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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIV No. 1 JANUARI 1952 

Tot nuttige Stichting 

No. 1. 

DE LICHAAMSGEMEENTE. 

De Gemeente die Zijn Lichaam is.     Ef. 1: 23a. 

 

Het Griekse woord voor „lichaam” is „soma”. Dit woord heeft meerdere betekenissen. Het duidt het 

menselijk lichaam aan, ook dat van dieren en in overdrachtelijke (figuurlijke) zin ook groepen. Een 

enkele keer betekent het het wezen, het werkelijk bestaande en staat dan in tegenstelling tot scha-

duw, afschaduwing. 

 

We spreken hier niet over het woord lichaam als aanduiding van het menselijk lichaam. Wel over 

de figuurlijke betekenis waardoor een groep wordt aangeduid. Hierbij nu wordt tweeërlei gedachte 

ontleend aan het menselijk lichaam overgedragen n.1.: die van eenheid, van op elkaar aangelegde 

delen van meerdere of mindere begaafdheid of bewerktuiging en die van organisme. In de eerste zin 

wordt het in 1 Kor. 12: 12 en 14 gebruikt, in de tweede in Efeze. Doordat meerdere uitleggers die 

tweeërlei betekenis niet in het oog gehouden hebben, heeft men en wordt er nog geleerd dat het Li-

chaam van Christus, dat waarvan Hij het organisch Hoofd is, al in de Pinksterbedeling bestond. 

Men heeft hier de ene kant: de veelheid in eenheid en de onderordening verward met de andere: de 

organische opbouw uit en verbinding met het Hoofd. 

 

In 1 Kor. 12 wijst Paulus er op dat de vele leden slechts één lichaam vormen. Maar tevens dat er 

meerdere en mindere leden zijn. Met elkaar hebben ze alle gaven maar elk deel kan niet op zichzelf 

bestaan. Elk is ,,in het bijzonder”, vs. 27, d.i. een deel vormend (ek meros, zelfde woord als in 1 

Kor. 13: 9: ten dele). 

 

In Efeze is dit niet het geval; of er nu één lid is of vele, elk is of wordt gesteld tot een volkomen 

man, elk mens wordt volmaakt gesteld in Christus (Kol. 1: 28). Hier betreft het een groep van gelo-

vigen die met het Hoofd in zulk een innige levensgemeenschap staat als zelfs tussen echtelieden 

niet het geval is: ze zijn leden van Zijn Lichaam. In 1 Kor. 12 heet de groep zonder Christus er bij 

een lichaam, in Efeze vormt de groep met Christus het Lichaam. 

 

De gemeente van 1 Kor. 12 is een met verschillende gaven begiftigde eenheid die tevens een uiter-

lijke verschijningsvorm had, zich naar buiten openbaarde door die gaven. De plaatselijke gemeente 

vormde een lichaam, bestaande uit ambten en gaven. Zie vs. 28. Ook Rome had zulk een lichaam. 

Zie Rom. 12: 4: Duidelijk zegt vs. 5 dat zulk een groep een lichaam is niet van maar in Christus. 

 

Mogelijk werpt men ons tegen dat er in 1 Kor. 12: 27 staat: „En gijlieden zijt het Lichaam van 

Christus”. De grondtekst zegt dit echter niet; daar staat: ,,En gijlieden zijt lichaam van Christus”, 

dus zonder het bepalende lidwoord. Men zou kunnen vertalen: ,,En gijlieden zijt een lichaam van 

Christus”, d.w.z. de plaatselijke gemeente openbaarde zich als een lichaam (evenals die te Rome) 

en dat behoorde Christus toe. Zulke lichamen konden slechts bestaan in de tijd van de Pinksterga-

ven. 

 



Uit de Schriften 1952 Pagina 2 
 

De Gemeente die Zijn, d.i. Christus’, Lichaam is, is een geestelijk organisme. Geen uitwendige en 

zichtbare eenheid. De leden ervan zijn niet samengevoegd in een plaatselijke en uitwendig zichtbare 

gemeente, maar worden op Goddelijk kunstige wijze ,,bekwamelijk” samengevoegd. Zij zijn niet  

,,uit dele”, d.w.z. onderling afhankelijk, maar afhankelijk van Christus. En wel niet in Zijn kwaliteit 

als Koning, Behouder, Eerstgeborene onder vele broederen of Middelaar, maar in die van Hoofd 

boven alle dingen. Zij zijn Zijn plèroma, Zijn aanvulling, Zijn vervollediging. Met het Hoofd vor-

men de Leden de laatste Adam in Zijn volkomen voleinding en vervolmaking. Ze zijn, het zij nog-

maals opgemerkt, geen lichaam in Christus maar met Hem als Hoofd Lichaam van Christus. Vor-

men de eerste gemeenten de broederen van Christus en staat Hij tot de leden van die gemeenten als 

de Eerstgeborene, de groep die daarna door de aan Paulus geopenbaarde verborgenheid geroepen 

werd en nog wordt, vormt de Lichaamsgemeente. 

 

Bovenstaande uiteenzetting achten we nodig met het oog op de verwarring die ontstaan is t.o.v. het 

woord „lichaam” en de consequenties die daaruit ten onjuiste getrokken worden. Ze is echter vooral 

een middel om beter over het volgende te kunnen spreken. 

 

De organische eenheid tussen het Hoofd en de Lichaamsgemeente, we zullen ze zo kortheidshalve 

noemen, wordt door de Schrift duidelijk aangegeven. 

 

“opdat wij alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, Christus, uit Wie het gehele Li-

chaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toe-

brenging, naar de werking van elk deel in zijn mate, de wasdom des Lichaams bekomt tot zijns 

zelfs opbouw in de liefde”, Ef. 4: 15 en 16. 

 

,,en het Hoofd niet behoudende (d.i. vasthoudende), uit Hetwelk het gehele Lichaam door de sa-

menvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met Goddelijke was-

dom”. Kol. 2: 19. 

 

We spreken hier een volgend maal verder over. Men overdenke inmiddels de hierboven geciteerde 

woorden.            P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 43. 

De Here bidt voor al de Zijnen. 

En ik bid niet alleen voor dezen maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven, op-

dat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat zij ook in Ons één zijn, opdat 

de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. 

En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één 

zijn. Ik in hen en Gij in Mij, opdat de wereld erkenne dat Gij Mij gezonden hebt en liefgehad hebt 

zoals Gij Mij liefgehad hebt. vs. 20-23. 

En Ik bid niet alleen voor dezen maar ook voor degenen die door hun woord in Mij zullen gelo-

ven. 

Beveelt Hij de Elven eerst aan in het welbehagen van de Vader, om Diens liefde tot hen, Hij stelt 

hen aan Hem ook voor als Zijn gezanten die in de wereld zullen uitgaan. Hij slaat een blik in de 

toekomst. Hij ziet scharen knielen voor Hem, verzegeld met Zijn naam, toegebracht aan de Vader. 

 

T.o.v. de vertaling merken we op dat er niet staat: „geloven zullen”, maar ,,geloven”, al heeft dit 
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ook een toekomstige strekking. Verleden: Zijn voortbestaan; heden: de Elven die Hij achterlaat en 

toekomst: zij die door de prediking der Zijnen in Hem zullen geloven, vloeien in één. 

Wie in de Schrift wel de bedelingen onderscheidt en ziet dat hier de Elven (Twaalven) bedoeld zijn, 

aanvaardt dat Christus hier niet alleen ziet op de Pinksterbedeling (±29 - ±69 na Chr.), maar dat Hij 

hun toekomstige zending, bijzonder neergelegd in Mt. 28: 19 en 20, op het oog heeft. Door hun 

woord. Dat is door het woord der Elven; wil men, Twaalven, als men alvast Matthias ook mee re-

kent. Dezen vormen het Twaalftal van Israëls apostelen. De tussenbedeling van nu was nog niet 

geopenbaard. Het Koninkrijk en zijn heerlijkheid kon nog komen, na Zijn opstanding, indien Israël 

het getuigenis der Apostelen aanvaardde. Daarvoor bidt Christus. Hij is immers een Dienaar gewor-

den der Besnijdenis. Ook in dezen. 

 

Dat we hier bijzonder aan de nu voor ons nog niet aangebroken toekomst moeten denken, bewijst 

het vervolg. 

 

Opdat zij allen één zijn, zoals Wij één zijn, Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons één 

zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die 

Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn. Ik in hen en Gij in Mij en opdat de 

wereld erkenne dat Gij Mij gezonden hebt, zoals Gij Mij liefgehad hebt. 
 

Het verbrokkelde en versplinterde christendom vertoont in geen geval de eenheid waarin Christus 

hier bidt. Rome geeft voor de ware kerk te zijn omdat het, naar het voorgeeft, een eenheid vormt en 

één kerk, één kerktaal, één leer enz. heeft. Dat is een schijneenheid want er zijn ook daar meerdere 

stromingen en er ontbreekt de geestelijke eenheid, die Christus hier aangeeft: een eenheid die de 

afspiegeling is van die van Vader en Zoon. 

 

Men moet niet zeggen dat de eenheid die Christus bedoelt, er een is van alleen geestelijke aard en 

dat de ware gelovigen in die eenheid delen. Het gaat hier wel degelijk naast een geestelijke, om een 

richtbare eenheid: „opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. Er staat voorts nog bij: 

,,En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven (lees: Ik geef hun de heerlijkheid) die Gij Mij gegeven 

hebt (die Gij Mij geeft)”. Dit ziet op de toekomstige heerlijkheid in de opstanding. Geen der Zijnen 

heeft nu de heerlijkheid, bijgevolg ziet Zijn woord niet op het nu; het is geheel toekomstig. Men 

heeft dit woord wel heel slecht gelezen en een kerkeenheid willen formeren en forceren, die hier 

niet bedoeld wordt. 

 

Christus spreekt hier over de eenheid der Zijnen in betrekking tot Zichzelf. Hij moet daarbij op-

nieuw het beeld van die eenheid aan de Vader voorstellen, maar nu als verrijzende op het voetstuk, 

als gevormd naar de gelijkenis van Zijn eigen heerlijkheid. Eén zijn, dat is de grote grondgedachte 

van Zijn hele gebed, vs. 21-23. 

 

Christus bidt om volmaaktheid in eenheid en eenheid in volmaaktheid. „Opdat zij allen één zijn”. 

Allen één. De Elven (Twaalven), de 500 broederen, de 5000 zielen, de duizenden maal duizenden 

en tienduizend maal tienduizenden die komen van Oost en West, Noord en Zuid. 

 

Gelijk Wij één zijn. Welk een voorbeeld van de eenheid der gelovigen. Deze moet zijn de weer-

spiegeling van de innige betrekking tussen Vader en Zoon. Het is waarlijk ongemeten hoogte van 

heerlijkheid waartoe de biddende Christus Zijn gemeente verheft en tevens een onpeilbare diepte 

van liefde waaruit dat gebed opstijgt. Wat staat Hij daar enig en groot voor Gods troon. Hij spreekt 

met de Oneindige zoals een man spreekt met zijn vriend. 

 

De eenheid die Christus hier bedoelt, is, zoals gezegd, een inwendige eenheid der liefde, van ge-

dachte en plan, van wil en vreugde, de zedelijke harmonie van verwante geesten. 
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Wij één. Met diepe eerbied luisteren hemel en aarde naar dit woord. Waar is een eenheid zoals die 

van Hem en God? Is er iets dat hiermee te vergelijken is? Ja, de eenheid der gelovigen zoals Chris-

tus die ziet in de staat der volmaaktheid. 

 

Ik in hen, Gij in Mij. Dit is het grote middelpunt der vereniging dat Hij noemt. De eenheid der 

gelovigen is een één zijn in Hem. Liefhebben leert men pas goed in de gemeenschap met Hem. Als 

men één met Hem geworden is, dan zal men ook liefhebben en als gevolg daarvan één zijn met al 

wat uit God geboren is. „Een iegelijk die liefheeft Degene die geboren heeft, heeft ook lief die uit 

Hem geboren is”. 1 Joh. 5: 1. “Indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons en Zijn liefde 

is in ons volmaakt”. (4: 12). 

 

Eén in Ons. Is dit niet te heerlijk, te groot? Neen, want die eenheid heeft de heerlijkste grond. Ze is 

niet anders dan de ontwikkeling van het leven van Christus in de Zijnen. 

 

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven hebt. 
 

De heerlijkheid waarvan Hij hier spreekt is niet die welke Hij nu aan de Rechterhand Gods heeft, 

maar de heerlijkheid welke Hij al in Zijn dienstknechtgestalte ten toon spreidde. Woonde die heer-

lijkheid Gods in de mens Jezus Christus, de Christus stort haar uit Zijn volheid nu uit in de Zijnen. 

Genade en waarheid, d.i. liefde in reinheid en levensgemeenschap met God, ziedaar Zijn heerlijk-

heid. En deze schittert door in alle ware kinderen Gods. Zijn liefde wordt hun liefde, Zijn waarheid 

hun waarheid. ,,Ik heb hun Mijn heerlijkheid gegeven. Opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn. Ik in 

hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn”. 
 

Karakteristiek in het Afscheidsgebed is het veelvuldig gebruik van het woord „opdat”. Het komt 13 

maal voor en niet minder dan 6 maal in het gebed om de eenheid der gelovigen, vs. 21-23, n1. 3 

maal in elk der beide delen waaruit het is samengesteld. Nu is ook de verhouding waarin het eerste, 

middelste en laatste „opdat” tot elkaar staan, in beide delen dezelfde. Telkens staat de middelste 

zinsnede met haar „opdat” parallel naast de eerste, als een nadere bepaling, een aanvulling en ver-

klaring van het voorgaande, terwijl het derde of laatste „opdat” echter niet parallel en uitleggend 

naast de overige „opdat’s” staat, maar meer er onder, als uitdrukking van het gevolg en doel der met 

het eerste „opdat” uitgedrukte en door het tweede „opdat” nader verklaarde zaak. Om dit voor de 

lezer duidelijk te maken, geven we de volgende korte omschrijving van de woorden des Heren:  

 

Ik bid voor hen, opdat zij allen één zijn zoals wij één zijn en dus ook één in Ons, teneinde de we-

reld daardoor gelove, dat Gij Mij gezonden hebt., En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij 

Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij en zij alzó vol-

maakt één, teneinde de wereld langs die weg erkenne dat Gij Mij gezonden hebt en hen liefgehad 

hebt zoals Gij Mij hebt liefgehad. 

 

Opdat de wereld erkenne, en gelove, dat Gij Mij gezonden hebt en dat Gij hen liefgehad hebt zo-

als Gij Mij liefgehad hebt. 
 

De gemeente van de Overwinnaar der wereld heeft een grote zegenrijke en wereldoverwinnende 

macht: Bekleed met de heerlijkheid van haar Heer, moet zij Hem eenmaal openbaren. Dit is haar 

zending. De eenheid met Christus leidt tot zending voor Hem. 

 

Wat is hiervan in onze dagen te zien? Is deze eenheid de verdeelde, vaak elkaar verbijtende en ver-

etende Christenen? Neen. De wereldlingen worden afgestoten door de verdeeldheid. De grootste 

hinderpaal tegen het gelovig worden der wereld ligt vaak in openlijk tekort aan geloofs- en liefdes-

gemeenschap der gelovigen. Het ware leven Gods in Zijn kinderen zal echter het kenmerk tonen 

van een hogere eenheid. De toekomst zal nog meer vertonen. Eenmaal opgewekt uit de doden, zal 
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de schare die uit God is, een eenheid vertonen die de wereld zal verbazen. Zij zal erkennen dat de 

liefde Gods in hen is uitgestort en dat Hij Christus gezonden heeft. Zijn werk, ja de arbeid Zijner 

ziel zal dan ten volle blijken niet ijdel te zijn geweest. En alle einden der aarde zullen door de een-

heid der gelovigen Zijn heil erkennen. 

 

Christus’ bede, tot nu toe in volheid niet verhoord, zal dan haar rijke verhoring vinden. Want de 

Vader verhoort Hem altijd.          P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 

door S. v. M. 

No. 13. 

Aanhangsel No. 1. 

ANDER EN ANDERSOORTIG. 

 

Hoe meer we letten op de woorden door de Heilige Geest ingegeven, hoe meer de Schrift gaat le-

ven. We willen hiervan een voorbeeld geven door goed te onderscheiden tussen twee Griekse 

woorden, namelijk: „allos” en „heteros”, die beide dikwijls door “ander” vertaald worden. Som-

mige teksten laten ons toe de juiste betekenis van deze twee woorden te leren kennen zonder mense-

lijke hulp. 

 

We willen eerst enkele teksten onderzoeken waar het woord „allos” gebruikt is. 

 

Mat. 5: 39.  „Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere (allos) toe”. 

Men ziet hieruit dat „allos” wil zeggen: een andere, maar van dezelfde soort. 

 

Mat. 27: 42. „Anderen (allos) heeft Hij verlost”. 

Het gebruik van „allos” toont, dat de overpriesters, schriftgeleerden en Farizeeën de Zoon Gods 

gelijk stelden met de zondaars. Voor hen was Hij van dezelfde soort, niet de Zondeloze. 

 

Luk. 5: 29. „Een grote schare van tollenaren en van anderen (allos)”. 

Die „anderen” waren dus van dezelfde soort als de tollenaren, dus ook zondaren. Vers 30 zegt  

dan ook „tollenaren en zondaren”. 

 

Joh. 5: 23. „Er is een ander, die van Mij getuigt”. Volgens vers 37 is die „andere”, de Vader. 

Men ziet hier hoe belangrijk het is het juiste woord te gebruiken. Hij is wel een Andere, maar van 

hetzelfde Wezen, Hij is God. 

 

Joh. 10: 16. „Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn”. 

Wil men zich niet vergissen in het bepalen wie die „andere” schapen zijn, dan moet men niet  

vergeten dat de Here gezegd heeft: „Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het  

huis Israëls” (Mat. 15: 24), en „Gij zult niet heengaan op de weg der Heidenen... maar gaat  

veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Mat. 10: 5, 6). De volken zouden  

eerst later gezegend worden. De Here had zich gericht tot de Joden te Jeruzalem, doch er waren er  

nog andere van dezelfde soort, namelijk in andere steden en in de verstrooiing. Deze waren niet 

 „van deze stal”, namelijk Jeruzalem, Het woord „schapen” kan geen Heidenen aanduiden, want  

deze zijn niet van dezelfde soort als de Joden. (Zie ook Mark. 7: 25-28). 

 

Joh. 14: 16. „Hij zal u een andere Trooster geven”. 

Dus niet een mens of een engel, maar een van dezelfde goddelijke wezensgesteldheid als Hij,  
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namelijk de Heilige Geest. Tevens blijkt hieruit, hoe de Heilige Geest persoonlijk is, want zoals 

Christus het is, zo is het ook de „andere trooster”. 

We menen dat deze voorbeelden ons tonen hoe belangrijk het is rekening te houden met de juiste 

betekenis der woorden, en hoe eenvoudig een dergelijk onderzoek is, waar alleen Gods Woord onze 

autoriteit is. 

 

Ziehier nu enkele teksten die het woord „heteros” gebruiken. In meerdere gevallen is het duidelijk 

dat de betekenis is: „andersoortig”. 

 

Mat. 11:3. „Of verwachten wij een anderen?” Johannes was niet meer zeker dat Jezus de  

Christus was. Als Hij de Gezalfde niet was, dan was Hij slechts een gewoon mens en moesten ze  

er een verwachten die niet „allos” was, doch „heteros” d.w.z. van een andere soort, namelijk de  

Zoon Gods. 

 

Luk. 6: 6. „En het geschiedde ook op een andere sabbat”. In vers 1 was het de „tweede eerste” 

sabbat, dat was een bijzondere sabbat. In vers 6 is het een sabbat van een andere soort,  

waarschijnlijk een gewone wekelijkse sabbat. 

 

Luk. 17: 34. „De een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden”. Zij zijn niet van  

dezelfde soort, vandaar het aannemen of verlaten. 

 

Luk. 23: 40. „Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem”. Deze kwaaddoener erkende  

Christus, de andere niet. 

 

Joh. 19: 37. „En wederom zegt een andere Schrift”. De eerste Schrift was al vervuld, de  

tweede nog niet. 

 

Hand. 1: 20. „Een andere neme zijn opzienersambt”. Matthias moest Judas vervangen. Hij was 

„heteros” t.o.v. Judas en „allos” t.o.v. de andere discipelen. 

 

Hand. 7: 18. „Tot een ander koning opstond”. Niet alleen kende deze koning Jozef niet, doch hij  

was van een ander ras dan de vroegere koningen. De Hyksos verloren hun macht en een echt  

Egyptenaar kwam aan het bewind. 

 

Rom. 7: 23. „Maar ik zie een andere wet in mijn leden”. Die van v. 22 is de „wet Gods”, deze  

een andersoortige. 

 

Gal. 1: 6, 7. „Overgaat tot een ander (heteros) evangelie, hetwelk geen ander (allos) is”. In de 

Schrift staan vele „goede tijdingen”, doch allen zijn van dezelfde soort. Bij de Galaten was het 

een evangelie van een andere soort: het was ,,naar de mens”. Dus niet eenvoudig een „ander”,  

maar een verschillend. 

 

Jak. 2: 25. „En door een andere weg uitgelaten”. Ze waren langs de deur binnengekomen, maar 

verlieten het huis langs een andersoortige weg: het venster! (Jozua 2: 15). 

 

Jud. 7. „En ander vlees zijn nagegaan”. Het gaat hier over de engelen, die hun „beginsel”, of  

„oorspronkelijke toestand” niet bewaard hebben, maar „hun eigen woonstede verlaten hebben”.  

Die engelen hadden wel een lichaam aangenomen van vlees, maar het was andersoortig vlees. Zie  

Gen. 6: 2 en de gevolgen in vs. 4-7. 

 

Men ziet dus dat de Griekse, ingegeven, tekst overal het juiste woord gebruikt en hoeveel de Schrift 

in kracht verliest als men overal hetzelfde woord gebruikt. 
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Het Plèroma van Rom. 11:25 

door S. v. M. 

 

De wijze waarop men Rom. 11: 25 uitlegt hangt veel af van de wijze waarop men de toekomstige 

uitwerking van Gods voornemen begrijpt. 

 

Zoals wel bekend is, zijn er drie hoofdtypen van opvatting: 

 

1. Het a-millenialisme, dat de profetie nagenoeg volkomen „vergeestelijkt” en op de „Kerk van  

 Christus” toepast, en dus noch aan Israëls herstel als Gods bijzonder volk, noch aan een  

 duizendjarig rijk gelooft. De wederkomst van Christus heeft plaats „aan het einde der dagen”,  

 als het „koninkrijk Gods” zich zodanig over de wereld uitgebreid zal hebben, dat een groot deel  

 van het mensdom (waarbij ten slotte ook Joden) in Christus zullen geloven. 

 

2. Het post-millenialisme, dat sommige delen der profetie niet vergeestelijkt en daarom gelooft in 

  een herstel van Israël. Dan begint het duizendjarig rijk waar de „Kerk”, door het intreden van 

  Israël, volledig is geworden. Door wereldzending getuigenis van de Kerk komen de volken tot 

  Christus. Christus komt in heerlijkheid na het duizend jarig rijk. 

 

3. Het pre-millenialisme, dat Israëls herstel laat samenvallen met Christus’ komst op aarde. Die 

 komst heeft plaats vóór het millennium. Na de duizend jaar, volgt het oordeel voor de grote  

 witte troon. 

 

Deze opvatting splitst zich in tweeën: voor velen heeft de tijdelijke verwerping van Israël plaats bij 

het kruis, of kort na Pinksteren en vervangt de Kerk dan Israël; voor anderen, waartoe wij behoren, 

wordt Israël eerst verworpen op het einde van de tijd der Handelingen en wordt niet vervangen door 

een zichtbare kerkorganisatie, uit de volken. 

 

Het woord plèroma (volheid) in Rom. 11: 25 kan op allerlei zaken betrekking hebben. Het kan b.v. 

betekenen „volledig getal” of „volmaakte toestand”. 

 

De eerste betekenis wordt aangenomen door de a-millenialisten. Ze zien zeer goed dat de „volheid 

der volken” van vers 25 in verband staat met de komst van de Verlosser van vers 26. Het woord 

„volheid” moet dus, volgens hen, betekenen „volledig getal” (b.v. van hen die tot het leven uit-

verkoren zijn). 

 

Het a-millenialisme is het resultaat van vergeestelijking en verwaarlozing van schriftgegevens. Die 

theorie ontstond in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Israëls verwerping stelde een einde aan de 

verwezenlijking van Gods voornemen zoals de profeten en de twaalf Apostelen der besnijdenis ze 

voorzien hadden. Omdat men het onderwijs van Paulus niet aanvaardde, ontstond er de grootste 

verwarring en strijd. De enige oplossing scheen dan het „vergeestelijken” der profetie en het goede 

er uit toepassen op de christenen uit de volken, op de zich vormende „Kerk”. Zie hierover onze 

werken DE STRIJD en HET ONDERWIJS VAN DE APOSTEL PAULUS. 

 

De post-millenialisten, die ten dele vasthouden aan een letterlijke opvatting der profetie, en b.v. op 

grond van 2 Thes. 2 geloven aan een afval van naamchristenen, kunnen de betekenis van „vol getal” 

niet aanvaarden. Zij leggen meer de nadruk op die van „volmaakte toestand”. Zij menen dat, na de 

afval van velen uit de volken, die slechts christen in naam zijn, en mede door de druk van de anti-

christus, er een handjevol christenen overblijven die hun geloof diep beleven en dus een hoogtepunt 

bereiken in hun geestelijke toestand. Dat is dan het plèroma der volken. Door die opleving der 

„Kerk” wordt Israël jaloers en bekeert zich tot Christus. Om aan die betekenis van het woord „vol-



Uit de Schriften 1952 Pagina 8 
 

heid” meer steun te geven, wijzen ze op het gebruik in Rom. 11: 12, waar het, volgens hen, de toe-

stand van Israël aanduidt. Dit kan wel, doch de betekenis hangt af van de tekst waarin het woord 

gebruikt wordt en hoeft helemaal niet dezelfde te zijn in twee zinnen. 

 

Het post-millenialisme komt voort uit een terugkeer tot de Schrift. Want als men de Schrift met de 

Schrift wil uitleggen, en niet door menselijke traditie, dan blijkt het a-millenialisme volkomen on-

houdbaar. Maar de post-millenialisten zijn niet consequent, want ze durven de letterlijke opvatting 

der profetie niet te aanvaarden als ze te sterk indruist tegen de kerkelijke traditie. Zo komen ze dan 

voor allerlei moeilijkheden, waarvan we hier slechts een paar vermelden. 

 

Ze leggen de nadruk op het gebruik van het woord ,,alzo” waarmee vers 26 begint. Het drukt een 

„wijze” uit, namelijk, volgens hen, de wijze waarop Israël tot bekering komt: door het getuigenis 

van de „volmaakte” Kerk die dat volk tot jaloersheid brengt. 

 

Maar dan schijnen ze te vergeten dat vers 26 iets anders zegt: ,,en alzo zal geheel Israël behouden 

worden zoals geschreven staat: uit Sion zal de Verlosser komen”. Israël wordt bekeerd door de 

komst van de Verlosser. De jaloersheid en het getuigenis, en vooral de grote verdrukking onder de 

antichristus, zullen het volk wel voorbereid hebben, maar de bekering zelf staat in nauw verband 

met de komst van Christus. De „volmaaktheid” van een handjevol christenen uit de volken speelt 

hier geen overwegende rol. 

 

Omdat ze de wederkomst van Christus uitstellen tot 1000 jaar na de bekering van Israël komen ze 

dus in conflict met Rom. 11: 26 en met al de andere profetieën die deze bekering in nauw verband 

stellen met de komst van Christus, zoals b.v. Zach. 12: 10 en Mat. 23: 39. 

 

Een andere moeilijkheid is dat bij Christus’ wederkomst, na de duizend jaar, een groot deel der vol-

ken zich tot Christus bekeert heeft door de zendingsarbeid der Kerk, terwijl toch in Luk. 18: 8 de 

Here zelf de vraag stelt of Hij geloof zal vinden als Hij komt. 

 

Welke betekenis hechten wij nu aan het woord plèroma in Rom. 11: 25? We houden rekening met al 

de gegevens der Schrift, want we willen op consequente wijze het principe toepassen de Schrift zo 

letterlijk mogelijk door de Schrift uit te leggen. Als men aldus elke andere norm verwerpt dan zijn 

er ook geen moeilijkheden. 

 

Dit plèroma, volgens vers 26, betreft iets dat in verband staat met Christus’ komst. Nu staat er: plè-

roma der volken. Dat schijnt men algemeen uit het oog te verliezen. De hoofdstukken 9, 10 en 11 

van de brief aan de Romeinen handelen over Israël, als volk, en over de volken. Het gaat hier niet 

over individuen, over de geestelijke weg der behoudenis, zoals in de vorige hoofdstukken. Wel over 

de algemene houding van Israël en van de volken, en over de verwezenlijking van Gods voorne-

men. Het woord plèroma kan dus noch betrekking hebben op een zeker aantal christenen, noch op 

hun geestelijke toestand. We herhalen, het gaat over de volken. 

 

Welk is nu de algemene houding der volken vóór de komst van Christus? Zonder van de vroegere 

profetie te spreken, vermelden we slechts: 

 

Mat. 24: 9 ,,Dan zullen ze u overleveren tot verdrukking, en zullen u doden; en gij zult gehaat 

worden door al de volken om Mijns Naams wil”. 

 

Luk. 21: 24 ,,en Jeruzalem zal door de volken vertreden worden, totdat de tijden der volken ver-

vuld zullen zijn”. 

 

Dat is dus in de tijd van de afval, de grote verdrukking en de antichristus. 
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Wat dus tot volheid komt is:  

 

1. de boosheid der volken,  

2. de tijden der volken.  

 

Luk. 21: 24 gebruikt het werkwoord „plèroó” (volmaken) in verband met de tijden der volken. 

 

Wat zijn die „tijden der volken”? Ezech. 30: 3 sprak van hun nabijheid. Ze zouden aanvangen op 

een dag door de Here gekend (niet: bij ,,de dag des Heren”), volgens de Hebreeuwse tekst. Die tijd 

van overheersing der volken kwam kort daarna bij de verwoesting van de tempel (Jer. 52: 11) en de 

verbanning van Israël naar Babylonië (Jer. 25; 27; 39; Ezech. 21). Die overheersing werd voorge-

steld door het grote beeld van Dan. 2: er zullen dan 5 koninkrijken elkaar opvolgen en het laatste 

voert tot het einde VAN onze aioon en het oprichten van het Koninkrijk op aarde. 

 

Door de onderbreking in de normale verwezenlijking van Gods voornemen, tengevolge van de ver-

werping van Israël vanaf einde Handelingen tot op hun herstel, is zowel dit beeld als de periode, 

aangeduid door de uitdrukking „tijden der volken”, onderbroken. Die tijden beginnen weer met 

Israëls herstel en ze eindigen met de 42 maanden, die de tweede helft van de 70ste jaarweek van 

Daniël 12 vormen. 

 

Op. 11:2 zegt dan ook: „want het is den volken gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden 

twee en veertig maanden”, wat dus overeen stemt met Luk. 21: 24 hierboven vermeld. 

 

Dan volgt de grote aardbeving op de laatste dag van onze aioon, bij de komst van Christus op aarde. 

 

Voor ons is dus het plèroma van Rom. 11: 25 de volheid der boosheid en der tijden der volken. De 

verharding zou ophouden na de 42 maanden. Dat is een heel bepaalde aanwijzing, terwijl de volheid 

in getal of in toestand iets geheel vaags zou zijn. 

 

Onze opvatting past in een synthese van alle Schriftgegevens, een samenvatting die zonder moei-

lijkheden alle delen der Schrift tot hun volle recht laat komen. Doch om die opvatting te aanvaarden 

moet men aan Israël alles laten wat God aan Zijn volk beloofd heeft. Bij zijn herstel wordt het dan 

ook niet op gelijke voet gesteld met christenen uit de volken. Op aarde komt Israël op de eerste 

plaats te staan. Het zal de Gemeente van het Nieuwe Verbond vormen (Hebr. 8:8), een koninklijk 

priesterdom (Ex. 19:6; Jes. 61: 6; 1 Petr. 2: 9; Op. 1: 6). In die tijd hebben de „zonen Gods”, zij die 

,,in Christus” zijn, en de leden der Gemeente, waarvan Christus het Hoofd is, een verheerlijkt li-

chaam en hebben een bredere werkkring dan Israël. 

 

De Schofar 

(Spreek uit: Sjofar, d.i. De Bazuin.) 

door E. W. Hiebendaal. 

No. 1 

Men kan niet ontkomen aan de gedachte, dat de Babylonische spraakverwarring der Christenheid en 

de verharding van Israël parallel lopen en dat wij heengaan naar het moment, waarin zij aan elkaar 

zullen grenzen. Prof. A. A. Ruler zegt het zo: „Adembenemend is het grote experiment waar God 

heden mee bezig is, met Israël en de Volken”. 

„Nog steeds ligt een deksel op het hart van Israël, wanneer Mozes gelezen wordt”, zegt Paulus, 

„doch wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, dan wordt het deksel weggenomen”; 2 Kor. 

3:15, 16. 
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Als Israël, de eerstgeboren volkenzoon, stoffelijk en geestelijk op de plaats is, door God voor dit 

volk bedoeld, dan zal God ook wegnemen de sluier, die alle volken omsluiert en alle natiën omhult; 

Jes. 25: 7. Zeker, dan zal God ook tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de Naam 

des Heren aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparige schouder, Zef. 3: 9. Het christendom 

toch is slechts goed te verstaan vanuit zijn Joodse oorsprong. „Als christendom heeft dit oorspron-

kelijke Joodse geloof, Europa veroverd. Maar in feite is dit Christelijk Europa in hoofdzaak gepo-

lijst heidendom, met een kleine kern van onvolgroeid en misvormd christendom”. Zin van Melkman 

uit „Israël”. Wil het christendom gezond worden, dan zal het zijn Joodse oorsprong weer bewust 

moeten worden. De Kerk als geheel moet weer gaan ontdekken hoe zuiver Israëlitisch grotendeels 

ook het zogenaamde Nieuwe Testament is. Alleen al een onderzoek naar het woord bazuin (He-

breeuws: Schofar) werpt een nieuw en verrassend licht op vele Schriftplaatsen in het Nieuwe Tes-

tament. 

 

Leo Hirsch, een Joods schrijver, vertelt in zijn boek „Judentumskunde” het volgende van de 

Schofar: ,,De bazuin is een ramshoorn, een primitief instrument, dat op een niet-Joodse hoorder niet 

werkt als iets machtigs, iets melodieus. Voor vreemden moge zij krijsend, ja, zelfs belachelijk voor-

komen. Toch ligt er in deze primitieve tonen, die ons van de oertijd tegenklinken, iets dieps ontzet-

tends en verschrikkelijks. Vanaf de aanvang van alle geloof spreekt zij en tevens brengt zij onze 

gedachten naar het einde der tijden. Een vermaning aan de laatste dingen is deze toon, die een man 

in een wit doodskleed blaast. Men blaast op de bazuin, wanneer de kring van het jaar zich sluit. 

 

Waarom wordt er op de bazuin geblazen? 

1.- De bazuin zal ons uit de slaap van het jaar wekken en ons zeggen: gij zondige mensen, die zo  

     diep in de onzuiverheden der wereld verstrikt zijt, bezint U eindelijk. Het is de tijd van omkeer. 

 

2.- De bazuin zal ons de Thora, Gods leer, weer in het geheugen brengen. Toen de Thora ons bij de 

     berg Sinaï gegeven werd, geschiedde dit onder machtige bazuinstoten en zoals onze vaderen  

     toen riepen, zo zullen ook wij nu de Thora horen en doen. 

 

3.- De bazuin klonk in oude tijden als een waarschuwingsroep in de strijd; zo zal hij ook nu, in onze  

     strijd, de waarschuwing van onze profeten voor de aandacht roepen. 

 

4.- Het bazuingeschal herinnert ons aan de bazuinstoten toen eens Jeruzalem bestormd en ons  

     Heiligdom vernietigd werd. De ellende van de duizenden jaren voor ons volk staat in deze tonen 

     weer voor ons op. 

 

5.- De Schofar deed ons denken aan de ram, die God bereid had staan in plaats van het offer Izak.  

     De hoorn van de ram is onze Schofar; hij vermaant ons evenals Abraham het liefste aan God te  

     geven. 

 

6.- De schrik van God zal ons bij dezen tonen in de leden varen en het hart doen ineenkrimpen,  

     zoals in de oorlog. 

 

7.- Dat het gericht begint bij ons, zal ons de bazuin zeggen. en dat wij de Messias wachtende zijn,  

     want Deze komt met de bazuin: de grote bazuin zal weerklinken. 

 

8.- Vroeger werd het Jubeljaar met bazuingeklank begonnen. Wanneer óók wij eenmaal verlost en 

      verzameld worden van de einden der aarde, zal weer de grote bazuin weerklinken. 

 

9.- Dan zullen ook de graven zich openen en de doden opstaan. Aan de opstanding der doden  

     herinnert ons de Schofar”. 
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Tot zover Leo Hirsch in zijn ,Judentumskunde”. De bazuin hoort dus bij Israël. 

 

Alles wat betreft het bovenstaande kunnen wij terugvinden in onze Bijbel. Zo lezen wij in het boek 

Leviticus (25: 9), dat bij het begin van het Jubeljaar, de gehele dag door, in het gehele land de ba-

zuinen werden geblazen. Ook de 1ste van de 7de maand, de inzet van de grote Verzoendag, die op 

de 10e viel, was een dag des geklanks; Num. 29: 1; Lev. 23: 24. 

 

Dat er bazuinen gebruikt werden bij de oorlogen des Heren lezen wij in Richteren 3 vers 27, 28. 

Ook bij de val van Jericho werden de bazuinen geblazen; Jozua 6: 4, 5. En bij de kroning van Salo-

mo, 1 Kon. 1: 39, 40. 

 

De bazuin mocht geen onzeker geluid geven; 1 Kor. 14: 8. 

