus moeten wij wel in het 

bijzonder wensen en horen, hoe Hij zich vertoonde wanneer Hij bad en met Zijn lieve Vader sprak, 

omdat er wel veel geschreven is hoe Hij gepredikt heeft en wonderen gedaan, maar weinig hoe Hij 

gebeden heeft. Nu staat het hier voor ogen geschreven met vele woorden die Hij tot Zijn jongeren 

gesproken heeft en toch let niemand er op. Was het niet geschreven, zo zouden wij er tot aan het 

einde der wereld voor om willen lopen. En het is voorwaar bovenmate een vurig, hartelijk gebed, 

waarin Hij de diepste grond van Zijn hart, beide tegenover ons en Zijn Vader opent en totaal uit-

stort.  

 

Bengel, een beroemd Schriftuitlegger, zegt o.a. dit: ,,Wie zou zich niet verheugen dat deze woorden 

beschreven zijn die Jezus met de Vader sprak.” 

 

Theremin, een gevoelig schrijver, zegt: ,,Elk van deze woorden kon alleen door Hem en door Hem 

alleen in zulk een ure gesproken worden. Wij kunnen niet dankbaar genoeg de genade bewonderen 

die er voor gezorgd heeft dat er van de gebeden waarin de Zoon Gods Zijn hart voor de Vader uit-

stortte, één zo uitvoerig aan ons is medegedeeld.” 

 

Rudolf Stier, schrijver van „Woorden van Jezus” getuigt: ,,Woorden zoals nooit een mens kon spre-

ken buiten de Enig geborene des Vaders en welke evenmin door enig mens uitgedacht of uitgevon-

den konden worden, wanneer zij niet werkelijk gesproken waren. Een laatste getuigenis betreffende 

Zichzelf van de Zoon voor des Vaders aangezicht tot de Vader Zelve gericht. De heiligste, biddende 

uitdrukking der diepe en innige waarheid van het bewustzijn waarmede deze Ene weet wie Hij is, 

één met de Ene daarboven in de hemel.”  

 

Van Teutem, een Nederlands uitlegger van enkele eeuwen geleden, zegt in zijn ,,Laatste Nacht des 
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Heren” o.m.: „Tegenover de Heer verheft mij de gedachte dat Zijn gebed wel de taal der mensen te 

boven gaat, maar toch in hun taal werd uitgesproken opdat zij het verstaan zouden. Hij gaf het Zijn 

apostel Johannes in het hart dit gebed voor de mensheid te bewaren. Wel is hier al het menselijke 

Goddelijk, maar ook al het Goddelijke menselijk.” 

 

„Dit heeft Jezus gesproken en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zeide”. Zo begint Johannes. 

En dan ontvangen wij een nieuw opmerkelijk beeld uit 's Heren omgang met de Vader. 

  

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 1. 

INLEIDING. 

 

Naar een logische volgorde gerekend, bekleedt deze studie de vierde plaats in een reeks van vijf 

werken, namelijk: 

 

1. De Wetenschap, de Rede en het Geloof. 

2. De Goddelijke Openbaring. 

3. Het Goddelijk Voornemen. 

4. Het Onderwijs van de Apostel Paulus. 

5. De Weg der Behoudenis. 

 

De eerste studie heeft tot hoofddoel aan te tonen dat de hedendaagse wetenschap en de rede, de 

mens van goede wil kunnen leiden tot geloof in het bestaan van een Schepper. 

 

In die studie hebben we de nadruk gelegd op het grote belang der ,,wetenschappelijke” methode van 

onderzoek. Alleen deze methode laat toe tot een synthese te komen, die alles samenvat wat we kun-

nen kennen. Het is deze methode die aan de natuurwetenschap heeft toegelaten zich op verbazende 

wijze te ontwikkelen. We hebben gezien dat deze methode als basis heeft: geloof in de eenheid van 

het onderzochte, liefde tot de volle waarheid en nederigheid. 

 

Zij die deze methode toepassen, gaan als volgt te werk: 

 

1. Ze geloven in het bestaan van een rationele en begrijpelijke eenheid. 

 

2. Ze onderzoeken de delen van die eenheid, zonder zich te laten beïnvloeden door vooropgezette  

meningen. Ze nemen dus eenvoudig de feiten waar, zonder te verwerpen wat ongerijmd schijnt, 

zonder zich te laten tegenhouden door schijnbare tegenstellingen of onmogelijkheden, en wor-

den steeds gedrongen door liefde tot de volle waarheid, bereid zijnde eigen meningen op te of-

feren. 

 

 Ze beproeven een synthese te vormen van al de gegevens, en deze kan op haar beurt de delen  

 beter toelichten en doen begrijpen. 

 

Als men deze methode in het algemeen toepast op de zichtbare dingen, kan men tot een logische 

wereldbeschouwing komen, die ook inhoudt: geloof in een Schepper. Maar daarbij wordt de onder-

zoeker er toe geleid te veronderstellen dat die onbekende God zich geopenbaard moet hebben op 

een meer bijzondere wijze. 

 

De tweede studie onderzoekt waar we die openbaring kunnen vinden, en meer in het bijzonder, 

waarom we kunnen geloven dat de Bijbel die openbaring in menselijke woorden uitdrukt. 
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We hebben ook gewezen op de grondfout der moderne kritiek, die een wetenschappelijke methode 

meent toe te passen als ze als volgt te werk gaat: zonder voorafgaand geloof, onderneemt ze de stu-

die van een twijfelachtig boek, dat ze op gelijke lijn stelt met andere menselijke documenten, of in 

het beste geval aanziet als een reeks menselijke getuigenissen die op min of meer juiste wijze de 

geopenbaarde waarheid uitdrukken. Ze hoopt op deze wijze tot een zeker geloof te komen. 

 

Nu blijkt echter, dat deze methode juist het tegenovergestelde is van de eigenlijke wetenschappelij-

ke, die we hierboven toegelicht hebben. Wil men deze laatste toepassen, dan moet men vóór alles 

geloven in de eenheid en absolute waarheid der Schrift. Geleid door geloof en liefde tot de waarheid 

(wat in dit geval een inwerking Gods veronderstelt) onderneemt men dan de studie van de Schrift, 

deze als enige norm aannemende, dus met terzijdestelling van enige filosofische, wetenschappelijke 

of kerkelijke norm. Men legt de Schrift uit met de Schrift. 

 

Maar in welke mate mogen we de Schrift letterlijk opvatten? De wetenschappelijke methode voert 

er toe alles zo letterlijk mogelijk te verstaan en alleen te besluiten tot beeldspraak of subjectieve 

uitdrukkingen als de Schrift zelf ons daarvoor een aanduiding geeft. 

 

In ons tweede boek komen we dus tot het besluit dat de Schrift werkelijk een eenheid vormt, die 

bestaat uit een reeks getuigenissen uitgedrukt in mensentaal maar zonder vergissing, en die in alle 

nodige bijzonderheden weergeeft wat God geopenbaard heeft aan de profeten, dat zijn mensen die 

God in zodanige toestand geplaatst heeft dat ze Zijn Woord konden ontvangen en het ons op nauw-

keurige wijze konden doorgeven. God is dus de hoofdredacteur en die profeten de „secundaire’' 

schrijvers. En die Schrift moet zo letterlijk mogelijk uitgelegd worden. 

 

Als men zover gekomen is, gaat men de inhoud van de Bijbel bestuderen en wil men in de eerste 

plaats een algemene gedachte hebben van de geschiedenis van het heil, van de verwezenlijking van 

Gods Voornemen. Dit is het onderwerp van onze derde studie. Weer is het de wetenschappelijke 

methode die ons toelaat dit voornemen in zijn voornaamste trekken te schetsen. 

 

Die geschiedenis blijkt vijf tijdperken, of beter, „aionen” te omvatten. 

 

De eerste aioon begint bij de schepping van het heelal en eindigt bij de nederwerping of verwoes-

ting van een deel der oorspronkelijke schepping, als gevolg van de opstand van machtige geestelijke 

wezens, die hoogmoedig zijn geworden. 

 

De tweede aioon begint met de schepping van een Kosmos uit de Chaos der verwoesting. Adam 

wordt dan geschapen om het Koninkrijk Gods te verwezenlijken op de aarde, die nog aan boze 

machten onderworpen is. Maar zijn val heeft tot gevolg dat zijn nakomelingen ook aan de zonde 

onderworpen zijn, en de algemene boosheid der mensen maakt de reinigende invloed van de Zond-

vloed noodzakelijk. 

 

Dan begint de tegenwoordige aioon. Als het zondige Adamietische ras zich gestabiliseerd heeft, 

bewerkt God een reeks uitverkiezingen, die vanaf Abraham voeren tot Mozes en het volk Israël. 

 

Dit volk moet nu Gods middelaar zijn om het Koninkrijk op aarde te verwezenlijken. Doch als de 

Koning, Gods Zoon die zich van zijn heerlijkheid ontledigt, als mens op aarde komt, wordt Hij door 

Israël niet erkend. Hij vernedert zich dan tot de dood aan het kruis, ten bate van alle mensen. Doch 

door de opstanding en de hemelvaart verhoogt God Hem uitermate, boven alle schepselen. Dit zijn 

de centrale gebeurtenissen in de geschiedenis. 

 

Niettegenstaande de vergeving van hun misdaad, blijft Israël gedurende de tijd der Handelingen 



Uit de Schriften 1951 Pagina 5 

 

volharden in het verwerpen van Christus en wordt omstreeks het jaar 70 tijdelijk verworpen. 

De tegenwoordige periode, gedurende welke Israël niet meer Gods bijzonder volk is, wordt geken-

merkt door de hoogste openbaring door Paulus ontvangen, die van de Gemeente der Verborgenheid. 

God „administreert” d.i. beheert nu de wereld op een geheel andere wijze dan voorheen. Het is bij 

uitnemendheid de bedeling der genade en des geloofs. Nu zijn er geen indrukwekkende manifesta-

ties van Gods macht. God zwijgt, omdat Hij alles gezegd en volbracht heeft. De weg der behou-

denis is nu volledig geopenbaard en geopend. 

 

Israëls herstel, de komst van Christus in heerlijkheid, de opstanding der gelovigen en de binding der 

boze machten, scheiden de tegenwoordige boze aioon af van de toekomende. 

 

Met de vierde aioon begint het Koninkrijk op aarde, waar Israël als heilig (afgezonderd) volk, als 

koninklijk priesterdom, als de Gemeente van het Nieuwe Verbond, het doel zijner uitverkiezing 

uitwerkt en een groot deel van het mensdom tot de wedergeboorte voert. 

 

Gedurende die aioon bevinden zich de gelovigen die door opstanding (of verandering), een heerlijk 

lichaam gekregen hebben, in de hemelse (of overhemelse) sfeer, in het hemelse (of overhemelse) 

Koninkrijk. Doch ze kunnen ook op aarde werkzaam zijn. 

 

Al zijn de levenstoestanden veel beter dan in onze aioon, ten gevolge van de onderdrukking van het 

kwaad, toch is de zonde niet te niet gedaan op aarde. De vierde aioon eindigt met de volkomen ver-

nietiging of onderwerping der boze machten, het verdwijnen van de zonde en dus ook van de dood, 

om te voeren tot de nieuwe hemel en aarde. Hier zal alles beheerst worden door de Geest en de aar-

de zal niet meer het fysische karakter dragen waaraan wij nu gewend zijn. 

 

De volkomen vereenzelviging met God, het einddoel van Gods voornemen, wordt bereikt na de 

vijfde aioon. 

 

Twee feiten van het grootste belang voor het goed begrijpen van Gods Woord, zijn de volgende: 

 

1. Het feit dat Israël een heilig volk, een koninklijk priesterdom zal zijn, uitverkoren om de 

 wedergeboorte der aarde te bewerken. Dat het dus na de tegenwoordige verwerping hersteld zal 

 worden als volk en in de toekomende aioon zijn taak van Gemeente van het Nieuwe Verbond  

 zal vervullen. De gelovigen uit de volken zullen dan de tweede plaats innemen op aarde. 

 

2. Het feit dat gedurende de tegenwoordige periode, waar Israël niet Gods volk is en die zo een  

 onderbreking vormt in de ,,normale'' verwezenlijking van Gods voornemen, God de wereld op  

 een geheel andere wijze bestuurt. De bijzondere taak van Israël, de wereld tot de wedergeboorte 

 te brengen, is nu niet overgenomen door een Gemeente die uit niet-Joden samengesteld is. Die  

 gelovigen kunnen samenwerken en zich inspannen Gods Woord te verkondigen aan ieder mens,  

 want de weg der behoudenis blijft open, de geestelijke dingen in de loop der tijden geopenbaard  

 blijven van kracht, maar die christenen vormen geen Gemeente, die Israël vervangt. 

 

Behalve de aanduidingen der Schrift zelf, bevestigt de verdeeldheid van het christendom dat men 

een fundamentele fout heeft begaan. De kerken, die de plaats van Israël menen te bekleden, steunen 

dan ook op de gegevens van de tijd der Handelingen voor hun organisatie en dogmatiek. Ze houden 

niet genoeg rekening met de bijzondere openbaringen die Paulus ontving en houden vast aan on-

schriftuurlijke tradities. 

 

Niet alleen stuit men overal op moeilijkheden voor wat betreft de organisatie en het ritueel, omdat 

men daarvoor geen nauwkeurige inlichtingen heeft ontvangen, maar de dogmatiek staat voor een 

massa onoplosbare problemen, omdat men de trappen in de weg der behoudenis, de drie sferen van 
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zegening, niet onderscheidt. 

Zoals we in dit werk zullen uiteenzetten, moet men onderscheid maken tussen de wedergeboorte 

(die in verband staat met de aarde) waarvan de 12 Apostelen spreken, de rechtvaardiging en verzoe-

ning (die verband houdt met de hemelse sfeer) en de volmaaktheid in Christus. Deze beide laatste 

kennen we alleen door Paulus. 

 

Zij, die Paulus willen volgen, kunnen reeds nu in de geest en door Gods genade, die volledige weg 

doorlopen. 

 

Het hoofdonderwerp van dit boek is nader te onderzoeken (al is het nog op zeer beknopte wijze) 

wat Paulus ons in het bijzonder wil leren en aan te tonen dat er geen tegenstrijdigheden, of zelfs 

geen spanning, bestaat tussen zijn boodschappen en die van de Twaalf. Deze laatste gaan niet ver-

der dan de wedergeboorte, Paulus heeft Gods openbaring volledig gemaakt. 

 

Met het onderscheid der bedelingen en der geestelijke „posities”, verdwijnen vanzelf de problemen 

en moeilijkheden die steeds tot twist en scheiding aanleiding gegeven hebben. 

 

Maar we beweren niet de volle waarheid uit te drukken. Met onze menselijke kennis kunnen we 

alleen op gebrekkige wijze Gods Woord omvatten en trachten weer te geven. Maar de ,,Schrift we-

tenschap” zou steeds verbeterd kunnen worden door de samenwerking van alle christenen, die de 

Waarheid werkelijk liefhebben, als ze bereid zouden zijn alle onschriftuurlijke opvattingen los te 

laten. 

 

In ons vijfde werk, steunende op de verkregen resultaten, onderzoeken we meer uitvoerig de weg 

der behoudenis. Zonder een goed algemeen overzicht van het Goddelijk voornemen en de drie sfe-

ren van zegening, kunnen we ook geen Schriftuurlijke basis hebben voor al onze gedachten en da-

den. Als we echter de drie trappen in de weg der behoudenis goed onderscheiden, zullen we beter in 

staat zijn op elk ogenblik te weten welke boodschap tot ons gericht is, zullen we beter het Woord 

begrijpen dat God persoonlijk tot ons spreekt en volle waarde hechten aan al de manifestaties van 

Gods genade. Ons leven in Christus kan dan ten volle God verheerlijken. 

 

Waarschuwing. 

 

We vestigen in het bijzonder de aandacht van de lezer op het feit dat we de gehele Schrift aanvaar-

den als ,,nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de gerechtigheid”. 

 

Alleen menen we dat de Schrift zelf bewijst dat meerdere delen van het N.T. meer rechtstreeks Isra-

el betreffen, namelijk daar waar het gaat over de roeping van dit volk en de organisatie van haar 

Gemeente met haar ritueel. Het blijkt ook uit de Schrift dat al de uitwendige dingen, zoals de zicht-

bare uitwerking van geestelijke gaven die passen in de tijd waar het Koninkrijk op aarde nabij is, nu 

niet meer gezocht moeten worden. 

 

De persoonlijke, geestelijke weg der behoudenis geldt echter in alle tijden en voor alle mensen. Wat 

er dus in O.T. en N.T. in dit verband gezegd wordt, is tot alle mensen gericht. Maar die weg omvat 

drie trappen. Wat van de hogere gezegd wordt is natuurlijk (nog) niet gericht tot hen die in de lagere 

staan, en de boodschap voor de lagere is niet (meer) gericht tot hen die verder gevorderd zijn. We 

willen dus het geschreven Woord ,,recht snijden”, maar niets verwerpen en alles beter tot zijn recht 

laten komen. 
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De Brief aan de Galatiërs 

 
door G. J. P. 

No. 13. 

 

VIII DE BELOFTEN ONAFHANKELIJK VAN DE WET. 

Gal. 3: 15-29. 

15 Broeders, ik redeneer vanuit een menselijk voorbeeld; zelfs een menselijke wilsbeschikking die 

rechtskracht verkregen heeft, kan niemand ongeldig maken of er iets aan toevoegen. 16 Welnu, 

de beloften zijn gegeven aan Abraham en zijn zaad. Hij zegt niet: en aan uw zaden, in het meer- 

voud, maar: aan uw zaad in het enkelvoud, dat is: aan Christus. 17 Ik bedoel dit: De wet die vier-

honderd dertig jaar later is gekomen maakt het verbond waaraan door God te voren rechtskracht 

verleend was, niet ongeldig zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. 18 Immers, als het 

erfdeel werd geschonken uit kracht der wet, dan zou het niet meer van de belofte afhangen en 

juist door een belofte heeft God het Abraham goedgunstig geschonken. 19 Waartoe dient dan de 

wet? Om der overtredingen wil werd zij er bij gevoegd totdat het Zaad zou gekomen zijn tot Wie 

de belofte gericht was en zij werd door engelen in de hand van een middelaar gegeven 20 Een 

middelaar is niet (de vertegenwoordiger) van één; God echter is één, 21 Is dan de wet in strijd 

met Gods beloften? Volstrekt niet! Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, 

dan zou de gerechtigheid inderdaad van een wet af hangen, 22 Maar de Schrift heeft alles opge-

sloten onder de zonde opdat de belofte op grond van het geloof van Jezus Christus het deel zou 

worden van hen die geloven. 23 Doch voordat dit geloof kwam werden wij door de wet in bewa-

ring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. 24 De wet is dus onze 

tuchtmeester tot in Christus opdat wij zouden gerechtvaardigd worden op grond van het geloof. 

25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. 26 Want gij zijt 

allen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. 27 Immers zovelen gij tot in Christus gedoopt 

zijt, hebt gij u met Christus bekleed. 28 In Hem is geen Jood noch Griek, geen slaaf of vrije; 

daarin is geen man of vrouw, want gij zijt allen een in Christus Jezus. 29 Indien gij nu van 

Christus zijt, dan zijt ge ook zaad van Abraham en erfgenamen naar de belofte. 

 

,,Ik spreek naar de mens”. 

Paulus gaat het voorafgaande verduidelijken. Hij neemt een voorbeeld ontleend aan het maatschap-

pelijk leven. Mensen maken vaak een overeenkomst, een verbond, een contract. Als dit eenmaal is 

vastgelegd, kan het maar niet zo veranderd worden. Te meer gold dit in oude tijden. Dan was zulk 

een overeenkomst eens en vooral bekrachtigd. Zo nu, zegt Paulus, heeft God ook gedaan. 

 

,,Eens mensen verbond”, zegt de St. Vert. Voor „verbond” staat in het Grieks hetzelfde woord dat 

deze vertaling op andere plaatsen willekeurig door „testament” heeft vertaald. Het is „diathèkè”. 

Het komt in het N.T. 30 maal voor en is in de St. Vert. 17 maal door „verbond” en 13 maal door 

„testament” vertaald. Dit is zeer inconsequent en verwarrend. Een verbond is heel iets anders dan 

een testament. Nu zegt men wel dat de laatste wilsbeschikking van iemand in het ongewijde Grieks 

ook diathèkè genoemd wordt maar in deze zin wordt het in het N. T. nergens zo gebruikt. Zo dik-

wijls we van een diathèkè lezen is God de wilbeschikker. Maakt Hij dan een testament? Indien zo, 

dan zou Hij eerst moeten sterven, wilden de bevoorrechten daar profijt van hebben. Maar zo is het 

niet. God maakt verbonden. Geen testamenten. Het zou te ver voeren dit hier breedvoerig uit te 

werken. Het moet genoeg zijn op te merken dat men ook in Hebr. 9 niet „testament” maar „ver-

bond” moet lezen en de „testamentmaker” niet God is maar het verbondsoffer, dat in het O.T. bij 

het sluiten van een verbond gebracht werd. Zie Gen. 15: 17, 18; Jer. 34: 18. 
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Een wilsbeschikking, een verbond, dat bekrachtigd is, een verzegeld contract, heeft onder de men-

sen rechtsgeldigheid. Het kan maar niet zonder meer nietig verklaard of gewijzigd worden. Zo ook 

met het verbond dat God met Abraham gemaakt heeft. Het blijft van kracht. 

 

,,En uw zaad”. 

Dit verbond omvat meerdere beloften. De eerste vinden we in Gen. 12: 1-3: een groot volk, wees 

een zegen, u alle geslachten des aardrijks gezegend. Op de laatste belofte heeft Paulus in vs. 8 ge-

wezen. De andere beloften van Gen. 12: 7; 13: 14-16; 15: 5, 6 en 17: 1-8 overslaande, komen we tot 

Gen. 22: 18. Daar vinden we ,,En in uwen zade zullen gezegend worden alle volken der aarde”. 

Aan Abraham is iets beloofd. En ook aan zijn zaad. Beide zullen zegenaar der volken zijn. Nu ziet 

Paulus in Gen. 22: 18 iets belangrijks: Er wordt, zegt hij, hier gesproken van ,,uw zaad”. Maar dit 

staat niet in het meervoud om er velen mee aan te duiden maar in het enkelvoud. En met dat zaad 

wordt nu Christus bedoeld. Het zijn niet meer nakomelingen van Abraham over wie hier wordt ge-

sproken, het is er maar Eén. De zegening der Volken gebeurt dus, volgens de belofte, door Abraham 

en Christus, door Abraham en zijn Zaad. 

 

Waar nu, toen Paulus dit schreef, Abraham nog niet opgestaan was, kon de zegening alleen door het 

Zaad, door Christus gegeven worden. Door niemand anders. Achteraf bekeken bewijst dit dat de 

volle doorwerking nog niet plaats had. Zeker, Paulus richt zich tot de Volken. Maar alleen de uit-

verkorenen ontvangen het nu. Maar de tijd zal komen dat de zegening ten volle doorgaat, dat alle 

volken, de volgroeide geslachten, er in zullen delen. De uitverkorenen staan tot de Volken als de 

eerstelingen tot de oogst. 

 

Eenmaal wordt het heil wereldwijd. Die belofte is door God met een eed bekrachtigd. Hij zegt: vol-

ken, en bedoelt dus niet: enkelingen uit de volken, maar de volken in hun totaliteit en massaliteit. 

Eerst is sprake van geslachten, Gen. 12, dan van volken, Gen. 22. Dit betekent dat de volken ook in 

hun historische gang bedoeld worden, de opeenvolgende geslachten die tot volken zijn uitgegroeid. 

Dit woord heeft zo bekeken terugwerkende kracht. God zal ook allen gedenken die in de loop der 

geschiedenis zijn gestorven zonder van Zijn heil gehoord te hebben. Het gaat van geslacht tot volk 

en wat van Israël geldt ,,in hun geslachten” zal ook voor de volken gelden. 

 

Ef. 2: 12 spreekt van de verbonden der belofte. Er is dus meer dan één verbond. Dit blijkt ook uit 

Genesis. In Gen.15 maakte de Here een verbond met Abraham m.b.t. de grenzen van het land. 

Vs.18. In Gen. 17: 4-8 komt een ander verbond ter sprake. In Gen. 17: 9-27 vinden we het verbond 

der besnijdenis. In Gal. 3 wordt nu op een nog ander verbond gewezen, één dat 430 jaar voor de wet 

gemaakt is. Zo is er sprake van verbonden der belofte. 

 

De wet na 430 jaar. 

Het verbond dat Paulus op het oog heeft, is 430 jaar voor de wet gemaakt. Als we dit narekenen, 

blijkt dit: Voor de verdrukking van Gen. 15: 13 worden 400 jaar genoemd. Rest dus nog 30 jaar. 

Hiervan zijn 25 jaar voor de tijd tussen Abrahams komst in het land en de geboorte van Izaäk. Zie 

Gen. 12: 4 en 21: 5 (75 en 100 jaar). Rest nog 5 jaar. Zo oud is Izaäk dan geweest toen Hagar moest 

worden weggezonden en het klonk: ,,Want in Izaäk zal uw zaad genoemd worden”. Gen. 21: 12. 

Toen reeds begon de verdrukking van Gen. 15. Bij deze berekening blijkt dus dat Paulus in Gal. 3 

de belofte van Gen. 12: 1-3 op het oog heeft en dat hij dit ook een verbond noemt, al zegt Genesis 

dit niet rechtstreeks. Gen. 12: 1-3 is dus gegeven 430 jaar voor de wetgeving op Sinaï toen Abra-

ham 75 jaar was. Toen beloofde God iets aangaande zichzelf en in Gen. 22 iets aangaande zijn 

Zaad. 

 

De woorden „op Christus” in de St. Vert. moeten vervallen. 



Uit de Schriften 1951 Pagina 9 

 

Het verbond niet ongeldig gemaakt. 

De wet maakt het verbond, hier weer „belofte” genoemd, niet ongeldig. Het oorspronkelijk verbond 

der belofte kan door de wet niet worden vernietigd. Ook doet God er door de wet niets toe of af. Het 

blijft onveranderd. Reeds lang voor de wetgeving heeft God aan Abraham de belofte gegeven dat de 

geslachten van het aardrijk gezegend zouden worden. Indien nu het erfdeel door het houden der wet 

zou komen, werd het niet door de belofte verkregen. Maar Mozes verklaart uitdrukkelijk dat God 

Abraham door belofte tot bezitsverkrijger stelt. Ze kan dus niet van de wet of haar volbrenging af-

hangen. Geen wet van een latere tijd heeft dit herroepen. 

 

Het doel der wet. 

Indien nu het erfdeel niet uit de Mozaïsche wet is, d.i. daarin niet beloofd wordt, noch door haar te 

onderhouden verkregen kan worden, waartoe is dan de wet gegeven. Paulus antwoordt hierop eerst 

negatief; ze is om der overtredingen wil erbij gevoegd en moest duren totdat het Zaad gekomen zou 

zijn. Verderop geeft hij ook een positief antwoord: de wet is tuchtmeester. Bekijken we eerst het 

eerste. 

 

Israël moest door de wet met haar bedreiging van straf weerhouden worden van allerlei zonden. De 

wet was een omtuining. God heeft de zwakheden van het vlees voorzien. Israël kon niet op eigen 

benen staan. Het zou zonder nadere aanwijzingen van God geheel in het Heidendom verzinken. Het 

zou wonen te midden van een wereld van heidense volken die afgoderij pleegden met alle ondeug-

den en gruwelen daaraan verbonden. Met strenge straffen werd het bedreigd indien het in hun we-

gen zou gaan. Dat was het eerste oogmerk: omtuining, bewaking en daardoor bewaring. 

 

Maar de wet had ook nog andere oogmerken. Waar God Israëls koning was, gaf Hij hun een stel 

wetten tot regeling van heel het godsdienstige en maatschappelijk leven. Hij openbaarde hierin Zijn 

wil voor die tijd en beoogde daarmee een samenleving te scheppen, die hen boven de andere Vol-

ken zou stellen. En een derde is dit: God wilde door de wet de zonde tot openbaring brengen. De 

wet was een spiegel waarvoor God Israël plaatste en waardoor het zijn zonde kon zien. Zonde wordt 

niet toegerekend als er geen wet is, maar door een wet wordt ze tot overtreding. Geeft de wet zo 

enerzijds het pad waarop gewandeld moet worden, anderzijds stelt ze schuldig al wie er buiten gaat 

en de gestelde grenzen overschrijdt. Zo wordt de zonde, het niet-gaan waar het behoort overtreding, 

moedwillig verzet tegen Gods wil. Zonde is onopzettelijke dwaling, overtreding is opzettelijke 

overschrijding, der gestelde grenzen, eisen of bepalingen. Door de wet werd Israëls zonde, al in 

Egypte en op de woestijnreis kwam ze tot uiting, tot overtreding, werd ze weerspannigheid. Dit nu 

was mede het oogmerk. Een overtreder voelt de zonde beter dan een zo maar een zondaar aan wie 

de eisen niet bekend zijn. Zo werd de behoefte aan een verlosser gewekt en zo werd beoogd tot het 

einde, d.i. het einddoel der wet te komen, Christus. Bij Israëls vromen uit het O.T. is dit doel bereikt 

(Ps. 5 1 ) .  

 

Hoe tot de mens gekomen? 

Hoe is de wet nu tot Israël gekomen? Alleen de tien woorden, de tien geboden, zijn door God Zelf 

gesproken. Maar al het overige, de wetten van de schaduwdienst, de ceremoniële wet, die voor de 

maatschappelijke verhoudingen, de burgerlijke wet, werd aan Mozes voorgeschreven door engelen. 

Een en ander wordt nog wat nader uitgewerkt. 

 

Bij de wetgeving blijft God op een afstand. De berg wordt bepaald en God daalt wel op de top van 

Sinaï neer maar komt niet verder tot het volk af. Daarbij blijft Hij onzichtbaar; wolken omhullen de 

top en vuur schiet stralen uit. Zelfs Mozes was verschrikt over de Openbaring der Goddelijke te-

genwoordigheid en het volk bad dat tot hen de stem niet meer zou geschieden. ,,Spreekt gij met ons 

en wij zullen horen en dat God met ons niet spreke”. Ex. 20: 13. Zo wordt Mozes de middelaar 

van het Oude Verbond en staat hij tussen God en het volk. 
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Nu openbaren Stefanus en Paulus iets dat we in het O. T. niet vinden. In Hand. 7: 53 zegt Stefanus 

dat Israël de wet ontvangen heeft „door de bestellingen der engelen” en in Gal. 3: 19 zegt Paulus 

„dat zij door de bestelling der engelen besteld (of voorgeschreven) is in de hand des middelaars 

(Mozes)”. In Hebr. 3: 2 wordt gezegd dat „het woord door de engelen gesproken vast is geweest”. 

Hiermee wordt de wet bedoeld. Uit dit alles blijkt dat God tot de engelen sprak, dat dezen Zijn 

woorden aan Mozes doorgaven (zoals b.v. de engel aan Johannes op Patmos Christus’ woord over-

bracht) en deze het Israël verkondigde. De afstand van God tot het volk bij de wetgeving was dus 

wel groot. Hij was boven op de berg en er waren twee tussenschakels. Hierop heeft Pau lus’ woord 

betrekking: „De middelaar is niet een”. Neen, er waren meerdere middelaars. Voor het volk was 

Mozes de enige middelaar, het moest toen niet meer weten, maar in werkelijkheid waren er in de 

wolk op de berg tussen God en Mozes ook nog middelaars. Zo werd ook Mozes aan zijn onvolko-

menheid herinnerd. 

 

,,De middelaar is niet van een”. 

De wijze waarop de wet gegeven werd, bewees (nog afgezien van de tussendienst der engelen) Isra-

el dat God niet met hen in gemeenschap stond op voet van vriendschap. Er was een middelaar no-

dig. God daalde niet tot hen af, woonde niet bij hen, sprak niet rechtstreeks tot hen, er was een tus-

senpersoon. Maar bij het woord der zegening is God er persoonlijk, zonder wolken, vuur, onweer of 

bazuingeklank. ,,De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham nog zijnde in Mesopo-

tamië eer hij woonde in Haran”. Hand. 7. En later, in Haran, volgde de belofte van Gen. 12: 1-3. 

Bij de gebeurtenis in Gen. 15 is het: „Toen leidde Hij hem uit naar buiten”, bij het verbondsoffer 

verscheen God mede persoonlijk. En in Gen. 17 verscheen de Here weer aan Abraham en stelde Hij 

hem tot vader der volken en tot stamvader van Israël. In Gen. 18 verschijnt de Here weer aan hem 

en eet en drinkt zelfs aan zijn tafel. In Gen. 22 is er wel sprake van de engel des Heren die tot hem 

riep maar we weten dat Deze dezelfde is als de Zich in mensengedaante reeds vroeger geopenbaard 

hebbende Here. Het is geen geschapen engel als tussenbode. In al deze beloften is het de Here zelf, 

die tot Abraham komt. God is in vriendschap met hem, Hij gaf hem de beloften zonder tussenperso-

nen, zonder middelaar. God is de Ene. Het behoort tot het rechtvaardigend geloof dat God zo ons 

tegemoet treedt, en dat de mens alles aan Hem overlaat, 

 

De wet in strijd met Gods beloften? 

Als dan de dingen er zo voor staan, komt het denken voor een nieuwe moeilijkheid n.1. deze: zijn 

dan belofte en wet niet met elkaar in strijd? Zo niet, hoe moet men ze dan rijmen. Eenvoudig zo: 

Als de wet gegeven was om daardoor het heil te verwerven, om levend te maken door er aan te vol-

doen, ja dan zou de rechtvaardigheid uit, d.i. op grond van, uit hoofde van de wet zijn. Maar daar-

voor is de wet niet gegeven. Ze is om der overtredingen wil erbij gesteld. De wet maakt niet levend. 

Integendeel ze vervloekt en doodt. Alleen de Here kan levendmaken. Dit immers leert 1 Sam. 2: 6. 

En Joh. 5 bevestigt dit. De rechtvaardigheid en daarmee het loon er op: wie dezelve (volkomen) 

doet, zal leven, is niet uit de wet. Er is slechts rechtvaardiging door toerekening van Christus’ ge-

rechtigheid. Rom. 3: 23, 24; Fil. 3: 9. Wat doet God dan met de wet? Dit, door haar vloek sluit zij 

allen uit van door haar te kunnen leven. Ze geeft geen enkele kans van hoop op barmhartigheid en 

dwingt de toevlucht te nemen tot een andere gerechtigheid. De Schrift sluit alles op onder de zonde. 

D.w.z.: God doet dit in het Schriftwoord. En zo rest dan alleen de belofte, rustend op het geloof van 

Christus. De wet is dus doeldienend, Christus’ geloof doelstellend. En dit wordt gegeven aan hen 

die reeds (tot in Hem) geloven. 

 

Hen die geloven. 

Dit werkwoord staat in de tegenwoordige tijdsvorm; het betekent niet: toen zij geloofden, ook niet: 

omdat zij geloven, maar: die nu reeds geloven. D.w.z. tot in Christus. Zie Gal, 2: 16. 
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Alles onder de zonde. 

Er is geen gerechtigheid uit de wet die voor God kan gelden. Dat is omdat de mens zondaar is en 

aan de diepere wetseisen niet kan voldoen. Daarom besluit de Schrift alles onder de zonde. In Rom. 

3: 10-19 citeert Paulus een aantal Schriftplaatsen die bewijzen hoedanig de mens was die de wet 

ontvangen had. Hij komt dan tot de conclusie dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Zo blijft 

er dan maar één weg open: het verkrijgen van de belofte door het geloof van Jezus Christus en de 

toerekening daarvan aan allen die geloven. Daartoe moet men uit het geloof van Jezus zijn. Rom. 3. 

Aan hen wordt de gave der rechtvaardiging genadig gegeven. 

 

„Voor het geloof kwam”. Dit is: voor Christus’ leven van het geloof geopenbaard was. Voor de 

volheid des tijds was het nog niet bekend gemaakt. Dit kon alleen door Zijn leven, sterven, dood en 

opstanding. In het O.T. treedt dit niet duidelijk naar voren al zijn er aanwijzingen voor. Maar het 

was nog omsluierd en is pas geopenbaard door Paulus’ evangelie der Voorhuid. 

 

Onder bewaring. 

Voordat geloof kwam, waren wij, Israëlieten, zegt Pau lus, onder de wet in bewaring gesteld. De 

wet was er om hen te bewaken, hun wandel te regelen, om te voorkomen dat ze kwaad deden. Ze 

waren er door in bewaring, omsloten, omtuind. De wet was de geestelijke cipier. Dit is de eerste 

vergelijking die Paulus maakt. De tweede is: de wet is de tuchtmeester geworden tot Christus. 

 

De tuchtmeester. Het Griekse woord is paidagogos. Hiervan is ons woord pedagoog, opvoeder, ge-

vormd. Maar noch het een noch het ander is de juiste weergave. 

 

Bladvulling 
 

DE 6 MARIA'S VAN HET N. T. 

 

Het N.T. kent 6 Maria’s. 

 

 Maria de moeder van Christus. Ze heet overal Mariam, de Griekse vorm voor Mirjam, Haar  

 naam komt 19 maal voor en wel 5 maal in Mt. (1: 16, 18, 20; 2: 11; 13: 55), 1 maal in Mk.  

 (6: 3), 12 maal in Lk. (1: 27, 30, 34, 38, 39, 41, 46, 56; 2: 5, 16, 19, 34), geen enkele maal in  

 Johannes; daar wordt zij alleen 2 maal aangeduid als de moeder van Jezus (2: 1, 3), 1 maal in  

 Handelingen (1: 14). 

 

 Maria de moeder van Jakobus de Kleine en Joses: Mt. 27: 56; Mk. 15: 40; 16: 1; Lk. 24: 10. 

 Zij heet „de andere Maria”: Mt. 27: 61; 28: 1 en ,,de vrouw van Kleopas”: Joh. 19: 25. 

 

 Maria de zuster van Martha; deze Maria zalfde de voeten van de Here. Lk. 10: 39, 42; Joh. 

 11: 1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45; 12: 3. 

 

 Maria Magdalena: Mt. 27: 56, 61; 28: 1; Mk. 15: 40, 47; 16: 1, 9; Lk. 8: 2; 20: 1, 18; 24: 10.  

 In 20: 11 en 16 alleen Maria genoemd. 

 

 Maria de moeder van Johannes Markus: Hand. 12: 12. 

 

 Maria, een van Paulus’ helpsters: Rom. 1 6 : 6 .  
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U i t  d e  S c h r i f t e n  
 

DEEL XXIII No. 2 FEBR. 1951 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 2. 

AMEN, AMEN. 

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden. Joh. 1: 52. 

Amen,: ja Amen. Ps. 41, 72, 89. 

 

In het Johannes-evangelie, en in dit alleen, komt een veelvoudig „Amen, Amen” voor. Dit is ver-

taald door „Voorwaar, voorwaar”. In de andere Evangeliën staat een enkelvoudig „Voorwaar” of 

„Amen”. Dit is in het Grieks hetzelfde woord: „Amen”. 

 

Hoe plechtig en indrukwekkend klinkt telkens dit „Voorwaar, voorwaar”. Maar ook, hoe ontroe-

rend. De Godsgezant bij uitnemendheid moet telkens het woord dat Hij brengt als met ede bevesti-

gen en Zijn: „Voorwaar” of „Voorwaar, voorwaar”, Zijn: „Waarlijk, waarlijk” laten horen. Is dit 

niet vernederend voor de mens? Bewijst het niet dat hij zo afgedwaald is van het goede verstaan dat 

de Mond der waarheid Zijn woord versterken moet met Zijn „Voorwaar’s”? En dat niet alleen te-

genover de „wereld”, maar ook t.o.v. hen die Hij „vrienden” noemt. (Zie Joh. 13-21). 

 

Het is waarlijk zo, het is waarlijk zo als Ik zeg. Beluisteren wij daarin niet als een woord der eed-

zwering? Vroeger klonk het: „Ik zweer bij Mijzelf” of: ,,Ik heb gezworen”. In de dagen Zijns vle-

ses kon Hij die Zich ontledigd had, niet zo spreken, want Hij had Zich vrijwillig in de afhankelijk-

heid begeven. Maar Zijn Voorwaar’s zijn zeker geen minder sterke bevestiging dan de eedzwerin-

gen van vroeger. 

 

In het opmerkelijke Johannes-evangelie komt het dubbele Voorwaar 25 maal voor. Vijf wordt ge-

zien als het getal der genade. Vijf maal vijf, het kwadraat, is als het ware een veelvoudige genade. 

We kunnen dan ook in deze 25 „Amens” zeker een 12-voudige openbaring van Christus aanwijzen. 

Telkens als Hij het uitspreekt, wordt iets meer van Hem aan ons meegedeeld. Hoe kan het ook an-

ders. Hij vol van genade en waarheid. Joh. 1: 14. En in die openbaringen zien wij Zijn heerlijkheid. 

Het getuigenis van de dienaars der Farizeeën, „wereldse” mensen, luidde: „Nooit heeft een mens zo 

gesproken zoals deze mens” Joh. 7: 46. Wat een mooi en waar woord. Voor ons krijgt het echter 

een exponent. Zij zagen in Hem een mens. Voor ons is Hij de Mens, de Eniggeborene van de Vader, 

die Deze in alle opzichten verheerlijkt heeft. 

 

Ik ben de Amen, spreekt Hij in Openb. 1. Door Hem is het Amen, zegt 2 Kor. 1. En eenmaal zal de 

schepping met de drie eerste boeken der psalmen voor Hem het Amen, ja Amen aanheffen en eindi-

gen, pas met een Amen, Halleluja, daarna met de Halleluja’s der vijf laatste psalmen om te beslui-

ten met het grote Amen: Alles wat adem heeft, love de HERE! Halleluja!    P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 32. 

2. De laatste avond. Het Paashallel. 

De afscheidsgesprekken. 

 

Wij zijn te Jeruzalem. De avond is gedaald. In een opperzaal is de Heer met Zijn twaalven ten af-

scheid samen, Het is het feestmaal van het Pascha. Maar om de feestdis hangt een wolk van smart. 

Johannes leidt ons de Paaszaal binnen met de woorden: „En voor het feest van het Pascha, Jezus 

wetende dat Zijn ure gekomen was dat Hij uit deze wereld tot de Vader zou overgaan, zo Hij de 

Zijnen die in de wereld waren liefgehad heeft, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde toe”. Joh. 

13: 1. Dit is het opschrift boven het tafereel van die afscheids uren en tegelijk de korte inhoud en 

grondtoon van alles wat Jezus in die uren deed en sprak. Zijn heengaan tot de Vader en het achter-

blijven der Zijnen in de wereld, ziedaar de beide hoofdgedachten die Zijn ziel vervullen. In al wat 

Hij spreekt horen wij de vreugdevolle weemoed en de weemoedsvolle vreugde die elkaar telkens af-

wisselen en ontmoeten. Maar ook liefde en hoop vloeien ineen: „Ulieder hart worde niet ontroerd” 

,,Ik ga heen om u plaats te bereiden”, „Het is u nut dat Ik heenga” „Ik kom weder tot u”, „Houdt 

goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” 
 

Welke tonelen hebben er plaats. Eerst de voetwassing, dan de ontdekking van de verrader, dan het 

instellen van het maal te Zijner gedachtenis, eindelijk de afscheidsrede, na een stilte van enige 

ogenblikken ingeleid met het woord dat we straks ook als aanhef van Zijn gebed weer vinden: „Nu 

is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt". Maar voordat we de woorden 

van het afscheid horen, klinken ons de feesttonen van psalmen, liederen Sions tegen. Het is Israëls 

grote Paashallel. 

 

Die lofzang bestond uit Ps. 113-118. Eerst werden de twee, volgens anderen de drie eerste van die 

psalmen aangeheven. Dan later, bij het rondgaan van de vierde Paasbeker, de andere helft. Er is 

geen reden om aan te nemen dat de Heer van die gewoonte zal zijn afgeweken. ,,En als zij de lof-

zang gezongen hadden” zeggen de beide eerste Evangelisten (Mt. 26: 30. Mk. 14: 26). Zij betrek-

ken er dus de Heiland ook in. Zij leggen ook Hem het feestlied op de lippen. Wie is er die dat 

vreemd vindt? Tot de gemeenschapsoefening met God behoren ook de psalmen en liederen der 

vromen. En Hij die met de mensen bad, waarom zou Hij ook niet met Zijn broederen naar het vlees 

gezongen hebben? De liederen van Zijn volk waren Hem niet vreemd. Zij leefden in Zijn ziel. Zelfs 

aan het kruis zweven psalmtonen op Zijn lippen. Daarbij, in Zijn mond ontvingen zij een hogere 

zin. En nu vooral, nu Hij staat aan de ingang van de doodsvallei. Met welke gedachten der ziel Hij 

nu het lied der verlossing heeft aangeheven, welk sterveling zal het ons zeggen. Maar zeker greep 

menige psalmtoon Hem in deze ure aan met onweerstaanbare kracht. Zoals Hij lijden zou naar het 

voorbeeld van de lijdende vromen, zo werd Hem niet alleen in hun lijdensklachten maar ook in de 

psalmen van hun vertroosting Zijn eigen beeld vertoond. Wat verkondigden die schone klanken van 

de 116e psalm in deze ure aan hemel en aarde niet als Hij daar zong: 

 

Ik heb lief, want de HERE hoort mijn stem. Banden des doods hadden mij omvangen, angsten 

des sheools (grafs) hadden mij getroffen, ik vond benauwdheid en droefenis. 

Maar ik riep de naam des HEREN aan. Hij heeft mij verlost. De HERE heeft aan mij wel ge-

daan. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in het land der levenden! Hallelujah! 

 

We hadden nog meer kunnen aanhalen. Men leze echter zelf deze psalm en bekijk hem Messiaans. 
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De Here zong ook Ps. 118. Met welk gevoel van vertroosting en zegepraal zal Hij in die ure gezon-

gen hebben:  

 

„De HERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen. De HERE is mijn sterkte en 

psalm, want Hij is mij tot heil geweest”. En ook: „De steen die de bouwlieden verworpen hebben, 

is tot een hoofd des hoeks geworden.” Voorwaar, dat waren tonen van het Halleluja van Zijn eigen 

ziel. Zij trillen nog na in dat grote woord: “Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij”. 

En als op de vleugelen der gewijde klanken, klimt straks het gebed Zijner ziel omhoog: „Vader, de 

ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon.” Ja, ook de Zoon Gods zong psalmen in de nacht! 

 

Op de lofzang volgt een ogenblik plechtige stilte. De feestviering is geëindigd. Het scheidingsuur 

nadert. Er wordt afscheid genomen. Maar welk een afscheid. Zo als hier, is er nooit een op aarde 

genomen. Hase, schrijver van „Das Leben Jesu” zegt zo treffend: ,,A1 wat de vroomheid verhevens, 

de smart roerends en de liefde heerlijks heeft, verenigt zich in deze tafelgesprekken.” 

 

Al de Afscheidswoorden zijn alleen maar de inleiding tot het Gebed en dit is er de weerklank van, 

de slotsom, de kroon, de voleinding. 

 

De gesprekken splitsen zich duidelijk in tweeën. Eerst had de Heer aanzittende gesproken. Hij heeft 

de Zijnen getroost met de belofte van wederzien, hen vermaand in de liefde te blijven, heeft hun de 

Trooster toegezegd en hun het Testament Zijner liefde en genade gegeven: Vrede laat ik u, mijn 

vrede geef ik u. ... Uw hart worde niet ontroerd. Dan maakt Hij Zich gereed tot heengaan: Ik zal 

niet veel meer met u spreken. ... Staat op, laat ons van hier gaan. Men zou denken: Nu is de af-

scheidsgroet geëindigd. Maar wie heeft ooit dierbaren vaarwel gezegd zonder telkens weer opnieuw 

te beginnen? Daar staat de Heer, het opperkleed reeds omgord, de jongeren met kloppende harten 

om Hem heen. Hij kan nog niet scheiden. En begint opnieuw: Ik ben de ware wijnstok. ... Blijf in 

mij en ik in u. En dan volgt Joh. 15 en 16. Men leze ze. 

 

Klinkt in de eerste rede de weemoedstoon van de scheidende Vriend, in de tweede klinkt de triomf 

van de Heer der heerlijkheid om zijn toppunt te vinden in het: Hebt goede moed. Ik heb de wereld 

overwonnen, Het is de taal der hoogste Gods-victorie. Hier staat Hij die reeds nu meer dan over 

winnaar is!       P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 2. 

EERSTE DEEL. 

1. Wie is Paulus? 

 

In HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben we aangetoond dat Paulus geen deel uitmaakte van 

de twaalf Apostelen der besnijdenis. Sommigen zouden hieruit kunnen besluiten dat hij dus geen 

echte Apostel is. Dit gebeurde in de tijd van Paulus ook. Van alle kanten ondervond hij tegenstand 

en zonder twijfel heeft men tegen hem aangevoerd dat hij de Here niet vergezeld had van af de doop 

van Johannes tot op de dag dat Hij werd opgenomen. Paulus voldeed dus niet aan de vereisten die 

nodig waren om Apostel te zijn, volgens Hand. 1: 21, 22. Toch zegt hij: „Ben ik niet een Apostel?” 

(1 Kor. 9: 1) .  Wel erkent hij dat er een verschil bestaat tussen de Twaalf en zichzelf (1 Kor. 15: 5-

8), maar hij houdt vol dat hij een Apostel is, en beweert dat hij zijn apostelschap rechtstreeks van de 

Here Jezus Christus ontvangen heeft (Rom. 1: 5) en werkelijk prediker en Apostel is (1 Tim. 

2 : 7 ) .  
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Het is vooral in de brief aan de Galaten, dat hij de nadruk legt op zijn titel: 

,,Paulus, Apostel, niet van mensen, noch door middel van een mens, maar door middel van Jezus 

Christus en God, de Vader” 

 

Men had natuurlijk direct gemerkt dat zijn boodschap voor de volken niet dezelfde was als die der 

Twaalf voor Israël, en dit was een reden temeer om zijn autoriteit in twijfel te trekken. Hij erkent 

een ander Evangelie te verkondigen, maar het was niet „naar de mens” en hij had het niet van een 

mens ontvangen, noch geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus ( G a l . 1 :  2 ) .  Hij ging 

niet te rade ,,met vlees en bloed", en ging ook niet op naar Jeruzalem tot hen, die vóór hem Aposte-

len waren. Pas na drie jaar maakte hij kennis met Petrus. Na verloop van veertien jaar stelde hij aan 

de Apostelen het Evangelie voor dat hij onder de volken predikte, en Jakobus, Kefas en Johannes 

(Apostelen der besnijdenis) toen zij de genade, die hem gegeven was, erkenden, gaven hem en Bar-

nabas (Apostelen der voorhuid) de „rechterhand der gemeenschap”. 

 

Men ziet dus dat het belangrijk is te onderscheiden: 

 

1. tussen de twaalf Apostelen der besnijdenis, door de Here gekozen vóór Zijn hemelvaart, en de 

 Apostelen der voorhuid, gekozen na Zijn hemelvaart.  

 

2. tussen de bijzondere boodschap der Twaalf, die in verband stond met het verblijf van de Here 

 op aarde en het Koninkrijk op aarde, en de bijzondere boodschap van Paulus gedurende de tijd  

der Handelingen, die handelt over hemelse dingen en over de nieuwe schepping, waar hij 

Christus niet meer naar het vlees kent (2 Kor. 5: 16). 

 

Een dergelijk onderscheid belet echter niet dat Petrus zich ook wel bij gelegenheid tot één uit de 

volken richt (in verband met hun zegeningen in het Koninkrijk op aarde), en dat Paulus zich ook tot 

de Joden richt. We zullen verder zien dat het bijzonder Evangelie van Paulus verder reikt dan dat 

der Twaalf. Hij kon dus wel over het Koninkrijk op aarde spreken, maar omgekeerd konden de 

Twaalf niet handelen over wat hun sfeer van zegening te boven gaat. 

 

2. Meerdere Evangeliën. 

 

We lezen: „want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij za-

gen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, zoals aan Petrus dat der besnijde-

nis” (Gal. 2: 6, 7). 

 

De Schrift spreekt inderdaad over meerdere „Evangeliën”, d.w.z. blijde boodschappen. 

 

Hoe komt het dan, zal men zeggen, dat Paulus zelf uitdrukkelijk beweert dat er „geen ander” Evan-

gelie is? (Gal. 1: 7). De Griekse tekst maakt onderscheidt tussen „ander” en „andersoortig” (allos en 

heteros). Al de blijde boodschappen, door God ingegeven, zijn van dezelfde goddelijke soort, dus 

niet „andersoortig”, maar het „evangelie” tot hetwelk de Galaten waren overgegaan, was van men-

selijke of demonische oorsprong, dus „andersoortig”. 

 

Gods genade is zo veelomvattend, dat er plaats is voor vele blijde boodschappen, maar deze vormen 

een harmonisch geheel betreffende de weg der behoudenis. Zo is er een bijzonder Evangelie voor de 

Joden, en een ander (maar van dezelfde soort) voor de voorhuid. Deze laatste boodschap noemt 

Paulus ook „mijn Evangelie” en hij verkondigt ze gedurende de tijd der Handelingen. Daarna volgt 

nog een ander Evangelie dat Gods genade meer volledig bekend maakt.  

 

Alleen zij die de Brieven van Paulus met aandacht onderzocht hebben konden niet anders dan be-

merken dat er treffende verschillen in voorkomen. Zij die niet geloven in de eenheid en de inspiratie 
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der Schrift, menen hier een duidelijk bewijs te vinden, dat dit Boek niet geheel door God kan inge-

geven zijn. Men spreekt dan van een gedurige vooruitgang van de christelijke gedachte van Paulus 

en men meent dat hij zich ten slotte heeft vrijgemaakt van de „banden der joodse eschatologie”. 

 

We vrezen dat het gebrek aan een diepgaand onderzoek van deze schijnbare tegenstellingen, door 

de christenen die geloven in de volkomen ingeving der Schrift, er toe bijgedragen heeft de vrije 

loop te laten aan de afbrekende kritiek, daar men de indruk kreeg dat deze „veranderingen” van 

Paulus niet goed uitgelegd konden worden. 

 

De lezer zal echter opmerken dat voor ons de oplossing van dit vraagstuk heel eenvoudig is. Derge-

lijke schijnbare moeilijkheden komen voort uit een verkeerde opvatting van Gods Voornemen en 

van de weg der behoudenis. In plaats van zich steeds bezig te houden met een onoplosbaar pro-

bleem, zou men moeten nagaan waar men in zijn algemene opvatting van de waarheid af geweken 

is en dus een schijnprobleem heeft doen ontstaan. 

 

In het tegenwoordige geval moet men, vóór alles, leren inzien dat Israël een zeer bepaalde opdracht 

had, als Gods bijzonder uitverkoren volk, en vooral niet denken dat „Jezus” een nieuwe godsdienst 

heeft gesticht, die de „joodse godsdienst” moest vervangen, en dat er met Pinksteren een Kerk ge-

vormd werd die de plaats van Israël innam (zie hierover ons werk HET GODDELIJK VOORNE-

MEN). Men moet ook leren inzien dat er een weg der behoudenis is, die meerdere stappen of sferen 

van zegening omvat. Paulus doorliep die weg en verkondigde de daarmee overeenstemmende blijde 

boodschappen. Niet zijn religieuze opvattingen veranderen, in deze zin dat de vroegere verder van 

de waarheid afwijken dan de latere. Wat hij zegt is steeds absoluut juist en blijft geldig voor de 

sfeer van zegening waarover hij handelt. Indien er dan een verschil bestaat tussen zijn Evangeliën, 

betekent dit alleen dat er verschil is tussen de trappen van de weg der behoudenis. Er is een vooruit-

gang in hetgeen door God geopenbaard wordt (Joh. 16: 12-14; Ef. 3: 5 enz.). 

 

En wat de „joodse eschatologie” betreft, indien er verandering is, spruit dit niet voort uit het feit dat 

Paulus zich vroeger vergist heeft (noch uit het feit dat de Profeten en de Here zelf zich vergist zou-

den hebben!). De Here zal werkelijk wederkomen om zijn Koninkrijk op aarde te stichten. De ver-

andering die er plaats heeft na de tijd der Handelingen, werd veroorzaakt door de tijdelijke verwer-

ping van Israël en bestond in het feit dat het Koninkrijk toen niet meer „nabij” was. Er begon toen 

een onderbreking in de normale verwezenlijking van Gods voornemen, door middel van Israël. In 

de Brieven van Paulus, die op die verwerping volgen, verwacht hij dus niet meer dat Koninkrijk en 

spreekt niet meer over de bijzondere kenmerken die er mee in verband staan) .  

 

3. De boodschap van Let Koninkrijk en van de nieuwe geboorte. 

 

Het Evangelie der besnijdenis is ook dat van het Koninkrijk op aarde. Het wordt drie maal vermeld 

(Mat. 4: 23; 9: 35; 24: 14). In HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben we gezien dat dit Evange-

lie aan Israël aankondigde dat het Koninkrijk op aarde, waarvan de Profeten steeds gesproken had-

den, nu nabij was. Alleen de bekering van het weerspannige volk was nog nodig. Na Johannes de 

Doper, was de Koning zelf die blijde boodschap komen aankondigen: 

,,De Geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd; hij heeft mij gezonden om de armen 

het evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van harte; om aan de gevangenen 

te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om 

te prediken het aangename jaar des Heren". (Luk. 4: 18, 19). 

 

Nadat Hij deze woorden uit het boek Jesaja gelezen had, deed Hij het boek dicht en zei: 

 

„Heden is deze Schrift in uw oren vervuld”. 
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Bij het lezen van Jesaja is Hij dus midden in een zin opgehouden, omdat het overige later pas ver-

wezenlijkt zou worden, namelijk vlak vóór het Koninkrijk. De samenvatting van dit Evangelie, dat 

Israël tot bekering en wedergeboorte had moeten voeren, was dat die misprezen „Jezus" de Christus 

was, de Gezalfde, de Messias, de Zoon Gods. 

 

Welnu, we lezen hoe Paulus die boodschap bracht vanaf zijn bekering. Na enkele dagen predikte hij 

in de synagoge, ”dat Jezus de Zoon van God is, en hij werd „meer en meer bekrachtigd, en over-

tuigde de Joden, die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is”. (Hand. 9: 20-22). 

 

Te Antiochië leerde hij en Barnabas een grote schare (Hand. 11: 26). Hier ook waren het alleen Jo-

den. Deze in Christus gelovende Joden werden nu „christenen” genaamd. 