 

Er waren verschillende blaaswijzen met hun afzonderlijke betekenis. Als de profeet b.v. zegt: „Zal 

de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddert?” (Amos 3: 6), dan klinkt dus de 

bazuin iets anders dan wanneer er een Koning gekroond werd. Daarom is er ook maar één Natie op 

de hele wereld, die het geklank der bazuin kent. Welzalig is het volk, hetwelk het geklank kent, o 

Here; Ps. 89: 16. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 23. 

XI. HAGAR EN SARA. 

Gal. 4: 21-31. 

 

21.”Zegt mij (eens), gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? 22. Er staat im-

mers geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin en een van de vrije. 23. Maar 

die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte”. 
 

24. “Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen duiden twee verboden 

aan: het ene van de berg dat kinderen voortbrengt tot slavernij bestemd. 25. Dit is Hagar, de 

naam Hagar is namelijk de aanduiding van de berg Sinaï in Arabië, en zij is een beeld van het 

tegenwoordige Jeruzalem, want het is in slavernij met zijn kinderen. 26. Maar het Jeruzalem dat 

Boven is, is vrij en dat is ons aller moeder. 27. Want er staat geschreven”:  

 

“Verheug u, onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensweeën kent, want 

de kinderen der eenzame zijn talrijker dan die van haar die de man heeft.” 

 

28. “Gij nu, broeders, zijt, evenals Izaak, kinderen der belofte”. 29. “Maar zoals destijds hij die 

naar het vlees verwekt was hem vervolgde die naar de geest verwekt was, zo ook nu”. 30. “Maar 

wat zegt de Schrift? Zend de slavin met haar zoon weg, want de zoon der slavin zal in geen geval 

erven met de zoon der vrije”. 31. “Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen der slavin, maar der 

vrije”. 

 

„Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn”. 

Het woord „wet” heeft drieërlei betekenis; n.1. 

1e. het geheel der geboden door God aan Israël gegeven;  

2e. de vijf boeken van Mozes die in het N.T. in Lk. 22: 44 bedoeld worden en  

3e. het gehele O.T. (Joh. 10: 34, zie Ps. 82 : 6). 
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Hier gebruikt Paulus het in de tweede zin, want wat hij nu gaat zeggen vinden we in het boek Gene-

sis. 

 

En nu begint hij. 

 

Abraham had twee zonen. De eerste verkreeg hij naar het vlees. Toen Sara geen kinderen kreeg, 

nam hij, op haar raad, Hagar tot bijvrouw. Dit was geheel in overeenstemming met de wet van 

Chammoerabi die Abram zeker uit Ur heeft meegebracht. Het was een wereldse wet, in het leven 

geroepen om bij veronderstelde of gebleken onvruchtbaarheid van de eigenlijke vrouw bij een bij-

vrouw kinderen te verwekken die als erfgenamen konden gelden. Sara is pas laat hiertoe overge-

gaan, Abram was toen 85 jaar en zeker al meer dan 20-35 jaar getrouwd. Geheel te berekenen is dit 

niet. Bij zijns vaders dood was hij 75 jaar. Wanneer de eerste roeping, in Ur, tot hem gekomen is, 

weten we niet. Wel dat Terach kortere of langere tijd in Haran heeft gewoond. Als we dit op 10 jaar 

stellen was hij, toen hij Hagar nam, 20 jaar getrouwd. Indien dit verblijf langer heeft geduurd, was 

hij toen ook langer getrouwd. Vast staat dat hij huwde voor hij uit Ur ging (Gen. 11 ; 29, 31). De 

Companion Bible neemt aan dat Abram al op 50-jarige leeftijd uit Ur is gegaan. Dit is slechts een 

zekere veronderstelling. Indien ze juist is, dan zou Abram al 35 jaar getrouwd zijn geweest voor hij 

Hagar nam. Hoe dan ook, Sarai gaf hem Hagar om uit haar gebouwd te worden, Gen. 16: 2. Dit kan 

omdat Hagar haar slavin was. Hagars kind zal voor het hare gerekend worden. Alles volgens men-

selijke wet.       P. 
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIV                            No. 2 FEBRUARI 1952 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 2 

De Gemeente die Zijn Lichaam is.                                      Ef. 1: 23a. 

 

We citeerden de vorige maal Ef. 4: 15 en 16 en Kol. 2: 19. Voor we daar verder over spreken, geven 

we enkele nieuwere vertalingen van deze verzen. 

 

Brouwer. Ef. 4: „Want uit Hem ontvangt het gehele Lichaam, samengevoegd en samengehouden 

door de steun van elke geleding, zijn groeikracht naar de invloed die elk deel op zijn wijze oefent, 

en wordt zo opgebouwd in liefde”. 

 

Kol. 2: “........ het Hoofd uit Wie het gehele Lichaam, door de banden en spieren ondersteund en 

samengehouden, met Goddelijke wasdom opgroeit”. 

 

Nieuwe Vert. Ef. 4: „En aan Hem ontleent het gehele Lichaam als een welsluitend geheel en bij-

eengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze uitoe-

fent, deze groei des Lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde”. 

 

De (Duitse) Vertaling van Ludwig Albrecht is wat vrijer en zegt: Ef. 4: ,,Want uit Hem verkrijgt 

het gehele Lichaam zijn wasdom, terwijl zijn afzonderlijke delen zich nauw samenvoegen met 

behulp van gewrichten die hun dienst verrichten naar de bijzondere werkzaamheid die aan elk lid 

toegewezen is. Zo bouwt zich het gehele Lichaam op in de geest der liefde”. 

 

Kol. 2: „...........Uit Hem verkrijgt het gehele Lichaam dat door de verschillende gewrichten en 

banden gesterkt en samengehouden wordt, zijn van God gewilde wasdom”. 

 

Deze woorden zijn rijk van zin en betekenen het volgende. 

 

Ten eerste: Zoals het menselijk lichaam gevormd wordt door de uitgroei uit een kern waaruit alle 

leden zich ontwikkelen, zo wordt de Lichaamsgemeente gevormd uit het Hoofd. Voordat Dit er 

was, kon ze er niet zijn. Daarom behoren al de gelovigen niet tot één en dezelfde gemeente. Het 

Lichaam was in het O.T. en ook in de Pinksterbedeling nog niet geopenbaard en kon dit niet zolang 

Christus nog niet als Hoofd opgestaan en ten hemel gevaren was. Daarom is deze groep onderschei-

den van de O.T. en vele N.T. gelovigen. 

 

Ten tweede: Zoals het menselijk lichaam groeit tot het zijn volle wasdom verkregen heeft (vanzelf 

is de normale groei bedoeld), zo groeit het Lichaam van Christus op in de loop der eeuwen waarin 

de leden gaandeweg gevormd worden. Elk lid moet zijn groeiperiode doorlopen en tot de volmaakt-

heid voortvaren. 

 

Ten derde: Niet elk lid heeft dezelfde functie. Er zijn organen in, samenhoudende banden, geledin-

gen of gewrichten die een samenvoegende functie (dienst) hebben. Dit betreft de bediening in de 

tijd. Als het Lichaam volkomen is, bestaat het uit gelijke Leden die allen dezelfde bediening zullen 

hebben als Christus. 
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Ten vierde: Er is wisselwerking. De organen kunnen niet zonder samenhoudende banden en beide 

niet zonder verbindende en toevoerende geledingen. 

 

Zo heeft God de opbouw van het Lichaam in de Efeze - Kolossensen openbaring beschikt. Zo had 

het in de loop der tijden ook moeten zijn. Maar de ontzettende macht der zonde is ook hier tussen-

beide gekomen en al gaat de opbouw door, volgens Paulus’ tweede Brief aan Timotheüs is het ka-

rakter er van toch veranderd en gaat het meer door individuele dan door gezamenlijke opbouw. We 

kunnen hier nu niet op ingaan. We geloven echter dat er de tijden door, hoe dan ook, vorming van 

de Leden van het Lichaam is geweest en ook nu de mystieke Christus nog steeds groeiende is. Hij is 

nog niet tot Zijn volle wasdom gekomen. 

 

Wel kunnen de Leden hoofd voor hoofd in hun leven volmaakt gesteld worden in Christus, en hun 

loop voleindigen. Het Hoofd zal er toe roepen zolang de bedeling der genade duurt. 

 

Allen die de roeping Gods van Boven echt verstaan, mogen zich inspannen om aan de opbouw van 

het Lichaam, naar de mate hunner gaven en krachten, mee te werken indien de Here hiervoor de 

gelegenheid opent. Dit zal vooral geschieden door uit en in liefde de andere zich nog ontwikkelende 

Leden te dienen. Dit zal tot vrucht hebben dat zij zelf gesterkt worden en hun roeping en verkiezing 

daardoor zien bevestigd. 

 

Laat men dan zijn plaats verstaan. Laat men toezien anderen niet in de weg te staan door een hoog-

moedige houding, door te roemen dat men het ware heeft, door koelheid en hardheid. Laat men met 

ootmoedigheid en zachtmoedigheid leren wandelen en zich daarin voortdurend, met bede om daarin 

te mogen toenemen oefenen. Dit zal zijn zegen rijkelijk afwerpen, zowel voor de beoefenaar als 

voor zijn omgeving en voor degenen die buiten staan.      P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 44. 

De Here bidt voor al de Zijnen. 

 

Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heer-

lijkheid mogen aanschouwen die Gij mij gegeven hebt, want Gij hebt mij liefgehad voor de 

grondlegging der wereld. Vs. 24. 

 

Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt. 
 

Het gebed der liefde met de hoogheerlijke profetie van de gelukkige toekomst der mensheid heeft 

nog zijn hoogtepunt niet bereikt. Het blijft niet staan bij het „Ik in hen”. Het gaat verder en zijn 

sterke innerlijk verlangen wordt nu kenbaar gemaakt. Hij wenst intens dat de Vader het ook zo leidt 

dat zij bij Hem zullen zijn. Zo is er een liefdevol „Tot weerziens” voor de Elven en een liefdevol 

„Tot ziens” voor degenen die Hem in het vlees niet gekend hebben. Hij wil niet slechts door Woord 

en Geest in hem zijn maar ook zichtbaar en persoonlijk onder hen leven. Laat hij hun zijn aardse 

heerlijkheid ten erfdeel achter, Hij vermaakt hun ook een hemelse erfenis. 

 

Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. 
 

Dit is de kroon op Zijn profetie van de heerlijke toekomst van Zijn koninkrijk. Dit koninkrijk heeft 

twee zijden: de aardse en de hemelse. 
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Gen. 1: 1 spreekt van deze zijden: de hemelen en de aarde. Ze worden in de tabernakel afgescha-

duwd. Buiten de Voorhof is de aarde, binnen de Voorhof zijn de sferen der hemelen. De tabernakel 

met zijn omgeving is immers het wereldlijk heiligdom, d.i. de uitbeelding van de sferen der wereld. 

Bijzonder het heilige en heilige der heiligen zijn de diepere en hogere sferen. En ook daarvoor be-

reidt God toe. 

 

Christus zal eenmaal in die beiden plaats bereid hebben. Het Vaderhuis met zijn vele woningen om-

vat de drie sferen van Voorhof, Heilige en Heilige der heiligen, het aardrijk is de legerplaats, waar 

de gelovigen die als zachtmoedigen en rechtvaardigen worden aangemerkt, eenmaal zullen leven. 

Mt. 5: 5; Ps. 37 e.a. Voor beiden is een heerlijkheid; er is aardse en hemelse heerlijkheid, evenals er 

aardse en hemelse lichamen zijn. Christus zal beide openbaren en de Zijnen in die sferen zullen 

Hem in beiden zien. Om de aardse te tonen, zal Hij de hemelse in zich inperken. En deze weer om 

te vormen in hemelse is Hem ten volle gegeven. Al op de berg der verheerlijking openbaart Hij een 

heerlijkheid boven de glans der zon. Na zijn opstanding verschijnt Hij in een aards opstandingli-

chaam. Paulus en Johannes zien Hem echter in hemelse heerlijkheid. In beide gestalten, beter ge-

zegd „vormen”, kan Hij zich openbaren naar de werking der kracht die in Hem is. En deze meer-

voudige heerlijkheid zal gezien worden, voor de een deze, voor de andere gene. 

 

Die Gij mij gegeven hebt. Nogmaals spreekt Christus over de gegevenen van de Vader. Voor de 

vierde maal is er sprake van „degenen die Gij mij gegeven hebt”. Vs. 9, 11, 12, 24. Het „al wat” in 

vs. 2 is de onzijdige vorm ter samenvatting van „al degenen”. 

 

Ik wil. Welk een taal tot God. Tot dusver was het: als Onzer één: „Ik vraag”. Het „Ik wil” (Gr. thè-

ló) drukt een sterke wens of intens verlangen uit en geeft het element van het gevoel weer. Het is 

sterker dan het „willen”, d.i. „besluiten” omdat de impuls sterker is dan de beredeneerde beslissing. 

„Ik wil”, d.i. ik wens ten zeerste, intens, met klem. Christus spreekt een uitdrukkelijke wens uit, een 

hartsverlangen. Zijn liefde maakt haar diep verlangen kenbaar en draagt het aan de Vader op. „Va-

der, ik wil”, is wel diep eerbiedig, het is niet: „Vader, ik beslis”, maar het is toch met majesteit en 

kracht, omdat Hij de Zoon is en Zich de Zoon weet en omdat Hij in dat willen der liefde, op dezelf-

de lijn is met God. Biedt de Vader Hem het leven aan op de arbeid Zijner ziel, Hij aanvaardt het als 

de laatste, de noodzakelijke vrucht Zijner verschijning: het deelgenootschap aan wat Hij verwerft, 

ziet Hij als beschikking van het innerlijk wezen der Godheid. Om Zijn eigen verheerlijking heeft 

Hij gevraagd, die der Zijnen wenst Hij met innig en sterk verlangen. 

 

„Dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn”. 
 

Christus verlangt naar de persoonlijke omgang met de Zijnen, met allen die Hij lief heeft. Wat Hij 

vroeger beloofde, Joh. 14: 3, spreekt Hij nu uit voor de Vader. Hij wil niet alleen verheerlijkt wor-

den, Hij wil ze allen bij zich hebben. 

 

Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Wat heeft zijn liefde al niet bereid. Al mochten wij 

slechts aan de ingang van het paleis van Gods heerlijkheid staan om de luister ervan op een afstand 

te aanschouwen, dan zou dit al een ongekend genot zijn. Maar dat is Hem niet genoeg. We moeten 

bij Hem, met Hem zijn. We moeten Zijn heerlijkheid maar niet op afstand zien, maar aanschouwen, 

haar van nabij gadeslaan, ons er in verdiepen, ze van stuk tot stuk nagaan. 

 

Welke heerlijkheid is dit? Was het de heerlijkheid die Hij had voor de wereld was? Dit staat er niet. 

Wel spreekt Hij even verder van het liefhebben voor de grondlegging der wereld. Maar niet van een 

voorwereldlijke heerlijkheid. Wij moeten denken aan de Messiasheerlijkheid. Een glimp ervan had-

den Petrus, Johannes en Jacobus gezien op de berg der verheerlijking. Deze heerlijkheid is Hem 

gegeven. Zijn eigen oorspronkelijke heerlijkheid is Hem niet gegeven, die was Hem als Beeld Gods 

eigen. Maar zijn Messiasheerlijkheid is Hem wegens Zijn verdiensten gegeven en is gegrond op de 
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voorwereldlijke liefde waarmee de Vader Hem heeft liefgehad. Profetisch kijkt Hij vooruit en ziet 

ze aanstaande. En het is die heerlijkheid die Hij wenst dat de Zijnen zullen aanschouwen. 

 

De Zoon weet dat de knechtsgestalte zal overgaan in Zijn gestalte als Heer; in zijn Koninkrijk is al 

de gestalte van Zijn vernedering geheel weggenomen. Dan wordt Hij ten anderen male, doch zonder 

zonde, d.i. zonder meer enig offer daarvoor te moeten brengen, gezien in heerlijkheid. Welke een 

verheven Lichtsgestalte zal Hij dan zijn, welk een Lichtsgedaante zal Hij ten toon spreiden. En de 

Zijnen waarop Hij hier het oog heeft, zullen zich over die heerlijkheid ten zeerste verblijden, omdat  

zij de liefde van de Vader tot Hem openbaart,  en ook, waar zij haar mogen aanschouwen, die ook 

hun zelf betreft.           P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 

door S. v. M. 

No. 14. 

Aanhangsel No. 2. 

UIT DE GEEST GEBOREN, 

VERVULD MET HEILIGE GEEST, 

VERVOLLEDIGD DOOR DE GEEST. 

 

Met een prijzenswaardige bedoeling heeft men soms onderscheid gemaakt tussen het „ontvangen 

van de Heilige Geest” (of de wedergeboorte uit de Geest) en de „volheid des Geestes”. Men heeft 

dan gezegd dat al de bekeerden de Geest ontvangen hebben, terwijl de volheid pas komt als de ge-

lovige zich geheel aan de Here geeft. 

 

In zekere zin verwijst men dan naar de twee eerste sferen van zegening. In hem die „van boven”, of 

„opnieuw” geboren is, kan de Geest inwerken. Maar de Geest woont, d.i. verblijft gewoonlijk, al-

leen in hem die met Christus der zonde gestorven, en dus ook gerechtvaardigd is. 

 

We willen deze zaak hier slechts in het kort nagaan. Allereerst vestigen we de aandacht op de nood-

zaak duidelijk de Heilige Geest, de goddelijke „Persoon”, te onderscheiden van wat de Schrift 

,,geest”, of zelfs „heilige geest” noemt, namelijk de gave, de kracht. Volgens Hand. 1: 4 moesten de 

Apostelen te Jeruzalem de belofte des Vaders verwachten (Joel 2: 28; 3: 2; Jes. 44: 3). Nu zegt Luk. 

24: 49 dat die belofte bestond in het aangedaan zijn met kracht uit de hoge; en dit stemt overeen 

met de doop in heilige geest van Hand. 1: 5. Daarom lezen we verder, in Hand. 1: 8: „Maar gij zult 

kracht ontvangen als de heilige geest over u komt”. Deze belofte werd op de Pinksterdag vervuld, 

en we vernemen dan dat ze „allen vervuld werden met de heilige geest”, dus met kracht. 

 

Als het over die gave gaat, en niet over de Gever, gebruikt de Griekse tekst gewoonlijk geen lid-

woord: dus „heilige geest”, en niet „de Heilige Geest”. 

 

Gedurende de periode der Handelingen was er dikwijls een zichtbare uitwerking van die kracht. We 

lezen dan ook: „En zij werden allen vervuld met heilige geest en begonnen te spreken met andere 

talen...” (Hand. 2: 4). Ze spraken de grote werken Gods (vs. 11). En verder: „En zij werden allen 

vervuld met heilige geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid” (Hand. 4: 31). 

 

Hieruit blijkt dat ze niet eens voor altijd „vervuld” waren, doch dat dit telkens gebeurde als de Hei-

lige Geest het nuttig achtte. Ook uit Hand. 13: 9 en andere teksten blijkt, door de vorm van het 

werkwoord, dat die vervulling tijdelijk was, en zich herhaalde. Het was nog niet het „wonen” van 

de Geest in de rechtvaardige. 
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We menen dat het nuttig kan zijn, al de teksten aan te halen, waarin de woorden „plèroo” (vervol-

ledigen), „plètho” (vullen) en „plèrès” (vol) gebruikt worden in verband met geest of heilige geest. 

 

Plèroó (vervolledigen, vol maken). 
 

Ef. 5:18 „Weest vervolledigd door de Geest”. 

 

Plètho (vullen) 
 

Luk. 1: 15 „Johannes... zal met heilige geest vervuld worden”. 

Luk. 1: 41 „Elizabeth werd vervuld met heilige geest”. 

Luk. 1: 67 „Zacharia, zijn vader, werd vervuld met heilige geest”. 

Hand. 2: 4 ,,En zij werden allen vervuld met heilige geest”. 

Hand. 4: 8 „Petrus, vervuld met heilige geest”. 

Hand. 4: 31 ,,En zij werden allen vervuld met heilige geest”. 

Hand. 9:17 „Opdat gij (Paulus) weder ziende en met heilige geest vervuld zoudt worden”. 

Hand. 13: 9 „Paulus, vervuld met heilige geest”. 

Hand. 13: 52 „De discipelen waren vervuld met blijdschap en met heilige geest”. 

 

Plèrès (vol). 
 

Luk. 4: 1 „En Jezus, vol van heilige geest”. 

Hand. 6: 3 „Zeven mannen... vol van geest”. 

Hand. 6: 5 „Stéfanus, een man vol van geloof en heilige geest”. 

Hand. 7: 55 „Maar hij (Stéfanus), vol van heilige geest”. 

Hand. 11: 24 „Barnabas... was een goed man, en vol van heilige geest en geloof”. 

 

Men ziet onmiddellijk dat Ef. 5:18 zich van al de andere teksten onderscheidt: 

 

1.- Doordat dit stuk na Hand. 28: 29 geschreven werd. 

2.- Doordat het werkwoord „plèroó” alleen hier gebruikt is. 

3.- Doordat alleen in deze tekst de datief gebruikt wordt, terwijl het in de andere teksten de genitief  

      is. 

 

Vóór we deze plaats nader onderzoeken, merken we op dat door het gebruik van de genitief aange-

duid wordt dat die personen met iets vervuld werden, terwijl de datief ons leert dat ze door iemand 

gevuld of vervolledigd werden. Van dat vervolledigen spreekt ook Kol. 2: 10, dus weer een brief 

van na de tijd der Handelingen. Hij die volmaakt of vervolledigt, is de Heilige Geest, de Persoon. 

 

Uit de vermelde teksten zien we dus dat, na de nieuwe geboorte uit de Geest, die slechts eenmaal 

plaats heeft, sommigen met de kracht van de Geest vervuld werden op een gegeven ogenblik, wat 

hen toeliet bijzondere dingen te doen. 

 

Maar dit is nog steeds in betrekking tot de aardse sfeer van zegening. 

(Deze teksten leren ons dat men ook vóór Pinksteren met heilige geest kon vervuld worden, en we 

mogen veronderstellen dat dit ook het geval was met de profeten in het O.T.) 

 

De Heilige Geest is ook nog op andere wijze werkzaam. Allereerst is er bij die vervulling niet 

noodzakelijk een zichtbare werking, zoals gedurende de periode der Handelingen, toen het Konink-

rijk nog nabij was. We kunnen nu nog vervuld worden op zodanige wijze dat we door de Schrift, 

God zelf horen spreken. Verder lezen we in de schriftdelen waar Paulus zich richt tot de „zonen” 

Gods, zij die ,,in Christus Jezus” zijn en deel hebben aan de rechtvaardiging, uitdrukkingen zoals: 
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„indien namelijk de Geest Gods in u woont” (Rom. 8: 9, 11; 1 Kor. 3: 16); „zovelen door de Geest 

Gods geleid worden, die zijn zonen Gods” (Rom. 8: 14). 

 

In deze hemelse sfeer, in die nieuwe schepping, hebben ze een nauwere gemeenschap met God en 

bestaat er een voortdurende (hoewel niet altijd bewuste) werking van de Heilige Geest. Dit is moge-

lijk, omdat ze naar hun positie geen zondaars meer zijn, de verzoening hebben aangenomen, daar ze 

nu dood zijn t.o.v. de zonde en de oude schepping. Deze voortdurende werking bestond niet vóór 

Pinksteren, in verband met Israël, de aardse sfeer en de oude schepping. 

 

Maar in Efeze gaan we verder dan de hemelse sfeer van zegening, en Ef. 5: 18 zegt dan ook iets 

geheel anders dan de overige vermelde Schriftplaatsen. Hier worden ze vervolledigd, voleindigd, 

volmaakt in Christus. We vinden dit terug in meerdere andere teksten van Paulus’ laatste brieven. 

Zo b.v. in Ef. 3: 19: „Opdat gij volledig gemaakt wordt (plèroô) tot-in de hele volheid (plèróma) 

Gods”.  

Men leze ook Ef. 1: 23; 4: 10; Fil. 1: 11; 2: 2; 4: 18, 19; Kol. 1: 9, 25; 

2: 10; 4: 17 enz. Het doel is: te komen „tot een volwassen man, tot de maat van de volle wasdom 

der volheid (plèróma) van Christus” (Ef. 4: 13). Zo kan men in Hem voleindigd (plèroô) zijn (Kol. 

2: 10). 

 

In elke geestelijke positie: kind, zoon, volwassen man, waarin God ons uit genade plaatst, in elke 

sfeer van zegening, worden we aangespoord te wandelen op een wijze die overeenstemt met die 

roeping. En dit is mogelijk door de inwerking van de Geest. In zijn dagelijkse wandel moet dus elke 

gelovige zich aan die werking onderwerpen, er niet aan weerstaan, opdat hij de volheid der genade 

moge ontvangen die overeenstemt met zijn positie. Daartoe nodigt Petrus in 1 Petr. 2 en 3 de ver-

spreide Joden, die wedergeboren zijn, uit (1 Petr. 1: 23). Daartoe vraagt Paulus aan de „zonen” zich 

der zonde dood te houden (Rom. 6: 11) en zichzelf voor God te stellen alsof ze uit de doden levend 

geworden waren (Rom. 6: 13). Daartoe vermaant hij ook die der overhemelse sfeer te wandelen 

waardig hun roeping (Ef. 4: 1 en Kol. 3). 

 

Al onze kennis der aionen, bedelingen en geestelijke posities, moet tot doel hebben zo te wandelen; 

en hoe beter we alle dingen onderscheiden die verschillen, hoe beter zullen we in staat zijn gebruik 

te maken van de veelvuldige inwerkingen van de Heilige Geest. Men sta dus niet stil bij de „vervul-

ling” der „kinderen” Gods en de uitwendige tekenen, zoals bij Pinksteren, maar men volge Paulus 

tot op de vervollediging door de Heilige Geest. 

 

Alleen op deze wijze kunnen we God verheerlijken, daar we dan zijn genade ten volle op prijs stel-

len. 

 

De zes „dagen” der Schepping 

door S. v. M. 

I 

 

Destijds, toen de wetenschappelijke kennis nog zeer oppervlakkig was, werd uit het boek Genesis 

afgeleid dat de schepping van het heelal ongeveer 4000 jaren vóór Christus plaats greep en 6 dagen 

duurde. 

 

Feitelijk leert de Schrift dit niet. Het eerste vers: 

„In den beginne schiep God de hemel en de aarde” spreekt van de schepping van het heelal, want 

de Hebreeën gebruikten de uitdrukking „hemel en aarde” voor het heelal, bij gebrek aan een bij-

zonder woord. En voor die schepping wordt geen datum aangegeven. 
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Het tweede vers leert dat de oorspronkelijke Kosmos, namelijk Gods werk, dat hoofdzakelijkerwij-

ze „volkomen” is (Deut. 32: 4), tot een Chaos werd, zonder verdere uitleg over het begin van die 

Chaos, noch over de oorzaak ervan. Uit latere gegevens der Schrift kan men afleiden dat die Chaos 

het gevolg was van een wereldcatastrofe. 

 

De scheppingsverhalen der heidenen beginnen met een Chaos. Zo ook b.v. het verhaal der Sumeri-

ers, waar deze Chaos verpersoonlijkt wordt door Tiamat, die door Mardoek overwonnen wordt. 

 

Ook de Grieken, zoals Hesiodus en Ovidius, spreken over een Chaos. 

 

In tegenstelling met dergelijke menselijke verhalen, spreekt de Schrift eerst over de schepping van 

hemel en aarde. 

 

Dit belet niet dat de afbrekende Schriftkritiek dit verschil tussen de inhoud van Gods openbaring en 

’s mensen voorstelling tracht te vermijden door ongeveer als volgt te vertalen; 

 

„In het begin der schepping van hemel en aarde, toen deze woest en ledig was. Doch dit is de tekst 

geweld aandoen, want het Hebreeuwse woord, door „toen” vertaald, wordt in de volgende verzen 

steeds door „en” vertaald en wijst duidelijk op een reeks van op elkaar volgende gebeurtenissen. De 

letterlijke vertaling is: „en de aarde wordt woest en ledig”, waar het werkwoord zelfs door „werd” 

weergegeven kan worden, zoals dat dan ook gedaan wordt in Gen. 2: 7: „alzo werd de mens tot een 

levende ziel”. 

 

Jes. 45: 18 bevestigt dat God geen Chaos geschapen heeft: „Hij heeft ze (de aarde) niet geschapen, 

dat ze ledig zijn zou”. 

 

Al vergisten zich, in het algemeen, de oude vertalers voor wat betreft de datum der Schepping, ze 

twijfelden er niet aan dat de Chaos volgde op de Kosmos. Zo b.v. Grigines en verder ook Episcopi-

us en Limborch. In 1781 vertaalde Dathe het vers 2 als volgt: „Doch daarna werd de aarde woest 

en ledig”. 

 

Op de Chaos volgen de zes „dagen” van Gen. 1: 3 tot 31, waar God door zijn Geest uit de Chaos 

weer een meer geordend heelal doet ontstaan. Die goddelijke inwerking kan overeenkomen met wat 

men in onze tijd de „scheppende evolutie” heeft genoemd. Zo komt men op de zesde „dag” tot de 

schepping van het mensdom, in brede zin genomen. 

 

Het is pas in Gen. 2 dat er van een bepaalde mens, Adam, sprake is. En het is vanaf Adam tot Chris-

tus, dat de Hebreeuwse tekst een tijdsverloop van ongeveer 4000 jaren aangeeft. 

 

Het zou dus duidelijk moeten zijn, dat de Schrift niet de minste aanduiding geeft voor wat betreft 

het begin der oorspronkelijke schepping. Tussen die schepping en Adam liggen de volgende tijdspe-

rioden: 

1. De duur der oorspronkelijke schepping; 

2. De duur van de Chaos; 

3. De zes „dagen”. 

 

Als de hedendaagse wetenschap dus, met grote waarschijnlijkheid vaststelt dat de aarde sinds onge-

veer 3300 miljoen jaren bestaat, dan is dit geenszins in tegenstelling met wat de Schrift leert. 

 

Het hoofddoel van dit stuk is echter te onderzoeken wat men moet verstaan onder de zes „dagen” 

der herstelling uit de Chaos. 
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Allereerst is het de moeite waard aan te merken dat vele oude uitleggers deze Schriftplaatsen aan-

zagen als een poëtische en allegorische beschrijving, die men niet letterlijk behoefde op te vatten. 

Volgens hen stelden die zes „dagen’ eigenlijk geen tijdsverloop voor, want, zeiden ze, God schiep 

alles tegelijkertijd. 

 

Later kwam men tot een meer letterlijke uitlegging, en meende men dat het dagen van 12 tot 24 

uren, ofwel tijdsperioden van zeer lange of onbepaalde duur waren. Theologen zoals Delitzsch. Go-

det, Palmieri, Zöckler, enz. zagen die „dagen” als lange perioden aan. 

 

Een dergelijk verschil in opvatting valt gemakkelijk te begrijpen, want het woord „dag” kan zowel 

gebruikt worden voor de dagelijkse periode van licht, voor een periode van 24 uur, als voor een 

periode van onbepaalde of zeer lange duur. 

 

Dit is ook het geval met het Hebreeuwse woord ,,yôm”. 

 

Uit de Schriftplaatsen, waar dit woord voorkomt, zien we duidelijk dat het een letterlijke dag van 24 

uren kan aanduiden, of een onbepaalde tijd („ten dage als gij daarvan eet”, Gen. 3: 5), of nog een 

betrekkelijk lange periode, zoals de duur van het leven (Gen. 5:4). Meer in het bijzonder, als het 

God betreft, moet men denken aan de woorden van Job: „Zijn uwe dagen als de dagen van een 

mens?” (Job 10: 5). Verder is er sprake van de dagen van genade, van bezoek, van behoudenis, van 

oordeel, enz. Daarbij zegt 2 Petr. 3: 8 dat „één dag bij de Here is als duizend jaren, en duizend 

jaren, als één dag”. 

 

Nagenoeg iedereen stemt er dus mee in dat het woord „yôm” niet noodzakelijk een dag van 24 uren 

aanduidt. Hoe moeten we dit woord dan opvatten als het over de zes „scheppingsdagen” gaat? 

 

Het is beter, voorzichtig te zijn en de betekenis van die ,,dagen” niet te bepalen door middel van 

begrippen die eerst gelden nadat de mens geschapen werd, vooral omdat de zon in het begin nog 

niet zichtbaar was, en onze tegenwoordige perioden van licht en duisternis, dus nog niet bestonden 

voor wat de aarde betreft. 

 

Verder, mag men niet vergeten dat we niet geheel vrij zijn aan het woord „dag” een betekenis te 

hechten naar eigen keuze, aangezien de tekst zelf leert dat God het licht, dag noemde. Het woord 

„dag” heeft dus de betekenis van een periode van „licht”, begrensd door een „avond” en een „mor-

gen”, d.w.z. door een begin en een einde, zoals we verder zullen zien. Het zijn perioden van godde-

lijke inwerking. 

 

Het gaat hier niet over het zonlicht, dat nog niet tot de aarde doordrong. Uit Gen. 1: 2, 3 kan men af 

leiden dat het „licht” overeenstemt met Gods inwerking in de Chaos, in tegenstelling tot de „duis-

ternis”, die voortspruit uit de werking van de geest der boosheid. 1 Joh. 1: 5 zegt dat God licht is, 

Ps. 104: 2, dat God zich bedekt met het licht, als met een kleed, en Op. 21: 23 dat de heerlijkheid 

Gods het Nieuwe Jeruzalem verlicht. We mogen dus zeggen dat die zes herstellingsdagen van Ge-

nesis, perioden van goddelijke inwerking zijn. 

 

Het komt er nu op aan te onderzoeken of we ons een gedachte kunnen vormen van de duur van deze 

perioden. 

 

Laat ons het vóór en het tegen onderzoeken van de twee voornaamste uitleggingen, volgens welke 

het ofwel perioden van 24 uur, ofwel zeer lange perioden zouden zijn. 

 

Ten voordele der korte perioden heeft men er op gewezen dat de Schrift aan het woord „dag” de 

betekenis van een duur van 24 uren geeft, telkens als er sprake is van een zeker aantal dagen. Dit is 
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inderdaad zo voor wat betreft de Schriftplaatsen die betrekking hebben op tijden waar het mensdom 

al bestaat, doch dit betekent geenszins dat we dezelfde betekenis moeten behouden voor die enige 

zes „dagen” van Genesis, die in verband staan met Gods werking. 

 

(3) Men heeft ook gezegd dat de Schrift geen verschil maakt tussen die zes dagen en onze dagen 

van 24 uren, aangezien ze in hetzelfde schriftdeel vermeld worden (Ex. 20: 11; 31: 15, 17). Dit is 

een te radicale mening, want de Schrift zegt alleen dat onze week in zeven dagen verdeeld is, in 

verband met de zes „dagen” van Genesis en het daarop volgende ophouden van Gods werking. Men 

mag daaruit niet besluiten dat elk deel der week overeenstemt met een der perioden van Gen. 1. 

Integendeel, we hebben hier juist een duidelijke aanwijzing dat men niet met dezelfde duur mag 

rekenen. Want op de zevende dag hield God op met scheppen (Het Hebreeuwse woord shabat, 

evenals het Griekse woord katapauô (Hebr. 4: 4) duidt op een ophouden, niet op een rust. De Here 

hield op met scheppen, doch niet met werken. (Joh. 5: 17)) en deze zevende dag is nu nog niet ten 

einde, want de Schrift zegt er niet bij, zoals bij de andere „dagen”, dat er een “avond en een mor-

gen” was. Andere schriftdelen leren ons dat er pas in de toekomst weer een scheppingsdaad plaats 

vindt. Zo spreekt Jes. 65: 17 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Indien dus de zevende dag 

duizenden jaren duurt, is het logisch te besluiten dat de andere dagen ook een lange duur hadden. 

 

Doch de voornaamste reden waarom men gewoonlijk die zes dagen gelijk stelt met onze dagen, is 

de vermelding van de avonden en de morgens. Als we de woorden ,,avond” en „morgen” lezen, dan 

denken we natuurlijk aan de avond en morgen van onze dagen en besluiten hieruit dat die zes dagen 

dus ook overeenkomen met onze dagen. Doch ook die woorden „avond” en „morgen” hebben in het 

Hebreeuws, zowel als in andere talen, een veel bredere betekenis. Het woord „avond” heeft niet 

noodzakelijk iets te maken met duisternis, en het woord „morgen” verwijst niet noodzakelijk naar 

een fysiek licht. In Ps. 90: 14 duidt het Hebreeuwse „boker” (door „morgenstond” vertaald) het be-

gin aan van ons leven, in tegenstelling met het overige, namelijk ,,al onze dagen”. Dit is ook het 

geval in Pred. 11: 6, waar het woord door „avond” vertaald, het einde van het leven aanduidt. Ook 

Jes. 17: 11 spreekt niet over de morgen van een onzer dagen, maar over het begin van een periode. 

 

Het blijkt dus dat de algemene betekenis van die woorden niet is „avond” en „morgen”, doch „ein-

de” en „begin”. Het is slechts als men zeer bepaald weet dat het over een dag van 24 uren gaat, dat 

die woorden de meer begrensde betekenis krijgen van „avond” en „morgen”. Hieruit volgt dus dat 

men de betekenis van het woord „dag” niet mag afleiden van die van „avond” en „morgen”, maar 

omgekeerd, dat de betekenis van „avond” en „morgen” afhangt van de juiste betekenis van „dag”. 

Het boek Genesis kan dus spreken over het begin en het einde van lange perioden van goddelijke 

inwerking. 

 

Verder heeft men gemeend twee argumenten te vinden tegen de opvatting van lange perioden in de 

gegevens der Geologie (aardkunde) en der Paleontologie (kennis der fossiele planten en dieren). 

Men beweert dat Gen. 1: 26 handelt over alle dieren die gedurende de zes dagen geschapen werden. 

In het geval dat deze dagen zouden overeenstemmen met lange geologische perioden, dan zouden 

de dieren van die perioden niet meer bestaan hebben toen Adam leefde, en ten gevolge daarvan kon 

er dan niet gezegd worden dat hij heerschappij zou hebben over die dieren. 