 

Door de Heilige Geest uitgezonden, kwamen Barnabas en Paulus (die nog Saulus genaamd werd) te 

Salamis en verkondigden er het Woord Gods in de synagogen der Joden. 

 

In Antiochië (in Pisidië) gekomen, gingen ze in de synagoge op de dag der sabbatten (volgens de 

Griekse tekst) en, na het lezen van de Wet en de Profeten, vroeg de overste der synagoge hun een 

woord van vertroosting te spreken tot het volk (Hand. 13: 14, 15), namelijk de Joden die in de syna-

goge waren. 

 

Paulus gaf een korte samenvatting van Israëls geschiedenis, en sprak dan van Jezus de Behouder en 

nodigde ze uit ter bekering: 

 

,,Mannen broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen. Tot u is het 

woord der zaligheid gezonden”. 

 

Hij getuigt dan, zoals de Twaalf, van de opstanding des Heren (1 Kor. 15: 5-9, 11). 

 

,,En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God ze vervuld 

heeft aan ons, hunne kinderen”. 

 

,,Zo Zij u dan bekend, mannen broeders, dat door dezen u vergeving der zonden verkondigd 

wordt”. 

 

Hij gaat echter verder dan de Twaalf als hij spreekt over de rechtvaardiging door het geloof, een 

boodschap die hij later meer in het bijzonder aan de volken zou verkondigen om de Joden tot ja-

loersheid te verwekken. 

 

Op de volgende sabbat waren er niet alleen Joden en proselieten, maar bijna de gehele stad. Nu be-

gonnen de Joden Paulus tegen te spreken en te lasteren. Pas toen richtte de Apostel zich in deze stad 

tot de volken. Hij werd, met Barnabas, uit de landpalen geworpen. 

 

Paulus had dus zijn boodschap gebracht en letterlijk de aanwijzingen van de Here gevolgd. Hij was 

eerst niet heen gegaan op de weg der heidenen, maar veel meer tot de verloren schapen van het huis 

Israëls (Mat. 10: 5-7). De Here had er echter bijgevoegd: 

 

„En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uwe woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit die 

stad, schudt het stof uwer voeten af”. 

 

We lezen dan ook in Hand. 13: 51: 

„Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve”. 
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Daar Paulus van de Here een opdracht ontvangen had die verder reikte dan die der Twaalf, kon hij 

zich daarna tot de volken richten. 

 

Zo zien we verder nog dat Paulus en Barnabas eerst de boodschap van het nabij zijn van zijn Ko-

ninkrijk op aarde verkondigen aan de Joden der verstrooiing. Te Ikonium kwamen ze weer in de 

synagoge en hun verkondiging werd, zoals het toen behoorde, begeleid door tekenen en wonderen 

(Hand. 14: 1-4). 

 

De „Grieken” die hier vermeld worden, zijn proselieten, aangezien ze zich in de synagoge bevin-

den. De Joden hitsen deze op om zich te verzetten tegen Paulus en Barnabas. Ze vluchten dan naar 

Lystre en Derbe, waar ze ook weer het Evangelie verkondigen. Paulus geneest er een kreupele, en 

de schare houdt hen voor goden. Maar Paulus verzet zich hiertegen, en, daar hij zich hier te midden 

der heidenen bevindt, die de levende God niet kennen, spreekt hij niet over de Christus, over een 

Koning of een Koninkrijk, maar nodigt ze uit zich tot de Schepper te keren. Dit is dus een ander 

Evangelie, aangepast aan deze mensen. De weg der behoudenis begint, inderdaad met het vrezen 

van God in de hoedanigheid van Schepper. Dat is de deur des geloofs (Hand. 14: 27). 

 

Wanneer ze teruggekeerd zijn in Lystre, Ikonium en Antiochië, wijst hij er de discipelen op dat ze 

door vele verdrukkingen zullen moeten gaan vóór de komst van het Koninkrijk. Zo bevestigt hij 

alleen wat de profeten, de Here en de Twaalf reeds verkondigd hadden. 

 

We zien dus, hoe Israël in de voornaamste steden „officieel” de boodschap van het Koninkrijk ver-

werpt, en hoe, integendeel, de volken zich tot God beginnen te keren. De tijd der Handelingen is 

een overgangsperiode. Ze had moeten voeren tot het Koninkrijk op aarde, maar, door de onge-

hoorzaamheid van het uitverkoren volk, wordt het Woord Gods tot de volken gericht, om zo te zeg-

gen vóór de normale tijd. Maar de boodschap van het Koninkrijk wordt nog steeds verkondigd tot 

de Joden der verstrooiing in de steden waar de Messias nog niet verworpen is. 

 

Als Paulus zich tot de volken richt, is het ofwel een uitnodiging zich te keren tot God als Schepper, 

ofwel, voor hen die reeds meer gevorderd zijn, in Christus te geloven als Behouder en door het ge-

loof te komen tot de rechtvaardiging. Dit blijkt nog meer uit de Brieven die hij gedurende die tijd 

schreef. Barnabas heeft hierin Paulus blijkbaar niet gevolgd, zoals we uit Hand. 15: 39 en Gal. 2: 13 

kunnen afleiden. 

 

Maar het Koninkrijk is nog steeds nabij en de tekenen van die nabijheid blijven. Paulus wordt b.v. 

uit de gevangenis verlost door een aardbeving (Hand. 16: 24-26). 

 

Te Thessalonica gaat Paulus, naar zijn gewoonte, in de synagoge, en verkondigt er dat Jezus de 

Christus is (Hand. 17: 1-3). Sommige Joden en een grote menigte proselieten geloven. Te Beréa 

geloven er vele Joden, want ze ontvangen het Woord met alle toegenegenheid, onderzoekende da-

gelijks de Schriften of deze dingen zo waren. Dit betreft natuurlijk het O.T., wat bewijst dat Paulus 

niet verder ging dan wat reeds geschreven stond. Hij sprak nog niet over verborgenheden. 

 

Te Athene, handelde hij in de synagoge met Joden en proselieten, en op de markt met de heidenen 

die er samengekomen waren. Tot deze laatste sprak hij weer alleen, zoals te Lystre, over God als 

Schepper, en nodigt ze uit zich tot Hem te keren. 

 

Op elke sabbat handelt Paulus in de synagoge van Korinthe en betuigt de Joden dat Jezus de Chris-

tus is (Hand. 18: 1-5). Als ze weerstaan en lasteren, richt hij zich tot de heidenen. Later vinden we 

Paulus in de synagoge van Efeze (Hand. 18: 19 en 19: 8) en spreekt hij drie maanden lang over het 

Koninkrijk Gods (Hand. 19: 8; 20: 25). Hij doet er buitengewone wonderen. 
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In het 26e hoofdstuk van het boek der Handelingen, spreekt Paulus nog als volgt: 

 

„En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied 

is, tot welke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopen te komen; 

over welke hoop ik, o koning Agrippa! van de Joden wordt beschuldigd”. (Hand. 26: 6-8). 

 

Eindelijk, in het 28e hoofdstuk, waar we lezen dat de beet van een adder hem niet hindert en hij 

zieken geneest, vinden we Paulus te Rome, te midden van de voornaamste Joden. Hij spreekt nog 

steeds over de hope Israëls (Hand. 28: 20), kondigt het Koninkrijk Gods aan en tracht hen te bewe-

gen tot het geloof in Jezus, beide uit de Wet van Mozes en de Profeten. Maar ook hier verwerpen de 

officiële vertegenwoordigers van Israël hun Messias, en Paulus haalt dan weer Jes. 6: 9, 10 aan. Dat 

oordeel wordt nu volledig vervuld: Israël heeft zowel te Jeruzalem als in de verstrooiing de ogen en 

oren toegedaan en haar hart verhard. De zaligheid Gods is nu tot de heidenen gezonden. 

 

Van dan af, spreekt Paulus niet meer over ,,Jezus”, maar over de Here Jezus Christus; hij kent Hem 

niet meer naar het vlees, maar als de Verheerlijkte, geplaatst in Gods rechterhand. Hij predikt het 

Koninkrijk Gods in brede zin verstaan, dat de gehele schepping en de aionen omvat, maar niet meer 

het Koninkrijk, van hemelse oorsprong, dat op aarde zou komen. 

 

Gods uitverkoren volk is nu voor een tijd verworpen als zodanig, het Koninkrijk op aarde is niet 

meer nabij. 

 

Als we het voorgaande samenvatten, zien we dus dat Paulus gedurende de periode der Handelingen 

minstens drie Evangeliën verkondigt: 

 

1. Hij spreekt aan de heidenen over God als Schepper en tracht ze te bewegen zich van de ijdele 

 dingen te keren tot de levende, maar hun onbekende, God. 

 

2. Hij verkondigt aan de Joden en proselieten de blijde boodschap van het Koninkrijk op aarde, en  

 nodigt ze uit te komen tot geloof in Christus en tot bekering. 

 

3.        Hij handelt, voor wat betreft de niet-Joden die reeds in God geloven, over Christus en hun  

       zegeningen in verband met Israël. 

 

Uit zijn Brieven leren we verder dat hij ook het Evangelie der rechtvaardiging en der nieuwe schep-

ping verkondigt. Hierover vinden we in het boek der Handelingen alleen vluchtige aanduidingen. 

 

In verband met deze Evangeliën is het nuttig zich de abramietische beloften te herinneren, en onder-

scheiden te maken tussen vier groepen mensen: 

 

1. Zij die nog niet in God geloven. 

 

2. Het grote volk, Israël, dat zal gezegend zijn, het land Kanaän zal bezitten en een bron van 

 zegening zal zijn (Gen. 12: 2, 3). 

 

3. De geslachten der aarde, in Abraham gezegend (aards). Israël maakt deel uit van het zaad dat is  

 als „het stof der aarde” (Gen. 13: 16). 

 

4. Het zaad dat zo talrijk zal zijn als de sterren van de hemel, en dat in verband staat met de  

 rechtvaardiging (Gen. 15: 5, 6). 
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Deze abrahamietische beloften beginnen zich te verwerkelijken gedurende de tijd der Handelingen. 

De Twaalf richten hun boodschap van bekering en wedergeboorte vooral tot de tweede groep, tot 

Israël, en bij uitzondering tot de derde. Paulus spreekt tot allen. Naar gelang de boodschap van het 

Koninkrijk op aarde door Israël verworpen wordt en de zegeningen als gevolg hiervan nog niet 

kunnen doorgaan tot de volken door middel van Israël, begint Paulus met het verkondigen, aan de 

vierde groep, van het Evangelie der gerechtigheid en der hemelse positie in Christus. Men moet dus 

goed onderscheid maken tussen dergelijke groepen personen en tussen de boodschappen die men 

hen moet brengen. Maar anderzijds, moet men zich wachten voor een grote vergissing, namelijk dat 

het Evangelie der bekering en der wedergeboorte de volken niet zou betreffen. 

 

In de Schrift vindt men twee grote lijnen: de verwezenlijking van Gods voornemen en de weg der 

behoudenis. De eerste betreft de geschiedenis van het mensdom in het algemeen, de aionen en de 

bedelingen. De tweede betreft het persoonlijke, geestelijk leven van ieder mens. Daar alle mensen 

als zondaars geboren worden, moeten ze allen door wedergeboorte en rechtvaardiging komen tot de 

volle behoudenis, tot de volkomen gemeenschap met God, door Christus. Die mensen kunnen tot 

Israël of de volken behoren, en leven in verschillende ontwikkelingsstadia van het mensdom, maar 

de persoonlijke weg der behoudenis blijft dezelfde. Al de elementen die voorkomen in de prediking 

der verschillende Evangeliën en die het persoonlijke, geestelijke leven betreffen, blijven dus toepas-

selijk op allen, naar gelang ze gevorderd zijn op de weg der behoudenis. Steeds moet de „natuurlij-

ke” mens eerst in God geloven en zich tot Hem keren, opdat hij moge komen tot de wedergeboorte. 

Steeds moet de in-God-gelovige komen tot geloof in Christus als Behouder, enz. 

 

Maar de verkondiging van die Evangeliën wordt beïnvloed door de algemene toestand van het 

mensdom. Gods plan is eerst Israël te voeren tot de wedergeboorte en het Koninkrijk op aarde te 

vestigen, waar dit volk het middel moet zijn tot de algemene wedergeboorte der volken. Het Evan-

gelie der wedergeboorte richtte zich dus eerst in het bijzonder tot de Joden. En wel met een dubbel 

doel: allereerst om de persoonlijke wedergeboorte te bewerken, en ten tweede om tot de nationale 

wedergeboorte te komen. Zonder deze laatste kon het Koninkrijk niet beginnen op aarde. Maar als 

de nationale wedergeboorte uitblijft, en tot later uitgesteld wordt, blijft de persoonlijke wederge-

boorte nog steeds mogelijk en noodzakelijk. Ook voor de volken. 

 

Als Paulus zich, nadat Israël zijn Messias verworpen heeft, tot de volken wendt, is het echter niet 

met het doel om door hen nu tot dat Koninkrijk te komen. De groep gelovigen uit de volken ver-

vangt Israël niet. De nationale bekering en wedergeboorte van het uitverkoren volk blijft nog steeds 

een vereiste. 

 

Als het Koninkrijk dus niet langer nabij is na de tijd der Handelingen en de boodschap van het Ko-

ninkrijk niet meer verkondigd wordt, wil dit geenszins zeggen dat de persoonlijke inhoud van dit 

Evangelie niet meer geldig is en vervangen wordt door iets anders. 

 

Er is een verandering in de wijze waarop Gods voornemen verwezenlijkt zal worden, een verande-

ring in de algemene toestand van het mensdom, want Israël is dan verworpen en kan zijn opdracht 

niet vervullen. Er is echter geen verandering in de persoonlijke weg der behoudenis: allen moeten 

eerst wedergeboren worden. 

 

Paulus verkondigt wel een „ander” Evangelie, maar dit betreft een verdere trap in de weg der 

behoudenis: die der gerechtigheid. We zullen dit in een ander hoofdstuk nader onderzoeken, maar 

we willen hier reeds sterk de nadruk leggen op het feit dat Paulus, in dezelfde periode waar hij dit 

ander Evangelie predikt, nog steeds over geloof en bekering spreekt in verband met God als Schep-

per, als hij zich richt tot heidenen die God nog niet kennen. De persoonlijke inhoud van al de Evan-

geliën blijft dus steeds geldig, omdat in alle tijden de mensen als zondaar geboren worden en de 
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gehele weg der behoudenis moeten doorlopen. 

Bovenstaande is dus een antwoord aan hen, die, zonder ernstig onderzoek onzer geschriften, ons 

verwijten dat we alleen enkele kleine delen van de Schrift overhouden, omdat al het overige „joods” 

zou zijn, alleen gericht tot Joden. We behouden de volledige persoonlijke en geestelijke inhoud, 

maar voor wat de bijzondere opdrachten of uiterlijke dingen betreft, in het bijzonder de zichtbare 

organisaties, de ceremoniën, de wonderen enz. houden we rekening met de wijze waarop God zijn 

voornemen uitvoert, met of zonder Israël. Dergelijke zichtbare dingen zijn alleen toepasselijk in de 

tijden die de Schrift zelf aangeeft. Dit alles toe te passen in onze bedeling, is niet naar Gods wil en 

kan alleen wanorde en verdeeldheid verwekken. 

 

Verder blijft voor ons ook wat tot Israël gericht is zijn waarde behouden: 

 

„Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven; opdat wij, door 

lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.” (Rom. 15: 4). 

 

Reeds in het O.T. hebben we zovele bewijzen van Gods liefde, lankmoedigheid en genade. Niet 

alleen kunnen we vele dingen op geestelijke wijze op ons toepassen, en veel leren uit de geschiede-

nis van Israël, maar we kunnen ook letterlijk op ons toepassen wat betreft het geestelijke leven van 

de wedergeborene en gerechtvaardigde van het O.T. Daarom zijn de Psalmen dikwijls van zo groot 

belang voor ons, als ze spreken over de persoonlijke ondervinding van Salomo, David en anderen. 

 

Dit alles samenvattende, mogen we zeggen dat, met duidelijk de dingen te onderscheiden, we ge-

heel Gods Woord beter tot zijn recht laten komen en we beter God kunnen verheerlijken, daar we 

een juistere en diepere blik krijgen in de rijkdom zijner genade. 

 

Bladvulling. 
SLAPEN. 

 

Het N.T. gebruikt twee woorden voor slapen of ontslapen; 

deze: 

 

1. Katheudo, 22 maal, zich leggen om te gaan slapen of zijn gaan slapen. Mt. 8: 24; 9: 24; 13:  

 25; 25: 5; 26 ; 40, 43, 45; Mk. 4 ; 27, 38; 5 ; 39; 13: 36; 14: 37, 37, 40, 41; Lk. 8: 52; 22 ; 46;  

 Ef. 5: 14; 1 Thess. 5: 6, 7, 10. 

 

2. Koimaomai, in slaap vallen, onopzettelijk, ook: ontslapen. Het komt 18 maal voor, 4 maal  

 van de natuurlijke slaap: Mt. 28: 13; Lk. 22: 45; Joh. 11: 12; Hand. 12: 6; en 18 maal van de  

 slaap des doods: Mt. 27: 52; Joh. 11: 11; Hand. 7: 60; 13: 36; 1 Kor. 7: 39; 11: 30; 15: 6, 18,  

 20, 51; 1 Thess. 4: 13, 14, 15; 2 Petr. 3: 4. Zie voor het verschil 1 Thess. 4: 14 

 (waar koimaomai wordt gebruikt) en 5: 6, 7, 10 (waar katheudo staat); in de laatste teksten 

 wordt gesproken over een geestelijk inslapen, een niet waakzaam zijn, evenals in Ef. 5: 14. 

 

GEMEENTE DES HEREN (GODS) 

O.T. 
 

De term ,,gemeente of vergadering des Heren (zelfde woord) komt 8 maal voor in de Schrift. Het 

duidt Israël aan. Num. 16: 3; 20: 4; Deut. 23: 1 , 2 ,  33; 1 Kron. 28: 8; Joël 2: 5. 

 

In de Psalmen komt het ook 8 maal voor en ziet veelal op Israëls gelovigen in de toekomende eeuw: 

Ps. 22: 23, 26; 35: 18; 40: 10, 11; 89: 6; 107: 32; 149: 1. Daartegenover staat 26: 5: de vergadering 

der boosdoeners. 
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Vergadering van Gods volk in Ri. 20: 2. 

 

Gemeente Gods, Neh. 13: 1. 

 

N.T. 

 

Het N.T. kent de groep die de Here in Mt. 1 6 : 1 8  „Mijn gemeente” noemt, de „gemeente Gods”, 

de groep Abrahamietische gelovigen door Paulus geplant, 1 Kor. 10: 32 en „de gemeente die Zijn 

(Christus’) Lichaam” is, Ef. 1: 22, 23. Dit zijn groepen voor die de drie sferen worden toebereid, de 

aarde, de hemelen, de bovenhemelen. De sferen omvatten meer dan alleen de hier genoemde groe-

pen. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIII No. 3 MAART 1951 

Tot nuttige Stichting 

No. 3. 

HIJ ZONDE, WIJ RECHTVAARDIGHEID 

 

Want Die, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

2 Kor. 5. 

 

Paulus is in meer dan één opzicht een uitverkoren instrument. Hij is het als type van Israël toekom-

stige bekering, door zien; hij is het als uitwerker van het evangelie der gerechtigheid; hij is het ook 

als degene die de diepste blikken gehad heeft in de verborgenheid van Christus. 

 

Tot die verborgenheid behoort ook het grote feit van het tot zonde maken van Christus. Let wel: er 

staat niet dat Christus tot zondaar is gemaakt of zelfs gesteld. Dan ware of God de auteur der zonde 

geweest of had Christus’ werk gefaald. Christus’ “Ik” heeft niet willen zondigen en Hij is ook niet 

tot zondaar gemaakt. Er is iets anders gebeurd: Hij is tot zonde gemaakt, God heeft in Hem al de 

zonde der wereld geconcentreerd. Welke zonde tegen God bedreven is of kan worden, werd Hem 

toegerekend. Dit is intens door Hem gevoeld. Als een wilde woeste zee sloegen daar de zonden van 

allerlei aard door Zijn lichaam, ziel en geest heen. Werd Hij zo dan geen zondaar? Neen, Zijn heilig 

onzondig Ik weerde dit af. Hij leed wel de kwelling van de zonde in haar schakeringen, maar wist 

zich persoonlijk er vrij van: de kern van Zijn wezen, die Ikheid, bleef even smetteloos. Hij droeg 

onze zonden in Zijn lichaam (1 Petr. 2: 24) maar juist dit, het dragen ervan, bewijst dat Hij er naar 

Zijn Persoon afgezonderd van bleef. 

 

Welk een mysterie. Welk een offer. 

 

Een zwak beeld kan dit verhelderen. De mens kan lichamelijk aan een vreselijke kwaal lijden, b.v. 

melaatsheid, zonder dat hierdoor zijn geest besmet wordt. Veel intenser heeft de zonde (wat geen 

kwaal, maar ongerechtigheid is) in Zijn lichaam, ziel en geest gewoed zonder dat Zijn heilig Ik zich 

er maar een moment toe voelde aangetrokken of ze wilde. Integendeel. Hij verafschuwde ze. Niet-

temin liep ze als een stroom op Hem aan en ze deed Hem zinken in grondeloze modder (Ps. 69). Ze 

was Hem een vuur dat Zijn kracht deed verdrogen aan de ene kant, aan de andere kant Hem als was 

deed smelten (Ps. 22). Al het bitter dat de zonde brengt, moet Hij smaken, ja drinken. Hij kwam 

geheel en al in het vuur van Gods gericht en werd tot zonde gemaakt. God zag daar niets anders dan 

zonde, de zonde der wereld. En Christus moest die hevige gloed van Gods verbolgenheid er tegen 

ten volle dragen. 

 

En waartoe? Allereerst opdat aan Gods recht werd voldaan. Maar verder ook opdat God uit deze 

vuurbrand des toorns een gerechtigheid zou kristalliseren die Hij toe kon rekenen aan de mens. De 

bonken der zonde, de stukken der ongerechtigheid, de modder der vuilheid, de moerassen der ge-

meenheid, worden door het Vuur Gods weggebrand en in plaats daarvan komt het goud van Gods 

gerechtigheid en het zilver Zijner heiligheid. En de mens die in Christus in het vuile, onreine kleed 

voor God wordt gesteld, ontvangt ook in Hem het nieuwe gewaad der gerechtigheid, evenals Jozua 

de hogepriester (Zach. 3). 
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Hij zonde, Wij gerechtigheid. Hij tot zonde gemaakt, wij geworden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

In Hem staan wij als rechtvaardigen voor God als hadden wij nooit zonde gekend of gedaan. Welk 

een weg der verlossing. Hier geldt bij uitnemendheid: De Here heeft grote dingen aan ons gedaan, 

dies zijn wij verblijd.           P. 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 33. 

3. KORT OVERZICHT VAN HET GEBED. 

 

Dit heeft Jezus gesproken. Zo heft Johannes aan met kennelijke terugslag op het laatste woord des 

Heren. Het is een waardige overgang van de afscheidsgroet tot het afscheidsgebed en een der wei-

nige woorden van zichzelf in de hele schildering van het afscheid. Hem, Johannes, horen wij daarbij 

niet. Andere discipelen, Petrus, Filippus, Thomas, Judas (niet de Iscarioth) hebben nog wat te zeg-

gen of te vragen gehad. Johannes echter had veel te horen; hij luisterde met ingehouden adem. En 

als hij aan de avond van zijn leven de afscheidsavond zijns Heren schildert, zwijgt hij ook bijna 

geheel. Hij geeft zeker niets van zichzelf, zegt alleen wat de Heer gedaan heeft. 

 

Nu verhaalt Johannes wat hij gezien heeft. Hij hief zijn ogen op naar de hemel. Johannes ziet weer 

voor zich hoe dat helder stralend oog, waarin zich de hemel spiegelt, terwijl het de Vader zoekt, en 

het gelaat waarop de majesteit der zegepraal schittert, veranderen. Het stralen van het oog gaat over 

in een zachte glans, de schittering van het gelaat gaat over in de schoonheid van heilige eerbied. De 

Here heft niet de handen op. Dat ware met de majesteit van zulk een bidden in strijd. Hij heft alleen 

de ogen op, om aan te tonen waar Zijn hart is, waar Hij heengaat. Hemelwaarts. 

 

Men hoeft uit het opzien naar de hemel niet af te leiden dat Christus al buiten de Paaszaal stond 

onder de flonkerende sterrenhemel, zoals gedaan wordt. Kon Hij in de zaal het oog ook niet ten 

hemel heffen, d.i. opwaarts zien en moeten wij hier niet meer aan de onzienlijke dan aan de zienlij-

ke hemel denken? Men meent wel dat het woord van Joh. 14: 31: „Staat op, laat ons van hier gaan” 

noopt aan te nemen dat zij waren uitgegaan, maar Hem, al wandelend door de stad en daarbuiten, 

het gebed te laten uitspreken, lijkt ons niet waarschijnlijk. Het past in de stille zaal. 

 

Het is geen stil gebed. Hij staat midden in de discipelkring, Het is om hunnentwil dat Hij luid in hun 

midden bidt. „Hij bidt tot de Vader en leert tegelijk Zijn discipelen”, zegt Bengel. Hun gold dit af-

scheidsgebed. Al wat Hij tot hen gezegd had, vat Hij nu samen in het gebed en draagt het tot Zijn 

Vader op. Maar ook andere gelovigen geldt dit gebed. Het is een voorbidding en een leerschool 

voor al de Zijnen. 

 

De inhoud is deze: Eerst bidt Hij voor Zichzelf, voor Zijn werk en Zijn verheerlijking, vs. 1-5. Dan 

bidt Hij voor Zijn discipelen die Hij achterlaat in de wereld, vs. 6-19. Hij daalt als vanzelf van Zijn 

eigen heerlijkheid tot Zijn vrienden af. Hij begint met de aanvang van hun geestelijk leven en gaat 

dan voort met het gebed om hun bewaring, om op te klimmen tot hun toenemende heiliging, vs. 6-

19. Dan breidt Hij Zijn blik ook uit naar steeds bredere kringen en bidt voor hen die door de ande-

ren in Hem zullen geloven. Vs. 20-24. Dan eindigt Hij met de bede: „Opdat zij Mijn heerlijkheid 

mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt”, hiermee terugkerend tot Zijn eigen heerlijkheid 

waarmee Hij begon. Dan volgt er een „Amen”, vs. 25 en 26. Maar het is geen Amen in de gewone 

zin maar één waarvan het heten moet: Noch mens, noch engel spreekt er zo één uit. 

 

Zo stellen wij ons de loop van het gebed voor. De inhoud gaan wij wel verder na. De denkbeelden 

vloeien als vanzelf uit elkaar voort. Het levendigste en innigste gevoel smelt hier samen met de 

diepste en helderste gedachte. Een stroom, helder als kristal, vloeit daar statig voort en over die 
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stroom zweeft de adem van de heilige zielsrust, breiden zich uit de vleugelen der Goddelijke liefde 

en welft zich een hemel van eeuwige glorie.        P. 

 

Structuur van ’s Heren Afscheidsgebed. 

 
A1 vs. 1-5 De verheerlijking van de Zoon. 

     B1 a1 vs. 6 Ik heb Uw naam geopenbaard. 

          b1 vs. 7, 8 De Zoon door de Vader gezonden en in de wereld erkend. 

               C1 vs. 9-11 Discipelen. „Een gelijk Wij een”. 

                    D1 vs. 12 Ik heb ze bewaard. 

                         E1 vs. 13 Oogmerk: Mijn blijdschap in hen. 

                              F1 vs. 14 Uw woord gegeven. 

                                   G1 vs. 14 Niet van de wereld. 

                     D2 vs. 15 Dat Gij hen bewaart. 

                                   G2 vs. 16 Niet van de wereld. 

                              F2 vs. 17 Uw woord de waarheid. 

                          E2 vs. 18, 19 Oogmerk: Geheiligd in waarheid.  

               C2 vs. 20-23 Discipelen. Die door hen zullen geloven. 

A2 vs. 24 De heerlijkheid van de Zoon. 

     B2 b2 vs. 26 De Zoon door de Vader gezonden en erkend.  

          a2 vs. 26 Ik heb Uw naam bekendgemaakt. 

 

Men zoeke gelijknamige letters bij elkaar en zie hoe ze tegenover elkaar staan. A1: A2, a1: a2, enz. 

Dit is de literaire bouw. Wie deze goed nagaat ziet de evenredigheid naar voren komen. 

(Ontleend aan de Companion Bible) 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 3. 

4. De boodschap van het Koninkrijk in de Brieven. 
 

We zullen verder zien dat Paulus, in de brieven die hij schreef gedurende het tweede deel van de 

tijd der Handelingen (Romeinen 1-2, 2 Korinthe en Galaten) zich bijna uitsluitend bezig houdt met 

de hemelse boodschap, die hij „mijn Evangelie” noemt. 

 

We willen hier niet nagaan wie de schrijver is van Hebreen. De Schrift zwijgt hierover, en we zou-

den alleen veronderstellingen kunnen doen. Het is echter zeker dat deze brief aan ,,Hebreeën” ge-

richt is, dus tot Joden, evenals die van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. Omdat men gewoonlijk 

te weinig acht geeft op het feit dat die brieven christen-Joden betreffen, is het misschien goed dit 

nader te onderzoeken. 

 

Voor wat Jakobus betreft, bestaat er geen moeilijkheid, want het adres is aangegeven: „Aan de 

twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn”. 

 

Hij spreekt over de synagoge (Jak. 2: 2), de Wet (Jak. 2: 9, 10; 4: 11), de „vrienden van God” (Jak. 

2: 23), de Here Sabaoth (Jak. 5: 4), de zalving met olie (Jak. 5: 14; Mark. 6: 13) enz. Heel de brief is 

aangepast aan het christen-joods leven en kan, voor wat de inzettingen betreft, niet toegepast wor-

den op niet-Joden. 
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Petrus, in zijn eerste brief, richt zich ook tot de „verstrooiden”, de diaspora. Ze zijn nog steeds 

„vreemdelingen” op aarde, tot op het Koninkrijk (1 Petr. 2: 11; Hebr. 11: 13 ). Hij spreekt over de 

hoeksteen in Sion (1 Petr. 2: 6). Die Joden zijn wedergeboren (1 Petr. 1: 3, 23). Ze vormen een „uit-

verkoren geslacht”, een „koninklijk priesterdom”, een „heilig en verkregen volk” (1 Petr. 2: 9).  

Ze zijn „Gods Volk” (1 Petr. 2: 10) en waren vroeger „dwalende schapen” (1 Petr. 2: 25; Mat. 9: 

36). 

 

In zijn tweede brief, richt Petrus zich ook tot die verstrooide Joden, aangezien hij die brief duidelijk 

aanduidt als de tweede die tot hen gericht is (2 Petr. 3: 1). 

 

Voor wat Johannes betreft, hij was een der twaalf Apostelen der besnijdenis, en dus spreekt het 

vanzelf dat zijn brieven tot christen-Joden gericht zijn, tenzij hijzelf het tegenovergestelde zou zeg-

gen. Het is dus eigenlijk niet aan ons een bewijs te leveren. Zij die menen dat die brieven aan chris-

tenen uit de volken gericht zijn zouden daarvoor een goede reden moeten aangeven. 

 

Het is omdat hij aan Joden schrijft, dat hij hen er op wijst dat Christus niet alleen een verzoening is 

voor hun zonden, maar ook voor de zonde der gehele wereld (1 Joh. 2 : 2 ) .  Hij gaat niet verder 

dan de sfeer der wedergeboorte (1 Joh. 5: 2; Joh. 3: 3 en hfdst. 9) en het aionische leven op aarde. 

Nooit spreekt hij over de rechtvaardiging in de zin die Paulus aan dit woord hecht. Noch over de 

nieuwe schepping, zoals we verder nog zullen nagaan. In zijn derde brief plaatst hij tegenover de 

Joden, waartoe hij zich richt, de volken. (3 Joh. 7). 

 

Judas herinnert zijn lezers aan de verlossing van het volk uit Egypte (Judas 5),  spreekt over Micha-

el (Judas 9), die zoals men weet een verdediger is van het joodse volk (Dan. 12: 1), en handelt over 

de tijden die vlak vóór het Koninkrijk liggen (Judas 18 en 2 Petr. 3: 1-4). 

 

Het Hebreeuwse karakter van het boek Openbaring en de zeer talrijke verwijzingen naar het O.T. 

die men er in vindt, hebben sommigen er aan doen twijfelen of het wel deel mocht uitmaken van het 

N.T. We behoeven hier dus niet verder op in te gaan. 

 

De lezer, die de bovenvermelde delen der Schrift herleest, rekening houdende met onze aantekenin-

gen, kan er zich rekenschap van geven dat ze in betrekking staan tot de aardse sfeer en de toestand 

wanneer het Koninkrijk nabij is. Toen ze geschreven werden scheen het einde der aioon inderdaad 

nabij te zijn. De geestelijke boodschap der schrijvers, is de bekering, het geloof in Christus als Mes-

sias, de wedergeboorte. 

 

Het volgende hoofdstuk zal nog duidelijker doen uitkomen dat die boodschap niet zo ver reikt als 

het Evangelie van Paulus. 

 

Al de schriften tot de christen-Joden gericht, bevatten aanduidingen van nationale aard, in overeen-

stemming met de bedeling van die tijd, die alleen op Israël van toepassing zijn en alleen zolang dit 

volk niet verworpen is. Ze bevatten ook persoonlijke dingen die tot doel hadden tot bekering, tot 

wedergeboorte en tot een waardige wandel te leiden. Deze dingen zijn van algemene toepassing, 

maar men moet er steeds aan denken dat ze niet verder gaan dan de wedergeboorte en de aardse 

zegeningen in verband met Israël. Nadat men het persoonlijke heeft doorleefd, moet men Paulus 

verder volgen in zijn loop naar het wit en Johannes achterlaten als een ondervinding van het verle-

den. 

 

De brieven aan de besnijdenis gericht blijven steeds nuttig, maar houden op van het hoogste belang 

te zijn voor hen die Paulus volgen: 1. omdat ze, ten dele, alleen Israël betreffen; 2. omdat ze beperkt 

zijn tot het begin van de weg der behoudenis. 
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Indien sommige lezers niet overtuigd zijn dat onze opvatting Schriftuurlijk is, kunnen de volgende 

hoofdstukken hun er misschien toe leiden onze houding meer aannemelijk te maken. Het is inder-

daad nodig zich een goed beeld te vormen van onze opvatting in haar geheel genomen. 

 

5. De hemelse boodschap. 
 

Hier gaat het niet meer over zegeningen voor de volken in verband met Israël, zegeningen die aan-

gekondigd waren door de Profeten en bevestigd door de Apostelen der besnijdenis. In het boek der 

Handelingen, in de brieven aan de Thessalonicensen en in de eerste brief aan de Korintiërs vindt 

men alleen enkele toespelingen op die nieuwe boodschap, en het is dus beter eerst de brieven na te 

gaan die Paulus gedurende het latere deel der Handelingen geschreven heeft, om duidelijk te zien 

waarin die boodschap zich onderscheidt van die der Twaalf. Men kan dan daarna die vroegere 

schriften herlezen en hierin de enkele verwijzingen naar de hemelse boodschap herkennen. 

 

Deze nieuwe boodschap verschilt zodanig van die van Petrus en Johannes, dat Paulus ze „mijn 

Evangelie” noemt (Rom. 2: 16; 16: 25), of ook: het Evangelie der voorhuid (Gal. 2: 7). Verder 

noemt hij ze: het Evangelie van de Zoon Gods (Rom. 1: 9) en het Evangelie van Christus (Gal. 

1 :7 ) .  

 

Al is deze boodschap niet die van de Twaalf, toch is ze niet volkomen nieuw. Inderdaad, al in het 

O.T. vindt men er sporen van. We weten inderdaad dat vóór de verkiezing van het volk Israël, vóór 

de besnijdenis, Abraham reeds wist dat hij een hemels zaad zou hebben, gekenmerkt door de recht-

vaardiging uit het geloof ( Gen. 15: 5, 6). 

 

Hier is geen sprake meer van het beërven van het land Kanaän, maar wel van mede-erfgenaam te 

zijn met Christus Rom. 8: 17; Gal. 3: 29). 

 

Toen die boodschap verkondigd werd, was Israël nog steeds Gods uitverkoren volk en op nationaal 

en bedelingstandpunt kwamen de Joden dus op de eerste plaats. Daarom lezen we nog in Paulus’ 

brieven meermalen: „Eerst voor de Jood en ook voor de Griek” (Rom. 1: 16; 2: 9, 10; 3: 1, 2). 

 

In deze nieuwe sfeer van zegening gaat het niet meer over het aardse Jeruzalem, maar over het Jeru-

zalem dat boven is (Gal. 4: 25, 26). Paulus maakt nu ook onderscheidt tussen hen die, door de we-

dergeboorte, „kinderen Gods” zijn en hen die gekomen zijn tot de aanneming tot „zoon” (Gal. 4: 

1-7 en Rom. 8: 14, 15, 19). 

 

 „Zoon” is de vertaling van „huios”. Ch. Welch heeft in de BEREAN EXPOSITOR van april 1935 

aangetoond dat Rom. 8: 1-39 als volgt ingedeeld kan worden. 

 

A1 1-4 Geen veroordeling. God heeft zijn eigen Zoon gestuurd (huios). 

     B1 5-15 Door de Geest Gods geleid. Zoon (huios) 

          C1 15-17 De Geest getuigt. Aanneming (huiothesia). 

               D 17-21 Lijden en heerlijkheid. Openbaring der zonen (huios) 

          C2 22-28 De Geest treedt tussenbeide. Aanneming (huiothesia) 

  B2 29-30 Het, beeld zijns Zoons gelijk, (huios). 

A2 31-39 Wie veroordeelt? God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard (huios). 

 

Men bemerkt de overeenstemming tussen de delen A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2. D is het centraal 

gedeelte. Dergelijke „structuren” bevestigen de ingeving der Schrift. 

 

De kinderen zijn nog slaven der zonde en der Wet (Gal. 4: 1-3, 25) al zijn ze wedergeboren, en be-

horen nog tot de oude schepping, terwijl de zonen vrij zijn (Rom. 8: 2; Gal. 4: 5, 26), der zonde 



Uit de Schriften 1951 Pagina 28 

 

dood (Rom. 6:2), afgescheiden van het oude mensdom (Rom. 6: 6); ze zijn niet meer ,,in Adam”, 

maar behoren nu tot de nieuwe schepping omdat ze ,,in Christus- Jezus” zijn. 

 

Terwijl de boodschap van het' Koninkrijk vooruitziet naar de toekomende aioon (die der wederge-

boorte), staat de hemelse boodschap in verband met de daarop volgende aioon, die der nieuwe 

schepping (Gal. 6: 15; 2 Kor. 5: 17). Maar men blijft nog steeds in de aionen, en er kan dus nog 

sprake zijn van het „aionische leven” (Rom. 6: 23; Tit. 1: 2; Gal. 6: 8). 

 

Dit leven is niet meer begrensd tot de aarde, zoals in het Koninkrijk, maar behoort tot de hemelen. 

,,In Christus-Jezus” is de kenmerkende uitdrukking van deze boodschap. 

 

De nadruk wordt nu gelegd op de verzoening (Rom. 5: 10, 11; 11: 15; 2 Kor. 5: 18, 19, 20) en de 

rechtvaardiging (Rom. 3 en Gal. 2 en 3). We zullen deze twee onderwerpen in een ander hoofdstuk 

verder behandelen. 

 

Ziedaar dus het bijzondere Evangelie dat Paulus predikte gedurende het laatste deel van de tijd der 

Handelingen. Toen de Joden het Koninkrijk verwierpen en zo de komst der aardse zegeningen ver-

traagden, ook voor de volken, begon Paulus over de hemelse sfeer van zegening te spreken.  

Zijn doel was drievoudig. Allereerst zou de verwezenlijking van Gods voornemen niet onderbroken 

worden door de zonde van Israël. Vervolgens zou de weg der behoudenis voor de volken niet on-

derbroken worden. Ten slotte zou Israël hierdoor tot jaloersheid verwekt worden (Rom. 10: 19; 11: 

11).  

We zullen dit laatste punt in hoofdstuk 7 verder onderzoeken. 

 

Begrijp ons goed! Ook de Joden konden persoonlijk en geestelijk, deel hebben aan deze hemelse 

positie. Omdat deze boodschap meer in het bijzonder die der voorhuid genoemd wordt, wil dit niet 

zeggen dat de Joden uitgesloten zijn, maar eenvoudig dat ze betrekking heeft op zegeningen aan 

Abraham beloofd vóór de instelling der besnijdenis en die niets te stellen hebben met Israël als 

volk. Om er deel aan te hebben, moet de Jood al zijn nationale voorrechten prijsgeven, en, evenals 

de niet-Jood, met Christus sterven, zich in de geest volkomen afscheiden van de oude mensheid, 

door het geloof gerechtvaardigd worden (Gal. 2: 16). Maar dit alles moest hem niet beletten, in de 

joodse samenleving, de uitwendige vormen der Wet te volgen. 

 

Uit dit alles blijkt ook dat deze nieuwe sfeer van zegening niets te stellen heeft met Pinksteren. Op 

dat ogenblik had nog niemand uitvoerige kennis van dit Evangelie: Paulus was de eerste om het te 

verkondigen. Daarentegen waren de gebeurtenissen met Pinksteren de vervulling van een belofte 

aan Israël (Hand. 2: 16; Joel 2: 28-31; Jes. 44: 3 enz.). 

 

Men heeft soms gemeend dat Pinksteren gekenmerkt werd door het feit dat van af dit tijdstip de 

Heilige Geest in blijvende gemeenschap kwam met de christenen, in plaats van de gelovigen, in het 

O.T., alleen tijdelijk te beïnvloeden. Dit is echter een vergissing. De Geest „woont” niet in de ge-

lovige der aardse sfeer, maar alleen in die der hemelse (Rom. 8: 9, 11). 

 

Maria-verering (III) 
(Vervolg). 

 

In hoeverre mag Maria nu „medeverlosseres heten? Men worstelt nog om dit „hoever” vast te stel-

len. Wij voorzien dat men haar, daar zij onbevlekt ontvangen heet, tot volle medeverlosseres zal 

verklaren. Men spreekt al van „een soort aanverwantschap” met de Vader en de Geest, omdat zij in 

bloedverwantschap staat tot de Zoon. De tijd zal o.i. komen dat men haar eerst tot half-godin zal 

verklaren, ze is dit ongenoemd reeds nu bij velen, daarna tot godin. 
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Hoe komt Rome nu tot deze leer. Het leidt deze af uit Maria’s woord: „Zie de dienstmaagd des 

Heren, mij geschiede naar uw woord”. Hierin ligt voor Rome ontzaglijk veel opgesloten. Het ziet 

hierin Maria's vrije beslissing. Maria werd gekend en gevraagd in het plan, zegt men, en nietige 

dochter van Eva, ontving zij de eer van de allerhoogste beslissing. Daardoor verkreeg dit: „mij ge-

schiede” unieke betekenis voor het menselijk geslacht. De vrije beslissing van Maria was „de 

bruidswerving van de Heilige Geest.” In Maria gaf de mensheid haar fiat aan God en zoals Eva 

door haar ongehoorzaamheid oorzaak werd van het onheil over het menselijk geslacht, zo is Maria 

op uitnodiging van Gods heilige engel door gehoorzaamheid en nederigheid oorzaak geworden, dat 

aan de wereld Christus werd gebracht, de oorzaak van ons heil. Op deze wijze wordt het menselijke 

ingebouwd in het Goddelijke en ontvangt Maria de naam van Medeverlosseres en in verband daar-

mee ook die van de uitdeelster van alle genaden. Men zie de Mariologie niet aan als een overdrij-

ving die weggenomen zou kunnen worden zonder het hart der Roomse leer aan te tasten, ze hangt 

nauw samen met het Roomse stelsel waarin de mens mede moet werken tot zijn eigen zaligheid. 

Maria vertegenwoordigt bij Rome de levende passieve en actieve ontvankelijkheid voor de weder-

barende genade. Dit is de grondgedachte der Mariologie. Vandaar de Maria-verering. Daarom hoe-

ven we hierin geen verbetering te verwachten. In Maria ligt Rome’s gehele genadeleer in de kiem 

vervat. De Maria-leer is volkomen samengegroeid met de hele kerkleer. Daarom moet op uitbrei-

ding hiervan gerekend worden. 

 

Het is niet de bedoeling van dit artikel de Maria-leer breedvoerig te bestrijden. We gaven ze heel 

kort weer en ontleenden ze aan Dr. G. C. Berkbouwer’s werk: Conflict met Rome, waarnaar we de 

lezer verwijzen (al zouden wij de bestrijding geheel anders willen leveren). Een ding willen we wel 

opmerken: Veel dwaalleer komt voort uit het niet aanleggen van de Schriftuurlijke maatstaven. 

Naar de buitenzijde is dit het niet doorvoeren van de norm der gelijkheid (dezelfde termen beteke-

nen hetzelfde), van die der bedelingen (er zijn meerdere groepen) en van die van het rechte verdelen 

(letten op de dingen die verschillen), naar de binnenzijde is het het synergisme, het medewerken 

van de mens in het heil, wat inhoudt het inschakelen van de menselijke wil als medewerker tot 

behoudenis (wat iets anders is als het uitwerken er van). God roept naar Zijn eigen voornemen en 

genade. De wil is hierbij secondair, staat niet op één lijn met Gods wil noch heeft mede het woord. 

Dit is bij Rome wel het geval. Men zie toe dat dit van ons verre blijft. God werkt naar de raad van 

Zijn wil. Hieraan past onderwerping, deze was er bij Maria, geen medezeggenschap, à la Rome. 

 

VS. SLOTOPMERKINGEN. 

Rome is moeilijk te bestrijden want het werkt met Schrift, Traditie en Kerkgezag. De Protestant zal, 

als hij waar protestant is, d.w.z. zich tegen de beide laatsten verzet, zich alleen wapenen met de 

Schrift, het zwaard des Geestes. Christus legt in Lk. 16 Abraham in de mond, dat men naar Mozes 

en de Profeten moet horen, anders zou men zich niet laten gezeggen, al stond er zelfs iemand van de 

doden op. Hetzelfde geldt nu in bredere zin. Paulus spreekt van het weten der Heilige Schriften. 

Niet van apocriefe boeken. Deze verwerpt de Heer Jezus t.o.v. het O.T. als Hij spreekt van Wet, 

Profeten en Psalmen (Lk. 24: 44) en Paulus als hij spreekt van de Heilige Schriften, in 2 Tim. 3:15. 

Wil Rome slag leveren op het terrein der Schrift, dan wordt het finaal verslagen als er wettig, d.i. 

naar de regels der Schrift, gestreden wordt. Want dan valt de grondzuil van het geestelijk Israël zijn 

waarop Rome zich baseert, erfenis der Oude Kerkvaders. Wil het mede op de Traditie steunen, dan 

is er weinig heil in de strijd. Alleen, dan is er geen dageraad en zal het hele Roomse leerstelsel de 

waarheden Gods nog meer verduisteren. 

 

In wezen is God bezig Rome te slaan door de leer der Christen-Joden die we laatst publiceerden 

(sept. nr.). Israël herneemt hiermee zijn rechtmatig eigendom. Hiermee ondergraaft het het hele 

Pauselijk en tevens grotendeels het Reformatorische stelsel. Rome voelt dit en heeft reeds ge-

waarschuwd tegen het te veel onderzoeken van het O.T. Maar de waarheid zal zegevieren. Echter 

niet ten volle in deze eeuw. Eerst moet het omwindsel van het aangezicht weggenomen worden. Dit 

zal pas zijn na Christus' wederkomst. 
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Vraagt men ten slotte, hoe men het zwaard des Geestes kan gebruiken, dan wijzen we op het vol-

gende. 

 

1° Maria is niet onbevlekt ontvangen en zij zelf niet vrij van zonde, want al wat uit vlees geboren  

     is, is vlees en zij zelf zegt dat zij een „Zaligmaker" (Behouder) nodig heeft. 

 

2° Paulus zegt dat in Adam allen sterven, dus ook Maria; vandaar heeft zij erfzonde. 

 

3° Christus zegt, dat Hij de Vader om de Heilige Geest, de Trooster, de Persoon, zal bidden. 

 

4° Christus belooft dat Hij de belofte des Vaders, de heilige geest als kracht, als pinkstergave,  

    zenden zal. 

 

5° Paulus zegt, dat hij, en niet Maria, de aan de verdrukkingen van Christus nog ontbrekende  

    delen vervult in zijn vlees. (Kol. 1). 

 

6° Christus heerst nu nog niet maar wacht tot de Vader de tijden en gelegenheden doet komen;  

     Maria kan dus ook niet heersen. 

 

7° Niet Maria is de geestelijke moeder van het Lichaam van Christus maar Paulus is de  

     geestelijke vader (voorganger) als we zo mogen zeggen. 

 

8° Met Pinksteren is niet ,,de” Kerk, maar een Kerk (gemeente) begonnen, die uit Israël. Deze is  

    onderscheiden van de Gemeente Gods welke door Paulus werd gepredikt en welks vader  

    (d.i. voorganger) Abraham is en van het Lichaam van Christus, welks „vader” (voorganger) 

    Paulus is. 

 

9° Rome stelt de dingen zo: Door Eva en Adam komt de zonde in de wereld, door Maria en  

    Christus het heil. God leert ons door Paulus, dat de zonde door één mens in de wereld 

    ingekomen is en dat de genade eveneens door één Mens is. 

 

10° Niet aan Maria is de Here Jezus het eerst verschenen, maar aan Maria Magdalena. De Schrift  

      maakt zelfs geen enkele melding van een verschijnen aan Maria. Indien Maria  

      medeverlosseres zou zijn, zou Christus mede aan haar verschenen zijn, ja het eerst, om haar  

      van dit heerlijk feit mededeling te doen. We horen echter niets van Maria dan na de 

      hemelvaart. Ze is niet naar het graf gegaan en we vernemen nergens iets van haar in  

      betrekking tot Christus’ opstanding. Ook al heeft zij Christus na Zijn opstanding ontmoet,  

      dan heeft de Schrift er geen gewag van gemaakt, juist om haar daar te laten, waar Christus  

      haar plaatst: tot Johannes' moeder. Is Hij naar het vlees uit David en heet Maria de moeder 

     van Jezus, bij het Kruis heeft ook zij Hem moeten verlaten en heeft Hij haar nagelaten tot  

     moeder van de discipel die Hij liefhad, wetend dat deze haar tot een waar zoon der  

     vertroosting en der liefde zou zijn. Daar plaatst Hij haar die tevens haar Heer is. En daar  

     moeten wij haar laten. Van Maria, de moeder van Jezus, werd zij de moeder van Johannes.  

     Een allerbelangrijkst feit. 

 

In de volgende nummers zullen wij haar nader belichten.         P. 
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De Brief aan de Galatiërs 
No. 14. 

 

In Paulus’ tijd had men in het huis van aanzienlijke families een man, meestal een ontwikkelde 

slaaf, die de opgroeiende jongens vergezelde op de weg van huis naar school en hen later, na de 

lessen, weer ophaalde. Hij moest meer doen: hen helpen bij hun lessen en toezicht houden op hun 

gedrag, manieren en vorderingen. De vader bepaalde de duur der studie, althans het minimum. Eerst 

als alles voldoende geleerd was en ze goed lichamelijk en geestelijk ontwikkeld waren, brak de tijd 

aan dat ze als volwassenen konden worden aangemerkt. Dan had de paidagogos zijn werk vol-

bracht. We kunnen zulk een persoon het best aanduiden met de naam: tuchtmeester. 

 

De wet is voor Israël de tuchtmeester geweest. Ze hield toezicht op de wandel der Israëlieten, ge-

leidde hen op het goede pad en onderwees hen in ’s Heren wegen. Was ze enerzijds de cipier die 

bewaakt, anderzijds was ze een tuchtmeester. De cipier bewaakt alleen de ingeslotenen, de paida-

gogos of tuchtmeester geeft meer vrijheid van beweging en voedt op. Zo heeft de wetgeving ook 

nog een ander oogmerk. 

 

We willen in dit verband op enkele der opvoedende trekken wijzen. 

 

Ten eerste maakte ze Gods wil bekend voor het zedelijke, godsdienstig en maatschappelijk leven, 

de laatste voor die tijd. Was de Heiden zichzelf ten wet en had hij daarom geen vaste norm, bij Isra-

el was dit anders. Dit kende Gods wil en had een geheel van wijze wetten dat hen boven de Volken 

deed staan. Ten tweede had Israël een eredienst die niet minder schoon was dan de afgodische. 

Hierdoor werden ze verhinderd om in de laatste op te gaan. Hadden de Kanaänieten allerlei gods-

dienstige riten die tot hun zinnen en hun verbeelding spraken, Israël bezat ongetwijfeld een nog 

rijker ceremonieel. Maar zonder zichtbare godheid. Israëls God was een geestelijke God en door het 

ceremonieel heen werd Israël naar Hem gewezen. En de symboliek wees naar een hogere orde. Het 

niet mogen eten van sommige dieren diende mede om hen voor heidense gebruiken te bewaren. Ten 

derde wees heel hun ceremonieel naar iets anders. De wet leerde dat zij niets tot volmaaktheid kon 

brengen door de steeds weerkerende herhaling der offers. Men denke aan de Hebreeënbrief. Ten 

vierde bakenden hun burgerlijke wetten voor hen zo zeer de juiste verhoudingen en rechten af dat 

als Israël ze gehouden had, het een model volk was geworden. Ten vijfde wees de wet, door haar 

strengheid en haar onvolmaaktheid van zich af. Moest enerzijds het boze uit Israël worden wegge-

daan opdat het volk zou vrezen, zie Deut. 17: 13; 13: 11; 21: 21, dat was het werk van de cipier, 

anderzijds leidde ze door haar eredienst, haar offers waarbij de Israëliet zich vereenzelvigde met het 

onschuldige dier door de hand er op te leggen, door het werk der priesters enz. tot Christus: dat was 

haar opvoedend werk. 

 

Zo is de wet niet tegen de belofte, maar diende ze juist om die te verkrijgen. Niet door zichzelf maar 

door van haarzelf af te wijzen. De tuchtmeester bracht naar de school, naar de leraar die het onder-

wijs gaf. De wet kan niet dienen tot rechtvaardiging; de offers moesten steeds herhaald worden en 

de priesters moesten staande hun werk doen, hiermee uitdrukkend dat er geen rust werd aangebracht 

door deze dingen. Zo wekte ze op tot het zoeken van iets anders. En daarin was ze dan de paida-

gogos. 

 

„Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden”. De apostel zet er nu niet nogmaals bij: 

(het geloof) van Christus, want hij neemt aan dat men dit zelf nu wel in de geest zal invullen. Die 

„wij” zijn hier de Israëlieten. Men lette er op dat dit niet steeds het geval is in Paulus’ Brieven en 

dat hij dit voornaamwoord ook gebruikt om zich bij een zekere groep in te sluiten. Hier echter mo-

gen we er de Joden mee zien aangeduid. Welnu, toen het geloof kwam, Openbaring van het geloof 

van Christus, konden ze verlost worden van de tuchtmeester. De Volken worden er pas in vs.25 bij 

betrokken: „Want gij allen zijt zonen Gods”. 
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De wet bewaakte en voedde op. De tuchtmeester kon heengaan als de zonen meerderjarig werden 

verklaard. De Heiden bezat niet die cipier en die tuchtmeester. Maar ook hij kon nu zijn leermeester 

in Christus vinden en Zijn nodend woord in de dagen Zijns vleses gesproken: „Komt allen tot Mij 

die vermoeid en belast zijt” opvolgen. Dan, als hij tot in Christus geloofd en tot Hem gekomen was, 

zou ook hij, opgevoed door ’s Heilands eigen woord, komen tot de geestelijke meerderjarigheid, de 

gerechtigheid uit het geloof van Christus. 

 

„Het geloof gekomen”. Dit betekent niet dat er onder de wet geen geloof was. Dat leert Hebr. 11 

wel anders. Maar „het geloof gekomen” is een korte uitdrukking voor „de tijd der rechtvaardiging 

door het geloof van Christus”. „Het geloof gekomen” is dus: het geloof van Christus. 

 

Dit geloof was in de wet niet zo duidelijk geopenbaard. Dit kon pas door Christus leven, dood en 

opstanding. Tot zolang had de tuchtmeester zijn taak. Maar dan hield hij op en waren de door hem 

geleiden van hem ontslagen, stonden niet meer onder hem. Het kindschap gaat bij het met Christus 

sterven en met Hem opgewekt worden over in het zoonschap. 

 

Bladvulling. 
HET ZEVENTAL VAN DUBBEL GEBRUIKTE NAMEN. 

 

Zeven maal in de Schrift vinden we van enige personen, dat hun naam dubbel gebruikt wordt. Deze 

zijn: 

 

1 Abraham, Abraham, Gen. 22: 11. 

 

2 Jakob, Jakob, Gen. 46: 2. 

 

3 Mozes, Mozes, Ex. 3: 4. 

 

4 Samuel, Samuel, 1 Sam. 3: 10. 

 

5 Martha, Martha, Lk. 10: 41. 

 

6 Simon, Simon, Lk. 22: 31. 

 

7 Saul, Saul. Hand. 9: 4. 

 

Tegenover de vader der gelovigen staat de bittere vervolger, tegenover de vrezende Jakob de over-

moedige Petrus, tegenover de onwillige Mozes de te veel dienende Martha, terwijl in het midden-

staat, de horende knecht des Heren, Samuel. 
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Uit de Schriften  

 

DEEL XXIII No. 3 MAART 1951 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 4. 

DIENEN IN EEN REIN GEWETEN.  

Ik dank God die ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten. 
2 Tim. 1: 3. 

 

Het is niet onze bedoeling over het geweten te schrijven. Wel om Paulus’ dienen in „een rein gewe-

ten” wat nader te bekijken t.o.v. wat er voorafgaat. „Van mijn voorouderen aan”, zegt de St. Vert. 

Maar deze overzetting is niet juist. Het woord „van” is in het Grieks „apo”, en draagt o.m. de be-

tekenis in zich van „weg van”, „gescheiden van”. Er staat dus: „Ik dank God die ik dien, afgezon-

derd van mijn voorouderen”. 
 

Deze vertaling wordt door Paulus zelf aangegeven als hij in Hand. 24: 14 zegt: „Maar dit beken ik 

u, dat ik, naar die weg welke zij sekte noemen, de God der vaderen zo dien gelovende alles wat in 

de Wet en in de Profeten geschreven is”. Er staat niet dat Paulus God diende in een zuiver geweten 

vanaf zijn eerste kindsheid, maar vanaf de tijd dat hij Christus ontmoet had en „sektariër”, „ketter” 

geworden was. Hij had zich van de overlevering der vaderen niet afgekeerd omdat hij de mensen 

vreesde noch de wet verlaten uit minachting of uit ongeloof, hij had zijn eigen weg niet bepaald en 

was niet uit eigen inzicht gekomen tot de leer der Verborgenheid. God had dit gedaan. Dit had wel 

tot gevolg gehad dat hij zeer misverstaan werd, ja vervolgd en verdrukt, maar hij had in dit alles een 

zuiver, een rein geweten en wandelde daarin. 

 

Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op het feit, dat men geen verandering in leer of wandel 

moet aannemen zonder hierin een rein geweten te hebben. We moeten twee dingen niet doen:  

 

1° niet voortgaan in een overtuiging of richting als we ingezien hebben dat ze niet Schriftuurlijk is: 

 

2° er geen verandering in brengen tenzij dan met een goed, rein geweten.  

 

Indien we zien dat een waarheid zekere consequenties met zich mee brengt, laat ons dan breken met 

het oude en het nieuwe omhelzen, maar laten we het pas doen uit volle overtuiging en niet weife-

lend. Dan zouden we het niet doen uit een rein geweten. 

 

Voor hun die de leer der Verborgenheid hebben mogen zien, zal dit vaak lijden mee brengen. Zij 

zullen „ketters” worden genoemd. Omdat zij breken met wat zij als „van de vaderen overgeërfde 

leer” zien, zal men hen beschuldigen, van niet in de geordende weg te wandelen, van wijs te zijn 

boven wat men behoort wijs te zijn, van afwijking van de „beproefde leer”, van „onschriftelijke 

ideeën”, enz. Men heeft dit maar te verduren. Indien men niet alleen maar anderen napraat maar 

door de Geest der wijsheid en der openbaring de vollere kennis Gods heeft mogen omhelzen en nu 

met een rein geweten een nieuwe van de oude afgescheiden richting heeft mogen inslaan, laat men 

dan met Paulus God dienen in de weg die men ook nu een sekte zal noemen. Gelukkig is hij die 

verkeerd beoordeeld door medegelovigen, met vaste overtuiging, in goed geweten God op andere 

wijze dan men in het algemeen doet, mag dienen. Gelukkig de man of vrouw die allerlei veroor-

delende namen moet horen maar wiens geweten zuiver is en voor God met Luther niet anders kan 

belijden: „Ik kan niet anders. God helpe mij”. Gelukkig zij die door anderen „ketters” werden ge-

noemd maar „heiligen en gelovigen" (of getrouwen) zijn in de ogen des Heren en voor Hem in op-
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rechtheid met een rein geweten op gescheiden van der voorvaderen leer, mogen dienen. Voor zulke 

gelovigen geldt: „Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen” 2 Tim. 2: 12a. 

P. 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 34. 

4. DE HERE BIDT VOOR ZICHZELF (1). 

Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat 

ook Uw Zoon U verheerlijke. Vs.1.  

 

„VADER”. Zo heft Hij aan; eenvoudig en vertrouwelijk. Dit enkele „Vader” is geheel in harmonie 

met de rustige gang en de ongekunstelde toon van Zijn gebed. Later is het „Heilige Vader” en 

„Rechtvaardige Vader” (in vs.1 en 5) al naar gelang nodig is om in dat gedeelte de Vader een ei-

genschap toe te kennen. Anders is het eenvoudig weg „Vader” of met terugslag op Zijn „Ik” een 

„Gij, Vader”, gemeenzaam en innig, zoals een kind tot zijn vader spreekt. (Vs.1, 5, 21, 24). 

 

Vader, de ure is gekomen. Welke ure? Die Zijner verheerlijking, zeggen sommigen, want Hij bidt: 

„Verheerlijk Uw Zoon” en zegt reeds enige dagen van te voren: ,,De ure is gekomen dat de Zoon 

des mensen zal verheerlijkt worden”, (Joh. 12: 23 e.v.). Maar voegde Hij er toen niet bij: „Voor-

waar, voorwaar zeg ik u: Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het al-

leen”. En verder: „Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze ure? 

Maar hierom ben ik in deze ure gekomen”. En straks zullen we Hem in Gethsemané horen zeggen: 

„De ure is gekomen”. Wie dit alles tezamen neemt, denkt bij „de ure” aan zijn laatste strijd. Johan-

nes noemt dit zelfs bij herhaling, weemoedig plechtig: „Zijn ure” (Joh. 7: 30; 13: 1). Zo was het 

dan de grote, de beslissende, de laatste ure, die van Zijn heengaan tot de Vader, maar tevens die van 

Zijn uitgang te Jeruzalem. 

 

„Vader, de ure is gekomen”. Er is iets onuitsprekelijks dieps en teders in deze aanhef, een menge-

ling van gewaarwordingen zo geheel eigen aan dit aandoenlijk verheven afscheidsuur, weemoed 

door vreugde getemperd, vreugde in weemoed gedoopt. Hij heeft het lijden voor Zich en tevens de 

verheerlijking, Het is wel de ure der duisternis, maar zij voert Hem in het eeuwig licht. „Vader, de 

ure is gekomen”. Met dit woord sluit Hij Zijn aardse leven af en gaat door de dood heen Zijn ver-

heerlijking tegemoet. 

 

Verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Welk een treffende weerklank van de 

aanhef van Zijn afscheidsrede: „Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheer-

lijkt. Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelve en Hij zal 

Hem terstond verheerlijken” Het is de grondtoon van Zijn afscheidsgebed die ons daar als 

voortoon tegen klinkt en hier als een gebed tot de Vader opklimt. Wat Hij eerst profeteerde, bidt Hij 

nu. Alleen is het nu niet „Zoon des mensen”, maar „Uw Zoon” omdat Hij hier niet tot Zijn broede-

ren, maar tot Zijn Vader spreekt. 

 

„Verheerlijk Uw Zoon”, „Verheerlijken” is in het algemeen: prijzen, verheffen, in het licht stellen, 

met luister omgeven en waar het dingen Gods betreft die niet in heerlijkheid kunnen toenemen: dat 

Goddelijke openbaar maken in Zijn glans. De Zoon bidt om Openbaring Zijner heerlijkheid. Welke 

glorie bedoelt Hij? Zijn aanstaande heerlijkheid in de hemel? (Vs.15). Of Zijn zedelijke verheerlij-

king op aarde (12: 23 en 13: 31; zie 17: 10). Of eenvoudig Zijn opstanding? Maar waartoe hier deze 

scheiding. Voor het bewustzijn van de biddende Zoon Gods vloeien op dit ogenblik al die dingen 

tesamen en het zijn immers alleen onderscheiden fazen Zijner verheerlijking, de stralen van deze 

glorie. Wat Hij elders naar de behoefte van het ogenblik of naar het bovendrijvend gevoel Zijns 
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harten onderscheidt, b.v. vs.5 en 10, dat staat Hem hier als een beeld van heerlijkheid, voor de over 

kruis en graf, over deze eeuw en latere aionen tot God omhoog gerichte ogen. Hij geeft de grond-

toon aan van Zijn gebed en daarin tegelijk de grondtoon van het totale gebed van Zijns leven. De 

eerste bede is, als aanhef, tegelijk ook het thema waaruit zich alles ontwikkelt en waartoe alles te-

rugkeert. Hij sluit alles in de verheerlijking in. Hij profeteerde ze, nu bidt Hij er om. Wonderlijk en 

toch volkomen juist. In de redelijke verhouding tussen de Vader en de Zoon is alles vrije daad des 

Zoons en vrije gift des Vaders. Daarom bidt Hij om wat Hij in geloof reeds zag dat gebeuren zou. 

 

„Opdat ook Uw Zoon U verheerlijke”. Het is geen zelfzucht die Hem drijft. Hij vraagt om een 

kroon maar wil deze alleen dragen om de Vader te verheerlijken. Wie kan zo spreken tot God dan 

alleen Gods Eniggeborene? Op het smalst verbindt Hij Zijn eigen heerlijkheid met die van de Va-

der. 

 

Gelijkerwijs (d.i. omdat) Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gege-

ven hebt Hij hun het eeuwige (aionische) leven geve”. 
 

„Macht over alle vlees”. Zo spreekt Hij en denkt daarbij aan de totale mensheid die in een staat van 

verderfelijkheid en sterfelijkheid verkeert, in zonde, ellende en dood. Tegenover die staat stelt Hij 

nu het eeuwige, het aionische leven dat aanvangt bij de opstanding „ten laatsten dage”. (Joh. 6: 39, 

40, 44; Mk. 10: 30 en Lk'. 18: 30). Maar dit leven is niet aller deel: het is alleen het deel van hen die 

Hem door de Vader gegeven zijn. De „macht over alle vlees” alleen is niet voldoende om tot het 

aionische leven te komen; het is alleen voor een groep, voor hen die reeds vóór hun gemeenschap 

met Hem de trek naar God en het geestelijk leven kenden en die door inwerking van de Geest uit de 

dood der zonde zijn opgestaan. Die heeft de Vader met liefdekoorden tot de Zoon getrokken en de-

ze noemt ze de gegevenen des Vaders. En waartoe ontvangt Hij die door God gegevenen uit alle 

vlees? Om de Vader in hen te verheerlijken. 

 

„Al wat”. Hij vat hen allen als een gemeenschap samen. Hij zegt hiervan later: „Opdat zij allen 

volmaakt zijn tot één”. Vs.23. Door vorm en inhoud is dit woord tot de Vader de schone weerklank 

van Zijn vroegere profetie: „Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen en die tot Mij komt, zal 

Ik geenszins uitwerpen”. Joh. 6: 37. 

 

Driemaal spreekt Hij van „geven”. De Vader geeft de Zoon macht over alle vlees. Uit de mensheid 

geeft Hij Hem de Zijnen tot een eigendom; aan hen geeft de Zoon het eeuwige leven. 

 

Leven moet en wil Hij uitstorten. Dat is Zijn eigen en Zijns Vaders welbehagen. Daartoe moet Hij 

in deze ure verheerlijkt worden. Daarom bidt Hij: „Vader verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U 

verheerlijke”. In de heerlijkheid van de Zoon ligt de heerlijkheid van de Vader. Ja, zonder de ver-

heerlijking van de Zoon kan die van de Vader niet eens komen. De Vader kan alleen verheerlijkt 

worden, d.i. Zijn heil kan alleen uitvloeien en doorgang vinden, als de Zoon verheerlijkt wordt. In 

dit opzicht is de Vader afhankelijk van de Zoon zoals Die het van de Vader is. Elke Persoon heeft 

Haar eigen eigenschappen naast Haar persoonlijke mededeling. Dit is een deel van het mysterie der 

Godheid. Christus heeft dit als behorende tot die Godheid begrepen en daarom bidt Hij zoals we 

Hem hier horen bidden.          P. 
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Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 4. 

6. Beschouwingen aangaande de Wet. 
 

We bedoelen meer in het bijzonder de Wet die aan Israël gegeven werd, maar men kan deze be-

schouwingen meer algemeen toepassen op alle voorschriften die overeenstemmen met Gods norm. 

In HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben we reeds een en ander onderzocht met betrekking tot 

de Wet,  maar we moeten een en ander nader bepalen, zonder echter deze zaak volledig te behande-

len. 

 

God geeft zijn wil te kennen door een reeks voorschriften (Rom. 2: 18). Dit kan het mensdom in het 

algemeen betreffen, of een bijzondere groep in een bijzondere tijd. De mens moet die norm kennen 

om tot zijn doel te komen, want uit zichzelf weet de mens niet precies wat absoluut goed of slecht 

is, hoe hij moet denken en handelen, waartoe hij moet komen. 

 

Maar als God Zijn wil voorschrijft, d.w.z. wat absoluut goed is, schijnt Hij van de mens het onmo-

gelijke te vragen, want de mens kan uit zich zelf niet doen wat absoluut goed en recht is. Waartoe 

kon dan de Wet dienen? Uit Gods Woord kan men besluiten dat de Wet eigenlijk tot doel heeft: 

 

1. Aan de mens te doen begrijpen welk Gods norm is. 

 

2. Hem bewust te maken van zwakheid en zonde, omdat de ondervinding hem toont dat hij niet  

 kan leven in overeenstemming met Gods wil. (Rom. 3: 19, 20; 5: 20; 7: 7-13; Gal. 3: 19) 

 

3. Zijn natuurlijke hoogmoed zodanig te vernietigen dat hij zich tot God keert om hulp. 

 

Mozes verkondigde een grote waarheid toen hij zei: 

 

„de mens, die deze dingen gedaan heeft, zal door dezelve leven” (Rom. 10: 5) maar om de dingen 

te doen die God vraagt moet men gebruik maken van Gods genade. De natuurlijke mens die zich 

niet bewust is van zijn zondige toestand, meent gewoonlijk dat het voldoende zou zijn, kennis te 

hebben van Gods wil, om deze te doen. Maar als hij duidelijk hoort wat God wil, kan hij misschien 

bewust worden dat hij die dingen niet kan doen. Hij zal misschien ondervinden dat juist de kennis 

van Gods wil hem aanzet er tegen in te gaan (Rom. 7:8). 

 

We weten dat Israël geen toevlucht genomen heeft tot Gods genade, en in de toekomst eerst nog 

door de grote verdrukking zal moeten gaan alvorens zich tot zijn Messias te keren als Deze op aarde 

komt. Zij meenden Gods wil te kunnen doen in eigen kracht en zeiden: 

 

„We zullen alles doen wat de Here gezegd heeft” (Ex. 19: 8; 24: 1-3, 7, 8) zonder zich eerst te ver-

nederen en hun zonde te erkennen. Door deze houding zijn ze slaven der Wet geworden (Gal. 4: 3), 

hebben ze zich „onder” de Wet geplaatst (Rom. 6: 14) en onder de vloek (Gal. 3: 10, 13). Zo deden 

ze „werken der Wet” en dachten door werken te worden gerechtvaardigd. Door pijnlijke en lange 

ondervinding moeten ze leren inzien dat ze van nature zondaren zijn, gescheiden van God en on-

machtig het goede, als regel, te doen. 

 

Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed (Rom. 7: 12) maar maakt niet levend (Gal. 3: 21), geeft de 

mogelijkheid niet het zelf te vervullen. Het is dus onmogelijk door de Wet of door de werken der 
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Wet gerechtvaardigd te worden. 

 

Als Israël zich bekeerd zal hebben zal een der doelen van de Wet bereikt zijn. Maar dat wil niet 

zeggen dat dit volk dan de Wet niet meer zal hoeven te volgen. Integendeel, de voorschriften der 

Wet werden gegeven om gevolgd te worden. Als Israël door bekering gekomen zal zijn tot de we-

dergeboorte zal het, door Gods genade, Gods wil kunnen volbrengen en het zou al te ongerijmd zijn 

dat ze dan juist Gods voorschriften niet meer zouden moeten naleven. 

 

Wat zegt de Schrift hierover? Allereerst is de Wet een „eeuwige”, d.i. aionische instelling (Ex. 27: 

21; 28: 43): ze zal van kracht blijven gedurende de gehele toekomende aioon. De Here heeft ge-

zegd: 

,,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.” Mat. 5: 18. 

 

Welnu, de hemel en de aarde zullen niet „voorbijgaan” dan op het einde der toekomende aioon, als 

de „nieuwe hemel en de nieuwe aarde” gekomen zal zijn (Op. 21: 1; 2 Petr. 3: 13). Israël zal dan 

zijn wereldwijde opdracht vervuld hebben. In Ezechiël’s profetie vinden we vele aanwijzingen in 

verband met de voorschriften voor de toekomende aioon, en men ziet dat de besnijdenis des vleses, 

brandoffers en slachtoffers nog steeds verlangd worden. (Ezech. 40-45). 

 

Gedurende die toekomende aioon zal ook vervuld worden wat de profeten gezegd hebben aangaan-

de het Nieuwe Verbond met Israël. Door de wedergeboorte zal ook hun stenen hart in een vlezen 

hart veranderd worden: 

„Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal Ik die schrijven” (Jer. 31: 31-34; 

Hebr. 8: 10; 10: 16). 

 

Psalm 119 zal dan niet alleen door enkele (wedergeborenen) gezongen worden, maar door geheel 

Israël. Ze zullen een vermaak in de Wet Gods hebben, naar de inwendige mens (Rom. 7: 22). Door 

die geestelijke vernieuwing zullen ze verstand hebben om duidelijk in te zien wat de Here van hen 

verlangt en de geestelijke betekenis leren kennen van de ceremoniën, die op zichtbare wijze dage-

lijks de grote waarheden zullen voorstellen. Ze zullen dus die voorschriften lief hebben en volgen 

op een wijze die volkomen overeenstemt met Gods wil. 

 

Maar dit alles is natuurlijk ver van de volmaaktheid. Al zijn ze wedergeboren, ze zijn nog „onmon-

digen” en, als zodanig, verschillen ze in niets van slaven, hoewel ze heer van allen zijn (Gal. 4: 1). 

Dit was reeds het geval met de wedergeborenen van het O.T. en zal ook waar zijn voor hen die ge-

durende de toekomende aioon zullen leven. Gedurende de tijd van het Koninkrijk op aarde zullen de 

toestanden op aarde aanmerkelijk verschillen van de onze  maar nog zeer onvolmaakt zijn. Hij die 

tot de wedergeboorte gekomen is, lijkt nog op een klein kind dat onder de hoede staat van bewaar-

ders en verzorgers. Al heeft hij Gods wil lief en verlangt hij die te volbrengen, toch behoort hij nog 

tot de oude schepping en is een gevangene van de wet der zonde (Rom. 7: 14-25). Hij is nog ,,in 

slavernij onder de beginselen der wereld”, hij staat nog „onder” de Wet (Gal. 4: 3-5). 

 

Hij is nog volledig gebonden aan het volbrengen van alle uitwendige voorschriften en handelt nog 

niet als een ,,zoon”, die, zonder nauwkeurige aanduidingen en zonder symbolische inzettingen, 

Gods wil volbrengt door de in hem wonende Geest. De geestelijke opvoeding van het mensdom, in 

zijn geheel genomen, vraagt inderdaad veel tijd, en het zal pas op het einde van de toekomende 

aioon zijn dat de massa (maar daarom nog niet alle mensen) zich op vrije wijze ontwikkeld zal heb-

ben in overeenstemming met Gods voornemen. 

 

Wat moet er dan nog met de wedergeborene gebeuren? Hij, die door geboorte geestelijk afgeschei-

den was van God, is wel, door de wedergeboorte, in contact gekomen met de geestelijke sfeer, maar 
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hij behoort nog steeds tot de oude Adamietische schepping, hij is nog „in Adam”. Hij moet nu deze 

sfeer verlaten, dus in zeker opzicht „sterven”. De oude mens moet gekruisigd worden. Dan zal hij 

ook gestorven zijn t.o.v. de Wet en van de macht der Wet bevrijd zijn (Rom. 6). Hij zal dan niet 

meer slaaf van de zonde zijn, noch gevangene van de wet der zonde (Rom. 6: 7; 7: 23), maar vrij 

zijn van die wet (Rom. 8 : 2 ) .  Van onmondige, zal hij dus „zoon” Gods zijn (Rom. 8: 14; Gal. 3: 

26). 

Wat gebeurt er dan met de Wet. In wezen blijft ze bestaan, maar de houding der „zonen” ten op-

zichte van haar is geheel anders. Ze bestaat voor hen niet meer in een reeks voorschriften, die ze 

trachten te houden, ze is geen „letter” meer. De ceremoniën zijn niet meer absoluut verplichtend. 

Nu ze deel uitmaken van de nieuwe schepping, nu ze „in-Christus-Jezus” zijn, wordt de rechtvaar-

dige eis der Wet in hen vervuld (Rom. 8: 4). Ze dienen in een nieuwe geest (Rom. 7: 6). 

De geest der Wet blijft, maar de vorm verandert, want de meeste voorschriften waren aangepast aan 

hen die nog geen zonen waren en hadden als doel ze tot het zoonschap te leiden. Alle ceremoniën 

zijn alleen schaduwen en moeten eenmaal verdwijnen. Als het gehele mensdom van de aioon der 

wedergeboorte overgegaan zal zijn in die der nieuwe schepping, zal er zelfs geen tempel meer zijn 

(Op. 21: 22). 

Het voorgaande betreft Israël, als volk, en het mensdom in het algemeen. Als het echter over enke-

lingen gaat, kunnen de zaken een andere loop hebben. Inderdaad, niemand hoeft te wachten om de 

hogere zegeningen Gods te ontvangen tot de gehele massa de weg der behoudenis betreden heeft. 

Abraham was al gerechtvaardigd, dus „zoon”. Zo ook vele anderen na hem. Vóór het kruis waren er 

waarschijnlijk talrijke wedergeborenen, al was Israël het niet, als volk. De Pinkstergebeurtenissen 

hebben inderdaad getoond dat duizenden bereid waren in Christus te geloven. 

Gedurende de periode der Handelingen zien we dat er verschillende groepen gelovigen waren. Al-

lereerst zij die in God geloofden, maar nog niet wedergeboren waren. Anderen waren wel wederge-

boren, maar nog „onmondigen”. Verder waren er de „zonen Gods”. 

De „kinderen" en „zonen” lopen vooruit ten opzichte van de aioon waarin het gehele mensdom deel 

zal uitmaken van die sferen van zegening. Het is in de geest dat ze er deel aan hebben, hun lichaam 

blijft onveranderd. En aangezien ze allen samen leven, zijn die der hogere sferen dikwijls verplicht 

zich uit liefde neer te buigen en zijn dan in zeker opzicht de navolgers des Heren (Fil. 2: 5-8). Een 

„zoon” kan in deze omstandigheden ertoe geleid worden de vormen der Wet waar te nemen, en men 

moet er zich dus niet over verwonderen als men leest dat Paulus in het openbaar toont dat hij „wan-

delt in de onderhouding der Wet”, zich reinigt, in de Tempel gaat en er offeranden offert (Hand. 

21: 24-26). De Wet was toen nog steeds van kracht voor Israël en de wedergeboren Joden. Wel was 

Paulus, die der Wet gestorven was, niet absoluut verplicht de ceremoniën der Wet te volgen, maar 

het was niet mogelijk een en ander te doen begrijpen aan de anderen, die niet verder waren geko-

men. Als hij die vormen niet had waargenomen, zou dit de indruk kunnen gegeven hebben dat ze in 

het geheel niet meer van kracht waren, terwijl ze, in feite blijven gelden, voor de wedergeborenen, 

tot op het einde der toekomende aioon. 

 

Gedurende de tijd der Handelingen zijn er dus soms zeer ingewikkelde toestanden omdat er mensen 

samenleven die behoren tot verschillende sferen van zegening en er verschillende boodschappen 

verkondigd worden. Hoe nodig is het, alles te geloven wat de Schrift leert om niet alles te verwar-

ren! Deze periode had moeten leiden tot het Koninkrijk op aarde, maar, door het feit dat Israël zich 

niet bekeerde, is men tot de tegenwoordige toestand gekomen, die onbekend was aan de profeten. 

Gedurende de tijd der Handelingen kunnen we dus onderscheid maken tussen de vier volgende 

groepen mensen: 

 

1.- Zonder wet. 

2.- Hebben de wet, maar niet de genade. 

3.- Hebben wet en genade, maar nog onder de zonde. 

    4.- Vrijgemaakt van de wet en de zonde; de wet in hen volbracht. 
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De volgende tabel geeft een overzicht van wat we in dit hoofdstuk  

onderzocht hebben.                 
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De Joods-Christen Gemeenschap 
door S. vs. M. 

 

In het nummer van september 1950 hebben we een en ander medegedeeld over de Joods-Christen 

Gemeenschap die zich beschouwt als de eerste kern van het tot Christus bekeerde Israël. Ze houden 

de Wet, omdat zij ze liefhebben. 

 

Te Londen werd in september een jaarlijkse vergadering gehouden en we geven hieronder enige 

uittreksels van een schrijven van Abram Poljak uit Jeruzalem. 

 

„Als iemand naar deze vergadering gekomen is om mij te aanhoren en teleurgesteld is omdat hij mij 

niet heeft ontmoet, dan zou ik zeggen dat hij die teleurstelling verdiend heeft. 

 

Als we aan deze onze vergadering deelnemen, dan zal het niet moeten zijn vanwege een persoon, 

maar vanwege de Zaak, en niet omdat we een goede spreker wensen te horen of een leider nodig 

hebben. 

 

Niemand zou moeten uitzien naar goede sprekers. God heeft deze niet nodig om Zijn waarheid be-

kend te maken. In het Oude en Nieuwe Verbond waren Zijn grootste boodschappers gebrekkige 

sprekers. Mozes was traag van tong, en had Aaron nodig (Ex. 4: 10), terwijl van Paulus gezegd 

werd dat zijn Brieven wel krachtig waren, maar zijn rede verachtelijk (2 Kor. 10: 10). 

 

Laat ons daarom niet zoeken naar goede sprekers, noch denken dat de Geest van God zich open-

baart in vergaderingen omdat oratorische vuurwerken de atmosfeer prikkelen en geestdrift verwek-

ken. Dit zijn slaapmiddelen en niet van de Heilige Geest. 

 

Zij, die een leider nodig hebben en die bereid zijn blindelings een mens te volgen, moeten weten dat 

ze op een gevaarlijke weg zijn. Ze kunnen eens het slachtoffer van de Antichristus worden, want 

deze zal niet verschijnen met het ordeteken van de hel, maar veeleer als een engel des lichts; hij zal 

zo vroom zijn, zo lief en zo geleerd, en zo goed en mooi spreken, dat alleen enkelen hem zullen 

kunnen weerstaan, alleen zij, die in principe, geen enkele menselijke leider vertrouwen. 

 

God alleen is onze Leider, en wij zijn broeders; en hij die de grootste onder ons is, is geen dictator, 

maar dient. De uitverkorenen des Heren, de ware discipelen van Christus, zullen niet schitteren door 

hun kennis, hun oratorische of andere gaven, maar alleen door de graad van hun nederigheid. Ze 

prediken meer door middel van hun leven, dan met woorden. Zij geven het voorbeeld, zij wassen de 

voeten van de armste en zwakste van hun broeders, juist zoals hun Heer en Meester zelf gezegd en 

getoond heeft. 

 

Hij die profeten verwacht, moet er aan denken dat ,,de Geest blaast waarheen hij wil”. Profeteren is 

geen beroep; er zijn geen permanente profeten; de Geest Gods komt en gaat. Zij die gisteren kennis 

en waarheid hadden, verkondigende de vereisten van de dag, kunnen zich heden vergissen. Mozes 

faalde bij de rots van Meriba; Nathan gaf eerst verkeerde inlichtingen aan David aangaande het 

bouwen van de Tempel, en Paulus schrijft: ,,Ik zeg, niet de Here” (1 Kor. 7: 12). 

 

Paulus wist wanneer hij geïnspireerd was, en wanneer niet. Hij had de gave de geesten te onder-

scheiden, zowel als de stemmen die hij in zichzelf hoorde. Hij wist wanneer God sprak, en wanneer 

hijzelf sprak. Maar wie bezit deze gave nu? 

 

De meeste mensen, die tegenwoordig stemmen horen, denkende dat het Gods woorden zijn, luiste-
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ren naar demonen of naar zichzelf, naar hun eigen wensen voortkomende van hun onderbewust ik. 

 

Wie God ook als profeet kiest, als zijn woordvoerder, verdienstig of onverdienstig, kind of ezel, één 

soort mens schijnt beslist uitgesloten, namelijk zij die zichzelf tot profeet benoemen, die in profeti-

sche mantels rondwandelen en met een kringetje boven hun hoofd; witgemaakte graven. 

 

Ziehier het verschil tussen de ware en de valse profeet. Men kan ze dus herkennen: de valse profeet 

stelt zich voor als een heilige man, zonder zonde, als de beste op onze planeet. Maar de ware heilige 

is zich niet bewust van zijn heiligheid; zoals Paulus aanziet hij zichzelf als de grootste der zondaren, 

en de ware profeet weet niet altijd dat hij een profeet is. Zijn wijsheid komt van een bron die soms 

voor hem verborgen is. Hij gaat zijn gang stilzwijgend en ootmoedig, kan niet naar goeddunken 

geroepen worden, maar is bij ons als God hem hiertoe leidt. 

 

Zoals Johannes (de Doper) bevinden we ons ook in een overgangstijdperk, en zijn taak is de onze. 

Wat hij van zichzelf zei, dat mogen en moeten we ook van onszelf zeggen. We zijn geen profeten, 

maar vervullen alleen wat de Profeten en de Apostelen gezegd hebben. We zijn predikers in de wil-

dernis, we bereiden de weg voor de wederkomende Messias in de woestijn van Zijn en van ons 

volk. 

 

Tweeduizend jaar geleden, bij zijn eerste komst, luidde het: „Hij is gekomen tot het Zijne, en de 

zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh. 1: 11). Hij kwam als Koning van Israël, maar er was 

geen plaats bereid voor hem op aarde. „De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; 

maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge” (Mat. 8: 20). Hij stichtte een 

gemeenschap, maar in de tijd van nood verlieten ze Hem. Ze sliepen en vluchtten. ,,Kunt gij dan 

niet één uur met mij waken?” (Mat. 26: 40). 

 

Maar, hoe grievend ook hun zonde, de vlucht en het verraad, zij werden vergeven; de gemeenschap 

ging niet uiteen na de kruisiging, ze werd opnieuw gevormd door God, en de Opgestane verscheen 

in hun midden, onderwees hen gedurende veertig dagen, en terwijl Hij ze zegende op de Olijfberg, 

werd hij voor hun ogen opgenomen en verdween in een wolk. Aan die gemeenschap werd de eer 

gegeven Hem te begeleiden tot de poorten des hemels. 

 

„En zo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij 

hen in witte kleding; welke zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? 

Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal zo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de he-

mel hebt zien varen”. (Hand. 1: 1-10). 

 

„Gelijkerwijs” leggen we dus uit: Zijn eerste joodse gemeenschap begeleidde Hem; de tweede zal 

Hem ontvangen, als Hij als Koning zal terugkeren om Zijn messiaans Koninkrijk op te richten. 

 

Zijn joodse gemeenschap stond op de Olijfberg toen Hij de aarde verliet. Zij zal er ook staan als Hij 

wederkomt. Dan zal hij tot het Zijne komen, om „aangenomen” te worden. Dan zal zijn gemeen-

schap in Israël tegenwoordig zijn en bereid voor Zijn ontvangst, wij Joden, die nu reeds van Hem 

zeggen: „Gezegend zij Hij, die komt in de naam des Heren”, en er bijvoegen: „Ja kom, Here Je-

zus!” (Op. 22: 20). Als een symbool van dit, ons joods geloof, ontsteken we de Sabbatslichten met 

de woorden: „Ter ere van God en zijn Messias, de Here van de Sabbat. Moge Zijn licht voortgaan 

te schijnen in Israël, tot Hij kome”. 
 

We hebben geen andere taak dan deze, te bidden voor Zijn wederkomst en te waken over Zijn licht. 

Deze taak schijnt misschien zeer gemakkelijk en eenvoudig voor hen die niets kennen van de gees-

telijke strijd. Zij weten niet dat dit messiaans Sabbatlicht de deur der genade voor Israël opent, en 

het rijk der duisternis bedreigt. Daarom kan Satan dit niet toelaten en zoekt hij hen te vernietigen 
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die dat licht in Israël ontsteken en waken over zijn vlam. Hij zendt zijn overheden en machtige 

mannen tegen hen, om hen „met vuisten te slaan”, zoals Paulus zegt, en elke dag die ze het uithou-

den is een teken van bijzondere genade en bescherming van God. 

 

Zodanig is onze toestand in Jeruzalem of waarheen we gezonden mogen zijn. Daarom behoeven we 

geestelijke hulp, het gebed en de liefde van onze vrienden. We moeten weten dat ze één met ons 

zijn. Wie deze eenheid verzwakt, stelt ons in gevaar te vallen; wie ze versterkt, ondersteunt ons en 

zal deel hebben in de zege die we zullen winnen in de dag des Heren. 

 

Daarom mag alleen hij in ons midden blijven, die dezelfde visie heeft, die deze kennis met ons deelt 

en bekwaam is zó lief te hebben en onzelfzuchtig te dienen. Het doet er niet toe hoe talrijk we zijn, 

maar dat we één zijn. 

 

Het is mijn wens en gebed voor uw vergadering, dat ze moge dienen om uw banden te versterken in 

Engeland, en tussen U en ons in Jeruzalem, opdat het gebed des Heren verwezenlijkt moge worden: 

„Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij. Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn” 
(Joh. 17: 21). 

 

Merkt dit aan als het wachtwoord uwer vergadering! 

 

Tot zover wat A. Poljak schreef. Op de vergadering sprak een der aanwezigen als volgt: 

 

,,Er hebben grote veranderingen plaats in het joods nationaal leven, er is vooruitgang en hervorming 

in vele kringen, die aanleiding geven tot optimisme en zelfvertrouwen in het volk. Indien we hierin 

de eerste tekenen zouden zien van de vervulling der profetie, zouden we menselijke ontwikkelingen 

verwarren met goddelijke werking. Want God heeft ook geopenbaard op welke wijze Hij zijn belof-

te wil volbrengen aangaande de verandering van hart van zijn volk Israël. Hij stelt het voor als een 

zuivering van zilver, dat meermalen door de profeten vermeld wordt (Ez. 22: 19-22; Zach. 13: 9; 

Mal. 3: 3).” 

 

Het aansteken van het Sabbatslicht, waarover A. Poljak spreekt, werd begonnen in 1946, en gebeurt 

nu elke Zaterdag in Jeruzalem, Zodra de Olijfberg niet meer door de Arabieren bezet zal zijn, hopen 

ze het daar weer te ontsteken, wachtende op de Here, het Licht der wereld. 

S. v. M. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 15. 

 

„Want gij zijt allen zonen Gods door het geloof (dat) in Christus Jezus (is)”. 

De St. Vert. is hier door onjuiste vertaling onduidelijk en verwarrend. Ze vertaalt: „Gij zijt allen 

kinderen Gods”. Hierdoor komt niet uit wat de apostel zegt en God bedoelt. Hier staat niet „te-

knon”, kind, maar (h)uios; zoon. Het gaat hier om de tegenstelling van kind, jeugdige onvolwasse- 

ne en zoon, meerderjarige volwassene. 

 

Een (h)uios is een volwassen zoon met wie de vader zijn zaken en plannen gaat bespreken, een die 

in de dingen des vaders ingeleid wordt en met hem gaat meewerken. Dit was met kinderen nog niet 

het geval. 

 

Israël, onder de wet gesteld, werd door God als minderjarig beschouwd. Het moest opgevoed wor-

den tot zoon. Dit kon door de wet. Eindelijk zou het dan tot meerderjarige worden verklaard, zou 

het tot zoon worden gesteld. Zo zou het tot zijn volle recht komen. Zo zou het komen in de dingen 

van de Vader. 
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„Hunner is de aanneming tot kinderen” zegt de St. Vert. in Rom. 9. Dit moest zijn „hunner is het 

in de zoonsstand stellen, het tot volwassen zonen stellen”. Dit kon vanzelfsprekend alleen gelden 

voor die Israëlieten die reeds kinderen waren. D.w.z. van Boven geboren. Zij die dit niet waren, 

waren nog maar knechten. Ze konden als zodanig God wel dienen, maar waren nog niet tot het 

zoonschap gekomen. 

 

We hebben de zaak nu meer nationaal beschouwd. Beschouwen we haar nu geestelijk. 

 

Welke Israëliet kwam onder de tuchtmeester uit? Alleen hij die door de wet aan de wet stierf, die 

met Christus mede gekruisigd werd, mede stierf en mede werd opgewekt. Die alleen kwam voor 

God als zoon te staan. Zo leert ons Romeinen. 

 

„Het geloof dat in Christus is”. 

 

Niet alleen door tot in (eis) Christus te geloven wordt men zoon van God. Dan is men nog slechts 

kind van God. Paulus leert hier, evenals in Gal. 2: 16 dat de dingen anders zijn. „Gij zijt allen zo-

nen Gods door het geloof in Christus”. Het Grieks heeft hier niet eis, tot in, maar en. We hebben 

dat weergegeven door de aanvulling (dat) in Christus (is). Dit „en” (in) betekent: door uit het geloof 

van Christus te zijn, door eigen geloof prijs te geven, door in de sfeer van Zijn geloof te komen en 

daarin voor God te staan. 
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Uit de Schriften  

DEEL XXIII No. 5 MEI 1951 

Tot nuttige Stichting 
No. 5. 

 

DE WEG DER WAARHEID VERKOREN. 

Ik heb verkoren de weg der waarheid, uw rechten heb 

ik mij voorgesteld.                                   Ps. 119: 30. 

 

De gelovige die in beginsel door God is levend gemaakt, weet dat hij blind was en nu ziet en dat hij 

in het rijk der waarheid geplaatst is. Hij zal tevens erkennen dat hij nog lang niet alle waarheid ge-

grepen heeft, maar nog veel te leren heeft. Hij weet tevens waar de bron is. Mocht hij in het begin 

soms denken dat hij spoedig alles zal verstaan, blij als hij is door het werk Gods in hem, gaandeweg 

gaat hij zien dat het een weg is, die hem steeds verder voert en steeds meer inleidt in de waarheid. 

De Heilige Geest leidt hem die weg op en hij doet dan de keuze die we in Ps. 119 vinden: „Ik heb 

verkoren de weg der waarheid”. 

 

Waarheid is voor de gelovige echter geen beschouwing. Zeker, ze gaat niet buiten het verstand om. 

Toch gaat ze dieper. Ze omvat mede de ikheid, de diepste kern van ons wezen, het centrum waaruit 

het verstandelijk-, het gevoels- en het wilsleven opkomt en waarin deze hun eenheid hebben. Het 

verkiezen van de weg der waarheid omvat mede het gevoels- en het wilselement. De waarheid 

wordt met blijdschap aanvaard (1 Kor. 13: 6b) en de weg der waarheid vol vreugde ingeslagen met 

de vaste wil er in te volharden, omdat ze de gehele persoon in beslag neemt. 

 

Het pad der waarheid is allereerst het blijven in het Woord. Dan, het verstaan er van, vervolgens de 

bevrijding er door. Joh. 8: 31, 32. 

 

Christus getuigt dat het Woord de waarheid is. Joh. 17: 17. Het pad der waarheid begint met het 

woord Gods. Alleen dit is volkomen waar. Het is geen wonder dat hij, die de vader der leugen is, 

steeds weer heeft geprobeerd het Woord weg te kritiseren. Eerst ruw- en plompweg door het te loo-

chenen, nu meer verfijnd door de hogere Kritiek. Hij die uit God geboren is, hoort de woorden Gods 

en zij zijn hem tot steun, bemoediging, troost. 

Het meer en meer verstaan van het Woord leidt tot het pad der waarheid. Bij de een loopt dit zo, bij 

de ander weer anders. God leidt veelvoudig genuanceerd in, in Zijn Woord. Maar hoe ook door 

Hem toegepast, het is steeds waarheid, en Gods kind bewandelt gaarne het pad der waarheid. 

 

De waarheid maakt vrij. Dit streelt het gevoel, versterkt de wil, doet steeds om meer verlichting 

vragen. De waarheid maakt vrij van de leugen die ons alom omringt, daar we op het terrein zijn van 

de Leugenvader, ze maakt vrij van eigen dwaze inzichten, van tradities, van overgeërfde leer, van 

vrees voor God, van twijfel, van al wat van God af houdt. En steeds meer gaat men zich Gods ge-

tuigenis inleven. En dit inleven leidt ertoe steeds meer de God der waarheid te leren kennen in 

Openbaring van Zijn Zoon die getuigt dat Hij de waarheid is.     P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 35. 

4. DE HERE BIDT VOOR ZICHZELF (2). 

                              En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en 

                                            waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt,  Vs.3. 

De term „het eeuwige leven” heeft meer dan één betekenis. We gaan die nu niet in bijzonderheden 

na, dit zou hier niet passen; we wijzen er echter op want pas zo ontgaat men de verwarring die ook 

hierin heerst. 

 

Hier betekent de term: zekere kennis. Deze betekenis heeft hij vaak bij Johannes. Zie 3: 36; 4: 14; 5: 

24, 39; 6 ; 47, 54, 68; 12: 50; 17: 2, 3. Het is vanzelf niet alleen verstandelijke kennis, het is die 

kennis van God en Christus die voortvloeit uit de geboorte van Boven, van een in gemeenschap 

treden met God, van een uit de duisternis overgaan in het licht. 

 

,,De enige waarachtige God”. Zo heet God in tegenstelling tot het Heidendom. Hier komt nog iets 

bij. Ook het Jodendom had Godskennis, maar geen kennis aan Christus. En ook deze is nodig. Pas 

wie Beiden kent, althans in beginsel, is uit God geboren, 1 Joh. 5: 1. Men moet God kennen in het 

aangezicht van Christus en Christus zien en belijden als de Zoon van de levende God. Het is deze 

kennis van de enige waarachtige God en van Diens eniggeboren Zoon die de belofte van het eeuwi-

ge leven inhoudt. 

„Jezus Christus”. Zo noemt Hij zich. Jezus is: Behouder (Zaligmaker), Christus is: Gezalfde. Beter 

dan iemand voelt Hij wat die namen in zich hebben. God zelf heeft ze Hem gegeven. Het is de eer-

ste en laatste maal dat Hij Zelf deze namen gebruikt en tot één naam samenvoegt. De eerste is Zijn 

eigennaam, de andere drukt een volheid uit die geen ander gezegd kan worden te bezitten; hij is de 

korte inhoud van al wat Hij gedaan heeft, de titel die alle ambten samenvat, die Hem reeds toege-

kend wordt door de Engel (Lk. 2: 11) in Bethlehems stal, die doorgaat in Zijn lijden (Lk. 24: 26), en 

doorklinkt tot aan Gods Rechterhand (Ef. 1: 20). Christus is het volkomen werktuig waardoor alles 

wat God wil tot stand komt, is Degene die alles vermag, die gezalfd is tot elk ambt dat nodig is om 

de dingen bij God en voor God te doen. In een woord, de naam van Hem die ten volle de Zoon is 

van Gods welbehagen. Ja meer, Hij is Christus, de Here, één der O.T. Jahweh’s. 

 

Zijn discipelen hebben die naam: „Jezus Christus” in hun zielen ingeprent. Direct horen we van 

hem op het Pinksterfeest. In deze naam doopt Petrus (Hand. 2: 38) en doet hij zijn eerste wonder 

(Hand. 3: 6). In Hand. komt hij 9 maal, in Rom. 18 maal, in 1 en 2 Kor. 13 maal voor. In totaal 113 

maal, het meest van alle termen met uitzondering van de naam Christus zonder bijvoeging, die meer 

dan 200 maal voorkomt. 

 

Johannes geeft een mooie weerklank van Christus’ uitspraak in de woorden: „Wij weten dat de 

Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de Waarachtige kennen; en 

wij zijn in de Waarachtige en in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het 

eeuwige leven”, 1 Joh. 5: 20, 21. 

 

Christus spreekt van Zichzelf in de derde persoon. Staande voor des Vaders troon, objectiveert Hij 

Zichzelf. Het beeld van de Zoon Gods die in Hem verwezenlijkt is, staat voor Zijn geest. Hij aan-

schouwt Zichzelf en stelt Zichzelf aan de Vader voor. Hij is voor Zijn eigen geloven en aanschou-

wen objectief geworden, Hij benoemt Zich, voor de Vader staande, met Zijn gewone menselijke 

benaming. Daarna niet meer, dan is het „ik” en „mij” en zonder die terughouding welke altijd eni-

germate in het gebruik van de derde persoon ligt, vloeit nu het Zoonshart onbedwongen en vrij in 

dat des Vaders over.          P. 
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Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 5. 

7. De geschiedenis van de olijfboom. 
 

De Schrift spreekt op symbolische wijze van verschillende bomen. Zo is er sprake van vier bomen 

in het negende hoofdstuk van Richteren: 

 

1.- De olijfboom (vs. 8) die olie voortbrengt (vs. 9). 

2.- De vijgenboom (vs. 10) die zoetheid en goede vrucht levert (vs. 11). 

3.- De wijnstok (vs. 12) die wijn geeft (vs. 13). 

4.- De doornstruik (vs. 14). 

 

Uit andere Schriftplaatsen blijkt dat die bomen Israël (of zijn vertegenwoordigers) voorstellen. (Joh. 

15)  

Ziehier b.v. enkele teksten die over de olijfboom handelen: 

 

Jer. 11: 16: „De Here had uw naam genoemd een groene olijfboom, schoon van liefelijke  

         vruchten”. 
Hos. 14: 7: „Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des  

        olijfbooms”. 
Hab. 3: 17: „Dat het werk des olijfbooms liegen zal”.  

Zach. 4: 14: „Deze zijn de twee olietakken”, namelijk Zerubbabel en Jozua, die het volk Israël  

          vertegenwoordigen. 

Op. 11: 3, 4: „Mijn twee getuigen... deze zijn twee olijfbomen”. 

 

De olijfboom stelt de geestelijke voorrechten van Israël voor, vermeld in de volgende twee plaatsen: 

 

„Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle 

manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd”. (Rom. 3: 1, 2). 

 

„Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbon-

den, en de wetgeving, en de dienst van God en de beloftenissen”. (Rom. 9:4). 

 

Vooral Rom. 11 spreekt uitvoerig over de olijfboom. Paulus richt zich hier tot de volken, wier 

Apostel hij is, en noemt hen een wilde olijfboom (vs. 17). Groepen uit de volken vormen de „tak-

ken” van die olijfboom (vs. 24), welke ingeënt worden in plaats van sommige takken van de tamme 

olijf (17, 24). Hij spreekt dus zowel over groepen uit Israël, waarover de verharding gekomen is (vs. 

25), die niet in Christus geloven, als over groepen uit de volken, die nu deel hebben aan de wortels 

en de vettigheid van de olijfboom (vs. 17). De wilde olijf stelt de volken in hun geheel voor, de 

tamme olijf stelt geheel Israël voor. De wortel kan een voorstelling zijn van de abrahamietische 

beloften, die zowel Israël als de volken betreffen. De volken hadden steeds allerlei natuurlijke zege-

ningen ontvangen (Hand. 14: 17), maar God heeft ze hun eigen weg laten volgen, in afwachting dat 

Israël zijn taak zou kunnen uitvoeren. Ze waren dus in die tijd „zonder Christus, vervreemd van het 

burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en 

zonder God in de wereld” (Ef. 2: 12). Israël stond toen op het voorplan, en we hebben gezien hoe 

de Here zelf zich alleen tot dit volk richtte. Het moest zich eerst bekeren alvorens de volken tot ze-

gen te kunnen zijn. 
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Rom. 11 geeft ons een door God ingegeven beeld van de toestanden gedurende de periode der Han-

delingen. Getrouw aan de abrahamietische beloften, heeft God eerst het volk Israël willen toeberei-

den, en liet Hij de volken voorlopig ter zijde. Maar omdat dit volk weerspannig was en niet geloof-

de dat Jezus de Christus is, maakte het zijn verkiezing niet vast en vertraagde zo het zich uitspreiden 

der wedergeboorte over de wereld. Ten dele om Israël tot jaloersheid te verwekken (Rom. 10: 19; 

11: 11), liet God nu groepen uit de volken deel hebben aan de abrahamietische zegeningen, om zo 

te zeggen, vóór de normale tijd. 

Het is zeer belangrijk er rekening mee te houden dat de olie, dus de „vettigheid” van de olijfboom, 

steeds betrekking heeft op iets geestelijks. De olijfboom symboliseert daarom alleen geestelijke 

zegeningen en heeft niets te stellen met nationale voorrechten. Indien de volken dus beginnen deel 

te hebben aan het geestelijke, is er geen sprake van dat ze Israël zouden gaan vervangen, en nog 

minder dat de nationale beloften aan Israël nu voorgoed te niet gedaan zouden zijn. Gedurende de 

gehele tijd der Handelingen blijft Israël nog bestaan als olijfboom, als vijgenboom, als wijnstok, 

zelfs al zijn zekere delen van dit volk reeds afgesneden van de bron der geestelijke zegeningen. An-

dere kunnen reeds deel hebben aan deze zegeningen, maar niemand vervangt het uitverkoren volk 

op nationaal, sociaal of godsdienstig gebied. 

Gedurende het Koninkrijk op aarde, zal Israël in zich Kerk en Staat verenigen. Zij die gedurende de 

tegenwoordige bedeling Israël beweren te vervangen, zouden een „koninklijk priesterdom” moeten 

vormen (1 Petr. 2: 9) en de wereld in alle opzichten moeten besturen. Men ziet hoe verre men hier-

van verwijderd is. Al de tegenwoordige wereldconflicten zullen zich toespitsen tot de gebeurtenis-

sen van de tijd van de Antichristus. In plaats van sinds ongeveer tweeduizend jaar langzamerhand te 

verdwijnen en zo te voeren tot het „Koninkrijk Gods”, nemen die conflicten steeds in omvang en 

geweld toe. Hier heeft men een tastbaar bewijs van de grondfout van het christendom, die de plaats 

wil innemen van Israël. 

De enige Kerk, of Gemeente, naar Gods wil die een op aarde zichtbare gestalte zal hebben, is de 

Gemeente die de Here zelf zal oprichten in de toekomende aioon. Deze Kerk zal niet uit twee delen 

bestaan, een aardse en een hemelse, maar alle leden zullen op aarde zijn. De „deuren van de Hades” 

zullen haar niet te machtig zijn, want alle vroeger gestorven leden zullen opstaan. Het is de enige 

Gemeente die de Messias „mijn Gemeente” genoemd heeft. 

Gods Woord zegt niet dat de tamme olijfboom, de vijgenboom, of de wijnstok, met Pinksteren af-

gehouwen is. Israël alleen blijft, als volk, als koninklijk priesterdom, uitverkoren om op aarde de 

algemeenheid der volken tot zegen te zijn. Zodra Israël zich, als volk, zal bekeren, zal de Here het 

tot zijn aardse Gemeente maken (Mat. 16: 18). Deze zichtbare Gemeente is de Gemeente van het 

Nieuwe Verbond (Jer. 31: 31). Andere christenen, in de tegenwoordige periode of in de toekomst, 

zullen nooit een dergelijke zichtbare eenheid vormen. 

Gedurende de tijd der Handelingen bleven de Joden die, met sommigen uit de volken, reeds deel 

hadden aan de hemelse zegeningen, nog steeds Joden op nationaal gebied, al waren ze geestelijk 

geen Joden meer. De Joden die in Christus geloven, maar tot de aardse sfeer blijven behoren, vor-

men het „Israël Gods” (Gal. 6: 16); zij zijn de echte Israëlieten (Rom. 2: 28; 9:6). 

De volken werden dus niet op de tamme olijfboom ingeënt om Israël uit te schakelen, maar deze 

verrichting heeft tot doel Israël te behouden als volk. Het was de laatste poging om ze, door jaloers-

heid, aan te zetten zich te bekeren en zo het Koninkrijk op aarde te verwezenlijken. De olijfboom 

bleef dus nog steeds bestaan. 

Het kan nuttig zijn te doen opmerken, dat men in Rom. 11 ; 11, in plaats van „val”, „misdaad” moet 

lezen (in de zin van een daad die het doel doet missen). Het Grieks heeft „paraptoma”, dat dikwijls 

door „misdaad” vertaald wordt (b.v. Rom. 5: 15). Hun misdaad was hun gebrek aan geloof in Chris-

tus: zo misten ze hun doel. Het was om reden van hun ongeloof dat de takken werden uitgehouwen. 

(Rom. 11: 20). 

In het vierde hoofdstuk hebben we gezien hoe de vertegenwoordigers van Israël achtereenvolgens 

in de grote centra hun Messias verworpen hebben. De voornaamste „takken” die van de olijfboom 
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werden afgehouwen, waren: een groep uit Jeruzalem (Mat. 13: 11, 15); uit Antiochië (Hand. 13: 46, 

51); uit Korinthe (Hand. 18: 6); uit Efeze (Hand. 19: 9) en ten slotte uit Rome (Hand. 28: 26—28). 

Men vindt hier de vervulling van Jes. 6: 9. We herhalen dat wilde takken in hun plaats worden inge-

ent (Hand. 13: 48; 18: 10; 19: 10) om deel te hebben aan de geestelijke zegeningen der abrahamieti-

sche beloften, maar niet aan de nationale, sociale of godsdienstige voorrechten van Israël. 

Hoe eindigt nu de geschiedenis van de tamme olijfboom? De laatste natuurlijke tak werd te Rome 

afgehouwen, op het einde van de periode der Handelingen. Israël werd toen volledig als volk ver-

worpen. Sinds die tijd is de olijfboom (en daarmee ook al de andere symbolische bomen, die dat-

zelfde volk op verschillend gebied voorstellen) uitgehouwen en in het vuur der verdrukking gewor-

pen, omdat hij geen goede vruchten voortbracht (Mat. 3: 10). 

Alleen de wortel bleef, als we deze kunnen aanzien als voorstellende de abrahamietische beloften. 

Zo kwam men dan tot de tegenwoordige toestand, die we meer van nabij zullen onderzoeken in het 

tweede deel van dit werk. 

Zolang Israël niet opnieuw als Gods volk hersteld is, kan men het symbool der bomen niet meer 

gebruiken. Er bestaat dan geen boom en ook geen takken. Er zijn alleen individuele personen, die 

door hun geloof deel kunnen hebben aan de geestelijke zegeningen. De tegenwoordige gelovigen 

zouden hoogstens voorgesteld kunnen worden door kleine twijgjes die uit de wortel opschieten. 

Maar we zijn nog niet gekomen tot het einde der geschiedenis. Eens zal de olijfboom weer opgroei-

en en zijn takken zullen zich uitspreiden in heerlijkheid en goede reuk (Hos. 14: 6, 7). Na zijn beke-

ring, zal Israël zich inderdaad al de beloofde zegeningen op aarde toe-eigenen en ze doorgeven aan 

de volken. 

Het symbool van de olijfboom kan ons helpen in te zien welk enorm verschil er bestaat tussen de 

toestanden gedurende de tijd der Handelingen en die van onze tijd. Al wat persoonlijk en geestelijk 

toepasselijk is in de boodschappen der profeten, van de Here, van de Apostelen en van Paulus, blijft 

steeds onontbeerlijk voor elke mens, maar alles wat in verband staat met het nationale, sociale en 

godsdienstige leven van Israël, houdt op te bestaan: zo b.v. elke zichtbare Gemeente, alle godsdien-

stige ceremonieën, alle sociale voorschriften die aan Israël gegeven werden. Ook houdt de ver-

vulling der profetie tijdelijk op. 

 

Na de tijd der Handelingen komt men tot de bedeling der Verborgenheid, die in heerlijkheid over-

treft wat aan Abraham beloofd werd en waarover we in het tweede deel zullen handelen. 

 

Indien onze visie juist is, ten minste in de grote lijnen, zal men inzien dat de zo verspreide gedachte 

dat de „Gemeente” Israël vervangt, overal verwarring en strijd moet verwekken, vooral als het gaat 

over zichtbare instellingen en organisaties. 

8. De Rechtvaardiging. 

In HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben we er reeds op gewezen, dat het nodig is onderscheid 

te maken tussen de vergeving der zonden en de rechtvaardiging. De gelijkenis van de koning en der 

dienstknechten (Mat. 18: 23-35) heeft ons geholpen duidelijk in te zien hoe God handelt met de 

zondaar. 

 

Zodra iemand zich tot Hem keert en zijn eigen onmacht erkent, wil God hem vergeven, d.w.z. voor-

lopig niet verlangen dat hij zijn schuld moet betalen. De vergeving is dus, allereerst, voorwaarde-

lijk: eerst moet de zondaar in God geloven en zich tot Hem keren. De vergeving is ook tijdelijk of 

voorlopig: ze kan teruggetrokken worden. Inderdaad, als de zondaar misbruik maakt van Gods 

goedheid en niet handelt in overeenstemming met de genade hem bewezen en de mogelijkheden 

hem gegeven, verlangt God weer de strikte voldoening der schuld. 

 

Hij wiens zonden alleen „vergeven” zijn, is nog niet gerechtvaardigd. Hij blijft, naar zijn positie, 

een zondaar. Iemand is gerechtvaardigd, als men bevindt, en dus ook verklaart, dat hij onschuldig 
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is. Een schuldige kan wel vergeving ontvangen, maar kan niet rechtvaardig genoemd worden. Een 

rechtvaardige heeft geen vergeving nodig. De vergeving kan aan de schuldige toelaten zijn leven 

opnieuw in te richten, maar wist het verleden niet uit: hij blijft steeds schuldig voor wat hij gedaan 

heeft. Alleen de dood kan alles uitwissen. 

Dit zijn eenvoudige waarheden, die van groot belang zijn om het onderwijs van Paulus goed te be-

grijpen en niet af te wijken van de Schriftuurlijke weg der behoudenis. 

Het O.T. heeft ons geleerd dat de Here de schuldige niet voor onschuldig houdt (Ex. 34: 7). Is dit 

anders in het N.T.? Laten wij dit nauwkeurig onderzoeken. 

De brief aan de Romeinen leert ons dat de mens gerechtvaardigd wordt door middel van het geloof 

(Rom. 3: 28). Het geloof is geen werk (Rom. 4: 4, 5) maar een genade. Nooit leest men in de Schrift 

dat de rechtvaardiging veroorzaakt wordt door het geloof van de mens in de zin dat dit geloof zelf 

rechtvaardigt. Gods Woord leert dat het geloof een middel is om tot de rechtvaardiging te komen. In 

zich zelf heeft ons geloof geen waarde, het kan alleen als middel dienen. 

Het vierde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen legt niet uit hoe het geloof, dat op zichzelf on-

machtig is, tot de rechtvaardiging kan leiden. 

Het vijfde hoofdstuk zegt iets meer: „We worden door zijn bloed gerechtvaardigd” (Rom. 5: 9). De 

ware oorzaak ligt dus in Christus, en meer bepaald in zijn bloed. 

Maar de volledige oplossing vindt men pas in het zesde hoofdstuk, waar we de volgende uitdruk-

kingen tegenkomen:  

„der zonde dood” (vs. 2, 10). 

„het is in zijn dood dat we gedoopt zijn” (vs. 3). 

„indien we één plant met Hem geworden zijn” (vs. 5).  

„onze oude mens is met Hem gekruisigd” (vs. 6). 

„met Christus gestorven” (vs. 8). 

 

Daarbij zegt het zevende vers uitdrukkelijk: 

„Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde”. 