 

Hierop kan men antwoorden, dat Gen. 1: 26 niet spreekt over alle dieren die vroeger geschapen 

werden. Het „vee” en het „kruipend gedierte” werden pas de zesde dag geschapen. De vroegere 

diersoorten, die nu niet meer bestaan, zoals de grote „walvissen” of beter „zeemonsters”, waarvan 

de overblijfselen in onze musea te vinden zijn, worden juist niet vermeld in vers 26. 

 

Hieruit zien we dat we hier dus eigenlijk een argument hebben ten gunste der lange perioden, want 

anders moesten we gedurende de zesde dag nog al de schepselen vinden, die de vijfde dag gescha-

pen werden. 
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Men heeft nog een paar andere tegenwerpingen gemaakt, doch ook deze zijn niet afdoende, zodat er 

eigenlijk geen enkele goede reden bestaat om de lange perioden niet te aanvaarden. 

 

Laat ons nu enige gegevens der Geologie nagaan. In het Aanhangsel No. 1 zal men een en ander 

vinden over het bepalen van de ouderdom van die perioden. Het lijdt geen twijfel dat men volle 

vertrouwen mag hebben in deze opgaven. Het schijnt ons ook nuttig toe enkele woorden te zeggen 

over de ijstijden. 

 

Meerdere geologische verschijnselen tonen aan dat meermalen in het verleden een deel der aarde 

door ijs bedekt werd. Dit was niet zozeer te wijten aan een sterke daling der temperatuur, want zo 

kan men niet uitleggen van waar al dat ijs kwam, dan wel aan een zeer grote neerslag: regen in de 

lage streken en sneeuw op de bergen. Deze sneeuw hoopte zich dus op in zeer grote hoeveelheden, 

werd door de drukking in ijs veranderd en dit laatste vloeide dan. in plastische toestand, langzamer-

hand naar de lagere delen der aarde. Dit gebeurt nu nog, in het klein, bij de gletsjers. Gedurende de 

ijstijden zou dit ijs dan een groot deel van Europa bedekt hebben, uitgezonderd b.v. een deel van 

Spanje, het zuiden van Frankrijk en Italië. De gemiddelde temperatuur zou iets lager geweest zijn 

dan nu, ter oorzake van die grote, door ijs bedekte oppervlakte, doch in de andere streken zou die 

temperatuurdaling slechts enkele graden bedragen hebben. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 24. 

 

Zo wordt Ismaël geboren. „Naar het vlees”. Dit wil niet allereerst of allermeest zeggen: in vleselij-

ke lust. Het is: uit vleselijke overleggingen. Het is niet op Gods bevel, niet naar Zijn wil; het zijn 

Sara’s en Abrams gedachten en begeerten. En deze zijn naar het vlees, naar de mens, al meende 

Abram mogelijk ook dat zo Gods belofte aan hem vervuld zou worden. Of dit bij Sara ook het geval 

is geweest, is twijfelachtig; haar woorden bewijzen eerder het tegendeel: „misschien zal ik uit haar 

gebouwd worden”. Gen. 16: 2. Zij spreekt niet van Gods belofte. Het geheel was niet uit geloof. 

Het natuurlijk verstand redeneerde zo en de wet regelde het zo. Het was een zelfgekozen weg. 

 

Pas later hebben beiden hun vleselijke overleggingen ingezien. Maar eerst moest na de gesloten en 

later verstorven schoot van Sara ook Abrams verwekkracht vergaan zijn. Pas toen ging God begin-

nen. Toen kwam het woord der belofte: ,,Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des 

levens en zie Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben”. Gen. 18: 10. Dit was, toen Abraham 99 

jaar was. Gen. 17: 1. 

 

„Omtrent deze tijd des levens”. Dit is: over een jaar. En toen zijn ze gaan hopen. Maar het was op 

hoop tegen hoop. Het volgende jaar! Maar hoe kon dit? Het had Sara opgehouden te gaan naar de 

wijze der vrouwen en Abraham was met haar oud en welbedaagd. Gen. 18: 11. Zij hebben echter 

niet op de verstorven moeder en op het oude lichaam des vaders, dat toen geen kracht tot verwekken 

meer had, gelet. Zij hebben aan Gods belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar zijn gesterkt ge-

worden in het geloof en waren verzekerd dat God machtig was te doen wat Hij beloofd had. Rom. 

4: 18-20. Had Sara eerst al gelachen in ongeloof, door het geloof heeft ze kracht ontvangen om zaad 

te geven, d.i. om het kind te ontvangen en te dragen, aangezien zij Hem getrouw heeft geacht die 

het beloofd had. Hebr. 11: 11. Hij deed toen aan hen een wonder: ze werden naar hun vader- en 

moeder-zijn levend gemaakt, werden als jonge mensen en verwekten in jeugdkracht de zoon der 

belofte. 

 

Deze dingen hebben een diepere zin, zegt Paulus. De twee vrouwen duiden twee verbonden aan. Er 

staat niet: de twee verbonden, zoals de St. Vert. zegt. Het Alexandrijnse en het Vaticaanse hand-
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schrift laten het lidwoord ,,de” weg. Ook de verbeterde Sinaïticus doet dit.  

 

Het weglaten van het lidwoord is van betekenis. Indien er zou staan: de twee verbonden, zouden we 

kunnen denken aan het Oude, het Sinaitische verbond en het Nieuwe dat door Christus is ingewijd. 

Maar dit is de bedoeling niet. Het gaat hier over het verbond dat tevoren bevestigd is en dat van 

Sinaï, dat 430 jaar later kwam. Gal. 3: 17 noemt dit de wet. Het eerste is het onvoorwaardelijke al 

de volken omvattende verbond van Gen. 12: 1-3 en het tweede voorwaardelijke van Ex. 19. 

 

Hagar en Sara zijn typen van twee verbonden. Het ene is dat van de berg Sinaï. Dat verbond brengt 

kinderen voort die slaven zijn. Niet in eigenlijke maar in geestelijke zin. Het kindschap wordt er 

niet in gemist (evenals Ismaël kind van Abram was, zo zijn er ook kinderen onder Wet), maar het 

brengt geen geheel vrije zonen voort. Ismaël was ook slavenkind en het verbond van Sinaï bracht 

Israël in een toestand die in niets verschilde van die van een slaaf, zoals de Apostel in hfdst. 4: 1-6 

heeft uiteengezet. Wel kreeg Ismaël later met zijn moeder de vrijheid, maar hierop doelt Paulus niet. 

 

Paulus is in Arabië geweest, 1: 17. Hij heeft daar een berg gezien die de Arabische bewoners Hagar 

noemden, zeker naar de stammoeder van hun geslacht. Welnu, zegt Paulus, dit komt overeen met 

het Jeruzalem van thans. Dat is: met de hele Joodse wetsbedeling, waarvan Jeruzalem in Paulus’ 

dagen het godsdienstige centrum was. Dit Jeruzalem symboliseert het hele dienstbare Israël. Israël 

en zijn kinderen zijn in slavernij, in slavernij der wet. Maar er is een ander Jeruzalem, een dat boven 

is en dat is vrij. Dit is ,,ons aller moeder”.        P. 
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DEEL XXIV                            No. 3 MAART 1952 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 3. 

TRIOMFATOR DOOR HET KRUIS 

 

En de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld 

en heeft door hetzelve (d.i. door het kruis, vs. 14) 

over hen getriomfeerd. 
 

Het kruis heeft een lijdende en een overwinnende Christus. Enerzijds zien we daar de mens Jezus 

die door zwakheid gekruisigd is, kijken we naar Zijn doorstriemde rug, naar Zijn door de doornen-

kroon geschonden voorhoofd, naar Zijn doorboorde handen en voeten, naar Zijn lichamelijk en vre-

selijk lijden. Maar daarachter, eigenlijk daarin en daardoor is deze Man van smarten, de grootste 

Triomfator die er ooit geweest is en zijn zal. Het blijmoedige woord in Zijn afscheidsgebed: ,,Ik 

heb de wereld overwonnen,” krijgt aan het kruis zijn volle verwezenlijking. Hij overwon niet alleen 

een land, een groot rijk, een werelddeel, ja zelfs niet alleen alle aardse rijken tezamen. Hij overwon 

een wereld, aarde en hemelen tezamen. 

 

Achter het zichtbare, achter Israël en Rome, Kajafas en Herodes en Pilatus, spelen nog andere 

machten een rol. Daar staat het onzichtbare rijk der geestenwereld. Daar zetelen tronen, heerschap-

pijen, overheden en machten, die in opstand zijn tegen God; die het als een roof moesten beschou-

wen dusdanig te handelen, maar die in hoogmoedige eigenwaan en vermeten overmoed de trotse 

nek niet willen buigen onder zijn scepter. Hoe zijn zij te overwinnen? Zeker, God kan hen neer-

slaan, want Hij is de Almachtige en kan met het werk Zijner handen doen naar Zijn welgevallen. 

Maar zijn zij daarmee overwonnen, d.w.z. erkennen zij daarmee Gods meerderheid. Naar Zijn 

macht vanzelfsprekend. Maar ook naar Zijn volle wezen, naar Zijn hart? Neen. Daarvoor is wat 

anders nodig. God heeft deze weg uitgedacht en de Heilige Gods die de geestenwereld beter kent 

dan Zijn volk is deze weg gegaan en heeft „vrede gemaakt door het bloed Zijns kruises”. (Kol. 1: 

20). Dat konden deze overheden en machten niet. Ze konden alleen vijandschap doen ontstaan en 

die koesteren. Maar het kwaad dat zij gesticht hadden, konden zij niet meer bezweren, de scheur in 

het heelal niet meer dichten, de kloof tussen God en hen niet overbruggen. Maar nu komt God met 

Zijn plan en doordat Zijn Zoon tot Zijn eigen Wezen behorend, want Hij is geen schepsel, anders 

had Hij nooit de verzoening tot stand kunnen brengen; alleen Eén die tot beide partijen behoort kan 

Middelaar zijn, Zich ontledigt en als mens in aanleg het hoogste schepsel, gaat Hij een gang van 

geloof en trouw aan Zijn Vader die ieders mond doet verstommen, aller hoogmoed knakt, aller op-

stand beschaamt. Daar is Eén die allen krachtens Zijn Wezen en werk, Hij is God en Schepper kan 

gebieden, maar die gehoorzaam wordt, zelfs tot de dood des kruises. Hij deed dit voor Zijn God, 

bleef Hem alleen getrouw, in alle omstandigheden, tot aan het kruis. Hij deed dit voor de mens om 

diens zonde, zijn doelmissing, te herstellen. Hij deed dit voor een afvallige geestenwereld en unieke 

vrede, vrede niet door overmacht of geweld, niet door krachtvertoon of overmacht aan heerlijkheid. 

Hij deed het door lijden, door opoffering, door vrijwillig als Lam Gods geslacht te worden en de 

zonde der wereld, hetzij mensen of geestenwereld, weg te nemen. Zo heeft Hij door het kruis getri-

omfeerd. 

 

Christus overwon in alle sectoren van de schepping. Er is geen enkele macht of vijand die niet 

overwonnen is, die niet machteloos staat tegenover de grootheid die Hij tentoonspreidt. Hier is een 
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overwinning door de liefde. En deze is al in aanleg de meeste. Laat staan in haar werking, laat staan 

in haar lijden en zegepraal. Tegenover Gods oordelen kan men zich verharden (Farao), tegenover 

Gods liefde staat men machteloos. De liefde Gods in Christus Jezus en de Zijnen en die van de 

Geest gaat de kennis te boven. En ook alle macht. Wie het zou proberen zich daartegen te stellen, 

zou in een vuur terecht komen dat hem zelf verslinden zou. 

 

Christus heeft de vijandige overheden en machten uitgetogen. D.i. van hun wapenuitrusting ont-

daan. De slag is geleverd, de vijanden zijn verslagen, ze moeten zich overgeven. Door in het open-

baar, aan het kruis, Zijn trouw aan en liefde tot God te openbaren en de kracht ten toon te spreiden 

Zijn leven vrijwillig af te leggen, heeft Hij ze allen overwonnen. Hij zegevierde door (middel van) 

het kruis. Daardoor moeten en zullen zij zich gewonnen moeten geven. Satan die meende het recht 

te hebben zijn gevangenen in de macht van de dood te kunnen houden, de overheden en machten 

die dachten door geweld en vijandschap te kunnen heersen. Er is Eén verschenen die wilde sterven, 

vrijwillig. Eén die de liefde en zachtmoedigheid uit Zijn diepste wezen uitdroeg en tentoonspreidde. 

Dit ontwapende hen ten volle. Tegenover zulk Een vermochten zij niets. Nu worden ze bij Zijn he-

melvaart als gevangenen meegevoerd (Ef. 4: 8). De grote triomfgang is begonnen. 

 

Maar niet geëindigd. Het einde is er als Hij alle dingen verzoend zal hebben hetzij de dingen op de 

aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Kol. 1: 20. De vrede die Hij aanbracht voor de mens 

(Jes. 53), voor de hele schepping (Kol. 1) zal zich eenmaal uitbreiden en doorgevoerd worden. De 

overwinning door het kruis brengt de vrede door het bloed des kruises. Wij zegenen deze grote Tri-

omfator.            P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 45 

EEN PLECHTIG AMEN 

 

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar ik heb U gekend, en dezen hebben 

erkend dat Gij mij gezonden hebt. En ik heb hun Uw naam bekend gemaakt, en zal hem bekend 

maken, opdat de liefde waarmee Gij mij hebt liefgehad, in hen zij in ik in hen. vs. 25, 26. 
 

Op een gebed past een Amen, een plechtig voorwaar (Het Griekse woord Amen, is vaak zo ver-

taald). Maar Christus spreekt dat woord niet uit. Hij doet echter meer, Hij ontvouwt en omschrijft 

het. Zijn slotbetuiging is een Amen, plechtig en verheven zoals het hele gebed, een Amen vol ma-

jesteit. 

 

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar ik heb U gekend. Dit is geen nieuwe 

bede. Het is veel meer de korte inhoud van het hele gebed. Vs. 23 en 25 staan niet in onmiddellijk 

verband met de vorige woorden: Hij bidt niet verder voor de Zijnen of voor andere gelovigen; wat 

Hij te vragen heeft, heeft Hij gevraagd. Hij keert uit de toekomst naar het heden terug en ziet daar 

een wereld van duisternis en strijd, de God vijandige wereld. En daarin staat dan die Zoon en Zijn 

discipelen. De tegenstelling treft Hem. Het is licht en duisternis, liefde en vijandschap, gerechtig-

heid en zonde. Wel voelt Hij zich al overwinnaar der wereld, maar er is nog meer nodig voordat 

deze wereld aan Zijn zegenwagen geketend is. God zal met Zijn oordelen komen. Al heeft Hij het 

oordeel opgeschort, eens komt die tijd. 

 

Rechtvaardige Vader. We merkten al op dat Hij bij de bede voor de discipelen „Heilige Vader” ge-

bruikt. T.o.v. de wereld is het „Rechtvaardige Vader”. Zijn God is ook een God van het gericht en 

van volkomen rechtvaardigheid. Op deze rechtvaardigheid beroept Hij zich ter beslechting van het 

grote pleit tussen Hem en de wereld. Rechtvaardig is God niet alleen omdat Hij straft, maar ook 
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omdat Hij beloont, omdat Hij oordeelt, d.i. scheiding maakt tussen ongeloof en geloof. Het zou 

moeten blijken aan wie de zege verbleef, aan de wereld of aan hen die niet uit de wereld maar uit 

God geboren zijn. En kon dan de uitslag wel twijfelachtig zijn? Indien het gebed van de Zoon niet 

verhoord werd, zou God onrechtvaardig zijn. Dat zij verre. 

 

De zin der slotwoorden is nu duidelijk. Zij vormen als het ware de kortste inhoud van het hele ge-

bed. 

 

De wereld heeft U niet gekend, Ik heb dit wel. En met Mij dezen, die Mijn zending als van Uwent-

wege erkennen. 

 

En deze hebben erkend dat Gij mij gezonden hebt. In het Grieks zijn de werkwoorden gekend, 

erkend of bekend gelijk. Het werkwoord „kennen” heeft daar een bredere inhoud dan ons woord. 

Christus heeft God gekend, de Zijnen hebben Zijn zending „gekend”, Hij heeft hun Gods naam be-

kend gemaakt d.i. doen kennen en zal dit verder doen. 

 

Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken. Behoorden zij nu al Gode toe, 

Hij zou hen dieper inleiden door Zijn Geest in het heiligdom der waarheid en der Godsgemeen-

schap. Dat zegt Hij de Vader plechtig toe. Wat Hij eenmaal, in Zijn afhankelijkheid van de Vader 

als een gave gevraagd heeft, voorspelt Hij nu, in Zijn eenheid met Hem, als Zijn eigen werk. Hij zal 

in Hem blijven; Zijn Geest zal hen in al de waarheid leiden. Hij zal Gods naam verder bekend ma-

ken in het hart der Zijnen, 14: 23. 

 

Opdat de liefde waarmee Gij mij hebt liefgehad in hen zij en ik in hen. Hij wil dat de Vader hen 

lief zal hebben met dezelfde liefde als waarmede Hij zijn Zoon heeft liefgehad. Met deze liefde be-

sluit Hij Zijn gebed. Het is de liefde van de Vader tot de Zoon. Met deze liefde kan en wil God die 

van Christus zijn ook liefhebben. Dat is te onbegrijpelijk, te hoog. Maar toch, Christus heeft er om 

gebeden en de bede zal verhoord worden. 

 

De liefde in hen zij en ik in hen. Zulk een slot behoorde bij zulk een gebed. Het ging uit van de 

liefde en eindigt in de liefde. In de liefde van Hem die ons zo met Zijn liefde wil vervullen, wil dat 

de Vader zelf ons zal liefhebben zoals Hij Hem, Zijn eniggeboren Zoon, al voor de grondlegging 

der wereld heeft liefgehad. 

 

Plotseling eindigt de Here. Zonder hoorbaar Amen. Maar een krachtig Amen ligt stilzwijgend in de 

laatste verzen besloten. De liefde Gods in hen, Ik in hen. Zijn er hoger realiteiten denkbaar? Zijn 

beide niet een dubbel Amen? En is de Geest, die op de stille achtergrond staat als verwezenlijker 

van dit alles, dan niet mede garant voor de vervulling? Onzichtbaar maar met onloochenbare zeker-

heid, onderschrijft Hij het afscheidsgebed des Heren met een zeker Voorwaar, voorwaar, d.i. Amen 

ja Amen!            P. 

 

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

No. 15. 

Aanhangsel No. 3. 

DE BRIEVEN VAN PAULUS. 

Het is van belang, in verband met ons onderwerp, rekening te houden met de tijd waarin Paulus zijn 

brieven geschreven heeft. 

 

De volgende groepering wordt nagenoeg algemeen aangenomen: 
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Brieven geschreven gedurende de periode der Handelingen. 
Romeinen; 

1 en 2 Korinthe; 

Galaten; 

1en 2 Thessalonicensen. 

 

Brieven geschreven na Handelingen 28: 29. 
Efeze; 

Filippensen; 

Kolossensen; 

2 Timotheüs; 

Filémon. 

 

Men is het niet geheel eens over wat betreft de juiste volgorde in elk dezer reeksen, uitgezonderd 

wat betreft 2 Timotheüs, dat zeker de laatste brief is. De datums van 1 Timotheüs en Titus zijn on-

zeker, en we kunnen heel goed deze laatste er buiten laten voor een algemeen onderzoek. 

 

Als men geen rekening houdt met de gissingen der moderne critici, kan men zeggen dat de brief van 

Jacobus gewoonlijk aangezien wordt als een der oudste brieven. Het Evangelie van Johannes werd 

geschreven na de tijd der Handelingen, doch het verwijst slechts naar het verleden. Het boek Open-

baring is van latere datum, doch betreft alleen wat nu nog toekomstig is. 

 

Daar sommige theologen geneigd zijn te geloven dat Efeze, Kolossensen en Filémon in de gevan-

genis van Cesaréa geschreven werden, dus vroeger dan gedurende Paulus’ verblijf te Rome, dat in 

Hand. 28: 30 vermeld wordt, willen we hun argumenten in het kort onderzoeken. 

 

In de Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, dat een gematigde kritiek verdedigt, vinden we, 

onder de titel ,,Colossiens”, het volgende: 

 

,,De ernstige argumenten schijnen te zijn:  

a) de vermelding, in Kol. 4: 10, van de drie medewerkers van Paulus, terwijl, volgens Rom. 16 

er véél meer waren:  

b) het verschil tussen de groep Kol., Filém., Ef., en de brief aan de Filippensen, die waarschijn-

lijk in Rome geschreven werd:  

c) de vermelding door Tacitus van een grote aardbeving in de omgeving van Kolosse in 60-61, 

en het feit dat Paulus hierover niet spreekt in Kol., Filém. en Ef., die dus vóór die gebeurtenis 

geschreven zouden zijn;  

d) de onderbreking van 3 of 4 jaar in het schrijven van brieven, indien men zou aannemen dat al 

de brieven in Rome geschreven zouden zijn”. 

 

Het antwoord op deze argumenten is zeer eenvoudig. 

a) Kol. 4: 10 en 11 leert ons inderdaad dat Aristarchus, Markus en Jezus, alleen zijn medear-

beiders waren, terwijl Rom. 16 er velen vermeldt. Doch het gaat hier niet over de plaats, 

doch over de tijd. Te Rome, evenals elders, was de houding der christenen t.o.v. Paulus ge-

heel veranderd. Sinds hij van nieuwe dingen sprak, werd hij door allen verlaten (zie Fil. 2: 

21; 2 Tim. 1: 15 en hetgeen we over dit onderwerp geschreven hebben). Het moet ons dus 

niet verbazen dat er maar drie getrouwen overgebleven waren te Rome. Men ziet dat dit ar-

gument volkomen waardeloos is, als men rekening houdt met het grote verschil tussen de 

bedeling der Handelingen en de tegenwoordige. 

Kol. 4: 11 is integendeel een argument in het voordeel van Rome, want indien Paulus in  

Cesaréa geschreven had, ziet men niet in waarom Filippus niet vermeld zou zijn. 
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Deze evangelist ontving Paulus vóór zijn gevangenschap te Cesaréa (Hand. 21: 8-10). 

 

b) Men wijst er op, dat er verschil bestaat tussen de groep Kol., Filém., Ef. en de brief aan de 

Filippensen. Maar waarom zou dit aanduiden dat de drie eerste in een andere plaats of tijd 

zouden geschreven zijn? Er bestaat integendeel een zeer nauw verband tussen de gedachten 

en de stijl der vier brieven, wat in het voordeel is van de opvatting dat ze nagenoeg op het-

zelfde ogenblik geschreven werden. Zie b.v. de tabel in het begin van het Tweede Deel. 

 

c) Het argument van de aardbeving heeft misschien waarde voor hen die de Schrift als een zui-

ver menselijk document aanzien. Doch mogen we werkelijk verwachten, dat er in brieven 

van buitengewone geestelijke inhoud, die over de volmaakte positie in Christus spreken, er 

melding gemaakt zou worden van een natuurverschijnsel dat niets te stellen heeft met het 

onderwerp? Het is overigens mogelijk dat Paulus er over geschreven heeft in andere, niet 

door God ingegeven, brieven. 

 

 

d) De tussenruimte van 3 of 4 jaar is juist geheel aangepast aan de verandering van bedeling. 

Was er ook geen dergelijke tussenruimte tussen het voorval op de weg naar Damascus en 

Paulus’ werkzaamheid gedurende zijn eerste periode? (Zie Gal. 1: 18). 

 

Alles samenvattende, blijft er dus niets over in het voordeel van Cesaréa. Laat ons nu zien wat op 

Rome wijst. 

 

Voor wat Filippensen betreft, bestaat er geen twijfel. Paulus zegt in Fil. 4: 22: „Al de heiligen groe-

ten u, en meest die van het huis des Keizers zijn”. Dit wijst dus op Rome. Ook Fil. 1: 13 ,,in het 

hele Rechthuis”. 
 

In Fil. 1: 26 en 2: 24 spreekt Paulus over zijn terugkeer tot de Filippensen. Indien hij te Cesaréa 

was, kon hij zich zo niet uitdrukken. Hij kwam pas uit Jeruzalem en wilde Rome bezoeken. Toen hij 

aangehouden werd, beriep hij zich op Caesar om naar Rome terug te kunnen gaan. Ook verder zul-

len we nog zien dat er geen sprake is van Macedonië. 

 

Te Cesaréa was hij in banden (Hand. 26: 29), en zelfs indien men hem enige vrijheid gaf om ge-

diend te worden door de zijnen (Hand. 24: 23), kan dit niet vergeleken worden met zijn toestand te 

Rome. Hier toch had hij de toestemming op zichzelf te wonen (Hand. 28: 16, 30) en kon hij met alle 

vrijmoedigheid, ongehinderd, het Koninkrijk Gods prediken (Hand. 28: 31). De algemene indruk 

die ons Fil. en Kol. in dit opzicht geven is beslist in het voordeel van Rome. 

 

Ook de brief aan Filémon wijst op Rome. Het is veel natuurlijker dat een slaaf, zoals Onesimus, 

naar een grote wereldstad gevlucht zou zijn, dan naar een stadje zoals Cesaréa. In vers 22 vraagt 

Paulus aan Filémon hem een woning te bereiden te Kolosse. Welnu, zoals we al aangemerkt heb-

ben, had Paulus niet het voornemen naar Klein-Azië te gaan toen hij te Cesaréa was. Toen hij Mi-

lete verliet, zei hij zelfs aan de oudsten der gemeente: ,,Ik weet, dat gij allen... mijn aangezicht niet 

meer zien zult” (Hand. 20: 25). 

 

Grote theologen, zoals Lightfoot, besloten dat de brief aan de Filippensen de oudste was. Omdat 

deze gedurende zijn gevangenschap te Rome geschreven werd, kunnen de anderen niet van Cesaréa 

zijn. De meeste geleerden die de Schrift als Gods Woord aanvaarden, hebben besloten dat al de 

brieven te Rome geschreven werden. 

 

Ons onderzoek van de inhoud dezer brieven bevestigt dat deze geschriften duidelijk verschillen van 

al de andere, die gedurende de periode der Handelingen geschreven werden, en toont aan dat er 
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geen sprake kan zijn, dat sommige te Cesaréa opgesteld zouden zijn. 

 

De zes „dagen” der Schepping 

door S. v. M. 

(II.) 

 

In verband met ons onderwerp, is het belangrijk een goede gedachte te hebben van de datums van 

deze ijstijden, vooral van de laatste. Nu blijkt het dat we hierover zeer nauwkeurige gegevens heb-

ben, want het zich jaarlijks terugtrekkende ijs heeft op zekere plaatsen zichtbare merktekens achter-

gelaten, die toelaten het aantal jaren te tellen. Men neemt dus algemeen de opgaven van De Geer 

aan, die ondermeer heeft vastgesteld dat het ijs, ongeveer 9000 jaar geleden, zich tot in de omstre-

ken van Stockholm had teruggetrokken. In de meer zuidelijke streken verdween het ijs veel vroeger, 

en het centrum der laatste ijsperiode plaatst men daarom op ongeveer 20.000 jaren vóór Christus. 

 

Nu heeft men soms gemeend dat de Chaos van Gen. 1: 2 overeen zou stemmen met die ijstijden en 

dat, bij gevolg, de zes dagen van tamelijk korte duur zouden zijn. Doch deze opvatting kan men niet 

aanvaarden, want men weet zeker dat de gehele aarde nooit met ijs bedekt geweest is, en dat de toe-

standen toen in het geheel niet leken op wat de Schrift over die Chaos vermeldt. 

 

Waar moeten we dan die Chaos plaatsen? Men moet veel verder in het verleden gaan, en rekenen 

met meer dan 1000 miljoen jaren om op aarde iets te vinden dat op die Chaos lijkt. En hieruit volgt 

dat de zes dagen dus ook perioden moeten zijn van uiterst lange duur. 

 

Men kan aan deze laatste conclusie alleen ontsnappen als men de Bijbelse chronologie verwerpt en 

aanneemt dat Adam kort na die Chaos geschapen werd, dus ook zowat 1000 miljoen jaren geleden. 

Dit is dan echter weer onmogelijk op biologisch en geologisch standpunt, want de toestanden op 

aarde waren dan zodanig dat Adam er niet kon leven, vooral niet in de omstandigheden waarover de 

Schrift spreekt. Men zou dan ook de volkomen ingeving der Schrift moeten loochenen, aangezien 

volgens de Hebreeuwse tekst Adam ongeveer 4000 jaar vóór Christus geschapen werd, en volgens 

de Griekse tekst der Septuagint, ongeveer 5500 jaar vóór het begin onzer jaartelling. 

 

Aan deze moeilijkheid heeft men willen ontkomen, door te beweren dat de Schrift eigenlijk geen 

juiste datum aangeeft voor de schepping van Adam. Want, zegt men, het is niet voldoende de getal-

len van Gen. 5 eenvoudig op te tellen, daar er vele namen kunnen ontbreken in de opsomming van 

Adams nakomelingen. Aangezien men er echter algemeen in toestemt dat Abraham ongeveer 2000 

jaar vóór Christus geboren werd, zouden die onderbrekingen zich moeten bevinden in de geslachts-

lijsten van Adam tot Abraham. 

 

Zo komen we dan tot de beslissende vraag of die lijst volledig is of niet. Zij die menen dat hij niet 

volledig is, wijzen op de geslachtslijsten van Esdras 7 en Mat. 1 die zeer zeker onvolledig zijn. 

Maar laat ons de lijst van Gen. 5 aandachtig onderzoeken. We lezen: 

 

,,En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon . . . Seth. Seth leefde honderd en vijf jaren, 

en hij gewon Enos. Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan”. Enz. 

 

De lijst eindigt met Sem. Dan lezen we verder, in Gen. 11: ,,Sem was honderd jaren oud en gewon 

Arfachsad. Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah”. Enz. 

 

De lijst eindigt met Abram. 

 



Uit de Schriften 1952 Pagina 30 
 

Men ziet dus dat er in dit geval geen kan ontbreken, tenzij men aanneemt dat de tekst foutief is, dus 

niet volkomen ingegeven door God. 

 

De conclusie is dus eenvoudig en zeker: gelooft men in de ingeving der Schrift en wil men de geo-

logische feiten niet loochenen, dan werd Adam 4000 tot 5500 jaren vóór Christus geschapen, en de 

zes dagen, die hem van de Chaos scheiden, zijn zeer lange perioden. 

 

Nu we zo ver gekomen zijn, kunnen we hen tegemoet komen, die toch nog onder de indruk blijven 

van het „eenvoudige” lezen der teksten welke over de zes dagen en de avonden en morgens spre-

ken. Kunnen we dan, zelfs indien streng genomen, die dagen eigenlijk perioden van zeer lange duur 

zijn, toch in zekere zin de gewone betekenis van een dag van 24 uren niet behouden? Anders ge-

zegd, bestaat et geen gemengde oplossing, die zowel voldoening geeft aan de „eenvoudige” lezer, 

als aan de meest vitterige intellectuele? We menen dat een dergelijke oplossing gevonden wordt in 

de volgende woorden van F. Godet: 

 

„Indien God aan Mozes in het kort de bijzonderste stadiums heeft willen tonen, die zijn scheppend 

werk doorlopen heeft, was dan het beste middel niet elke periode voor te stellen door middel van 

een enkele afbeelding, die door een groots schouwspel de toestand weergaf waarin dit werk toen 

gekomen was? Elk dezer afbeeldingen stelde dan voor het oog van Mozes, een dag voor; doch door 

middel van deze dag werden alle dergelijke dagen van deze periode voorgesteld. De tijd die deze 

afbeelding scheidde van de volgende, was dan een nacht, en door die nacht werden dan voorgesteld 

al de nachten van deze periode, gedurende welke langzamerhand de volgende periode werd voorbe-

reid. 

 

Op deze wijze verschenen dus voor hem de zes afbeeldingen die de meest kenmerkende stadiums 

voorstelden van het gehele scheppingswerk. Van deze stadiums heeft hij ons verteld, zonder er zelf 

de juiste betekenis van begrepen te hebben, evenals de profeten niet in staat waren de intuïties vol-

komen te begrijpen die de Heilige Geest in hen verwekte (1 Petr. 1: 10-12). De centrale gedachte 

der voorstellingen heeft hij echter goed begrepen: Jehovah, het enige Wezen, was de Schepper van 

elk deel van dit werk en van het geheel. 

 

We begrijpen ook, door deze manier van onderwijzen, dat alleen de bijzonderste kenmerken van 

elke periode plaats konden vinden in die voorstelling, en de blik van de ziener konden treffen. Het 

planten- en dierenleven b.v. dat zich van de eerste dagen op de bodem der zee ontwikkelde, bleef 

hem onbekend. Pas als het plantenleven tot die buitengewone ontwikkeling kwam waarvan de 

steenkoolhoudende lagen nu nog getuigen, werd het voor hem zichtbaar. Want het werd dan het 

bijzonderste kenmerk der afbeelding. Dit gebeurde ook bij de verschijning der grote zeedieren en 

der vogels in latere tijden, en verder ook bij de ontwikkeling der dieren die de aarde bewoonden en 

van de mens, in de laatste periode. 

 

We hebben dus vóór ons het werk van een kunstschilder, en niet van een natuuronderzoeker of ge-

leerde. Indien we ons op dit standpunt plaatsen, dan zien we dat allerlei moeilijkheden verdwijnen, 

die ons konden beletten datgene in dit verhaal te vinden, wat zoveel redenen ons dringen er in te 

erkennen: het product van een openbaring.” 
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De Schofar. 

door E. W. Hiebendaal 

No. 2 

 

In de Psalmen, die voor een groot gedeelte de heerlijkheid openbaren van de toekomstige eeuw, 

wanneer de Here, de Allerhoogste, een groot Koning zal zijn over de hele aarde, de volken onder 

Israël zullen staan en de natiën onder hun voeten, worden de bazuinen voortdurend genoemd. Dan 

is in de grote toekomstige Tempel van Ezechiël de Tempeldienst in al zijn glorie hersteld; Ez. 46-

48. Die Tempel heeft dan een aparte poort, de poort en de weg van het oosten, die alleen voor de 

Here zal zijn. Daar zal Hij alleen door in- en uitgaan; Ez. 43: 4 en 44: 1-3. Dan zal Hij telkenmale 

opvaren met gejuich, met geklank der bazuinen; Ps. 47: 6. Het Tempelpaleis van de Messias, dat 

zich zal bevinden in het hart van Ezechiël’s Tempel, noemt de Heere „de plaats Mijns Troons en 

de plaats der zolen Mijner voeten, alwaar Hij wonen zal in het midden der kinderen Israëls”; 

 Ez. 43: 17. Hoe schoon Jeruzalem dan zal zijn en hoe groots het Tempelpaleis, vertelt ons Ps. 48: 

“Zijn heilige berg, zich heerlijk verheffend, is een vreugde voor de hele aarde, de stad des groten 

Konings!” Deze Tempel, welks beschrijving wij vinden in Ez., zal Christus zelf doen bouwen, 

Zach. 6: 13 en zal dus de Tempel zijn der toekomende eeuw en hij zal een bedehuis genoemd wor-

den voor alle volken; Jes. 56: 6 en 7. 

 

In het vroegere Jeruzalem jubelde Israël zijn feesten uit op pleinen en straten. Dat wordt ook nu 

weer gedaan. Chaim Weiszman vertelt daarvan in zijn boek ,,In dienst van mijn volk”. Het volk 

Israël heeft zijn eigen godsdienstige dansen, b.v. de Hhora, die vanaf David van geslacht op ge-

slacht zijn overgegaan en in de tijd van de ballingschap alleen onder ons en binnenshuis werden 

gedanst, maar nu weer gedanst worden in de open lucht, zoals het hoort, zoals het oudtijds was en 

weer zal zijn. De rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor 

Gods aangezicht; Ps. 68: 4. 

 

Ook David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren; 2 Sam. 6: 14. De maagden 

dansten in reien; Richt. 21: 21. En Jeremia profeteerde: „Ik zal U weder bouwen, o jonkvrouw Is-

raëls, Gij zult weder versierd zijn met Uw trommelen en uitgaan met de rei der spelenden”, Jer. 

31: 4 en 13. „Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rei, de jongelingen en de ouden tezamen, 

want Ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen en zal ze troosten en verblijden na hun droefe-

nis.” Als eerst maar de Here is wedergekeerd te Sion, zegt Zach. 8: 3-6. Dan zullen weer oude 

mannen en vrouwen in de straten van Jeruzalem zitten, een iegelijk met zijn staf in de hand, vanwe-

ge hun hoge ouderdom en de pleinen der stad zullen weer wemelen van jongens en meisjes, die op 

haar pleinen spelen. „Want zoals de levensduur der bomen is, is de levensduur mijns volks” (1000 

jaren gemiddeld). Zij zullen zich niet tevergeefs vermoeien, noch kinderen ter wereld brengen tot 

vroegtijdige dood. Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; Jes. 33: 24. Daar zal geen jong kind meer 

zijn, dat niet tot hoge leeftijd komt, de jongste, die sterft, wordt honderd jaren; Jes. 65: 20-22. Welk 

een vreugde is het te bedenken, dat zulk een toekomst niet alleen de mensheid, maar heel de schep-

ping wacht in de toekomende eeuwen en dat het wedergeboren Israël, als instrument Gods, daartoe 

het middel zal zijn; Rom. 8: 22. 

 

Wij lezen in de schrift, dat, wanneer vroeger een van de grote feesten in aantocht was, de bazuinen 

door het gehele land de mensen opriepen, om gezamenlijk op te gaan, om deel te gaan nemen aan 

de feesten Gods. die allen verheugden; Lev, 25: 9. Feesten, waar men niet meer zijn persoonlijke 

gevoelens had, maar waar men kleine voordelen of nadelen en stemmingen deed ondergaan in het 

goede gedruis van de menigte. Een Jood kent geen andere feesten dan die gezamenlijk gevierd wor-

den. Wij kennen die niet zoals zij. Zelfs op onze nationale feesten zijn de massa’s op duizenden 

manieren gescheiden wat godsdienst en verwachting betreft. Maar de feesten met de bazuinen, de 
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feesten Gods kent alleen de Natie! Het volk door God zelf tot volk geschapen. En welk een reden 

had men om vrolijk te zijn! God had bevolen, dat driemaal in het jaar al wat mannelijk was voor 

Zijn aangezicht moest verschijnen; Deut. 16: 16. Ex. 23,14-17. Mannelijk was men in Israël als men 

twaalf jaar was. Ouden van dagen, kleine kinderen, zieken of zwangere vrouwen bleven vanzelf 

thuis. Gevaarlijk, denkt u misschien, waar het betrof afgelegen hoeven of boerderijen bij de gren-

zen, dicht bij vijandige volken. Geen nood. God beloofde dat zij niet ongerust behoefden te zijn 

voor de weerlozen, die zij achter lieten, want Hij Zelf zou zorgen dat zij in die tussentijd veilig wa-

ren. 