Er is dus maar één middel om tot de rechtvaardiging te komen: de dood, de dood ten opzichte van 

de zonde, de kruisiging van de oude mens, d.i. van wat we ,,in Adam” zijn. En het geloof in Chris-

tus (dat verder reikt dan het geloof dat Jezus de Christus, of Messias is) is het enige middel dat ons 

toelaat, door onze gemeenschap met Hem, op zodanige wijze te sterven. Door die dood is het verle-

den uitgewist, en het nieuwe schepsel heeft deel aan de rechtvaardigheid van Christus. 

Als men de positie aanziet, die men dan voor God inneemt, is de in-Christus-gelovige geen zon-

daar meer, maar een rechtvaardige. 

 

Uit het vorige blijkt hoe belangrijk het is goed te onderscheiden tussen geloof en geloof. Daarom 

hebben we hierop de nadruk gelegd in ons werk DE WEG DER BEHOUDENIS. Gods Woord zelf 

geeft dit onderscheid aan en toont dat gelijk welk geloof niet tot de rechtvaardiging voert. Alleen 

Paulus spreekt over het geloof „in Christus-Jezus”, dat behoort bij de hemelse sfeer van zegening. 

 

Dit geloof houdt in, een volledige overgave van zichzelf en van al wat in verband staat met Adam, 

dus met de toestand waarin we geboren zijn, met de „oude mens”. We mogen onszelf niet langer 

inbeelden onafhankelijk van God te zijn, als het ware het centrum der wereld te zijn, eigen wil en 

gedachte volgen, en in eigen kracht alles proberen te doen. 
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„Maria". 

DE MOEDER ONZES HEREN 

 

door G. J. P. 
 

Maria, de moeder van onze Heren Jezus, heet eigenlijk Mariam. In tegenstelling met de andere vijf 

Maria's die we in de Schrift vinden (zie de bladvulling van het U.d.S. nummer van Jan. ’51), staat er 

in de grondtaal steeds „Mariam”. Dit is de Griekse vorm voor „Mirjam”. 

 

Deze naam komt 19 maal in het N.T. voor en wel als volgt: 

5 maal in Mt.: 1: 16, 18, 20; 2: 11; 13: 35; 1 maal in Mk.: 6: 3; 12 maal in Lk.: 1: 27, 30, 34, 38, 39, 

41, 46, 56; 2: 5, 16, 19, 34; 1 maal in Hand.: 1: 14. De term „het Kindeke en zijn moeder” vinden 

we 5 maal, alleen in Mt.: 2:11, 13, 14, 20, 21; de benaming „moeder van Jezus” vinden we alleen 

in Joh. 2: 1, 3 en Hand. 1: 14, die van „moeder mijns Heren” alleen in Lk. 1: 43. Verder vinden we 

de voornaamwoordelijke aanduiding van „uw”, „mijn” en „zijn moeder” in Mt. 12: 46, 47, 48, 49, 

50; Mk. 3:31, 32, 33, 34, 35; Lk. 2 ; 33, 34, 43, 48, 51; 8: 19, 20, 21; Joh. 2: 5; 19: 25, 26. 

 

De term „moeder Gods” waarvan Rome telkens spreekt, ontbreekt ten enenmale in de Schrift. 

 

Als we de genoemde teksten nagaan, blijkt, dat we Mariam bij 12 gebeurtenissen aantreffen, n.1. bij 

de aankondiging der geboorte van Christus door Gabriël, in Zacharias’ huis, bij Christus’ geboorte 

in Bethlehem, bij de komst der Wijzen, bij de voorstelling in de tempel, bij de vlucht naar Egypte, 

bij de terugkeer uit Egypte, bij Christus eerste tempelgang, op de bruiloft te Kana, bij zekere gele-

genheid toen Christus predikte, bij het kruis, in de vergadering der 120 na de hemelvaart. Wij willen 

deze alle nagaan. 

1. De aankondiging van Christus’ geboorte. 

 

De eerste maal dat we Mariam in de heilsgeschiedenis vinden, is in Nazareth, waar de engel Gabriël 

haar de geboorte van Christus aankondigt. Hij geeft haar de rijke belofte, dat haar Zoon de Zoon des 

Allerhoogsten genoemd zal worden en dat Hij over het Huis Jakobs (d.i. Israël) zal regeren in de 

(toekomende) eeuwen. (Grondtekst van Lk. 1: 31-33; niet: ,,in der eeuwigheid”, zoals de St. Vert. 

het heeft). En als hij haar daarna op kiese wijze de mysterieuze ontvangenis heeft meegedeeld, on-

derwerpt Mariam zich als Israëlitische vrome geheel aan Gods beschikking en zegt; „Zie de 

dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord”. 

Volgens Rome wordt Maria met dit „mij geschiede”, Gr.: „het moge zo komen”, medeverlosseres. 

Het ziet hierin Maria’s vrije beslissing. Zij wordt gekend en gevraagd in het plan en daarop geeft zij 

haar toestemming. Op uitnodiging van Gods engel wordt zij als het ware Gods Bruid om daarna de 

Moeder Gods te worden. Rome vergeet echter dat de Here alles reeds bepaald heeft. „Gij zult be-

vrucht worden, gij zult een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, God 

zal hem de troon van zijn vader David geven, Hij zal koning zijn, Zijns Koninkrijks zal geen 

einde zijn”. Steeds dit Goddelijk „zullen”. God vraagt niet of de mens hierin een beslissing wil ne-

men. Het zal zo zijn naar Zijn Woord. Of de mens dit al of niet aanvaarden wil. Men denke aan Sa-

rai en Zacharias. En wat Maria betreft, zij wordt niet begenadigd na haar „mij geschiede”, zij is het 

reeds daarvoor. „Wees gegroet, gij begenadigde” Vs.28. En nog voor haar „Mij geschiede”, klinkt 

het reeds: „de Here is met u”. 

In Gods heilswerk gebeurt alles van Godswege. Naar de wil des mensen wordt hier niet gevraagd; 

deze wordt alleen bereid gemaakt er zich aan te onderwerpen, hetzij vroeg of laat. Bij Maria was dit 

vroeg, bij Zacharias pas later. Dit is begenadiging. ,,Wees gegroet, gij begenadigde”. Maria’s mee-

betrokkenheid is: begenadiging. Zo blijft God de Ene en Enige Behouder. Hij geeft deze Zijn eer 
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aan geen mensenkind. Ook niet aan Maria. 

 

2. In Zacharias’ huis. 
3.  

Enige tijd later vinden we haar bij haar nicht Elisabeth op bezoek. Als zij bij haar binnentreedt, be-

groet Elisabeth haar met grote stem en noemt haar ,,de moeder mijns Heren”. 

 

De term „moeder Gods” kent de Schrift niet. Men zal mogelijk vragen: Is er nu zoveel verschil tus-

sen de termen ,,moeder Gods” en „moeder mijns Heren”, want is die Here niet God? Zo gesteld 

geven we dit toe. Maar de term „moeder Gods” drukt iets anders uit. Het is een benaming die op-

gekomen is toen de Kerk begon te verroomsen en toen de Kerkvaders een dogmatiek ontwikkeld 

hadden die niet Schriftuurlijk is. De Oude Kerkvadertheologie ziet in Christus een Godmens, één 

die God en mens tegelijk was, één die alles wist en alles deed uit eigen Goddelijke kracht. Hiervan 

weet de Schrift niets. Maria heeft dan ook geen God gebaard maar een Kindeke. En dat Kindeke 

was toen geen God meer maar was vlees geworden. Zeker, Zijn Ik was het Ik van het Beeld Gods, 

maar de tweede Persoon der Drie-eenheid, geheel ontledigd was, geheel neergedaald tot de men-

senwereld en in Maria’s schoot als kiem ontvangen. Wij belijden de vleeswording van het Woord. 

Dat getuigt van Zichzelf dat Hij toen een mens was. Zie Joh. 8: 40. 

 

In Zacharias’ huis spreekt Maria haar lofzang uit. Staat zij in het geslachtsregister van Mt. 1 naast 

Thamar en Ruth, met haar lofzang evenaart zij Samuels moeder Hanna. Als we hem nader ontleden, 

vinden we: 

 

A1 Vs.46-49 Gunsten aan haar zelf bewezen. 

       B1 Vs.50 Gunst over allen die Hem vrezen. 

A2 Vs.51-53 Gunsten aan anderen. 

   B2 Vs.53, 54 Barmhartigheid aan Israël. 

 

Maria prijst God dat Hij, haar Behouder, haar nederige staat heeft aangezien. Afstammeling uit het 

Daviedische Huis, uit de lijn van Nathan, een van Davids zonen, is zij nu een arme maagd. Toch 

zullen alle geslachten haar gelukkig prijzen vanwege de grote dingen die God aan haar gedaan 

heeft. En dit niet alleen: Zijn barmhartigheid is ook van geslacht tot geslacht over degenen die Hem 

vrezen. Daartegenover staat dat Hij machtigen, zoals de vorsten der wereldrijken, van de tronen 

heeft afgetrokken en nederigen heeft verhoogd. Zo de lijn van Nathan van wie we in het O.T. niets 

lezen. Hongerigen, geestelijk begerigen naar Zijn heil, heeft Hij met goederen vervuld, rijken, die 

alles schenen te bezitten zijn weggezonden. Zo de wereldheersers. En zeker ook wel de rijken uit 

Israël. Dan ziet Maria de nationale belofte die nu door dit machtige feit van de geboorte van Da- 

vids grote Zoon naderbij komt: Hij heeft Israël, Zijn knecht opgenomen om Zijn barmhartigheid te 

gedenken ,,in eeuwigheid” d.i. in de toekomende, de Messiaanse eeuw en dat overeenkomstig de 

aan Abraham en zijn zaad gedane beloften. 

 

Het is een mooie lofzang, uiting van de geest van een vrome vrouw uit Israël. Dit moet men wel in 

het oog houden. De vernedering der hogen, vs.52b, is voorzegd in Ez. 21: 26 en betreft Jechonia en 

in hem de Salomonische lijn; de verhoging der nederigen is het op de troon zetten van Eén uit 

Nathans lijn. Vs.53 is ontleend aan Ps. 107: 9. De geslachten van vs.48 en 50 zijn allereerst Israëls 

geslachten; de vervulling der beloften zijn die welke t.o.v. Israël gegeven zijn; ze zijn voor de toe-

komende eeuw. 

 

Maria heeft als Israëlitische geen boodschap voor de wereld. Ze is O.T. vrome vrouw en heeft, naar 

we verder zullen zien haar Zoon niet begrepen. Deze zang is haar eerste en haar laatste ons meege-

deelde. Nooit horen wij meer iets van haar in deze of gelijksoortige geest. Dit is wel zeer opvallend. 
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3. Bij Christus’ geboorte. 

De derde maal vinden we Maria bij Christus’ geboorte. Maar van haarzelf horen we niets. De enge-

len zingen hun loflied, de herders verheerlijken en prijzen God, Lk. 2: 14, 18 maar van Maria staat 

alleen, dat zij de woorden der herders in haar hart bewaarde en overlegde. Dit is zeer zeker goed 

geweest, maar van een nieuwe lofzang van haar lezen we niet. 

 

4. De voorstelling in de tempel. 

Ook bij de voorstelling in de tempel, als Anna de Here belijdt en Simeon zijn lofzang doet horen, 

vernemen we van Maria geen woord. Was zij onder de indruk der woorden: „een zwaard zal door 

uw zelfs ziel gaan?” Mogelijk wel. Uiten doet zij zich echter niet. 

Deze woorden van Simeon wijzen op een diep gevoelde smart die zodanig prangt, dat zij on-

draaglijk is. We zien dit dan ook bij het kruis. Maria moet weggeleid worden eer het ergste komt. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 16. 

„Gedoopt tot in Christus”. 

Hoe komt men daartoe? Door in Christus ingedoopt te worden, zegt de apostel. Hij zegt niet: door 

in de naam van Christus gedoopt te worden. Dat zou de waterdoop aangeven. Het gaat hier echter 

over een andere doop, over de doodsdoop, de doop in Christus’ dood waarover ook Rom. 6 spreekt. 

De doop in de naam des Heren is een waterdoop, die in Christus Jezus is de doodsdoop. De ene is 

uiterlijk, de andere innerlijk; bij de eerste wordt men door onderdompeling als in water begraven, 

bij de andere wordt men met Hem begraven in Zijn dood. ,,Of weet gij niet dat, zo velen wij in (tot 

in, eis) Christus Jezus gedoopt zijn, wij in (tot in, eis) Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn met Hem 

begraven door de doop in (tot in, eis) de dood” Rom. 6: 3, 4a. 

Die tot in Christus Jezus gedoopt zijn, doen Christus aan. Als een kleed worden zij met Hem be-

kleed. Dat is met Zijn gerechtigheid. En daarin staat men dan voor God. 

 

,,Gij”. Er is in vs. 26 iets eigenaardigs. Paulus gaat ineens van het „wij” over in het „gij”. „Want gij 

allen zijt zonen van God”. Hier spreekt hij de gehele groep aan. Jood en Heiden zijn er in vervat. 

Allen die tot in Christus Jezus gedoopt zijn. Ter verduidelijking, om geen misverstand te laten, 

schrijft hij er nog bij: „In Hem is geen Jood noch Griek, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw, 

want gij zijt allen een in Christus”. 

 

Dit „gij" noopt ons om het-tot-zoon-stellen nog van een andere kant te bekijken. Er waren mannen 

die geen kinderen hadden. Ze namen dan dikwijls iemand tot zoon aan. Dikwijls waren dat slaven. 

Die werden dan tot zoon opgevoed, kregen dezelfde rechten als de echte zoon. En dit door een dia-

thèkè, een overeenkomst, een „verbond”, een wilsbeschikking. 

 

De Heiden was geen kind van God, zoals de Jood dit kon zijn. Maar God wil hem door het Paulini-

sche evangelie ook tot zoon aannemen. Hij verkrijgt hiermee dezelfde rechten als de Jood. De Jood 

werd van kind tot zoon gesteld, de Heiden werd door geloof tot in Christus (waartoe de Jood ook 

eerst moest komen) door de daaropvolgende rechtvaardiging (waartoe de Jood eveneens moest ko-

men) tot zoon aangenomen. En de gehele groep heet „gij”. 

 

Geestelijk ligt de zaak dieper. De „blinde Heiden” moet zich eerst tot God bekeren van de duisternis 

tot het licht, van de macht van de satan tot God; dan vergeving van zonden ontvangen en gerecht-

vaardigd worden. Eerst zo kan hij in de zoonsstand gezet worden. De slaaf bij Grieken en Romeinen 

ontving eerst een opvoeding, de man die hem tot zoon aannam waardig. Zo is er bij de Heiden eerst 

de genade die hem tot in Christus doet geloven, en daarna de overvloed der genade die tot recht-

vaardiging leidt. 
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Velen in onze dagen zijn kerkelijk of godsdienstig opgevoed en geloven in Christus, maar bevinden 

zich in zekere zin onder de wet. Beter nog, zijn er onder gebracht. Hiervan moeten zij verlost wor-

den. Anderen, uit de wereld gegrepen, moeten eerst in Christus gaan geloven. Beiden moeten tot in 

Christus Jezus gedoopt worden, in Zijn dood ingeplant worden, Rom. 6: 5; willen zij zonen Gods 

worden. 

 

„Gij zijt allen één in Christus Jezus”, zegt vs.28b volgens de St. Vert. Maar de twee oudste hand-

schriften, de Alexandrinus en de Sinaïticus hebben hier: „Gij allen zijt van Christus”. Deze lezing 

spreekt dan niet van de eenheid in Christus maar van het Hem ten eigendom zijn. Het volgende 

schijnt er op te wijzen dat dit de juiste lezing is: „Indien gij van Christus zijt, zijt ge ook zaad van 

Abraham". Alleen het „want” geeft enige moeilijkheid, dit toch verklaart meer de samenvatting 

van vs.28a dan dat het een reden aangeeft om vs.29 neer te schrijven. Dat twee oude handschriften 

het zo lezen, geeft grond om het zo te aanvaarden. 

 

„Zaad van Abraham”. 

Vs.29 is ook een eigenaardige uitspraak. „Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt ge ook zaad van 

Abraham en erfgenamen naar de belofte.” Men zou denken dat Paulus het bij zijn betuiging: „Gij 

zijt van Christus” zou laten. Maar nee, hij leidt terug tot de belofte aan Abraham gedaan, tot het 

gezegend worden met de gelovige Abraham. Wie van Christus is, is daarmee tevens zoon van 

Abraham en dus erfgenaam. Hij heeft dan de belofte tot basis van zijn rechtvaardiging en van zijn 

zegening. Geen wetswerken maar het woord dat 430 jaar voor de wet werd gesproken. Daarom 

noemt Paulus hen: (zonen) van Abraham. 
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Uit de Schriften  

DEEL XXIII No. 6 JUNI 1951 

Tot nuttige Stichting 
No. 6. 

VRIJ - EN TOCH DIENSTBAAR. 

Die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.     1 Kor. 7: 22b. 

 

De hele geschiedenis door vinden we personen die zekere groepen of volken vrij wilden maken of 

machtige bewegingen die tot bevrijding opriepen. Om niet meer te noemen vinden we die in het 

Heidense Rome, in de Hoekse en Kabeljauwse twisten, in de strijd om de afschaffing der slavernij. 

En in onze dagen om bevrijding van „koloniserende” regeringen, van dictatuur en wat dies meer zij. 

 

Maar wat dan? Vrijheid te zoeken omdat ons natuurlijk temperament slavernij of knechting veraf-

schuwt, kan onder een schone leus zijn: voldoening van het vlees te zoeken. Of we dan het boven-

genoemde en soortgelijke strevingen als vleselijk veroordelen? Neen. Er is ook zekere mensen-

waarde die haar recht moet hebben omdat God deze ingeschapen heeft. Maar als vrijmaking niet 

verder leidt dan puur in het menselijke genieten, dan heeft ze alleen tijdelijke waarde, op zichzelf 

niet verkeerd, maar toch tekortschietend t.o.v. Gods wil. Hij toch wil alle vrijen, vrijgevochtenen, 

vrijgemaakten, enz. maken tot slaven, St. Vert.: dienstknechten. Maar van een unieke Heer en 

Meester: van Christus. 

 

In wezen zijn alle mensen slaven. Slaven der zonde. Daarbij onderworpen aan de dood. Door Chris-

tus kan men vrijgemaakt worden. Maar dit leidt tot een nieuwe „slavernij”. Men verandert van 

meester. Maar het is een bovenmenselijke verandering. In plaats van der zonde en de dood dienst-

baar te zijn, worden we het nu der gerechtigheid en het leven des Geestes. 

 

Gelukkig is hij die deze paradox verstaat. Hij toch is uit de oude schepping met zijn verslaving 

overgezet in de nieuwe met haar vrijheid. Want ware vrijheid is geen losbandigheid maar juist bin-

ding aan de hoogste wet: die der Liefde. Maar dit is in wezen geen slavernij. Slavernij is inbreuk 

maken op de wetten van ons wezen, hetzij door lichamelijke of geestelijke knechting. Maar de 

Liefde maakt vrij van al deze banden en handhaaft alleen de ware banden die tot ons wezen beho-

ren. 

 

Hoe meer wij slaven van Christus worden, des te meer worden we bevrijd, doordat de belemmerin-

gen der zonde verbroken worden. Eenmaal gebeurt dit ook t.o.v. de dood. Ook dit is een slavernij 

waaruit we verlost moeten worden. In het opstandinglichaam der gelovigen heerst deze niet meer. 

Dan kan ons wezen zich rijk en vol ontplooien en opgaan in God, die alleen gebonden is door inner-

lijke wetten. Niet door uiterlijke dwangregels. Zo zal ook ons wezen in de opstanding de hoogste 

wetmatigheid hebben en juist daardoor de hoogste vrijheid. 

 

Men worde steeds meer een slaaf van Christus. Deze Meester te dienen zal niemand ooit berouwen. 

Want Hij alleen maakt volkomen vrij.        P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 36. 

DE HERE BIDT VOOR ZICHZELF (3). 

 

                                                          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 Uzelven met de heerlijkheid die ik bij U had eer  

                                                         de wereld was.       Vs.4, 5. 

 

Welk een taal! Nooit heeft een mens zo gesproken zoals deze Mens. Waar is de reine die zijn oog 

niet behoeft neer te slaan voor het aangezicht van de Heilige Vader, voor Wie de hemelen zelfs niet 

zuiver zijn? (Job. 15: 15). Waar is de volmaakte die aan de eindpaal van zijn leven, dat ganse leven, 

zonder een gedachtenis van zonde, als een onbevlekte offerande der gerechtigheid aan God kan op-

dragen? Waar is de Mensenzoon die, in het aangezicht van de dood, zijn ganse levensgeschiedenis 

kan samenvatten in dat volheerlijke woord: ,,Ik heb U verheerlijkt op de aarde”? Zo kan alleen de 

Eniggeborene Gods spreken en het is een „Het is volbracht” voor dat van Golgotha. ,,Het werk heb 

ik voleindigd dat Gij mij gegeven hebt om te doen.” 

 

Is dit al Zijn werk? Neen, want Hij werkt tot nu toe. Maar het is het werk dat de Vader Hem op aar-

de had opgedragen. En het kruislijden dan? We vinden hier hetzelfde als in vs.11: ,,Ik ben niet 

meer in de wereld”. Christus overziet het werk dat nog te doen staat, het lijden dat Hij nog moet 

volbrengen, het is nog maar één dag. Dan is alles voorbij. Hij is zeker van Zijn zaak. Hij zal de uit-

gang volbrengen en roept reeds nu: De zege is daar, het werk is voleind! 

 

Evenals later Paulus voor zijn dood zei, dat de loop voleindigd was, zo deed dit de Voorloper en 

Voleinder der geloofs in nog veel verhevener zin voor hem. De wereld was in beginsel, door Zijn 

geloof, overwonnen. Over Golgotha heen ziet Hij naar de Olijfberg, meer nog, naar het zitten in 

Gods Rechterhand, krachtens (Ps. 110: 1) en als ware Hij reeds van de aarde verhoogd, als blikte 

Hij van de hemel neer op dit benedenrond terug, zo spreekt Hij tot de Vader en zo hoog verheft zijn 

geest zich, als ware Hij niet meer in de wereld. Men heeft opgemerkt dat in dit hele gebed geen 

dankzegging voorkomt. Maar, zulk bidden is meer dan danken, het is de hoogste blijdschap in God 

en ziet het geloof als in aanschouwen verwezenlijkt. 

 

Christus heeft door geloof geleefd. Door dat geloof was Hij ook overtuigd dat de Vader steeds bij 

Hem was. Maar Hij stond noch in de heerlijkheid waar Hij recht op had krachtens Zijn wetvolbren-

ging, noch in die welke Hem weggelegd was wegens het algeheel volbrengen van de Hem opgeleg-

de taak. Hij had nog de gestalte van een dienstknecht. Nu Hij weet dat Zijn taak op één dag na vol-

bracht is en de einduitkomst voor Hem vaststaat, bidt Hij om datgene waarop Hij recht heeft (won-

derlijke paradox) omdat Hij Zijn Vader in alles erkent als de grote verheven God, d.i. de Beschikker 

over alles. Welk een verheven voorbeeld. Hij laat God in alles God. Maar ook juist daarom bidt Hij. 

Want indien dan God, God is, d.i. de Beschikker en tevens de rechtvaardige Beschikker, is Hij ze-

ker dat Hij hem verhoren zal. En dat te meer omdat deze God ook zijn Vader is en Deze Zijn Zoon 

volkomen liefheeft om zijns Zelfs en om zijns werks wil. 

 

En deze Zoon verlangt nu heen te gaan. De aarde is Zijn vaderland niet, want Gods wil wordt er niet 

gedaan. Al dreef Hem ook de liefde uit in haar woestijnen om het verlorene te zoeken, al bracht Hij 

er in Zijn Persoon de hemel neer, al had Hij de Zijnen lief, Zijn eigenlijk te huis was hier niet. Van 

de Vader uitgegaan, wenst Hij tot Hem terug te keren. En nu is de hoge Vreemdeling aan de grens-

paal van Zijn pelgrimstocht genaderd. Nog één stap en dan is deze bereikt. Die ene stap noemen wij 

het lijden des kruises, de ure. Maar het is voor Hem het heengaan tot de Vader. Zijn voet rust al op 

de drempel van Gods heilige woning. Een innig zielsverlangen doortrilt Hem en als voor de ge-
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opende deur klink het plechtig en verheven: „En nu, verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelven.” 

 

Wederom, welk een gebed. Wie kan zo spreken dan alleen Hij? Voelt men de klemtoon op dit „Gij 

Vader”. Het is de tegenstelling tot dat onnavolgbaar „Ik”. „Ik heb U verheerlijkt en Gij, Vader, 

verheerlijkt nu mij.” Vroeger was het: „Ik heb U verheerlijkt op de aarde”, 13: 31. Nu is het: 

„Verheerlijk mij bij Uzelven”. D.i. boven aarde en hemelen. Aan Gods Rechterhand. Volgens Ps. 

110: 1. Hij bidt om de hoogste plaats der ere, der liefde, des lichts, der volheid. 

 

Welk een tegenstelling tussen Hem en de zoon des dageraads. Deze zeide in zijn hart: ,,Ik zal ten 

hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods (de engelen) verhogen, ik zal de Al-

lerhoogste gelijk worden”, Jes. 14: 13, 14. Dit zei hij toen hij zijn taak, beheerder te zijn van de 

voorwereld en overdekkende cherub (Ez. 28) nog niet volbracht had. Maar deze Zoon des Vaders, 

die Zijn taak op aarde reeds in het geloof ten volle voleindigd had, gaat niet prat op Zijn verdienste 

en eigent Zich niet iets toe waarop Hij geen recht had. Hij bidt om verheerlijking bij God. Zeker dat 

is in wezen om de hoogste plaats. Maar het is er een waarop Hij recht heeft. Zijn Goddelijk Ik be-

hoorde daar. Maar hoewel Hij het geen roof behoefde te achten Gode even gelijk te zijn, nochtans 

heeft Hij het Gode overgelaten Hem te stellen waar Hij behoorde. Hij, in wezen geen schepsel zoals 

de zoon des dageraads, bidt de Godheid alsof Hij een schepsel ware omdat Hij vrijwillig in de af-

hankelijkheid gegaan is: „Vader, verheerlijk mij bij Uzelven”. 

 

„Aanmerkt nu hoe groot Deze geweest is” en ziet op deze Voleinder des geloofs, die in alle afhan-

kelijkheid God gebeden heeft en op Hem vertrouwd heeft in volle aanhankelijkheid.  P. 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 6. 

 

We zien dus dat de uitspraak van het O.T. nog steeds van kracht is: de schuldige wordt niet als on-

schuldig aangezien en kan niet aan het oordeel ontsnappen. Maar door geloof in Christus wordt men 

in Christus gedoopt, d.w.z. er ontstaat een geestelijke gemeenschap. Men is dan ook in zijn dood 

gedoopt, d.w.z. men heeft deel aan die dood op geestelijke wijze, men is met Hem gestorven en 

begraven. Men ondergaat dus, in de geest, met Christus de straf der zonde. 

 

De schuldige zelf kan de rechtvaardiging niet verdienen (b.v. door zijn goede werken), noch de straf 

ondergaan en toch blijven leven. Hij zelf kan de oude mens niet kruisigen of tegen de zonde op af-

doende wijze worstelen. Hij kan alleen door het geloof deel krijgen aan wat Christus voor hem ge-

daan heeft, toen Hij aan het kruis stierf. Door zijn gemeenschap in die dood verlaat hij volkomen 

het oude Adamietische mensdom en maakt hij „in Christus-Jezus” deel uit van de nieuwe schep-

ping. 

 

Men moet dus niet denken dat God de ogen sluit voor de zonde, dat zijn liefde zo groot is dat Hij 

zonder oordeel rechtvaardig maakt. Dat zou God onrechtvaardig maken. Men moet zowel de abso-

lute gerechtigheid als de absolute liefde van God vasthouden. De ene krijgt haar waarde door de 

andere. Voor ons schijnt er tegenstrijdigheid te zijn, maar door Christus is ze opgeheven: Hij is ge-

storven om ons toe te laten te sterven en toch te bestaan, ja tot de rechtvaardiging te komen. Hij is 

niet alleen een voorbeeld, een model. We moeten persoonlijk deel hebben aan zijn dood, in Hem 

gedoopt zijn. Hij heeft onze misdaden gedragen, maar opdat dit voor ons, persoonlijk, waarde kan 

krijgen, moeten we in de geest deel hebben aan het oordeel, en dat is mogelijk door middel van het 

geloof waarover Paulus spreekt.  

Het gaat hier niet over symbolen of gelijkenissen, noch over theologische beschouwingen van aca-
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demische aard. Maar wel over een diep geestelijke werkelijkheid. We moeten ons steeds hoeden 

voor te materialistisch getinte opvattingen, die alleen voor werkelijk houden wat men ziet of voelt, 

wat dus in de fysieke wereld en in de tijd gebeurt. Dit alles is echter relatief, onzeker, tijdelijk. Al-

leen op geestelijk gebied komen we tot het absolute, zekere, tijdloze, en kunnen we werkelijk met 

Christus sterven, al had de historische manifestatie 2000 jaar geleden plaats. 

 

We hopen dus dat de lezer er in zal toestemmen dat de rechtvaardiging waarover Paulus spreekt, 

iets geheel anders is dan de vergeving van zonden. Het sterven met Christus, is na de wedergeboor-

te, een uiterst belangrijke stap op de weg der behoudenis en zolang men de juiste betekenis van die 

stap niet inziet, kan men die stap niet in volle bewustheid doen. Men ziet niet in wat Christus voor 

ons gedaan heeft, tot welke positie we uit genade kunnen komen, en men verheerlijkt God niet zoals 

het behoort. 

 

De vergeving der zonden betreft de wandel en de zondeN (dat zijn de misdaden), de rechtvaardi-

ging betreft de positie ten opzichte van God en de zondE (de oorzaak, of wortel der zonden). 

 

De rechtvaardige is dood t.o.v. de zondE, afgescheiden van Adam, van de oude mens. 

Dit wil niet zeggen dat hij niet meer zondigt. Al is hij, naar zijn positie, der zonde dood, dus recht-

vaardig en geen zondaar meer, toch is hij niet volmaakt naar de wandel. Hij is in de geest dood, 

maar naar het lichaam heeft hij nog geen deel aan die dood. Hij blijft op deze wijze in gemeenschap 

met de wereld en is steeds blootgesteld te zondigen. Maar de zonde heeft geen werkelijke macht 

meer op hem, hij is geen slaaf meer en als hij volkomen bewust is van zijn positie, behoeft hij dus 

niet te zondigen. Zie ook DE WEG DER BEHOUDENIS. 

 

De Twaalf verkondigden de boodschap der nieuwe geboorte en der vergeving van zonden. Paulus 

gaat veel verder, en spreekt gedurende de tijd der Handelingen over de rechtvaardiging en de nieu-

we schepping. De nieuwe geboorte behoort nog tot de aardse sfeer en het oude, Adamietische 

mensdom; de nieuwe schepping en de rechtvaardiging betreffen de hemelse groep en de hogere 

sfeer van zegening in Christus, Persoonlijk moet ieder mens door de nieuwe geboorte gaan, vóór hij 

tot de rechtvaardiging kan komen door met Christus te sterven. Zijn geloof in Christus is pas moge-

lijk als hij wedergeboren is. 

 

Naar de normale verwezenlijking van het goddelijk voornemen zou de gehele wereld gekomen 

moeten zijn tot de wedergeboorte, vóór de boodschap der nieuwe schepping zou verkondigd wor-

den. Allen zouden dan een geestelijk opstandinglichaam gehad hebben vóór ze in de sfeer der nieu-

we schepping zouden zijn geplaatst, allen zouden de „aanneming tot zonen” bereikt hebben door de 

verlossing van hun lichaam (Rom. 8: 23). Maar Israëls verharding heeft tot gevolg gehad dat de 

hemelse sfeer in de geest toegankelijk werd vóór die verandering van het lichaam of die opstanding. 

Hieruit volgt een in zekere opzichten abnormale toestand: ons lichaam is nog in zijn vernederde 

bestaanswijze en behoort nog tot de Adamietische, aardse sfeer, terwijl we in de geest misschien al 

deel uitmaken van de hemelse sfeer. Vandaar, allerlei lijden en zuchten (Rom. 8: 18-23). 

 

We eindigen dit kort onderzoek in verband met de rechtvaardiging, met er de aandacht op te vesti-

gen dat het woord „gerechtigheid” of „rechtvaardigheid” méér dan één betekenis heeft in Gods 

Woord, wat aanleiding kan geven tot misverstanden. 

 

Er is allereerst de absolute gerechtigheid, die in tegenstelling staat met de zonde. Het is een volledi-

ge overeenstemming met Gods norm. Er is maar één die deze gerechtigheid in zich zelf bezit: de 

Here Jezus-Christus (1 Joh. 2: 1). Maar, zoals we gezien hebben, kunnen we door het geloof in 

Christus zodanig met Hem in geestelijke gemeenschap komen, dat we, naar de positie, gerechtvaar-

digd zijn in Christus. Alleen Paulus spreekt in dit opzicht over de rechtvaardiging van mensen. 

Er is vervolgens een relatieve gerechtigheid, die in tegenstelling staat met het doen van zonden. 
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Ieder die zoveel mogelijk zijn plicht doet in overeenstemming met de geestelijke positie waarin hij 

geplaatst is, is in zeker opzicht rechtvaardig. Het kind (Ef. 6: 1) en zelfs de ongelovige (Hand. 10: 

35, enz.), kan in deze zin rechtvaardig zijn. Het is meer in het bijzonder een rechtvaardigheid naar 

menselijke standaard gerekend. Daar de gelovige verschillende geestelijke posities kan innemen, 

die elk een zekere rechtvaardigheid omvatten, kan men spreken van een „weg" der gerechtigheid (2 

Petr. 2: 21). 

 

Deze relatieve gerechtigheid heeft dus betrekking op de wandel en niet op de positie. Jakobus 

spreekt over deze soort gerechtigheid en over een geloof dat nog niet zo ver reikt als dat waarover 

Paulus handelt, als hij over de absolute rechtvaardigheid schrijft. Daarom spreekt Jakobus zo geheel 

anders dan Paulus. Houdt men geen rekening met de hogere positie en boodschap van Paulus, dan 

kan men, zoals Luther, geneigd zijn hier een tegenspraak te zien, terwijl, in feite, beider onderwijs 

volkomen juist is, maar een andere sfeer betreft. Dit is een der voorbeelden die aantonen hoe ge-

vaarlijk het is de dingen die verschillen niet te onderscheiden: het voert regelrecht tot afbrekende 

Schriftkritiek. 

 

De vijfde aioon is in het bijzonder die der gerechtigheid en der nieuwe schepping. Zelfs Petrus wist 

dat in die tijd de gerechtigheid zou wonen, in de nieuwe hemelen en aarde (2 Petr. 3: 13). 

 

Petrus en Johannes spreken alleen bij uitzondering over de rechtvaardigheid, en dan gaat het nog, 

uitgezonderd als het de toekomst betreft, over de relatieve gerechtigheid en de wandel der gelovi-

gen. 

 

Men raadplege ook ons werk DE WEG DER BEHOUDENIS voor een meer uitvoerige behandeling 

van dit onderwerp. 

 

9. De Twee Mensen. 
 

Men weet dat Paulus de eerste mens, Adam, tegenover de tweede mens, Christus, stelt (1 Kor. 15: 

45-49). Er is dan ook sprake van de „oude mens” (Rom. 6: 6; Ef. 4: 22; Kol. 3: 9) en de „nieuwe 

mens” (Ef. 2: 15; 4: 24). De eerste staat onder de heerschappij der zonde, is slaaf; de tweede is ge-

rechtvaardigd van de zonde, is vrij. Adam en de oude mens behoren tot de oude schepping, Christus 

en de nieuwe mens tot de nieuwe schepping (2 Kor. 5:17; Gal. 6: 15). 

 

Laat er ons op letten dat alleen Paulus van de nieuwe schepping en de nieuwe mens spreekt. Het is 

de basis van zijn Evangelie. Hij leert ons dat voor ons de overgang van de oude tot de nieuwe mens 

plaats heeft aan het kruis. Ieder die, na zijn wedergeboorte, met Christus gestorven is, in Hem en in 

zijn dood gedoopt is, die dus alles overgeeft wat tot de oude mens behoort, heeft in de geest het 

oude mensdom verlaten, heeft geen gemeenschap meer met de zondige neiging van Adam. De oude 

mens is met Christus gekruisigd. Door zijn geestelijke gemeenschap met de Rechtvaardige is hij nu 

ook, naar de positie, gerechtvaardigd en behoort tot de nieuwe schepping. Daar is noch Jood, noch 

Heiden (Gal. 3: 28; 6: 15). Hij is „in Christus-Jezus”. 

 

Nogmaals drukken we op het radicale verschil tussen het Evangelie van Paulus en dat der Twaalf. 

De bijzondere opdracht van deze laatsten was Israël, als volk, te leiden tot de bekering en tot het 

geloof dat Jezus de Christus, de Messias, is. Die bekering was de noodzakelijke vereiste voor de 

komst van het Koninkrijk op aarde. Dit Koninkrijk en de gehele toekomende aioon behoren echter 

nog tot de oude schepping, want de nieuwe schepping begint pas, uitgezonderd voor wat betreft het 

geestelijk leven, in de vijfde aioon (Op. 21). 

 

 

De boodschap van het kruis, betreffende de geestelijke overgang van een mensheid en een schep-
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ping tot een nieuwe, wordt met geen woord vermeld door Petrus, Jakobus en Judas. Hun opdracht 

was begrensd tot het verwezenlijken van Gods raadsbesluit in verband met Israël, tot het zich vol-

brengen der profetieën betreffende het aards Koninkrijk en de wedergeboorte der wereld. In die 

aardse sfeer blijft Israël, als Gods uitverkoren volk, geheel gescheiden van elk ander volk. De twaalf 

stammen Israël moeten een koninklijk priesterdom vormen, het door God gekozen middel om zijn 

beloofde zegeningen over de gehele aarde te verspreiden en tot de universele wederherstelling te 

komen. Men ziet dus dat de Twaalf Paulus’ Evangelie niet konden verkondigen, daar deze bood-

schap al verder gaat en al in verband staat met de nieuwe schepping, waar noch Jood, noch Heiden 

is; waar er noch nationaliteit, noch man, noch vrouw, noch uitwendige „godsdienst” bestaat. Paulus 

verkondigt dit Evangelie ten gevolge van Israëls verharding en ten dele om dat volk tot jaloersheid 

te brengen. De nieuwe sfeer is echter niet geopend om de aardse sfeer te sluiten, maar in tegendeel 

om ze tot haar doel te laten komen, door de bekering van Israël. 

 

In de tegenwoordige omstandigheden zal Paulus’ bijzondere boodschap alleen enkelen beïnvloeden, 

ze zal pas algemeen aangenomen worden nadat de wereld tot de wedergeboorte gekomen is door 

middel van Israël. Het is dus pas na het Koninkrijk op aarde, dat de nieuwe hemel en aarde komt en 

dat er geen dood meer is en God bij alle mensen kan „wonen”, omdat ze dan geen zondaars meer 

zijn, maar rechtvaardigen. Het Evangelie van Paulus, dat nu alleen door enkele individuen, bij uit-

zondering, aanvaard wordt, zal dan door allen beantwoord worden. Zo zal de gehele mensheid, die 

dan bestaat, deel hebben aan de kruisiging en overgaan tot de nieuwe mensheid. 

 

Men ziet tot welke verwarring men moet komen als men in de tegenwoordige boze aioon, waarin 

Satan de „god” is, beweert Israël te vervangen. Men zou dus ook Israëls taak in verband met de we-

reldbekering moeten overnemen, wat men dan ook in zekere mate tracht te doen. Maar dan blijft 

men in de oude schepping en in de aardse sfeer, en kan men Paulus niet navolgen. Daarom werd hij 

dan ook door zo velen verlaten. Daarbij komt men tot andere moeilijkheden: in die aardse sfeer 

blijft, volgens de Schrift, scheiding tussen Israël als volk, en de volken; hoe kan men dan tot een 

eenheid komen? Op aarde is het Israël dat de volken moet bekeren, en niet de volken Israël. Verder 

zou de „Kerk” indien ze Israël zou vervangen, de gehele wereld moeten overheersen, ook op staat-

kundig gebied. Ze zou een zichtbare eenheid, met een zichtbaar Hoofd moeten vormen. 

 

Misschien vraagt men of het wel mogelijk is dat b.v. Johannes in de sfeer van de oude mens geble-

ven zou zijn, dat hij niet ,,in Christus-Jezus” geweest zou zijn en dus de sfeer der nieuwe schepping 

niet zou bereikt hebben. Misschien twijfelt men er ook aan of het Koninkrijk op aarde nog aan de 

zonde onderworpen zou zijn en tot de oude schepping zou behoren. 

 

Die twijfel kan ontstaan omdat we, door het niet goed onderscheiden van de aanduidingen der 

Schrift, vroeger tot verkeerde voorstellingen gekomen zijn; ofwel omdat we onder de invloed der 

traditie sommige begrippen hebben aanvaard zonder ze zelf aan de Schrift getoetst te hebben; ofwel 

omdat we ons laten leiden door een zeker gevoel, en niet voldoende door de Schrift. We moeten 

steeds de moed hebben onze opvattingen opnieuw te herzien en aan Gods Woord zelf te toetsen. 

 

Als we de Schrift dan zonder vooropgestelde mening onderzoeken, blijkt het dat Johannes nooit 

over de nieuwe schepping of de nieuwe mens spreekt. De uitdrukking ,,in Christus-Jezus” is hem 

onbekend. Nauwelijks spreekt hij over de rechtvaardigheid, en dan nog hecht hij aan dat woord niet 

de betekenis die Paulus er gewoonlijk aan geeft en waarbij de mens dood is t.o.v. de zonde. Johan-

nes handelt alleen over de relatieve gerechtigheid en beperkt zich tot de vergeving der zonden en de 

wedergeboorte. Hij spreekt ook niet over de verzoening, maar blijft nog bij het begrip van een 

„zoenoffer” (1 Joh. 2: 2; 4: 10) dat de zonde ,,bedekt”. Hij kent de kwijtschelding niet (Charizomai: 

Ef. 4: 32), maar alleen de tijdelijke vergeving (5Afiemi: Mat. 18: 27-35. Het is alleen in zeer be-

grensde mate dat hij spreekt over de kracht van het bloed van Jezus, aangezien hij alleen handelt 

over de ceremoniële reiniging, in de zin die het O.T. er aan hecht (vgl. 1 Joh. 1: 7 en 2: 2 met Lev. 
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16: 30). Ook spreekt hij alleen over „kinderen” Gods, en nooit over de aanneming tot „zonen”. 

 

Om van de oude mensheid over te gaan tot de nieuwe, moet men persoonlijk met Christus gekrui-

sigd zijn, en Johannes, noch enig ander Apostel der besnijdenis, spreekt over het kruis in verband 

met de gelovige! 

 

Men vergeet meestal dat Johannes één der Apostelen der besnijdenis is, en dat hij zich alleen tot 

christen-Joden richt. Als men met enige opmerkzaamheid zijn Evangelie vergelijkt met dat van Pau-

lus, zal men inzien dat Johannes zich beperkte tot de sfeer waartoe zijn roeping behoorde. Dit alles 

belet natuurlijk niet, dat al wat niet het nationaal bestaan van Israël betreft, maar wat persoonlijk 

van toepassing is, en dus tot ieder mens gericht is, zeer nodig en nuttig is. Maar Johannes gaat niet 

verder dan de wedergeboorte. Om verder te komen op de weg der behoudenis, moet men Paulus 

volgen en zo komen tot de rechtvaardiging, en zelfs verder. Johannes, evenals de andere Apostelen 

der besnijdenis, spreekt alleen over dingen die reeds geopenbaard waren (zie bijv. 2 Petr. 1: 12; 3: 

2; 1 Joh. 2: 7, 21, 24; 2 Joh. 5; Jud. 5). 

 

Laat ons nu de vraag onderzoeken betreffende de toestand der gelovigen op aarde gedurende het 

Koninkrijk. Ze kunnen niet zeggen, met Paulus: ,,de wet des Geestes des levens in Christus-Jezus 

heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods” (Rom. 8: 2). Ze moeten de wet volgen in 

al haar voorschriften, als ze tot Israël behoren, en ze blijven aan de zonde onderworpen. Maar ze 

hebben de ware offerande, Christus, die hen van alle zonden kan reinigen als ze deze zonden belij-

den (1 Joh. 1: 8, 9). 

 

In de toekomende aioon is daarbij Satan gebonden en de vloek weggenomen van de oude schep-

ping: men komt in zeker opzicht terug tot de oorspronkelijke Adamietische toestand der tweede 

aioon. De tegenwoordigheid van de Messias, van Abraham en van de twaalf Apostelen, het in wer-

king zijn van het Nieuwe Verbond, het onmiddellijk oordeel van het kwaad, de werking der geeste-

lijke krachten behorende tot die aioon, dit alles zal het hen die van goede wil zijn, mogelijk maken 

in het licht te wandelen. 

 

Maar de christenen van die tijd blijven in het algemeen in de aardse sfeer der wedergeboorte en 

komen pas tot de nieuwe schepping op het einde der toekomende aioon. We mogen echter veron-

derstellen dat sommigen, zowel uit Israël als uit de volken, met Christus sterven en tot de rechtvaar-

diging komen. Die Joden moeten in dit geval van hun nationale voorrechten afstand doen. Alles 

achterlatende wat hen aan Adam bindt, zullen ze dan, door het geloof, in nauwe geestelijke gemeen-

schap komen met Christus. Maar vele eeuwen zullen nodig zijn om de gehele wereld er toe te lei-

den, op vrije wijze dus zich zelf geheel aan God te offeren. Alleen het principe der vrijheid laat ons 

toe te begrijpen waarom er zulke lange tijdsruimten nodig zijn om Gods voornemen te verwezenlij-

ken. Indien God zijn schepselen als poppen behandelde, zou het einddoel onmiddellijk bereikt kun-

nen worden. Maar dit zou God niet verheerlijken. 

 

We weten dat vele zaken nog onderzocht moeten worden, in verband met onze visie, maar we kun-

nen nu alleen de grote lijnen volgen. De lezer kan overigens zelf allerlei nader uit- en bijwerken. 

Voor wat de persoonlijke toepassing betreft, zie men DE WEG DER BEHOUDENIS. 

 

10. Kort overzicht aangaande de tijd der Handelingen, 

 

IN HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben we erop gewezen dat alles wat gedurende de periode 

der Handelingen gebeurde en verkondigd werd, reeds in grote trekken gekend was van Mozes en de 

profeten. Door hetgeen we in dit werk onderzocht hebben, kunnen we dit nu nog duidelijker inzien. 

 

Deze periode had moeten leiden tot het Koninkrijk op aarde. Israël had zich tot zijn Messias moeten 
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keren en zo komen tot de nationale wedergeboorte. Dit was het doel der Twaalf Apostelen der be-

snijdenis. 

 

In die tijd begonnen de profetieën zich te vervullen, alles wees op de nabijheid van de glorierijke 

komst van de Messias op aarde. Al de brieven die gedurende deze periode geschreven werden spre-

ken in die zin. 

 

Maar Israël, als volk, weigerde zich te bekeren en te geloven dat Jezus de Messias was. Paulus, die 

eerst ook over het Koninkrijk spreekt tot de Joden der verspreiding, keert zich achtereenvolgens in 

de voornaamste steden tot de volken, als de vertegenwoordigers van het uitverkoren volk die blijde 

boodschap van het Koninkrijk niet aannemen. Hij toont hun aan dat, indien hun verharding de nor-

male weg verspert, indien ze niet komen tot een houding die kan leiden tot de wedergeboorte der 

wereld, een persoonlijke weg overblijft: zowel Heiden als Jood kan, na geloof in God als Schepper, 

zich bekeren en geloven in Jezus en wedergeboren worden. Paulus opent zelfs een nieuwe sfeer van 

zegening: die der nieuwe schepping, waar sprake is van verzoening, rechtvaardiging en zoonschap. 

 

Deze individuele en supranationale boodschap gaat dus verder dan de aardse sfeer en vormt het 

voornaamste onderwerp der brieven, die hij gedurende de tijd der Handelingen schrijft. Hij nodigt 

zijn toehoorders uit afstand te doen van alles wat in verband staat met Adam, van alle egoïsme en 

hoogmoed die van God afscheiden, en zich door God te laten verplaatsen van de oude in de nieuwe 

schepping, waar men ,,in Christus-Jezus” is, en door de dood met Christus, van de zonde gerecht-

vaardigd is. 

 

Het is van het grootste belang in te zien dat gedurende die periode Israël nog steeds het door God 

uitverkoren volk is en de komst van het Koninkrijk op aarde nog steeds verkondigd wordt. Indien 

sommigen uit de volken reeds toegang hebben tot de geestelijke zegeningen, tot de wedergeboorte 

en zelfs tot de nieuwe schepping, wil dit geenszins zeggen dat ze de plaats innemen van Israël, en 

dat ze op nationaal gebied en als koninklijk priesterdom, op geestelijke wijze de profetieën vervul-

len betreffende dit volk. Alleen Israël heeft een opdracht op aarde in verband met de wereld-

bekering der volken. Aan een christelijke gemeente of kerk de plaats van Israël toe te kennen is de 

grondfout die allerwegen verwarring en strijd veroorzaakt, aanleiding geeft Gods Woord aan te val-

len en ten slotte zal leiden tot het faillissement van het officiële christendom. 

 

De christen Joden blijven steeds Joden op nationaal gebied en moeten steeds alle voorschriften der 

Wet volgen. Ze vormen een zichtbare organisatie. Er is dus in dit opzicht een volkomen afscheiding 

tussen een christen uit Israël en een uit de volken. Deze laatste mag niet deelnemen aan de joodse 

ceremonieën en feesten, tenzij hij zich door de besnijdenis laat inlijven bij het joodse volk. Al kan 

hij deel hebben aan geestelijke zegeningen, hij behoort niet tot de door God gewilde zichtbare orga-

nisatie, en het is hem niet toegelaten zich enige joodse ceremonie toe te eigenen. De enige voor-

schriften die hij moet volgen, om een zekere gemeenschap met de Joden mogelijk te maken, is dat 

hij zich „onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van 

hoererij" (Hand. 15: 28, 29). 
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De Brief aan de Galatiërs 
No. 17. 

IX. GEEN DIENSTBAARHEID MEER. 

Gal. 4: 1-11. 

1 Ik stel echter dit vast: Zolang de erfgenaam minderjarig is, verschilt hij in niets van een slaaf al 

is hij ook eigenaar van alles 2 maar hij staat onder verzorgers en beheerders tot op het tijdstip dat 

door zijn vader te voren bepaald is. 3 Zo waren ook wij toen wij nog minderjarig waren, aan de 

leerbeginselen der wereld onderworpen. 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God 

Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet 5 om hen die onder de wet 

waren vrij te kopen, opdat wij in de zoonsstand zouden gesteld worden. 6 En omdat gij zonen zijt, 

heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten die roept: Abba, Vader. 7 Gij zijt dus 

geen slaaf meer maar een zoon en indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. 

8.Maar in de tijd toen gij God niet kende, hebt gij goden gediend die het eigenlijk niet zijn 9. Nu 

gij echter God hebt leren kennen ja door God erkend zijt, hoe kunt gij terugkeren tot de zwakke 

en armelijke leerbeginselen welker slaven gij weer worden wilt. Gij neemt dagen, maanden, vaste 

tijden en jaren waar 11 Ik vrees dat ik mij misschien tevergeefs voor u ingespannen heb. 

 

„De erfgenaam onmondig”. 

Na het voorgaande uiteengezet te hebben gaat Paulus een stap verder en stelt hij iets anders vast, 

iets wat in die tijd algemeen bekend was. Nl. dit, dat een onmondig kind in niets verschilde van een 

slaaf, al zou hij later ook de toekomstige eigenaar zijn van al wat van zijn vaders was. 

 

De St. Vert. zet hier: „zolang de erfgenaam een kind is”. Deze vertaling is onjuist en het is zeer te 

betreuren dat vooral in Galaten de weergave van het Grieks niet beter is, want daardoor wordt de 

zin omsluierd. 

 

De St. Vert. heeft 6 verschillende woorden allen door „kind” vertaald. Nu moeten wij toegegeven, 

dat we in onze taal geen woorden hebben om ze allemaal weer te geven. Dit had echter in Gal. 4: 1 

en 3 wel gekund. Het hier gebruikte woord „nèpios” duidt niet de verhouding aan waarin het kind 

tot zijn ouders staat, het door hen verwekte en uit hen geborene (hiervoor staat tekton), maar heeft 

betrekking op de verhouding waarin hij op jeugdige leeftijd t.o.v. hen staat. Dan is hij een min-

derjarige. De oorspronkelijke betekenis is: een kind dat nog niet spreken kan. Deze betekenis is 

verbreed tot onmondige het kind in tegenstelling tot volwassen zoon, het kind t.o.v. zijn kinderlijk 

standpunt, een minderjarige die nog onvrij is en opvoeding behoeft. Het woord komt 14 maal voor. 

Teksten: Mt. 11: 25; 21: 16; Lk. 10: 21; Rom. 2: 20; 1 Kor. 3: 1; 13: 11 (5 maal); Gal. 4: 1,3; Ef. 4: 

14 en Hebr. 5 . 13. In de twee laatste teksten kan men ook lezen: onervarene, niet-geoefende. 

 

De positie van een kind dat eenmaal erfgenaam zal zijn, verschilt alleen in rechten, niet in feite van 

die van een slaaf, want beiden staan onder toezicht. Het onmondige kind staat onder verzorgers en 

beheerders. Onder „verzorger” is hier de huisonderwijzer te verstaan, de gouverneur, een betrekking 

oudtijds aan slaven opgedragen, onder „beheerder'’ de zaakwaarnemer van rijke lieden, de rent-

meester. (In Gal. 3: 1 staat hetzelfde woord als in Lk. 16: 1). 

 

Zo waren wij, Israëlieten, eenmaal onmondigen, die onderwijs en beheer nodig hadden. 

 

Israël had grote voorrechten. Het had de Openbaring van de ware God, het wist Zijn wil, het had 

rijke beloften. Paulus somt er iets van op in Rom. 9: „Welke Israëlieten zijn, welker is de aanne-

ming tot kinderen (Gr.: het zetten in de zoonsstand) en de heerlijkheid en de verbonden en de 
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wetgeving en de dienst Gods (de eredienst) en de beloftenissen”. De Jood onder de wet was dus 

een erfgenaam, één die eigendomsrechten had, een toekomstig bezitsverkrijger. Maar al ontvangt 

iemand notariële bescheiden van een hem toegewezen bezit, daarom heeft hij er nog niet direct de 

beschikking over. Zo ook met Israël. Het waren toekomstige beloften die het ontving. Het eigen-

domsrecht was geopenbaard, maar het bezit was nog niet toegekend. „Deze allen, hebbende door 

het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen”. Hebr. 11: 39. Dit geldt ook van de 

dingen die we nu bespreken. Israël beschikte nog niet over de beloften. De Israëliet zou alleen de 

beschikking over de beloften verkrijgen als het Zaad gekomen zou zijn door Wie alles verwerkelijkt 

moest worden. Het was heer van alles in hope, het was alles toegezegd, maar het in bezit verkrijgen 

was tot een later tijdstip weggelegd. Het moest eerst volwassen worden, van minderjarig kind tot 

meerderjarig zoon overgaan en tot zolang stond het met een slaaf gelijk, zegt Paulus. 

 

Was de Heiden slaaf van zijn goden, vs.7 en 8, de Jood was slaaf van de wet, want hij was er onder 

gesteld. Ze was uiterlijk tot hem gekomen, hem opgelegd. Indien hij ze uiterlijk naleefde, zoals Pau-

lus eertijds deed, was hij een knecht en slaaf van God, indien hij ze betrachtte uit liefde tot God, 

was hij een kind van God. Maar steeds werd die wet hem uiterlijk voorgehouden. Hij was als de 

minderjarige die onder verzorgers staat die hem zelf en onder beheerders die zijn goed beheerden. 

De wet schreef uiterlijk voor hoe het moest en gedurende haar loop verkreeg hij het goed niet dat de 

beloften in haar vervat hem wel voorhield maar niet uitdeelde. Daartoe moest eerst het geloof van 

en in Christus komen. En zoals een vader in de oude wereld een tijd van opleiding vaststelde, be-

paalde hoelang studie en ontwikkeling van zijn zoon minstens in beslag moest nemen, zo heeft God 

ook gedaan. Pas in de volheid des tijds kon de opleiding afgesloten worden. Tot zolang bleef Israël 

minderjarig. 

 

We hebben hierboven reeds gezegd dat in vs.1 niet moet staan „kind” maar „minderjarige”. Dit 

woord geeft de verhouding aan tot het eigendomsrecht. Dit woord staat ook in vs.3: „Zo waren ook 

wij, toen wij minderjarig waren, onder de leerbeginselen der wereld gesteld”. 

 

„De leerbeginselen”. Zo noemt Paulus de wet omdat deze het a. b. c. is dat de wereld eenmaal zal 

moeten leren om tot God geleid te worden. Ze zal Zijn wil, want dat is de wet in wezen hebben te 

aanvaarden. „Uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem”. Men lette op het 

parallellisme: wet, woord des Heren. Welnu, onder dat eerste leerbeginsel was Israël geplaatst. Het 

is hierin tevens een voorbeeld voor de toekomst. 

 

Leerbeginsel. Gr. Stocheia. Dit woord is in 2 Petr. 3: 10 en 12 vertaald door „elementen”. Dit zijn 

de bestanddelen waaruit de stof bestaat, de atomen. In figuurlijke zin gebruikt, zijn het de beginse-

len, de leiddraden of richtsnoeren waarnaar men handelt of wandelt. In Kol. 2: 8 en 20, Hebr. 5: 12 

en Gal. 4: 3 en 9 vinden we het in die zin. In Hebr. 5: 12 wordt gesproken over de eerste beginselen 

der woorden Gods. In Kol. 2 en Gal. 4 is sprake van de eerste beginselen der wereld, de grondlij-

nen, de steunpunten van waaruit de staat, de maatschappij, de godsdienst opgebouwd zijn. Paulus 

bedoelt met deze eerste beginselen der wereld niet minachtend te spreken. Het zijn de dingen der 

wereld, van dit aardse leven, die door de wet geregeld worden. Maar de gelovige moet, als het goed 

is, leven uit een hogere wereld, die van de Levensgeest. Ook daarin is wetmatigheid maar van een 

hogere orde. De gelovige die met Christus gestorven is, staat naar de geest in de nieuwe schepping, 

is in de vijfde aioon overgegaan en staat daarom niet meer in de beginselen die in de vierde zullen 

heersen. 
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Uit de Schriften  

DEEL XXIII  No. 7   JULI 1951 

Tot nuttige Stichting 

No. 7. 

LIEFDE EN WEDERLIEFDE. 

                                    Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.     1 Joh. 4: 19 

 

Een planeet bezit geen licht van zichzelf. Zij heeft het alleen door dat wat van de zon afstraalt. Zo is 

er ook geen ware liefde tot Christus in het hart indien deze niet van God is afgedaald. Uit de over-

vloeiende bron van de oneindige liefde Gods moet al onze liefde tot God ontspringen. Wij hebben 

Hem alleen lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Onze liefde tot Hem is de heerlijke uitwerking 

van Zijn liefde tot ons. Wij zouden nooit een greintje liefde tot God in ons hart gehad hebben, als zij 

niet door Zijn zaad in ons gezaaid was. 

 

De ware liefde tot God is een uitheemse plant. Zij kan niet op de bodem der gevallen menselijke 

natuur gecultiveerd worden. Zij moet ook van Boven bevochtigd worden. De hogere liefde moet 

van God uit gevoed worden; zonder dit zou ze verdrogen. Zij kan niet bestaan in de woestijn onzer 

oude natuur. Liefde moet door liefde leven. Het leven onzer liefde tot God is Zijn liefde tot ons. 

 

Wat is ons werk dan? In die liefde te blijven. Haar niet door moedwillige zonde te verstoten of door 

onachtzaam afdwalen te doen kwijnen. ,,Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren”. 

Dan zal de Vader hem liefhebben en Hij en Christus zullen tot hem komen en woning bij hem ma-

ken, meer ruimte geven om meer liefde te kunnen omvatten. Joh. 14: 23. 

 

De liefde Gods in onze harten wordt bewerkt door de Heilige Geest. Evenmin als de wet Israël kon 

levend maken evenmin kan het inzicht dat wij uit onszelf Gods wil niet kunnen volbrengen ons in 

de liefde Gods plaatsen. Zo ook niet al ons streven om Hem te dienen. Het is alleen de Heilige 

Geest die ons lief doet hebben. Deze doet ons de liefde Gods toekomen. En als gevolg daarvan zien 

we ons tekort en gebrek.  

 

Gods liefde geeft ons vreugde. Vreugde is niet iets luidruchtigs. Het is een innerlijke verlustiging. 

De uitstraling ervan naar buiten is blijdschap. De liefde is niet uitsluitend gevoel; al gaat ze vanzelf 

niet buiten het gevoel om. Ze is ook een zekere duidelijkheid over Gods werk dat met vreugde, het 

innerlijk genieten er van, gepaard gaat. Zonde tempert of dooft zelfs voor een tijd de vreugde des 

heils. Het blijven in Gods geboden, d.i. Zijn wil voor ons, doet in Gods liefde blijven. Joh. 15: 10. 

Dit vermeerdert ook de blijdschap en brengt haar tot volle ontplooiing, tot vervulling, bewijs dat de 

uitgestorte liefde, vrucht gedragen heeft. 

 

De uitgestorte liefde doet ons ook elkaar liefhebben. Die liefheeft, is uit God geboren. Omgekeerd, 

die uit God geboren is, heeft lief, ja moet liefhebben. Dit moeten is tevens een plicht, een taak, een 

opdracht, 1 Joh. 4: 11.  Zo wekt Zijn liefde tot ons niet alleen bij ons liefde tot Hem, maar ook tot 

de broeders, de naaste, ja tot allen (2 Petr. 1: 7). 

 

Het is in de Goddelijke liefde, die niet zichzelf zoekt en nooit meer vergaat, dat men geworteld en 

gegrond zij opdat men Christus’ liefde zou kunnen bekennen (Ef. 3: 17-19).   

 P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 37. 

DE HERE BIDT VOOR ZICHZELF (4). 

 

                                            „En nu verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelven met de heerlijkheid die 

                                             ik bij U had eer de wereld was”.    Vs.5. 

 

Spraken we reeds over het eerste gedeelte, nu bekijken we het tweede. 

„Met de heerlijkheid die ik bij U had”. 

Verheven en diepzinnig woord. Hij die daar uitziet naar de hemel, spreekt in het heldere bewustzijn 

van een heerlijk „weleer”, waarin Hij reeds daar was. Johannes spreekt daarvan in het begin van 

Zijn boek: „In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. 

Het Woord, de Logos, leefde bij God. Toen was Hij in volheid het Beeld Gods, het afschijnsel Zij-

ner heerlijkheid, de uitbeelding van Zijn volheerlijke Wezen in lichamelijke vorm. Hiervan is Hij in 

Zijn aardse leven bewust geworden. Hij is door de Schriften en door de Geest opgeklommen tot het 

hoogheilig weten dat Hij er was voordat Abraham er was, dat Hij de Zich openbarende Jahweh uit 

het O.T. was, dat Hij van de Vader was uitgegaan, en in de wereld gekomen, maar dat Hij wederom 

de wereld zou verlaten om Zijn heerlijkheid te hernemen. 

 

Christus Zelf zegt van Zichzelf een wonderlijk woord: ,,Niemand weet wie de Zoon is dan de Va-

der”. Lk. 10: 22. Hij voegt er bij: ,,En wie de Vader is dan de Zoon en wie het de Zoon zal willen 

openbaren”. Deze woorden zijn opmerkelijk. De Zoon openbaart wel de Vader, maar er staat niet 

bij dat Hij Zichzelf openbaart noch dat de Vader dit doet. Wij geloven dat de Geest dit doet en de 

hele Schrift Zoonopenbaring geeft, maar dat dit bijzonder door Paulus gebeurt, vanzelf onder lei-

ding van de Geest. Christus kan niet alleen als mens verklaard worden. Wie Hem niet ziet van God 

uitgegaan en tot God wedergekeerd, kan Hem in het geheel niet begrijpen. Maar ook wie Hem op 

aarde ziet als Godmens, in wie twee naturen zijn (ongescheiden en ongedeeld, onveranderd en on-

vermengd), een die tegelijk al Gods eigenschappen heeft b.v. van almacht, alwetendheid, enz. en al 

’s mensen eigenschappen van afhankelijkheid, beperktheid (alleen zonder zonde) kan de bede uit 

het afscheidgebed en nog veel meer dingen niet verstaan. Christus is mens geweest, al was Zijn ik-

heid in wezen een Goddelijk Ik. Hij was van de Vader uitgegaan, is door ontlediging tot op het 

menselijk vlak neergedaald, omgevormd, getransformeerd. Het wezen bleef Goddelijk, maar Open-

baring ervan werd menselijk. En in de menselijkheid ervan is het onder de mensen opgetreden. En 

als mens (Joh. 8: 40) bidt Hij en kan Hij bidden om een heerlijkheid die Hij eenmaal bezeten had. 

Indien Hij God was, die heerlijkheid dus had, hoe kon Hij er dan om bidden en er naar terug verlan-

gen? 

 

De Logosheerlijkheid heeft Hij af gelegd. De Logos is vlees geworden. Er staat niet: de Logos is 

logos gebleven en heeft daarbij vlees aangenomen. Hij is iets anders geworden dan Hij eerst was. 

Vraagt men hoe dit kan, dan antwoorden wij: Dat weten wij niet, want in dat opzicht althans kent 

niemand de Zoon dan alleen de Vader. We zien alleen dat het kan. Het geheimenis is van God en 

we hebben het alleen dankbaar te aanvaarden. 

 

Christus heeft Zich uit de Schriften en door de Geest leren kennen. Als Kindeke geboren, is het licht 

tot Hem doorgebroken dat Hij Zoon Gods was. Daarna is dit voortgeschreden en getuigt Hij: Eer 

Abraham was, ben Ik. Of wil men het omschreven: ben Ik de Ik-ben. (Egó eimi, Ik, Ik ben). Dit is 

Zijn Wezen. Maar dit „Ik ben” d.w.z. de tweede Persoon, kan in verschillende „vormen” (we bedoe-

len niet uiterlijke gestalten, maar inwendige omvormingen). Zijn werk doen. Waar in Hem alles 

geschapen is, grondtekst Kol. 1: 16, ligt in Hem ook de menselijke natuur vervat en kan Hij daarin 

optreden (niet ,,door” Hem, dat volgt in vs.17). Hij werd kind, werd man, lag eenmaal als mens 
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dood in het graf, is daarna in de geest (d.i. in Zijn opstandinglichaam) levend gemaakt (mogelijk op 

de dag der opstanding), om uiteindelijk plaats te nemen in Gods Rechterhand en levendmakende 

Geest te worden ( 1 Kor. 15: 45). Dit zijn allen „eigenschappen” de „Zoon”, beter: het Beeld Gods, 

eigen. De mogelijkheid ervoor lag in Hem (niet in de Vader, noch in de Geest). De dadelijkheid, 

d.w.z. het doorlopen van de gang der ontlediging met de daarop volgende verhoging, zijn nodig 

geweest om der zonde wil. 

 

Dit alles behoort tot de verborgenheid der godzaligheid. Hiervan zegt Paulus: „En buiten alle twij-

fel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees” 1 Tim. 3:16.  

Let wel: God is geopenbaard in het vlees. Niet als God der heerlijkheid, maar als Eén die geen ge-

daante noch heerlijkheid had. Jes. 53. Het Goddelijk Ik van de tweede Persoon was menselijk. Ik in 

de dagen Zijns vleses, was de mens Jezus. Deze wenst nu tot de heerlijkheid eer de wereld was we-

der te keren. Zeker, Hij zal Zich nog moeten vernederen tot de dood, ja de dood des kruises, maar 

de uitslag staat voor Hem onherroepelijk vast. Als Logos uitgegaan in wie in hoogste kiem de men-

selijke natuur in lag, zal Hij deze natuur in volheid tot de Vader brengen. Het is deze natuur die God 

ten volle in Hem verhoogd. 

 

Het bewustzijn van ons, mensen, is beperkt binnen nauwe grenzen. Christus als Mensenzoon omvat 

aarde en hemel, en gaat terug tot voor de eeuwen. Macht is Hem gegeven over alle vlees. Maar bo-

ven dit alles uit gaat de heerlijkheid die Hij had eer de wereld was, waarin Hij Zich geheel koester-

de in Gods liefde. Ik bij U zoals in den beginne. Wij één. Ziet daar het hoogste wat Hij begeren kan 

en mag. 

 

Zo kan en mag geen onzer bidden. Hier gaat Christus elk mensenkind te boven. Hier is Eén wiens 

Ikheid reikt tot voor aller anderen aanzijn, hier ziet Zijn Ik in Zijn menselijke openbaring Zijn Ik in 

Zijn Goddelijke openbaring (door geloof dan) en bidt om de terugkeer daar in. Maar hieruit blijkt 

tevens dat Hij in de dagen Zijns vleses geen God was, want een God bidt niet tot een andere God. 

 

Hier ontbloten wij eerbiedig het hoofd en zeggen het de Psalmist van harte na: „Gij zijt veel scho-

ner dan de mensen kinderen”. 
 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. vs. M. 

No. 7. 

 

De brieven die gedurende de tijd der Handelingen geschreven werden, spraken natuurlijk dikwijls 

over de bijzondere toestanden van die tijd, die in verband stonden met de positie die Israël toen nog 

innam. Als het dus over dergelijke ceremonieën gaat, spreekt het vanzelf dat deze alleen gelden 

voor de christenen uit Israël. Bij de christenen van die tijd kwam de gedachte niet op dat de schrift-

delen, die over die ceremonieën spreken toepasselijk waren op gelovigen uit de volken. Nooit wordt 

er over nieuwe instellingen gesproken die voor alle christenen zouden gelden. Deze brieven bevat-

ten overigens aanduidingen die ons zouden moeten behoeden die ceremonieën ook te laten gelden 

voor de volken. Zo zegt Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, vlak vóór hij over de ceremo-

nieën van de hoofdstukken 10 en 11 handelt, dat hij zich hier alleen richt tot de christenen uit Israël: 

,,En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en 

allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee” 

Het is duidelijk dat die vaderen alleen tot Israël behoorden (Rom. 9: 4, 5). 

 

De brieven aan de Hebreeën, die van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas zijn alleen gericht tot 

christen-Joden. Indien toegestemd wordt dat er in deze brieven veel staat dat ook op andere christe-

nen van toepassing is, toch blijft het waar, dat er ook andere dingen in voorkomen, die in verband 
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staan met de nationale en godsdienstige positie van het uitverkoren volk, en die niet toegepast mo-

gen worden op christenen uit de volken. Daarbij blijven deze brieven in het algemeen nog steeds in 

de sfeer van de „oude mens” en handelen niet over de positie ,,in Christus-Jezus", waar men van de 

zonde gerechtvaardigd is. 

 

De brieven van Paulus aan de Romeinen, Korintiërs, Galaten en Thessalonicensen richten zich in 

het algemeen, maar niet steeds, tot allen, en, afgezien van de eerste brief aan de Korintiërs en die 

aan de Thessalonicensen, hebben meestal betrekking op hetgeen moet volgen na de wedergeboorte: 

de verzoening met God, de dood met Christus en ten opzichte van de zonde, de rechtvaardiging en 

de nieuwe schepping. Daar Paulus zich dus ook tot christen-Joden richt, die nog deel uitmaken van 

de lokale christen-joodse gemeenten, en omdat deze dus nog op sociaal gebied tot het volk Israël 

behoren en dus de Wet moeten volgen als ze in contact zijn met hun joodse broeders, kunnen deze 

brieven ook aanduidingen bevatten die niet gelden voor de christenen uit de volken. Daarbij komt 

nog dat het Koninkrijk op aarde toen nog kon komen, en zelfs nabij was, en dat deze tijd dus ge-

kenmerkt was door de krachten der toekomende aioon. Deze brieven spreken dus over zekere ge-

woonten en over bijzondere uitwendige gaven die niet meer gelden voor de tegenwoordige tijd, 

maar weer van kracht zullen zijn als Israël hersteld zal zijn. 

 

Het gehele N.T. is dus wel nuttig (evenals het gehele O.T.), maar alles is niet op ons toepasselijk. Al 

wat tot de tijd der Handelingen behoort, is een verwezenlijking van de abramietische beloften. Zo-

wel de nieuwe geboorte als de rechtvaardiging behoren tot de reeds gekende beloften. Het hemels 

zaad is evengoed aan Abraham beloofd als het aardse zaad. 

 

De aardse sfeer van zegening, gekenmerkt door de wedergeboorte, zal zich in de toekomende (vier-

de) aioon uitbreiden. De hemelse sfeer zal zich over de wereld verspreiden gedurende de vijfde 

aioon, nadat ze om zo te zeggen de aardse sfeer in zich opgenomen zal hebben. Al wat gedurende 

de periode der Handelingen onderwezen wordt, maakt dus deel uit van de aionen en van het aioni-

sche voornemen Gods (Ef. 3: 11). 

 

De toekomende aioon, die der wedergeboorte, ligt nog in de zonde, evenals de wedergeborene ge-

lovige nog, voor wat zijn positie betreft, zondaar is. De vijfde aioon, die der nieuwe schepping, is de 

aioon der gerechtigheid, en ligt dus niet meer in de zonde, al is ze nog niet tot het volmaakte geko-

men. Deze volmaaktheid wordt pas bereikt als het einddoel verwezenlijkt is, en God „alles in allen” 

is (1 Kor. 15: 28). Hier zijn we niet meer in de aionen, we ontsnappen om zo te zeggen aan de 

schepping, daar alles in God is. Men is dan niet alleen in de sfeer van Christus, maar de schepselen 

zijn met Hem vereenzelvigd. 

 

Al wat gedurende de tijd der Handelingen bekend gemaakt werd, valt dus in het kader van Openba-

ring van het O.T. en van de aionen. Er is natuurlijk ontwikkeling, zelfs openbaring van onbekende 

delen, maar men bevindt zich nog steeds in de sferen van zegening die in verband staan met de aar-

de en de hemelen. 

 

Laat ons nu luisteren naar de boodschap van Paulus betreffende de bedeling na de periode der Han-

delingen. 
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TWEEDE DEEL. 

Na de Handelingen. 

 

1. De vier brieven die in de gevangenis geschreven werden. 
 

We willen nu de brieven onderzoeken die de Apostel Paulus schreef geheel aan het einde van de tijd 

der Handelingen, en in het bijzonder die aan de Efeziërs, Filippensen, Kolossensen en de tweede 

aan Timotheüs. Eén van hun kenmerken is dat ze in de gevangenis geschreven werden. Tussen deze 

vier brieven bestaat een zekere betrekking, en we kunnen deze best doen uitkomen door de volgen-

de tabel, die we ontlenen aan een der werken van Ch. Welch. 

 

De vier gevangenschapbrieven. 

Een structuur die de voornaamste elementen van hun leer aangeeft en hun overeenstemming laat 

zien. 
 

  

( + ) Geen van deze uitdrukkingen vindt men in Fil. en 2 Tim. De enige plaatsen waar deze woorden 

door Paulus gebruikt worden. 

 

Vóór we deze brieven van nabij onderzoeken, willen we de aandacht vestigen op enkele aanduidin-

gen, die ons laten zien dat Paulus, einde Handelingen, zijn hemelse boodschap volledig gebracht 

had. 

 

Als hij, te Milete, afscheid neemt van de oudsten van Efeze (Hand. 20: 17), zegt hij: „Gijlieden 

weet hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en 

geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen, betuigende, beiden Joden en Grieken, de beke-

ring tot God en het geloof in onze Here Jezus Christus”, en verder: „Want ik heb niet achterge-

houden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods.”.  Al wat betreft de nieuwe geboorte 

en de rechtvaardiging, was door Paulus verkondigd, niets was verborgen. Hij herinnert er ook aan 

dat hij niet verder gaat dan wat Mozes en de Profeten leerden: „Betuigende beiden, klein en groot, 

niets zeggende buiten hetgeen de Profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou” (Hand. 

26: 22). Al wat hij dus schreef gedurende de tijd der Handelingen, in de brieven aan de Romeinen, 

Korintiërs, Galaten, Thessalonicensen, valt in deze rubriek. 
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Maar hij verwijst ook naar een nieuwe boodschap: „Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn 

leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, wel-

ke ik van de Here Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.” (Hand. 

20: 24). Het is pas in zijn laatste brief, namelijk de tweede aan Timotheüs, dat hij zegt zijn loopbaan 

voleindigd te hebben (2 Tim. 4:7). De blijde boodschap der genade Gods, houdt nog meer in dan de 

nieuwe schepping, want het einddoel is de volmaaktheid, als God alles in allen zal zijn. Paulus 

moest die boodschap dus vervolledigen. In zijn gevangenschapbrieven lezen we dan ook van een 

nieuwe bedeling, die der genade Gods, een verborgenheid, die alleen aan hem was geopenbaard (Ef. 

3: 2, 3). Nu pas kon hij het Woord Gods vervolledigen (Kol. 1: 25). Paulus ontving inderdaad 

meerdere openbaringen. De Here is hem niet alleen verschenen op de weg naar Damascus, maar 

ook later (Hand. 26: 12—16). 

 

Laat ons dus die volheid van genade onderzoeken, die behoudenis Gods die tot de volken gezonden 

werd (Hand. 28: 28) nadat Israël als volk, tijdelijk ter kant was gezet. 

 

2. De Boodschap der Verborgenheid. 
 

Evenmin als in het overige van dit werk, is het ons doel deze dingen grondig en uitvoerig uiteen te 

zetten. De lezer wordt uitgenodigd deze bladzijden niet alleen te lezen, maar ze met de Schrift te 

vergelijken, die dingen biddend te overdenken en te doorleven. 

 

In de eerste plaats moeten we nagaan of het onderwijs dat Paulus in zijn laatste brieven geeft, alleen 

de uitbreiding is van zijn boodschappen van de tijd der Handelingen, ofwel of het een nieuwe bood-

schap is. Na grondig onderzoek zijn we tot de overtuiging gekomen dat het werkelijk over iets 

nieuws gaat, over een nieuwe sfeer van zegening, over een nieuwe geestelijke positie waartoe de 

gelovige kan komen, omdat deze boodschap de volmaaktheid bereikt, die schepping en aionen te 

boven gaat. 

 

Natuurlijk is dit onderwijs, in zekere zin, de voortzetting van het vroegere onderwijs. We hebben in 

HET GODDELIJK VOORNEMEN gezien hoe God tot zijn doel komt door de aionen heen. De ene 

aioon volgt de andere op, en ten slotte bereikt de schepping de volmaaktheid. Er is dus, in deze zin, 

een opvolging, een ontwikkeling. Maar we hebben ook gezien dat deze ontwikkeling niet op gelei-

delijke wijze plaats heeft: de ene aioon verschilt in vele opzichten van de volgende, er zijn plotse-

linge veranderingen. Zo gaat het ook op de weg der behoudenis van de individuele gelovige: er is 

ontwikkeling, maar deze heeft plaats in meerdere wel afgebakende stadiën. De nieuwe geboorte is 

één der mijlpalen: van ,,natuurlijke” mens, wordt men kind Gods. De dood met Christus is een an-

dere: van zondaar wordt men, naar de positie, rechtvaardig, van de oude schepping gaat men over 

tot de nieuwe. Zo hebben we dan trachten uiteen te zetten hoe Paulus gedurende de periode der 

Handelingen een nieuwe sfeer van zegening geopend had, die volgde op de aardse sfeer, maar er 

volkomen van verschilde. 

 

Het komt er nu op aan na te gaan of Paulus in zijn laatste brieven nog steeds over die hemelse sfeer 

spreekt, of hij zijn onderwijs aangaande deze sfeer alleen vervolledigt door ons in kennis te stellen 

met nieuwe openbaringen betreffende die sfeer, ofwel of hij over een nieuwe, een derde sfeer han-

delt. Indien het onderwijs der Twaalf in verband stond met de nieuwe geboorte, de toekomende 

aioon en de aarde, en indien het onderwijs van Paulus gedurende de tijd der Handelingen de nieuwe 

schepping, de vijfde aioon en de hemelse dingen betreft, komt het er op aan te onderzoeken of Pau- 

lus’ boodschap na die tijd niet verder reikt, namelijk tot de nieuwe mens, tot de toestand waar God 

alles in allen is, tot een sfeer die niet meer in de aionen valt. 

 

Ziedaar dus het vraagstuk. Men zal dus ook inzien dat het nodig is zich eerst volkomen vertrouwd te 
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maken met hetgeen we vroeger uiteengezet hebben. We doen hier pionierswerk en moeten duidelijk 

onderscheiden de dingen die verschillen. Maar hoe hoger die dingen, hoe moeilijker het wordt ze te 

onderscheiden. Tenminste voor hem die beneden blijft staan. 

 

De boodschap die Paulus in zijn laatste brieven brengt kan niet begrepen worden in haar eigenaar-

digheid en verhevenheid door gelovigen die zich nog in het begin van de weg der behoudenis be-

vinden. De hogere dingen zijn dan nog, als het ware, door een nevel omhuld en vele dingen die in 

de verte liggen schijnen samen te vallen. Men moet dus voortgaan. Niet alleen in kennis, maar met 

geheel zijn geest, ziel en lichaam, met zijn geheel wezen. Men moet, door Gods genade, zijn geloof 

beleven om geleidelijk alles beter te zien en te onderscheiden, om God te horen spreken door mid-

del van zijn geheel Woord. We bedoelen niet dat er veel tijd toe nodig is om hiertoe te komen. 

Vooral door hem die niet belast is met allerlei menselijke overlevering kan die weg snel doorlopen 

worden, zodat hij misschien niet in volle bewustzijn de mijlpalen bemerkt die hij voorbijsnelt. 

 

Sommigen zullen beweren dat het niet nodig is al dergelijke onderscheidingen te maken en dat het 

gehele N.T. op alle christenen toepasselijk is. Men kan vrezen dat ze dan alles naar beneden trekken 

wat hun standpunt overtreft. Laat ons niet vergeten dat de Here nog niet alles kon openbaren toen 

Hij op aarde was en dat ook Paulus niet aan allen vaste spijze kon geven (1 Kor. 3: 1, 2). Petrus 

erkent dat er in de boodschappen van de Apostel der volken dingen zijn die zwaar zijn om te ver-

staan, „die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, zoals ook de andere Schriften, tot hun 

eigen verderf.” (2 Petr. 3: 16). Gods Woord is geen chaos, waarin men naar welgevallen een tekst 

mag kiezen en die zo maar op zich zelf toepassen. Er is een redelijke ontwikkeling, en Paulus wijst 

er op dat het nodig is de dingen die verschillen te onderscheiden en het woord der waarheid recht te 

snijden. De gelovige heeft een redelijke godsdienst (Rom. 12: 1) en behoeft geen enkele kritiek te 

vrezen als hij alleen het gehele Woord vasthoudt en recht indeelt. Als men alles op hetzelfde niveau 

plaatst, het verschil in verhevenheid in Openbaringen miskent, komt men noodzakelijkerwijze tot 

allerlei moeilijkheden en schijnbare tegenstellingen. Dan wordt men ontmoedigd, vindt men dat 

alles zo duister is, komt tot de afbrekende Schriftkritiek, en ten slotte tot ongeloof en een antichris-

telijke houding. 

 

We leggen dus steeds de nadruk op de noodzakelijkheid de bedelingen, de boodschappen der Apos-

telen, de posities van de gelovige, de aionen en sferen goed te onderscheiden. God heeft ons het 

verstand gegeven om het te gebruiken, verlicht door de inwerking van de Heilige Geest. Paulus 

geeft ons hier het voorbeeld. Als men zich laat leiden door overlevering en gevoel, loopt men ge-

vaar schipbreuk te lijden. We mogen geen onzer vermogens verwaarlozen, maar moeten een goed 

evenwicht behouden. Er is geen ware, geestelijke kennis zonder liefde, maar ook geen ware en volle 

liefde zonder kennis der Schrift. Indien God ons de gehele Schrift gegeven heeft, en niet alleen en-

kele teksten die we met voorliefde lezen, dan is dat omdat alles nuttig is. 

 

Als er werkelijke liefde tot de volle waarheid is, kunnen de meest „eenvoudige” mensen soms een 

ons verrassende kennis opdoen, die moeilijk bereikt wordt door anderen die van alles gestudeerd 

hebben, maar hun gedachten niet prijs geven voor Gods onderwijs. Het is, ten slotte niet onze in-

spanning of geleerdheid die telt, maar Gods werking in ons. Maar God werkt niet op magische wij-

ze, maar verlicht ons verstand, zodat we Hem kunnen horen spreken door middel van zijn geschre-

ven Woord. Al wat we moeten doen is Hem, bewust of onbewust, niet te weerstaan. 
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„Maria" (II) 
MARIA DE MOEDER ONZES HEREN 

door G. J. P. 

5. Bij Christus’ geboorte in Bethlehem. 

 

Hier horen wij wel de engelen Gode lof zingen, de herders verkondigen wat hun van het Kindeke 

gezegd was, maar staat van Maria alleen dat zij al die woorden bewaarde en die overlegde, d.i. 

overdacht, in haar hart. Dit was ongetwijfeld goed en wijst op Maria’s stille aard. En deze leidde er 

ook toe dat zij hier en ook bij andere gelegenheden zo weinig spreekt. 

 

6. De komst der Wijzen. 

 

Ook hier horen we van Maria niets. 

 

7. De vlucht naar en de terugkeer uit Egypte. 

 

Bij beide horen we niets van Maria. Jozef is hier de leider. Hij ontving als hoofd van het gezin de 

boodschap van de engel. 

 

8. Christus’ eerste tempelgang. 

 

Pas bij deze gelegenheid horen we Maria weer spreken. Maar welk een woord. „Kind, waarom hebt 

gij ons zo gedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht”. Christus verwondert er zich 

over dat zij niet geweten hebben Hem in de tempel te zullen vinden. Dat was immers de plaats waar 

Hij zich thuis voelen moest, het Huis Zijns Vaders. 

 

Maria’s woord tot haar Zoon is de eerste aanwijzing dat zij Hem niet begreep, althans Zijn roeping 

uit het oog verloor. Zij zocht Hem overal en pas aan het einde daar waar Hij was. En haar woord: 

„Uw vader” wekt Zijn correctie. Jozef mag zijn vader zijn voor de wet, hij is het niet naar het we-

zen. Had Maria gezegd „wij”, dan had Christus daar niets aan te verbeteren gehad. Nu zij spreekt 

van „uw vader”, moet Hij, die daar mogelijk in de tempel waar Hij God zocht Zijn Vader vond, 

daartegen iets anders stellen. In wezen begon daarmee de scheiding die zich steeds verder zou vol-

trekken. Christus werd van nu af de Afgezonderde in eigen huis. Achteraf blijkt dat Maria haar 

Zoon niet begrepen heeft. Ook niet kon begrijpen, omdat Hij, hoewel mens, toch een Mens was die 

alle anderen, ook eigen moeder, te boven ging. 

 

9. De bruiloft te Kana. 

 

Op de bruiloft te Kana schijnt Maria iets van Christus te verwachten. Als de aanwezige wijn ver-

bruikt is, rijst bij Maria, die waarschijnlijk ter bruiloft is bij een van haar bloedverwanten, de ge-

dachte: Zou mijn Zoon niet kunnen helpen. Hij is de door Mozes beloofde Profeet en zou Hij min-

der zijn de Elisa die olie en brood vermenigvuldigd heeft? Zo komt ze tot Hem en zegt: „Zij hebben 

geen wijn meer”. Maar dan klinkt het woord: „Vrouw wat heb ik met u te doen”. 

 

Het woord „Vrouw” getuigt niet van strengheid of oneerbiedigheid. Christus bezigt het ook aan het 

kruis t.o.v. Maria. Joh. 19: 26. Zie ook Mt. 15: 20, Joh. 20: 15. Maar de woorden: Wat heb ik met u 

te doen?, letterlijk: Wat voor mij en u?, d.i.: Wat is er dat Mij en u samen aangaat? Wat hebben 

wij gemeen? bevatten een duidelijke terechtwijzing. Het zijn dezelfde woorden, welke de boze 

geesten tot de Heiland spreken, Mt. 8: 29, Mk. 5: 7, Lk. 8: 28. Ze trekken een scherpe scheidingslijn 

en wijzen erop dat Christus nu niet langer door bloedbanden gebonden kon worden. Maria had deze 

terechtwijzing nodig. Zij meende dat zij Hem in dezen de nodige aanwijzingen moest geven, zoals 
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moeders dit zo vaak t.o.v. haar kinderen, ook al zijn zij groot, doen. Christus echter heeft een geheel 

eigen taak, opdracht en roeping. Dit bewijzen de volgende woorden: „Mijn ure is nog niet geko-

men”. Hij doet niets voordat Gods tijd daar is. Niets gebeurt dan ook voor die tijd. Zie Joh. 8: 20; 

12: 23, 27; 17: 1. 

 

De woorden van Christus zijn een blijvend getuigenis tegen hen die haar voorstellen alsof zij mede 

betrokken is in Zijn werk. Wat is er dat Mij en u samen aangaat. Dit is de grenslijn die niet dan ten 

koste van tekort doen aan Christus’ eer overschreden kan worden. Hier, evenmin als bij het kruis 

draagt Maria iets bij tot het werk dat de Vader Zijn Zoon te volbrengen geeft. 

 

De scheidingslijnen, begonnen op twaalfjarige leeftijd in de tempel, hebben zich voortgezet. Reeds 

hier blijkt, hoe ver zij uiteen lopen. Verstond Maria haar Kind toen al niet, nu blijkt weer eens dat 

zij Hem niet begrijpt. Zijn taak is anders. En Hij verstaat deze zo goed, dat Hij eerder Zijn moeder, 

die Hij ongetwijfeld zeer heeft liefgehad, terecht wijst, dan ook maar zelfs t.o.v. de tijd af te wijken 

van Zijn Vader van Wie Hij was uitgegaan. ,,Wat hebben wij gemeen?” In het Goddelijk werk: 

Niets. 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 18. 

De volheid des tijds. 

In de volheid des tijds is Christus uitgezonden. Deze tijdsvolheid was de tijd te voren door de Vader 

bepaald. Hij achtte toen de tijd gekomen om Zijn heil in Christus te gaan verwerkelijken. Met het 

natuurlijk oog bekeken was het de meest ongelegen tijd. Israël was grotendeels verstrooid en had 

geen zelfstandig bestaan. Het Romeinse rijk was oppermachtig in de wereld en had de keizervere-

ring ingevoerd als eredienst voor de goddelijk gedachte en verheven caesar. In Israël was wel de 

geest der afgoderij uitgebannen, maar grotendeels vervangen door die van het Farizeïsme, van wet-

tische vroomheid om zich Gode aangenaam te maken. Wel was er enige Messiasverwachting, maar 

men wist niet hoedanig Hij en wat Zijn werk zou zijn. Men kan dit alles merendeels in de Evangeli-

en vinden en het aanvullen uit de ongewijde geschiedenis. Maar deze grote ongelegenheid van ’s 

mensen kant was de volheid des tijds van Gods zijde. Hij achtte de tijd rijp om Zijn Zoon te zenden. 

 

“Zijn Zoon”. Telkens als de tweede Persoon der Drie-eenheid een zending op Zich neemt waartoe 

in de heilige Raad Gods besloten is, openbaart Hij Zich als Zoon. Bij de schepping werd Hij eerst-

geborene der creaturen en komt Hij dus in het zoonschap te staan. In de volheid des tijds wordt Hij 

door geboorte uit Maria Gods Zoon. Bij de opstanding wordt Hij, als Hij geboren wordt uit de dood, 

andermaal Gods Zoon. En als Hij andermaal, in de toekomst, in de wereld wordt ingebracht, heet 

Hij weer Zoon. 

 

Zoon en zending hebben iets met elkaar te maken. De Zoon is de Gezondene van de Vader om een 

of ander werk te volbrengen. Hij is steeds bereid Gods Raad uit te werken. Vrijwillig is Hij creatuur 

geworden, vrijwillig vlees, vrijwillig in de dood ingegaan en vrijwillig zal Hij eenmaal komen tot 

de verworden wereld van de voleinding van deze eeuw om de grote chaos te redderen die de boze 

machten en de zondige mens hebben veroorzaakt. 

 

„Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet”. 

In de volheid des tijds is Hij geboren uit een vrouw. Uit een Joodse vrouw. Hiermee kwam Hij on-

der de wet. De eerste eis der wet was de besnijdenis. Hij onderging die ten achtsten dage en werd 

hiermede Jood, besnedene. Lk. 2: 21. De volgende eis was de afzondering als eerstgeborene wat in 

het N.T. geschiedde door het de Here voorstellen van de eersteling des schoots. Lk. 2: 23. Zo begon 

de wet reeds met haar eisen vanaf de eerste levenstijd. Naarmate het bewustzijn verder doorbrak, 
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eiste ze meer. Ze vorderde dit als machthebbende, als autoriteit, als van Godswege. Nu kon men 

leren uiterlijk aan de geboden te voldoen. Dit bewijst het leven van meerdere koningen van Juda 

b.v. en Zacharias en Elisabeth. Ook Paulus’ leven. Maar de wet eiste meer. Haar hoogste en tevens 

eerste eis was: Gij zult liefhebben de Here uw God. En haar tweede, hieraan gelijk: En uw naaste 

als uzelven. En op die eis strandden allen, zondigden allen. 

 

Zo niet Christus. Werd Hij onder de wet als Jood, Hij stond ook in de wet. Ze was Zijn verlustiging. 

Ps. 119 is hierin heel erg Messiaans. De liefde tot Gods wet gaat dieper dan alleen uiterlijke onder-

houding. Ze openbaart liefde tot God. Moge de dichter van deze psalm bewijzen dat hij kind van 

God is, zijn andere uitingen tonen aan dat hij ook zondaar is. Heeft hij niet gedwaald als een 

schaap? Maar Christus niet. Hij heeft het kindschap reeds doorlopen als Hij twaalf jaar is. Dan reeds 

is Hij Zoon en gaat op in de dingen Zijns Vaders. En zo zien we in Hem dit: uiterlijk onder de wet 

als Jood staat Hij naar Zijn mens-zijn in de wet en naar Zijn zending. Zijn opdracht boven de wet. 

Hoort alleen Zijn: „Maar Ik zeg.” 

 

Aan één eis der wet heeft Christus nooit voldaan: Hij is nimmer tot de priester moeten gaan om 

voor Zichzelf te offeren. „Wie overtuigt Mij van zonde?” vraagt Hij terecht. Deze eis der wet had 

op Hem geen vat. Want Hij stond in de wet, volbracht haar uit liefde tot God volkomen. Maar niet 

alleen daarom. Het was ook en niet minder hierom omdat Hij gehoorzaam geworden is tot de dood 

als offer, ja tot de dood des kruises als ten vloek geworden. 

 

De volheid des tijds was de vrijkoping van de wet, van de vloek der wet, van de slavernij der ver-

derfenis. Deze vrijkoping voerde van het onvrije kindschap tot het vrije zoonschap. 

 

Het woordje „en” in vs. 5 staat in de St. Vert. cursief; het staat dus niet in de grondtekst en moet er 

ook niet staan. Het gaat hier niet over twee dingen: de verlossing van de vloek en de aanneming tot 

kinderen alsof het eerste voor Israël was en het tweede voor de Heidenen, maar over een en dezelf-

de zaak: de vrijkoping van de wet en tevens het stellen in de zoonsstand. Het woord „wij” bewijst 

dit mede: Paulus spreekt hier nog over Israëlieten. Israël moest vrijgekocht worden om de aanne-

ming tot zonen te verkrijgen. 

 

Na deze uiteenzetting van de positie van Israël onder de wet, neemt Paulus in vs. 6 de draad weer 

op van hfdst. 3: 26: „En omdat gij zonen zijt” en nu geeft hij aan waaruit zij dit kunnen weten. Het 

is omdat God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden heeft in hun harten. 

 

„Uitgezonden”. We vinden hier dezelfde vorm als in vs. 4: De Zoon is uitgezonden. In vs. 6 wordt 

dit van de Geest gezegd. Deze heet de Geest Zijns Zoons omdat Hij ook door Christus uitgezonden 

is. Het bewijst mede dat Hij een eigen Zelfstandigheid is in Gods Wezen. Een kracht wordt niet 

uitgezonden; alleen gegeven. Van de Geest wordt, evenals van de Zoon gezegd dat Hij uitgezonden 

is. En dit om ook een zending te volbrengen. Niet één in uiterlijke verschijning maar als een inner-

lijke openbaring Gods, als één die God op andere wijze vertegenwoordigt dan als Vader en Zoon. 

 

De Geest is de toepasser van Christus’ verdienste. Hij bewerkt het heil in ons. Wat God objectief in 

Christus volbracht heeft, maakt Hij door de Geest tot subjectief eigendom. De Geest repeteert in ons 

hart Christus’ gang. Hij wederbaart, Hij doet met Christus sterven, wekt met Hem op. En dit alles 

aangepast aan de persoonlijke behoefte van de geroepene, aan zijn aard en karakter, aan zijn hoofd 

en hart. De Geest heeft ten volle, zonder mate, Christus geleid. Hij leidt nu de gelovigen. Zij kunnen 

Hem echter bedroeven en tegenwerken door vleselijkheid. Ook door wettischheid. Dat deden de 

Galatiërs bijvoorbeeld. Hoe meer heerschappij Hij in het hart verkrijgt, des te meer wordt Christus 

door Hem uitgebeeld en verheerlijkt. 
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De Geest is uitgezonden in onze harten. De St. Vert. zet „uwe” wat strikt genomen logischer is om-

dat het over de „gij” gaat, maar in de oudere handschriften staat: „onze”. De Griekse tekst van Beza 

en van Erasmus, de z.g. Textus Receptus, schrijven „uw”. 

 

Dit „onze” is merkwaardig, omdat het in vs. 6 en 7 gaat over de Heiden gelovigen. Hiermee gaat 

Paulus over tot het andere gebruik der voornaamwoorden, dat waarmee niet alleen de Jood wordt 

aangeduid, maar de gehele groep tot wie hij zich richt, iets waarop we reeds terloops wezen. De 

Geest is uitgezonden in „onze” harten, in die der gehele groep, in Joden en Grieken, in allen die 

Abrahams zonen zijn. Hfdst. 3: 29. En deze Geest doet hen roepen: Abba, Vader. Abba is het Hebr., 

Patèr het Griekse woord voor „Vader”. 

 

Het Vaderschap Gods is rijker dan alleen de geboorte uit God. Er is een Vaderschap Gods t.o.v. 

Christus’ geboorte en één t.o.v. Zijn opstanding. Zo is er voor de gelovige het Vaderschap der ge-

boorte van Boven en dat der nieuwe schepping, dat der levendmaking en dat der medeopwekking, 

dat van het schuchtere kindschap en dat van het vrije, blijde, onbevreesde zoonschap waarbij de 

liefde de vrees heeft verbannen. 

 

„Gij zijt dus niet meer een slaaf maar een zoon”. 

De Jood is uit de onmondig- en minderjarigheid meerderjarig verklaard, de Heiden is van slaaf tot 

zoon aangenomen zonder eerst onder de wet gestaan te hebben. Voor hem is de Mozaïsche wet niet 

tot tuchtmeester geweest. Hij was zichzelf ten wet, Rom. 2: 14, had het werk in zijn hart geschre-

ven, vs.15, stond onder de wet van het geweten, vs.16. Hij was slaaf der verderfenis, der verganke-

lijkheid, Rom. 8: 21, was der ijdelheid, der zinledigheid, onderwerpen, vs.20. Ook hiervoor had 

God een weg tot heil. Beide bewerkt Hij door Christus’ dood. En voor beiden, Jood en Heiden, 

maakt God nu door het Paulinische evangelie dit heil bekend. 
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DEEL XXIII  No. 8  AUGUSTUS 1951 

Tot nuttige Stichting 
No. 8. 

DE NIEUWE MENS. 

                                                                   En de nieuwe mens aandoen. Ef. 4: 24. (Kainos).   

       En aangedaan hebt de nieuwe mens. Kol. 3: 10 (Neos). 

 

De lezer zal zich mogelijk verwonderen, dat we hier twee teksten boven plaatsten die in wezen het-

zelfde schijnen te zeggen. En zeker, ze bedoelen hetzelfde, n.1. een wandel waardig der roeping die 

tot ons gekomen is in nieuwheid des levens, d.i. in een nieuw leven dat getuigt van het gevoelen van 

onze Here Jezus Christus. Toch staat in de geciteerde plaatsen naar de grondtekst nog niet hetzelfde: 

in Ef. 4 vinden we n.1. voor „nieuw” het woord ,,kainos”, in Kol. „neos”. 

 

Het is jammer dat de St. Vert. hier geen twee verschillende woorden gebruikt heeft of gemeend die 

niet te kunnen gebruiken. 

 

„Kainos” betekent: nieuw in de zin van pas gemaakt, door het gebruik nog niet verouderd of versle-

ten. De tegenstelling is „oud”. Zo is de zak, de lap, het graf nieuw (Mt. 9: 17; Mk. 2: 21; Lk. 5: 36; 

Joh. 19: 41). Of iets is tot zekere tijd onbekend, nog niet gehoord. Zo is de leer, het gebod nieuw. 

(Mk. 1: 27; Joh. 13: 34). Of iets is nieuw in de zin van het oude vervangend, of het is beter of voor-

treffelijker. Zo is (zijn) de vrucht, de tongen, het verbond, de schepping, de hemelen en aarde, de 

naam, het Jeruzalem, ja alles nieuw. (Mt. 26: 29; Mk. 16: 17; Mt. 26: 28; 2 Kor. 5: 7 en Gal. 6: 15; 

2 Petr. 3: 13; Op. 2: 17; 3: 12; 2 Kor. 5: 17). En zo ook de mens, Ef. 2: 15 en 4: 24. 

 

„Neos” is nieuw in de zin van pas ontstaan, jong, fris. Zo is de wijn nieuw, jong (Mt. 9: 17; Mk. 2: 

22; Lk. 5: 37, 38, 39). Het is ook: jong in leeftijd, Titus 2: 4. Zo ook is de in Christus herboren mens 

nieuw, jong. Kol. 3:10. 

 

Kainos is: nieuw in hoedanigheid; neos is: nieuw t.o.v. tijd (In het Frans gebruikt men hiervoor de 

woorden neuf en nouveau). 

 

Christus is de Kainos-mens en de Neos-mens. Hij is de Kainos-mens t.o.v. de nieuwe verhoudingen 

die door Zijn opstanding aanvangen. Hij heeft de oude Adamietische natuur overgebracht in die van 

de Nieuwe, de laatste Adam. De eerste wordt vervangen door de laatste en is veel voortreffelijker. 

Christus is ook de Neos-mens, de mens in geheel nieuwe gedaante. Heerst over alle Adamieten de 

dood, Hij staat in de kracht van het nieuwe opstandinglichaam als jong voor ons. 

 

Wij moeten de Kainos-mens aandoen, staan in de nieuwe schepping, de oude mens afgelegd heb-

bend, wandelen in een nieuw leven. We moeten de Neos-mens aandoen: jonge, geheel nieuwe kwa-

liteiten vertonend doordat we bevrijd zijn van de zonde, we deze gestorven zijn. Zo kunnen we Go-

de leven. De Kainos-mens is naar God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

 

De Neos-mens wordt vernieuwd tot vollere, diepere kennis (epignosis) naar het Evenbeeld van Hem 

die hem geschapen heeft. Weet de Kainos-mens dat de gerechtigheid en de heiligheid van Christus 

hem toegerekend zijn, de Neos-mens betreedt met deze toegerekende deugden een nieuw pad en 
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bewijst dat de zonde niet meer over hem behoeft te heersen; tevens openbaart hij een geheel nieuw 

terrein van kennis: de vollere kennis van het Beeld Gods. Vanzelf nog wel ten dele, maar het nieu-

we is er toch in beginsel. 

 

Nu kan er een zekere onevenwichtigheid zijn t.o.v. deze tweeërlei kant van wat in Christus in volle 

harmonie verstrengeld ligt. Men kan te veel Kainos-mens zijn door alleen op de positie in Christus 

te zien en te weinig op te wassen in de diepere kennis van God en van Christus. Men kan ook te 

veel Neos-mens zijn door een zich wel verdiepen in deze kennis maar te weinig zijn staat in Chris-

tus te durven aanvaarden of zich die te realiseren. Moge deze uiteenzetting en overdenking er toe 

bijdragen dat de lezers meer en meer beide mogen zijn, althans er naar mogen jagen dit voor hun 

besef en wandel te zijn. 

 

God maakt eenmaal alle dingen nieuw (kainos). Dan zal ook alles nieuw, jong en fris zijn (neos), 

daar alle dingen dan levend gemaakt zijn (1 Tim. 6: 13). Laat ons in beginsel reeds beide zijden van 

het Beeld Gods bezittend, beide facetten vertonen en leven en roemen in wat we eenmaal zullen 

zijn: toonbeelden van de uitnemende rijkdom van Gods genade (Ef. 2: 7). Dan zullen we mensen 

Gods zijn, Kainos- Neos-mensen, tot alle werk volmaakt toegerust, Gode tot eer.   P 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 38. 

DE HERE BIDT VOOR DE DISCIPELEN (1). 

 

Ik heb Uw Naam geopenbaard (aan) de mensen die Gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren 

Uwe en Gij hebt ze mij gegeven en zij hebben Uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles 

wat Gij mij gegeven hebt van U is, want de woorden die Gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven 

en zij hebben ze ontvangen en zij hebben waarlijk bekend dat ik van U ben uitgegaan en hebben 

geloofd dat Gij mij gezonden hebt.   3: 6—8. 

 

In vs.6-19 bidt Christus voor de Zijnen. Eerst beveelt Hij ze de Vader aan, vs.6-10, dan vraagt Hij 

de Vader voor hen, vs.11-19. 

 

Joh. 17 noemt men vaak het Hogepriesterlijk gebed. Wij kunnen die mening niet goed delen. De 

hogepriester droeg het hele volk op het hart. Dit doet Christus hier niet. Hij doet hier een voorbede 

voor hen die Hij moet achter laten, tevens voor hen die zij zullen mogen gewinnen. Voor de wereld, 

met haar overtreders heeft Hij hier niet gebeden. Wanneer wel weten we niet bepaald. Zeer waar-

schijnlijk aan het kruis. Daarom past hier de naam hogepriesterlijk gebed niet. Christus bidt een 

afscheidsgebed en ziet hierbij wat betreft Zijn jongeren op de tijd die er zou liggen tussen Zijn 

heengaan en wederkomst. Had Hij er in Lk. 19 niet al door Zijn gelijkenis van de welgeboren man 

op gewezen, dat het Koninkrijk niet terstond openbaar zou worden? En mede met het oog op het 

vertoeven bidt Hij de Vader voor hen. Gaan wij Zijn woorden na. 

 

Eerst stelt Hij Zijn geliefden aan de Vader voor. Hij noemt hen daarbij niet de Zijnen, maar „de 

Uwen, de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt”. Hij prijst hen aan met al de ernst der 

liefde en dat op grond van hun gemeenschap met Hem en met de Vader, Het is de hoogste lofspraak 

die de Zoon voor het aangezicht van de Vader kan afleggen. 

 

Daalt Hij van Zijn eigen heerlijkheid tot de Zijnen neer, Hij voert ze daarna met zich mede op. „Ik 

heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij mij uit de wereld gegeven hebt”. Dat was een 

deel van het grote werk dat Hij voleindigd had. Hij had de Vader verheerlijkt, zegt Hij in vs. 4 en nu 

zien we waardoor: door Openbaring van Diens naam. Gods Naam, d.i. Zijn Wezen, in zoverre het 
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kenbaar en noembaar is, God in Zijn betrekking tot de mensen. Welke was die naam? „Jahweh”, zo 

klonk het tot Mozes; „Vader” zo spreekt de Zoon. En in deze laatste naam zien wij het hart, de wil, 

het werk, de onmetelijke liefde Gods. De Vader is Degene die Zich ontfermt over de kinderen. Het 

is deze naam, die naar Paulus de Geest de geloofsrechtvaardigen op de lippen legt. Die Vader naam 

is tot ons gekomen door de persoon en het werk van de Zoon. Van de kribbe tot aan het graf, van de 

Jordaan tot aan de beek Kedron, van de berg der verheerlijking tot aan de doodsheuvel Golgotha, ja 

geheel het leven van Christus ook na Zijn opstanding, is een openbaring van de naam Gods. Wij 

zien en horen niets anders dan Zijn goedheid en heerlijkheid in welke Hij voor ons voorbij gaat .Nu 

niet als eenmaal Mozes toeroepende, maar onder de mensen wonend, vertolkt Hij: Barmhartig en 

genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid is de HERE. 

 

Die Naam heeft Hij geopenbaard aan de gegevenen des Vaders, die uit God geboren zijn. Het zijn 

Gods kinderen. Hun heeft Hij ’s Vaders woorden gegeven, zij hebben die ontvangen en waarlijk 

bekend dat Hij van God was uitgegaan, dat Hij de Christus was. Maar God had hun dit eerst geo-

penbaard. Mt 16: 17. In hen had Hij, die macht over alle vlees ontving, onder de God zoekenden 

velen gevonden, Hem door de Vader toebereid. De Vader had hen getrokken tot de Zoon. Deze had 

ze ontvangen als uit des Vaders hand. Zij zijn de eerstgeborenen der nieuwe schepping. 

 

Zij waren Uwe. Zij behoorden God reeds toe voordat zij Christus gevonden hadden. Gods Naam 

had reeds voor Christus hen riep, weerklank in hen gevonden. In de school van Johannes de Doper 

waren velen hunner voor Christus gevormd. Anderen waren plotseling door en tot Hem geroepen. 

Godvruchtig van gemoed, waren zij Gods eigendom voordat zij tot Christus kwamen. 

 

Gij hebt ze mij gegeven. Het denkbeeld dat de Vader dezen aan Hem gegeven heeft, is Hem dier-

baar. Tot zeven maal toe herhaalt Hij het, vs.2, 6, 6, 9. 11, 12, 24. Vol vertrouwen beveelt Hij hen in 

’s Vaders liefde. Zij hadden Gods Woord bewaard en bekend dat Hij, het was zo juist geschied, van 

God was uitgegaan. Zie 16: 30. Deze belijdenis legt Hij nu voor de Vader neer. 

 

Ongetwijfeld zal de Zoon Gods de belijdenis van allen die hiertoe komen, voor Zijn Vader neerleg-

gen. Zij delen mede in Zijn liefde en van hen wordt gedachtenis gemaakt in Gods troon.  P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 8. 

 

Als we de vier brieven, die op het einde van de tijd der Handelingen geschreven werden, onderzoe-

ken, vinden we er nieuwe dingen in, door nieuwe woorden uitgedrukt. Zoals b.v.: 

 

Ef. 1: 3  Gezegend met alle geestelijke zegeningen in het bovenhemelse. 

Ef. 2: 16  Volkomen verzoening (apokatallasso). 

Ef. 1: 7  Volkomen verlossing (apolutrosis). 

Ef. 1: 3; 2: 6  Medegezet in het bovenhemelse. 

Ef. 3: 6  Samenlichaam (sussoma). 

Kol. 2: 10  De volmaaktheid. 

Kol. 3: 3  Christus ons leven, verborgen in God. 

Kol. 3: 4  Met Hem geopenbaard in heerlijkheid. 

Fil. 3:11  De uitopstanding uit de doden (exanastasin tèn ek nekron). 

 

a. Een nieuwe eenheid. Gods Woord spreekt over meerdere „eenheden”. Allereerst die van Israël, 

als Gods uitverkoren volk. Het is een aardse eenheid, die in de toekomende aioon verwezenlijkt zal 

worden als Jehovah-Christus „eeuwig” in hun midden zal wonen (Ezech. 43: 7; Zef. 3: 15.—17) en 
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als de naam der „stad” zal zijn: de Here is hier (Ezech. 48: 35). Dan zal er geen scheiding meer zijn 

tussen de twaalf stammen. Er zal op aarde een eenheid bestaan, een zichtbare Gemeente, die de ge-

hele aarde tot zegen zal zijn. 

Vervolgens is er de hemelse groep, die één is in Christus (Gal. 3: 28). De christenen die er deel van 

uitmaken zijn met Hem gekruisigd en dood (Rom. 6: 4-8). Allen zijn in één Geest, „tot-in” één li-

chaam gedoopt (1 Kor. 12: 13). Dit lichaam was „van” Christus (10Kor. 12: 27). Het behoorde Hem 

toe. Ze waren „van” Christus (Gal. 3: 29). 

Maar in zijn laatste brieven spreekt Paulus nog over een andere eenheid, die in volkomen gemeen-

schap met Christus staat. Deze gelovigen zijn „mede-levend gemaakt met Christus”, „medeopge-

wekt”, en God heeft ze „medegezet in het bovenhemelse in Christus-Jezus” (Ef. 2: 5, 6; Kol. 2: 12, 

13). Dit gaat dus verder dan hetgeen van de hemelse groep gezegd wordt, en we vinden hier een 

volkomen eenheid, „één Lichaam” (Kol. 3: 15; Ef, 3: 6; 4: 4), „één nieuwe mens” (Ef. 2: 15), „één 

geest”, „één doop” (Ef. 4: 4, 5). Het is geen zichtbare, fysieke eenheid, maar een werkelijke, geeste-

lijke. 

Men werpe ons niet tegen dat we de christenen verdelen, met die eenheden, die sferen van zegening 

te onderscheiden. Allen zijn wedergeboren en vormen, in dit opzicht, een eenheid. Maar in deze 

grote eenheid kan men andere eenheden onderscheiden, zonder ze van elkaar af te scheiden. Deze 

onderscheidingen houden op na de aionen, omdat alles dan tot de volmaaktheid gekomen is. 

 

b. Een nieuwe verborgenheid. In zijn gevangenschapbrieven spreekt Paulus niet over verborgenhe-

den (dus dingen die we zonder Gods openbaring niet kunnen kennen) die het Koninkrijk op aarde of 

de hemelse positie betreffen, maar over de grote Verborgenheid (Ef. 5: 32), die gedurende de aio-

nen in God (Ef. 3: 9 „apo tón aiónon” verborgen was, maar nu bekend gemaakt is, d.w.z. aan het 

einde van de tijd der Handelingen, aan zijn heiligen (Ef. 3: 9). Paulus noemt ze DE verborgenheid, 

in contrast met ,,de verborgenheid van Christus” (Ef. 3: 3). 

 

Deze laatste omvat de grote Verborgenheid en alle andere verborgenheden, dus de gehele Schrift. 

Gods Woord is een geleidelijke openbaring van de verborgenheid van Christus, en Paulus kon dus 

zeggen dat, op het ogenblik waarop hij DE Verborgenheid kenbaar maakte, de verborgenheid van 

Christus op een méér volledige wijze geopenbaard was dan aan de vorige geslachten. 

 

De overeenkomende tekst van Kolossensen (Kol. 1: 26) duidt aan dat we deze Schriftplaats inder-

daad zo moeten verstaan. Er staat zeer uitdrukkelijk: „de verborgenheid die van de aionen en ge-

slachten verborgen is geweest, maar nu bekend gemaakt is aan zijn heiligen.” 
 

Was die Verborgenheid toch niet, op bedekte wijze, in de vroegere Schriften bevat? Wijst het O.T. 

er nooit in zekere zin op? Het antwoord is wederom zeer beslist: „van de aionen verborgen in 

God”. Maar hebben de engelen en andere schepselen der hemelen deze Verborgenheid niet gekend? 

Wederom is het antwoord zeer duidelijk: „opdat nu aan de overheden en de machten in de over-

hemelse, door middel van de Gemeente, bekend gemaakt worde...” (Ef. 3: 10). 

 

Om nog beter te doen uitkomen dat men die rijkdom der genade Gods niet moet zoeken in wat toen 

reeds geopenbaard of geschreven was, voegt de Apostel er nog bij: is deze genade gegeven om de 

onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de volken te verkondigen.” (Ef. 3: 8. Het Grieks „anex-

kniatos” wordt ook door „onnaspeurlijk” vertaald in Rom. 11: 33.) We moeten deze Verborgenheid 

dus niet bij anderen, en ook niet in Paulus’ vroegere geschriften zoeken. 

 

We besluiten dus uit dit alles, dat indien Paulus zo de nadruk legt op de nieuwheid en het belang 

van deze openbaring, men ze niet mag aanzien als een verdere ontwikkeling van iets dat reeds be-

kend was, als een soort aanhangsel in verband met hetgeen hij of anderen reeds vroeger geleerd 

hadden. 