Niemand zou, gedurende de afwezigheid der mannen, hun bezittingen of hun land zelfs begeren. 

Exodus 34: 24. Gods Engelen zouden hen ook op de weg beveiligen; Ex. 23: 19, 20. Zo kon men 

dus ongestoord feestvieren en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heren. God alleen was het voor-

werp der liefde dat hen tezamen bond. Zijn zorgen immers omringden hen tot in de kleinste bijzon-

derheden, ook de thuis blijvenden stonden onder de hoede van de Eeuwige. Dat was nog eens ont-

spanning! En dat driemaal per jaar! Geen wonder, dat zulk een goedheid tot dankbaarheid stemde 

en men deze moest uiten door muziek en marsliederen, gezangen des opgangs, geklank der bazui-

nen. 

Wij Westerse Christenen weten niet van bazuinen, niets van de klank, niets van de vorm. Het woord 

bazuin zegt ons niets en wij lezen er in de Bijbel over heen, alsof het er niet stond. De Jood echter 

zegt de bazuin juist alles. De bazuinen, die b.v. op Joods Nieuwjaar, ook nu, in alle synagogen wor-

den geblazen, zouden ons in de oren klinken als iets lugubers, dat ons door merg en been gaat, als 

iets dat van een scheurt. De Jood weet, dat het dit juist moet symboliseren. Het oude jaar scheurt 

dan van het nieuwe jaar. De Jood staat dan in de geest als voor Gods rechterstoel. De boeken wor-

den geopend, en de Eeuwige schrijft de namen in van hen, die in het toekomende jaar in het boek 

des levens komen en wie niet. 

In een Joods boek leest men het volgende: „Het is een kunst om op dit meest kunstloze van alle 

instrumenten te blazen, recht in te zetten en de verschillende blaaswijzen er uit te halen. De Rams-

hoorn moet zonder gebreken zijn. De blazer moet, behalve goede longen, ook een zeer religieus 

gevoel hebben. De blazer is gekleed in zijn sterfkleed. De blaaswijze heeft verschillende roepen. 

Enkele daarvan zijn: de wachtroep Tekia. Deze schettert in de oren, het klinkt als een signaal. De 

zingroep Schewarim. Zij leeft als een triller in de lucht. De jubelroep Fertia. Deze jubelt nog na, als 

de rabbi alweer een nieuw signaal heeft gegeven. De grote Wekroep. Dit zijn al vier blaaswijzen, 

die men op Nieuwjaar in de synagogen hoort. Vóór het bazuinblazen wordt allereerst Psalm 47 ge-

lezen. Dan bidt de gemeente! (de bazuinblazer blaast met verheven en smeltende melodieën het 

gebed van de wedergeboorte). „Wij smeken om erbarmen, dat toch de Engelen, die uit de tonen 

omhoog stijgen, Gods troon mogen genaken. Onder donder en bliksem zal Hij Zich openbaren aan 

de Zijnen, onder bazuingeschal komt Hij omlaag. Onze God, God onzer Vaderen, blaas de grote 

bazuin tot onze vrijheid en verhef het teken om onze verstrooiden te verzamelen. Breng terug de 

verbannenen uit de volken, van het einde der aarde en breng ons naar Sion, Uw stad in jubel. Naar 

Jeruzalem, Uw stad, Uw Heiligdom in eeuwige vrede. Keer terug in erbarmen en woon in haar 

midden, zoals Gij gesproken hebt. Bouw haar spoedig, in onze dagen, een eeuwige bouw. Richt op 

Davids troon in haar midden. Geprezen zijt Gij, Eeuwige. De Spruit Davids, Uw knecht, verhef Zijn 

macht, Uw heil, want op Uw heil hopen wij dag voor dag. Geprezen zijt Gij, Eeuwige, laat uitsprui-

ten Uw heil, en zend ons de Messias”. 

Dit is een van de gebeden, tot op heden, van de Nieuwjaarsdag. De symboliek van Nieuwjaar, grote 

Verzoendag en Loofhuttenfeest, wachten nog steeds op hun vervulling. Deze dagen volgen kort op 

elkaar in de loop van 10 dagen en vallen aan het einde van het jaar. Het is merkwaardig, dat het 

Paasfeest en het Pinksterfeest in het vroege voorjaar gevierd worden en er dan als het ware een 

leegte aanbreekt in het Joodse kerkelijk jaar. De symboliek van het Paaslam is vervuld in Christus, 

het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg draagt; Jes. 53. 
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De Brief aan de Galatiërs 

No. 25. 

 

Voor we dit uitwerken eerst een woord over het „ons aller moeder”. 

 

De Sinaïticus leest: „Jeruzalem onze moeder”. De Alexandrinus: „welke ons aller moeder is”. De 

verbeterde Sinaïticus: „welke ons aller moeder is”. We willen de laatste lezing als de meest juiste 

aanvaarden. 

 

Als er alleen „onze moeder” stond, zou dit betekenen: de moeder van ons, Israëlieten (of Joden). Dit 

bedoelt Paulus niet. Allen, Joden en Heidenen, zijn zonen. Zie 3: 26 en 4: 6, 7. Beide behoren tot 

een sfeer van hogere zegeningen. 

 

„Jeruzalem dat boven is” 

Wat is dit Jeruzalem dat boven is? Is het, het Nieuwe Jeruzalem, dat eenmaal zal nederdalen? 

(Openb. 21). Neen, want dit is een zuiver Israëlitische stad. Op de poorten staan de namen van de 

twaalf stammen Israëls en in de fundamenten die van de twaalf apostelen des Lams. Openb. 21: 12, 

14. Voor Paulus en die hem navolgen is hier geen plaats. 

 

Het Nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt is de Bruid. En deze is Israëlitisch. Paulus spreekt in Rom. 8 

echter over de broeders van Christus. Broeders in het natuurlijke leven zijn niet iemands bruid. Zo 

ook niet in het geestelijke. God verspilt geen woorden en duidt geen zelfde posities aan met bena-

mingen die in grote tegenstelling tot elkander staan. De Bruid is uit Israël, Abrahams geestelijke 

zonen zijn uit alle volken. Het Nieuwe Jeruzalem behoort aan Israël, tot de vijfde aioon; het ligt wel 

verder dan de nationale beloften voor de vierde aioon maar reikt nog niet tot de Abrahamietische 

beloften die Paulus op het oog heeft. 

 

Misschien mogen we de gang van Gen. 13, 14 en 15 zo bekijken: In Gen. 13 vinden we de belofte 

van het Land, in 14, waar Melchizedek, de koning van Salem, naar voren treedt, belooft God hem 

het Nieuw-Jeruzalem (al wordt dit pas in Hebr. 11 meegedeeld) en in Gen. 15 vinden we de recht-

vaardiging door het geloof die, achteraf blijkt, in nauw verband staat met de zegening der Volken. 

Alles wordt dan in beginsel gegeven in Genesis en in opklimmende volgorde. Gen. 13 het beginsel 

der belofte voor de vierde, Gen. 14 voor de vijfde aioon, terwijl Gen. 15 beide omspant en overkoe-

pelt in de hogere belofte; die voor de hemelen. 

 

Er is nog iets. Het hemelse vindt zijn tegenbeeld op aarde. Hebr. 9: 23 spreekt van de voorbeeldin-

gen der dingen die in de hemelen zijn. Dit geldt bij de tabernakel. Het kan ook hier zo wezen. Het 

aardse Jeruzalem bewijst dat er een bovenaards Jeruzalem is. Dit is dan of heeft althans tot centrum 

het Vaderhuis in de hemelen. Joh. 14. Paulus noemt deze sfeer in Gal. 4 het Jeruzalem dat boven is. 

Hij breidt het begrip van het Huis met de vele woningen uit tot Stad om aan te geven dat er plaats is 

voor de geroepenen uit alle Volken. 

 

Het citaat uit Jes. 54: 1. 

Nu gaat Paulus verder met een woord uit Jes. 54: 1. We hebben hier een echt Paulinische maar 

daarom niet minder Goddelijke wending. Evenals bij Jes. 49: 6 dat Messiaans is maar dat hij toepast 

op zichzelf, (Hand. 13: 47) en bij Jes. 65: 1 dat Israëlitisch is maar dat hij uitbreidt tot de geroepe-

nen uit de Volken, zo doet hij hier ook bij Jes. 54: 1. 

 

In dit vers ziet het woord op Israël. Het onvruchtbare Israël onder de wet kreeg niet veel kinderen. 

Het merendeel bleef knechten Gods, werd niet wedergeboren. Indien ze dat al waren. Vaak waren 
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het afgodische afwijkers. Maar onder het Nieuwe Verbond zal het vele kinderen voortbrengen. Het 

oude Israël had de Man. Dat was de Here met Wie het getrouwd was, naar ’s profeten woord. Maar 

na de ballingschap en de verstrooiing is het weduwe en heeft het geen Man meer omdat de Here 

Zich aan hen onttrokken heeft. Toch zal het Nieuwe Israël kinderrijker worden dan het oude, omdat 

de Man zal wederkeren, nu als Bruidegom en een groot deel van het geestelijk herboren Israël de 

Bruid zal zijn die in der eeuwigheid ondertrouwd zal worden. Hos. 2. 

 

Paulus breidt dit beeld nu boven - Israëlitisch uit en past het toe op de hogere Abrahamietische be-

loften. Sara was onvruchtbaar, maar ze krijgt vele zonen, allen zonen Abrahams. Dit gaat door, on-

afhankelijk van Israël en de dienstbare Hagarlijn. Allen die gerechtvaardigd worden zijn kinderen 

der belofte d.i. naar de Geest verwekt. „Gij, broeders, zijt als Izaak kinderen der belofte”. 

 

De St. Vert. heeft in vs. 29 „wij”. Zo ook de Vaticanus en de Alexandrinus, dit in tegenstelling tot 

de Sinaïticus die „gij” heeft. We geloven dat we hier, evenals dit in Gal.. 4: 7 duidelijk staat, „gij” 

moeten zetten. (En in lijn met vs. 26: „ons aller moeder”). Dan hebben we een zuivere lijn en zien 

de bedeling der wet en die der belofte scherp afgetekend. 

 

Hagar typeert de eerste. Deze bedeling is in wezen een tussenfase. Abram was al getrouwd met Sa-

ra. Dit huwelijk wordt niet ontbonden maar ernaast loopt zijn verbintenis met Hagar. Daarna keert 

hij terug tot Sara, de eigenlijke vrouw. Zo was er eerst het verbond der belofte van Gen. 12; daarna 

komt de wetsbedeling; deze wordt gevolgd door het verbond in bredere uitwerking wat in wezen het 

primaire is. Abrahams leven typeert dus de lijnen der historie en Paulus heeft, verlicht door de 

Geest, de dingen uitstekend gezien. Ziehier het schema: 

 

1 2 3 

Huwelijk van Abram en Sara. 

Verbond der belofte. Gen. 12 

Het oorspronkelijke tevoren 

Bevestigde verbond. 

Verbintenis met Hagar. 

Bedeling der wet van Israel. 

 

Het oude Verbond 

Terugkeer tot Sara. 

Uitwerking van het oorspron-

kelijke verbond 

Het nieuwe Verbond 
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DEEL XXIV                            No. 4 APRIL 1952 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 4. 

DE VERVULLING DES ALVERVULLENDEN 

 

De Gemeente.... de vervulling Desgenen die alles in allen vervult.  Ef. 1: 23. 

 

Het oogmerk dat God met het Lichaam heeft, is enorm groots. De Lichaamsgemeente is er om ge-

heel Gods verlossingsplan mede te verwezenlijken. 

 

Het Lichaam is een „vervulling”. Het Grieks heeft hier „plèroma”. Dit woord is in Rom. 12: 11 ver-

taald door „volheid” en staat daar in tegenstelling tot „vermindering”. In Matth. 9 is het overgezet 

door „aangezette lap”. Waar ook voorkomend, het kan steeds opgevat worden als een opvulling, 

aanvulling of vervulling van iets. Zo ook met het Lichaam van Christus dat Zijn volheid, Zijn aan-

vulling is. Als Hoofd kan Hij niet zonder Lichaam zijn. Eenmaal als Hoofd boven alle dingen ge-

steld, is het niet meer dan vanzelfsprekend, dat er een „Lichaam” voor Hem gevormd wordt. Nog 

sterker, Hij vormt het Zich zelf door het uit Hem, als Hoofd te doen opgroeien. 

 

Het Lichaam is nog niet voltooid. Nog steeds gaat de vorming der leden voort. Terwijl er al zijn die 

de loop voleind hebben en de prijs behaald, zijn er anderen nog aan het groeien om de volle grootte 

in Christus te verkrijgen. Eenmaal echter wordt deze bedeling afgesloten. Als de laatste uitverkore-

ne tot de uitopstanding gekomen is en alle leden gelijkvormig zijn geworden aan des Hoofds heer-

lijkheidlichaam, kan daarna - het hoelang is onbekend - het Lichaam met Hem geopenbaard worden 

in heerlijkheid. En dan kunnen zijn taken pas echt beginnen. Zijn taken. Want er zijn er meer dan 

een. 

 

Ten eerste zal God in de toekomende eeuwen door dat Lichaam de uitnemende rijkdom Zijner ge-

nade bekend maken. De Leden ervan zullen pronk- en kunststukken zijn van wat Hij vermocht heeft 

te doen, ja ook dan nog vermag te doen. De uitnemende rijkdom Zijner genade! Zijn genadewerk 

zal dan tentoongesteld worden. God zal laten zien wat Hij uit zondaren bereiden kan: voleindigde 

mensen aan Christus gelijkvormig. 

 

Ten tweede zullen zij met Christus aan het hoofd dienend werkzaam zijn aan allen die nog voleind 

moeten worden. Zij immers zijn de aanvulling van Christus. Wat het Hoofd doet, doet ook het Li-

chaam. Van Hem staat dat Hij alles in allen vervult. Zou het Lichaam dan hierin niet mede werk-

zaam zijn en op nog veel verhevener wijze dan Adam had moeten doen: het al tot zijn volmaking 

leiden? 

 

Ten derde: Een plèrôma is een aanvulling, een invulling, zoals een ingezet stuk de scheur dicht in 

een kledingstuk, het weer „vol” maakt. Zo is het Lichaam met het Hoofd als zijn leider daar om de 

scheur in de schepping, ontstaan door de zonde, (die tot aan de voet van Gods troon is doorgegaan 

zodat er geestelijke boosheden in de bovenhemelen zijn gekomen), te dichten, op te vullen, weg te 

nemen, geheel te herstellen. Met Christus die alles in allen vervult zal het Lichaam werkzaam zijn. 

Het Lichaam is Zijn aanvulling, Zijn plèrôma Zijn noodzakelijke vervulling, Hij met dat Lichaam 

zijn het genadige plèrôma der gehele schepping. Zij zijn de in- en aanvulling en tevens de vervol-

makende opvulling van alle dingen, de sluitsteen in het scheppingsgebouw. 
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Ten vierde: Is dit de taak voor de toekomst, reeds nu wordt door de Leden van deze Gemeente die 

tot de prijs der roeping Gods gekomen zijn, aan de overheden en machten in de bovenhemelen iets 

bekend gemaakt: Gods veelvuldige, Gr.: veelkleurige wijsheid naar het voornemen der eeuwen dat 

Hij gemaakt heeft in Christus Jezus (Ef. 3: 10). En ook als zodanig werkt het Lichaam mee in de 

vervolmaking van het heelal. 

 

Lezer van U. d. S. die met deze dingen bekend is, probeer anderen volmaakt te stellen in Christus, 

door hun de verborgenheid in wijsheid bekend te maken. 

 

Zo doet u voorbereidend werk in het grootse wereldplan Gods: de vervolmaking aller dingen! P. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 46. 

HOOFDSTUK V GETHSÉMANE 

1 De gewone verklaring. Het Offerlam gekeurd. 
 

Als het afscheidsgebed ten einde is, verlaat de Heer de Paaszaal en begeeft Hij Zich naar Gethse-

mané. Deze hof, de Olijvenhof, lag aan de voet van de Olijfberg. Om er te komen moest Hij afdalen 

naar het dal Kedron. Het was niet de eerste keer in deze week dat Hij er heen ging: Lukas zegt: „En 

uitgaande vertrok Hij, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg”. Luk. 22: 39. Aan de voet ervan 

lag Gethsemané. In deze hof ging Hij met zijn discipelen. Tot negen hunner zegt Hij na een ogen-

blik, dat zij daar moeten neerzitten totdat Hij wat verder gebeden zal hebben, Matth. 26: 36, terwijl 

Hij het bekende drietal wat verder meeneemt, vs. 37. En daar geschiedt dat vreemde, dat zo velen 

verbaast. Stond Hij in de Paaszaal voor het aangezicht des Vaders als de overwinnaar der wereld, 

behoorde Hij er de aarde niet meer toe, was Hij daarboven lijden en dood verheven, beschikte Hij 

over de toekomstige heerlijkheid, hier wordt Hij ontroerd, bedroefd tot de dood toe, Hem overvalt 

de diepste zielensmart en Hij ontlast Zijn geprangd gemoed in de verbijsterende weeklacht: „Mijn 

ziel (d.i. Ik ben) geheel bedroefd tot de dood toe”, Matth. 26: 37. Dan zien we Hem op de knieën 

gezonken kruipend in het stof, terwijl de doodsangst Hem uit iedere porie het klamme zweet perst 

dat als druppelen bloed van Zijn aangezicht lekt en Hij bidt met tranen dat deze ure voor Hem voor-

bij mocht gaan. „Mijn Vader! Indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Doch 

niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.” Matth. 26: 39. 

 

Welk een toneel. Hoe dikwijls ook beschouwd, telkens roert en schokt het ons opnieuw. Gods Zoon 

worstelend met een zielsangst die Hem het hart dreigt te breken. Hij die slapen kon in de door storm 

en golven geslingerde kiel en ontwakend Zijn: „Zwijgt! Weest stil” sprak, kruipt hier in het stof en 

is bang voor iets dat niet nader wordt aangegeven dan door het woord „drinkbeker”. Bij Lazarus' 

graf stort Hij tranen, eens zegt Hij: „Nu is mijn ziel ontroerd”, maar een smart als deze heeft Hij 

nog nooit ondervonden. Elke zenuw is gespannen, iedere vezel trilt en Hij schijnt te zullen sterven 

van droefheid. Wat is dit voor onuitsprekelijke pijn dat de Zoon Gods deed klagen: „Mijn ziel (d.i. 

Ik ben) geheel bedroefd tot de dood toe” en we Hem tot driemaal horen bidden: „Neem deze 

drinkbeker weg?” 

 

Men antwoordt hierop meestal dit: De broederen in alles gelijk, wil Hij als mens voelen en lijden en 

ondervond nu met alle kinderen Gods, hoe de in God verheven geest wel vooruit achter de nachte-

lijke wolk het morgenrood zien kan, maar toch het hart niet kan verbieden te huiveren bij het bin-

nentreden van die wolk der smart. Na de hoogste triomfen van de geest kunnen de zwaarste stormen 

der ziel volgen wanneer de zegepraal gekocht moet worden door een groot offer. Als de teerling 

geworpen is en de keuze is bepaald, viert de geest reeds vooruit zijn triomf als ware de kroon reeds 

behaald en de smart reeds voorbij, maar als het offer werkelijk gebracht moet worden eist de natuur 
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de tol der smart en komt het hart in oproer tegen het zware lijden dat doorstaan moet worden. 

 

Christus nadert het bloedige strijdperk van het kruis. Al het lijden van lichaam en ziel dat Hem 

wacht, rijst op voor Zijn gemoed. Welke dood zou Hij sterven. Al de smarten der wereld zullen 

door Zijn binnenste gaan. Zijn lichaam zal afgemarteld worden door de meest uitgezochte pijnen 

der wreedheid; Zijn naam zal gesmaad en gevloekt, Zijn gemeenschap met de Vader verbroken 

worden. 

 

De Heidenen zullen Hem mishandelen, Israël zal Hem op het hart treden. De vriendschap zal Hem 

verraden en verloochenen. De hele wereld zal tegen Gods Heilige opstaan, met al haar duistere 

machten, en Hij zal alleen staan, helemaal alleen, gebonden, gesmaad, bespuwd, geslagen, met 

doornen gekroond. Zijn heilig hart beeft terug voor die woeste strijd der boosheid en siddert bij de 

gedachte aan de ontzettende schuld die de mensheid zich op de ziel gaat laden. Zijn liefdevol hart 

krimpt ineen om zoveel miskende en vertreden liefde, draagt rouw over de ellende van Zijn volk, 

bloedt nog meer om hen die zijn ziel vertreden dan om eigen smart en strijd. Maar hierbij blijft het 

niet. De toorn Gods treft Hem reeds ten dele. Hij drinkt nu al een teug uit die drinkbeker. Hoe bitter 

is deze. Wat zal dan de drinkbeker vol alsem en gal niet voor onnoemelijk lijden te smaken geven. 

En om al deze redenen vraagt Hij of deze drinkbeker voorbij moge gaan.  

Dit alles uit Zaalbergs boek.  

 

„God toch leidt Christus in deze verschrikkelijke verzoeking met het oog op wat Hem op Golgotha 

wacht. Men houde hier in het oog dat de lijdensgeschiedenis een offergeschiedenis is. Jezus’ be-

stemming brengt mede, om het Lam te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. 

 

En zoals elk offer voor de slachting beproefd moest worden, of het rein genoeg was om voor het 

altaar te kunnen dienen, naardien het niet tot verzoening kon strekken zo het niet volkomen was, zo 

is het ook hier. De ure is gekomen waarop Hij zijn leven overgeven zal om in het vuur van de God-

delijke toorn tegen de zonde verteerd te worden; dan alleen kan Zijn kruis de verzoening der Zijnen 

zijn als Hij zelf volmaakt in gehoorzaamheid is, zo dat het hiervan als bewijsstuk kan dienen. Van-

daar wordt Hij vooraf beproefd of Hij zo heilig is dat Hij altijd ook onder smarten die het leven be-

dreigen, de wil van de Vader over zich gelden laat; niet voordat toch, voor Hij zo beproefd is ge-

worden, laat de Heilige Hem ten zoenoffer toe. En, ziet, hiervoor moet Satan dienen, als instrument 

van de Goddelijke Raad. Hem wordt vrijheid gelaten om het Lam te beproeven opdat de wereld 

straks zal weten dat er geen gebrek aan is en dat het ten offer kan dienen. Zo ooit dan heeft Satan 

hier zijn uiterste kracht ingespannen. Stond hier zijn hele toekomst niet op het spel? Dat hij Jezus 

helse kwalen heeft doen lijden met de bedoeling om Hem te doen zeggen: “Vader niet wat Gij wilt 

maar wat Ik wil”, is buiten kijf. Maar hierom is het ons, die op zijn best slechts weinig van aardse 

smarten weten, niet mogelijk om de sluier op te lichten die het lijden van de Olijvenhof bedekt, hier 

betaamt het ons de ogen eerbiedig te sluiten. Genoeg zij het ons te weten dat het lijden van Jezus 

oneindig in grootte was, anders zou Hij niet herhaaldelijk om wegneming van deze drinkbeker ge-

beden hebben, geen bloed hebben gezweet, geen angst hebben gehad, en niet door verbaasdheid als 

over iets dat zelfs Hem ongewoon was, aangegrepen zijn. Ja, Hij voelde dat Zijn menselijke natuur 

bezwijken, dat is, dat Hij sterven zou, tenzij haar kracht ingestort werd om deze helse aanvechting 

te verdragen. Het enige wat Hem in deze ure verleend wordt, is de versterking door tussenkomst 

van een engel, wegens welke Hij tegen de dood der smarte wordt bewaard; overigens komt het op 

Hem zelven aan. En als het nu blijkt dat niet het: „Wat ik wil”, maar het „wat Gij wilt” Zijn harte 

vervult, dan hebben wij stof om uit te roepen, dat er geheel geen gebrek aan Hem is, maar dat Hij 

veeleer volmaakt is in heiligheid (en) ook dan bereid om de wil des Vaders te volbrengen als Hem 

geboden wordt een beker te ledigen die Satan Hem ingeschonken heeft. En hierom kan Hij ook ten 

zoenoffer dienen; het Lam is het altaar waardig. Onder het lijden is Zijn Heiligheid beproefd ge-

worden; Satan is hier in de Hof der Olijven even beschaamd gemaakt als weleer in de woestijn. Ja 

de verzoeking moest er het hare nog aan toebrengen om aan Jezus’ gehoorzaamheid een oneindige 
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afmeting bij te zetten; heeft Hij niet gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft?” Zo schrijft 

J. van Andel in zijn „Handleiding bij de beoefening der Gewijde geschiedenis”. 

 

Deze beide zienswijzen vullen elkander aan en vertegenwoordigen de gewone verklaring van Geth-

semané. Is ze afdoende? O. i. neen. Hierover nader.       P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 

door S. v. M. 

No. 16. 

Aanhangsel No. 4. 

DE OVERHEMELSE. 

 

Het Grieks voor „hemel” is „ouranos” en voor „hemels” is „ouranios”. Paulus spreekt van de derde 

hemel (2 Kor. 12: 2), en het meervoud „hemelen” komt meer voor dan het enkelvoud „hemel”. 

 

Men moet dus meerdere hemelen onderscheiden. 

 

Er is allereerst de luchthemel, de blauwe hemel, het azuren „gewelf”. De indruk die deze „hemel” 

op ons maakt is inderdaad die van een groot gewelf, dat zich boven de aarde uitstrekt. Het is de 

moeite waard hierbij aan te stippen dat, indien vele „vrijdenkers” met dit begrip van een gewelf 

spotten, de wetenschap bevestigt dat op een hoogte van een tiental kilometers, er zich een luchtlaag 

bevindt die in meerdere mate het blauwe licht der zon weerkaatst dan het licht van andere kleuren. 

Boven ons bestaat er dus letterlijk een dergelijk „gewelf”, dat de grens uitmaakt der stratosfeer. 

Deze omvat weer meerdere luchtlagen, waarbij een die veel ozon bevat, en verder de geïoniseerde 

lagen (zoals die van Heaviside en van Appleton) die zulk een grote rol spelen in het overbrengen 

der korte radiogolven. 

 

De Schrift spreekt verder over een „tussenhemel” (mèsouranèma) in Op. 8: 13; 14: 6; 19: 17. Die 

ruimte bevindt zich niet te midden van de luchthemel, zoals de vertalingen ons zouden kunnen doen 

denken, omdat er sprake is van een „arend” (Het is merkwaardig dat de Statenvertaling in Op. 8: 13 van een 

engel spreekt, terwijl de Griekse tekst duidelijk een arend vermeldt.) en van „vogelen” die daar vliegen.  

Want die „arend” en die „vogelen” stellen geestelijke wezens voor. De „arend” spreekt en profe-

teert, en de engelen spreken tot de „vogelen”. Het zijn dus geen dieren. Op. 14: 6 zegt voorts dat 

een engel in die „middenhemel” vliegt. 

 

Zoals in al de gezichten der profeten, wordt aan geestelijke wezens een naam gegeven die ons be-

kend is. Hier gaat het over een wezen, „arend” genoemd, maar daarom geen arend zoals we die 

kennen. Voor wat niet tot onze gewone, aardse bestaanswijze behoort, hebben we geen namen, en 

deze dingen of wezens moeten dus wel met een naam aangeduid worden, die we gewoonlijk ge-

bruiken voor iets zichtbaars. Het gaat hier niet over onwerkelijke symbolen, doch over werkelijke 

wezens die ons begrip te boven gaan. 

 

Het O.T. handelt over de hemelen en de „hemel der hemelen” (b.v. in Deut. 10: 14; 1 Kon. 8: 27; 

Neh. 9: 6). Deze laatste uitdrukking, die dus duidelijk onderscheiden wordt van „hemelen”, heeft 

betrekking op een „gewest” dat nog hoger ligt, doch nog steeds deel uitmaakt van de schepping, 

aangezien Neh. 9: 6 zegt dat de Here ze gemaakt heeft. De hemel der hemelen, evenals de hemelen, 

hebben hun „legerscharen”, dat zijn grote menigten engelen. Men herinnert zich dat deze scharen, 
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door de Here geleid, dikwijls in de Schrift vermeld worden. 

 

Dit alles samenvattende, vinden we dus dat de Schrift spreekt over drie gewesten in de hemelen; de 

luchthemel, de sterrenhemel en de „hemel der hemelen”. We kunnen veronderstellen dat deze 

laatste de „derde” hemel is waarin Paulus werd „opgetrokken” (2 Kor. 12: 2). 

 

Maar 1 Kon. 8: 27 leert ons dat noch de hemelen, noch de hemel der hemelen, God kunnen „begrij-

pen”. Want, zoals we reeds opmerkten, behoren deze tot de schepping, doch God IS buiten alle 

schepping. Uitdrukkingen zoals „boven al de hemelen” (Ef. 4: 10); „door de hemelen doorge-

gaan” (Hebr. 4: 14) en „hoger dan de hemelen” (Hebr. 7: 26) moeten ons dus niet verwonderen. Er 

is noodzakelijk een 4
e
 sfeer” die buiten de schepping ligt. 

 

Wat is er dan ook meer gepast dan een bijzondere uitdrukking voor die sfeer? In het N.T. vinden we 

19 maal het hoedanigheidwoord „overhemels” of “bovenhemels”, samengesteld uit het voorzetsel 

„epi” (over) en „ouranios” (hemels). In de meeste gevallen duidt dit woord aan dat iets van over-

hemelse oorsprong is, doch in 5 plaatsen is het duidelijk dat het gaat over personen die in die sfeer 

geplaatst worden. In deze gevallen vinden we de uitdrukking „en tois epouraniois”, d.w.z. „in het 

overhemelse” (Ef. 1: 3, 20; 2: 6; 3: 10; 6: 12). 

 

In verband hiermee kan men enige vragen stellen. Allereerst. als God boven alles is, waarom zeg-

gen Mat. 5: 16 en Kol. 4: 1 dan dat Hij in de hemelen is? We hebben hier een van die „tegenspra-

ken” die zo gretig door de kritiek onderstreept worden. Nu blijkt het echter steeds, dat dergelijke 

„tegenspraken” zeer nodig zijn om ons bewust te maken van de zwakheid van ons begrip, van de 

nauwheid onzer gedachten. 

 

Men zou natuurlijk kunnen antwoorden dat het woord „hemelen” een zeer algemene uitdrukking is, 

die gebruikt kan worden voor alles wat in tegenstelling staat met de aarde. Evenals de uitdrukking 

„de heilige” het gehele tabernakel kon omvatten, verdeeld in de voorhof, de heilige plaats en het 

heilige der heiligen. Vanuit de aarde gezien, is er geen onderscheid tussen de hemelen, het is pas als 

we hoger opvaren, dat we kunnen onderscheiden. Is het ook zo niet met een zeer verwijderd land-

schap, waarin alles samenvloeit, en huizen, wegen, bomen, enz. slechts onderscheiden kunnen wor-

den als men meer dichterbij komt? In die zin is er dus eigenlijk geen tegenspraak tussen ,,in de he-

melen” en „boven de hemelen”, als men alles bekijkt vanuit de aarde. 

 

Dit is reeds een voldoende uitlegging, maar we kunnen verder gaan en ons proberen te ontdoen van 

materialistische banden. 

 

God is, naar zijn Wezen, ,,boven” of „buiten” de schepping. Maar dit wil niet zeggen dat Hij niet 

werkzaam is in de schepping, dat Hij zich ook daar niet bevindt. Een vergelijking met natuurkundi-

ge verschijnselen kan ons dit misschien beter doen begrijpen. Als men over licht en andere Electro- 

magnetische golvingen spreekt, heeft men dikwijls verondersteld dat deze verschijnselen zich voor-

doen in een „ether” die zich overal zou bevinden, ook in het luchtledige en in de stof. Die golvin-

gen, ook die van de radio, planten zich voort in die „ether” en worden niet noodzakelijk door de stof 

gehinderd. Als een zekere ruimte dus zowel ingenomen wordt door de stof als door de ether, dan 

bevinden zich die golvingen in beide tegelijkertijd voor wat de ruimte betreft. Doch naar hun wezen 

bevinden ze zich „boven” of „buiten” de stof. Zo kunnen we ons ook voorstellen dat, op een over-

eenkomende wijze, de hemelse sferen de aardse doordringen en dat de overhemelse alles doordrin-

gen, overal tegenwoordig zijn. De engelen, die naar hun wezen, tot de hemelse sfeer behoren, kun-

nen heel goed op aarde verschijnen, al blijven ze, naar hun wezen, in hun eigen sfeer (Ze kunnen ech-

ter ook hun sfeer verlaten en voorgoed deel uitmaken van de aardse sfeer. Dit gebeurde met de engelen waarvan Jud. 6 

spreekt, en die hun „woonstede” verlaten hadden. Hier betreft het niet alleen een verandering van plaats, maar van 

aard.) Als de Here zich in menselijke vorm vertoonde aan Abraham, bleef Hij naar zijn Wezen in de 

hemelse sfeer, al kwam Hij op aarde. Zo kon dan de Zoon des mensen tegelijkertijd „uit de hemel 
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nedergedaald” zijn, en toch „in de hemel zijn” (Joh. 3: 13). 

 

Als men zich dus niet beperkt tot onze gewone gedachten aangaande aardse dingen, is er niet de 

minste tegenspraak als men zegt dat sommige wezens op aarde zijn en toch boven de aardse sfeer 

blijven. 

 

Het spreekt vanzelf dat, als we over het „overhemelse” handelen, over iets dat naar zijn wezen bui-

ten de schepping ligt, het heel moeilijk wordt woorden te gebruiken die aan de schepping aangepast 

zijn. De gedachten van ruimte, plaats enz. (evenals die van tijd) zijn strikt genomen niet meer toe-

passelijk, omdat het dan gaat over iets dat niet meer tot de zichtbare dingen, en zelfs niet meer tot 

de schepping, behoort. Toch kunnen we enigszins begrijpen wat men bedoelt, als men zegt dat die 

overhemelse „sfeer” alles doordringt, en dat God dus alomtegenwoordig is, al is Hij „boven alles”. 

Naar de ruimte en tijd, is Hij overal, maar naar Zijn Wezen is Hij er „boven”. 

 

Zegt men dat God, of een engel, op aarde is, dan wil dit natuurlijk niet zeggen dat Hij voor ons 

zichtbaar is. Zolang een wezen van een hogere sfeer zich niet aanpast aan de lagere sfeer, kunnen 

onze zintuigen geen indruk ontvangen. Zelfs voor wat de natuurlijke verschijnselen betreft, zijn 

onze zintuigen niet in staat alles waar te nemen. We zien noch de radiogolven, noch de ultraviolette, 

rode en X-stralen, al beïnvloeden ze ons en dringen door ons lichaam heen. Een geestelijk wezen 

wordt alleen zichtbaar als het zich zichtbaar maakt. Zo blijkt het dan dat de wezens van een lagere 

sfeer alleen kennis kunnen krijgen van de hogere sferen op twee manieren: ofwel past een wezen 

van een hogere sfeer zich aan, aan de lagere, en als het God betreft is er dan een „openbaring”, of-

wel wordt een wezen der lagere sfeer door een bijzondere inwerking Gods, in de hogere sfeer „op-

getrokken”, en dan is er een geestelijk „zien”. God kan op zodanige wijze op de mens inwerken, dat 

zijn geest zijn normale vermogens krijgt die hij door de val van Adam verloren heeft, en hij de 

geestelijke werkelijkheden „ziet”, zonder tussenkomst van zijn zintuigen. Dit was b.v. het geval met 

de profeten. Ze „hoorden” God „spreken”, of „zagen” het onzichtbare, onafhankelijk van ruimte of 

tijd. Die „woorden” of „gezichten” hebben ze dan geprobeerd met menselijke woorden te omschrij-

ven. 

 

Laat ons nu de betekenis onderzoeken van „verre boven al de hemelen” in Ef. 4:10. De Griekse 

tekst gebruikt het woord „huperanô”, dat letterlijk betekent: „over-boven”. Het wordt nog gebruikt 

in Ef. 1: 21 en Hebr. 9: 5. Deze laatste tekst laat ons toe de juiste betekenis te verstaan, omdat de 

geestelijke dingen hier door zichtbare worden voorgesteld. Over-boven de ark bevonden zich de 

Cherubijnen. Als men de ark als een geheel beschouwt, maken de Cherubijnen er deel van uit; doch 

onderzoekt men de ark van nabij, dan kan men b.v. onderscheiden tussen de koffer, het deksel, en 

de Cherubijnen die op het deksel waren. Ex. 25: 21 zegt dan ook: „Gij zult het verzoendeksel boven 

op de ark zetten”. In zekere zin was het deksel een deel van de ark, in een andere zin bevond het 

zich er boven. Op een dergelijke wijze kan men het overhemelse zien als deel uitmakende van de 

hemelen, ofwel als er „boven-over” geplaatst. 

 

Men heeft er echter op gewezen dat in de Griekse uitdrukking „huperanô panton ton ouranón”, 

het woord „hemelen” in de genitiefvorm geschreven is en dat „over-boven al de hemelen” dus geen 

„gewesten” zou aanduiden die „boven” de hemelen liggen, doch wel het bovenste deel der hemelen. 

Dit is in zekere zin waar, als men „hemelen” in een zeer algemene betekenis neemt. Doch, strikt 

genomen, is het niet zo, want Hebr. 7: 26 zegt dat de Here hoger dan de hemelen geworden is, d.i. 

hoger dan al het geschapene. Ef. 1: 20 leert ons daarbij dat Christus nu in Gods rechter (hand) zit in 

het overhemelse. Daar God niet tot de schepping behoort, is dit ook het geval niet met de overhe-

melse. Het gebruik van de genitief in Ef. 4: 10 dwingt ons overigens niet de overhemelse aan te zien 

als het bovenste deel van de hemelen. In Mat. 5: 14 vinden we het woord „epanô” (op-boven), 

waarvan de betekenis weinig verschilt van die van „huperanô”, en dat ook in de genitiefvorm staat. 

Nu wil ,,boven-op” een berg niet zeggen dat het over het bovenste deel van de berg gaat. 
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Maar waarom gebruikt de ingegeven tekst de uitdrukking „overhemelse” en niet „overhemelen”? 

Eigenlijk zou er achter het hoedanigheidwoord „overhemelse”, een naamwoord moeten volgen. 

Doch welk woord kon men gebruiken? Aangezien het over iets gaat dat niet tot de schepping be-

hoort, is het geen „plaats”, geen „ruimte”, geen „gewest”, enz. Zelfs geen hemel. Het was alleen 

mogelijk te zeggen dat het iets was „boven-over” de hemelen. We hebben soms het woord „sfeer” 

gebruikt, omdat dit een zeer ruime betekenis heeft, doch het beste is eenvoudig „overhemelse” te 

schrijven, zoals de Schrift. 

 

Sommigen hebben gemeend dat „en tois epouraniois” (in de overhemelse), vertaald zou moeten 

worden door „te midden van de overhemelse (wezens)”, omdat het voorzetsel „en” de betekenis „te 

midden van” kan hebben als het meerdere personen betreft. Dit laatste is wel waar, maar als het niet 

over personen, doch over gebouwen of plaatsen gaat, dan betekent „en”, zelfs in het meervoud, 

„in”, zoals men kan zien uit Mat. 6: 2; 8: 32 enz. Het is dus niet het gebruik van dit voorzetsel dat 

ons zou dwingen hier te denken aan overhemelse wezens. Ef. 1: 20, 21 zegt het tegendeel: „en heeft 

Hem gezet in zijn rechter (hand) in het overhemelse, over-boven alle Overheid, en Macht, en 

Kracht, en Heerschappij...”. Die „Overheden” en „Machten” zijn (ook volgens Ef. 3: 10) geestelij-

ke wezens die zich in het overhemelse bevinden. Christus is echter niet „in hun midden”, doch er 

„boven-over”. 

 

De Schofar 

door E. W. Hiebendaal. 

No. 3. 

 

De symboliek van Hand. 2, het eerstelingenfeest, ging gedeeltelijk in vervulling. 

 

Hand. 2 is een gedeeltelijke vervulling van Joël 2 wegens het doorgaande ongeloof van Israël als 

natie, en zal nog eens plaats vinden. Het is, of kort daarop ook de grote leegte voor Israël aanbrak, 

toen zij 70 jaar na Christus wegens hun niet aanvaarden van de Messias en Zijn Koninkrijk, dat toen 

nabij gekomen was, zo lange tijd buiten hun land moesten zwerven. De vervulling der laatste drie 

gedenkdagen, twee boetedagen, Nieuwjaar en grote Verzoendag, en één feest, het Loofhuttenfeest, 

liggen nog in de toekomst en gaan in vervulling als Israël straks weer als Gods volk kan worden 

aangemerkt, in hun land met hun Tempel en Priesterdienst. Profetie en Geografie behoren onver-

brekelijk tezamen, zegt Dr. H. Berkhof, want Gods werken zijn Geistleiblich, d.i. geestelijkenli-

chamelijk. In ieder geval vormen deze, nog op een vervulling wachtende dagen, Nieuwjaar (ook 

wel genoemd de dag van het bazuingeschal), grote Verzoendag en Loofhuttenfeest in de loop van 

hun tien dagen een ontwijfelbare eenheid. De twee eerste moeten als bekering en boete gevierd 

worden. 

 

De Schofar of bazuin is het middelpunt van de diensten. Alleen al op Nieuwjaarsdag wordt er 30 

maal op geblazen en is zij toonaangevend voor de overige voorschriften van die dag. Overigens 

hoort men de toon van de Schofar al 30 dagen voor het feest, de gehele maand door, elke morgen in 

de synagogen, zodat de vermanende stem van de gerichtsdag de Jood langzaam naar dit ernstige uur 

toevoert. Het ziet op de grootste verdrukking die Israël nog wacht, kort en hevig, waaruit het, op 

hun massaal hulpgeroep aan den Eeuwige, door hun Messias zal worden verlost. Het zal een be-

nauwdheid voor hen zijn, die zijns gelijke nog niet gehad heeft, zegt Jer. 30: 7. Een zodanige grote 

verdrukking als niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zal zijn. Zie Daniël 

12: 1 en Matth. 24: 21, 22.  

 

Op deze tijd ziet ook de grote Verzoendag. De symboliek van deze dag is treffend. Dan is de Jood 

met vrouw en kinderen de hele dag in het Godshuis, biddende, vastende en boetende tot aan de 

zonsondergang. De gehuwde Jood draagt die dag zijn doodskleed, het bijzonder geschenk dat de 
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Joodse bruid in de bruidstijd voor haar bruidegom gemaakt heeft, een wijde witte mantel, de Tallis. 

Ook de vrouwen zijn in het wit gekleed en dragen naar oude traditie het hoofd gedekt. Zie 1 Kor. 

11: 5 en 15. De Verzoendag begint de dag tevoren, aan de vooravond, met het door zijn oeroude 

melodieën bekende Kolnidregebed en sluit bij de zonsondergang van de volgende dag met het slot-

gebed, het sterfgebed der Joden. Daarmede is dan voor de Joden in ballingschap het vergane jaar 

symbolisch gestorven en heeft hij, ook symbolisch, in de smeltkroes der boete zijn wedergeboorte 

beleefd. Men gaat naar huis en begint nog diezelfde avond met de eerste toebereidselen voor de 

loofhut, waarmede men zich, na de grootste belevenis der verzoening, direct naar het vrolijkste aller 

feesten, het Loofhuttenfeest wendt. 

 

Waarom kunnen wij, Christenen, de Joodse symboliek zo slecht verstaan? Omdat ons altijd is ge-

leerd, dat de hemel hoofddoel en einddoel is. Wij vergeten door eenzijdige gerichtheid naar de he-

mel, de heerlijkheid van de toekomstige aarde. De Jood echter is zo enkel aards gericht, dat hij ver-

geet, dat er ook nog een hemelse roeping is; Hebreen 3: 1. Maar de vrome Jood denkt zelfs aan geen 

hemel, die is hem te abstract. De Jood zegt van ons, dat wij de geest tegen het vlees, en de ziel tegen 

het lichaam uitspelen. Dat wij het lichaam niet achten, als de ziel maar gered is. Dat dit uitkomt in 

onze askese, b.v. het ongehuwd blijven der priesters. Dan ziet de Jood in de monniken- en nonnen-

kloosters, het kloosterleven, een wereldvlucht. Vandaar dat hij zegt: Het Christendom zegt tegen het 

leven: neen. Het Jodendom zegt: ja. Dat spiegelt zich ook af, zeggen zij, bij onze begrafenissen. 

Mooie graven, bloemenpracht en kransen. Bij hen daarentegen sierloze ernst, gelijkheid van graf bij 

arm en rijk, en de bloemloze graven bij het Jodendom, het aangezicht gekeerd naar Sion, dat op 

aarde is. Het uiterlijk verschil tussen Jodendom en Christendom is, volgens hen, dat het Christen-

dom alleen een geloofsgemeenschap is, terwijl de Joden der gehele wereld gelijke afstamming en 

geschiedenis en Wet hebben. De niet-erkenning van Jezus van Nazareth als Messias, is het grond-

onderscheid tussen onze godsdiensten, aldus de Jood. 

 

Welk een geweldige schrik zal het orthodoxe Jodendom om het hart slaan, als na die grote be-

nauwdheid, hun lang verwachte en afgesmeekte Messias eindelijk de hemelen scheurt, om hen te 

verlossen voor eeuwig en zij dan aan hem zien de wonden van Zijn doorboorde handen en voeten; 

Mat. 24: 30; Openbaring 1: 7; Zach. 12: 10. Zij zullen zien naar Hem, die zij doorstoken hebben. 

Wij kunnen ons voorstellen hoe alle geslachten van het land dan zullen wenen, zoals men rouw be-

drijft over een enige zoon; Zach. 12: 10-14. 

 

Waarom eerst die grote smart, arm verblind Israël? Is geloven zonder zien dan zo moeilijk? Uw 

profeten hadden U toch duidelijk voorzegd dat Uw Koning eerst arm zou zijn? Zacharia 9: 9. Dat 

hij het grote Lam Gods was, dat eerst de zonden der wereld zou wegdragen? Joh. 1 ; 29, Jes. 53. 

Dat hij eerst veel lijden moest en daarna pas zitten op de Troon Zijner Heerlijkheid? Jes. 9: 5, 6; 

Luk. 24: 26; Matth. 25: 31. Dat hij geboren zou worden uit een maagd (Jes. 7: 14) te Bethlehem? 

(Micha 5: 1). Maar, uw droefheid zal tot blijdschap worden, wanneer uw Messias een groot Koning 

zal zijn over de hele aarde en Hij alle natiën gebracht heeft onder uw voeten; Ps. 47: 4, 45: 17. De 

Joodse toekomstverwachting is dus geheel op de wedergeboorte van Israël, op de aarde gericht, en 

de onze op de hemel. Maar zoals het meestal was en is, als er getwist wordt over punten uit de 

Schrift, waarbij beide kanten hun standpunt met teksten verdedigen, en dan als het ware trekken aan 

beide einden van hetzelfde touw, de oplossing ligt in het midden, want het is beiden waar. 

 

Men vergeet, dat er met de toekomende eeuw ook een geheel andere wereldorde begint. Dan zal ons 

aller dagelijks gebed verhoord zijn en gezien worden: „Uw wil geschiede, zoals in den Hemel, alzo 

ook op aarde”. En omdat Gods Koninkrijk dan gekomen is en Zijn wil op aarde geschiedt, is ook 

die scheiding tussen aarde en hemel opgeheven. Dan ruist langs de wolken die lieflijke Naam, die 

hemel en aarde verenigt tezaam! Dan zullen de hemelbewoners hun werk doen op aarde, zoals de 

Heer Jezus, na Zijn opstanding, ook met Zijn discipelen nog at en dronk en hen leerde. De aartsva-

deren Abraham, Izak en Jacob met alle verdere heiligen, profeten en martelaren verkrijgen een bete-
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re opstanding dan de overigen; Hebr. 11: 35, vers 16. Hun verlangen ging uit naar een beter, naar 

een hemels vaderland. Zij zullen opstaan met een lichaam dat niet meer aan de zwaartekracht ge-

bonden is en op aarde zowel als in de hemel kan verkeren; Hebr. 11: 14, 15. Zij hadden een hemelse 

roeping en zullen ook daar hun toekomstige woning hebben, maar evengoed zei de Heer, dat 

Hij met Abraham, Izak en Jacob zou aanzitten aan maaltijden in het Koninkrijk op aarde; Matth. 

8:11. 

 

Nog een voorbeeld. 

Tegen Zijn discipelen zei de Heere, dat Hij heen ging om hun plaats te bereiden en dan weder zou 

komen om hen tot Zich te nemen, opdat zij dan zouden zijn, waar Hij was; Joh. 14: 2, 3. 

 

Maar aan diezelfde discipelen beloofde de Heere tronen op aarde, waarop zij zouden zitten om de 

12 geslachten Israëls te leiden; Matth. 19: 28. Dezelfde Heere, die ten Hemel voer, en alzo zal we-

derkomen, zal een paleis hebben in het hart van een Tempel, zo geweldig en groots, dat het al onze 

verbeelding te boven gaat; Ez. 43: 5-7. Hij zal dan de volken richten op de troon Zijner heerlijkheid; 

Matth. 25: 31. Daar zullen ook de Engelen gedienstige geesten zijn. De profetie van de Jakobslad-

der gaat dan in vervulling; Gen. 28: 12. 

 

Hoe konden wij als kinderen al genieten van die plaat, waarop wij de Engelen Gods zagen op en 

neder gaan van de hemel naar de aarde. Alleen zullen zij dan geen grote vleugelen hebben! 

 

Wij keren terug naar de nog aanstaande vervulling van Israëls laatste feestdagen en de bazuinen, die 

ook daar weer zo’n grote rol spelen dat oud zowel nieuw Testament herhaaldelijk daarvan spreken. 

Bij de tegenwoordige onrust der volken is het zeer van belang te zien, hoe Israël zich na 2000 jaren 

zwerven, als zelfstandige Natie ontwikkelt. Eerst als Israël tot rust is gekomen komt heel de wereld 

tot rust, volgens de uitspraak der profeten. En profeten had alleen het volk Israël en die zullen ook 

straks weer in hun midden spreken (zoals ook Chaim Weizmann, hun President verwacht) met een: 

„Alzo zegt de Heere”. 
Men leest hoe de Joden de komst van Jehova op de berg Sinaï (de Wetgeving) en de komst van de 

Messias op Sion zó met elkaar vereenzelvigen, dat zij zeggen de twee ramshoornen bewaard te heb-

ben van de ram, die Abraham offerde in plaats van Izak. Eén ervan werd geblazen bij de berg Sinaï 

en de andere wacht om gebruikt te worden bij de komst van de Messias. Die dag is immers een dag 

der bazuin en des geklanks? Het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin zal ge-

blazen worden om alle verlorenen en weggedrevenen te roepen en te verzamelen te Sion; Jes. 27: 

13; 1 Kor. 15: 51; Matth. 24: 30, 31; 1 Thess. 4: 16. Met vele Schriftplaatsen is te bewijzen, dat de 

zich openbarende Jehova van het oude Testament, dezelfde is als de Christus van het Nieuwe Tes-

tament. Eén van deze plaatsen is Hebreeën 12: 24-26, waar staat: Gij zijt gekomen tot den Midde-

laar des Nieuwen Verbonds, Jezus, Wiens stem toen de aarde bewoog, (bij een tastbare berg en 

het brandende vuur, donkerheid, duisternis en onweer, in het geklank der bazuin; Hebr. 12: 18), 

doch nu heeft Hij de belofte gegeven: nog éénmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel 

doen beven. 

 

Toen Jehova neerdaalde op de Sinaï, moest ook op de ramshoornen geblazen worden; Ex. 19: 13. 

En van de hemel, onder donder en bliksem, weerklonk ook het geluid van een zeer sterke bazuin, 

welks geluid steeds sterker werd; Ex. 19: 16-19. Evenzo zal het straks op de Olijfberg geschieden, 

als dezelfde Jehova op het smeken van Zijn volk zal nederdalen om hen te verlossen. Dan zullen zij 

roepen: Mijn God, wij, Israël kennen U! Hosea 8: 2. De Heere zal over hen verschijnen en met de 

bazuin blazen; Zach. 9: 14. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van den Zoon des 

mensen, en dan zullen alle geslachten des lands wenen en zullen den Zoon des mensen zien, ko-

mende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid en Hij zal Zijn Engelen uit-

zenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen vergaren uit de 

vier winden; Matth. 24: 30. 
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De Brief aan de Galatiërs 

No. 26. 

ISMAEL – IZAAK 

 

De geschiedenis van Ismaël en Izaak typeert verder de toestand waarin de Galatiërs verkeerden. 

Toen vervolgde de naar het vlees geborene de naar de geest verwekte. De zoon der slavin wilde in 

Abrahams huis de eerste zijn en blijven en de erfgenaam worden. Maar de Schrift zegt: „Drijf deze 

dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaak, niet 

erven”. Gen. 21: 10. 

 

Dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, maar recht in Gods oog en Hij zei hem naar Sara’s 

woord te doen. ,,A1 wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaak zal uw zaad 

genoemd worden.” Vs. 12. Sara sprak hier geïnspireerd en al heeft zij de draagwijdte van haar 

woorden niet verstaan, ze moest ze spreken en Abraham moest er naar handelen, want het moest 

blijken dat niet de kinderen des vleses kinderen Gods zijn maar de kinderen der belofte voor het 

zaad worden gerekend. Rom. 9: 7, 8. Ismaël vervolgde Isaak. Zo geschiedt ook nu, zegt Paulus. Zij 

die uit de werken gerechtvaardigd willen worden, staan vijandig tegenover hen die zien dat het heil 

in de weg des geloofs verwezenlijkt moet worden. De valse broeders stonden Paulus’ woord overal 

tegen en later riepen de gelovig geworden Joden die ijveraars der wet waren: „Weg van de aarde 

met zulk een”. Hand. 21. Indien de Galatiërs bij Paulus’ evangelie blijven, zullen zij ervaren, dat de 

Ismaël geest de naar de Geest geborenen vervolgt. 

 

Ook nu nog gaat dit door. Er zijn vleselijke gelovigen die het werk van de Geest niet verstaan en 

wars zijn van Christus’ kruis. Zij willen niets weten van een der wereld gekruist worden en be-

schuldigen anderen die verder geleid zijn van aan valse mystiek te doen. Zij verstaan niet dat zij nog 

zonen der slavin zijn en geen zonen der vrije. 

 

De zoon der slavin zal niet erven met de zoon der vrije. Paulus zegt niet, dat de valse broeders ver-

loren zullen gaan. Zijn ze knechten, dan zullen zij loon ontvangen. Maar het erfdeel zelf is voor de 

zoon. Daarom moeten de Galatiërs die leer uitwerpen. Zij zijn geen kinderen der slavin, moeten het 

niet willen zijn ook. Zij zijn zonen der vrije. Zij behoren niet tot het Jeruzalem dat nu is maar dat 

boven is. 

 

Als wij met Paulus leren dat de gelovigen vrij zijn van de wet, dan moet men wel in het oog houden 

wie dit zijn. Wat voor de ene sfeer geldt, gaat nog niet door voor de andere. Israël zal eenmaal in de 

wet gesteld worden, die uit liefde doen en daarin en daarmee een taak hebben. Dat zal geheel naar 

Gods wil zijn. Christus heeft in allen dele de wet gehouden en vervuld. De wet is aan het gelovige 

Israël gegeven als levensregel. Wie de wet gehoorzaamt, diens loon zal groot zijn in de hemelen. 

Luk. 6: 35. En Christus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, die op te heffen, 

maar ze te vervullen. Matth. 5: 17, 18. 

 

In het Evangelie der Besnijdenis is de wet een belangrijk onderdeel. Niet ter rechtvaardiging maar 

ter gehoorzaamheid en tot heiliging. Maar er is een andere sfeer van zegening buiten de wet om. 

Wie daaruit komt, laat de wet, al is zij heilig en goed, achter. Die heeft in Christus een hoger goed. 

Hij behoort naar de geest niet meer tot de tijd der wedergeboorte, de vierde aioon, maar is overge-

gaan naar de nieuwe hemel. Daarom is hij vrij van de wet maar gebonden aan de wet van de Geest 

des levens. In deze sfeer is vanzelf de vervulling der wet, de liefde, zo uitstralend dat het recht der 

wet vervuld wordt omdat er naar de Geest gewandeld wordt. Rom. 8: 4. Niet het nakomen der uiter-

lijke bepalingen van een wet is haar vervulling maar een wandel in de liefde. Rom. 12: 10.  
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIV                            No. 5 MEI 1952 

  

Tot nuttige Stichting 

No. 5. 

EENHEID DES GEESTES I. 

U benaarstigende te behouden de enigheid (eenheid) des Geestes.    Ef. 4: 3 

 

Wat de eenheid des Geestes is, wordt nader uitgewerkt in vs. 4-6: 

     A1 Een Lichaam. 

            B1 Een geest. 

                   C1 Een hoop. 

                          D Een Heer. 

                   C2 Een geloof. 

            B2 Een doop. 

     A2 Een God en Vader die is over, door en in u allen. 

 

Pas als al deze kenmerken er zijn, kan er sprake zijn van eenheid des Geestes en de band des vredes. 

 

Men lette op de structuur en wat tegenover elkaar staat. A1: A2, B1: B2, C1: C2. In het midden van 

het zevenvoud staat de Ene Heer. 

 

Wij onderscheiden naar men weet verschillende groepen. Die hangen onderling in hun leden samen 

en hebben naar buiten het Fundament gemeen. Maar de opbouw en de groepering kan daarom wel 

verschillend zijn en is dit ook. 

 

Niet allen die in de Heer Jezus geloven, behoren daarom en daardoor reeds tot het Lichaam en zijn 

als het ware automatisch d.w.z. omdat ze in de tijd van de bedeling der verborgenheid leven naar de 

geestesgesteldheid in deze bedeling. 

 

Naar geest, geloof, hoop en doop kunnen zij zeer goed anders ingesteld zijn. 

 

Alle gelovigen staan wel door Christus in liefdesgemeenschap met de Vader maar kunnen tot ver-

schillende groepen behoren. Van veel belang is hier de inhoud van hun geloof en de hoop die zij 

voor zich zien. Er zijn Koninkrijks gelovigen, levend gemaakten die als zij niet verder komen tot 

Christus’ rijk op aarde zullen behoren; er zijn Vaderhuis gelovigen, zij die met Christus opgewekt 

zijn, er zijn Lichaamsgelovigen die levend gemaakt, opgewekt en gezet zijn. Niet wij bepalen dat, 

dit doet God. Wij constateren dit in het algemeen zonder nu over iemands persoon te oordelen. Dit 

laatste komt ons niet toe. 

 

Paulus spreekt in Ef. 4 over deze laatste groep. Deze vormt één Lichaam, is van één geest, heeft één 

hoop, één doop en één God en Vader, terwijl in hun midden, d.w.z. in hun arbeid in dit Lichaam 

staat de ene Heer.        P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 47. 

2. Een andere verklaring. 

De antitypische Job. 
 

Wij menen dat de zaken in Gethsemané anders liggen dan we hebben gehoord. Zo beschouwd kun-

nen we vragen: Hebben niet vele anderen in het aangezicht van lijden en dood een onverschrokken-

heid aan de dag gelegd die Christus in Gethsemané miste? Heeft Hij niet gesidderd waar we Hem 

moedig zouden willen zien? Gelijkt Hij hier wel op de martelaren en horen we een gejuich als 

waarmee zij de dood ingingen? Men wijst er dan wel op dat zij Gods toorn niet in het vooruitzicht 

hadden, dat Hij ons in alles gelijkend moest worden en Hij zucht en bidt en smeekt tot de Vader, 

maar dit alles kan ons niet bevredigen. Voor we hier nu nader over handelen, willen we eerst na-

gaan wat de Evangelisten ons hiervan meedelen. 

 

Mt. 26: 37 en 38: Hij begon droevig en zeer beangst te worden en zei: Mijn ziel is geheel bedroefd  

       tot de dood toe. 

 

Mk. 14: 33 en 34: Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden en zei: Mijn ziel is geheel  

     bedroefd tot de dood toe. 

 

Lk. 22: 41 en 44: Hij knielde neder en bad. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn 

     zweet werd zoals grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. 
 

Johannes vermeldt niets in dezen. 

 

Het „zeer beangst” betekent „verbijsterd, verward door angst”, het „verbaasd” is: „ontsteld, ont-

roerd worden van angst en schrik”. 

 

Lukas verhaalt ons dat er een zware strijd geweest is. We vinden dus drie dingen: grote droefheid, 

hevige angst, zware strijd. De droefheid zou nog zijn te verklaren: grote bekommering over de 

schuld die velen op zich zouden laden door Zijn veroordeling. Maar nu de angst? 

 

Wat is angst? Vrees voor iets dat men niet kent, bangheid voor iets onbestemds. Maar dit is in te-

genspraak met Joh. 18: 4: „Jezus wetende alles wat over Hem komen zou”. En dan de zware strijd. 

Waarmee streed Hij? Met Zichzelf? Moest Hij, de reine Mensenzoon, Zich zelf dan overwinnen, 

Zich dwingen tot gehoorzaamheid? M. a. w.: was het een innerlijke strijd? Of een uitwendige? In-

dien het eerste, dan is Hij niet de Volmaakte, indien het laatste, dan is er van buitenaf een vreselijk 

geheel ongekende en onverwachte verzoeking tot Hem gekomen en ligt deze anders dan in de ge-

wone verklaring. 

 

Het is verre van ons het lijden in Gethsemané minder zwaar voor te stellen dan het is geweest; het 

gaat hier om een andere vraag: Wat is de drinkbeker in Gethsemané geweest: Zag Hij op tegen het 

lijden, Hij die beleed: ,,Zie, ik kom .... Ik heb lust, mijn God, om Uw wil te doen”, Ps. 40: 8, 9,  

Hebr. 10: 6, 7, zegt: „Mijn spijze is dat ik doe de wil Desgenen die mij gezonden heeft en Zijn 

werk volbrenge”. Joh. 4: 34; zie ook 6: 38; 5: 30. Zag Hij er in Gethsemané tegenop dit te doen, 

schrok Hij voor het lijden terug? Heeft het lijden daar de eenheid van Vader en Zoon, Joh. 10: 30 al 

is het slechts kort, onderbroken? En is Zijn gebed om de drinkbeker voorbij te laten gaan, (daarom) 

niet verhoord, hoewel Hij gezegd had: ,,Ik wist dat Gij mij altijd hoort”, Joh. 12: 41, 42. Het zijn 

vragen die onbeantwoord blijven of liever die we vrezen te beantwoorden als we vasthouden aan de 

gewone verklaring en we aannemen dat Christus in de Olijvenhof gebeden heeft om vrijstelling van 



Uit de Schriften 1952 Pagina 47 
 

het offer van Golgotha. Wij voor ons zien de dingen anders en menen dat Christus, ook in Gethse-

mané gehoorzaam geweest is en dat er geen enkele smet of zelfs schijn van blaam of vrees voor het 

lijden of de dood valt op de Voleinder des geloofs. De oplossing van deze diepe zaak ligt in het on-

derscheid dat de Evangelisten maken tussen „deze drinkbeker” en „de drinkbeker”. Men zie: 

 

Mt. 26: 39: „Mijn Vader! Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbijgaan, doch 

niet zoals ik wil maar zoals Gij wilt”. 

 

Mk. 14: 36: „Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem deze drinkbeker van mij weg doch 

niet wat ik wil maar wat Gij wilt.” 
 

Lk. 22: 42: „Vader, of Gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil maar de 

Uwe geschiedde.” 
 

Joh. 18: 11b: „De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?” 

 

Wij menen dat dit twee verschillende drinkbekers zijn. De laatste kwam rechtstreeks uit de hand 

Zijns Vaders en de Here dacht er niet aan die te weigeren. Maar de drinkbeker van Gethsemané 

kwam niet rechtstreeks uit ’s Vaders hand en was een andere en de Zoon Gods bidt of deze mocht 

voorbijgaan, of het verlossingswerk tot stand mocht komen buiten deze om. Kan deze niet worden 

overgeslagen? Alle dingen zijn toch de Vader mogelijk. 

 

Dit verklaart de zware strijd. Er is hier een ander die „deze drinkbeker” toediende en de Zoon 

vraagt de Vader een almachtsdaad aan te wenden om die te weerhouden. „Neem deze drinkbeker 

van mij weg”. Indien dit de drinkbeker des Vaders was geweest, had Hij hierom niet gebeden, zelfs 

niet mogen bidden. Maar Hij bidt: „Vader, of Gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen.” 

 

Wat is dan „deze drinkbeker” geweest? O.i. is het de vervulling van Jes. 53: 10. „Hij heeft hem 

krank gemaakt”. Nergens lezen we in de Evangelie dat Christus enige ziekte gehad heeft. De Here 

bezat grote lichaamskracht en onvermoeidheid; Hij bracht nachten in gebed door en dat na zwaar 

inspannend dagwerk. 

 

Wel bezat Hij geen gedaante noch heerlijkheid en geen gestalte om Hem te begeren, maar dat bete-

kent, dat Hij een „gewoon” mens was, zonder blinkende gedaante of bijzondere uitzonderlijke ui-

terlijke heerlijkheid. Het volk zag in Hem slechts „de timmerman”. Verder niets bijzonders. 

 

Christus leed aan geen ziekte omdat Hij zonder zonde was. Ook als wetsgetrouwe Israëliet zou Hem 

geen ziekte overkomen. Deut. 28. Nergens lezen we dat Hij met ziekte verzocht is. Men zal wijzen 

op Jes. 53: 3: verzocht in krankheid. Dit betekent echter niet dat Hij ziek of ziekelijk was, maar dat 

Satan Hem telkens door zieken die tot Hem gebracht werden om te genezen, op de proef stelde of 

Zijn geloof toereikend, Zijn eenheid met de Vader volkomen en de leiding door de Geest ononder-

broken zou zijn. Dat is „verzocht in krankheid”. Hij nam „onze krankheden op Zich”. Niet: Hij 

kreeg ze, d.i. leed er aan. Hij zat er telkens midden in, en onze smarten kwamen op Hem af. 

 

In Gethsemané gaf God Satan vrij spel met Zijn Zoon en de Duivel maakte Hem ziek. Welke ziekte 

dit geweest is, is niet te zeggen. Wie zal het hier aan deze zijde weten? Het doet er ook niet toe. Van 

meer belang is het feit op zichzelf. 

 

Hij werd de antitypische Job, geslagen met ziekte En dit heeft Christus ten zeerste bedroefd; ontzet-

tend beangstigd, Want, nu kon Hij de gang naar Golgotha niet maken. In Gethsemané werd het Of-

ferlam niet beproefd om te zien of het voor het altaar volkomen gaaf was, maar werd het Lam ziek 

gemaakt, dus zou ongeschikt moeten worden verklaard. De verzoeking is hier zo veel intenser ge-
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weest dan bij de oude verklaring. Het Lam was al aangenomen, al gekeurd op de berg der verheer-

lijking. Maar nu kwam er iets ongedachts, onverwachts, ja iets ontzettends tussenbeide: zulk een 

Lam was niet te aanvaarden. God had het verboden. Het offerlam moest zonder enig gebrek zijn, 

anders was het een gruwel.  

 

„Gij zult de Here, uw God, geen rund of klein vee offeren waaraan enig gebrek of enig kwaad is, 

want dat is de Here, uw God, een gruwel”. Deut. 17: 1  

 

„Doch als enig gebrek daaraan zal zijn, hetzij mank of blind of enig kwaad gebrek, zo zult gij het 

de Here, uw God, niet offeren”, Deut. 15: 21.  

 

„Het blinde of gebrokene of verlamde of wrattige of droge schurftheid of etterige schurftheid 

hebbende, zult gij de Here Uw God niet offeren.” Lev. 20: 22. Zie ook Mal. 1: 8 

 

Christus werd ziek gemaakt. Geslagen met een ziekte Dat dit zo is, bewijst Lk. 22: 44: Zijn zweet 

werd als klonters bloeds die op de aarde neervielen. Het woord „thrombos” dat hier gebruikt wordt 

(en dat we terug vinden in het woord trombose), is afgeleid van trephô dat in de eerste plaats van 

het vast, dik of stijf worden van vloeistoffen gebezigd wordt. We moeten dus niet lezen: „druppelen 

bloed”, maar „klonters bloed”. Het bloed stolde als het ware reeds in Hem. Vandaar Zijn droefheid 

tot de dood, vandaar de engel die hierin verandering bracht en Hem sterkte. 

 

Deze aanval op Christus’ lichaam is rechtstreeks door Satan ingezet. Deze, een mensenmoorder van 

den beginne, heeft ook Christus willen doden. Ja, Hem vooral. Hij wilde verhinderen dat Hij aan het 

kruis kwam, dat Hij het Offerlam der wereld werd, hij overviel Hem als een Job en sloeg Hem met 

een ziekte die snel ten dode moest voeren, hoewel Christus' reine lichaam geen enkele ziektekiem in 

zich had. Hij keek grijnslachend toe naar de Man die eerst geknield, later wellicht kruipend op de 

grond lag. Hij wilde Hem zien sterven. De Grootmoordenaar der mensheid meende nu gewonnen 

spel te hebben. Wie kon nog uit zijn hand verlossen ? Maar Christus kent de kracht Gods en ge-

dachtig aan de woorden van de Psalmist: „Ik was uitgeteerd doch Hij heeft mij verlost” en: „Want 

Gij, Here, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot”, 116: 

6, 8 smeekt Hij de Vader en weerklinkt Zijn luide kreet: Abba, Vader! Mijn Vader!  P. 

 

Het onderwijs van de Apostel Paulus 

door S. v. M. 

No. 17. 

Aanhangsel No. 5. 

IS DE GEMEENTE, HET LICHAAM WAARVAN  

CHRISTUS HET HOOFD IS, DE BRUID? 

 

De Apostel Paulus, die alleen van die Gemeente spreekt, gebruikt nooit het woord „bruid”, en de 

uitdrukking „bruid van Christus” bevindt zich niet in de Schrift. Deze spreekt wel over ,,de bruid, 

de vrouw des Lams” (Op. 21: 9). Dit betreft de vijfde aioon, die van de nieuwe hemel en aarde, dus 

de hemelse sfeer, niet de overhemelse. 

 

In het O.T. wordt Israël dikwijls met de namen „„vrouw”, “bruid” en „huisvrouw” aangeduid. De-

ze „vrouw” heeft zich van de Here afgewend (Jer. 3; Hos. 2; Ezech. 16). Doch Hij nodigt haar uit 

zich terug tot Hem te keren. Dan zal zij weer als vrouw aangenomen worden (Jes. 54: 1-8; Jer. 3: 
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12-22). Christus werd dus reeds in de tijd der Evangeliën „bruidegom” genoemd (b.v. Mat. 9: 15; 

Joh. 3: 29). 

 

In dit alles was er geen verborgenheid, zoals in verband met de Gemeente waarvan Paulus spreekt 

in zijn laatste brieven. 

De groep, die men de „bruid” kan noemen, begon zich reeds met Pinksteren te vormen. Zij bestond 

toen uitsluitend uit Christen-Joden. Het is gedurende het Koninkrijk op aarde dat de bruiloft des 

Lams plaats heeft (Op. 19: 7), daar de Bruid dan geheel aanwezig is, door de nationale bekering van 

Israël. 

 

Misschien vraagt men hoe het volk Israël, dat eerst in de toekomst werkelijk de Bruid zal zijn, reeds 

in het verleden „vrouw” kon genoemd worden. Het antwoord hierop is dat, volgens de Wet, de on-

dertrouwde reeds in zekere zin als vrouw gerekend wordt (zie b.v. Num. 22: 23, 24). In Mat. 1: 18-

20 wordt Maria, al is ze slechts ondertrouwd, toch als de vrouw van Jozef aangeduid. 

 

Het is nuttig, zich af te vragen in welke zin de Here de Bruidegom of de Man van Israël is. Bruide-

gom en bruid zijn verbonden door geloften en door liefde (Num. 30: 6; Jes. 62: 4, 5). Een groep 

gelovigen, die in een dergelijke gemeenschap met de Here staat, kan dus ook „bruid” of „vrouw” 

genoemd worden. Hieruit volgt dat die woorden ook soms toepasselijk zijn buiten Israël om. Reeds 

in 2 Kor. 11: 2 vinden we dat Paulus zegt: „Want ik heb ulieden toebereid om u als een reine 

maagd, aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus”. Maar het is pas na de toekomende 

aioon, als allen tot de hemelse positie gekomen zijn, dat het Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt, 

en niet meer alleen Israël voorstelt, ,,de bruid, de vrouw des Lams” genoemd wordt (Op. 21: 9). 

Dan is niet alleen Israël, maar zijn ook de gelovigen uit de volken in nauwe gemeenschap met God 

en vormen allen samen „zijn volk” (Op. 21: 3). Op de poorten van die stad staan de namen der 12 

geslachten Israëls, en op de fundamenten van de muur, de namen der 12 Apostelen. Dit kan er op 

wijzen dat deze Twaalf, met Israël, het middel waren tot bekering aller volken gedurende de toeko-

mende aioon. Maar in de stad is geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden, want ,,in Christus” 

is noch Jood noch Griek. 
 

Als men dus de uitdrukking „Bruid” gebruiken kan voor het bekeerde Israël (en het aardse Jeruza-

lem) gedurende de vierde aioon, die van het Koninkrijk op aarde, en voor de gerechtvaardigde vol-

ken (en het hemels Jeruzalem) in de vijfde aioon, laat niets ons toe dit woord toe te passen op de 

Gemeente der Verborgenheid. Hier toch is de gemeenschap met Christus zo volkomen dat de gelo-

vigen niet slechts als „Bruid” kunnen aanschouwd worden, maar deel uitmaken van het Lichaam 

waarvan Christus het Hoofd is. 

 

Niettegenstaande dit alles, zal men misschien op Ef. 5 wijzen. Men kan allereerst opmerken, dat 

Paulus het woord „bruid” in deze plaats niet gebruikt. Hij spreekt over een vrouw en haar man, na 

hun huwelijk. Christus wordt hier ook niet voorgesteld als de Bruidegom, doch wel als het Hoofd 

der Gemeente. Verder, wordt gezegd dat de man zijn vrouw moet liefhebben zoals zijn eigen li-

chaam; deze vormen dus niet één lichaam, zoals Christus en de Gemeente. 

 

Paulus doet hier niets meer dan de vereenzelving van Christus met de Gemeente der Verborgenheid 

als volmaakt voorbeeld te stellen voor de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Het 

volmaakte geestelijke is hier een voorbeeld voor het onvolmaakte stoffelijke. 

 

Het is dus duidelijk dat deze Schriftplaats ons niet toelaat de stoffelijke verhouding tussen man en 

vrouw als beeld te gebruiken van de verhouding tussen Christus en de Gemeente die zijn Lichaam 

is. Het onderwerp is niet die Gemeente, doch de plichten van man en vrouw. 

 

De geestelijke vereenzelving van Christus en de Gemeente der Verborgenheid was een geheim, van 
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alle tijden verborgen in God, dat niet door een aardse zaak voorgesteld kon worden. 

 

De gedachte dat de „Kerk” de Bruid van Christus is, heeft haar oorsprong in de chaos der eerste 

eeuwen, toen men meende dat de „Kerk” Israël verving. Indien dit waar was, dan zou men inder-

daad mogen zeggen dat de tegenwoordige Gemeente, de Bruid is. 