Wat is nu de inhoud van deze grote Verborgenheid? Dat gelovigen uit de volken kunnen zijn: „sa-
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men-erfgenamen en samen-lichaam en samen-genoten der belofte in Christus- Jezus”. (Ef. 3: 6)  

Het gaat hier niet meer over een abrahamietische belofte, maar over een belofte in de verheerlijkte 

Christus-Jezus. Het betreft niet meer het aionische leven, maar het leven in Christus (Zie 2 Tim. 1: 1 

en Kol. 3: 3, 4). Paulus zegt niet dat de volken nu tot de rang verheven zijn die Israël bekleedde, en 

dus ook de gehele Israëlitische erfenis ontvangen, noch dat ze nu met Israël één lichaam vormen en 

deel hebben aan de beloften die aan dit volk gedaan waren. Hier hebben alle volken (inbegrepen 

Israël) deel aan een nieuwe erfenis: samen vormen ze een nieuw Lichaam en samen hebben ze deel 

aan nieuwe beloften. In HET GODDELIJK VOORNEMEN en ook reeds in dit werk, hebben we er 

aan herinnerd welke de opdracht van Israël is, welk zijn erfenis is (Kanaän), welk zijn eenheid is en 

welke zijn beloften zijn. De hemelse roeping ging verder dan dit alles, maar was reeds gekend sinds 

Abraham. 

 

Als men deze dingen duidelijk inziet, hoe zou men dan nog kunnen volhouden dat er hier, in deze 

brieven, alleen sprake is van een deelname der volken aan de joodse zegeningen? Israël is nu, als 

volk, verworpen. Al de profetische uitspraken aangaande dat volk zullen eens vervuld worden aan 

hen, maar alleen als het tot bekering zal komen en de Here zal wederkomen. Tot zo lang is dit alles 

uitgesteld. Hoe zouden de volken er dan nu deel aan hebben? En als we het beeld van de tamme 

olijfboom goed begrepen hebben, kunnen we dan aannemen dat de brief aan de Efeziërs alleen her-

haalt dat groepen uit de volken op een joodse boom geënt worden? 

 

De gedachte dat de Gemeente waarvan Paulus hier spreekt, Israël vervangt en de gelovigen uit de 

volken deel hebben aan Israëls beloften, kan alleen aanvaard worden als men noch de profeten, 

noch de Here zelf, noch de Apostelen gelooft in verband met hetgeen ze over Israël zeggen. Men 

behoudt dan alleen zeer vage „christelijke” begrippen die zich aan alles aanpassen en men laat Gods 

overvloedige genade niet tot haar recht komen. 

 

En, indien zij, die de profetische uitspraken aanvaarden, nog menen dat het in deze brieven gaat 

over de vroegere abrahamietische beloften aangaande de zegeningen voor alle volken, kunnen we 

verder doen opmerken dat deze zegeningen nog aionisch zijn, nog in het onvolmaakte blijven. We 

zullen nu aantonen dat Paulus, in zijn laatste brieven, nog over hogere dingen spreekt, die in ver-

band staan met de volmaaktheid. 

 

c. De toegang tot een nieuwe sfeer van zegening. Men stelt zich meestal tevreden met een onder-

scheid te maken tussen hemel en aarde. En toch wijst reeds het O.T. op meerdere sferen die van de 

aardse verschillen. 1 Kon. 8: 27 is zeer kenmerkend in dit opzicht: „Maar waarlijk, zou God op de 

aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen”.  
 

Deze uitdrukkingen kunnen ons aan anderen doen herinneren, zoals: „het heilige” en „het heilige 

der heiligen” van de tabernakel. We hebben in deze laatste een stoffelijke voorstelling van hemelse 

dingen (Hebr. 8: 1-5) en een duidelijke afscheiding tussen de voorhof, de heilige plaats en de heilig-

ste plaats. Daarbij bevond zich over dit alles de wolk, die de heerlijkheid Gods voorstelde, Num. 9; 

Ex. 40: 34. 

 

We vinden hier dus: 1. aarde, 2. de hemelen, 3. de hemel der hemelen, 4. wat deze laatste nog te 

boven gaat, namelijk God zelf. 

 

Ook Ps. 113 zegt: „Boven de hemelen is Zijn heerlijkheid”. Men moet inderdaad niet vergeten, dat 

ook de hemelen, evengoed als de aarde, geschapen werden en dat God IS vóór en boven de schep-

ping. Het N.T. leert ons dat, na zijn hemelvaart, Christus is „opgevaren verre boven al de hemelen” 

(Ef. 4: 10). Hij is „door de hemelen doorgegaan” (Hebr. 4: 14) en is dus hoger dan de hemelen ge-

worden (Hebr. 7: 26). Deze hogere sfeer wordt in de Schrift door een bijzondere naam aangeduid: 

„het bovenhemelse”. (Zie Aanhangsel No. 4). 
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Men lette er echter wel op, dat we niet beweren dat het bestaan van die sfeer niet gekend was vóór 

Paulus. Behalve wat we er hierboven reeds over gezegd hebben, kunnen we nagaan dat ook Johan-

nes en de schrijver van de brief aan de Hebreeën het woord „bovenhemelse/overhemelse” gebruik-

ten  

(Ziehier al de teksten: Joh. 3: 12; 1 Kor. 15: 40 (tweemaal), 48, 49; Ef. 1: 3, 20; 2: 6; 3: 10; 6: 12; 

Fil. 2: 10; 2 Tim. 4: 18; Hebr. 3: 1; 6: 4; 8: 5; S: 23; 11: 16; 12: 22.). 

 

In de delen der Schrift, die vóór het einde der Handelingen geschreven werden, is er sprake van: 

 

„overhemelse dingen” 

„overhemelse lichamen” 

„overhemelse roeping” 

„overhemelse gave” 

„overhemels vaderland” 

„overhemels Jeruzalem”  

 

maar het woord „overhemelse” duidt hier steeds het karakter of de oorsprong aan. In contrast met 

dit alles, gebruikt Paulus in de brief aan de Efeziërs vijf maal de uitdrukking: „en tois epouraniois”, 

d.w.z. „in het overhemelse”. Deze uitdrukking staat hier in de datiefvorm (in tegenstelling met de 

genitiefvorm der hierboven vermelde uitdrukkingen), en deze vorm duidt aan dat de personen of 

dingen waarover sprake is, zich in die „overhemelse” bevinden. De gehele Schrift kent dus de 

„overhemelse”, maar nooit was er de minste aanwijzing dat een mens er in kon geplaatst worden. 

Het is wel degelijk een nieuwe openbaring in verband met de grote Verborgenheid, en die spreekt 

van een toegang tot een sfeer die tot dan toe gesloten was. Het is wel degelijk iets onbekends, in 

God verborgen, onnaspeurlijk. 

 

Paulus leert ons, dat in deze overhemelse (sfeer):  

 

we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen (Ef. 1: 3)  

de Here gezeten is (Ef. 1: 20) 

God ons, in Christus-Jezus, kan zetten (Ef. 2: 6) 

  er ook „overheden en machten” zijn (Ef. 3: 10).  

 

De Griekse tekst zegt niet: ,,overhemelse plaatsen”, maar eenvoudig: „overhemelse”. We kunnen 

hier inderdaad niet meer over „plaatsen” spreken. De ruimte is een begrip dat tot de schepping be-

hoort, en de overhemelse zijn boven de schepping, omdat ze God zelf betreffen. We hebben dus 

soms van een overhemelse „sfeer” gesproken, omdat dit minder gebonden is aan het begrip van 

„ruimte”. Onze taal is aangepast aan aardse dingen en kan de geestelijke werkelijkheden niet goed 

uitdrukken,en nog minder wat met God zelf in betrekking staat. Maar om er iets over te kunnen zeg-

gen, is men wel verplicht die aardse woorden te gebruiken. 

 

Men begrijpt dus dat we nauwelijks durven schrijven dat er, in die overhemelse „sfeer” nog een 

bijzondere „plaats” is: in (of „aan”) Gods rechterhand, en dat hier Christus gezeten is, en in Hem, de 

gelovigen waarover Paulus in zijn laatste brieven spreekt. Deze bevinden zich dus, in de geest, wer-

kelijk boven alles, zelfs boven de „overheden en machten”, die zich in het overhemelse bevinden. 

We moeten bij dit alles denken aan een gemeenschap met God, zonder enig begrip van ruimte. 

 

We menen dus dat het duidelijk moet zijn dat Paulus hier geen uitvoerige aanduidingen meer geeft 

aangaande de hemelse dingen, die nog in betrekking staan met het geschapene, of aangaande de 

abrahamietische zegeningen. Het betreft een geheel nieuwe sfeer van zegening. Indien er een zeer 

bepaalde scheiding bestaat tussen aarde en hemel, is er een nog veel grotere tussen de hemelen en 
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het overhemelse. In het eerste geval heeft men twee delen der schepping, in het tweede heeft men 

een sfeer die tot de schepping behoort en een andere die er niet toebehoort. Wedergeborenen, zowel 

kinderen als zonen, hebben een hoge geestelijke positie in de schepping, maar zijn nog niet ge-

plaatst in Gods rechterhand,  

 

d. Een nieuwe Gemeente. De Gemeente der Verborgenheid is „buiten” de tijd en de ruimte, „buiten 

”de schepping, „buiten” de aionen. Ze behoort nu reeds tot de positie of toestand die overeenstemt 

met de eindtoestand waar God alles in allen is, een toestand die voor alle schepselen pas na de aio-

nen verwezenlijkt wordt. In de geest zijn de leden van die Gemeente uit de aionen reeds weggeno-

men en hebben, in Christus, de absolute volmaaktheid bereikt (Kol. 2: 10). 

 

Het betreft hier niet de gemeente die gedurende de toekomende aioon op aarde zal bestaan, noch de 

hemelse gemeente (of „gemeente Gods”), maar het Lichaam des Heren, waarvan Hijzelf het Hoofd 

is. (Ef. 1: 23). Dus niet alleen een lichaam uit mensen samengesteld, dat Hem toebehoort. 

 

De leden zijn niet alleen „kinderen Gods”, of „zonen Gods”, maar ze zijn nu, naar hun geestelijke 

positie, gekomen tot „een volwassen man, tot de maat van de volle wasdom der volheid van Chris-

tus” (Ef. 4: 13). 

 

Paulus spreekt hier niet alleen van verlossing (lutrosis), maar van een volkomen verlossing (apo-

lutrosis, Ef. 1:7); niet alleen van verzoening (katallasso), maar van een volkomen verzoening (apo-

katallasso, Ef. 2: 16). 

 

De gemeenschap met Christus van hen die tot de hemelse sfeer behoren, ging tot het met Hem ster-

ven, maar nog niet tot de opwekking met Hem en het geplaatst zijn in de overhemelse. In de brief 

aan de Romeinen zegt Paulus niet dat ze reeds opgewekt of opgestaan zijn, maar wel dat ze zich 

moeten beschouwen „alsof uit de doden levend geworden” (Rom. 6: 13), d.w.z. er kon reeds in hen 

een opstandingkracht werkzaam zijn. 

 

Maar aan de leden der Gemeente der Verborgenheid zegt Paulus uitdrukkelijk dat ze niet alleen met 

Christus gestorven zijn, maar ook met Hem opgewekt zijn, en nu deel hebben aan het Christusleven  

(Ef. 2: 5, 6; Kol. 2: 12; 3: 1) dat verdere reikt dan het aionische leven. Daar hun gemeenschap gaat 

tot de opwekking, is Christus werkelijk hun leven. Hier is de volheid van leven, en niet alleen een 

kracht die min of meer in hen werkt. 

 

De Griekse tekst spreekt niet over een opstanding, maar over een opwekking. De opstanding betreft 

het lichaam, terwijl het hier een geestelijke positie betreft. Daarom is het echter niet minder werke-

lijk, integendeel. 

 

Na dit alles kan men er zich niet over verwonderen dat Paulus schreef dat hij Gods Woord vervolle-

digd had (Kol. 1: 25). Want hij alleen handelt over die volledige openbaring Gods, over die volko-

men gemeenschap. Aan hem alleen werd die Verborgenheid geopenbaard (Ef. 3: 3, 8) en we moeten 

deze dingen dan ook niet bij de Apostelen der besnijdenis gaan zoeken. 

 

De gemeente der Verborgenheid is niet de „Bruid”. In HET GODDELIJK VOORNEMEN hebben 

we gezien dat de Bruid gevormd wordt door christen-Joden en we behandelen dit onderwerp ook 

meer uitvoerig in het Aanhangsel No. 5. 

Zelfs als men over meerdere gemeenten spreekt, blijft het steeds mogelijk aan het begrip van een 

universele Gemeente vast te houden, een geestelijke gemeenschap die alle wedergeborenen omvat. 

 

e. Een nieuwe hoop. Hierover is weinig geopenbaard. Als we echter goed acht geven op al het vo-

rige, en inzien dat Paulus nu over een nieuwe sfeer spreekt, kunnen we sommige dingen die op die 
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hoop betrekking hebben onderscheiden van wat in verband met andere sferen van zegening gezegd 

wordt. 

 

De leden der Gemeente, of ten minste sommigen, verschijnen met Christus als Hij in heerlijkheid 

komt (Kol. 3: 4). Van andere gelovigen wordt gezegd dat ze, na opname of verandering, de Here 

tegemoet gaan. Dit kan ons dus reeds doen veronderstellen dat die leden lichamelijk moeten opstaan 

vóór alle anderen. 

 

Dit wordt bevestigd door Fil. 3: 10, waar we leren dat ze kunnen komen tot gelijkvormigheid aan de 

dood des Heren. Evenals de Here, zouden ze dus maar gedurende een korte tijd in de Hadès blijven, 

wellicht zonder dat hun lichaam verderving zal kennen. Deze bijzondere opstanding, wordt in Fil. 

3:11 genoemd: de „uitopstanding uit de doden” (Fil. 3: 11). Op deze wijze zijn ze lichamelijk „met 

Christus” (Fil. 1: 23). 

 

Fil. 3: 11: De Griekse tekst heeft: „exanastasin tèn ek nekron”. Deze uitdrukking komt nergens an-

ders voor, en moet dus onderscheiden worden van de anderen, die alleen spreken over een „opstan-

ding uit de doden”, zoals die van 1 Thes. 4 en 1 Kor. 15. Het woord opstanding wordt in de Griekse 

tekst alleen gebruikt voor een lichamelijke opstanding, nooit voor een geestelijke gebeurtenis. Dan 

gebruikt de Schrift de woorden „opwekking” of „levendmaking”. Gods Woord spreekt dus niet over 

een „geestelijke opstanding” die b.v. zou plaats hebben bij de wedergeboorte of bij het sterven met 

Christus. 

 

„Maria" (III). 
door G. J. P. 

10. Maria en Jezus’ broeders. 

De nu te bespreken gebeurtenis is zeer belangrijk. Ze wordt verhaald in Mt. 12, Mk. 3 en Lk. 8 en 

valt in de tijd van de geestelijke crisis bij de Farizeeën en Schriftgeleerden, toen zij Christus’ werk, 

verricht door de Geest Gods, aan Satan toeschreven. Naar de tijd is dit mogelijk ongeveer twee jaar 

na Christus’ optreden. 

 

Christus is een huis binnengetreden. Er vergadert een grote schare. De maaltijd die Hij en Zijn dis-

cipelen willen nuttigen, kan nu niet plaats hebben. Mk. 3: 21. Met de schare zijn ook Schriftgeleer-

den en Farizeeën van Jeruzalem binnengekomen. Ook wordt een blinde en stomme gebracht. Chris-

tus geneest hem. Mt. 12: 22. Dan volgt de lastering van de Geest door de Farizeeën en Schriftge-

leerden. Mk. 3: 22, Mt. 12: 24. Intussen willen zij die tot zijn familie behoorden, dat waren Zijn 

broeders en Zijn moeder, Mk 3: 21 en 31, Hem zoeken te spreken, Mt. 12: 47. Zij kunnen niet tot 

Hem komen, Lk. 8:19, maar zenden iemand die kans ziet tot Hem te komen en die de boodschap 

overbrengt, Mk. 3: 31, Mt. 12: 47. Doen zij dit om Hem van de schare los te maken en Hem tot de 

maaltijd te roepen? Neen, maar omdat zij menen: „Hij is buiten Zijn zinnen”. D.i. Hij is uitzinnig, 

Hij heeft het verstand verloren. Hij is niet goed bij het hoofd. Daarom laten zij Hem roepen. Zij 

willen een eind maken aan Zijn redevoering en Hem vasthouden, Mk. 3: 21. 

 

Dit verklaart ’s Heren antwoord. „Wie is Mijn moeder of Mijn broeders?” vraagt Hij. En dan er-

kent Hij alleen hen voor Zijn geestelijke familie die Gods wil doen. Mk. 3: 33-35, die Zijn discipe-

len zijn, Mt. 12: 19, 50, die het woord Gods horen. Lk. 8: 21. 

Ook hier weer begrijpt Zijn moeder Hem niet. Zij schaart zich aan de kant van Zijn broeders die 

niet in Hem geloven, Mk. 6: 3. En al is zij mogelijk niet zo ver gegaan als dezen in hun uitspraak: 

Hij is uitzinnig, niet goed bij het hoofd, toch staat zij buiten, zit niet als Maria van Bethanië aan Zijn 

voeten, behoort in die tijdsperiode niet tot hen die het Woord Gods hoorden en opnamen. 
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Christus maakt Zich ook hier van Zijn moeder los. Of beter: zij heeft zich dit van Hem gedaan. Zij 

begrijpt hoe langer hoe minder van Hem. Zij verdedigt Hem niet tegenover Zijn vleselijke broeders. 

Zij staat met de broeders buiten. En al was zij een gelovige vrouw, met Johannes de Doper raakt zij 

het spoor bijster. Neen, zij zal niet zeggen, dat Hij door Satan alles doet. Maar zij gelooft ook niet 

dat Hij door Gods Geest alles verricht. En zij verzet zich niet tegen de verklaring van Zijn broeders, 

die een derde oplossing geven: Hij is uitzinnig, krankzinnig. 

 

De lijn van haar onbegrip gaat verder. De Onbegrepene wordt voor haar de Uitzinnige! 

 

11. Bij het Kruis. 
 

Van nu af horen we van Maria niet eerder dan bij het Kruis. Zij had letterlijk of in de geest gezegd: 

Hij is buiten Zijn zinnen en daarmee Zijn zending niet begrepen. Dit proces is voortgeschreden en 

bij het kruis bereikt het zijn hoogtepunt. Daar zien we haar staan en gaat een zwaard door haar ziel. 

Daar zinkt ze geestelijk ineen. Daar moet ze weggeleid worden. De moordenaar heeft geloof in Zijn 

koningschap, Zijn rijk, Zijn opstanding. Maria niet. Bewijs? Nergens staat dat Maria naar het graf is 

gegaan, nergens dat Christus haar op de opstandingdag of later apart verschenen is. „Mariam” komt 

niet in de opstandinggeschiedenis voor. Zij is zeker niet ,,de andere Maria”. Dat was de moeder van 

Jakobus de Kleine en Jozes. Mt. 27: 61. 

 

Plaats Mariam nu eens naast Rizpa, Sauls bijvrouw. Toen David haar twee zonen als offer tot stil-

ling van de bloedwraak had gegeven, waakte zij maanden lang, van de tijd van Pasen tot nov.-dec., 

bij hun en der andere slachtoffers gebeente. Zij gunde zich bijna geen rust. Bij dag en nacht was zij 

op haar hoede opdat geen enkel wild dier hun vlees zou verslinden noch zelfs hun gebeente zou 

wegslepen. Zij is het grote voorbeeld der trouwe moederliefde. Zie 2 Sam. 21. 

 

Maria kon haar Zoon niet zien sterven. Zij moest weggeleid worden. Christus gaf haar over aan de 

discipel die Hem het meest begreep. Van nu af werd zij diens moeder. „Vrouw (niet: Moeder), zie 

uw zoon. Zie uw moeder”. 

 

Dat Christus van allen verlaten is, ook van Zijn moeder, maakt deel uit van Zijn lijden. Alleen heeft 

Hij alles moeten lijden. In plaats dat Zijn moeder Hem steunde, moest Hij haar een steun geven in 

haar nieuwe zoon. Zo werden alle banden met het vlees afgesneden en is Christus alleen de gang 

gegaan die Hem tot Voleinder des geloofs gemaakt heeft. God heeft het zo beschikt, dat Maria wel 

een vrome en zeker tedere moeder is geweest, maar dat zij niet beschikte over de geestkracht van 

een Rizpa. Ieder heeft zo zijn eigen gave. Dat Maria bij het kruis bezweek, moest medewerken om 

Christus ook door dit lijden te volmaken. 

 

Christus plaatst Maria naast Johannes. Hij neemt hiermee afscheid van haar. Van nu af moet zij 

Hem niet meer naar het vlees kennen. Zijn kruis maakt scheiding tussen Hem en haar. Zijn vraag, te 

Kana gedaan, wordt hier wel niet herhaald, maar blijkt nu ten volle in haar betekenis. Wat is er tus-

sen u en mij? Geen enkel deelgenootschap. Geen enkel meedragen in het verlossingswerk. Juist een 

algehele uitschakeling daaruit. God geeft ook hier Zijn eer niet aan anderen. Zelfs niet aan de moe-

der van onze Here Jezus. 

 

Christus is aan haar ook niet het eerst verschenen. De Schrift maakt zelfs geen enkele melding van 

een verschijnen aan Maria. Indien Maria mede-verlosseres zou zijn, zou Christus zeker het eerst aan 

haar verschenen zijn om haar van Zijn opstanding in kennis te stellen. Maria is echter niet eens naar 

het graf gegaan. En al moge zij Christus na Zijn opstanding ontmoet hebben, de Schrift vermeldt dit 

niet. 
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12. In de opperzaal. 
 

De laatste maal dat Maria of Mariam in de Schrift genoemd wordt, is na ’s Heren hemelvaart. Daar 

vinden we haar in de opperzaal te Jeruzalem. Met Judas en Jakobus, ’s Heren broeders naar het 

vlees. Deze hebben hun ongeloof laten varen. En Maria heeft haar klein geloof moeten prijsgeven. 

Zij komt samen met de eerstelingen, de ongeveer 120 personen. Ze behoort tot de Gemeente uit 

Israël die gebouwd wordt op de Petra, de Rotssteen. Ze wordt echter pas genoemd na de elf aposte-

len en staat na de vermelding der vrouwen. Vlak bij twee van ’s Heren broeders bij wie zij ook 

stond in Mk. 3 (Hand. 1: 14). Zij neemt daar dus zeker de eerste plaats niet in. 

 

Verder vernemen we niet van haar. Zij heeft zeker ook een of meer Pinkstergaven ontvangen, maar 

we lezen er niet nadrukkelijk van. Ze is geen medewerkster geweest van Paulus, zoals die Maria die 

hij noemt in Rom. 16: 6 of als de in vs.1, 3 en 12 genoemde vrouwen. Daarvoor heeft God haar niet 

geroepen. 

 

Slot, 
 

Zo tekent de Schrift ons Maria, Jozefs vrouw. Een bijzondere vrouw? Neen. Wat dan? Het bijzon-

dere van Maria ligt niet in haar bijzondere geboorte en mede verlosseres zijn, zoals Rome dit wil, 

maar in haar op bijzondere wijze moeder zijn. Hierover nog een enkel woord. 

 

Maria is zwanger geweest uit de Heilige Geest en is daarmee een bijzondere moeder geworden. Zij 

heeft een Kind ontvangen dat reeds aanzijn had voor Zijn ontvangenis. Het bestond reeds en ont-

stond niet pas na die ontvangenis. Het daalde als menselijke kiem in Maria’s schoot, zonder toedoen 

van de man of van haar zelf. Wat in haar ontvangen werd, was uit de Heilige Geest. Mt. 1: 20. Niet 

een van haar eicellen werd bevrucht. Dan had zij bijgedragen tot het aanzijn van Christus. Neen, 

deze werd als menselijke kiem in haar gewrocht en zij heeft dit Heilige alleen gevoed met haar 

bloed. Dit en dit alleen; het bloed, is Maria’s bijdrage. Maar deze band des bloeds kon niet bijdra-

gen in het verlossingswerk. Alleen door de Heilige Geest heeft Christus Zich Gode onstraffelijk 

geofferd en alleen door deze Geest uit Wie Hij ontvangen was, is Zijn leven een brand-, spijs-, lof-, 

zond- en schuldoffer geweest. 

 

Maria zelf is niet onbevlekt ontvangen, want haar vader heette Heli als we in Lk. 3 haar geslachts-

register mogen zien en Jozef, die voor de wet Christus’ vader was, als schoonzoon aanmerken. Lk. 

3: 23 (In Mt 1: 16 heet Jozefs vader Jakob. Dit is zijn eigenlijke vader). Waar zij een vader had, is 

zij uit het vlees geboren en dus niet onbevlekt ontvangen. 

 

In diepste wezen is Rome’s dwaling er niet alleen een van Traditie of Kerkgezag. Maar omdat het 

een voorspreekster of troosteres wil hebben, een die het gevoelselement vertegenwoordigt, een 

moeder. Hiermee vergeet het, dat in God het Vaderlijke en Moederlijke onafscheidelijk verbonden 

zijn. Hij is niet alleen Vader, maar tevens Moeder, want Hij troost als een moeder. En dit doet Hij 

niet door een uit vlees geborene maar door de Heilige Geest, de Trooster, de Voorspreker, de grote 

Pleitbezorger voor de Zijnen. Rome kent Die niet dan te weinig en schuift er Maria voor in de 

plaats. Zo verdonkert Rome’s Marialogie en Christus en de Heilige Geest. En zo wordt de keuze: de 

Heilige Geest of Maria. 

 

Christus heeft de andere Trooster gezonden, Een welke van Goddelijke aard is (andere is allos). 

Maria is echter geen andere maar een andersoortige: zij is mens geweest zoals wij, met haar deug-

den en gebreken. 

 

Rome maakt een dubbele fout. Eerst maakt zij van Maria een bijzondere vrouw terwijl ze is een 

bijzondere moeder; dan maakt zij haar tot troosteres en voorspreekster, terwijl God de Heilige Geest 
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geeft om Zijn liefde, barmhartigheid en ontferming in onze harten te doen ervaren en ons de lief-

degloed van Zijn Wezen te doen gevoelen. Alleen uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle din-

gen. 

 

Laat de Geest Gods ons tot Vader-Moeder zijn. Hij zij de God aller vertroosting in ons. Laten wij 

ons koesteren in Zijn liefde en gloed. En Hij zal ons troosten als Een die zijn moeder troost. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIII  No. 9   SEPTEMBER 1951 

        

Tot nuttige Stichting 

No. 9. 

NIET WETEN WIE Hl] IS. 

                                          Die gezond gemaakt was, wist niet wie Hij was.             Joh. 5: 13. 

 

Daar ligt in Bethesda (dit betekent: Huis der goedgunstigheid) een man. Hij heeft er vele jaren gele-

gen. Voor de gelukkigen en gezonden gaan de jaren snel voorbij, maar de 38 jaar van aanhoudende 

ziekte en de telkens terugkerende teleurstelling dat hij niet tijdig het water kan bereiken, moeten 

zich tot vermoeienis toe voortgesleept hebben. Toen de Heer Jezus hem daarop met een enkel 

woord genas, werd hij een heerlijke verandering gewaar. Niettemin kende de zieke de Bewerker 

zijner genezing niet. Hij kende noch de heiligheid van Zijn Persoon noch de bedieningen die Hij 

bekleedde, noch de zending die Hij onder de mensen vervulde. 

 

Is het zo ook niet bij ons, zondaren? De Heilige Geest brengt de mensen tot boetwaardigheid lang 

voordat zij Christus kennen. Hij doet dit echter juist opdat zij Hem zouden leren kennen. Zij moeten 

de van God Gezondene leren kennen in Zijn deugden, ja zelfs komen tot de verborgenheid van God 

en van Christus. Dit kan alleen door het Woord onder verlichting van de Geest. 

 

De onwetendheid bij gelovigen is een kwaad. Zoals de genezene van Bethesda lastig gevallen werd 

door de Farizeeën en niet in staat was hun weerstand te bieden, zo gaat het nu nog met veel gelovi-

gen. Zij kunnen de tegensprekers niet antwoorden. Dit komt omdat zij te weinig de Schrift kennen. 

Er moet ook een kennen zijn met het verstand. Daartoe moet men de Schrift onderzoeken, met an-

deren over de hogere dingen spreken, die overdenken en trachten over Gods gedachten na te den-

ken. 

 

Christus heeft Zich nader aan de genezene geopenbaard. Hij zocht hem. Hij vond hem. Op de goede 

plaats: in de tempel. Zeker bracht de genezene God daar een dankoffer. En daar maakte Hij Zich 

nader bekend. 

 

Zo zal God Zich nader openbaren indien men tot Hem komt. In het heiligdom, dat de troon der ge-

nade heet. Hij zal nog meer openbaren dan wat Christus toen kon zeggen. Hij wil inleiden in al de 

waarheid betreffende Hem in Christus. 

 

De genezene boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Zij die verlost 

zijn, hebben tot taak anderen van hun verlossing, zij het met wijsheid en te rechter tijd, deelgenoot 

te maken. En nog meer: van de Verlosser zelf te spreken. Dit kan echter pas, als Deze Zich nader 

geopenbaard heeft. Dit gaat door uit de Schrift Hem nader te leren kennen. De Here geve dan gele-

genheid Hem onder de mensen te mogen verkondigen.      P. 



Uit de Schriften 1951 Pagina 88 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 39. 

De Here bidt voor de Discipelen (2). 

 

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld maar voor degenen die Gij mij gegeven hebt, want zij 

zijn Uwe. En al het mijne is het Uwe en het Uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt.  
Vs. 9, 10. 

 

Ik bid voor hen. Men zou denken dat Hij nu van het aanbevelen tot het vragen overgaat. Maar neen, 

Hij heeft nog niet alles gezegd wat hen dierbaar moet maken in ’s Vaders ogen. Hij is onuitputtelijk 

in het voorspreken. Zijn liefde doet Zijn gebed overvloeien van aandrang en lof. ,,Ik” zegt Hij met 

nadruk, zoals in vs. 4, ik vraag voor hen. Dat ,,Ik”, wie kan het Hem na zeggen, Het is de nagalm 

van Zijn vertrouwelijk „Ik” en „Gij” van vs. 4, de voortoon van Zijn verheven „Ik wil” van vs. 24. 

Het is reeds aanbeveling genoeg, dat Hij, des Vaders Zoon, hun voorbidder is. Straks had Hij met 

het oog op een later tijdperk gezegd: „In die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat 

ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader heeft u lief omdat Gij mij hebt liefgehad en hebt 

geloofd dat ik van God ben uitgegaan”. 16: 25, 27. Nu treedt Hij nog als hun Voorspraak bij de 

Vader op en laat het bij Hem gelden dat Hij Zelf hun Voorspraak is. Was er meer nodig? Is Zijn 

bidden niet aangenaam in Gods oog? Hoort de Vader niet altijd Zijn gebed? (11: 42). 

 

Ik bid niet voor de wereld. Hoe nu? Kent Zijn liefde dan grenzen? Heeft Hij voor de wereld geen 

gebed? Draagt Hij de wereld niet op het hart? Zeer zeker. Maar nu bidt Hij er niet voor. Straks zal 

Hij het zijdelings doen. Voorts zal Hij het doen als Hij het hemelse heiligdom binnentreedt. Ook als 

Hij als hogepriester op Zijn troon zit. Hij heeft het ongetwijfeld ook gedaan in de dagen Zijn vleses. 

Maar nu bidt Hij alleen voor de Zijnen. Niet voor de wereld. Hij onderscheidt de Zijnen daarvan. 

Voor de wereld wordt een ander gebed vereist dan voor Gods kinderen. Wat Hij voor dezen te vra-

gen heeft, kan Hij niet vragen voor de wereld. Voor haar zal Hij bidden: ,,Opdat zij geloven dat Gij 

mij gezonden hebt” vs.23. Hier bidt Hij anders. 

 

Al het mijne is Uwe en het Uwe is mijne, ’s Heren jongeren zijn Zijn bijzonder eigendom. De Va-

der gaf ze Hem. Hij heeft hen lief om Zijns Zoons wil en tevens om Zijns Zelfs wil. Het eigendom 

Zijns Zoons is ook dat des Vaders. „Want zij zijn Uwe”. Eerst was het: „Ze waren Uwe”. Nu: „Zij 

zijn Uwe”. Zij waren Godes eer, zij aan Christus toebehorende door hun geloof in God. Nu zijn zij 

des Vaders in nog hogere zin omdat zij tot de Zoon zijn gekomen. „Al het mijne is het Uwe” en 

omgekeerd: „Al het Uwe het mijne”, want „Al wat de Vader heeft, is mijne” (16: 15). 

 

Iedereen kan zeggen dat alles wat hij heeft, van God is. Maar het is ontzaglijk veel groter te zeggen: 

Al het Uwe, is mijne. Dit kan geen schepsel zeggen voor God. Dit is het woord van de majesteit van 

Gods eniggeboren Zoon. 

 

Ik ben in hen verheerlijkt. Dit is de kroon op al Zijn getuigenissen omtrent de Zijnen, het zegel op 

hun aanbeveling aan de Vader. Hij is in hen geopenbaard. Hij aanschouwt met welgevallen hun 

gemeenschap met Hem. Als een deel Zijner heerlijkheid toont Hij hen aan God. Indien Hij in hen 

verheerlijkt is, dan is ook God in hen verheerlijkt. Wie van Christus is, is van God (1 Kor. 3: 21 

e.v.) en God wordt in hem verheerlijkt. In het bijzonder in het eeuwige leven.   P. 
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Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 9. 

 

Die opstanding maakt hen even gelijk aan „zijn heerlijk lichaam” (Fil. 3: 21), terwijl de vroeger 

gekende opstanding alleen leidde tot de gelijkenis aan het beeld van de zoon (Rom. 8: 29). 

Als men dus goed acht geeft op al wat Paulus in zijn laatste brieven leerde, schijnt het ons toe dat 

men er niet meer aan behoeft te twijfelen dat het hier over een nieuwe sfeer van zegening gaat, over 

een nieuwe Gemeente, over het hoogste wat de genade Gods ons kan geven: de volmaaktheid in 

Hem. 

 

Als men sommige delen op zichzelf beschouwt, en ze uitlegt in overeenstemming met een vage 

christelijke wereldbeschouwing, die men door menselijke overlevering heeft ontvangen, dan kan de 

diepe betekenis van die delen verborgen blijven, of men kan er tenminste aan twijfelen of men ze 

wel letterlijk mag opvatten. Maar als men alles tezamen beschouwt, als één geheel op zichzelf, dan 

zijn er zoveel aanduidingen die allen in dezelfde richting wijzen, dat men niet meer kan aarzelen. 

 

Men moet er op letten dat de waarheid ons nooit opgedrongen wordt. Zelfs de meest nauwkeurige 

en volmaakte bewijsvoering zal ons niet overtuigen als we ze, om de een of andere reden, niet wen-

sen te aanvaarden. Mathematische bewijsvoeringen vinden we zeer overtuigend omdat ze ons ge-

voel niet treffen, maar alle waarheid die onze persoonlijke neigingen aantast, blijft voor ons bedekt 

als we die neigingen niet opofferen. God spreekt ons alleen persoonlijk, door middel van het ge-

schreven Woord, als we bereid zijn naar Hem te luisteren. Laten we niet vergeten wat Jes. 6: 9, 10 

zegt van Israël, woorden, die tweemaal door de Here en eenmaal door Paulus aangehaald worden. 

 

De dingen die we hier behandelen zijn van zulk groot belang en kunnen zodanig in conflict komen 

met onze eigen gevoelens en opinies dat ze, zelfs al zouden we ze geheel juist voorgesteld hebben, 

wat echter geen mens kan doen, het grootste gevaar lopen door de overgrote meerderheid der chris-

tenen niet te worden aanvaard. Het is dus werkelijk nodig, niet alleen wedergeboren te zijn, maar 

ook met Christus gestorven te zijn t.o.v. de zonde, al onze eigen meningen en vrome gedachten die 

niet met de Waarheid overeenstemmen prijs te geven. Men moet bereid zijn, steeds weer alles aan 

de Schrift zelf te toetsen en te luisteren naar wat God ons persoonlijk te zeggen heeft door middel 

van zijn geschreven Woord en door de werking van de Heilige Geest. Opofferende wat ons mis-

schien tot zegen was, of wat we ten onrechte als waardevol beschouwden, moeten we Gods volle 

genade aanvaarden en Hem zo boven alles verheerlijken. Men denke hier ook aan wat Paulus in Fil. 

3 zegde. Men moet hetgeen gewin was, als schade achten om reden van de uitnemendheid der ken-

nis van Christus Jezus. Blijven we als einddoel beschouwen de grote zegeningen verbonden aan het 

kind-van-God-zijn en aan het zoonschap, in plaats van ze als mijlpalen aan te zien in de loop naar 

het volmaakte, dan worden ze een hindernis, dan verheerlijken we God niet zoals het behoort en 

prijzen niet de volle rijkdom zijner genade. 

 

3. De Drie Sferen van Zegening, 
 

Uit het vorige zien we dus dat de Schrift handelt over drie sferen van zegening, van genade, van 

gemeenschap met God: 1. de aardse, 2. de hemelse, 3. de overhemelse. In de volgende tabel vatten 

we samen wat ze kenmerkten en onderscheiden. 

 

Aardse sfeer Hemelse sfeer Overhemelse sfeer 

Nieuwe geboorte 

Joh. 1: 13; 3: 3, 7, 8;  

1 Petr. 1: 3, 23; 2: 2. 

Nieuwe Schepping 

2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 15 

 

Nieuwe mens 

Ef. 4: 24; Kol. 3: 10 
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Kind Gods, slaaf 

Rom. 8: 15; Gal. 3: 24; 

4: 1, 9; 1 Joh. 3: 9, 10 

Vernieuwing v. h. verstand 

Rom. 12: 2 

Onder de zonde 

Rom. 7: 14 

Gezegend in Abraham 

 

Stof der aarde 

Gen. 13: 16 

Vergeving der zonden 

Mat. 6: 12-15; 18: 27-35 

Zonde bedekt 

1 Joh. 2: 2; 4: 10 

Opstanding ten laatsten dage 

Joh. 6: 39-54 

Aards Jeruzalem 

Gal. 4: 25 

Beërven de aarde 

Mat. 5: 5 

Aionisch leven op aarde 

Joh. 3: 15-18; 1 Joh. 5: 11 

 

Zoon Gods, vrij 

Rom. 8: 14; Gal. 3: 25; 4: 5 

 

Oude mens gekruisigd 

Rom. 6: 6 

Der zonde dood 

Rom. 6: 2; 8: 2 

Gezegend met Abraham 

Gal. 3: 9, 14 

Sterren des hemels 

Gen. 15: 4-6 

Rechtvaardiging 

Hand. 13: 39; Gal. 2: 16 

Verzoening 

Rom. 5: 10; 2 Kor. 5: 18-20 

Opname 

1 Thes. 4; 1 Kor. 15 

Jeruzalem in de hemelen 

Gal. 4: 26; Hebr. 12: 22 

Beërven de wereld 

Rom. 4: 13; Gal. 3: 29; 4: 7 

Aionisch leven in de hemelen, 

Rom. 6:23; Gal 6:8-10; Tit.1:2 

Volkomen man 

Ef. 4: 13 

 

Oude mens uitgedaan 

Ef. 4: 22; Kol. 3: 9 

Der zonden dood 

Ef. 2: 1, 5; Kol. 2: 13 

Belofte in Christus 

Ef.  3: 6 

In het overhemelse 

Ef. 1: 3; 2: 6 

Volkomen genade en verlos-

sing. Ef. 4: 32; 1: 7 

Volkomen verzoening 

Ef. 2: 16; Kol. 1: 21 

Uitopstanding uit de doden 

Fil. 3: 11; Kol. 3: 4 

In de rechterhand Gods 

Ef. 1: 20; 2: 6 

Erfenis der heiligen 

Kol. 1: 12 

Christus ons leven 

Fil. 1: 21; Kol. 3: 3, 4 

 

We hebben er meermalen op gewezen, dat er een overeenkomst bestaat tussen de aionen en de sfe-

ren van zegening. In de toekomende (vierde) aioon heerst de wedergeboorte over de gehele aarde. 

In de vijfde heeft de nieuwe schepping al het vroegere in zich opgenomen. Na de aionen volgt de 

volmaaktheid, waar God alles in allen is. We hebben getracht die overeenkomsten door de volgende 

schets voor te stellen. 

 

De overhemelse (de sfeer der volmaaktheid) 
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Gedurende de toekomende aioon bevinden zich: 

 

1. op aarde:    zij die tot de sfeer der nieuwe geboorte behoren, 

2. in de hemelen:   zij die tot de nieuwe schepping behoren, 

3. in de overhemelse:  zij die tot de volmaaktheid in Christus Jezus gekomen zijn. 

 

Gedurende de vijfde aioon, zijn er maar twee groepen: die der nieuwe schepping en die der vol-

maaktheid. De anderen zijn tot een van deze overgegaan. 

 

Na de aionen is God alles in allen, en de gehele schepping is dan tot de volmaaktheid gekomen. 

 

Men ziet dus hoe de horizontale, historische verwezenlijking van Gods voornemen vervolledigd 

wordt door de verticale weg der behoudenis. 

 

Gewoonlijk vormt men zich een te simplistisch beeld van de wereldloop. In horizontale richting 

kent men alleen de bedelingen van Oud- en Nieuw Verbond. In verticale richting alleen de aarde en 

de hemel, en in de toekomst alleen de hemel. 

 

Sommigen zijn er zich van bewust dat Israël als volk nog een roeping te vervullen heeft op aarde en 

dat er in de toekomende aioon nog twee sferen van zegening zijn: een op aarde en de andere in de 

hemel. Dit is reeds een belangrijke vooruitgang, en laat toe op duidelijke en eenvoudige wijze een 

groot deel der Schrift te begrijpen. Vele moeilijkheden worden vermeden en men kan de Schrift dan 

ook meer in haar geheel aannemen, zoals ze is, zonder ze door afbrekende kritiek te verwoesten. 

 

Maar er blijven dan toch nog vele duistere punten, en aan een deel van Gods Woord moet men ge-

weld aandoen om het in het kader van die opvatting te doen passen. Men blijft bij de eerste stappen 

in de weg der behoudenis en waardeert niet de volheid van Gods genade. Daarbij leeft men, door 

het onderhouden van menselijke inzettingen, niet geheel volgens Gods wil. Die afwijkingen van de 

volle waarheid hebben tot gevolg: verdeeldheid, strijd en ongeloof. De algemene toestand van het 

christendom, de verdeeldheid, zelfs onder hen die geloven in Israëls toekomst, tonen duidelijk aan 

dat men niet gekomen is tot een juiste uitlegging der Schrift. Allen hebben een deel der waarheid, 

maar men komt er niet toe een harmonisch geheel te vormen van al wat Gods Woord ons wil leren. 

Sommigen blijven te veel bij de Wet staan, anderen hechten vooral waarde aan de vier Evangeliën, 

anderen aan wat de Pinkstertijd kenmerkte, nog anderen beroepen zich op de leer der Twaalf Apos-

telen of leggen de nadruk op zekere ceremonieën, die nog gedurende de tijd der Handelingen in 

waren voor de christen-Joden, enz. Dit alles is Schriftuurlijk als het op zijn plaats blijft, als het op 

de juiste mensen in de juiste tijd wordt toegepast, maar komt niet overeen met Gods wil, als het 

zonder genoeg onderscheid op de christenen onzer bedeling wordt toegepast. Men wil voorschriften 

volgen die gedurende andere tijden aan andere gelovigen gegeven waren, men wil zelfs sommige 

nationale beloften van Israël voor zichzelf nemen. Die voorschriften kan men echter gewoonlijk niet 

letterlijk vervullen, ofwel heeft men geen uitvoerige aanwijzingen hoe ze vervuld zouden moeten 

vervuld worden, en zo komt men tot allerlei gebruiken die strijd veroorzaken. 

 

We hebben niets tegen een zekere symbolische opvatting van vele schriftdelen, die toelaat sommige 

waarheden beter te verstaan, maar men mag niet beweren dat die symboliek de plaats der werkelijk-

heid inneemt. Zo geven we toe dat Israëls geschiedenis ons tot voorbeeld en onderwijs kan dienen, 

en soms op symbolische wijze onze geestelijke werkelijkheden voorstelt. Maar dat is juist een reden 

te meer om met alle kracht te protesteren tegen de gedachte dat Israël nu voor goed verworpen zou 

zijn. Indien het zo was, welk een slecht voorbeeld zou Israël dan zijn! Want als Israël niet tot zijn 

doel komt en het in zekere opzichten een type der ,.gemeente” is, dan zouden we hieruit moeten 

besluiten dat die gemeente ook niet tot haar doel zal komen. 
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We begrijpen zeer goed dat sommigen niet kunnen geloven in een Koninkrijk op aarde zoals vele 

Israëlieten dat hebben verwacht. De voorstelling die ze zich van dit Koninkrijk maakten was natuur-

lijk niet altijd juist, niet in overeenstemming met de ware strekking der profetie. Ook in onze tijd 

wordt dit Koninkrijk soms op te gebrekkige wijze voorgesteld. Er is dus een soort ,,chiliasme” dat 

men niet kan aanvaarden. Maar al is die uitlegging niet aannemelijk, daarom moet men de gedachte 

zelf van een Koninkrijk op aarde niet verwerpen en de Schrift „vergeestelijken”. Men moet komen 

tot een juistere uitlegging. 

 

Daarbij moet men inzien dat dit Koninkrijk niet de laatste aardse toestand is, en er dan ook een he-

melse en overhemelse sfeer bestaat. Op het Koninkrijk volgt de toestand der nieuwe schepping en 

ten slotte de volmaaktheid. Als men dit alles in acht neemt, vervallen allerlei tegenwerpingen die 

men nu soms maakt in verband met een Koninkrijk op aarde. 

 

Door de tegenwoordige wereldtoestanden zou het toch duidelijk moeten zijn dat onze bedeling niet 

geleidelijk tot een volmaakte toestand zal leiden. Het grootste deel der mensheid leeft nog in een 

verwilderde toestand, de „beschaafde” volken bestrijden elkaar meer dan ooit. De Schrift geeft de 

oplossing, hoe alle volken tot de bekering zullen komen. Maar dan moet men ook een Koninkrijk op 

aarde aanvaarden met al de kenmerken die Gods Woord aanduidt. En daarna een nieuwe wereldtoe-

stand waar alle volken tot de volmaaktheid kunnen komen. 

 

We moeten dus rekening houden met alle gegevens der Schrift en ze gebruiken om een harmonisch 

geheel op te bouwen. In zeker opzicht schijnt een dergelijk beeld meer ingewikkeld dan een sim-

plistische opvatting, die maar met een deel der gegevens rekening houdt en de andere verwaarloost 

of verwerpt. Maar ten slotte is alleen de volledige oplossing bevredigend, en zelfs in zekere zin 

eenvoudiger, omdat men dan allerlei moeilijkheden en schijnbare tegenstellingen vermijdt, en alles 

kan nemen zoals het ons gegeven is. Men kan dan zo letterlijk mogelijk geloven al wat God ons wil 

zeggen door zijn schepping en door zijn geschreven Woord. 

 

Maar, zullen sommigen zeggen, beweert u dan dit alles beter te kennen dan de gelovigen der eerste 

eeuwen, dan de vaderen en al de grote mannen die na hen gekomen zijn? Zouden we 19 eeuwen 

gewacht moeten hebben om tot een juiste uitlegging der Schrift te komen? Moeten we ons niet 

veeleer houden aan het onderwijs der vaderen en aan onze oude overleveringen? 

 

Hierop is het antwoord zeer eenvoudig. We geloven in de Schrift, of beter: in Christus zoals Hij 

zich in de Schrift openbaart, méér dan in hetgeen mensen leren. Niemand behoefde 19 eeuwen te 

wachten, want God heeft alles geopenbaard. Ook verlangen we geen geloof in wat wij schrijven, 

maar we verwijzen steeds naar de Schrift zelf. We moeten nooit geloven in wat mensen leren, maar 

het alleen als aanleiding beschouwen om, door de Geest geleid, God zelf te horen spreken door 

middel van het geschreven Woord. We moeten niet geloven in een zekere ,,leer”, maar in Christus. 

Dat wil zeggen, alle leer door mensen samengesteld is maar een gebrekkige uitdrukking van wat 

ons geloof zou moeten omvatten. We moeten steeds terug naar Gods Woord. Daarop wezen de pro-

feten, de Here zelf, de Apostelen en ook vele „vaders” en hervormers. Alle getuigenissen van men-

sen kunnen middelen zijn, maar mogen geen doel of geen norm worden. Dat is Gods Woord alleen. 

 

We hebben de grootste achting voor de gelovigen die men ons als „autoriteiten” voorstelt, en we 

trachten goed gebruik te maken van wat ze geleerd hebben, maar ten slotte moet Paulus ons tot 

voorbeeld zijn (Fil. 3: 17). We menen inderdaad hier de zwakke plek van het christendom te treffen: 

het heeft Paulus min of meer verlaten vanaf de eerste eeuw. Ook kunnen we de these niet aanvaar-

den, volgens welke de gelovigen van die tijd de volle waarheid hadden en we steeds weer naar hen 

moeten luisteren. We zullen op uitvoerige wijze in de volgende hoofdstukken uiteenzetten waarom 

we dit niet willen doen. 
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4. Paulus verlaten. 

Petrus, Johannes en Judas waarschuwen voor de valse leraars, de antichristen en de spotters (2 Petr. 

2: 1; 1 Joh. 2 en 4; 2 Joh.; Judas). Ze verwachten de komst des Heren en het instellen van het Ko-

ninkrijk op aarde. Ze weten dat dit Koninkrijk niet geleidelijk zal komen, door menselijke inspan-

ning, maar dat de tegenwoordige aioon zal eindigen met verschrikkelijke gebeurtenissen, en dat de 

boze krachten in volle werkzaamheid zullen zijn. Hun verklaringen stemmen geheel overeen met 

die der profeten. 

 

Gedurende de tijd der Handelingen bevestigt ook Paulus dit alles en spaart geen moeite om de gelo-

vigen aan te raden zich in acht te nemen voor de geest der verleiding: 

 

,,Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet spa-

ren; en uit uzelve 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 opge-

houden heb een iegelijk met tranen te vermanen.” (Hand. 20: 29-31). 

 

„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 dienaars der gerech-

tigheid.” (2 Kor. 11: 13-15). 

 

In zijn laatste brieven spreekt hij echter niet meer over de eindtoestand en het nabij zijn van het Ko-

ninkrijk, maar wel over de tussenperiode, van Israëls verwerping tot zijn herstel. 

 

„Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toene-

men; en hun woord zal voorteten gelijk de kanker” (2 Tim. 2: 16, 17). 

„En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn 

liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen onge-

hoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onma-

tig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der 

wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht 

derzelve verloochend hebben”. (2 Tim. 3: 1-5).  

„Maar de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende ver-

leid”. (2 Tim. 3: 13).  

„Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig 

zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigene begeerlijkheden, en 

zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen”. (2 Tim. 4: 3, 4). 

 

Hij spreekt hier niet alleen van ongelovigen, maar vooral van gelovigen: 2 Tim. 2: 25, 26. 

 

Maar was Paulus tenminste hoopvol dat de talrijke gemeenschappen die hij gevormd en gesterkt 

had, getrouw zouden blijven aan de waarheid, aan de volle Waarheid? We hebben al hierboven ge-

zien dat hij zich hierover geen illusies maakte, en zijn gebed, gedurende drie jaren voortdurend vol-

gehouden, geeft ons een denkbeeld van het grote gevaar. Hoe verder hij ging in het kenbaar maken 

van hetgeen de Here alleen aan hem geopenbaard had, hoe meer hij ondervond dat men zich van 

hem afwendde. Aan de Filippensen zag hij zich verplicht te schrijven: 

 

,,Want ik heb niemand, die even zo gemoed is, welke oprechtelijk uwe zaken zal bezorgen: want 

zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus is”. (Fil. 2: 20, 21).  

 

Nadat hij van drie zijner medearbeiders gesproken had, schreef hij aan de Kolossensen: 
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,,Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest 

zijn”. (Kol. 4: 11). 

 

Het blijkt dus dat de grote meerderheid van hen die mede gearbeid hadden, hem niet getrouw wa-

ren. We zijn overtuigd dat deze arbeiders zeer ernstige christenen waren, maar we zijn verplicht, 

door het getuigenis van Paulus, aan te nemen dat ze zijn bijzonder onderwijs niet aanvaard hebben. 

Ze bleven staan bij de aardse sfeer of bij de hemelse, en hebben in elk geval de volle waarheid niet 

aanvaard. Hoe zeldzaam waren zij, die Paulus volgden tot in de overhemelse sfeer! Ze werkten voor 

het „koninkrijk Gods”, een zeer algemene uitdrukking die veel kan omvatten, maar ze werkten niet 

mede in verband met de leer der rechtvaardiging en die van de Gemeente der Verborgenheid. 

 

Zeer waarschijnlijk zeiden ze toen onder elkaar, wat sommige lezers ook van ons zullen zeggen: 

„Hij gaat te ver”. Ze oordeelden dus Paulus volgens de maatstaf van hun eigen gedachten, in plaats 

van Gods openbaringen te geloven, openbaringen die inderdaad veel verder gingen dan al wat men 

vroeger gehoord had. We zijn er verre vanaf te beweren dat ze dienstknechten van Satan waren, 

maar ze bleken slachtoffers te zijn van hun eigen ik of van bedrieglijke arbeiders. We moeten ze 

niet oordelen of veroordelen, maar we moeten de feiten duidelijk inzien en er rekening mee houden. 

 

In zijn laatste brief bevestigt Paulus het feit dat hij door allen verlaten werd: 

 

„Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben”. (2 Tim. 1: 15). 

 

En men moet niet vergeten at men vroeger van zijn onderwijs gezegd had: 

 

,,En dit geschiedde twee jaren lang, zo dat allen, die in Azië woonden, het woord van de Here 

Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken”. (Hand. 19: 10). 

 

Zelfs toen zijn leven in gevaar was, vergaten ze niet wat hen op leerstellig gebied van Paulus 

scheidde, maar verlieten hem nog steeds: 

 

,,In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten”. 
(2 Tim. 4: 16). Men geve er zich goed rekenschap van dat zijn laatste brieven geschreven werden in 

de tijd waarin, volgens de overlevering, de „Gemeente” reeds zeer verbreid was en in volle werking. 

We moeten er inderdaad niet aan twijfelen dat er toen tienduizenden moedige en werkzame kinde-

ren Gods leefden, die bereid waren hun leven te geven voor hun geloof. Ze geloofden in God, in 

Christus, maar ze waren nog niet gekomen tot de hogere zegeningen, en vooral niet tot de volmaak-

te positie in Christus, tot Gods einddoel. Het waren toen zeer zware tijden, en we kunnen ons voor-

stellen dat velen zich verontschuldigden, evenals nu, met te zeggen dat het vooral nodig was een 

„eenvoudig Evangelie” te verkondigen, dat men geen tijd had voor al die ingewikkelde dingen 

waarover die intellectuele Paulus sprak. Hoe het ook zij, we moeten ernstig rekening houden met 

het onloochenbare feit dat, behalve enige weinige uitzonderingen, de meest ernstige christenen Pau-

lus verlaten hebben nadat hij over de grote verborgenheid gesproken had. Als we dus geloven dat 

ook Paulus’ brieven door God zijn ingegeven, zijn we dan niet verplicht, in plaats van de leer te 

aanvaarden die op de gedachten van die christenen steunt, ons voor dergelijke overleveringen in 

acht te nemen? Men kan zich erover verwonderen dat de theologische wereld die verwerping van 

Paulus nagenoeg niet in aanmerking neemt. Hier duikt een heel moeilijk probleem op voor hen die 

op de overlevering der eerste eeuwen steunen. 

 

Sommige christenen waren echter getrouw aan Paulus, en het is vooral aan deze ,.gelovigen en ge-

trouwen in Christus-Jezus” dat de Apostel zijn latere brieven richt. Het waren de leden van de Ge-

meente der Verborgenheid, van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is, en die door Paulus ten volle 
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bewust werden van hun geestelijke positie. Of het waren ten minste gelovigen die bereid waren het 

volle onderwijs van Paulus te aanvaarden. Het aantal christenen nam snel toe in die periode, maar 

de „getrouwe” heiligen bleven steeds weinig in aantal. Dit blijkt, onder meer, uit de afwezigheid 

van geschreven documenten die over Paulus’ bijzondere leer spreken. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 19. 

 

De Jood moest verlost worden uit de slavernij der wet, de Heiden uit de dienstbaarheid (slavernij) 

der verderfenis. Jood en Heiden moeten zien dat dit genade is. De Jood moest leren zien dat God 

een andere weg voor de Heiden had, buiten Israël om, zonder eerst onder de wet te plaatsen, buiten 

de bewaker en tuchtmeester, alleen door het geloof tot in Christus. De Heiden moest leren dat het in 

de zoonstand stellen toch ook maar niet zo gebeurt, dat hij eerst levend gemaakt moet worden, om 

dan tot in Christus te geloven om dan als goddeloze gerechtvaardigd te worden. Pas dan eindigde 

zijn slavernij. 

 

Dit is Gods tweeërlei weg. Deze gaat tot op zekere hoogte nog door. Wie uit godsdienstige sfeer 

geroepen wordt, heeft meest van jongs af kennis gemaakt met Gods geopenbaarde Woord en is in 

zekere sfeer van uiterlijk dienen gekomen. Evenals Israël onder de wet meent hij velerlei in acht te 

moeten nemen, is het al niet Israëls wet dan toch de Christelijke traditie. Hij moet hiervan verlost 

worden. Als uit vlees geborene, is hij vlees en moet hij eerst tot in Christus geloven om daarna ge-

rechtvaardigd te worden. Uiterlijke godsdienstigheid kan niet baten. Hij die uit de wereld geroepen 

wordt heeft geleefd in de begeerlijkheden, doende de wil des vleses en der gedachten. Hij moet zich 

eerst tot God bekeren, tot in Christus geloven om daarna in Zijn geloof gerechtvaardigd te worden. 

Hij ga zich dan niet tot de wet der traditie keren om daardoor tot onmondigheid te vervallen en de 

leer beginselen der wereld over te nemen, want dan verliest hij de vrijheid in Christus die hij in be-

ginsel heeft. 

 

Zoon-erfgenaam. Indien men zoon is, geestelijk meerderjarige, dan is men ook erfgenaam, d.i. be-

zitsverkrijger. Hij erft niet van God want die is geen erflater omdat Hij niet sterft, maar hem wordt 

door God een bezit toegewezen, iets waarover hij beschikken mag. Hij mag zijn eigendomsrecht 

aanvaarden. 

 

„Van God door Christus” zet de St. Vert. op voetspoor van de Textus Receptus, de in de 16e eeuw 

overgeleverde tekst. De drie oudste handschriften zetten echter: “Indien een zoon, dan ook een 

erfgenaam door God”. In de Sinaïticus, een van deze handschriften, is dit door een latere corrector 

aangevuld; die schreef: ,,een erfgenaam van God door Christus”. Rom. 8: 27 zegt: „Zo zijn wij 

ook erfgenamen van Christus”. Hier loopt het eerste deel gelijk aan het eerste deel van Gal. 4:7: 

„erfgenaam van God.” Dat eigenlijk alle drie oude handschriften hebben: „een erfgenaam door 

God” zou er op wijzen dat Paulus in Gal. 4: 7 geschreven heeft: „een erfgenaam door God”. Ech-

ter, de corrector kan het ook wel goed verbeterd hebben; men moet weten dat genoemde de Sinaïti-

cus het oudste handschrift is; de verbetering van de corrector is dan niet overal doorgevoerd. Hoe 

dan ook, beide is waar. Deze gelovigen zijn even zo goed erfgenamen van God volgens Rom. 8 als 

erfgenamen door God die Zijn Zoon uitzond om te verlossen en Zijn Geest om deze verlossing te 

verwerkelijken in het hart. 

 

Mede uit Gal. 4: 7 blijkt dat reeds toen Paulus Galaten schreef, alle gelovigen die tot in Christus 

gedoopt waren, op één lijn stonden. Geestelijk was er geen achterstand. Jood en Heiden werden 

beide gerechtvaardigd door Christus’ loskoping en werden erfgenamen van en door God. De Heiden 

was mede-erfgenaam met Christus. Hij behoefde later niet met de Jood gelijkgesteld te worden. De 

Geest deed ook hem roepen: Vader. De Jood werd van kind meerderjarige zoon, de Heiden werd 
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van slaaf aangenomen zoon en beiden naderden God als Vader der geestelijke mede-opwekking, 

Hem innig dankend en prijzend in de liefdenaam: Abba, Patèr. 

 

Slaven van niet-goden. 

 

De Galatiërs waren van huis uit heidenen; zij dienden slaafs de afgoden, deze waren hun meesters. 

Afgoden bestaan maar niet in de verbeelding. Paulus zegt in 1 Kor. 8: 5 dat er vele goden en vele 

heren zijn. Er zijn er ook waarvan de mens afgoden heeft gemaakt. De afgoden zijn n.1. in twee 

groepen in te delen: zij die goden en zij die van nature geen goden zijn. 

 

In Ps. 82: 1 lezen we: „God staat in de vergadering Godes, Hij oordeelt in het midden der goden”. 

En in vs. 6: ,,Gij zijt goden en gij zijt allen kinderen (zonen) des Allerhoogsten”. In Joh. 10: 34, 

waar de Heer Jezus deze laatste tekst citeert, voegt Hij er aan toe dat tot hen het woord Gods ge-

schied is. In Ps. 89: 7 worden deze goden waarschijnlijk ook vermeld, nu genoemd „kinderen der 

sterken”. In het N.T. vinden we deze goden terug in de tronen, heerschappijen, overheden en mach-

ten, Kol. 1: 16. Een deel er van is gevallen, deze zijn geworden „de overheden, de machten, de ge-

weldhebbers van deze eeuw, de geestelijke boosheden in de bovenhemelen”. Ef. 6: 12. Dit zijn de 

goden van nature, machtige hemelse wezens, die de wereldgang beïnvloeden en ten dele leiden. Het 

zijn deze goden die de Heidenen dienden. Abram voor zijn roeping deed dit ook. Joz. 24: 2. 

 

Nu zijn er ook goden die van nature, naar hun wezen, geen goden zijn. In Deut. 4: 19 lezen we: „dat 

gij uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren, des hemels 

ganse heer en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en dient, welke de Here uw God aan 

alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld”. De afgoderij met de hemellichamen is ons uit 

het verdere O.T. enigermate bekend. Men kan deze hemellichamen echter geen goden noemen; van 

nature zijn zij het niet. 

 

Dan is er nog een groep die van nature geen goden zijn. Het zijn de demonen; deze worden ook 

gediend, bijzonder door het spiritisme, in de St. Vert. „guichelarij” genoemd. Hiervan zegt Paulus 

in 1 Kor. 10: 20 dat hetgeen de heidenen offeren, zij het de demonen offeren. (St. Vert.: duivelen, 

wat onjuist is). 

 

Tenslotte hadden de Heidenen goden gemaakt van ideeën als de schoonheid, de kunst, de weten-

schappen en vermaken; de jacht; ook van het zinnelijk genot als het wijn drinken, het geslachtsle-

ven. Met dit alles kwamen ze bij de demonendienst terecht, waarop Paulus in 1 Kor. 10: 20 wijst. 

 

Goden zijn beschikkers, demonen niet. Goden oefenen invloed uit in de wereld (men denke aan de 

vorsten van Perzië en Griekenland in Dan. 10); dat doen demonen niet. Deze spelen wel een rol in 

het leven der mensen maar bepalen niet de grote lijnen der wereldpolitiek en van stromingen op 

cultureel, maatschappelijk en godsdienstig gebied. Ef. 6: 12, 

 

De Heidenen aanbaden veelszins zon, maan en sterren. Dat was in de lagere godsdienst. Voeg daar-

bij de demonen in de occulte godsdienst. In de intellectuele godsdienst was het anders. Zij die ach-

ter de hemellichamen of zelfs buiten die om hogere machten zochten, dienden hen die van nature 

goden zijn, de hogere krachten in de wereld. 

 

De Galatiërs hadden het laatste niet gedaan. Zij hadden hen gediend die van nature geen goden zijn. 

Zij hadden niet de verheven godsdienst gehad die hogere geesten aanhingen, zij waren alleen slaven 

geweest van het mindere, hadden zich goden gemaakt van de jacht, de schoonheid, de lente e.d. 

bijv. De Galatiërs dienden hiermee de demonen. 
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„Van God gekend”. 

 

Door de prediking van het evangelie door Paulus waren zij verlost van de vroegere lagere gods-

dienst. Ze hadden zich tot God bekeerd, hadden Hem leren kennen, ja werden door God gekend. 

 

Dit kennen gaat verder dan het algemene kennen Gods van alle mensen. We zullen hier moeten 

denken aan wat Paulus in Rom. 8: 29 en 30 schrijft: „Die Hij te voren kent, verordineert Hij ook, 

roept Hij ook, rechtvaardigt Hij en verheerlijkt Hij”. Zij zijn de uitverkorenen die geroepen zijn 

om Hem te kennen en gerechtvaardigd te worden, nadat zij met Christus gekruisigd en gestorven 

zijn. In dit van God gekend zijn, ligt dus veel heerlijks besloten. 

 

Een jammerlijke terugkeer. 

Wat deden de Galatiërs nu? Ze zijn zo onverstandig terug te keren tot de zwakke en armelijke 

eerste leerbeginselen en laten zich daardoor tot slaaf maken. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIII  No. 10   OKTOBER 1951 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 10. 

De Here zal het voor mij voleinden.       Ps. 138: 8. 

 

Zeer duidelijk is het vertrouwen dat de Psalmist in deze woorden uitdrukt, een vertrouwen op God, 

op zijn God. Hij zegt niet: Ik heb genade ontvangen en uit kracht daarvan zal ik het nu voleinden. 

Ook niet: Mijn geloof is zo sterk, dat het niet zal wankelen. Evenmin: Mijn liefde is zo vurig, dat zij 

niet zal verkoelen. Neen, zijn verwachting was alleen van de Here. Hij steunde op des Heren werk. 

 

Het is de Here die het goede werk in ons begint. Meestal door voorbereidende genade arbeidt Hij 

aan ons hart, om het voor te bereiden tot geboorte van Boven. Hij maakt de akker van ons hart ge-

reed om er daarna het zaad van Zijn Woord in te zaaien. Dan geeft Hij er de wasdom aan opdat het 

opschiete en groeie en uitspruite. 

 

Het is ook de Here, die het goede werk in ons voortzet. Hij laat het niet varen. Hij kweekt het zaad 

verder op, neemt weg wat belemmeren kan, doet wegvallen wat tot verhindering zou wezen. 

 

Het is ook de Here die het werk voleindt. Hij heeft het alles gedaan, moet het alles doen, zal het 

alles volbrengen. Anders zou de uitkomst nog niet vaststaan. 

 

Ons vertrouwen moet niet bestaan in hetgeen wij hebben gedaan, noch in wat we voorgenomen 

hebben te doen, maar geheel en al in wat de Here doet. Hij wil voleinden. 

 

De reis kan ons wel eens moedeloos maken. De tijd gaat voort, maar we merken zo weinig van 

vooruitgang. Och we zouden zo gaarne willen dat velen t.o.v. ’s Heren werk tot dieper inzicht 

kwamen. Dat we meer één waren naar buiten. En meer opgingen in Gods heil van binnen. En, hoe is 

vaak de toestand. We schijnen zo weinig vorderingen te maken. En we vinden er zo weinig die met 

Paulus willen jagen. En dan kan het zijn dat de twijfel door ons heenflitst en we ons afvragen: Hoe 

komt God ooit met Zijn werk klaar. In ons en in de wereld. 

 

Laat dan de Heilige Geest het met vernieuwde kracht op ons hart binden: De Here zal het voleinden. 

Voor mij. Voor anderen. Voor de wereld. Hij werkt. Hij rust niet. Hij zal niet rusten totdat Hij alles 

heeft volbracht. Hij kan het niet. Want dat laat Zijn eer niet toe. Zou Hij het zeggen en niet doen, 

spreken en niet bestendig maken? Neen, Hij zal het werk dat Hij begonnen heeft, voortzetten en 

voleinden. Hij laat het nimmer varen. En ook voor u, misschien moede, misschien kleingelovige, 

misschien twijfelmoedige, zal Hij dit doen. Omdat Hij de Here is, de trouwe, waarachtige, volheer-

lijke God. Durft, wilt, kunt u zich op Hem verlaten, en u aan Hem volkomen overgeven? Dan zult u 

vertrouwend leren wachten. 

 

Voor hen die reeds meer gevorderd zijn op de weg des heils, blijft deze bemoediging van de O.T. 

psalmist, in wat andere vorm door de lyrische zanger van het N.T., Paulus, herhaald, tot bemoedi-

ging. Hoe meer we het heil buiten ons zoeken en in God leggen, hoe meer we van onszelf afzien en 

het van Zijn genade, Zijn vrije gave, verwachten, des te meer wordt de bemoediging tot een lied, 

een feestlied, een lied dat we reeds bij voorbaat als meer dan overwinnaars zullen aanheffen, omdat 

we meer in Hem gaan rusten. En in allerlei toonaard, afhangend van karakter en omstandigheden, 

zal het tot een hymne, een opstijgende God verheerlijkende lofzang worden. De HERE, de trouwe 

God, rijk in barmhartigheden, zal Zijn werk voleinden. Ook voor mij!    P. 



Uit de Schriften 1951 Pagina 99 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 40. 

De Here bidt voor Zijn Discipelen (3). 
 

“En ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld en ik kom tot U,  Heilige Vader, 

bewaar ze in Uw naam, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij een zijn zoals als Wij. Toen ik met hen 

in de wereld was, bewaarde ik ze in Uw naam; die Gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard; en 

niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. 

Maar nu kom ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben 

in zichzelf. Ik heb hun Uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat omdat ze van de wereld 

niet zijn gelijkerwijs ik van de wereld niet ben”. Vs.11-14. 

 

Ik ben niet meer in de wereld. Hoe plechtig klinkt die toon. Zo verzamelt een vader in zijn ster-

vensuur de zijnen om zijn bed. Hij troost, vermaant en zegent ze. Dan volgt de handdruk des af-

scheids. „Vaarwel, tot weerziens”, zo klinkt het ten laatste. En dan breiden zijn handen zich zege-

nend uit over hun hoofd, hij heft de ogen ten hemel en hij ontfermt zich in de tegenwoordigheid 

Gods over hen, die hij achterlaat in een wereld van zonde en strijd. 

 

Van de aarde scheidende stelt hij zijn geliefden onder de hoede van God. Met de voet in het graf en 

het hart reeds in de hemel, bidt hij voor hen die hij aan deze kant ervan moet achterlaten. 

 

In hogere zin doet de Heer Jezus dit. 

 

,,Ik ben niet meer in de wereld”. Hij spreekt alsof Golgotha, doornenkroon en kruis, reeds achter 

Hem liggen. De ure der duisternis zinkt weg voor het licht der toekomstige heerlijkheid. ,,Ik kom 

tot U”. Reeds ziet Hij de dag der hemelvaart. Maar hiermee vergeet Hij de Zijnen in de wereld nog 

niet en bidt Hij om hun bewaring in deze wereld. 

 

Heilige Vader. Het is de enige maal dat we Hem zo horen spreken. Hij spreekt zo met betrekking 

tot Zijn discipelen. Als Hij zelf de Vader aanspreekt, zegt Hij: „Vader”, vs.1, 3, 21, 24. Als Hij 

voor de discipelen bidt is het: „Heilige Vader”, vs.11, als Hij van de wereld spreekt, is het: „Recht-

vaardige Vader”, vs.25. God is heilig, afgezonderd van de wereld. Hij is wel Vader waar Hij Zich 

tot de mensen neerbuigt en hen tot het kindschap Gods verwekt, maar Hij blijft boven de wereld 

verheven, vol majesteit en licht, is te rein van ogen om het kwade te zien. Hij wil de Zijnen Zijn 

heiligheid deelachtig doen worden. 

 

Heilige Vader. d.i. Vader des Lichts en der Liefde (1 Joh. 1: 5; 4: 8). De Liefde ligt in de naam van 

Vader, het Licht in die van Heilige Vader. 

 

Deze deugden staan niet tegenover elkaar. Zij vloeien ineen. God heeft lief om te heiligen, Hij hei-

ligt om lief te hebben. Zijn liefde is licht, Zijn licht liefde. Daarom zijn heiligheid en liefde ook de 

beide kentekenen der kinderen Gods. Als Johannes later schrijft: „Indien wij in het licht wandelen 

gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander”, dan is dit alleen de weerklank 

van dat gebed welks tonen steeds in zijn ziel natrilden; die uit ’s Heren bede: „Heilige Vader, be-

waar hen in Uw naam, opdat zij een zijn gelijk wij”. 

 

Heiligheid en Liefde zijn de Godsgedachten die in de Openbaring Gods steeds samenvloeien. Chris-

tus ziet het heil der jongeren in heiligheid en liefde. Hij roept de heiligheid des Vaders aan als de 

macht waardoor Zijn liefde het goede in deze wereld voor besmetting en verstrooiing bewaart en 

het doel is de gemeenschap Zijner heiligen door de band der heilige liefde. „Opdat zij een zijn”. 

Wij weten niet waarover wij ons het meest moeten verbazen, over een gemeenschap van de Zoon 
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met de Vader, zo hoog en heilig dat Hij van een ,,Ik” en „Gij” tot een onnavolgbaar „Wij” kan op-

klimmen of over een gemeenschap der gelovigen, zo heilig en hoog dat zij haar beeld aanschouwt 

in de eenheid van de Zoon met de Vader.        P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 10. 

 

In de geest had de Apostel de aionen en sferen doorlopen en was gekomen tot de eindtoestand, waar 

God alles in allen is. De meeste gelovigen bleven onderweg, meestal in de sfeer der wedergeboorte, 

soms ook in die der nieuwe schepping en der rechtvaardiging. 

 

Zo komen we tot de vraag welk de houding was der Apostelen der besnijdenis, na de tijd der Han-

delingen. De Schrift leert er ons niets over. Uit hun brieven, die deel uitmaken van Gods Woord, 

blijkt het niet dat ze iets kenden aangaande de overhemelse sfeer. Hun opdracht was Israël, als volk, 

er toe te brengen hun positie in de wereld in te nemen, opdat ook de massa der volken deel zouden 

krijgen aan Gods zegeningen. Hun aandacht was geheel gevestigd op de wedergeboorte en de toe-

komende aioon. Ze bleven nog geheel in de oude schepping. De Twaalf hadden dus weinig gele-

genheid na te denken over de nieuwe schepping en hogere zegeningen, en in geen geval behoorde 

het hun hierover te spreken. De volle nadruk moest gelegd worden op de opdracht van Israël als 

volk, op aarde; hoe konden ze dan spreken over hemelse dingen, waar noch Jood, noch Griek is? Al 

wat men kan zeggen is, dat er in hun geschriften niets staat dat in tegenstelling is met het onderwijs 

van Paulus. Misschien hebben ze er even op gezinspeeld, maar zeker wordt er niets gezegd over de 

grote Verborgenheid. 

 

Wat gebeurde er dan met de Twaalf, na Israëls verwerping, na de verwoesting van Jeruzalem en van 

de Tempel, de verstrooiing der Joden en de radicale verandering in bedeling, waar de komst van het 

Koninkrijk op aarde tot later uitgesteld werd? Gingen ze dan met Paulus mee, en hielpen ze hem in 

zijn onderwijs? 

 

Daar Paulus hierover niets zegt en we geen brieven bezitten van die Apostelen, die dagtekenen van 

na de tijd der Handelingen, tenminste geen schriften die door God ingegeven zijn, weten we niets 

zekers over hun houding. We vinden echter wel enige aanwijzingen in de geschriften der eerste 

eeuwen. We hebben nooit naar dergelijke documenten verwezen als het over geestelijke, geopen-

baarde dingen gaat. Hierin kunnen we alleen steunen op Gods Woord. Maar als we méér willen 

weten over wat sommige mensen deden en dachten, mogen we steunen op menselijke geschriften. 

We willen dus de voornaamste der gekende documenten onderzoeken. Laat ons echter eerst nog een 

poging doen ons te verplaatsen in die tijd, en goed rekening houden met de heersende toestanden na 

Israëls verwerping. 

 

5. De algemene verwarring gedurende de eerste eeuw. 

 

Het jaar 70 had dus, met de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing der Joden, de tijdelijke 

nationale verwerping van Israël zichtbaar bevestigd. Gedurende bijna 2000 jaren had de Here ge-

duld en genade betoond ten opzichte van zijn uitverkoren, maar weerspannig volk. Steeds waren de 

andere volken op de achtergrond gebleven, want Israël was het centrum van het wereldgebeuren 

volgens Gods voornemen. Al de christenen, uit Israël en de volken, hadden gedurende de periode 

der Handelingen geleefd in de atmosfeer van het nabij zijnde Koninkrijk op aarde, en hadden de 

spoedige komst in heerlijkheid van de Messias verwacht. Zelfs de, in zeker opzicht voorbarige, ver-

kondiging door Paulus van de hogere abrahamietische zegeningen der volken, had tot doel gehad 

Israël, door jaloersheid tot bekering te leiden en de komst van het Koninkrijk te bespoedigen. 
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Als men zich deze geestesgesteldheid goed indenkt, kan men zich enigszins voorstellen welke don-

derslag Israëls verwerping was, en welke belangrijke grens de jaren 60 tot 70 daar stellen in de ge-

schiedenis des heils. 

 

Tot op dat ogenblik had de Schrift en al wat door Gods boodschappers verkondigd werd op Israël 

gewezen, hingen alle zegeningen af van dit volk, of konden alleen verkregen worden in gemeen-

schap met dit volk. Wat bleef er dan over, als Israël verdween? Waarop kon men nu steunen? Zou 

Gods voornemen schipbreuk geleden hebben? Hadden de profeten, de Apostelen en de Here zelf 

zich vergist? De Twaalf vormden een zichtbare autoriteit, die paste aan een zichtbare gemeenschap, 

door Israël gevormd. Maar wat bleef er van dit alles over, als dat volk en die autoriteit verworpen 

werden? 

 

Sommige hebben dan misschien weer aan Paulus gedacht, die over iets nieuws gesproken had, over 

een Verborgenheid, die van alle aionen in God verborgen was geweest, over een onzichtbare Ge-

meente en overhemelse dingen, maar wie kon daar naar luisteren? 

 

Men moest dus absoluut een andere oplossing vinden en zo kwam men er dan geleidelijk toe een 

menselijk stelsel te vormen, waar Paulus voor goed verlaten werd, en waar men niettegenstaande 

alles nog op de Apostelen der besnijdenis dacht te kunnen steunen. Men kon natuurlijk niet meer 

vasthouden aan al wat de Profeten en de Apostelen verkondigd hadden, men had in het verleden te 

veel overgenomen van de joodse begrippen en de profetie te letterlijk opgevat. Zo ontdekte men een 

oplossing: de christen „gemeente” vervangt nu Israël. Meer nog: het is die „gemeente” die het ware 

Israël vormt en al wat aan dat symbolisch volk beloofd werd was eigenlijk bestemd voor die „ge-

meente”. De meeste dingen moest men „geestelijk” verstaan, niet letterlijk en men moest nu vele 

zaken herzien en aanpassen aan de nieuwe toestanden. Natuurlijk kon men al de „joodse” inzettin-

gen niet behouden, maar men kon ze zoveel mogelijk verchristelijken. Toen men dan zo ver was, 

bleek het duidelijk dat men geen rekening meer kon houden met Paulus, die, in zijn laatste brieven 

in het geheel niet meer van een (geestelijk) volk Israël spreekt, noch over inzettingen, maar over 

allerlei onbegrijpelijke dingen waarover tot dan toe geen mens gesproken had. 

 

Zo kon men dan drie stromingen onderscheiden bij de christenen van die tijd: 

 

1. De judaïserende, die zo letterlijk mogelijk de leer van het O.T. en van de Twaalf in praktijk  

 poogden te brengen. Men vond ze vooral bij de christen-Joden. 

 

2. Zij die tegen deze neiging reageerden en het O.T. verwierpen, zoals Marcion. 

 

3. Zij, die alles trachten te „vergeestelijken” en op deze wijze tot een goede oplossing meenden te  

 kunnen komen. Soms gingen ze zo ver, dat ze, evenals Barnabas, beweerden dat de Joden  

 Mozes slecht begrepen hadden en dat ze nooit de besnijdenis, de sabbat, de offeranden enz.  

 letterlijk hadden moeten opvatten. Die Joden waren nooit Gods ware volk. 

 

We zullen uit de geschriften van die tijd leren dat een groot deel der christenheid beweerde „aposto-

lisch” te zijn. Maar overal stuitte men op moeilijkheden als men op zichzelf wou toepassen wat aan 

Israël voorgeschreven was. Hoe ver mocht men gaan in het „vergeestelijken”? De ene Bisschop 

schreef dit voor, de andere dat, en ze vervloekten elkaar. Gedurende lange jaren heerste er een vol-

ledige chaos. Maar na honderden jaren kwam men tot een zekere rust en „eenheid”. De vervolgin-

gen tegen de christenen en de antichristelijke invloeden werkten mede om een dergelijk front te 

vormen. De bekering van Constantijn, in de vierde eeuw, had een beslissende invloed. Hij meende, 

als pontifex maximus, het recht te hebben alle godsdienstige zaken te besturen en stichtte de Katho-

lieke Kerk. Toen nu deze organisatie de macht in handen had, keerde ze zich tegen Constantijn. 
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Wat werd er dan van hen die getrouw waren gebleven aan Paulus? Niemand weet het. Ze vormden 

een uiterst kleine minderheid, die verwaarloosd of verdrukt werd. Misschien hebben ze enkele ge-

schriften nagelaten, maar deze zijn onbekend. Indien ze bestaan hebben werden ze natuurlijk niet in 

aanmerking genomen door de „autoriteiten” die de absolute macht in handen hadden. 

 

Laat ons nu de voornaamste documenten der eerste eeuwen in het kort onderzoeken. Allereerst die 

der „Apostolische Vaderen”. 

 

DERDE DEEL. 

De Geschriften der eerste eeuwen. 

Het blijkt duidelijk dat de christenen in het algemeen, ook na het jaar 70, nog geloven in de nabij-

heid van de komst des Heren en het aanbreken van het Koninkrijk op aarde. Barnabas, Clement, 

Hermas, Ignatius, Polycarpus en vele „Kerkvaderen” spreken op duidelijke wijze over deze komst. 

Ze behouden dus de hoop, die gedurende de tijd der Handelingen gewettigd was, aangezien Israël 

zich toen nog kon bekeren, maar die na Israëls verwerping geen zin meer had tot op het ogenblik 

van het herstel van Gods volk. In het begin werd dit Koninkrijk op aarde dus nog niet „vergeeste-

lijkt”. 

 

Als ze over de Here spreken, noemen ze Hem meestal „Jezus”, dat wil zeggen ze kennen Hem bijna 

uitsluitend in Zijn vernedering en niet als de „Christus-Jezus” die in Gods rechterhand zit. 

 

De rechtvaardiging uit het geloof, evenals al het overige dat het onderwijs van Paulus kenmerkt, is 

hun helemaal onbekend. Wat wel bewijst dat Paulus reeds gedurende zijn leven van allen verlaten 

werd uit oorzake van zijn bijzondere leer. 

 

We geven nu enige uittreksels uit die geschriften, opdat de lezer zelf moge oordelen. 

 

a. De brief van Barnabas. 
 

Barnabas schreef deze op het einde der eerste eeuw. Men veronderstelt dat het de Barnabas is die 

ook Paulus vergezeld heeft. 

 

Deze brief verwijst naar Schriftplaatsen zoals Jes. 1: 11-13; Jer. 7: 22, 23; Zach. 8 ; 17; Jes. 58: 4-

10, enz. die de nadruk leggen op de betekenis der offeranden en ceremonieën, en er aan herinneren 

dat de gehele Wet, met al haar voorschriften, steunt op het groot gebod dat voorschrijft God en de 

naaste lief te hebben. Barnabas meent in deze teksten een duidelijk bewijs te vinden voor zijn op-

vatting, volgens welke God eigenlijk nooit die offeranden, enz. verlangd heeft. Na de vermelding 

van Ex. 33: 1-3 schrijft hij: 

 

Barnabas 6. „Maar wat zegt de kennis? Versta wel. Zet uw hoop op Hem, Die weldra voor u zal 

verschijnen in het vlees, Jezus ….. Wat zegt Hij dan? Naar het land, dat van melk en honig vloeien-

de is. Gezegend zij onze Here, broeders, die ons wijsheid en verstand geeft in Zijn verborgen din-

gen. Want de profeet spreekt een gelijkenis aangaande de Here ….. Wij zijn dan degene, die Hij in 

het goede land bracht. Wat is dan de melk en honig? Omdat het kind eerst in leven gehouden wordt 

door honig en dan door melk. Zo in gelijke wijze, daar wij in het leven gehouden worden, door ons 

geloof in de belofte en door het woord, zullen wij ook leven en heren der aarde zijn.” 

 

Verder spreekt hij over de besnijdenis en haalt b.v. Jer. 4: 4 aan. Hij legt dan de nadruk op de bete-

kenis der besnijdenis en loochent dat ze ook in het vlees toegepast moest worden. 
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Barnabas 9. „Maar gij zult zeggen: in waarheid was dit volk besneden tot een zegel. Neen, maar zo 

is ook elke Syriër en Arabier en alle priesters der afgoden. Behoren die dan allen tot hun verbond? 

Zelfs de Egyptenaren zijn begrepen onder de besnedenen.” 

 

Hij wil dus besluiten dat de besnijdenis des vleses niets bewijst en eigenlijk nooit door God ge-

vraagd werd. 

 

Aangaande hetgeen Mozes zegt over het eten van onrein gedierte, zegt hij: 

 

Barnabas 10. „Zo is het Gods gebod niet, dat zij niet met de tanden bijten, maar Mozes sprak in de 

geest ….. Gij ziet welke wijze wetgever Mozes was. Maar hoe zouden zij deze dingen zien en be-

grijpen? Maar wij die een juist inzicht hebben in deze geboden, spreken ze zoals de Here dat wil.” 

 

Volgens het „juiste' inzicht” van Barnabas, mochten de Joden dus alles eten. Mozes „sprak in de 

geest”! 

 

De profetie van Ezech. 47: 1,7, 12 aangaande de wateren die uit het heiligdom vlieten, legt hij als 

volgt uit: 

 

Barnabas 11. „Dit zegt Hij, omdat wij ondergaan in het water, beladen met zonden en vuilnis, en 

van hetzelve opstaan, vrucht dragende in ons hart, onze vrees en hoop latende rusten in de geest op 

Jezus.” 

 

Onder voorwendsel dat de Schrift spreekt over de zegeningen die tot de volken komen, meent hij 

dat het N.V. met hen gesloten is en niet met Israël en Juda, zoals Jer. 31: 31 het zo duidelijk zegt. 

 

De sabbat betreft de tijd, die volgt op de zes „dagen”, d.w.z. de 6000 jaren van af Adam tot op het 

Koninkrijk. Na Jes. 1: 13 aangehaald te hebben, zegt hij: 

 

Barnabas 15. „Gij ziet welk Zijn mening is; het zijn niet onze tegenwoordige sabbatten, die Hem 

welgevallig zijn”. 

 

Volgens Barnabas moesten de Joden dus ook niet de wekelijkse Sabbat houden. De toekomende 

dingen, waarvan de profeten spreken, moet men niet letterlijk opvatten. Zij werden in gelijkenissen 

gezegd, die de Joden niet konden begrijpen. 

 

Men ziet dus dat Barnabas het voorbeeld heeft gegeven van de „vergeestelijking” van Gods Woord. 

Maar waar moet dan de grens gesteld worden? Alle logische uitleg wordt onmogelijk en de deur 

staat wijd open voor de individuele fantasie. Deze grote fout is dus van zeer oude datum, aangezien 

ze begon in de „apostolische tijden". Daar men geen rekening hield met het onderwijs van de apos-

tel Paulus, was men wel verplicht een noodoplossing te zoeken om trachten te ontsnappen uit een 

wanhopige toestand. 

 

Zullen we dan Barnabas volgen? We weten dat de grote meerderheid het deed en nog doet. Want nu 

wijst men er juist op dat dit een zeer oude overlevering is. Waarom zouden we echter een verkeerde 

uitlegging aannemen omdat zij oud is? De waarheid is nog ouder, en Barnabas was tenslotte maar 

een gevaarlijke invoerder van iets nieuws. Als we getrouw willen blijven aan de „vaderen”, laat ons 

dan de „vaderen Israëls” verkiezen, en vooral Paulus. 

 

b. De „Leer der Twaalf Apostelen". 

 

Dit stuk, ook „Didachè” genoemd, dateert van het einde der eerste, of van het begin der tweede 
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eeuw. Het werd, verkeerdelijk, toegeschreven aan de twaalf Apostelen, maar dit feit toont duidelijk 

aan dat de meeste christenen toen de Apostelen der besnijdenis volgden. Ook meerdere andere ge-

schriften werden aan hen toegeschreven. Men heeft verondersteld dat het een der oudste documen-

ten is, na die van het N.T. Een kopie van dit geschrift (van het jaar 1056) werd in de 19e eeuw te 

Konstantinopel gevonden. Het is verdeeld geworden in 16 korte hoofdstukken. 

 

Een vluchtig onderzoek toont reeds aan, dat de inhoud niet verder gaat dan die der Evangeliën 

(vooral Mattheüs). Van het onderwijs van Paulus is geen spoor te vinden. De schrijver kende de 

brieven van Paulus niet, of wilde er geen rekening mee houden. 

 

Het grootste deel wordt ingenomen door ethische voorschriften, ten dele aan de Wet van Mozes, ten 

dele aan het Evangelie volgens Mattheüs, enz. ontleend, en min of meer aangepast aan de nieuwe 

omstandigheden. Vele dingen zijn bepaald onschriftuurlijk. We stippen aan: 

 

1: 3 „Vast voor hen, die u achtervolgen". 

4: 6 „Indien gij hebt, zult gij met uw handen een rantsoen voor uw misdaden geven”. 

6: 2 „Want als gij het volle juk van de Here kunt verdragen, zijt gij volmaakt, maar indien  

        gij dit niet kunt, doe wat gij kunt”. 

 

We bevinden ons hier op het terrein van de rechtvaardiging door werken, en het spreekt vanzelf dat 

de schrijver de leer van Paulus verwerpt. Daar men zich nu nog dikwijls op dit geschrift beroept om 

zekere gebruiken te rechtvaardigen, en het een belangrijk document noemt, geven we hieronder de 

vertaling van enige delen, die het meest verband houden met ons onderwerp. 

 

Hoofdstuk 7. 

1. Maar aangaande de doop, doopt dus: Nadat gij al deze dingen geleerd hebt, doop tot de naam  

 des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, in levend (d.i. stromend) water. 

2. Maar indien gij geen levend water hebt, doopt dan in ander water en indien gij het niet in 

 koud water kunt doen, dan in warm. 

3. Maar indien gij dat ook niet hebt, giet dan water driemaal op het hoofd, tot de naam des  

 Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. 

4. Maar vóór de doop, laat hem die doopt en hem die gedoopt wordt, vasten en ook anderen die 

kunnen; maar gij zult hem die gedoopt wordt, verzoeken een of twee dagen te voren te vas-

ten. 

 

Hoofdstuk 8. 

1. Maar uw vasten zij niet met de huichelaars, want zij vasten de 2de en 5de dag der week, maar 

  gij zult vasten de 4e dag en op de voorbereiding (de vrijdag). 

2. Bidt ook niet zoals de huichelaars, maar zoals de Here heeft bevolen in Zijn Evangelie. Zo  

 bidt: „Onze Vader...”. 

3. Bidt zo driemaal per dag. 

 

Hoofdstuk 9.  

      1. Maar aangaande de „dankzegging”, (d.i. het „avondmaal”), zegt dank op deze wijze. 

      2. Eerst aangaande de beker, „Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijngaard van Uw 

     kind David, die Gij ons bekend gemaakt hebt door Uw kind Jezus; tot U zij de heerlijkheid in  

 de eeuwen”. 

3.Maar aangaande het gebroken (brood), „Wij danken U, onze Vader, voor het leven en de  

 kennis, die Gij ons hebt bekend gemaakt door Uw kind Jezus; tot U zij de heerlijkheid in de  

 eeuwen”. 

4. „Zoals dit gebroken (brood) verstrooid was op de bergen en verzameld één is geworden, zo  

 worde Uw gemeente verzameld van de einden der aarde tot Uw koninkrijk, want U is de  
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 heerlijkheid en de kracht door Jezus- Christus in de eeuwen”. 

5. Maar laat niemand van uw „dankzegging” eten of drinken, behalve hen, die gedoopt zijn in de  

 naam des Heren, want aangaande dit zei de Here: „Geef het heilige de honden niet”. 

 

Hoofdstuk 10. 

      1.Maar als gij verzadigd zijt, dank dan dus. 

      2.„Wij danken U, heilige Vader, voor Uw heilige naam, die Gij hebt doen wonen in onze 

    harten, en voor de kennis en het geloof en de onsterfelijkheid, die Gij ons bekend gemaakt 

    hebt door Uw kind Jezus, tot U zij de heerlijkheid in de eeuwen”. 

      3.„Gij, o almachtige Here, maaktet alle dingen om Uws naams’ wille; Gij hebt de mensen  

  voedsel en drinken gegeven om te genieten, opdat zij U mogen danken, maar Gij zegent ons 

  met geestelijk voedsel en drank en eeuwig leven, door Uw Kind”. 

      4.„Voor alles danken Wij U, dat Gij almachtig zijt; U zij de heerlijkheid in de eeuwen”. 

5.Gedenk, o Here, Uw gemeente om ze te verlossen van alle kwaad en haar te volmaken in Uw 

    liefde, en haar te verzamelen van de vier winden, zij de geheiligde, tot U,w koninkrijk, dat  

   Gij voor haar bereid hebt; want U is de kracht en de heerlijkheid in de eeuwen”. 

      6.„Laat genade komen, en laat deze wereld voorbijgaan. Hosanna tot de God van David. Zo  

   iemand heilig is, laat hij komen, zo iemand niet heilig is, dat hij zich bekere. Maranatha.  

  Amen”. 

7.Maar laat de profeten dankzeggen zoveel ze willen. Hoofdstuk 13. 

 

Het vraagt eerstelingen van oogst, brood, vee, en andere bezittingen te geven aan de hogepriesters, 

armen en profeten. 

 

Hoofdstuk 14. 

       1.En op des Heren eigen (dag), komt samen en breekt brood en dankt na uw misdaden beleden  

 te hebben, opdat uw offerande zuiver moge wezen. 

       2.Laat niemand, die een geschil heeft met zijn vriend, met u samenkomen tot zij verzoend zijn, 

          opdat uw offerande niet verontreinigd worde. 

       3.Want dit is het, wat door de Here gesproken is, „In elke plaats en tijd offert Mij een zuiver 

          offer, want Ik ben een groot Koning zegt de Here, en Mijn naam is wonderbaar onder de 

          volken.” 

 

Hoofdstuk 16. 

Dit eindigt met de verwachting van de Here en waarschuwingen aangaande valse profeten, enz. 

 

Men bemerkt hoe men moest vasten bij de doop, dat het „Onze Vader” drie maal daags moest gebe-

den worden, dat er bij het „avondmaal” voorgeschreven gebeden waren, dat er „eerstelingen” moes-

ten gegeven worden aan de „hogepriesters”, armen en „profeten”, dat het „avondmaal” een offeran-

de was, dat de „gemeente” verzameld werd tot het koninkrijk, enz. Dit waren pogingen om de jood-

se ceremoniën aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het kan heel interessant zijn voor hen die 

oude overleveringen wensen te volgen, maar Schriftuurlijk is het zeker niet. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 20. 

 

Oppervlakkig genomen zou het kunnen schijnen alsof dit een terugkeer tot het Heidendom betekent. 

Dit is echter niet zo. In vs. 3 heeft hij reeds over die leerbeginselen gesproken en daarmee de wet en 

haar elementaire kennis aangeduid. Maar waarom noemt Paulus de wet hier nu zwakke en armelijke 

leerbeginselen. Is dan de wet Gods zo arm? Neen in zichzelf niet. Maar het gaat hier om een verge-

lijking evenals in 2 Kor. 3. De wet heet daarin de bediening des doods. Deze had wel heerlijkheid. 
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Maar de bediening des Geestes was veel rijker. En vergelijkenderwijze is het: „Want ook het ver-

heerlijkte (de Mozaïsche wetgeving) is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele (in dit opzicht) ten aan-

zien van deze uitnemende heerlijkheid”. In vergelijking tot de bediening des Geestes is de bedie-

ning van het oude verbond niet verheerlijkt. De heerlijkheid daarvan valt geheel tegen de andere 

weg. Tegenover het nieuwe, rijke evangelie met zijn zegening worden de eerste leerbeginselen, 

waarbij loon beloofd wordt bij volle en volledige betrachting der wet maar vloek bij het minste fa-

len, geheel in de schaduw gesteld. Tegenover de gerechtigheid die door en in Christus is, is de ge-

rechtigheid der wet iets zwaks en armelijks. 

 

Hoe kan Paulus nu echter spreken van een terugkeer en een opnieuw dienen. Stelt hij hiermee de 

wet van God en de dienst der afgoden dan op een lijn? Neen, dat doet hij niet, maar hij ziet er een 

zekere overeenkomst in. De dienst van God en die der afgoden is geen absolute tegenstelling van 

goed en kwaad. In de Heidenwereld is veel goeds op te merken. De grote godsdiensten zijn zedelij-

ke godsdiensten, ze sporen de mensen aan tot deugd. Niet tot ondeugd. In China en Japan, in Indië 

en Arabië, in Griekenland en Rome zijn ook deugden nageleefd. De Heidenen die naar hun geweten 

leefden, deden van nature dingen die de wet eist. De Heiden wilde zich bij de goden aangenaam 

maken, hun gunst althans niet verbeuren. En dat wilden nu de Galatiërs door het doen der wet van 

Mozes t.o.v. God ook. En dat nu noemt Paulus een terugkeer tot de arme eerste leerbeginselen. Het 

is het misbruik maken van de wet, want, deze is niet gegeven om er door gerechtvaardigd te worden 

of om zich Gode aangenaam te maken. Zij beoogde tot Christus te leiden. Maar daartoe wilden de 

Galatiërs de wet niet gebruiken. Ze wilden er heiliger door worden. Zo echter zouden ze slaven 

worden die in de dienst van een strenge meester hard zouden moeten werken hun hele leven door. 

En ze waren tot iets anders geroepen, tot het zoonschap, tot het zijn in de dingen des Vaders, tot het 

delen in Zijn goederen. Met hun wetbetrachting keerden ze terug tot het heidense standpunt. 

 

Het waarnemen van allerlei tijden. 

 

De Galatiërs hadden niet alleen de besnijdenis ingevoerd, maar waren verder gegaan. Ze namen 

allerlei Joodse feestdagen waar: de wekelijkse sabbat, het nieuwe-maansfeest, de grote verzoendag 

en het loofhuttenfeest. Voorts dachten ze over invoering van het sabbats- en jubeljaar. Misschien 

ook nog wel het Purimfeest (Esther 9: 27) en het feest der vernieuwing des tempels (Joh. 10 :22). 

Israël naar het vlees moest de dingen der wet onderhouden. Maar de Galatiërs waren geen Israël 

naar het vlees. Indien zij ze gingen onderhouden, gingen ze terug tot voor de volheid des tijds. In-

dien ze dit voortzetten was Paulus’ werk tevergeefs geweest. 

 

Paulus’ arbeid. 

 

Het is voor Paulus arbeid geweest de Galatiërs tot God te bekeren en tot het evangelie Zijns Zoons 

te brengen. Toch had hij met zegen onder hen gearbeid. Maar nu ze terug willen gaan, roept hij bij-

na klagend uit: Ik vrees dat ik mij misschien tevergeefs voor u ingespannen heb. Al mijn werk lijkt 

nutteloos. Toch heeft hij hoop op betere dingen hunnerzijds. Dat blijkt uit het volgend gedeelte. 

 

X. EEN DRINGENDE BEDE. 

Gal. 4: 12—20. 

 

12 Ik smeek u, broeders, wordt als ik want ik ben geworden als gij. Gij hebt u ten opzichte van 

mij niets te verwijten. 13 Gij herinnert u toch dat ik u de eerste keer in lichamelijke zwakheid het 

evangelie verkondigd heb en gij hebt me niet om mijn lichamelijke toestand die u op proef stelde, 

geminacht en uitgespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods (ja) als Christus Jezus. 

15 Waar is nu de geestdrift gebleven waarmee ge u zelve gelukkig prees. Want ik kan 

van u getuigen dat gij zo mogelijk uw ogen uitgerukt en mij gegeven zoudt hebben. 16 Ben ik dan 

uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? 17 Zij zijn vol ijver voor u maar niet met zui-



Uit de Schriften 1951 Pagina 107 

 

vere bedoeling want zij willen u (van mij) vervreemden opdat gij voor hen zoudt ijveren. 18 Nu is 

het uitnemend dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te allen tijde en niet alleen wanneer ik 

bij u ben. 19 O mijn kinderkens voor wie ik opnieuw barensweeën doorsta totdat Christus een 

gestalte in u krijgt. 20 Ik wenste dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon tot u kon 

spreken, want ik ben in grote twijfel over u. 

 

Paulus’ bede. Zijn eerste reis naar Galatië. 

„Wordt als ik want ik ben geworden als gij”. Deze uitdrukking wijst op des apostels grote toegene-

genheid voor de Galatiërs. Nadat hij hen scherp berispt heeft over hun zich keren tot het Jodendom, 

houdt hij plotseling op en gaat hij in een dringende bede en herinnering aan zijn eerste reis naar 

Galatië over. Hieruit blijkt tevens zijn grote mensenkennis, want hij spreekt over die dingen die de 

Galatiërs het meest hadden geroerd. 

 

Paulus wist wat het was te leven naar de wet. Indien iemand uit de werken der wet gerechtvaardigd 

kon worden dan hij. Naar de wet was hij onberispelijk. Maar hij heeft dit jagen opgegeven en een 

andere gerechtigheid verkregen. Welnu, laten de Galatiërs worden als hij, als een die alle gerechtig-

heid uit de wet schade heeft leren achten om de uitnemendheid van Christus, als een die eigenge-

rechtigheid gaarne prijs geeft om met die van Christus bekleed te worden. 

 

En nu begint hij te spreken over de tijd toen hij hun de eerste maal het evangelie verkondigde en 

hoe zij hem toen ontvangen hadden. Hoewel hij door zwakheid van het vlees voor hen die de Griek-

se geest van schoonheidsverering overgenomen hadden, geen uiterlijke aantrekkelijkheid had,, de 

tegenwoordigheid des lichaams was zwak, toch hadden ze hem niet veracht of verfoeid, uitge-

spuwd, zoals er staat, van zich geworpen als iets dat men verafschuwt. Welsprekendheid bezat hij 

niet, althans niet die welke men destijds beoefende, hij kwam niet met beweeglijke, d.i. weg-

slepende woorden der menselijke wijsheid, 2 Kor. 2: 4, maar bracht een verachtelijke rede, zoals 

men in Korinthe zeide, 2 Kor. 10: 10. Daar kwam nog iets bij: toen hij tot de Galatiërs kwam, was 

hij ziek, althans lijdend, zeer waarschijnlijk stak hem de doorn in het vlees weer erger dan anders. 

Dit alles was een zware beproeving voor hen. Zij werden in zijn vlees op de proef gesteld. Wat zou 

het winnen: de verachting van zijn persoon en rede of de kracht van zijn evangelie. Het laatste had 

gewonnen: hij was aangenomen als een bode (engel) Gods, ja het was alsof Christus Zelf tot hem 

gekomen was om hun Zijn woorden bekend te maken. 

 

Men lette er op dat de St. Vert. hier niet geheel juist is. Er staat niet: „mijn verzoeking die in mijn 

vlees geschiedde” maar „uw beproeving (of verzoeking) in mijn vlees”. Paulus’ zwakheid stelde 

hen, liefhebbers van het schone, op de proef. Wanneer de onbekende God hen zulk een geringe bo-

de zond als Paulus was, dan konden zij, Heidenen, gemakkelijk denken dat Hij niet zo veel te bete-

kenen had. Een hoge vorst zendt majesteitelijke gezanten die de grootheid van zijn troon ook afstra-

len. Dit deed de grote God niet. Zo werden zij in zijn vlees beproefd. 

 

Ondanks dit luisterden zij toch naar Paulus en trof zijn evangelie hun hart. Hij werd door hen niet 

veracht of uitgespuwd maar zelfs met groot medelijden ontvangen en met medegevoel behandeld. 

Ze hadden wel hun ogen willen missen om ze aan Paulus te geven. 

 

Dit laatste wijst er op dat Paulus, misschien wel door het gezicht op de weg naar Damascus, aan een 

oogziekte leed. In elk geval was hij drie dagen blind en kan hij zeer goed een zwakte der ogen over-

gehouden hebben. De Gods verschijning heeft hem dan evenals zijn voorvader Jakob, gemerkt, van 

Zijn merkteken voorzien. Mede door het reizen in het droge stoffige Oosten, leidde de zwakheid der 

ogen meer dan eens tot acute ontsteking en is dit de doorn in het vlees geweest waarop een engel 

des Satans vat had om hem geweldig te kwellen. 2 Kor. 12: 7. Hoe dan ook, de Galatiërs waren 

desondanks, zeer verheugd met zijn boodschap die ze aannamen, bewijs dat zij deze ook hadden 

verstaan. 
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Met welk een fijne tact treedt Paulus hier op. Bij voorbaat schakelt hij zichzelf uit. Eigenlijk ver-

wierpen ze ook hem toen zij zijn leer verlieten en brandmerkten zij hem als een valse apostel. Maar 

over deze verlating spreekt Paulus niet. Al deden zij hem onrecht met deze miskenning, hij rept er 

geen woord over. Hij spreekt met hen over het verleden waarin zij hem zo innemend ontvangen 

hebben. 

 

Bladvulling. 
DE CHRISTEN-JODEN IN DE STAAT ISRAEL. 

 

Volgens het officieel blad van het Joods Agentschap (Jan. 1951) bevinden er zich 40.000 „christe-

nen” in Israël, waaronder ongeveer 150 Christen-Joden, die als afzonderlijke gemeenschap wensen 

erkend te worden.
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIII  No. 11   NOVEMBER 1951 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 11. 

Het volk die hun God kennen, zullen sterk zijn.        Dan. 11: 32. 

 

God te kennen, voor zover Hij Zich kenbaar gemaakt heeft door openbaring in de geschiedenis van 

Israël, in Zijn Woord en door Zijn Geest, is de hoogste en meest verheven trap van kennis. 

 

De kennis opent de deur. En door die deur zien wij dan God. Of wil men het anders: De kennis 

schildert ons God, bijzonder in Zijn openbaring in Christus en als we dat beeld zien, wekt dat onze 

liefde indien God die dan door Zijn Geest in het hart opwekt. We kunnen niet liefhebben dan door 

het voorwerp der liefde althans enigermate te kennen. Indien wij alleen weinig kennen van God en 

van Christus, kunnen wij niet veel liefhebben. Hoe meer wij Hen kennen, des te meer kan de liefde 

tot Hen zich ontwikkelen. 

 

De kennis versterkt ook de hoop. Hoe kunnen wij iets hopen van welk bestaan we niets weten? 

Door de kennis kan de hoop verwekt worden. 

 

De kennis versterkt ook het geduld. Hoe beter we Gods voornemen begrijpen, des te meer kunnen 

we lijdzaam, d.i. geduldig volhardend wachten. 

 

In onze tijd is er, ondanks veel uiterlijke kennis der Schrift, veel onwetendheid aangaande wat God 

doende is en zal doen. Ook veel onverschilligheid omtrent het geestelijke leven. Daardoor is er 

slapheid, lauwheid, zwakheid. Men is niet gewapend. Men weet niet waar alles heen leidt. Men 

heeft geen diepere kennis. Men ziet de hoop niet die God voor nu in het vooruitzicht stelt. Men zit 

lauw of vreesachtig bij de dingen van een ontredderde wereld neer. En het is voorzeker geen sterk 

„volk” dat de Christenheid te zien geeft. 

 

Och dat men na opgewassen te zijn, door de onvervalste melk van het Woord, zich zette om de vas-

te spijs der diepere kennis te ontvangen, te benutten, te genieten. Hoe krachtig zou men dan worden. 

Indien men zich neerzette op de hogeschool aan welker hoofd God Paulus geplaatst heeft, hoe 

machtig zou men dan worden. Men zou dan de diepere kennis, de epignosis van God en van Chris-

tus leren verstaan, althans enigermate, en men zou sterk staan. Ja, men zou de wapenrusting van Ef. 

6 aan doen en staande blijven in de boze dag. 

 

Het is niet alleen nodig in de genade, maar ook in de kennis van onze Here en Behouder op te was-

sen (2 Petr. 3: 18). En dit niet alleen, Paulus wil hebben dat we komen tot vollere kennis der ver-

borgenheid van God en van Christus. (Kol. 2: 2). Deze maken sterk. Sterk om te midden van alles 

het geloof in Zijn belofte te behouden, om niet door allerlei wind van leer afgetrokken te worden 

van wat de kern der dingen is: Christus te zoeken die Boven is. 

 

Daniël sprak de hierboven geciteerde woorden met het oog op de tijd van huichelarij door vleierij-

en, d.i. als de ure der verzoeking op de aarde zal komen. Zo ver zijn we nu nog niet. Maar wel in de 

voorbereiding er van. Veel doet zich tegenwoordig in schone schijn aan ons voor, terwijl het geen 

steunpunt vindt in het Woord of allerlei bijmengsels vertoont. Laten wij ons benaarstigen te behoren 

tot het „volk” dat zijn God en zijn Christus dieper kent. Dan zullen wij sterk zijn en staande blijven 

in deze boze dag.           P. 
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De biddende Zoon Gods 
No. 41. 

De Here bidt voor de Discipelen (3). 

 

Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in Uw naam; die Gij mij gegeven hebt, heb ik 

bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift 

vervuld worde. Maar nu kom ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld 

mogen hebben in zichzelven. Ik heb hun Uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat 

zij van de wereld niet zijn gelijk als ik van de wereld niet ben. Vs.12-14. 

 

Ik bewaarde ze in Uw naam. Tot nu heeft Christus hen bewaard. Van nu aan mag de Vader dit 

doen. Wel hebben zij gedurende hun omgang met Hem ook onder de hoede van God gestaan, maar 

toen was de Zoon nog bij hen, en was Hij hun getrouwe Godsgetuige en goede Leidsman op de weg 

des levens. Zijn bewaring duidt bijzonder op Zijn zorg voor hen tijdens Zijn leven om hen in de 

goede belijdenis te doen volharden, op Zijn omgeven met Zijn liefde. Niemand hunner is daarbij 

uitgevallen dan een die is verloren gegaan. Het is de zoon der verderfenis. 

 

„Verloren”. Het komt 12 maal in het Johannes-evangelie voor en is vertaald door „verderven” in 3: 

15, 16; 10: 10, door „verliezen” in 6: 12, 39; 12: 25; 17: 12; 18: 9, door „vergaan” in 6: 27, door 

„verloren gaan” in 10: 28; 11: 50 en door „sterven” in 18: 14. Het staat tegenover het ontvangen van 

het eeuwige leven zie 3: 15, 16; 6: 27; 10: 28; 12: 25. Judas is verloren gegaan voor het aionische 

leven; hij mist de opstanding ten laatsten dage, 6: 39. Tevens zijn zetel op een der twaalf tronen 

(Mt. 19: 28), want Matthias is zijn plaatsvervanger. (Hand. 1). Dit alles is volgens de Schrift, zegt 

de Here en Hij denkt daarbij aan de woorden die Petrus later in Hand. 1 citeert uit Ps. 69: 20. 

 

De Here noemt Judas hier met een bijzondere naam: zoon der verderfenis. Deze term komt ook nog 

voor in 2 Thess. 2: 3 en geldt daar de mens der zonde, het eerste Beest uit Openb. 11, de politieke 

Antichristus. In de Septuaginta, de vertaling van het O.T. in het Grieks, worden de woorden „kinde-

ren der overtreding” vertaald door „zonen der verderfenis”. Het woord „verderfenis (apöleia) is 

verwant met appolumi, verderven en komt o.a. voor in Mt. 7: 13 (verderf). De zoon der verderfenis 

is de zoon des verderfs, d.i. die in het verderf, komt. Dit verderf is het in de opstanding niet komen 

tot het leven maar opstaan in vergankelijkheid des lichaams en vallende onder het oordeel der toe-

komende eeuw. (Joh. 5: 29). 

 

Christus bidt niet voor deze verlorene, maar door Zijn ziel is een diepe huivering gegaan. In Zijn 

hart is zeker een hevig schrijnen geweest. Judas, de man die met Hem brood at, verhief de verzenen 

tegen Hem. Joh. 13: 18. Als een donkere schrikgestalte volgt Hij de Heilige Gods zelfs tot voor de 

troon van God en als een zwarte schaduw gaat hij tussen het aangezicht des Zoons en dat des Va-

ders voorbij. De volmaakte Liefde rouwt over deze verloren zoon. Aan de dis sprak zij: Het ware 

Hem (de Zoon des mensen) goed, indien deze mens niet ware geboren geweest. Mt. 26: 24. Maar 

hij was geboren en is door zijn onoprecht karakter de verrader geworden. De Schrift had dit voor-

zegd, Ps. 41: 10. De Psalmdichter klaagde over het schandelijk verraad van een valse vriend aan 

hem, zijn weldoener, gepleegd. Christus vat dit woord niet op als een bepaalde profetie die alleen 

op Judas betrekking heeft, maar wil zeggen: Het is nu als voorheen, Het Gaat mij als die vromen 

oudtijds. Hij ziet in het verleden het beeld van het heden. Ook in het verraad van Judas ziet Hij een 

trek uit het in de Schrift in het algemeen afgespiegelde beeld van het lijden der vromen. Dit lijden 

treft Hem nu ook in dit opzicht. De vrome dichter had een verrader onder zijn vertrouwden, Chris-

tus had een zoon des verderfs onder de Zijnen, een duivel, een diabolos, d.i. een door-elkaar-

werper, een lasteraar. Joh. 6: 70. 

 

 



Uit de Schriften 1951 Pagina 111 

 

Judas is voor zijn verraad niet voorbestemd. Dit leert men wel, maar is onjuist. Christus heeft hem 

in Joh. 6: 70 aan zich zelf trachten te ontdekken en gevraagd of hij niet heen wilde gaan. Wel niet 

persoonlijk, maar over het hoofd der anderen heen toch zeer van nabij. Toen had Judas nog te-

ruggekund. Hij bleef veinzen en verschool zich achter Petrus’ belijdenis die de zijne niet dekte. Zo 

werd hij de verrader. Was het nodig geweest? Neen, Israël had Christus toch veroordeeld. Judas 

heeft het proces alleen versneld. Hem op bedrieglijke wijze aan Zijn vijanden overgeleverd. Met 

een kus. Zo heeft Hij het lijden van zijn Meester ontzettend verzwaard. Maar heeft er ondanks toe 

bijgedragen, om het lijden der liefde tot volmaking te brengen. Christus, die voor allen gestorven is, 

is ook voor deze goddeloze gestorven. We laten hem in Zijn handen.    P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 11. 

c. De Brieven van Clement. 

 

Ze dagtekenen van het einde der eerste eeuw en zijn gericht tot de Korintiërs. Ze handelen over of-

feranden die op vastgestelde dagen en uren gebracht moeten worden, en van een opvolging in de 

kerkambtsdragers. De „wet des Heren” moet gevolgd, de „overpriesters”, de „priesters” en de „le-

vieten” hadden elk hun opdracht. Men ziet dat allerlei menselijke inzettingen ingevoerd werden, 

afgeleid van de goddelijke inzettingen aan het volk Israël gegeven. 

 

De bezwaren tegen alle ritueel in onze tijd zijn overweldigend. Elke inzetting, die God gaf, werd 

volledig, tot in alle bijzonderheden beschreven, en zij die ze moesten houden wisten dus juist wat ze 

moesten doen. Indien men de plaats van Israël wil innemen, moet men ofwel die inzettingen ge-

trouw volgen, ofwel elke wijziging kunnen rechtvaardigen op grond van nieuwe openbaringen. In-

dien God aan een christelijke Kerk gewijzigde inzettingen had gegeven, dan zouden deze van het 

begin af duidelijk omschreven geweest en door allen eendrachtelijk gevolgd geweest zijn. Nu zien 

we echter dat er, integendeel, gedurende de eerste eeuwen de grootste verwarring en strijd heerste 

over de wijze waarop de inzettingen gehouden moesten worden. Bij verschillende groepen gelovi-

gen vormden zich langzamerhand verschillende praktijken ten dele ontleend aan de joodse en hei-

dense ceremonieën. Ook heden nog is de verdeeldheid grotendeels veroorzaakt door de wijze waar-

op men meent zich te moeten organiseren, dopen, avondmaal houden, enz. Hoe durft men zich dan 

beroepen op goddelijke instellingen? En wil men, zoals Rome, op de „overleveringen” steunen, dan 

moet men eerst beslissen welke overleveringen men zal kiezen. We zullen verder zien hoe er b.v. in 

verband met het Pascha twee „apostolische” overleveringen waren. Wil men alleen op de Schrift 

steunen, dan ontbreken alle duidelijke aanwijzingen voor nieuwe instellingen. De grote zwakheid 

van alle kerken ligt dus in hun begin. Terwijl alles wat Israël betreft in alle details omschreven is, 

ligt het begin der „Kerk” geheel in de duisternis van de tijd waar Israël verworpen werd, Paulus 

verlaten werd en waar er een volledige chaos heerste. 