 

Aanhangsel No. 6. 

 

KAN MEN DE WAARDE ENER BOODSCHAP BEOORDELEN  

STEUNENDE OP HET AANTAL VERKREGEN BEKERINGEN? 

 

Voor men de waarde van een leer toetst aan het aantal bekeringen dat ze als gevolg heeft, zou men 

een goed antwoord moeten geven op de volgende opmerkingen. 

 

1. Het is niet gemakkelijk een ware bekering te onderscheiden van een gezindheid die  

 voortgebracht is door geestdrift of sentimentaliteit, of zelfs voorgewend is. Men zou de  

 „bekeerlingen” dus ten minste gedurende enige tijd moeten blijven waarnemen en de  

 oorspronkelijke statistieken verbeteren. 

 

2. Een onschriftuurlijke boodschap kan aanleiding geven tot bekering. Doch in dit geval zal er 

 ook, op anderen, een kwade invloed uitgeoefend worden, zoals door alle leer die van de  

 waarheid afwijkt. En hoe kunnen we de uitgestrektheid van deze invloed schatten? Door latere 

 gevolgen, kan deze invloed zeer groot zijn. 

 

3. Moet ons hoofddoel niet zijn: God verheerlijken? Dan moeten we vóór alles Schriftuurlijk  

 denken en handelen. Het ware criterium moet dus zijn de volkomen getrouwheid van prediking  

 en onderwijs aan Gods Woord. Als we uitsluitend aan de bekering van mensen denken, kunnen  

 we gevaar lopen af te wijken van de Schrift. 

 

Het is dikwijls voorgekomen dat opzienbarende „bekeerlingen” later tot allerlei wanorde en 

schandaal aanleiding hebben gegeven. Als men zich geheel aan de Schrift houdt zal men  

misschien minder bijval hebben, doch men zal de nadelige gevolgen van een verkeerde leer 

vermijden. 

 

Men beweert in zekere kringen dat veel studie niet nodig en zelfs niet wenselijk is, dat een 

„eenvoudig Evangelie” verkondigd moet worden. Natuurlijk moet men vele mensen op  

eenvoudige wijze trachten te leiden op de weg der behoudenis, maar om dit op Schriftuurlijke 

wijze te doen, moet men Gods Woord begrijpen, dus ook goed bestudeerd hebben. 

 

4. Niemand mag beweren de volle waarheid te bezitten. Als God ons werk zegent, dan is dat  

 niettegenstaande het onvolmaakte van onze pogingen. Ten minste als we voor die  

 onvolmaaktheid niet verantwoordelijk zijn. Zo kan het voorvallen dat een bekeerling, die nog  

 niet veel onderwezen is in de waarheid, in de geestdrift verwekt door zijn nieuwe  

 ondervindingen, vele dwaasheden vertelt. Toch kan de Geest zijn getuigenis gebruiken ten nutte 

 van anderen. Maar het spreekt van zelf dat een geestelijk meer gevorderde gelovige, niet op  

 dezelfde wijze mag spreken, onder voorwendsel dat God die boodschap toch gezegend heeft bij  

 de andere. 

 

 Als men de aandacht vestigt op zekere onschriftuurlijke beweringen, gebeurt het dikwijls dat 

 men antwoordt dat zovele grote predikers die opvattingen verdedigd hebben, dat hun werk zeer 

 gezegend werd, en men zich dus aan die leer wenst te houden. Men acht het dan overbodig de  
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 Schrift nogmaals te onderzoeken, en steunt liever op een menselijke autoriteit. Men zou hier  

moeten denken aan wat Calvijn schreef in zijn Epistel aan de Koning van Frankrijk: „Men moest  

meer acht geven op wat de heilige Cyprianus ergens gezegd heeft, namelijk dat zij die zich  

door onkunde vergissen, al zijn ze niet geheel onschuldig, toch te verontschuldigen zijn; doch dat 

zij die hardnekkig de waarheid verwerpen, als deze hun door Gods genade voorgehouden wordt,  

geen verontschuldigingen kunnen aanbieden”. 

Indien men geen persoonlijk geloof heeft, maar iets aanvaardt omdat de „Kerk” of een menselijke  

autoriteit het leert, dan is men nog niets gevorderd. We moeten leren God zelf te horen spreken in  

het geschreven Woord. 

 

5. Misschien zal iemand zeggen dat bovenstaande ook slechts menselijke beschouwingen zijn. 

 Dan zouden we vragen of men ook op het werk van Paulus het principe durft toe te passen dat  

 de waarde van een onderwijs afgeleid kan worden van het aantal bekeringen? 

 

   Gedurende een deel van de tijd der Handelingen hebben velen hem inderdaad gevolgd, maar  

   daarna? Is men nooit getroffen geweest door het feit dat in den beginne, doormiddel van Paulus'  

   „allen, die in Azië woonden, het woord van de Here Jezus hoorden” (Hand. 19: 10) en na de tijd  

   der Handelingen Paulus moet bekennen dat „allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend  

   hebben” (2 Tim. 1: 15)? Als we dus op dit principe willen steunen, moeten we besluiten dat het  

   onderwijs van Paulus, na Handelingen, niet slechts van weinig waarde was, aangezien er weinig  

   nieuwe bekeerlingen waren, maar zelfs gevaarlijk, daar het de gelovigen dreigde te doen  

   dwalen. Maar waaruit bestond dit onderwijs? Het is ons gegeven in de brieven Efeze,  

   Filippensen en Kolossensen, die naar algemene toestemming, de meest verheven geestelijke  

   leer der gehele Schrift stellen. 

 

       Laat ons dus geen bewijs van Gods zegening zoeken in zichtbare resultaten, doch verzeker zijn 

      dat we Hem het best kunnen verheerlijken als we, door zijn Geest geleid, zijn Woord  

      naarstiglijk onderzoeken en anderen daarin helpen. 

 

De zes „dagen” der Schepping 

door S. v. M. 

(III.) 

 

We moeten nu onderzoeken of de aanduidingen der Schrift, aangaande de zes dagen, overeenstem-

men met de geologische verschijnselen in het verleden. 

 

Steeds is er een hevige strijd geweest tussen de „concordisten” en de ,,niet-concordisten”. De eerste 

beweren dat er een treffende overeenkomst bestaat tussen de verschijnselen der zes dagen en die der 

geologische tijden. De anderen loochenen dit, en leggen, integendeel, de nadruk op zekere tegen-

stellingen. Hoe kan een „gewone” gelovige dan beslissen wie gelijk heeft? Toch menen we dat het 

in deze zaak, zoals in vele andere, mogelijk is zich een persoonlijke overtuiging te vormen, niette-

genstaande de schijnbare moeilijkheden. Men moet, inderdaad, niet mèèr geleerd zijn dan anderen, 

maar het is voldoende gebruik te maken van al de gegevens waarmede iedereen het eens is, en zon-

der vooringenomenheid oordelen. Een dergelijk oordeel is niet voorbehouden aan geleerden en the-

ologen. 

 

Vooreerst moeten we toegeven aan de niet-concordisten, dat bepaalde hunner tegenwerpingen ge-

wettigd zijn. Er bestaat zeker geen volkomen overeenkomst tussen de twee reeksen gegevens. Er 

waren b.v. dieren vóór de derde dag, en sommige dieren die wij nu onder de kruipdieren rangschik-

ken (zesde dag) bestonden reeds vóór de vogels (vijfde dag). Maar, alvorens we uit dergelijke ver-

schillen radicale conclusies trekken, moeten we goed bewust zijn van wat we doen. We vergelijken 
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de gegevens van een wetenschap, die als bijzonder doel heeft ons uitvoerige geologische en paleon-

tologische inlichtingen te geven, met die van een document welks doel het is ons God te leren ken-

nen, en dat, als inleiding, een zeer kort overzicht geeft der schepping en der voorhistorische tijden. 

Die korte schets, handelende over een periode van honderden miljoenen jaren, wordt ons op een 

enkele bladzijde gegeven, en het is dus zeker niet redelijk er allerlei bijzonderheden in te zoeken. 

We mogen verwachten, als het een goed overdacht document is, er alleen vermelding te vinden is  

van de kenmerkende gebeurtenissen. Welnu, in dit opzicht is het eerste hoofdstuk van Genesis een 

prachtstuk. Iedereen heeft de grootse eenvoud bewonderd waarmede de auteur in grote lijnen de 

gebeurtenissen afschildert. 

 

Het is dan ook voldoende met die eenvoudige opmerking rekening te houden om in te zien dat de 

vermelde tegenwerpingen in het tegenwoordig geval niet de waarde hebben die ze zouden hebben 

gehad als we twee verhandelingen over de Paleontologie hadden vergeleken. 

 

Laten we dus nagaan tot welke conclusies we vanzelf komen, zonder enige vooropgezette mening, 

als we letten op de kenmerkende gebeurtenissen van die oude tijden. 

 

Welke zijn de kenmerken die de Paleontologie vermeldt in verband met de jongere geologische 

tijden, namelijk de tertiair en de quartair? Het is zeezeker de verschijning van zoogdieren en men-

sen. Verder waren er toen ook kruipdieren, die in onze dagen nog bestaan. 

Wat zegt nu de Schrift? 

„En God zeide: de aarde brenge levende zielen voort, naar haren aard, vee, en kruipend, en wild 

gedierte der aarde, naar zijn aard.” (Gen. 1: 24). 

Daarna is er vermelding van het mensdom. 

Welke zijn de kenmerken van de secondair? De tegenwoordigheid van vogels en van monsterachti-

ge wezens die, ten dele in de zee leefden: zo b.v. de Dinosauren, Plesiosauren, Ichtyosauren enz. 

Welnu, op de vijfde dag spreekt de Schrift over „grote walvissen en alle levende wremelende ziel 

welke de wateren overvloedig voortbrachten” en van „gevogelte”. Men lette er op dat de He-

breeuwse tekst niet letterlijk over „walvissen” spreekt, (en nog minder over gewone vissen, die al 

lang bestonden), doch wel over grote zeedieren of ,,zeemonsters”. Zonder de Hebreeuwse taal 

machtig te zijn, kan men dit erkennen, hetzij uit een meer letterlijke vertaling, hetzij door na te gaan 

hoe hetzelfde Hebreeuwse woord op andere plaatsen vertaald wordt. In Ex. 7: 9 en Ps. 74: 13 vin-

den we in de Statenvertaling „draak” en in Klaagl. 4: 3 „zeekalveren”. 

Welke zijn de kenmerkende verschijnselen van de primair? Een zeer overvloedige plantengroei, 

bestaande uit in het verborgen bloeiende en naaktzadige gewassen. Het zijn deze planten die ons de 

steenkolen geleverd hebben. 

Ook hier is er volkomen overeenstemming met de Schrift, die op de derde dag spreekt over „gras, 

kruid, zaad zaaiende en vruchtbaar geboomte 

Steeds verder teruggaande in het verleden, weten we niet veel over de oudste geologische periode. 

Men vermoedt dat het water vooral aanwezig was in de atmosfeer, in de vorm van damp, en dat het 

zich later op aarde gecondenseerd heeft. Er bestond dus een „hemel”, of uitspansel, namelijk de 

lucht hemel, tussen het water op aarde en het water der wolken. Later nog zouden de bewegingen 

der aardkorst de bergen gevormd hebben, die dan boven het water uitstaken. 

Daarmede stemt dus overeen wat we over de tweede dag lezen: 

,,En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel 

zijn, en de wateren, die boven het uitspansel zijn.” 

 

Op de derde dag komt het „droge”. 
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We willen niet verder gaan, want dan kunnen we slechts verwijzen naar menselijke theorieën over 

het ontstaan van de Kosmos, en niet meer naar dingen die we met zekerheid weten. 

 

We hebben tot nu toe niet gesproken over de vierde dag, toen zon, maan en sterren verschenen. 

Steunende op de vorige overeenkomsten, mogen we veronderstellen dat het hier gaat over het zicht-

baar worden en niet over het vormen dezer hemellichamen. Het is inderdaad waarschijnlijk tussen 

de primaire en secondaire tijdvakken dat de wolken, ten minste nu en dan ten dele, minder dik wa-

ren en aan het licht der hemellichamen toelieten tot op de aarde door te dringen. 

 

Tot welke eindconclusie komen we dus noodzakelijkerwijze? Dat niet alleen de gedachte der zeer 

lange perioden onvermijdelijk is als men de feiten niet wil ontkennen, maar dat er een zeer merk-

waardige overeenstemming bestaat tussen de aanduidingen der Schrift en die der Geologie. En deze 

overeenstemming kan alleen uitgelegd worden door de goddelijke ingeving van het Boek. Hoe zou 

een mens anders, zelfs door middel van zijn „religieus bewustzijn”, zulk een juist overzicht der 

voornaamste kenmerken der oude tijdperken geleverd kunnen hebben? Wat zou hij anders voortge-

bracht hebben dan fabels en mythen, zoals die der Babyloniërs? 

 

We menen dat deze conclusie ons ruim de moeite vergoedt die we gedaan hebben bij het onderzoek 

van deze zaken. Men zal ook bemerken dat een dergelijk, ernstig onderzoek, het principe der letter-

lijke opvatting wettigt, doch er ook de grenzen van aantoont. 

 

Het blijkt steeds weer dat vooropgezette en traditionele opvattingen dikwijls de oorzaak zijn van 

allerlei moeilijkheden. Om ze op te lossen of te vermijden, moet men terug keren tot Gods Woord, 

uitgelegd door middel van Gods Woord. 

 

AANHANGSEL No. 1 

 

De Bepaling van de Ouderdom der geologische Tijdperken. 

 

Enkele tientallen jaren geleden beschikte men niet over de middelen die toelieten de ouderdom der 

geologische tijdperken met enige juistheid te bepalen. De getallen die toen voorgesteld werden, 

waren vaak een zeer ruwe schatting. 

 

Maar nu bezit men in de verschijnselen der radioactiviteit een soort geologisch uurwerk, aangezien 

de desintegratie van radioactieve elementen tot stabiele elementen met een gekende snelheid plaats 

grijpt. Een analyse der verkregen producten, laat dus toe de ouderdom te bepalen van een gegeven 

aardlaag. 

 

Men heeft vooral de afbraak onderzocht van Uranium, van Actino-Uranium en van Thorium in iso-

topen van Helium en van Lood. Ook van Strontium in een isotoop van Rubidum. De resultaten der 

verschillende methodes komen goed met elkaar overeen en leveren de ouderdommen die we in de 

tabel hebben opgetekend. 

 

Het is van belang te weten dat de snelheid der desintegratie onafhankelijk is van natuurkundige of 

scheikundige invloeden, en er bestaat dan ook geen goede reden om te veronderstellen dat in het 

verre verleden die desintegratie sneller of langzamer plaats gegrepen zou hebben. Men heeft daarbij 

een bevestiging der standvastigheid van deze verschijnselen door de pléochrôische kringen, die men 

in oude rotsstukken gevonden heeft en die door de radioactiviteit werden voortgebracht. De diame-

ter van deze oude kringen die nu verkregen worden, stemt geheel overeen met die der kringen. 

 

De tijd der vorming der aarde schijnt nu ook nagenoeg juist bepaald te zijn op 3300 miljoen jaren. 

(Nature, 25 Jan. 1947). 
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De oudste lagen waarin men fossiele dieren gevonden heeft, behoren tot het Cambrium. 

 

 

De Bijbelse Chronologie Van Adam tot de Zondvloed 

 

Naam    Hebreeuwse Tekst     Septuagint 

 
Tussenruimte Ouderdom Tussenruimte Ouderdom 

Adam   130 930   230 930 

Seth   105 912   205 912 

Enos     90 905   190 905 

Kenan     70 910   170 910 

Mahalal-el     65 895   165 895 

Jered   162 962   162 962 

Henoch     65 365   165 365 

Methusalah   187 969   167 969 

Lamech   182 777   188 753 

Noach (tot op de Zondvloed).   600 950   600 950 

 

Totaal 

 

1656 

  

2242 

 

 

Van de Zondvloed tot Abraham 

 

Arfachsad (na de Zondvloed)    2      2 

Kenan    -   135 

Selah   35   130 

Heber   30   130 

Peleg   34   134 

Rehu   30   130 

Serug   32   132 

Nahor   30   130 

Terah   29   179 

Abram (1)  130   130 

 

Totaal 

 

352 

 

1232 

 

 

Dus, samenvattende, verlopen er volgens de Hebreeuwse tekst 2008 jaren van Adam tot de geboorte 

van Abraham. Men kan aantonen dat er ongeveer 2000 jaren verlopen tussen Abraham en Jezus-

Christus. Totaal dus ongeveer 4000 jaren. Volgens de Septuagint verlopen er 3474 jaren van Adam 

tot Abraham, totaal ongeveer 5500 jaren. 

 

De Bijbelse chronologie geeft dus de volgende aanduidingen: 

 

Benadert         aantal  jaren  voor         Jezus Christus 

 Hebreeuwse Tekst       Septuagint 

Schepping van Adam               4.000             5.500 

Zondvloed               2.350             3.250 

Geboorte van Abraham               2.000             2.000 
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De Schofar 

door E. W. Hiebendaal. 

No. 4. 

 

Want de Heer Zelf zal met een geroep, met de stem des Archangels en de bazuin Gods nederdalen 

van de Hemel; 1 Thess. 4: 16, 17. 

 

Een erewacht van opgewekte en veranderde heiligen gaat dan de komende Koning tegemoet. 

 

Al het bovenstaande is het slot van de wereldomvattende catastrofe, waarbij zon en maan verduis-

terd zullen worden en de sterren van de hemel vallen, het is de slotakte van deze boze aioon, die 

scheiding zal maken tussen deze en de toekomende wereld. Het boek Openbaring geeft dit alles in 

details, ook daar zijn de bazuinen het hoofdmotief. En waar er maar één volk op de hele wereld is, 

dat het geklank der bazuinen kent, speelt zich de kern van al deze rampen af rondom Israël en zijn 

land. Alleen Israël zal in deze oordelen de waarschuwingen van zijn profeten herkennen, met al 

degenen, die zich ook buigen voor dit Woord:  

 

Joël 1:14. “Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners 

des lands ten huize des Heeren uws Gods, en roept tot de Heer;  

 

Joël 2: 1. Blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg Mijner Heerlijkheid. Laat alle inwo-

ners des lands ontroerd zijn, want de Dag des Heeren komt, Hij is nabij!  

 

Joël 2: 16, 17: Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinder-

kens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar 

slaapkamer.  Laat de priesters, des Heren dienaars wenen tussen het voorhof en het altaar en laat 

ze zeggen: spaar Uw volk, O Here. Nu dan, spreekt de Here bekeert U tot Mij, met Uw hele hart, 

met vasten en geween en rouwklagen en scheurt Uw hart en niet Uw klederen en bekeert U tot de 

Here Uw God, want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en 

berouw hebbende over het kwaad”. Zal God geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en 

nacht tot Hem roepen?  

 

Luk. 18: 8: Hij zal hen haastelijk recht doen;  

  

Op. 11: 15; Als de bazuinen te Sion worden geblazen zal ook de zevende Engel gaan bazuinen, 

wat de laatste bazuin zal zijn;  
 

1 Korinthe 15: 52. En grote stemmen in de hemel zullen weerklinken: „Het Koningschap over de 

wereld is gekomen aan onze Heer en Zijnen Christus en Hij zal als Koning heersen tot in de 

eeuwigheden”.  
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Uit de Schriften 
 

DEEL XXIV                            No. 6 JUNI 1952 

 

Tot nuttige Stichting 
No. 6. 

DE EENHEID DES GEESTES II. 

 

 U benaarstigende te behouden de eenheid des 

 Geestes.     Ef. 4: 3. 

 

De eenheid des Geestes is die eenheid die de Geest in beginsel heeft bewerkt. De tweedenaamvals-

vorm heeft hier een dubbel karakter: hij geeft de oorsprong aan en tevens de aard. 

 

De oorsprong: het is de Heilige Geest die de eenheid heeft gewrocht, de aard: het is geen uitwendi-

ge maar een geestelijke eenheid. Oorsprong en aard vloeien uit elkaar voort en vormen tevens een 

eenheid zoals een bron en de stroom die uit haar ontstaat. Er staat dus als het ware: Benaarstig u de 

geestelijke eenheid, bewerkt door de Geest, te behouden. 

 

Er staat niet dat we de eenheid van het Lichaam moeten bewaren. Dat doet het Hoofd Zelf, uit Wie 

het Lichaam gevormd wordt en opwast. Uit Hem kan geen gedeeld Lichaam ontstaan; het is één 

Lichaam. En dit is evenmin ge- of verdeeld als de ene God en Vader het is. De eenheid van het Li-

chaam vloeit voort uit het feit dat het een organisme is. Wie meent dat hij de eenheid van het Li-

chaam moet bewaren, kan alleen trachten een aantal gelovigen door een uiterlijke band bijeen te 

houden. Hij maakt dan een organisatie. 

 

Het is de geestelijke eenheid die bewaard moet worden. Dit kan alleen als de gelovige voldoet aan 

wat in vers 2 is geschreven: met alle ootmoedigheid (nederigheid) en zachtmoedigheid, met lank-

moedigheid (groot geduld) verdragende elkaar in liefde. Pas als deze dingen in het oog worden 

gehouden en gedaan, kan de geestelijke eenheid tussen de Leden van het Lichaam bewaard worden. 

In een vroegere jaargang schreven we over dit drietal geestelijke deugden en noemden we ze hoge 

eisen. Ze zijn dit ook. 

 

De ootmoedigheid, d.i. nederige gezindheid, leert de ander uitnemender te achten dan zichzelf, Fil. 

3: 2. We moeten daarmee bekleed zijn, 1 Petr. 5: 5. Ze wordt in beginsel ingeplant bij de geboorte 

van boven, maar moet niettemin beoefend worden: ,,zo doet dan aan . . . ootmoedigheid”, zegt Kol. 

3: 12. En hier in Efeze is ze een uitgangspunt ter bewaring van de eenheid van geest. De zachtmoe-

digheid is met de lankmoedigheid een vrucht van de Geest, d.i. opwassend uit de door de Geest be-

werkte nieuwe natuur. Beide moeten echter ook aangedaan worden, volgens Kol. 3: 12, d.i. be-

oefend, door telkens weer zo ingesteld zijn ontwikkeld en opbloeiend. 

 

Het zijn mede deze deugden die behoren tot de staat van het geestelijk volkomen man zijn, mens 

Gods tot alle goed werk toegerust. 

 

Laten wij ons allen daarin oefenen. Zo zullen we niet alleen de eenheid des Geestes bewaren, maar 

door en in ons leven navolgers zijn van Hem die zachtmoedig was en nederig van hart.  P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 48. 

3. Een andere verklaring. II 

Verlost uit de dood. 
 

Satan heeft Christus ziek gemaakt. Zeker, we weten wel dat Jes. 53: 10 zegt dat het de Here be-

haagde Hem te verbrijzelen, dat Hij Hem krank heeft gemaakt. Maar dat is de visie van de Ooster-

ling die alles aan God toeschrijft, die oorzaak en gevolg als één ziet. Job zegt ook, nadat hem alles 

ontnomen is: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, maar dat geschiedde niet door de He-

re Zelf. De Here duldde het dat Satan hem door vijanden, door vuur, door zwaard en door storm-

wind alles ontnam en hem daarna sloeg met zweren. Het waren de gevolgen van Satans werk, niet 

de rechtstreekse inwerking van God. En zo ook in Gethsemané. God liet Zijn beschermende macht 

een poosje ongebruikt, Satan kreeg vrij spel en sloeg Christus met een dodelijke ziekte die Hem 

weldra naar het graf zou doen afdalen. God deed dit waar Hij het duldde, ter meerdere ere van Zich-

zelf en van de Zoon; Satan deed het omdat hij uit de meest intense haat Christus het leven wilde 

benemen en het kruis onmogelijk wilde maken. 

 

Welk een macht heeft Satan. Hij overviel Een, in Wie gans geen zonde, geen gebrek, geen kiem des 

doods was, van buiten af met zijn demonische machten en greep de Zoon Gods dusdanig aan dat 

Zijn bloed stremde, dat de dood nabij was. We kennen zijn werking niet zo en weten niet welk gru-

welijk wezen hij is. Het was nu zijn ure. 

 

Christus leed hierdoor verschrikkelijk. Zijn hele leven scheen nu vergeefs te zijn. Wat baatte Hem 

nu alles. Het offer was Gode niet waardig. En terwijl banden des doods Hem omvangen en de ang-

sten van het graf (niet: de hel, zoals de St. Vert. zet) Hem treffen, en Hij benauwdheid en droefenis 

vindt, vraagt Hij zich af of dit nu ’s Vaders wil is, of dit in Gods raadsplan ligt. En Hij bidt: Och 

Here, bevrijd mijn ziel. Ps. 116: 3, 4. Er komt even verademing. Het schijnt dat de felste aanval er 

nog niet is. Hij staat op en begeeft Zich naar het drietal dat met Hem waken zou. Maar Hij vindt hen 

slapend en vraagt, of zij niet één uur met Hem kunnen waken. Hij gevoelt Zich zo alleen: de Vader 

heeft Zich voor een tijd aan Hem onttrokken en Hem niet geantwoord. 

 

Nu volgt de tweede bede: „Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij 

ik hem drinke, Uw wil geschiede.  Hij wil zich overgeven aan ’s Vaders beslissing. Er staat niet: 

Uw besluit geschiede, maar: Uw verlangen, Uw intense wens. Christus laat ruimte voor de verande-

ring Gods. Een besluit zou niet te herroepen zijn, een verlangen, Gods wens, wel. Nog komt er geen 

antwoord. Weer gaat Hij terug. Andermaal slapen de jongeren. Hij laat ze slapen. Mt. 26: 42. Zijn 

onrust drijft Hem ten derde male uit: nog heeft de Vader niet geantwoord. Inmiddels voelt Hij de 

omknelling des doods toenemen en de banden van het graf, aangehaald. Maar daar schijnt het ant-

woord te komen. Van Hem werd een engel gezien die Hem versterkte Lk. 22: 43. Doch dit is niet 

de gemeenschap van Zijn Vader. Nu geraakt Hij in zware strijd en bad te ernstiger. Hij kan nu de 

strijd voortzetten, maar deze werd ontzaglijk. En dan zet Satan alles op alles. Nu moet hij winnen. 

En zijn demonen werken met nog groter intensiteit uit in het schone en ondanks Zijn nederheid vol-

komen harmonische lichaam. Zij grijpen zijn levensbloed aan en brengen het meer en meer tot stol-

ling. In de angst dat Hij in Gethsemané zal moeten sterven, zweet Hij bloeddruppels die nog slechts 

in zoverre vloeibaar zijn dat zij op de aarde kunnen aflopen. Lk. 22: 44. 

   

En dan schijnt Hij in de dood te zullen verzinken. Maar, Hij laat niet af Zijn Vader aan te roepen en 

offert met sterke roeping en tranen gebeden en smekingen tot Degene die Hem uit de dood kan ver-

lossen. Hebr. 5: 7.  
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Dan komt het antwoord. De Vader keert weer. Hij riep de naam des Heren aan - voor Hem: Mijn 

Vader - en Deze verloste Hem. Hij redde Zijn ziel van de dood, Zijn ogen van tranen, Zijn voet van 

aanstoot, Ps. 116: 8 en Zijn ziel keerde weder tot de ruste want de Here deed aan Hem wel, vs. 7. 

De dood wijkt en het is: „Here Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd, Gij hebt mij bij het leven 

behouden dat ik in de kuil niet ben nedergedaald” Ps. 30: 4. Ja, Hij had geroepen: „Wat gewin is er 

in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve” vs. 10. En Hij kon nu zeggen: „Och, Here, zeker-

lijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, de zoon uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden los-

gemaakt”. Ps. 116: 16. 

 

Het gebed van Gethsemané is verhoord. De Zoon werd niet beschaamd. Hij werd verhoord uit de 

vreze. Men kan ook in Hebr. 5 vertalen: vanwege Zijn vroomheid. Maar Hij heeft hieruit ook ver-

dere gehoorzaamheid geleerd. Hij bleef God getrouw. Was het ’s Vaders wens, welnu, dan zou Hij 

sterven, aan Hem overlatend hoe dan de wereld verlost zou worden. Uit Jobs herstel had Hij echter 

gezien, dat God verandering kon geven. 

 

Christus’ lichaam werd hersteld. De demonische omknelling week, Satan verliet geslagen de Hof. 

Zijn grootste kans was hem ontgaan. Hij had geen macht meer over Zijn leven. Hij had ook niet 

bereikt de Zoon opstandig te maken. De felle beproeving werd tot rijke zegen. 

 

We zien ineens de grote verandering. Hij is weder gekeerd tot Zijn rust. Hij laat de discipelen nog 

enige slaap. Daarna wekt Hij ze. En als enige tijd daarna de bende komt en Petrus vleselijk wil in-

grijpen, zegt Hij: „De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?” Joh. 

18: 11. Zijn genezing gaf Hem de tweede beker. De eerste wenste Hij niet, deze ging voorbij; de 

tweede aanvaardde Hij met vreugde, dat was de ware. De eerste voerde tot de dood en wat dan? De 

tweede voerde door de dood heen ten leven. Ja hier van kan gezegd worden: Ik zal de beker der 

verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Ps. 116: 13. 

 

Zo komt Gethsemané in een geheel ander licht te staan. Zeker, ook in deze opvatting leert de Zoon 

gehoorzaamheid uit wat Hij geleden heeft en geeft Hij zich over aan de wil van de Vader. Maar 

hierin is geen zwakheid en versaagdheid. Hier is juist de intense wil van de Zoon om Zijn doel te 

bereiken. Hier is helden-strijd. Hier blijkt Zijn trouw aan God op het aller-duidelijkst, hier is in be-

ginsel de overwinning op Satan behaald. Het front van de boze vijand wankelt al, nog een stoot en 

de dood, die weggedreven is uit het lichaam van de Zoon zal nu door dat lichaam dusdanig onder-

worpen worden, dat hij hem verslindt in de overwinning, ja dat hij ten leven moet baren. 

 

Christus is in Gethsemané overwinnaar. En dat wegens Zijn vroomheid. Hij die geen zonde gekend 

heeft, die het leven verdiend had, hoe kon de Vader Hem overgeven aan een dood die een moord 

was! Want Gethsemané is het werk van de Grootmoordenaar. God heeft Hem in deze strijd ver-

hoord. Christus heeft ook hier voor ons geleden. Al is Hij nimmer ziek geweest dan alleen daar, we 

mogen aannemen dat hier alle ziekte als het ware samengeperst is in de actie die het demonenrijk 

daar op Hem uitoefende. Satan wierp de kiem van alle ziekten als het ware in een slag in Hem. Zo 

wordt de Here ons ook in dit opzicht gelijkend. Hij weet nu door ervaring wat ziekte en kwijning is. 

Hij heeft het zo intens ervaren, dat het is alsof Hij alle ziekten volkomen heeft doorleden. Prijst God 

en Hem dan voor deze antitypische Jobsperiode. 

 

En nu klinkt het loflied: „Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken ... Here, mijn 

God, Ik heb tot U geroepen en Gij hebt mij genezen” Ps. 30: 3. „Psalm zingt de Here, gij, Zijn 

gunstgenoten”, vs. 5. „De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in 

waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen en Hij hoort hun geroep en verlost 

ze. Mijn mond zal de prijs des Heren uitspreken en alle vlees zal Zijn heilige naam loven...” Ps. 

145: 18, 20.            P. 
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Het onderwijs van de Apostel Paulus 

door S. v. M. 

No. 18 (Slot) 

Aanhangsel No. 7. 

HET PASCHA EN DE ROOMSE MIS. 

 

De roomse theologen erkennen dat het ceremonieel der mis afgeleid is van het joodse Pascha en van 

de sabbatsmaaltijd. Men vind er dezelfde gezangen, gebeden, Schriftcitaten, toespelingen op de 

schepping, de uittocht uit Egypte en de heldendaden van Israël. We hebben overigens gezien dat de 

christenen van Azië gedurende lange jaren het joodse Pascha getrouw vierden op de 14de Nisan en 

deze oude overlevering ontvangen hebben van de Apostelen. Het is dan ook duidelijk dat die eerste 

christenen niet slechts een zeer eenvoudig ritueel hadden en zich begrensden tot de enkele aandui-

dingen die we in de Schrift vinden, namelijk in de Evangeliën en 1 Kor. 10 en 11, maar getrouw het 

volledige ceremonieel van het joodse Pascha volgden. 

 

Die gelovigen probeerden logisch te zijn. Ze beweerden Israël te vervangen, of, beter nog, het ware 

Israël te zijn. De „gezette hoogtijden des Heren, tot de kinderen Israëls uitgesproken” (Num. 23), 

d.w.z. het Pascha, het feest der ongezuurde broden, het feest der eerstelingen (Pinksteren), enz. 

moesten dus door de ,,Kerk” gevierd worden. Men trachtte in elk geval er zoveel mogelijk van te 

behouden. Zo ontstond langzamerhand een christelijk ceremonieel. 

 

Om de lezer toe te laten zelf na te gaan in hoeverre men de joodse inzettingen nu nog volgt, geven 

we een overzicht van wat er gebeurde bij het sabbatsmaal en het Pascha. 

 

Het sabbatsmaal werd elke week gevierd, op de Vrijdagavond, bij het begin van de sabbat. De 

Mishna, een deel van de Talmud, geeft meerdere aanduidingen aangaande dit maal. Men zegende 

brood en wijn, sprak gebeden uit en at. Een deel van het brood werd voorbehouden voor het einde 

van het maal, wanneer de vader der familie de grote zegening uitsprak en zinspeelde op de komst 

van de Messias. De vrouwen, kinderen en vreemdelingen werden niet toegelaten tot dit gedeelte. 

Ten slotte werd het hebreeuwse woord „amen” uitgesproken. 

 

Dit maal was in zekere zin een korte samenvatting van de paasmaaltijd. 

 

Ziehier nu een kort overzicht van het ritueel van het joodse Pascha. 

 

Beknopt overzicht van het ritueel van het joodse Pascha. 

 

- Inschenken van de eerste beker. 

- Feestwijding (Kiddusch). 

- Zegening. 

- Drinken van de eerste beker. 

- Breken, dankzeggen en eten van een stuk ongezuurd brood (Mazzoth), in saus gedoopt. 

- Inschenken van de tweede beker. 

- Het Paasverhaal (Haggada). 

- Zegening. 

- Drinken van de tweede beker. 

- Breken, dankzeggen en eten van een stuk ongezuurd brood, in saus gedoopt. 

 

Maaltijd, buiten het ritueel. Eten van het Paaslam en van brood en drinken van wijn. 
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- Inschenken van de derde beker, de „beker der dankzegging” (zie Luk. 22: 20: ,,de drinkbe-

ker, na het avondmaal”; en 1 Kor. 10: 1.6: ,,De beker der dankzegging”; verder 1 Kor. 11: 

25: „deze beker”) . 

- Dankzegging (zie 1 Kor. 11: 24: ,,En als Hij gedankt had”; vs. 25: „Desgelijks nam hij ook 

de drinkbeker, na het eten des Avondmaals”). Zie ook Mat. 20: 27 en Mark. 14: 23. Zege-

ning. 

- Drinken van de derde beker. (Zie Mat. 26: 27, 28; Mark. 14: 23: „drinkt allen daaruit”). 

- Inschenken van de vierde beker. 

- Lofzang (Hallel, Ps. 115-118). 

- Zegening en dankzegging. 

- Drinken van de vierde beker. 

 

Het is dus duidelijk dat het christen Pascha, de mis en het avondmaal delen overgenomen hebben 

van de joodse gebruiken bij de sabbatsmaaltijd en het Pascha. 

 

Aanhangsel No. 8. 

DE DATUM VAN HET PASCHA. 

 

Volgens Ex. 12: 2 begon het jaar met de maand Nisan. Het Pascha moest de 14e dezer maand ge-

vierd worden (Ex. 12: 6; Lev. 23: 5). Verder moesten de Joden in die maand een „garf der eerste-

lingen van de oogst” tot de priester brengen. Hieruit volgt dat deze maand zo gekozen moest wor-

den, dat het mogelijk was die garf te brengen, dus te oogsten. Nu viel, in Palestina, die oogsttijd wel 

steeds ongeveer op hetzelfde tijdstip van het zonnejaar, maar, aangezien het kalenderjaar in 12 

maan-maanden verdeeld was, versprongen die maanden van jaar tot jaar, en begonnen de maanden 

elk jaar wat vroeger. Op zeker ogenblik zou de oogst dus niet meer kunnen beginnen op de 14e Ni-

san. Men moest dan een aanvullende maand inlassen. Naar het zonnejaar gerekend, kon de 14e Ni-

san dus met 30 dagen verschillen. 
(De schriftgegevens voor het houden der hoogfeesten en sabbatten konden alleen in Palestina gevolgd worden. Het ver-

schil in de geografische lengte en breedte, in temperatuur, enz. heeft tot gevolg dat die voorschriften niet nauwgezet in 

andere landen kunnen toegepast v/orden. Dit toont ons ook dat dergelijke voorschriften alleen Israël golden, als dit volk 

in zijn land vertoefde.) 

 

Later namen de Joden de gewoonte die aanvullende maand zo te kiezen dat de lente-nachtevening 

steeds vóór het Pascha viel. Deze maand werd nooit ingeschakeld gedurende een sabbatsjaar. 

 

We hebben reeds gesproken over de strijd die in de eerste eeuw ontstond in verband met het Pascha. 

Daarbij kwam nog dat sommigen dit feest de 14e, anderen de 15e Nisan vierden. Te dezer gelegen-

heid werd zelfs veel bloed vergoten. 

 

Het Concilie van Nicea besliste in 325 dat het christen Paasfeest op een Zondag gevierd moest wor-

den, maar nu moest ook vastgesteld op welke zondag. Want de regel die voor Palestina gold, kon of 

wilde men niet meer toepassen. Men koos dan de zondag na de winter-evening. Maar, omdat dit 

ogenblik afhangt van de geografische lengte, was het verder nodig ook voor te schrijven waar die 

dag bepaald moest worden. Men besloot dan dat dit in Alexandrië moest gebeuren en dat de opzie-

ner (of bisschop) van die stad, Rome moest verwittigen. Dit was natuurlijk een willekeurige nieu-

wigheid, aangezien volgens de Schrift die dag in Palestina bepaald moest worden. 

 

Later vond men die schikking te lastig en wou men de datum van het Pascha bepalen, steunende op 

een cyclus van jaren. Eerst aanvaardde men een cyclus van 8 jaren, dan van 84, later van 532 en 

uiteindelijk van 19 jaar. Het is deze laatste die nu gebruikt wordt om het ,,gulden getal” en de „zon-

dagsletter” te berekenen. Men ziet door al die veranderingen en nieuwigheden, hoe ver men van een 

door God gegeven instelling is. 
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Overal hield men overigens het Pascha niet op dezelfde dag. Augustinus heeft gezegd dat in 387 de 

kerken van Gallië het feest de 21ste maart vierden, die van Italië de 18e april, en die van Egypte de 

25ste april. Uit een brief van Leo de Grote leren we dat er in 455 een verschil van 8 dagen was tus-

sen het Pascha van Rome en dat van Alexandrië. In de 7de eeuw volgden de Engelse en Keltische 

kerken nog de cyclus van 84 jaren. En, daar ze weigerden die oude overlevering prijs te geven, en 

de toen nieuwe cyclus van 532 te aanvaarden, ontstond er strijd met de Latijnen. Het feest werd dan 

in Engeland op twee verschillende datums gevierd: de ene voor de Engelse, de andere voor de La-

tijnse christenen. 

 

Toen de kalender in 1582 veranderd werd, was er weer onenigheid. Die kalender werd pas in 1752 

in Groot-Brittannië en Ierland aanvaard. Heden volgen de oosterse kerken die kalender nog niet, en 

hun Paasdag valt dus gewoonlijk niet samen met die der westerse kerken. 

 

In de moderne tijden spreekt men weer van een verandering van kalender en dit kan weer tot ver-

deeldheid aanleiding geven. 

 

Dit kort overzicht toont ons welke verwarring onschriftuurlijke inzettingen kunnen stichten. Elk 

ceremonieel dat door God gegeven is, wordt van den beginne af nauwkeurig omschreven en geda-

teerd. Nooit was er strijd over de „Hoogtijden des Heren” 

 

Het begin van het mensdom (I) 

door S. van Mierlo. 

 

De Schrift spreekt op zeer beknopte wijze over de schepping van de mens, want haar doel is niet 

een wetenschappelijk onderwijs te geven. Ze blijft dus slechts bij het strikt nodige, de nadruk leg-

gende op het feit dat God de mens geschapen heeft doch zonder nauwkeurig uit te leggen op welke 

wijze dit geschiedde. 

 

Hieruit volgt dat de uitlegging der Schriftplaatsen, die min of meer betrekking hebben op de wijze 

van scheppen, afhangt van de kennis die de schriftuitleggers verkregen hebben door het onderzoek 

der zichtbare dingen, d.w.z. van hun „wetenschap”. Het zou dan ook niet logisch zijn vast te houden 

aan een exegese, die dagtekent uit een tijd waar de Antropologie (de natuurhistorie van de mens) en 

de Archeologie (de oudheidkunde) nog weinig ontwikkeld waren. 

 

Natuurlijk is alle menselijke wetenschap gebrekkig en voorlopig, en mag niet hoger geschat worden 

dan wat door God geopenbaard werd. Doch als het er op aankomt dat geopenbaarde beter te begrij-

pen, dan zijn we verplicht rekening te houden met wat goed waargenomen feiten ons kunnen leren. 

We mogen heel sceptisch blijven als het gaat over zekere wetenschappelijke theorieën, die nog niet 

genoeg steunen op feiten, maar we mogen niet voorbij gaan wat reeds goed gegrondvest is. 

 

Men moet er steeds aan denken dat, terwijl de oorspronkelijke tekst door God ingegeven is, onze 

kennis van die tekst slechts het resultaat is van menselijke uitlegging. We moeten dus steeds voor-

zichtig zijn als we de waarheid liefhebben, en niet systematisch elke nieuwe uitlegging verwerpen 

omdat we, misschien op onbewuste wijze menen dat hij niet overeenstemt met het geopenbaarde, 

terwijl die uitlegging misschien alleen in strijd is met een andere uitlegging van die waarheid. 

 

Het is dus onze bedoeling de Schriftplaatsen te onderzoeken die handelen over het begin van het 

mensdom, na te gaan welke vrijheid we hebben voor wat betreft de uitlegging, en na te speuren in 

welke mate de goed vaststaande feiten der menselijke wetenschap ons kunnen helpen op meer 

nauwkeurige wijze te begrijpen wat er gebeurd is. Dit onderzoek kan ons ook leren of het waar is, 
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zoals men dikwijls beweert, dat de zekere resultaten der wetenschap de aanduidingen der Schrift 

volkomen tegenspreken. 

 

A. Voorlopig onderzoek der twee eerste teksten die over de schepping van de mens spreken. 

 

Laat ons eerst die twee teksten vermelden, naar de Statenvertaling. 

 

,,En God schiep de mens naar zijn Beeld; naar het Beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw 

schiep Hij ze” Gen. 1: 27 (letterlijk: „Hij schiep ze mannelijk en vrouwelijk”). 

 

,,En de Here God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen 

de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel” Gen. 2: 7. 

 

De eerste tekst spreekt op een zeer algemene wijze over de schepping van het mensdom op de zesde 

„dag”. Echter vinden we er de zeer belangrijke aanduiding, dat, al is de mens evengoed een „leven-

de ziel” als het dier, hij zich van dit laatste onderscheidt door het feit dat hij werd geschapen naar 

Gods Beeld. De mens is dus een intelligent, redelijk, vrij wezen. 

 

De tweede tekst geeft meer bijzonderheden. Wat moeten we verstaan door de uitdrukking: „God 

had de mens geformeerd uit het stof der aarde”? 
 

Aangezien het Hebreeuwse werkwoord „yazar” (formeren) ook gebruikt wordt voor het werk van 

de pottenbakker (zie ook Jes. 64: 8) en aangezien het woord „adamah” (aarde) soms gebruikt wordt 

om leem aan te duiden, heeft men dikwijls uit deze Schriftplaats afgeleid dat God een beeld uit leem 

geformeerd en het daarna levend gemaakt heeft. 

 

Eigenlijk is dit geen volkomen letterlijke uitlegging, want het woord „alphar” (stof) wordt alleen 

gebruikt voor iets stoffigs. Er is dus geen sprake van plastisch leem. Indien men hierop antwoordt 

dat men zich niet aan een zo starletterlijke uitleg moet houden, dan stemt men er reeds in toe dat de 

uitlegging min of meer figuurlijk mag zijn. Doch dan moet de Schrift zelf ons aanduiden welke 

vrijheid we in die zin hebben. 

 

Laat ons dus onderzoeken welke betekenis de Schrift, in andere plaatsen, aan het Hebreeuwse 

woord hecht, dat door „vormen” vertaald is. Dit werkwoord yazar vinden we b.v. nog in Jer. 1: 5: 

,,Eer ik u in moeders buik formeerde”, en in Jes. 43: 1, 7: „Uw formeerder, o Israël ...Een ieder... 

die Ik geformeerd heb”. We zien dus dat de normale geboorte van een mens en de vorming van een 

volk ook door dit werkwoord uitgedrukt worden. Men mag het dus niet alleen toepassen op het 

formeren van een voorwerp uit leem. 

 

In verband met de dieren is er nog een meer positieve aanduiding. De uitdrukking: „als de Here 

God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had” (Gen. 2: 

19) zou ook kunnen doen denken aan het formeren van lemen beeldjes. Maar Gen. 1: 24 kan ons be-

letten een dergelijke fout te begaan. Want hier staat: „De aarde brengt levende zielen voort”. 

 

Het figuurlijke karakter van dergelijke uitdrukkingen blijkt ook uit Gen. 3: 19 waar de Here tot 

Adam, die dan goed levend is, zegt: „Gij zijt stof”. En later schreef de Apostel Paulus: „De eerste 

mens is uit de aarde, aards” (1 Kor. 15: 47) in contrast met de hemelse oorsprong van de Here 

Jezus Christus. 

 

Als men dus deze twee teksten over de schepping van de mens uitlegt, rekening houdende met de 

aanduidingen die de Schrift zelf ons levert, dan blijkt het dat het voornaamste van wat ze ons leren 

als volgt kan samengevat worden: 
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1. De mens ontstond niet door een toeval, of een blinde „evolutie”. 

      God is de grondoorzaak van zijn formatie. 

 

2. Daar de mens naar Gods Beeld geschapen is, verschilt hij totaal van het dier. 

 

3. Voor wat zijn stoffelijk lichaam betreft, is hij van aardse oorsprong. 

 

Het moet duidelijk zijn dat die teksten in het geheel niet tot doel hebben ons te leren door welk fy-

siologisch proces God de mens geformeerd heeft. 

 

In een andere studie, over de zes eerste „dagen” der schepping, hebben we uitgelegd waarom de 

Schrift ons verplicht aan te nemen dat Adam ongeveer 4000 tot 5000 jaren vóór Christus geschapen 

werd. Het onderzoek van de gegevens der wetenschap zal ons nu de gelegenheid geven na te gaan 

of men dit gegeven der Schrift nu nog kan volhouden. We hebben hier een beslissende toets van de 

waarheid der Schrift. 

 

Daarbij zullen we ook kunnen onderzoeken of er een goede reden bestaat om te beweren dat de 

hierboven vermelde twee teksten over de schepping van de mens, behoren tot twee geheel tegen-

strijdige scheppingsverhalen, uit twee verschillende „bronnen” geput. 

 

 

De Schofar 

door E. W. Hiebendaal. 

No. 5. 

 

Als dus de gerichten van de eindtijd beginnen, gaat eerst Israël op de zeef. Daarover zijn alle profe-

ten het eens. Hosea toont ons het bekeerde Israël. Amos laat ons zien het gezifte Israël. Jesaja het 

overblijfsel, de rest van Israël, Ezechiël het herleefde, gezuiverde Israël. En als de Heer komt, ver-

lost Hij dit volk en zullen de gehele dag de bazuinen klinken onder aardbeving, duisternis, donder 

en bliksem. Maar precies zoals men na de grote Verzoendag, de boete- en vastendag, dezelfde 

avond nog met de eerste beginselen van het Loofhuttenfeest begon, het vrolijkste aller feesten, zo 

zal ook, als eenmaal de grote Hogepriester de hemelen scheurt en neerkomt en Israël zijn eens ver-

worpen Messias heeft herkend en erkend, hun vreugde geen grenzen kennen, en begint voor hen het 

grote Loofhuttenfeest. 

 

Het zal hun gaan als de ongelovige Thomas, die gezegd had: ,,Ik zal niet geloven, dat Hij leeft, 

tenzij ik zie de tekenen der nagelen in zijn handen en der speer in Zijn zijde”. Maar toen hij Hem 

zag, zonk hij neer met de woorden: „Mijn Heer en Mijn God”. „Zalig, die niet zullen gezien en 

nochtans zullen geloofd hebben”, zei toen de Heer; Joh. 20: 27-29. 

 

Leo Blum vertelt ons hoe vroeger de grote Verzoendag gevierd werd, toen Israël nog in zijn land 

was, aldus: „Eens was de grote Verzoendag een jubelende pracht te Jeruzalem. Vergelijk daarmede 

de Joodse ellende in de verstrooiing. Toen Israël nog in zijn land was, kwam zeven dagen voor de 

grote dag het Sanhedrin tezamen. Zeventig zetels, met de Presidenten van het hoge gericht, de Ko-

ning en de Vorsten. Voor die allen werden zetels geplaatst in het huis van de Hogepriester. 

 

De oudste der Priesters verhief zich daarna, en sprak de Hogepriester aldus toe: „Bedenk, voor wien 

Gij treden zult, bedenk, dat ’t geringste gebrek in Uw binnenste U ontwijfelbaar de dood zal bren-

gen en 't volk geen verzoening. Gans Israël richt nu zijn ogen op U. Onderzoek alzo Uw wandel en 

de wandel Uwer priesterlijke broederen of enig onrecht daarin is, want ook de geringste zonde 
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weegt nu als vele misdaden. Den Alwetende alleen is zulk een afwijking bekend. Bedenk, dat Gij 

voor den Koning der Koningen verschijnt, Die op de rechterstoel zit en Wiens blik alle schuilhoe-

ken doorschijnt. Hoe zoudt Gij het durven wagen, Hem te genaken, wanneer iets vijandigs of boos 

U begeleidt”. Daarop antwoordt de Hogepriester: „Ik heb mij beproefd en voor alles wat onrecht is 

bevonden, boete gedaan. Ik heb ook de andere Priesters verzameld en hen bij God bezworen tot 

omkeer”. 

Dit is dan het moment, waarop overal te Jeruzalem wordt uitgeroepen, dat de Hogepriester gereed 

is zijn kamer in het Heiligdom te betrekken. Dan verzamelt zich het volk om hem in een grootse 

processie naar het Heiligdom te begeleiden. Voorop gaan de mannen van Koninklijke herkomst, de 

nakomelingen van het huis Davids. Dan komen, 36000 in getal, de mannen van de stam Levi, voor 

welke men uitroept: „Bewijs eerbied aan de Levieten, het huis van Levi”. Daarop 24000 uit de stam 

van Aaron, in witte zijde gekleed, terwijl de Levieten blauwe zijde dragen. Zangers volgen en muzi-

kanten. Eén ramshoornblazer, die de Schofar blaast, loopt afzonderlijk. Dan de deurwachters, de 

reukwerkers, de voorhangwevers. Een groep bloemenkorf dragers, dan de Tempel arbeiders. Daar-

achter de zeventig Senatoren van het Sanhedrin. Dan 100 man met zilveren staven om de weg te 

bereiden voor de Hogepriester. Hem volgen nog paarsgewijze de oudsten der Priesters. Langs de 

weg zijn geplaatst hoofden der scholen en academiën, meest bij de hoeken der straten. Zij verwel-

komen de Hogepriester en vragen Hem, God te bidden, het onderwijs der Thora te mogen bestendi-

gen. Komt de stoet aan de ingang van het Heiligdom, dan wordt eerst een gebed opgezonden tot 

behoud van de Koning en het Davidshuis. Dan wordt voor de Hogepriester en voor de Tempel ge-

beden en er wordt bericht, dat eens de volksmenigte zo talrijk was en zo geweldig het „Amen” riep, 

dat de vogels verdoofd uit de bomen stortten. Eindelijk wendt zich de Hogepriester nog eenmaal tot 

het volk, dat vol eerbied en wenend voor hem buigt. Twee Priesters begeleiden hem dan naar zijn 

kamer in het Heiligdom. Hij leeft daar vervolgens zeven dagen afgezonderd, en bereidt zich voor op 

zijn ontmoeting met God. In deze teruggetrokkenheid offert hij voor zijn eigen zonden. Op de grote 

dag spreekt de Hogepriester alle Godsnamen uit, bijzonder en alleen op deze dag, die anders met 

alle scherpte vermeden worden. Eindelijk komt het grote moment van zijn uittreden. Alles breekt in 

jubel uit, als de Hogepriester uit het Heiligdom treedt, levend! De glans en de vrede, die dan straalt 

van zijn gelaat, als God zich met hem en met Zijn volk verzoend heeft, doet altijd heerlijker het 

prijzen en jubelen omhoog gaan. Ook is het kleed, waarmede hij uittreedt, prachtiger! De avond is 

dan gedaald. In witte klederen en met witte brandende kaarsen in de hand, trekt het hele volk van 

Jeruzalem voor hem henen. Alle vensters worden met guirlandes versierd en verlicht. En zo machtig 

is aan de uitgang van de grote dag het gedrang, dat de Hogepriester voor middernacht zijn huis niet 

bereiken kan. Sedert 24 uur vastte het volk. En toch gaat geen van hen eten, eer hij de Hogepriester, 

die met God in het Allerheiligste gesproken heeft en leeft, zelf begroet heeft. De dag daarna pleegt 

de Hogepriester een feest te geven. Hij laat tot aandenken een gouden plaat vervaardigen, met het 

inschrift, dat hij in dat jaar het Hogepriestersambt in het Allerheiligste heeft verricht”. 

 

Tot zover Leo Blum in zijn Boek „Praktischer Judentumskunde”, waarvan ik enkele stukken heb 

trachten te vertalen. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 27. 

XII. VRIJ VAN DE WET. 

Gal. 5: 1-12. 

 

1. Christus heeft ons vrijgemaakt om (waarlijk) vrij te zijn. Staat dus vast en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. 2. Zie, ik Paulus, zeg u: Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut 

doen. En nogmaals betuig ik aan iedereen die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele 

wet te onderhouden. Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij 
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staat buiten de genade. 5. Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gehoopte ge-

rechtigheid. 6. Want in Christus is noch besnijdenis noch onbesnedenheid van waarde maar het 

geloof dat werkt door de liefde. 
7. Gij waart zo goed aan het lopen; wie heeft u gestuit dat gij aan de waarheid niet (meer) ge-

hoorzaamt? 8. Deze overreding is niet uit Hem die u roept. 9. Een weinig zuurdeeg verzuurt al 

het deeg. 10. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heer dat gij geen andere mening zult hebben. 

Maar wie u in de war brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. 

13. Wat mij aangaat, broeders, indien ik zelf nog steeds de besnijdenis zou prediken, waarom 

word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het aanstotelijke van het kruis weggenomen. 12. Laten 

zij die u verontrusten zich maar verder verminken. 

 

Vrijgemaakt om vrij te zijn. 

 

Vers 1 wordt verschillend weergegeven. De St. Vert. zet: „Staat dan in de vrijheid met welke ons 

Christus vrijgemaakt heeft”. Ze voegt hier twee gedeelten samen en vertaalt de derde-

naamvalsvorm waarin het woord vrijheid staat door „met welke”. Andere vertalingen wijken hier-

van af. De Leidse Vert. zet: „Christus maakt ons volkomen vrij”. Dit is echter te vrij weergegeven. 

Van Tichelen heeft: „Om vrij te blijven zijn we door Christus vrijgemaakt”. Tekst en Uitleg: „Tot 

vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt”. Voorhoeve: „In de vrijheid heeft Christus ons gesteld, 

ons vrijgemaakt hebbende”. De Franse Synodale: „Het is voor de vrijheid dat Christus ons vrij-

maakt”; die van Second zet dit ook; zo ook de Parallelbibel; de Miniatuurbibel, en Menge. Bakels 

zet: „Tot vrijheid heeft ons Christus bevrijd”. Brouwer: „Christus heeft ons vrijgemaakt, opdat 

wij vrij zouden blijven”. 

 

De St. Vert. is o.i. niet juist. Christus maakt niet vrij met een vrijheid. Deze is geen middel maar 

doel, Hij maakt ons vrij voor de vrijheid, om vrijheid te hebben. De eenvoudigste vertaling is daar-

om: „Tot vrijheid maakt Christus ons vrij”. Of ietwat omschreven: „Christus heeft ons vrijge-

maakt om (waarlijk) vrij te zijn”.  
 

Sommigen zullen dit een woordverspilling, een pleonasme noemen. Dit is niet het geval. Paulus wil 

niet tweemaal hetzelfde zeggen. Hij bedoelt dit: Christus maakt ons vrij (van de wet der zonde en 

des doods) om nu ook vrij te zijn en niet om opnieuw onder de slavernij van iemand of iets anders 

te komen. Dit was het wat in Galatië het geval kon worden. De Galatiërs liepen gevaar onder de 

Mozaïsche wet te komen. Paulus noemt dit een slavenjuk en hij waarschuwt er voor zich dit niet te 

laten opleggen. Petrus had dit reeds eerder gedaan. Hand. 15: 10. 

 

In welk opzicht nu is de wet ’n juk? Ze is het dan wanneer de Jood of anderen ze willen gebruiken 

ter rechtvaardiging. Als de Jood de wet gebruikt als een opvoeder, een paidagogos (pedagoog) die 

hem tot Christus leidt, dan doet hij goed. Zo is ze door God bedoeld. Ze dient dan om hem van 

knecht tot kind Gods te maken, is dan geen juk maar goede leidsman. Zo deed ze met Israëls vro-

men die daarom de wet lief hadden. Maar het misbruik dat Israëls niet-vromen er van maakten was 

om de betrachting van haar voorschriften aan te merken als grond voor hun behoudenis om zo- 

doende Christus niet nodig te hebben. Dan werd ze een ondraaglijk juk dat hard drukte, pijnlijk 

knelde en niet tot vrijheid voerde. 

 

Aan de Galatiërs was de wet in het geheel niet gegeven. God heeft t.o.v. de Heidenvolken een ande-

re weg ingeslagen. Hij gaf hun niet de aanwijzingen, voorschriften, schaduwen en symbolen der wet 

maar stelde hen voor een nieuwe, persoonlijke en levende werkelijkheid: de Persoon van Christus. 

Zo kan de wet gemist worden. Buiten de wet om kan men ineens tot Hem komen omdat Hij ver-

schenen is als de Gezondene des Vaders, als de grote Wetsvolbrenger, als het gekomen Zaad dat de 

Wet belooft. Nu het Licht verschenen is, kan dit de Schaduw der wet die naar de Lichtsgestalte heen 

wees, worden vervangen. ,,De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus 
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Christus geworden” Joh. 1: 27. 

 

,,En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborene van de Va-

der, vol van genade en waarheid”, vs. 14. Tegen deze heerlijkheid is de wet eigenlijk niet verheer-

lijkt 2 Kor. 3: 10. Is het een wonder dat Paulus zich daarom met al zijn gezag keert tegen hen die 

naar de zwakke afschaduwing terug willen om met betrachting der wetsvoorschriften voor God te 

willen verschijnen?  
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DEEL XXIV No. 7 JULI 1952 

Tot nuttige Stichting 

No. 7. 

DE BAND DES VREDES. 

U benaarstigende te behouden de eenheid des Geestes door de band des vredes       Ef. 4:3. 

 

Meestal meent men dat men, als men tracht met alle gelovigen in vrede te leven, volkomen naast 

hen te gaan staan omdat zij in Christus geloven, de band des vredes onderhoudt. Wij voor ons gelo-

ven, dat deze opvatting onjuist is. Of beter, dat Ef. 4 dit niet bedoelt en de band des vredes iets an-

ders aanduidt. 

 

De term „band des vredes” is een vakterm uit de oude geheime culten (godvereringen). Als symbool 

van de laatste en diepste inwijding, dus als bewijs van de innigste harmonie met de vereerde god-

heid, droegen de aanhangers van de derde graad van die cultus een gordel of een voorhoofdsband 

ter aanduiding van hun nieuwe levensstaat. Dit was de band des vredes of volgens Kol. 3: 14: de 

band der volmaaktheid. 

 

Deze „band des vredes” duidt tweeërlei aan: Ten eerste dat God vrede gemaakt heeft, Ef. 2: 16, ten 

tweede, dat men volmaakt gesteld is in Christus. Die band drukt dus niet de menselijke kant uit 

maar de Goddelijke. Het is niet iets, dat wij maken of bevorderen. 

 

We hebben de eenheid van de Gees te houden - men kan ook lezen: in of met de band des vredes. 

God heeft een eenheid gemaakt: Jood en Heiden werden in een Lichaam geroepen en ontvingen een 

nieuwe hoop. Er werd een band des vredes om hen heen geslagen. Deze was tevens een bewijs van 

hun volmaakstelling in Christus. Deze nieuwe sfeer mocht niet verbroken worden noch door de 

Jood noch door de Heiden. De tweeheid was een nieuwe eenheid geworden waarbij tevens die 

hoogste volmaaktheid gegeven werd. 

 

Men voelt hoe zeer de dingen nu veranderen. We moeten de band des vredes niet verbreken tussen 

hen die hetzelfde geloof en dezelfde hoop hebben. We zullen anderzijds andere gelovigen die nog 

moeten opgroeien of twijfelmoedigen moeten steunen. Maar of we met hen die als Demas naar 

Thessalonica reizen de band des vredes kunnen bewaren, betwijfelen we. Zij vallen uit wat zij eerst 

als hoop hebben aangenomen en reizen naar elders. Jammer voor hen. Maar niet wij breken dan de 

band des vredes, maar zij doen dit en wisselen van hoop. Het waarom moeten we aan God overla-

ten. 
 

Paulus zegt ons zijn medenavolgers te zijn d.i. met hem navolgers van Christus. En dan voegt hij er 

bij: ,,En merkt op degenen die alzo wandelen zoals gij mij tot een voorbeeld hebt” Fil. 3: 17. Hier-

in ligt een zeer praktische aanwijzing. We zullen niet met allen kunnen wandelen. Al zullen we zo-

ver mogelijk moeten gaan bij het winnen van iemand, de Jood een Jood, de Griek een Griek moeten 

worden, met hen die tot een andere kerk- of groepsformatie behoren en ondanks ons getuigenis niet 

losgemaakt kunnen worden om tot de volmaaktheid voort te varen, kunnen we niet meewandelen, 

d.i. in hun dingen opgaan als een hunner. Dat moet niet en mag niet. We hebben, hoezeer we ieder 

het licht der verborgenheid toewensen, te letten op degenen die wandelen zoals Paulus. Hij is van de 

ene sfeer tot de andere overgegaan, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij heeft alles schade geacht 
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om de uitnemendheid van Christus. Welnu dat is het voorbeeld en daarvoor zal, als het daarom gaat, 

veel moeten worden prijs gegeven. Ook de band met broeders met wie we eerst konden samengaan. 

Dat is niet een hen verachten, dat is een voortgaan waar zij blijven staan. Uit vrees, uit klein geloof, 

uit menselijke overwegingen. Laten we dan handelen als Paulus en verder voortschrijden. Het gaat 

dan toch in diepste wezen om Christus' eer. Hij wordt immers in deze weg, en die der verborgen-

heid het meest verheerlijkt. Zo laat ons dan, als die keuze tot ons komt, alle dingen schade achten 

om de uitnemendheid van Christus. En al moeten we daarvoor dan een prijs betalen, misschien die 

der isolatie, laat ons dan trouw zijn. Eenmaal zal het zaaien in geween een maaien met blijdschap 

geven vanwege de overvloedige oogst. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 49. 

HOOFDSTUK VI GOLGOTHA. 

1 De Voorbidding. 
 

Van Gethsemané gaat het in een luttel aantal uren naar Golgotha. Maar daarin gebeurt veel. En al 

horen wij geen hoorbare bede, hoeveel zal Hij in de ogenblikken waarin Hij even rust had, gebeden 

hebben. Geduldig zien we Hem staan voor Zijn rechters en beulen met een gelaatsuitdrukking die 

slechts de spiegel kan zijn van een zich in God sterkende en troostende ziel. Elk woord dat Hij 

spreekt is in God gesproken, en als Hij zwijgt voor het Sanhedrin, voor Herodes en voor Pilatus, 

wat is dat stilzwijgen dan heilig en groot. Het spreekt indrukwekkend tot zijn vijanden, tot de we-

reld. Bovenal wat zegt het de Vader niet. ’t Is een zwijgen voor God, een overgeven aan Hem die 

rechtvaardig oordeelt. Zwijgend lijdt Hij, maar hoeveel innerlijk gebed zal Hij gebeden hebben. 

 

Pas op Golgotha horen we Hem weer luid tot de Vader spreken. Daar stort Hij in de laatste beden de 

diepste grond Zijns harten uit. Zij zijn ons een drievoudig Amen op het hele gebed Zijns levens. 

 

De laatste woorden van stervenden hebben doorgaans iets diep aandoenlijks en plechtigs. De ernst 

van de dood spreekt uit die klanken evenals de matte glans van het brekend oog. De wenende liefde 

hangt aan die verblekende lippen en vangt elke klank als een kleinood op. Soms beitelt men ze in 

marmer en grift ze op het lijkgesteente der geliefde doden, maar dieper dan het in steen geschieden 

kan worden zij door de liefde in het hart geprent. 

 

En nu de laatste woorden van de gekruisigde Zoon Gods. Wij zijn op Golgotha. Het is de derde ure. 

De kruispaal is opgericht. Ruwe handen grijpen de Lijder beet. Men heft Hem op en bindt Hem aan 

de schandpaal vast. Dof dreunen de vreselijke hamerslagen en drijven Hem de nagelen door het 

vlees. Daar opent Hij de mond. Een hartverscheurend angstgegil? Neen! Een bede. Wel trillen Zijn 

zenuwen van pijn, maar van Zijn lippen klinkt het: 

 

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

 

Vader! Zo vangt Zijn eerste kruiswoord aan. En dan geen klacht, smartelijk en diep, deze komt 

eerst na uren lijdens, maar een bede voor anderen. Zijn liefde overwint Zijn smart. Hij klaagt niet 

maar bidt. 

 

Vader! vergeef. Zo heeft dan Gods Zoon om vergiffenis gebeden. Maar niet zoals de stervende, die 

bij het terugzien op zijn eindigend leven, overal smet en zonde ziet. Zijn jongeren leerde Hij bidden: 

„Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven hebben onze schuldenaren”. Zelf bidt Hij alleen: 

„Vergeef het hun”. 
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Hun. Wie zijn dat? Zie rondom het kruis. Eerst valt uw blik op die Romeinse krijgsknechten die 

Hem kruisigden en weldra honen. Dan staat daar het volk van Israël, in wijde kringen op en om de 

heuvel geschaard. Het volk met zijn priesters en overpriesters en waarschijnlijk ook zijn hogepries-

ter. En zeker zijn Sanhedrinleden. Welk een heerleger der boosheid. En verder? Ja nog verder, maar 

dan onzichtbaar, staat daar de wereld, die vertegenwoordigd is op Golgotha: „Herodes en Pontius 

Pilatus met de Heidenen en de Volken Israëls”. Hand. 4: 27. En ook wij, naar onze oude natuur! 

 

Hoe treffend vervult Hij Zijn woord: 

 

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

die u geweld aandoen en u vervolgen opdat gij moogt kinderen zijn uws Vader die in de hemelen 

is.” 

 

Zij weten niet wat zij doen. Wisten zij dan niet dat zij een ongehoorde gruwel pleegden? Wist Ka-

japhas het dan niet, dat hij een vlekkeloos leven opofferde aan zijn priesterhaat? Wist het hele San-

hedrin het dan niet dat Hij Lazarus uit de doden had opgewekt? Wist Pilatus het niet dat hij een 

rechtvaardige uit zwakheid en baatzucht gegeseld, met doornen gekroond en eindelijk aan de kruis-

straf prijs gegeven had? Wisten de scharen het niet dat zij Hem nog geen week te voren een luid 

Hosanna hadden toegejubeld? Wisten de krijgsknechten het niet dat Hij een zielskracht in zwijgend 

lijden had tentoongespreid die hen of hun confraters bij de geseling overwonnen had? Voorzeker 

dat wisten die allen. En daarom stonden al die zondaars daar ook schuldig, diep schuldig voor God. 

De Kruiseling weet het en het weegt Hem als lood op de ziel. Hij denkt aan de oordelen der God-

delijke gerechtigheid en juist daarom bidt Hij om vergeving. Want wat zij doen, dat weten zij in 

wezen eigenlijk toch niet. Niet een hunner die het doorziet. Dat Hij de Christus, de Vorst des le-

vens, de Eniggeborene Gods is, is voor hun ogen verborgen. Vlees en bloed konden dit niet weten. 

,,Indien zij de Heer der heerlijkheid gekend hadden, zij zouden Hem niet gekruisigd hebben”, 
zegt Paulus. (1 Kor. 2:8). En Petrus betuigt: ,,En zie broeders, ik weet, dat gij het in onwetendheid 

gedaan hebt, zoals als ook uw oversten”. (Hand. 3: 17). Zeker gold dit niet-weten van allen niet in 

dezelfde mate: het minst wisten de krijgsknechten, het meest wist nog Kajaphas. Maar weten in de 

ware zin, neen, dat deden zij niet. 

 

In zekere zin is zonde altijd een niet-weten, een zedelijke verblindheid. De zonde verduistert het 

verstand, misleidt het geweten, bedwelmt het hart. Nauwelijks is de bedwelming en beneveling 

voorbij, houdt de hartstocht op te bruisen, óf men staat stil en klaagt: Wat heb ik gedaan! Ik wist  

niet wat ik deed! De zonde is een ziekte der ziel en hoe zij tot waanzin kan opstijgen, zien wij op 

Golgotha. 

 

Uit dat oogpunt beschouwt de Heilige Gods de zonde der mensheid. Hij verschoont haar minder dan 

Hij haar verklaart in haar eigenlijk karakter en innerlijk wezen. Hij ziet de mensheid ziek, blind, 

verdwaasd. Een diepe duisternis bedekt haar. Ze is vervreemd van God, blind voor het licht, be-

dwelmd door het gif der zonde. En als zodanig smaadt, vloekt, kruisigt zij de Heer der heerlijkheid. 

Daarom zegt Hij: „Zij weten niet wat zij doen”. 

 

Die klacht geldt niet alleen de rechtstreekse moordenaren maar zinkt op de ziel van iedere zondaar 

neer. Die verblinde scharen zijn de vertegenwoordigers der gehele mensheid. Het zijn niet alleen de 

enkele mensen die Hem verwerpen, het is de wereld, de zonde in de mensheid die dit doet. 

 

Is dit „zij weten niet” een verzachtinggrond? Vergoelijkt Hij daarmee de zonde? Is het een woord 

der teerheid? Ja en neen! Ja. Maar het is een treurig pleidooi wanneer men ’s rechters genade in-

roept voor een misdadiger omdat hij niet wist wat hij deed, Is het niet vreselijk, dat een mens zich 

zo diep bedwelmen en verblinden kan, dat hij zichzelf vergeet? Het is de krankzinnigheid der onge-

rechtigheid, de ontzettende waanzin der zonde. Nooit worden wij meer overtuigd dat de zonde blind 
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maakt dan op Golgotha. Neen. De Vorst des levens die drie jaar ’s Vaders heerlijkheid heeft geo-

penbaard moet nu van al de edelen en priesters van Zijn volk getuigen: Zij weten niet. Zij hadden 

het kunnen en moeten weten. Dat niet-weten is juist hun zonde, hun schuld. En deze wordt onver-

bloemd genoemd. Zonder bemanteling. Nu Hij dit echter gedaan heeft en daarmee hun diepe ellen-

de getoond heeft, kan Hij om vergeving bidden. 

 

Zo bidt Hij dan. Hij beklaagt hen diep. ’t Is bijna of Hij vergeet dat zij het toch hadden kunnen en 

moeten weten wie Hij was. Hij stelt op de voorgrond dat zij blind zijn, niet weten. Hij pleit voor 

zijn moordenaars en treedt als voorspraak op voor Zijn beulen. Hij wil zeggen: Vader, zie hoe diep 

zij te beklagen zijn, heb medelijden met hen. Vergeef het hun. 

 

Welk een gebed! Welk een heiligheid. Welk een liefde! En tevens welk een God tot Wie Hij zo 

bidden mag! 

 

Is Zijn gebed verhoord? Ja. En op grond der verhoring kan aan Jeruzalem en verder in het gehele 

land „bekering en vergeving van zonde” gepredikt worden. En op de Pinksterdag. zijn er 3000 ver-

slagenen van hart die tot de vergeving der zonde komen. De gehele Handelingenperiode is bewijs 

voor de verhoring van Christus’ bede. Israël is niet uit het Land verdreven wegens het kruisigen van 

Christus, maar omdat het de Heilige Geest weerstaan heeft in de dag der behoudenis, die loopt van 

+ 29 tot ± 69 ( ’n 40 jaar). Des Zoons bede is verhoord. Ze was aangenaam in de ogen van de God 

der barmhartigheid. Deze wist wat van Zijn maaksel was te verwachten maar Hij heeft Zich als een 

Vader ontfermd over de kinderen van het verbond. ,,God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, 

heeft Hem eerst tot u gezonden opdat Hij ulieden zegenen zou daarin, dat Hij een iegelijk van u 

afkere van uw boosheden”. Hand. 3: 26. En door Paulus liet hij de Heidenen prediken: bekering 

van de duisternis tot het licht en vergeving van zonden. Hand. 26: 18.    P. 

 

Het begin van het mensdom (II) 

door S. van Mierlo 

B. Wat de Antropologie ons leert. 

Steunende op de aanduidingen die geleverd worden door de fossiele overblijfselen van dieren, in 

verschillende aardlagen, neemt men aan dat er in de groep der gewervelde dieren een zekere ont-

wikkelingsgang heeft plaats gehad, voerende van de vissen tot de amfibieën (op het land en in het 

water levende dieren), dan tot de kruipdieren en uiteindelijk tot de zoogdieren. Een tak der kruipdie-

ren zou de, nu verdwenen. Dinosauriërs voortgebracht hebben, en ook de vogels. Reeds in het Se-

cundair waren er kleine oerzoogdieren, maar het was pas in het tertiair dat de ware zoogdieren zich 

ontwikkelden. Eerst waren er insectenetende, dan vleesetende en plantenetende zoogdieren. 

 

Uit een der orden, behorende tot de klas der zoogdieren, namelijk uit de „Primaten”, zouden de 

apen, de Gibbon, de Orang-oetang, de Chimpansee, de Gorilla en ook mensachtige wezens voortge-

komen zijn. Van de laatste kan men, onder meer, de volgende geslachten en soorten onderscheiden: 

 

Pithecanthropus erectus (Trinil, Java); 

Pithecanthropus Pekinensis (China); 

Africanthropus Njaransensis (Meer Njara, Oost-Afrika); 

Eoanthropus dawsoni (Piltdown. Engeland); 

Homo Heidelbergensis (Mauer, Duitsland); 

Homo Neanderthalensis (Europa, Afrika, Nabije-Oosten); 

Homo Rhodesiensis (Broken Hill, Rhodesia); 

Homo sapiens. 
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In bovenstaande tabel No 1 geven we de tijdperken op waartoe de meeste van die wezens behoren.  

 

Ze konden vuur maken en bedienden zich van werktuigen, doch hun skelet verschilt zeer veel van 

het onze, uitgezonderd dat van Homo sapiens. Van deze laatste soort heeft men vele gebeenten ge-

vonden, dagtekenende van het jong-Palaeolithicum. De andere soorten heeft men niet gevonden na 

het oud-paleolithicum. 
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Men onderscheidt dikwijls twee typen van Homo sapiens: de ene, ten dele vertegenwoordigd door 

de Cro-Magnons, had een grote gestalte en een breed hoofd, de andere, van Brno, die b.v. de Com-

be-Capellemens omvat, zou iets vroeger bestaan hebben. Men heeft ook overblijfselen gevonden in 

Grimaldi (nabij Monte-Carlo), Chanselade (Frankrijk), Obercassel (Duitsland), Wadjak (Java), 

Zuid-Afrika enz. 

De Homo sapiens onderscheidt zich van de vroegere soorten door zijn dunne schedel en gelaats-

beenderen, zijn hooggewelfde schedel, zijn hoog voorhoofd en zijn goed ontwikkelde kin. Doch, al 

komt zijn skelet zeer nabij dat van de moderne mens, toch hebben de beenderen nog niet dezelfde 

fijnheid. 

In het begin van het jong-Palaeolithicum, schijnen er, behalve witte (Europese) rassen, ook verte-

genwoordigers geleefd te hebben van het zwarte ras (Grimaldi), en verder ook individuen die de 

kenmerken droegen van het gele ras (Chanselade, Obercassel) en wier beschaving lijkt op die der 

Eskimo’s. Men heeft soms verondersteld dat het zwarte ras afkomstig is van de Homo Rhodesien-

sis, de Australiërs van de Homo Soloensis en het gele ras van de „Peking- mens”. 

We willen nu een en ander nagaan over de voorhistorische stenen werktuigen en over andere over-

blijfselen der industrie en der kunst dezer mensachtige wezens. Het blijkt dat, behalve misschien 

enkele uitzonderingen, men geen werktuigen gevonden heeft die dagtekenen van voor het Pleisto-

ceen. Men neemt meestal aan dat het begin van het Paleolithicum samenvalt met dat van het 

Pleistoceen, dus ongeveer 300.000 jaren voor Christus. In Europa vindt men vooral vuistkeien, be-

staande uit een dik stuk vuursteen uitlopende op een punt. Ook primitieve „messen” en „krabbers”. 

Al deze stenen werktuigen worden later verbeterd, vooral gedurende het oud-paleolithicum. 

In het jong-Palaeolithicum was de Homo sapiens er in geslaagd lange en fijne schilfers te vervaar-

digen, die de algemene vorm hadden van een mes. Men heeft van dit tijdperk allerlei werktuigen 

gevonden voor het bewerken van hout, leer en been. Deze wezens bedienden zich ook van boog en 

pijl. Gedurende het Magdalenisch tijdperk was er een grote vooruitgang in het bewerken van benen, 

hoornen en ivoren gebruiksvoorwerpen, vooral van harpoenen. De Homo sapiens uit het Aurigna-

cien heeft ons zeer merkwaardige tekeningen van dieren nagelaten, op de rotswanden van zijn holen 

en op kiezelstenen. 

Na het Paleolithicum (en het einde van de laatste ijstijd) begon het Mesolithicum, dat niet zeer 

scherp bepaald is, en daarna het Neolithicum of jongste stenen tijdperk. Al de overblijfselen der 

mensachtige wezens waarover we gesproken hebben dagtekenen van voor het Neolithicum. De Ne-

anderthalers waren, tamelijk plotseling verdwenen ten voordele van de Cro-Magnons en hun ver-

wanten, die dan op hun beurt plaats maakten voor de moderne mens, ongeveer 4000 tot 5000 jaren 

voor Christus. 

In het Neolithicum vindt men gepolijste stenen werktuigen, die beter geschikt waren voor het be-

werken van hout enz. Doch wat dit tijdperk vooral kenmerkt en een volledige omwenteling voort-

bracht was het tam maken van wilde dieren tot huisdieren en de landbouw. 

In alle tijden was het aantal mensachtige wezens tamelijk gering gebleven, waarschijnlijk ter oorza-

ke van de ongunstige klimaatgesteldheid, de gevaren waaraan ze blootgesteld waren en de geringe 

hoeveelheid voedsel waarover ze konden beschikken: wild gedierte, vissen, wortels. Doch gedu-

rende het Neolithicum veranderde dit alles, en de geleerden spreken dan ook meestal over een om-

wenteling.  

Dit nieuwe ras begon huisdieren te kweken, die hen vlees en melk gaven, ook graangewassen te 

verbouwen, wortels en bomen te planten, en door teeltkeus te verbeteren. Daarbij begonnen die 

mensen schuilplaatsen en woningen te bouwen. De bevolking kon dus zeer snel toenemen en het ge-

meenschapsleven zich organiseren. Dit had tot gevolg de vorming van de industrie der pottenbakke-

rij en der weverij. 
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Zoals we verder nog zullen zien, begon die plotselinge ontwikkeling in het Nabije-Oosten. De toe-

name der bevolking was zodanig, dat talrijke groepen zich weldra verplaatsten naar Europa en 

Noord-Afrika. 

Waarschijnlijk bestonden er toen nog oudere mensachtige wezens, doch ze verdwenen weldra gro-

tendeels door uitsterving en vermenging. 

 

C. Wat de Archeologie ons leert. 

De talrijke opgravingen hebben bevestigd dat die grote revolutie waarover we hierboven spraken, in 

het Nabije-Oosten heeft plaats gegrepen. Men heeft er slechts weinig sporen gevonden van de oude-

re rassen. Die van de berg Carmel schijnen te dagtekenen van het midden-Palaeolithicum en dragen 

een min of meer neanderthalisch karakter. 

 

In de tabel No. 2 hebben we een groot aantal gegevens opgetekend die verspreid zijn in de versla-

gen der oudheidkundigen. Die tabel vermeldt een aantal plaatsen waar opgravingen gedaan werden. 

De cirkels duiden het type der beschaving aan die in verschillende aardlagen gevonden werden. 

Deze lagen worden door cijfers of letters aangeduid. De namen der kenschetsende beschavingen 

vindt men (met een benaderde datum) in de linker kolom, onder de naam van het overeenstemmen-

de geologische tijdperk. Deze tabel geeft ook, door middel van symbolische tekens, het begin aan 

van de aanwezigheid van woningen en tempeltorens (ziggoerat). 

 

We vestigen er in het bijzonder de aandacht op dat dezelfde soorten pottenbakkerswerken niet 

noodzakelijkerwijze tegelijkertijd aanwezig zijn in de verschillende plaatsen. Die tabel geeft dus 

voor een gegeven plaats slechts benaderde chronologische aanduidingen. 

 

Overal bevonden zich de eerste sporen van beschaving op de ongerepte bodem, hetgeen dus het 

plotselinge begin aanduidt van die beschaving in die plaatsen. Uit de resultaten van opgravingen in 

andere werelddelen, heeft men besloten dat die neolithische beschaving zich snel heeft uitgebreid 

naar Europa, Indië en Afrika. 

 

Zoals we reeds vermeld hebben, tonen de opgravingen dat de eerste vertegenwoordigers van ons ras 

huisdieren hadden (hond, schaap, geit, zwijn enz.) en de aarde bebouwden (tarwe, gerst, vruchten, 

vlas enz.) Vuursteen en andere steensoorten werden nog gebruikt voor het vervaardigen van wapens 

en werktuigen, zoals dit overigens nu nog het geval is bij de inboorlingen van Tasmanië en Austra-

lië. Deze stenen voorwerpen waren gepolijst en geslepen. 

 

De tabel toont dat de eerste sporen van huisvesting in het zuiden van Mesopotamië dagtekenen van 

de helft van het vierde millennium voor Christus. Op het einde van het Neolithicum reikte inder-

daad de Perzische Golf zeer ver (ten minste 150 Km verder ten Noorden dan in onze tijd) en het 

was dus pas lang daarna dat de bodem bewoonbaar werd. 

 

De geschilderde aardewerken van Susa en Teil Halaf verdienen in het bijzonder vermeld te worden. 

 

Die van Susa bestaan uit een zeer fijne en zuivere soort leem. De potten werden gebakken op een 

temperatuur van ongeveer 900 graden Celsius en hebben een geelachtige tint. 

De pottenbakkers gebruikten een draaischijf, en voor de versierselen een zwarte verf die nu een 

bruinviolette tint heeft. De tekeningen zijn van meetkundige aard (kruis, roset, enz.), doch men 

vindt ook voorstellingen van planten, dieren, en soms van mensen. Zoals Fig. 1 laat zien, werden de 

dieren gestileerd. Aan de bovenkant der vaas bemerkt men een reeks vogels met zeer lange halzen, 

daaronder lopende honden en beneden een steenbok met enorme grote hoornen. 
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Een dergelijk aardewerk is bewijs van een hoge graad van beschaving. Andere vondsten bevestigen 

dit. De afdruk van linnen weefsels op koperen bijlen heeft toegelaten de kwaliteit van die weefsels 

te bepalen. Tot grote verbazing van de specialisten die deze afdrukken onderzocht hebben, bleek het 

dat deze weefsels uiterst fijn waren, en een der onderzoekers heeft zelfs beweerd dat het weven van 

vlaswerk toen reeds een zodanige volmaaktheid bereikt had, dat we met onze tegenwoordige ma-

chines niet verder gekomen zijn. 

 

Het aardewerk van Teil Halaf is ook zeer kunstig en van geraffineerde techniek. Men vindt er de 

meest uiteenlopende meetkundige motieven, voorstellingen van kleine antilopen, vogels, kudden 

enz. in. Die vaten werden gebakken in onrechtstreeks verhitte ovens met temperatuurcontrole. 

 

De bekende oudheidkundige W. F. Albright zegt aangaande de voorhistorische kunst: „Het valt zeer 

te betwijfelen of, op het oogpunt van kunst, de bekwaamheden van de mens tegenwoordig groter 

zijn dan in de jongere voorhistorische tijden”. 

 

Nu we beschikken over dergelijke aanduidingen der Antropologie en der Archeologie, zijn we in 

staat beter te begrijpen wat de Schrift ons wil leren over het begin van het mensdom. 
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Zonden en Zonde 
 

Zonde (hamartia) wordt in de Evangeliën, de Handelingen en de Pastoralebrieven (1 en 2 Tim. en 

Titus) steeds gebruikt in de zin van een op zichzelf staande verkeerde daad. Zo ook in Hebreeën. 

 

Paulus echter stelt, bijzonder in de Romeinenbrief, de zonde op de voorgrond en opent hiermee een 

nieuw perspectief. Wel gebruikt hij het woord „zonde” ook in de hierboven genoemde zin, maar dat 

geschiedt dan in overgenomen formules (1 Kor. 15: 3; Gal. 1: 4; Kol. 1: 14) of in citaten (Rom. 4: 7; 

Ps. 32: 1; Rom. 11: 27; Jes. 27: 9) of in samenhang met de wet. (Rom. 7: 5). In de zin van doelmis-

sing gebruikt hij het 2 maal (2 Kor. 11: 7; Ef. 2: 1). Voor de afzonderlijke zondige daden gebruikt 

hij andere woorden als hamartama, gepleegde zonde, zondedaad (Rom. 3: 25; 1 Kor. 6: 18); paraba-

sis, overtreding (Rom. 2: 23; 4: 15; 5: 14; Gal. 3: 19; 1 Tim. 2: 14); parakouè, ongehoorzaamheid 

(Rom. 5: 19, 2 Kor. 10: 6); paraptoma, vergrijp, misslag (Rom. 4: 25; 5: 15, 16, 17, 18, 20; 2 Kor. 5: 

19; Gal. 6:1; Ef. 1: 7; 2: 1, 5; Kol. 2: 13) anomia, wetteloosheid (Rom. 6: 19; 2 Kor. 6: 14; 2 Thess. 

2: 17). 

 

Het woord „zonde” (in het enkelvoud) gebruikt Paulus in Romeinen 45 maal en wel 2 maal in Rom. 

3, 1 maal in Rom. 4, 6 maal in Rom. 5, 16 maal in Rom. 6, 14 maal in Rom. 7, 5 maal in Rom. 8, en 

1 maal in Rom. 14. Hij duidt hiermee de macht aan die de mensen alom ten kwade beheerst, de bron 

waaruit de zonden in hun verschillende vormen ontspringen en die in Adam zijn oorsprong vond, de 

doelmissing door de geboorte uit hem.        P.  
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DEEL XXIV No. 7                          AUGUSTUS 1952  

Tot nuttige Stichting 
No. 8. 

EEN WOONSTEDE GODS 

Op Wien (Christus) ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.   Ef. 2: 22. 

 

Het woord „woonstede”, (oiketèrion) komt slechts tweemaal voor, in Ef. 2: 22 en in Op. 18:2. Deze 

twee teksten staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft hun inhoud. Spreekt Ef. 2: 22 van een 

woonstede Gods. Op. 18: 2 noemt Babel een woonstede der demonen (St. Vert. duivelen, wat niet 

juist is). 

 

Paulus spreekt van een „woonstede”. Dit is iets anders dan een huis (oikos). Daar spreekt 1 Petr. 2: 

5 van: ,,Zo wordt ook gij zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis”. Nu is een 

„huis” een gebouw dat de bouwmeester aan hem die het zal betrekken geheel klaar aflevert. Het is 

bewoonbaar en biedt bescherming, Israël wordt een „geestelijk huis” genoemd, omdat God het ge-

bouwd zal hebben tegen de tijd dat Christus andermaal tot het Zijne zal komen om er te wonen. 

Daartoe moet Israël zich bekeren en reinigen. 

 

Een woonstede is echter wat anders. Dat is geen huis dat kant-en-klaar is om de bewoner te ontvan-

gen. De woonstede moet door hem die er zal gaan wonen eerst nog geheel toebereid worden, eerst 

moet er een huis gebouwd worden, dan zal er een inwoner kunnen zijn: de woonstede moet be-

woonbaar gemaakt worden. Het is de plaatsaanduiding of plaatsbepaling waar hij wonen wil, niet 

het reeds gereed gekomen huis 

zelf. 

 

De Heilige Geest zoekt tot Zijn woning geen schoon paleis dat alle geriefelijkheid biedt, geen be-

haaglijk tehuis, geen mensen die Hem door hun deugden en bekwaamheden voordeel kunnen toe-

brengen. Neen, Hij verkiest veelal het dwaze en zwakke en onedele en wat niets is. Zulken zijn Zijn 

woonstede. Hij neemt Zijn intrek in wat geen paleis of woning voor Hem is. Slechts een in wezen 

verwoeste schepping, de gevallen mens. Hij stelt daarbij geen voorwaarden. Hij trekt er krachtens 

eigen initiatief, eigen verkiezing in. En dan vangt Hij Zijn werk aan en bereidt er een tempel Gods 

van. 

 

Op. 18: 22 is, al staat het lijnrecht tegenover Ef. 2: 22, hierin leerzaam. Het verwoeste Babel biedt 

geen woning aan voor de demonen, zij kiezen het slechts als woonoord, als plaats waar zij gaan 

verblijven. Zo kiest de Geest het hart dat in wezen verwoest is door de zonde, dat eigenlijk in het 

geheel niet geschikt is voor Zijn inwoning. Tot zover gaat de parallel. Dan komt de tegenstelling. 

Het verwoeste Babylon blijft een woestenij, al mogen de demonen er een verblijfplaats hebben. 

Maar het hart van de zondaar ondergaat in zijn wezen een verandering die het vernieuwt en doet 

gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en vervult tot al de volheid Gods. 

 

Deze verandering gaat veelal onmerkbaar, althans wat haar voortgang betreft. De eerste aanraking 

Gods, de ,.bekering” gaat bij sommigen door een min of meer sterke crisis, zodat zij „krachtdadig” 

bekeerd zijn maar wordt daarna in kalmer banen geleid. 

 

De bepaling van woonstede geschiedt van Gods zijde naar eigen voornemen en genade. Hij bepaalt 

dit zoals Hij wil. Hier wordt er een gegrepen die van kindsbeen af bij de Schrift is opgevoed, daar 
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wordt er een genomen die in algehele onkunde van God en Goddelijke zaken zijn jeugd doorleefde 

of zelfs reeds een eind in de mannelijke of vrouwelijke leeftijd gekomen was. Het resultaat is bij 

beiden hetzelfde: het woonoord wordt gereinigd, omgevormd; het verkeerde en onreine wordt afge-

legd. O zeker, niet ineens. Gods Geest moet ontzaglijk veel geduld hebben maar aangezien Hij ook 

liefde is, verdraagt Hij alle dingen en leidt alle dingen, wetend dat Hij in het eind Triomfator en Zijn 

bouwwerk niet ijdel zal zijn, maar dat de gekozen woonstede mede een deel zal vormen van de Hei-

lige Tempel. Ze is een onderdeel van Zijn bestek, Zijn bouwplan en wordt dusdanig toebereid dat ze 

in het geheel volkomen past. 

 

Laten wij de in- en doorwerking van de Heilige Geest niet tegenstaan of belemmeren door vast te 

houden aan dingen die geen wezen hebben, door op te gaan in datgene wat in wezen niet verzadigen 

kan. Dat vertraagt de Goddelijke toebereiding. De Liefde dwingt niet, maar dringt. Zij vraagt me-

dewerking. En meent iemand dat hierin alles uit God is en hij er niets toe kan bijdragen, indien dit 

geen lijdelijkheid is er wel aan toe. Alleen hij zal ten volle die onmacht erkennen en zal leren zo 

alleen te steunen op de genade. Dan is hij machtig, want dan kan de Heilige Geest de opbouw spoe-

dig doen verlopen en de woonstede snel tot een Tempelvertrek opbouwen waarin Christus door het 

geloof woont en door de vervulling van de Geest de volheid Gods in- en doorvoert. 

 

De biddende Zoon Gods 

No. 50. 

2. Lijdenspalmen. 

 

Drie lange en bange uren had Jezus aan het kruis gehangen, toen er een ontroerend natuurverschijn-

sel rondom Jeruzalem en in Palestina plaats vond. Tot nu toe had het licht der zon het schriktoneel 

van Golgotha beschenen. De spotters gingen voort met in satanische vreugde te roepen: ,,Ha! gij 

die de Christus zijt, kom af van ’t kruis!” De Heilige leed vreselijke smarten. Alles ging zijn gang 

of er geen God in de hemel was. 

 

Maar ineens begint het daglicht te verdonkeren. Al kan er met het Pascha, waarbij het steeds volle 

maan was en deze dus niet tussen de aarde en de zon stond, geen zonsverduistering plaats hebben, 

toch verbergt deze haar glans. Schaduwen des doods legeren zich op de volle middag over het aard-

rijk heen. En nu wordt het stil op de kruisheuvel. Een bang voorgevoel beklemt en ontroert zelfs de 

onheiligste spotter en boeit hem de tong. De schepping bedrijft enerzijds rouw over de gruwel der 

mensheid en klaagt over het lijden van Gods Zoon. Anderzijds spiegelt zij de vloek af die Hij 

wordt. Zij hult de grote Lijder in het duister, symbool van de onttrekking van de Vader aan Zijn 

geliefde Zoon. 

 

Op de stil geworden kruisheuvel hangen de misdadigers, door de edik bedwelmd. Johannes is met 

Maria, Christus’ moeder naar Jeruzalem gegaan. De Here wist dat zij zou bezwijmen ja bezwijken, 

indien zij langer bleef. Een zwaard ging door haar ziel. Alsof een letterlijk zwaard haar het lichaam 

doorboorde, zo voelde zij zich getroffen. Het werd haar te machtig. In tegenstelling dat zij, naar 

Roomse inbeelding meedroeg in Christus lijden, moest zij van Golgotha weggeleid worden om het 

nog komende niet te aanschouwen. Voor de duisternis begon had Johannes haar weggevoerd en 

ergens thuis gebracht. 

 

Nu komt Christus’ meest intense lijden. Nu wordt Hij tot zonde gemaakt. Nu wordt alle ongerech-

tigheid der wereld op Hem gelegd. Nu ontwaakt het zwaard tegen de Herder en brandt Gods gerech-

tigheid tegen de zonde die in Hem de Onschuldige en Heilige, als belichaamd is. O, welke uren! 

Niemand kan de diepte peilen die hier gezien wordt. Welk sterveling vermag uit te spreken wat er in 

die vreselijke tijd in Hem is omgegaan. Slechts enige dingen worden ons in enkele psalmen geo-

penbaard. (Ps. 22 en 69).  
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En Hij zwijgt stil. Maar eindelijk opent zich Zijn mond en roept Hij het: „Eloï, Eloï! lama sabacht-

ani” uit. „Mijn God!, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?” 

 

Deze woorden zijn ontzaglijk. Christus is verlaten. Verlaten van God Zijn Vader. Hij gebruikt daar-

om die naam niet. Wel in het eerste en ook weer in het laatste kruiswoord, maar hier niet. Nadat 

vele varren Hem omsingeld hadden, sterke stieren van Basan Hem hadden omringd en hun mond 

tegen Hem hadden opgesperd, kwam de onttrekking van de Vader steeds sterker uit en werd Hij als 

water uitgestort, d.i. al Zijn levenskracht vloot weg, Zijn beenderen scheidden zich van een, Zijn 

hart smolt als was, Zijn kracht droogde uit. Ps. 22: 13-16, Hij zonk in grondeloze modder waar men 

niet staan kan, al de ongerechtigheid der wereld. Hij kwam in de diepten der wateren, die der toorn 

Gods, en de vloed overstroomde Hem. Hij ging onder in die stroom van toorn. Hij werd verlaten! 

Ps. 69: 3. Van God zelfs verlaten. Hij drinkt de drinkbeker des Vaders. En de laatste teug brengt de 

Godverlatenheid. 

 

Maar ook bij de laatste teug blijft Hij aan God vasthouden. Laat God Hem verlaten, Hij doet het 

God niet. Hij ,,zegent” (vloekt) God niet om dan te sterven, neen, Zijn taal blijft die van het onbe-

zweken en innigste geloof. En uit dit geloof klinkt Zijn: Mijn God! Mijn God! even heerlijk als het 

Abba Vader van weleer. God moge Hem dan verlaten hebben, Hij heeft God niet verlaten. Deze 

blijft te allen tijde, in leven en sterven, in lijden en dood Zijn God. 

 

Hij ervaart wat in meerdere psalmen verspreid, staat opgetekend. We citeren hiervan uit Ps. 10: „O 

Here!, waarom staat Gij van verre? Waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid!” En uit 

Ps. 42: „Wat buigt gij u neder, o mijn ziel en zijt onrustig in mij. ...De afgrond roept tot de af-

grond bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan”. 
 

De ontzagwekkende duisternis was een aanwijzing voor het zich aan Hem onttrekken van God en 

was onvergelijkelijk schrikwekkender dan de smaad Zijner vijanden of de verlating Zijner vrienden. 

Tot nu toe leefde Hij altijd in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En nu! „Van de hoogte 

heeft Hij een vuur in mijn beenderen gezonden”. Klaagl. 1: 13a. 
1
 

Toen werd de Here verbrijzeld. Jes. 53: 10. En dit diepe proces, onpeilbaar voor ’s mensen verstand 

en hart beide, besliste over het heelal. Hij was toen het meest verlaten en ellendigste wezen. Pas 

toen het diepste punt voorbij was, uitte Hij deze kreet. En deze is alleen begrijpelijk als we Hem 

zien als dragende, niet Zijn maar zonde van anderen. Hem persoonlijk zou God nimmer verlaten 

hebben. Maar Hij hing daar als zondedrager van allen, als Lam Gods dat de zonde der wereld weg-

neemt. Hij verdroeg in die verlatenheid niet alleen de lichamelijke pijn en de zedelijke vernedering 

die de mensen Hem aandeden maar de diepere verschrikkelijke wanhoop die de vijandschap tegen 

God meevoert. 

 

Zo staan wij op Golgotha en horen Zijn klacht. Is het een klacht der vertwijfeling? Neen, maar een 

stem tot God. Hij roept: Mijn God. Hij was van God verlaten maar Hij heeft Hem niet verlaten. Zijn 

geloof bezwijkt niet. De Zoon behield het geloof. En dit geloof rechtvaardigt. God rechtvaardigt die 

uit het geloof van Jezus zijn. Rom. 3: 26. Hij blijft trouw aan God al is deze Hem ten vijand gewor-

den. Bezwijkt Zijn vlees en Zijn hart, zo blijft God de Rotssteen Zijns harten. Ps. 73: 26. En daarom 

Zijn deel in eeuwigheid! 

 

Nog slechts een ding moet vervuld worden, het „Mij dorst”. Maar bijna vlak daarop, nadat iemand 

Hem edik te drinken heeft gegeven, daarmee het woord van Ps. 69: 22 vervullend, klinkt de triomf-

kreet: „Het is volbracht”. Dat is het zegelied van Golgotha. De Vader keert terug. Hij heeft Zich ten 

zond- en schuldoffer gesteld, Hij kan nu rustig Zijn geest in ’s Vaders hand aanbevelen. 

 

Twee maal in zes uur klinkt op Golgotha de Vadernaam. Maar onder verschillende omstandighe-

den. De eerste maal als Hij overgegeven wordt vanwege onze zonden, de tweede maal in het voor-
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uitzicht Zijner opwekking vanwege onze rechtvaardiging. Nu zal het zijn: „Hij zal de dagen ver-

lengen en het welbehagen des Heren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid 

Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.”       P. 

 

Het begin van het mensdom (III) 

door S. van Mierlo 

D. De uitlegging der Schriftplaatsen over de schepping van de mens. 

1. Wanneer begon het mensdom? 

 

Op deze vraag geeft de Schrift twee antwoorden. Als het gaat over het mensdom in zeer brede zin 

(Gen. 1: 27), dan vindt men slechts een zeer vage aanduiding: de mens werd op de zesde „dag” ge-

schapen, wat, zoals we in een ander epistel gezien hebben, overeenstemt met het quartaire geolo-

gische tijdperk.  

 

Hieruit volgt dat deze aanduiding der schrift volkomen overeenstemt met het onderwijs der Antro-

pologie, dat spreekt over het bestaan van mensachtige wezens gedurende dit tijdperk, en dat beves-

tigt dat deze wezens zich, door hun geestvermogens, op duidelijke wijze onderscheiden van de die-

ren. 

 

Als het gaat over de eerste mens, in de volle zin van dit woord, identisch in lichamelijke structuur 

en in beschaving met het hedendaagse blanke ras, (Gen. 2: 7) dan vindt men een heel nauwkeurige 

aanduiding: het individu, Adam genaamd, werd 4000 tot 5000 jaren voor Christus geschapen. 

 

Welnu, we hebben gezien dat de Antropologie en de Archeologie er in overeenstemmen te leren dat 

het pas op het einde van het Neolithicum was, dus 4000 tot 5000 jaren voor Christus, dat er een ras 

ontstond dat volkomen overeenstemt met het onze, en dat in dezelfde algemene omstandigheden 

leefde. Er was toen een plotseling oprijzen (vergeleken met de honderden duizendtallen jaren der 

mensachtige wezens) van een nieuw type van mens: de eigenlijke Mens, de Adamiet. 

 

We mogen dus uit dit alles besluiten dat, indien we de aanduidingen der Schrift zo letterlijk moge-

lijk aanvaarden, er een volledige overeenstemming bestaat met de zekere aanduidingen der weten-

schap. Men zou mogen verwachten dat ieder mens ten zeerste getroffen zou worden door de juist-

heid der inlichtingen van een Boek dat méér dan 3000 jaren geleden geschreven werd. 

 

2. Waarin verschilde Adam van de reeds bestaande „mensen”? 

 

Volgens de Schrift is de mens, in het algemeen, geschapen naar Gods Beeld. Al wordt zelfs Adam 

een „levende ziel” genoemd (en heeft dus deel aan de wereld der stof en aan die van het „plantenle-

ven” en het „zinnenleven” of „dierlijke leven”) evenals het dier, toch onderscheidt hij zich van dit 

laatste door het deel hebben aan het ,,geestesleven”. Hij beschikte dus over hogere vermogens, die 

we kunnen aanduiden door het woord „geest”. 

 

De wetenschap leert ons dat de mensachtige wezens die voor het moderne mensenras bestonden 

reeds onderscheiden waren van de dieren, want ze konden vuur maken, vervaardigden van werktui-

gen, konden tekenen en schilderen en begroeven hun doden. Men moet ze dus deel laten uitmaken 

van het mensdom in brede zin verstaan. 

 

Waarin verschilde Adam dan van deze wezens, zelfs van de Homo sapiens? Zonder twijfel door het 

feit dat hij, in zijn oorspronkelijke toestand, meer volledig naar Gods Beeld gemaakt was dan de 

vroegere ,.mensen”. Dat wil zeggen dat zijn geest in hogere mate zijn normale vermogens bezat, 
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heersende over stof, ruimte en tijd. Later, na de val, had hij die vermogens grotendeels verloren en 

werd, zoals de vroegere „mensen” en ook wij, door de fysieke wereld beheerst. Een ongeschonden 

geest kent rechtstreeks en volkomen, zonder tussenkomst der zintuigen, en is in verbinding met an-

dere geesten. Doch de gevallen mens moet volledig steunen op de zintuiglijke gegevens om iets te 

kennen en om met anderen gemeenschap te hebben. 

 

We weten inderdaad dat God rechtstreeks tot Adam kon „spreken”, wat een bewuste geestelijke 

gemeenschap aanduidt tussen Geest en geest. Adam kon namen geven aan de dieren. Aangezien 

voor de ouden de naam de uitdrukking was van het wezen, betekent het geven van een naam, het 

volkomen kennen van het wezen. Om een naam te geven moest Adam dus over een bijzonder ken-

nisvermogen beschikken, boven het zuiver zintuiglijke uit en eigen aan de geest. 

 

Naar het stoffelijke leek Adam volkomen op ons en verschilde dus blijkbaar niet zeer veel van de 

Homo sapiens. Doch zijn lichaam had, voor de val, zijn volle levenskracht, zijn cellen waren niet 

aan vervlokking onderworpen en zo was hij niet blootgesteld aan ziekte. Daarom kon hij, zelfs na 

de val. nog veel langer leven dan wij. 

 

3. Op welke wijze schiep God Adam? 

 

In bovenstaande paragraaf A, schreven we reeds dat de Schrift ons niet leert op welke wijze, door 

welk fysiologisch proces, God Adam geschapen heeft. De Antropologie toont ons dat er voor Adam 

reeds wezens bestonden die zeer veel op hem leken, voor wat het stoffelijk lichaam betreft. 

 

Men kan hieruit besluiten dat de scheppende werking Gods, die reeds, naar gelang de uitwendige 

levensomstandigheden het toelieten, allerlei wezens voortgebracht had die meer en meer het eind-

doel nabij kwamen, en nu tenslotte dat doel bereikte toen Adam geformeerd werd. Een verdediger 

van een evolutietheorie zou zeggen dat er nog slechts een „mutatie” nodig was geweest om van de 

Homo sapiens tot Adam te komen. Doch dergelijke „mutaties”, die een werkelijke vooruitgang 

vormen, gebeuren niet door toeval. Ze worden veroorzaakt en bestuurd door de scheppende God. 

De meer volkomen geestelijke vermogens van Adam maakten overigens een dergelijke goddelijke 

inwerking noodzakelijk. 

 

De schepping van de mens kan dus aangemerkt worden als een langdurig proces, dat zich uitstrekt 

over honderden duizendtallen jaren en eindigde met de schepping van Adam, 4000 tot 5000 jaren 

voor Christus. Aangezien de Schrift geen leerboek van Antropologie is, doch tot hoofddoel heeft 

ons te leren wat nodig is voor onze behoudenis en Gods verheerlijking, houdt dit Boek zich daarna 

bijna uitsluitend bezig met de afstammelingen van Adam, namelijk met het eigenlijke, Adamieti-

sche mensdom. 

 

4. Welk waren de levensomstandigheden der Adamieten, na de val? 

 

De Schrift leert ons dat Adam, misbruik makende van zijn vrijheid en gedrongen door een onge-

rijmde hoogmoed, een zelfstandige positie heeft willen innemen, bewerende zelf te kennen wat 

goed en kwaad is. Hij heeft zich dus welbewust en vrijwillig geestelijk afgescheiden van de Bron 

van alle goed en van alle leven. Zijn geest, niet langer in gemeenschap met de Geest, heeft zijn 

vermogens grotendeels verloren en zijn lichaam zijn volle levenskracht. Aldus „gevallen” tot een 

bestaanswijze die op de onze gelijkt, had hij toch nog een meerdere voortreffelijkheid dan de Homo 

sapiens, al was het maar door wat hij zich herinnerde van zijn vroeger leven. Hij was verplicht te 

leven in een natuur die hem vijandig geworden was, en moest de aarde bebouwen om zich te voe-

den. Hij kon daarin beter slagen dan de pre-Adamieten. 

 

Toen hij uit de bijzondere plaats verdreven werd, de hof van Eden, die voor hem in Mesopotamië 
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voorbereid geworden was, vond hij, allereerst in het Oosten, een rijke aardbodem door water be-

sproeid. Zo kon zich dan zeer spoedig een jong, in verhouding, krachtig en vernuftig ras uitbreiden. 

Daar die mensen honderden jaren leefden, kon de gedurende die tijd opgedane ondervinding won-

deren uitwerken. 

 

Uit de Schrift blijkt dat de landbouw en de veeteelt zeer snelle vorderingen maakten, want Kaïn 

bracht reeds een offer van de vrucht des lands, en Habel van de eerstgeborene zijner schapen. (Gen. 

4: 3, 4). Zonder twijfel hebben de Adamieten ook de toen nog levende pre-Adamieten geleerd het 

land te bebouwen en dieren te kweken. De bevolking kon dus zeer snel toenemen in deze nieuwe 

levensomstandigheden, ook bevorderd door het betere klimaat van die tijd. 

 

Zo werd het dan nodig allerlei schuilplaatsen en, daarna, huizen te bouwen en vormden zich weldra 

dorpen en „steden”. We moeten er ons dan ook niet over verwonderen dat Henoch, zoon van Kaïn, 

een stad bouwde (Gen. 4: 17). Reeds waren enige honderden jaren verlopen en, rekening houdende 

met de lange levensduur van die eerste mensen en de betrekkelijk gunstige levensomstandigheden 

konden de bijeenwonende groepen spoedig belangrijk genoeg worden om “steden”te vormen. 

 

 
 

De Archeologie toont ons het bestaan van woningen op het einde van het Neolithicum, b.v. te Je-

richo, te Merzine en te Teil Hassuna. In deze laatste plaats heeft men in de oudste aardlagen de 

overblijfselen gevonden van verblijfplaatsen, werktuigen uit steen en been vervaardigd, stenen sik-

kels en allerlei aardewerk. Het leven organiseerde zich rondom een vuurhaard. Wat later kwamen 

de eerste bouwwerken, en kort daarna volledige huizen met kuilen voor het bewaren van graan. De 

figuur 2 toont een reconstructie van een dezer woningen dagtekenende van ongeveer 4000 jaren 

vóór Christus. 

 

We kunnen begrijpen dat de Bijbelse verhalen over de snelle ontwikkeling der Adamieten vroeger 

velen verwonderd, of zelfs zeer sceptisch gestemd hebben. Doch nu blijkt het dat de feiten dit won-

der bevestigen. De opgravingen verplichten ons alle aanduidingen der Schrift steeds meer letterlijk 
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op te vatten. 

 

De lezer zal er zich dus rekenschap van kunnen geven dat de uitlegging der Schriftplaatsen die han-

delen over 't begin van het mensdom geen grote moeilijkheden opleveren als men slechts goed re-

kening houdt met al de opgaven van het vraagstuk, en als men met zorg de dingen onderscheidt die 

verschillen. Zo is het in het tegenwoordig geval nodig goed in te zien dat Gen. 1: 27 spreekt over 

het mensdom in brede zin genomen, en dat Gen. 2: 7 alleen spreekt over het begin van het eigenlij-

ke, Adamietische mensdom. 

 

Dit onderscheid wordt overigens door de Schrift zelf aangegeven, want, na het vermelden van de 

schepping van het mensdom in het algemeen, en juist voor er sprake is van Adam, vermeldt Gen. 2: 

5 een der voornaamste kenmerken van de tijden voor het einde van het Neolithicum: „er was geen 

mens geweest, om de aardbodem te bouwen”. 
 

Uit dit alles blijkt ook zeer duidelijk dat we hier niet te doen hebben met twee verhalen der schep-

ping in het algemeen, zoals de moderne kritiek beweert, maar dat Gen. 2 in het bijzonder spreekt 

over een afzonderlijk individu, die door God in zeer bijzondere levensomstandigheden geplaatst 

werd. Verre van hier te moeten denken aan een gebrekkige samenvoeging van twee „documenten” 

door een onhandige „uitgever”, bezitten we een door God ingegeven tekst van buitengewone histo-

rische juistheid en waarde. 

 

5. In welke plaats begon ons mensdom? 

 

Volgens de Schrift plaatste God Adam in de „hof van Eden”, een woonplaats die bijzonder voor 

hem ingericht was. Eden bevond zich „ten Oosten”, d.w.z. ten Oosten van de plaats waar het ver-

haal geschreven werd. De vermelding van de rivieren Frath (of Euphraat) en Hiddekel (Tigris) toont 

duidelijk aan dat het de streek van Mesopotamië betreft. Toen de Here God Adam uit zijn woon-

plaats dreef „om de aardbodem te bouwen”, stelde Hij „cherubim tegen ’t oosten van de Hof van 

Eden” (Gen. 3: 24). Hieruit kunnen we besluiten dat Adam zich naar het Oosten begaf, namelijk in 

de richting van de Iranese hoogvlakte. Dit wordt bevestigd door Gen. 4: 16 waar we lezen dat Kaïn 

woonde „in het land Nod, ten oosten van Eden”. Volgens de Schrift zou het Adamietische ras zich 

dus waarschijnlijk in Iran verder ontwikkeld hebben. Vandaar konden zich groepen verspreiden 

over Mesopotamië, de streken der Middellandse zee, Europa en Afrika. De Archeologie schijnt tot 

dezelfde algemene conclusies te komen in verband met de postneolithische mensheid. 

 
(De Egyptische beschaving is niet zo oud als men soms gedacht heeft. Vele egyptologen aanvaarden nu dat de eerste 

dynastie ongeveer 3000 jaren vóór Christus begon. 

Voor wat China betreft, schrijft W. F. Albright, blz. 5 van zijn werk From the Stone