 

Maar laat ons nu terugkeren tot Clement. Hij kent niets van Paulus’ onderwijs, al vermeldt hij het 

„Evangelie” van die Apostel. 

 

d. De Brieven van Ignatius. 

 

Ze dagtekenen van het einde der eerste of van het begin der tweede eeuw. In zijn brief aan de Efezi-

ers zegt hij: 

 

 

„Laat ons de opzieners (of bisschoppen) niet tegenstaan”. 
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„Wij moeten de opzieners als de Here zelf aanzien”. 

Aan die van Smyrna schrijf hij: 

„Zij onthouden zich van de dankzegging (het avondmaal) en het gebed omdat zij niet aannemen, dat 

de dankzegging het vlees is van onze Heiland Jezus Christus”. „Volg de opziener, zoals Jezus 

Christus de Vader volgde, en de ouderlingen en Apostelen; en houdt de diakenen in ere, als naar 

Gods gebod. Laat niemand iets doen in betrekking tot de gemeente, zonder de opziener. Laat alleen 

die dankzegging waarde hebben, die gehouden wordt onder de opziener of iemand aan wie hij het 

heeft opgedragen”. „Het is niet goed apart van de opziener te dopen, of een liefdemaal te houden, 

maar wat hij goedkeurt is aangenaam voor God.” „Het is goed God en de opziener te erkennen”. 

In die tijd vormde zich langzamerhand een organisatie van „geestelijken”. Hoe ver weken ze van 

Paulus af! 

 

e. De Brief van Polykarpus. 

 

Hij was gericht tot de Filippensen en spreekt over de brief die Paulus aan hen schreef. Maar wat hij 

zegt is geheel vreemd aan de leer van die Apostel. 

 

f. De Brieven van Hermas. 

 

Ook deze brieven, waarbij de „Herder van Hermas”, tonen een „wettisch” standpunt. De rechtvaar-

diging uit het geloof schijnt men niet meer te kennen. Zo wordt gezegd: „Indien ik niet meer zal 

zondigen, zal ik behouden worden” Hermas spreekt veel over een gebouw, dat de „Kerk” voorstelt, 

maar dit is het enige wat min of meer overeenstemt met de brieven van Paulus. 

 

g. De Constitutiën der Apostelen. 

 

Men heeft verondersteld dat dit geschrift van de hand van Clement is, maar dit is zeer twijfelachtig. 

Het zou van de 4de eeuw dagtekenen. Alles heeft zich reeds meer ontwikkeld en het ritualisme 

heeft een meer stabiele vorm gekregen. In hoofdstuk 57 van Boek 11, lezen we: 

 

„Daarna, volbrenge de opziener het offer, terwijl het gehele volk recht staat ….. en als het offer zal 

gebracht zijn, dan neme hij het lichaam van de Here en zijn heerlijk bloed, allen in goede orde en 

met eerbied en vreze naderbij komende, als tot het lichaam van de koning; ook de vrouwen”. 

 

Dit geschrift zelf beweert, geschreven te zijn door de Twaalf en door Paulus:„Petrus en Andreas, 

Jakob, enz. evenals Jacobus, broeder des Heren, opziener van Jeruzalem, en Paulus, leraar der vol-

ken uitverkoren vat, allen samen vergaderd, hebben deze katholieke leer op schrift gesteld”. 

 

Het is uit dit document, dat de Roomse Kerk de lijst der eerste Pausen heeft getrokken: Petrus, Li-

nus, Anacletus, Clement, enz. 

 

h. De Vaderen Apologeten. 

 

Daarbij behoren: Justinus, Ireneus, Tertullianus, Cyprianus, Clement van Alexandrië, Origenes, die 

in de 2de en 3de eeuw schreven. 

 

De strijd tegen en in het christendom in het algemeen, had tot gevolg, dat er zich een groep vormde 

die zich verzette tegen de „ketterijen”. Soms vermelden ze wel Paulus, als ze in zijn geschriften iets 

vinden dat als argument kan dienen tegen de tegenstanders, maar van zijn bijzondere leer wordt 

niets gezegd. Ze stemmen er in toe dat vele dingen moeilijk te begrijpen zijn, en bevelen dus aan 

zich te begrenzen tot hetgeen, volgens hen, op duidelijke wijze uit de Schrift kan afgeleid worden. 
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Justinus zegt: 

 

„Twaalf mannen zijn van Jeruzalem uitgegaan om de wereld te doorlopen: deze mannen waren een-

voudige mensen zonder welsprekendheid, maar door de kracht Gods verkondigden ze aan de men-

sen van alle ras dat Christus hen had uitgezonden om iedereen het Woord Gods te onderwijzen”. 

(Apolog. 1: 23). 

 

Hier is dus geen sprake van Paulus, en in tegenstelling met hetgeen de Schrift zegt, zouden de 

Twaalf zich tot alle mensen gericht hebben. Volgens Justinus werden de profetieën van Micha ver-

vuld door het prediken van het Evangelie aan de volken in de gehele wereld (Dialog. 110: 4). 

Hij zegt verder: 

 

„Allen die in Christus geloven, zijn één ziel, één synagoge, één Kerk” (Dialog. 63: 5). 

 

In het eerste hoofdstuk van zijn boek, zegt Ireneus: 

 

„Wat Lukas betreft, volgeling van Paulus, deze schreef een boek over het Evangelie van Paulus... en 

indien iemand het niet aanneemt, minacht hij hen die gemeenschap hebben met de Here, en geeft 

zijn zielenheil prijs door het afwijzen van zijn eigen behoudenis: dit is wat de ketters doen”. 

 

Maar we weten dat Lukas het boek der Handelingen schreef, en dat dit geschrift bijna uitsluitend 

handelt over Israël en de komst van het Koninkrijk op aarde. Het Evangelie van Paulus vindt men in 

zijn brieven en niet in het boek der Handelingen. Hieruit blijkt hoe weinig Ireneus het bijzondere 

onderwijs van de Apostel der voorhuid kende. 

 

In het derde hoofdstuk schrijft Ireneus: 

 

„Door middel van de overlevering der Apostelen, en de ononderbroken opvolging der Opzieners, 

die door de kerken ingesteld zijn, kan men de ketters op afdoende wijze beschamen”. 

 

Die ketters zijn natuurlijk geen ongelovigen, die Gods Woord verwerpen, maar christenen die niet 

steunen op menselijke overlevering. 

 

Terwijl de oudste documenten nooit spreken over een overwegende positie der kerk te Rome, han-

delt Ireneus op het einde der tweede eeuw over de ,,grote, zeer oude” Kerk, die door Petrus en Pau-

lus gevormd geweest zou zijn. 

 

„Want tot deze Kerk, ter oorzake van haar voorrang die zich opdringt, moet elke andere kerk zich 

aansluiten; bij haar heeft men steeds de apostolische overlevering gevonden”. 

 

Als men deze geschriften leest, treft het ons dat ook voor die „Vaders” der eerste eeuwen het begin 

der „Kerk” in het duister gehuld is. Want wat Ireneus er over zegt, werd niet algemeen aangeno-

men. Hij zoekt allerwegen inlichtingen, tracht zijn overtuiging te rechtvaardigen, maakt allerlei ge-

volgtrekkingen, enz. We zullen weldra zien dat de geschriften van Eusebius, de „Vader der kerke-

lijke geschiedenis”, dit gebrek aan zekerheid en aan onweerlegbare inlichtingen volkomen bevesti-

gen. 

 

In die tijd hadden sommigen Paulus tegenover Petrus geplaatst. Ireneus zegt dat ze apostelen van 

dezelfde God zijn. Hij verdedigt Paulus tegenover de Ebionieten (14de en 15de hoofdstuk). Hij 

toont dat het woord „lateinos”, door het optellen der numerieke waarde der letters, het getal 666 

geeft. 
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Tertullianus en Cyprianus verwijzen dikwijls naar Ireneus en bevestigen dat er een wedijver be-

stond tussen de gelovigen die Petrus aanhingen en anderen die meer van Paulus hielden. Maar Ter-

tullianus loochent dat Paulus een ander Evangelie verkondigd zou hebben dan Petrus. Na een be-

zoek te Rome kwam hij zeer teleurgesteld terug, en geloofde hij niet langer dat de „Kerk”, als 

zichtbare organisatie, de „sleutels” zou bezitten. Dit was alleen het geval met Petrus, meent hij. 

 

De „Kerk” wordt „de Bruid” genoemd. Van de 7 gemeenten van het boek Openbaring, zou die van 

Petrus de eerste geweest zijn. 

 

Clement van Alexandrië en Origenes spreken een enigszins ander taal, en ze schijnen de voorrang 

van Petrus en Rome niet te aanvaarden. Origenes vooral kent Paulus, en schijnt er zich van bewust 

te zijn dat zijn onderwijs verschilt van dat der Twaalf. 

 

i. Eusebius. 

 

We eindigen met Eusebius (Opziener van Caesarea, „Vader der kerkgeschiedenis”), die in de 4de 

eeuw schreef. Hij tracht de geschiedenis van de ontwikkeling der Kerk systematisch neer te schrij-

ven, maar dit valt hem zeer moeilijk omdat hij niet beschikt over voldoende documenten die de za-

ken duidelijk en zeker voorstellen. Hij zegt dat de weinige aanduidingen zijn „als zwakke licht-

bronnen in de verte”. Men ziet duidelijk dat, nu er zich na 300 jaren een zekere organisatie gevormd 

heeft, Eusebius een vaste basis zou willen leggen voor haar oorsprong. Maar hij slaagt daarin niet. 

 

Eusebius spreekt over Papias, die geloofde in een duizendjarig rijk, maar vindt dat te fabelachtig. 

Hij vermeldt hoe in de 4de eeuw zekere martelaren zichzelf joodse namen gaven, omdat ze meen-

den het ware Israël te vormen. De bekende profetie der beenderen, van Ezech. 37, zou beduiden dat 

er vele kerken zouden gebouwd worden, en dat het christendom zich overal zou verspreiden. De 

profetie van Jes. 35: 1-6 zou Israël niet betreffen, maar wel de gebeurtenissen die plaats grepen 

sinds de regering van Constantijn: het was de volle bloei der „Kerk”. Hij meent ook dat vele andere 

profetieën de Kerk betreffen. 

 

Eusebius vermeld wel Paulus, maar schijnt zijn onderwijs niet te kennen. 

 

Aantekeningen bij Fil. 3 :20 en 21. 
 

Fil. 3: 20 luidt als volgt in de Statenvertaling: 

„Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, (namelijk) 

den Heere Jezus Christus”. 

 

De Griekse tekst, zo letterlijk mogelijk vertaald, luidt: „Want het burgerschap van ons in hemelen 

is behorende uit hetwelk ook Behouder wij verwachten Here Jezus Christus”. 
 

Zoals de Romeinse burgers ook in een verafgelegen streek hun burgerschap behielden, behoort het 

burgerschap der gelovigen, waarover Paulus hier handelt, in de hemelen, al hebben ze nog hun ver-

nederd lichaam en bevinden ze zich dus nog niet lichamelijk in de hemelen. 

 

De Statenvertaling geeft de indruk dat Paulus hier wil zeggen dat hij Christus uit de hemelen ver-

wacht. De Griekse tekst heeft echter ,,uit hetwelk”, waar ,.hetwelk” (enkelvoud) niet kan verwijzen 

naar de „hemelen” (meervoud). „Hetwelk” moet dus in betrekking staan met burgerschap. Aange-

zien het woord „uit” in de Griekse tekst met de genitief gebruikt is, kan de betekenis zijn: „op grond 

van”, zoals b.v. in Mat. 12: 33, 37; Rom. 3: 20, 30; Gal. 3: 21, 24 enz. 

 

Het is dus op grond van hun hemels burgerschap dat die gelovigen ook de Here Jezus Christus als 
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Behouder konden verwachten. Natuurlijk niet meer om behouden te worden van zonde. Het gaat 

hier over de meer volkomen behoudenis, die in vers 21 omschreven wordt, namelijk het gelijkvor-

mig maken van hun vernederd lichaam aan Christus’ heerlijk lichaam. 

 

Men zou Fil. 3: 20 dus als volgt kunnen vertalen: 

 

„Want ons burgerschap behoort in de hemelen, en op grond daarvan verwachten we de Behou-

der, de Here Jezus Christus, die (inderdaad) …..”.  
 

De Apostel Paulus spreekt in zijn gevangenschapbrieven vooral over de hoogste geestelijke positie 

(of sfeer van zegening): de volmaaktheid in Christus Jezus, waar de gelovigen, in Hem in Gods 

rechterhand geplaatst zijn, in de „overhemelse”. Men zou dus kunnen verwachten dat Paulus in Fil. 

3: 20 zou spreken over een „burgerschap” dat tot de „overhemelse” behoort, en niet „in de heme-

len”. Waarom spreekt hij hier over de hemelen? 

 

We menen dat hij in dit stuk een meer algemene uitdrukking heeft gekozen omdat deze brief niet 

handelt over de positie (zoals Efeze en Kolosse), maar over de wandel. Het is dan voldoende het 

contrast te maken tussen de „aardse” dingen (vers 19) en de „hemelse” dingen. Zo stelt Kol. 3: 1, 2 

ook wat „boven” is, tegenover wat op aarde is. 

 

Dat Paulus opzettelijk niet „overhemelse” schreef kan daarbij veroorzaakt zijn door het feit dat deze 

brief ook gericht is aan gelovigen, die wel tot het „zoonschap” gekomen zijn, maar nog niet tot de 

„volmaaktheid in Christus Jezus”. Want Fil. 1: 1 is in het algemeen gericht tot „al de heiligen in 

Christus Jezus” (en niet tot de „heiligen en getrouwen in Christus Jezus” zoals in Efeze en Kolosse). 

Daarbij zegt hij in Fil. 3: 15: „zo velen dan als wij volmaakt zijn” en in vs. 16: „Maar daar wij toe 

gekomen zijn”, wat doet veronderstellen dat allen nog niet „volmaakt” zijn. Fil. 3:21 spreekt overi-

gens niet bepaald over de „uitopstanding uit de doden” (zoals v, 11), maar over een verandering 

waaraan de „zonen” kunnen deel hebben (zie b.v. 1 Kor. 15: 52). 

 

Fil. 3: 21 luidt als volgt in de Statenvertaling: 

„Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk li-

chaam”. 

 

De Griekse tekst, zo letterlijk mogelijk weergegeven, luidt: ,,Die zal transfigureren (metaschèma-

tisei) het lichaam van de vernedering van ons, gelijkvormig gemaakt (sum- morphon) tot het li-

chaam van de heerlijkheid van Hem”. 

 

Het werkwoord metaschèmatizo wordt nog gebruikt in 1 Kor. 4: 6 („bij gelijkenis gepast”) en 2 

Kor. 11: 13, 14, 15 („zich veranderen”). Zoals we in “wat de Konkordantie leert” hebben uiteenge-

zet, is de betekenis van dit werkwoord: „een andere zichtbare gedaante geven”. Het betreft de uit-

wendige gedaante, wat we er van kunnen zien. 

 

Het woord summorphos wordt nog gebruikt in Rom. 8: 29 (gelijkvormig). Dit woord betreft de in-

wendige „vorm” of bestaanswijze. 

 

Men bemerkt dat de Statenvertaling het woord „opdat” bijvoegt en „gelijkvormig worde” schrijft in 

plaats van „gelijkvormig gemaakt”. Die vertaling is niet getrouw genoeg, want door een verande-

ring der uitwendige gedaante wordt de bestaanswijze niet veranderd. De Griekse tekst zegt twee 

dingen: 
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1. Het lichaam krijgt een „vorm” of bestaanswijze die gelijk is aan die van het heerlijke lichaam  

 des Heren. 

2. Het lichaam zal ook een andere zichtbare gedaante hebben, niet die van het vernederde  

 lichaam. 

Wil men iets bij de Griekse tekst voegen, dan kan men b.v. schrijven: 

 

„Die (inderdaad) aan ons vernederd lichaam (ook) een andere zichtbare gedaante zal geven, (als 

het door Hem) gelijkvormig gemaakt is aan Zijn heerlijk lichaam”. 

 

Na de inwendige transformatie, die het lichaam van deze gelovigen een andere bestaanswijze geeft, 

zal men ze niet meer zien in de gedaante van een gevallen mens, maar ook hun zichtbare gedaante 

zal in die heerlijkheid delen. Die heerlijkheid kan verschillen in graad (2 Kor. 3: 18). Van de leden 

der Gemeente der Verborgenheid, de „volmaakten in Christus-Jezus”, zegt Kol. 3: 4: „Wanneer 

nu Christus zal geopenbaard (verschenen) zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geo-

penbaard worden (verschijnen) in heerlijkheid”. Zij die deel hebben aan de „uitopstanding uit de 

doden” worden bij die opstanding van bestaanswijze veranderd en worden later, bij hun komst met 

de Here, zichtbaar in een heerlijke gedaante. De anderen, die bij die komst opstaan of veranderd 

worden, zullen de Here tegemoet gaan in een heerlijke gedaante. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 21. 

 

Maar welk een ommekeer is er in gekomen. Toen een bode van God, nu een veracht, bijna vals 

apostel. Waarom? Omdat hij hun de waarheid gezegd heeft. Hieruit is af te leiden dat hij hun al eer-

der gezegd heeft dat ze op de dwaalweg waren. Zij hebben hem dat zeer kwalijk genomen en zijn 

ontstemd geworden. Dit was aanleiding hun deze Brief te schrijven. Hieruit volgt o.a. dat deze Brief 

niet zo vroeg geschreven is als sommigen denken. Hij heeft hen andermaal bezocht en toen hun 

afwijking bemerkt. Tevens heeft hij voor het overige hun ideeën gehoord. Ook dit wijst op een lan-

gere duur tussen Paulus’ eerste kennismaking met hen en deze Brief dan te rijmen is met een reeds 

voor de tweede reis geschreven zendbrief. Hoe dan ook, ze waren Paulus nu kwalijk gezind, hij was 

hun bijna een vijand geworden. 

 

Paulus’ bekommering. 

 

Groot was de geestdrift waarmee de Galatiërs Paulus’ evangelie ontvingen. Ze achtten zich zeer aan 

Paulus verplicht. Ze wilden hem wel alles geven. Maar toen de valse broeders kwamen was het ver-

anderd. Zij hadden hen verleid naar hen te luisteren, onder het voorgeven dat zij zo’n vurige liefde 

voor hen hadden, in wezen echter was het niet met zuivere bedoeling, want zij wensten hen van 

Paulus te vervreemden opdat de Galatiërs zich tot hen zouden keren en voor hen en hun leer zouden 

ijveren. Nu is het uitnemend dat er ijver getoond wordt in het goede, mits dan steeds en duurzaam. 

Waar gij Uzelf nu gelukkig geprezen hebt dat ik gekomen ben en geestdriftig mijn evangelie hebt 

aanvaard, volhardt nu daarin, want ik draag u nog de teerste liefde toe en wens niets anders dan de 

volharding in het evangelie dat ik u gepredikt heb. Niet alleen als ik bij u ben, moet ge ijveren, maar 

steeds. 

 

„Mijn kinderkens”. In het Grieks staat „teknia”, het verkleinwoord van ,,tekna”, kinderen. Het is 

steeds een tedere zeer toegenegen aanspreking die een vaderlijk gezag maar ook grote liefde en be-

langstelling uitdrukt. Hier wijst het tevens aan dat Paulus het instrument voor hun bekering is ge-

weest.



Uit de Schriften 1951 Pagina 117 

 

Uit de Schriften 
 

DEEL XXIII  No. 12   DECEMBER 1951 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 12. 

DE GROOTHEID DES HEREN JEZUS. 

Deze zal groot zijn.    Lk. 1: 32a. 

 

De grootheid van de Here Jezus is voor ons alleen zichtbaar met het oog des geloofs. Teruggetrok-

ken als Hij is in de sfeer van Gods Rechterhand, is het de Heilige Geest die uit het Zijne neemt en 

ons meedeelt en Die Hem ook doet aanschouwen door de Schrift, in geloof. Geopenbaard is Hij nog 

niet. 

 

Voor hen die leefden tijdens Zijn omwandeling op aarde was er iets van Zijn grootheid te zien. Zijn 

wonderen waren heinde en verre bekend en zelfs Grieken zochten Hem te zien. Maar naarmate Isra-

el zich verhardde, verminderde het aantal genezingen. Koninkrijk en Koning waren verworpen. En 

hiermee ging die periode zich afsluiten. 

 

In de Pinkstertijd gebeurden er opnieuw wonderen door Petrus en de andere apostelen gedaan in 

Zijn naam. Maar Hijzelf bleef verborgen. 

 

De grootheid des Heren op aarde blijkt bijzonder uit Zijn kruislijden. Hij heeft dat op Zich genomen 

en in Zijn spreken en zwijgen, in Zijn zwakheid des vleses en in Zijn onovertroffen geestelijke 

kracht toont Hij Zijn verhevenheid. Zijn geestelijk lijden: de verlating van God en Zijn vasthouden 

aan Hem tonen Zijn uitnemendheid duidelijk aan. 

 

Dit alles spreekt echter alleen tot het hart van hen wier ogen verlicht zijn door de Heilige Geest. En 

bovenal als zij het geestelijke proces van het medegekruisigd, het medegestorven en het mede op-

gewekt zijn hebben doorgemaakt. 

 

Pas in de toekomende eeuwen zal Christus’ grootheid zich ten volle openbaren. Het woord van Ga-

briël heeft een veel bredere strekking dan dat het beperkt zou zijn tot dat wat we nu als gelovigen in 

Gods Zoon mogen zien. Op meer dan één wijze zal Zijn grootheid blijken. 

 

Ten eerste door de grootheid Zijner heerschappij op de troon van David. Hieraan zal geen einde 

komen dan alleen door overgave van het Koninkrijk aan de Vader. Niet door opstand of omwente-

ling. Christus’ troon zal nimmer wankelen. Zijn kroon zal niet ter aarde vallen. Hij zal geen vlucht 

als David doorleven. Zijn rijk zal bestendig zijn, een rijk der eeuwen. 

 

Ten tweede door de grootheid des vredes. Hij zal de volken vrede gebieden. Wat geen Volkenbond 

of Veiligheidsraad, geen wereldrijk of mens der zonde zal kunnen bereiken, zal Hij verrichten. Zijn 

woord zal alle gezag hebben en Hij zal zo nodig daaraan kracht bij zetten door de 144.000 die met 

Hem de heidenen zullen hoeden met een ijzeren roede. Dan zal er vrede zijn, vrede op aarde. Dan 

zal er heerlijke rust zijn en zullen de stedelingen bloeien. Men leze de mooie Messiaanse psalm 72. 

 

Ten derde door de uitgestrektheid der grootheid. In onze tijden acht men hen groot wiens invloed 

op enig gebied zich uitstrekt in eigen land en liefst ook daar buiten. Zij maken in een of ander op-

zicht geschiedenis. Meerdere heersers hebben gestreefd naar wereldheerschappij, meerdere groten 



Uit de Schriften 1951 Pagina 118 

 

naar wereldinvloed. Aan Christus zal ze geworden. Van Christus geldt dat Hem alle koningen zul-

len dienen, alle volken zullen eren. Allerwegen zal men vragen naar de Wortel van Jesse, die staan 

zal tot een Banier der Volken. Van de einden der aarden zal men opgaan naar Jeruzalem om Zijn 

wijsheid te zoeken. En groter wijsheid dan Salomo, naar wiens wijsheid in zijn dagen de ganse aar-

de kwam horen, zal Deze, de nederige timmermanszoon uit Nazareth, ten toon spreiden. 

 

Ten vierde door de intensiteit der grootheid. Op alle gebied van het menselijk leven, in kennis en 

wetenschap, in kunst en kunnen zal de „timmerman” uit Galilea’s stadje zich betonen het grote Ge-

nie te zijn. Op het terrein waarop de mens zich kennis tracht te vergaderen van hetgeen rein, liefe-

lijk en welluidend is of die tracht te benutten, zal Hij de grote Leider zijn die alle anderen overtreft. 

Sprak Salomo over planten en dieren, Van Hem zal de ware kennis zijn over biologie, geologie, 

geografie, historie, natuurwetenschap, sterrenkunde, volkenkunde, taalwetenschap, schone kunsten 

als muziek, dichtkunst, beeldende kunst en wat verder ’s mensen hoofd begeert, zijn hart bekoort, 

zijn ziel bemint. Christus zal blijken te zijn de Grote die alle anderen ver achter laat en overtreft, het 

Genie der genieën. Zijn in Hem niet alle schatten der wijsheid en wetenschap verborgen en zal het 

niet mede tot Zijn grootheid behoren deze voor het oog van alle Volken te openbaren. 

 

Ten vijfde door de duur van deze grootheid. Alle groten der aarde hebben hun invloed alleen voor 

korte tijd rechtstreeks kunnen uitoefenen. Hoogstens leven zij voort in hun werken. 

De dood heeft hen echter doen wegvallen. Salomo’s prediker ziet het als een ijdelheid dat een grote 

al wat hij bearbeid heeft onder de zon, moet achterlaten aan een ander van wie hij niet weet of die er 

een goed gebruik van zal maken of het in stand zal houden. Christus’ grootheid bestaat ook hierin 

dat Hij blijft. Hij leeft in de eeuwen, Zijn invloed blijft ongebroken. Hij sterft niet meer. Zijn be-

stendigheid staat tegenover Salomo’s ijdelheid der ijdelheden. Hij verduurt de eeuwen. Aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde zijn. Zijn kennis zal niet verdonkeren, Zijn wijsheid niet tanen. Hij zal 

Zichzelf niet overleven. Men zal Hem blijven zegenen. In dit opzicht is Hij als Melchizedek, zonder 

einde des levens. 

 

Ten zesde bestaat Zijn grootheid in de aard er van, in Openbaring van Gods rijkdom aan mensen-

min. Heeft God zó lief de wereld gehad dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, Hij heeft in Hem 

ook alles gegeven wat niet alleen de wereld behoudt maar ook der wereld het leven geeft, het ware 

zijn en de ware inhoud der dingen. Gods heiligheid en rechtvaardigheid, genade en barmhartigheid. 

Zijn grootheid is er niet een die Hij buiten God om heeft en benut, neen, ze dient juist ter Gods-

openbaring. Niet alleen van gaven Gods zoals genieën dit al of niet juist of meer of minder goed 

kunnen doen, maar van het ware, goede en schone in en van God. Zijn grootheid ligt in de ware 

verheerlijking van God. Het „al uit God” wordt door Hem „tot in God”. Hij heft hiermee de zonde 

in de schepping en van het schepsel volkomen op. Alles zal tot zijn doel komen. Al Gods werken 

zullen- Hem loven. Alles zal mee zingen in het grote loflied der schepping. 

 

Oudtestamentisch uitgedrukt: Al wat adem heeft zal God loven. Nieuwtestamentisch: O diepte des 

rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn wegen, hoe onna-

speurlijk Zijn oordelen Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. En wij zingen het 

Paulus na: Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen. Amen. 

 

Ten zevende is Zijn grootheid hierin gelegen dat Hij door de Heilige Geest, ons hart tot Zijn woon-

stede maakt en na deze toebereid te hebben vervult tot al de volheid Gods. Dit is de grootheid, die 

wij als de grootste aanvoelen, omdat zij er een is naar genade. Ook hierin staat Hij niet op zichzelf 

maar openbaart met de Heilige Geest de grootheid Gods. Deze grootheid moet voor ons tot een 

geestelijke realiteit worden en het „zal groot zijn” moet in ons getransponeerd (in andere toonaard 

overgezet) Worden tot: Deze is groot voor mij. Hij beeldt niet alleen de liefde van de Vader uit, Hij 

beeldt die in ons uit, Hij wordt in ons geboren, krijgt gestalte in ons, wast in ons op, wordt groter en 

krijgt meer invloed op ons gedachten- en gevoels- en wilsleven, brengt deze sferen onder de tucht 
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van Gods gerechtigheid en vervult meer en meer onze levensuitingen. Totdat Hij ons vervuld heeft 

tot al de Volheid Gods, ons veranderd hebbend van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het oog des ge-

loofs gaat hoe langer hoe meer in Hem zien en ervaart zo hoe langer hoe meer de liefde Gods in 

Hem gegeven. Het indalen tot het onmachtige en zondige, de opheffing uit de verlorenheid, het wo-

nen bij de nederige; het bekleden met de klederen des heils, Zijn gratie, Zijn gerechtigheid, waarin 

we voor God kunnen staan, het mede zitten met Hem boven alle overheid en macht, het verheffen 

van een Nietsnut tot een Onesimus (Nuttige [en dat in alle opzichten]), het maken tot mensen Gods, 

dat is de bijzondere grootheid van onze Here Jezus Christus. Zeker, die is in haar volheid nog be-

perkt tot de Leden Zijns Lichaams, maar wat Hij voor dat Lichaam is, is Hij ook voor allen: Degene 

die alles in allen vervult: de ware aan- en invulling die al het schepsel bijzonder het gevallene be-

hoeft. 

 

Laten wij de grootheid des Heren prijzen. Zong de Psalmist: De HERE is groot en zeer te prijzen 

(Ps. 48: 11), hij beperkt dit nog tot de stad Gods. Wij zien deze grootheid door verdere openbaring 

nog veel breder. Voor ons is Hij het Hoofd boven alle dingen en zal Hij alle dingen vervullen, vol-

maken (Ef. 1: 23; 4: 10). En een andere psalmist zingen we, met het geheel voor ogen, van harte na: 

De HERE is groot en zeer te prijzen en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk (Ps. 145:3). P. 

 

De biddende Zoon Gods 
No. 42. 

De Here bidt voor de Discipelen (4). 

 

Maar nu kom ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben 

in zichzelve. Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de we-

reld niet zijn gelijk Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de Waar-

heid. Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, zo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. 

En ik heilig Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 

 

Maar nu kom ik tot U en spreek dit in de wereld. De verloren zoon is in het gebed der scheidende 

liefde herdacht. De smart over zijn verderf mag echter het gebed voor de bewaring der Elven niet 

storen. Dit gaat dan ook verder. Christus sluit met Zijn volgende woorden als het ware aan bij vs. 

12: „Toen Ik in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw naam”. Het vervolg is dan: Maar nu kom 

Ik tot U. Vs. 12b is als het ware een tussenzin. Dat Hij echter nog niet bij de Vader is, zegt Hij dui-

delijk: ,,Ik spreek dit in de wereld". In vs. 11a is het: ,,Ik ben niet meer in de wereld”. Dit be-

tekende, naar we zagen: „niet langer" en is zo gelezen, geheel in overeenstemming met vs. 13a. 

 

Opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelve. Berust Zijn eigen heilige vreugde in 

Zijn eenheid met de Vader, die blijdschap wil Hij in haar volheid in de harten der Zijnen zien uitge-

stort. In beginsel is zij de jongeren niet vreemd, maar Hij wil haar bij hen volkomen zien, zodat er 

geen schaduw overblijft van angst of smart. Zij moeten haar „vervuld” hebben „in zichzelve”. Ge-

heel hun innerlijk leven moet er van doordrongen worden. Zo lang Hij bij hen was, werden zij als 

van buiten af met en door Zijn blijdschap vertroost; nu moeten zij dan de bron van vreugde in zich-

zelve hebben. Dit is de Trooster die Hij zenden zal. Zijdelings wijst Hij hier dus op Hem en Zijn 

werk in hen. 

 

Ik heb hun Uw woord gegeven. Gevolg? De wereld heeft hen gehaat. Waarom? Omdat zij van de 

wereld niet zijn gelijk Ik van de wereld niet ben. „Van de wereld” is: uit de wereld, d.i. niet uit 

haar opkomend. Geestelijk zijn zij van Boven geboren, zoals Hij van Boven is. Wie niet in de ge-

meenschap der zondige wereld leeft, die wordt het voorwerp van haar haat. Dit weet Hij. En ook 

daarom bidt Hij voor hen. Hij stelt ook hen in hun hulpbehoevendheid voor. 
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Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de Boze. Hij vraagt 

niet dat zij van stonde aan mogen delen in Zijn heerlijkheid. Weekheid mocht zo gebeden hebben, 

de liefde spreekt anders. De dienaar moet ook lijden in de wereld, zoals zijn Heer. Geen strijder 

mag ongeduldig naar de kroon grijpen voordat de strijd gestreden is. Indien zij ook uit de wereld 

weggenomen zouden zijn geworden, hoe moet de prediking dan voortgang vinden? Neen, zij moe-

ten blijven. Christus vraagt alleen of de Vader hen voor de Boze wil bewaren. En dat niet alleen. Dit 

is de ene zijde. De andere is: geheiligd te worden. 

 

Heilig ze in Uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heiligen is afzonderen, scheiden, apart zet-

ten. God heiligt iets wanneer Hij iets aan de gemeenschap der wereld onttrekt

en het Zichzelve toe-eigent. Daarom is iedere plaats, ieder ding, ieder schepsel heilig zodra het aan 

God opgedragen, aan Zijn gemeenschap wordt toegewijd. Geheiligd wordt dus de mens wanneer hij 

aan de gemeenschap van de wereld onttrokken en aan God opgedragen, aan Zijn gemeenschap toe-

gewijd wordt. Het betekent niet: heilig worden in zichzelf, maar zich Gode toewijden. Daarom zegt 

Christus in vs. 19. 11 “Ik heilig Mijzelven voor hen”. Hij was niet onrein en trachtte Zich daarvan 

nu te reinigen, neen, Hij wijdde Zich door Zijn lijden en sterven nog meer Gode toe. 

 

„Heilig ze in Uw waarheid”. Wat zij tot dusver geheiligd waren, was door het ontvangen der 

Waarheid. Deze maakt in beginsel vrij van de wereld en brengt in gemeenschap met God. Maar 

deze heiliging kan meer volkomen worden door steeds weer en steeds meer het Woord der waarheid 

in zich te doen inwerken. En tevens de Geest te volgen, die in alle waarheid leidt. Ook hier is zijde-

lings een bede om de Geesteswerking, de Geest der waarheid toch zou in alle waarheid leiden (16: 

13), en tevens het Woord der waarheid ontvouwen. Dit zouden zij erg nodig hebben, gezien hun op-

dracht. 

 

Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, zo heb Ik ook hen in de wereld gezonden. Lees 

voor ,,heb gezonden” „zend Ik”. Hun zending moest nog beginnen. Evenals in de zinsnede: „de 

wereld heeft hen gehaat” slaat ook deze woorden in de aoristusvorm, de tijdloze Griekse vorm, die 

wij in onze taal niet hebben. Het gaat hier niet om de tijd maar om het feit uit te drukken. De wereld 

is vervreemd van God. Wie tot haar gaat, moet een gewijde van God zijn. Daarom had de Vader de 

Zoon „geheiligd en in de wereld gezonden” (10: 36). Nu bidt Hij diezelfde heiliging voor Zijn ge-

zanten af. 

 

En ik heilig mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in (de) waarheid. Christus’ 

taak is voleindigd. Op één ding na. Hij moet Zich nog heiligen, afzonderen, ter dood. Dit is een 

daad waarvan hemel noch aarde de weerga aanschouwden, Het is de kroon op een leven der heilig-

ste gemeenschap met en volkomen overgave aan God. Het is de laatste oefening in gehoorzaamheid 

en door die toewijding van Zichzelve zal Hij ook volkomen geheiligd en vervolmaakt worden. Door 

het lijden des doods zal Hij de zondige wereld verlaten en vrij en ongestoord Gode leven. De dood 

was de laatste daad van zelfheiliging omdat Hij daardoor aan de wereld ontheven, tot de volheid 

van Zijn leven werd opgevoerd. „Want wat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestor-

ven, en wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode”. Hebr. 9: 24-28. 

 

Heerlijk oogpunt van waaruit Hij Zijn lijden en sterven beschouwt, Het is Zijn laatste offer dan, 

maar ook Zijn doorgang tot de Vader. Hij heiligt Zich door lijden. En waartoe? „Voor hen”. Maar 

alleen voor hen? Neen, ook, en dat allereerst, om de Vader, om ten volle Diens opdracht te vol-

brengen. Maar nu Hij van Zijn uitverkoren jongeren spreekt, gaan Zijn gedachten en gebed tot hen 

uit. Voor hen biddende, beschouwt Hij Zijn lijden en de heerlijkheid daarna volgende in verband 

met hun lot en leven. Hij draagt hen op het hart op de bange weg over Golgotha. Zijn lijden voert 

hun opgang mede, want daardoor kan Hij ze inleiden in het binnenste heiligdom der Godsgemeen-

schap (Hebr. 10: 19). 
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In waarheid. Er staat geen lidwoord, maar wij nemen aan dat het in het voorzetsel vervat is (wat in 

het Grieks zeer wel kan) en dat we dus kunnen lezen: in de waarheid. Het betekent niet: „waarlijk”, 

maar: zij mogen geheiligd worden in waarheid, wil men: door de inhoud der waarheid. 

 

Welk een liefde. Welk een afscheid. Welk een gebed. De goddelijke glans van genade en waarheid 

omstraalt Zijn aangezicht. En het uitverkoren Elftal moet wel met ontroering de kracht van het 

Woord gevoeld hebben dat Hij in diezelfde avond tot hen gesproken had: „Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u”.           P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 
door S. v. M. 

No. 12. 

 

We mogen aannemen dat Eusebius de documenten waarover Hij beschikte nauwkeurig heeft weer-

gegeven, en dat hij geen reden had om de toestand nog donkerder voor te stellen dan hij werkelijk 

was. 

 

Het blijkt dus dat een belangrijke groep christenen, steunende op het voorbeeld van de apostelen 

Johannes en Filippus, en op talrijke opzieners en martelaren, de joodse gewoonten in verband met 

het houden van het Pascha op de 14de Nisan, het vasten tot op die dag (en niet de daarop volgende 

zondag), getrouw waarnamen. Zij beschouwden dit als een goddelijke overlevering, en op gevaar af 

in de ban te worden gedaan door andere kerkelijke overheden, hielden ze vast aan die overtuiging, 

omdat ze zich verplicht voelden Gode méér te moeten gehoorzamen dan de mensen. 

 

In andere kringen was het paasfeest nu het opstandingfeest geworden, en werd op zondag (de hei-

dense ,,dag des Heren”) gevierd. Deze bleven dan vasten tot op die zondag (na de 14de Nisan). 

 

Volgens Eusebius zou Johannes, na zijn terugkeer uit Patmos, de kerken van Azië (die Paulus verla-

ten hadden) geleid hebben. Johannes zou nog voortgegaan zijn de oude ceremoniën waar te nemen, 

zodat zelfs de christenen uit de volken aangemoedigd werden ze ook te volgen, in strijd met het 

onderwijs van de apostel Paulus. Ook Ireneus en Clement van Alexandrië beweerden dit. 

 

We zijn dus bijna verplicht te veronderstellen dat, indien de „opzieners” en andere steunpilaren der 

kerken het onderwijs van Paulus niet kenden en er naar ijverden de boodschap der Twaalf op de 

volken toe te passen, de nog levende Apostelen der besnijdenis hun in die weg geleid hebben. Want 

hadden ze het onderwijs van Paulus begrepen en aanvaard, dan hadden ze zich verzet tegen derge-

lijke praktijken, en er zou wel enig geschrift bekend zijn, dat van zulk een protest sprak. 

 

Hoe het ook zij, de theorie volgens welke Israël toen door de „Kerk” werd vervangen, waaruit volg-

de dat vele dingen moesten „vergeestelijkt” en de joodse inzettingen aangepast worden aan de 

nieuwe omstandigheden,, werd door de grote meerderheid aanvaard. Het was, inderdaad, de enige 

oplossing, daar ze niet luisterden naar wat Paulus geschreven had over de zoonspositie, de Gemeen-

te der Verborgenheid en de nieuwe bedeling. 

 

De geschiedenis toont aan hoe moeilijk het was tot min of meer algemeen aangenomen praktijken te 

komen. Een goed voorbeeld daarvan is het ritueel der roomse „mis”, die afgeleid werd van het jood-

se Pascha en de Sabbatsmaaltijd, zoals we in Aanhangsel 7 en 8 nog verder zullen nagaan. 

 

Het getwist in verband met het Pascha was bijzonder moeilijk op te lossen. De grote massa, die zich 

beschouwde als het „geestelijk Israël”, meende wel het feest te moeten vieren, maar wou er een 

nieuw karakter aan geven, in verband met de opstanding des Heren. Maar het joodse Pascha werd 
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op de 14de Nisan gevierd, en dan hield het vasten op. Nu viel dit feest op gelijk welke dag der week 

en niet steeds op een zondag, die naar men beweerde de dag der opstanding was! Moest men dan 

toch de 14de Nisan behouden, ofwel voortgaan te vasten tot de daarop volgende zondag? Dat was 

natuurlijk een zeer lastig geval, want men had hier niet één overlevering, maar twee „apostolische” 

overleveringen en men moest een keuze doen. De roomse theoloog Battifol schrijft dan ook: „Het 

ongeluk wil, dat in dit geval er een conflict bestaat tussen twee gebruiken die beide authentiek zijn, 

aangezien ze beide een apostolische overlevering voorstellen”.  

 

Zoals we reeds gezegd hebben, bewijst dit alles dat er hier geen sprake is van goddelijke instellin-

gen die vanaf de eerste eeuw gevolgd geweest zouden zijn. Ook in verband met alle andere gebrui-

ken en met de kerkorganisatie was er steeds onzekerheid, tegenstelling, verdeeldheid en strijd. En 

het was pas door de vorming van een machtige kerkelijke en politieke groep, gesteund door Con-

stantijn, dat men tot enige normalisering kwam. Zo werd dan ook pas in 325 door het Concilie van 

Nicea voorgeschreven het paasfeest op de zondag te vieren. 

 

Het feit dat men in de eerste eeuwen steeds de leer der twaalf apostelen der besnijdenis trachtte te 

volgen, en niet het onderwijs van de Apostel der voorhuid, heeft natuurlijk de aandacht getrokken 

der theologen. Sommigen, zoals Baur en Renan, dachten dat een soort judaïsme het onderwijs van 

Paulus tijdelijk vervangen had in de Kerk. Het is echter niet moeilijk aan te tonen, dat we hier niet 

te doen hebben met een tijdelijke en min of meer plotselinge verandering. Lightfoot wees er dan 

ook op dat Ireneus en anderen niet spreken over een dergelijke omwenteling, maar dat ze er getuige 

van zijn, dat er een geleidelijke verandering heeft plaats gehad, vanaf Johannes, langs Polycarpus, 

Papias, enz. Zij, die Paulus verlaten hebben zijn niet de oorzaak geweest van een revolutie in de 

„Kerk”, om de goede reden dat het juist die „Kerk” was die zich in haar geheel van Paulus had af-

gewend. 

 

De omwentelingen kwamen veel later, toen men terug wilde keren tot het onderwijs van Paulus. Dit 

was vooral het geval bij de Hervorming. Weliswaar had Augustinus reeds in zekere mate Paulus’ 

leer herontdekt, maar dit bleef beperkt tot een kleine kring en drong niet door tot de massa. Die 

houding van Augustinus, en de algemene onbekendheid der leer van Paulus in de „Kerk” wordt 

door vele theologen erkend. Zo zegt Harnack:  

 

„Het is alleen door Augustinus dat het Evangelie van Paulus in het Westen op de voorgrond ge-

plaatst is: voor wat betreft de oosterse landen, is het steeds in de schaduw gebleven”. 

 

Van H. Bavinck vermelden we het volgende: 

 

„Zo is Augustinus van de grootste betekenis geworden voor de latere dogmatiek. Hij beheerst de 

volgende eeuwen. Elke reformatie keert tot hem en tot Paulus terug”. 

 

En Dr. J. A. C. Van Leeuwen zegt dat er veel waarheid is in hetgeen een bekende geleerde zegt, 

namelijk dat in de Oude Kerk, Marcion tenslotte de enige was die Paulus begreep, al begreep hij 

hem dan nog slecht, en dat in het Westen Augustinus eigenlijk de eerste geweest is die de betekenis 

van de brief aan de Romeinen begreep. 

 

We menen dus dat we in dit hoofdstuk het bewijs geleverd hebben, dat Paulus werkelijk door de 

grote meerderheid der eerste christenen, dus door de „Kerk”, verlaten werd, en dat deze dus ver-

plicht werd zich in de plaats van Israël te stellen en de Schrift te „vergeestelijken”. 

 

Het is dus niet tot hen dat we ons moeten wenden, als we de hele waarheid lief hebben. We moeten 

ons voor hen in acht nemen, niettegenstaande de bewondering die we, in menig ander opzicht, voor 

hen mogen hebben. Wat we behoeven is niet een theologie die zich langzamerhand gevormd heeft 
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en die niet getrouw is gebleven aan de Schrift, maar wel een zuiver Bijbelse theologie, die alle god-

delijke gegevens tot hun recht laat komen. 

 

De oorsprong van wat men de „Kerk” noemt, is te veel in nevelen gehuld, de geschiedenis toont ons 

te veel veranderingen en strijd, de leer wijkt te veel af van de Schrift, dan dat we het recht of de 

plicht zouden hebben geheel op die menselijke organisatie te steunen. In vele dingen kunnen al de 

ernstige gelovigen van het verleden ons helpen, en we mogen hun onderwijs niet systematisch ver-

waarlozen. Maar steeds moeten we terug naar de enige norm: de Schrift, zo veel mogelijk letterlijk 

uitgelegd, door de verlichtende werking van de Heilige Geest. 

 

SAMENVATTING EN BESLUIT. 
 

Het Evangelie der twaalf Apostelen der besnijdenis betreft de vergeving van zonden, de nieuwe 

geboorte en de komst van het Koninkrijk op aarde door Israëls bekering. 

 

Ook Paulus, de Apostel der volken, verkondigt deze blijde boodschap gedurende de periode der 

Handelingen, als hij zich eerst tot de Joden richt, want het Koninkrijk is dan nog steeds nabij. Die 

nabijheid kan men herkennen aan overvloedige tekenen: allerlei wonderen en bijzondere gaven (ta-

len, profetie, genezing, enz.). Tot op het einde van die periode, spreekt Paulus over de hope Israëls: 

de komst van Christus om zijn Koninkrijk op te richten op aarde. Israël blijft steeds het uitverkoren 

volk. 

 

Maar Paulus heeft in die tijd nog andere boodschappen gebracht. 

 

Als hij zich tot de volken wendt, nodigt hij ze uit zich van de ijdele afgoden te keren tot de levende 

God, de Schepper van het heelal . 

 

Aan de onbesnedenen die reeds in God geloven, verkondigt hij Christus en spreekt hun over de ze-

geningen die ze zullen krijgen door bemiddeling van Israël. 

 

In dit alles gaat hij niet verder dan de Apostelen der besnijdenis. 

 

Maar Paulus handelt ook over een hemelse positie, over de nieuwe schepping, de rechtvaardiging, 

de dood m.b.t. de zonde, de verzoening. En dit doet hij zodra de aardse zegeningen achterwege blij-

ven ten gevolge van het zich niet bekeren van Israël. Zij die, door de nieuwe geboorte, „kind” van 

God zijn, kunnen „zoon” van God worden. Maar zolang ze niet met Christus sterven, worden ze 

nog aanschouwd als „zondaren” (al zijn hun zonden vergeven), en niet als rechtvaardigen (naar hun 

positie in Christus); ze maken nog deel uit van de oude schepping. 

 

Dit is het Evangelie der voorhuid, niet omdat de Joden er van uitgesloten zijn, maar omdat het hier 

gaat over zegeningen die reeds aan Abraham beloofd waren vóór de besnijdenis, en omdat de Jood 

afstand moet doen van al zijn nationale voorrechten, en ook met Christus moet sterven om er deel 

aan te hebben. Hier is noch Jood, noch Heiden. 

 

Dit Evangelie van Paulus werd nooit gepredikt door Petrus, Johannes, Jakobus of Judas, wier op-

dracht is Gods voornemen in verband met Israël te verwezenlijken, zodat de profetieën aangaande 

het aardse rijk zich vervullen, en niet alleen Israël, maar de gehele wereld tot de wedergeboorte mag 

komen. In dit verband is Israël, als koninklijk priesterdom, geheel afgescheiden van de volken, zelfs 

als het zich tot Christus gekeerd heeft. De Apostelen der besnijdenis kunnen dus de boodschap van 

Paulus niet brengen. 
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Die periode der Handelingen is zeer complex door de aanwezigheid van verschillende groepen 

mensen en door het verkondigen van meerdere Evangeliën. Toch is er geen tegenstrijdigheid, maar 

veeleer een wordende eenheid, want al die blijde boodschappen worden tot de verschillende groe-

pen mensen gericht om ze te leiden op de weg der behoudenis en tot het einddoel te voeren: God 

alles in allen. Er is geen „vooruitgang” in de „godsdienstige gedachte” van Paulus, zoals de kritiek 

beweert, maar er zijn nieuwe openbaringen betreffende de hogere sferen van zegening. 

 

Voor wat de bedeling aangaat, is Israël nog steeds het uitverkoren volk en kan het Koninkrijk op 

aarde nog komen. De Jood, zelfs als hij in Christus gelooft, moet nog altijd de Wet en al de ceremo-

nieën waarnemen. Al wat we in de brieven van die tijd vinden is niet noodzakelijk tot gelovigen uit 

de volken gericht. Alleen dat is op hen toepasselijk wat hen persoonlijk, als mens, kan betreffen: zij 

ook zijn van geboorte zondaren, moeten zich bekeren, vergeving ontvangen, opnieuw geboren wor-

den, met Christus sterven en gerechtvaardigd worden. De ganse Schrift blijft dus nuttig voor allen, 

maar alles is niet gericht tot allen. 

 

Al wat dus vóór het einde der Handelingen geschreven werd, blijft in het kader der oudtestamenti-

sche openbaringen en in dat der aionen. Er is ontwikkeling, nadere openbaring van onbekende de-

len, maar men blijft in de aardse en hemelse sferen van zegening, in al hetgeen de aionen betreft. 

 

Maar na Handelingen begint een nieuwe bedeling, want Israël is tijdelijk verworpen en het Konink-

rijk kan dus niet beginnen. Alle kentekenen van de nabijheid van dat Koninkrijk houden dus op, 

evenals de ceremonieën die God aan Israël had voorgeschreven. In de laatste brieven van Paulus 

(Ef., Fil., Kol., 2 Tim.) vinden we wat betrekking heeft op deze nieuwe administratie Gods, en 

spreekt hij over een nieuwe sfeer van genade en zegening, die al het vorige overtreft, aangezien het 

gaat over de volmaaktheid in Christus. Hier heeft men nu een nieuwe eenheid, gevormd door allen, 

uit de volken en uit Israël, die door God samen gezet worden in het „overhemelse” in Christus. Hier 

vindt men een nieuwe verborgenheid, die tot dan toe verborgen was geweest in God, maar op dat 

ogenblik bekend gemaakt werd. Hier lezen we over een nieuwe Gemeente: het Lichaam waarvan 

Christus het Hoofd is. Hier is sprake van een nieuwe hoop: de uitopstanding uit de doden en de 

komst in heerlijkheid met Christus. 

 

Dus, in het kort: terwijl de Twaalf uitsluitend handelen over de aardse sfeer en de wedergeboorte, 

spreekt Paulus bovendien over een hemelse en een overhemelse sfeer. De Tabel van blz. 39 geeft in 

het kort de kenmerken van deze drie sferen van zegening weer. Alles wat tot de aardse sfeer be-

hoort, zal zich volkomen verwezenlijken gedurende de toekomende aioon. Daarna alleen komt de 

aioon der nieuwe schepping, waar een massa mensen tot de hemelse sfeer zal komen. Het mens-

dom, in zijn geheel, zal pas de overhemelse sfeer bereiken na de aionen, als God alles in allen zal 

zijn. Maar de mensen, afzonderlijk beschouwd, kunnen, door Gods genade, vóór die tijd Paulus van 

sfeer tot sfeer volgen, door God van de ene positie in de andere geplaatst worden, en dus veel vroe-

ger tot de volheid van genade komen. 

 

Zo zien we dan in horizontale richting, d.i. in de tijd, de verwezenlijking van Gods voornemen, en 

in verticale richting d.i. naar de geestelijke positie, het doorlopen van de weg der behoudenis. 

 

Zo komt de gehele Schrift tot haar recht en worden alle schijnbare tegenstellingen opgeheven. 

 

We hebben echter gezien dat men Paulus niet gevolgd heeft. De grote meerderheid der christenen, 

meende ook na Israëls verwerping een zichtbare organisatie te moeten vormen, een „Kerk” die de 

plaats zou innemen van Gods volk. 

Men trachtte dan de profetie, de ceremonieën, de gaven zoveel mogelijk op die Kerk toe te passen 

en het was pas na lange jaren van bittere strijd dat er een zekere eenheid kwam. 

Doch steeds bleven er vele andere groepen buiten die Kerk, want ze verkozen vast te houden aan 
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zekere oude tradities of Schriftuurlijke gegevens. De strijd en verdeeldheid blijft dan ook, tot heden 

toe, voortduren en uit die chaos werd ongeloof en Schriftkritiek geboren. 

 

Het is waar dat er steeds pogingen gedaan geworden zijn om Paulus beter te begrijpen, maar de 

overlevering was reeds zo machtig, dat men er niet meer in slaagde aan haar slavernij te ontkomen. 

 

De enkeling kan echter steeds terug gaan tot de Schrift, en, door de Geest geleid, Gods Woord be-

grijpen en met Paulus een eenzame weg volgen. Maar op deze wijze kan hij gaan van heerlijkheid 

tot heerlijkheid, steeds in nauwere geestelijke gemeenschap met Christus en dan ook God bovenma-

te prijzen voor Zijn grote genade. 

 

Dit alles wil niet zeggen dat we ons van anderen moeten afzonderen. We kunnen ten dele medewer-

ken, waar het gaat over eerste beginselen: geloof in God en in Christus. We moeten niets afbreken, 

want alles kan een zeker nut hebben voor sommigen. Maar wat we niet mogen doen, is Gods Woord 

prijs geven voor een zekere „eenheid” die de hoogste waarheden verwaarloost of verwerpt. 

 

Onze opvatting aangaande de sferen van zegening en de bedelingen, laat ons toe met alle mensen te 

sympathiseren en door middel van Paulus’ woord ieder mens te vermanen en te leren in alle wijs-

heid, opdat wij ieder mens in Christus volmaakt stellen (Kol. 1: 28). 

 

We kunnen ons dan inspannen tot één doel: God de Vader verheerlijken, door één middel: onze 

gemeenschap met het geschreven en het levende Woord, door één kracht: die des Geestes. 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 22. 

 

„Opnieuw barensweeën”. Dit is vanzelf een figuurlijke uitdrukking die aanduidt dat, evenals de 

eerste keer toen de apostel kwam en het hem moeizame arbeid gekost heeft de Galatiërs tot zijn 

evangelie te leiden, hij ook nu weer arbeid heeft te doen en lijden heeft te doormaken nu hij deze 

Brief schrijft en zich hun toestand voor ogen roept., Het beeld is mooi: hij spreekt tot de Galatiërs 

als een moeder die eens arbeid en weeën heeft gehad om het kind ter wereld te brengen en nu de-

zelfde weeën heeft te doorstaan om te trachten hen tot de waarheid van het evangelie terug te voe-

ren. Het is niet mogelijk om de grote bezorgdheid en vrees en toegenegenheid sterker naar voren te 

brengen dan de apostel door deze woorden doet. En als vader en als moeder beeldt de apostel zich 

uit om zijn sterke liefde in dit gedeelte te uiten. 

 

Paulus’ arbeid en weeën zijn er opdat Christus weer gestalte in hen moge verkrijgen. Die gestalte 

wil hij als het ware baren. Christus en die gekruisigd. In Christus gerechtvaardigd. Dat is het grote 

thema dat hij uitbeeldt. Christus’ gestalte was vervaagd, iets anders had de plaats ervan ingenomen. 

Nu moet ze opnieuw te voorschijn treden. Dit gaat met arbeid en lijden gepaard. Maar Paulus heeft 

dit er gaarne voor over, indien deze gestalte maar weer in hun hart ter wereld mag komen. 

 

Paulus’ wens. 

 

,,Ik wenste dat ik op dit ogenblik bij u was”. Paulus wenste bij de Galatiërs te kunnen zijn om met 

hen te spreken. Hij zou daarbij zijn stem veranderen. Deze uitdrukking is ontleend aan hetgeen re-

denaars doen: zij veranderen in hun redevoering vaak van toon in overeenstemming met het thema 

van hun rede. Hier betekent het dat Paulus’ betoog in overeenstemming zou zijn met de omstandig-

heden waarin de Galatiërs verkeerden. Misschien zou hij met strengheid optreden tegen de personen 

die hen met hun valse leer besmet hadden en zou hij deze uitbannen: in hfdst. 5: 10 spreekt hij im-

mers over het oordeel dat degene die hen in beroering bracht, zou dragen; in 5: 12 wenst hij hun 
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afsnijding. Hoe dan ook, Paulus wenst zijn woord naar de stand van zaken zo in te kleden dat het de 

Galatiërs zou overtuigen. Mogelijk zou hij niet zo vriendelijk met hen spreken. 

 

,,In grote twijfel”. Paulus is onzeker hoe zij tegenover hem staan en in zorg over de gang van za-

ken. Wat zal deze toestand tengevolge hebben, een verdere voortschrijding op deze weg, of ? En in 

zijn bezorgdheid dat zij zich aan het Jodendom zullen blijven vastklemmen, grijpt hij weer de 

Schrift en krijgen we in eens een verandering, niet van stem maar van beeld en volgt er een merk-

waardige allegorie. Een allegorie is een stijlfiguur die op vergelijking berust, een wijze van uit-

drukking der dingen die een andere beduiding hebben. Gods Geest inspireert Paulus tot het trekken 

van een vergelijking die we anders niet gezien zouden hebben maar waarbij Hij Paulus’ reeds van 

nature scherpe verstand gebruikt om de typische betekenis van een deel van de gang van Abrahams 

leven te doen verstaan. 


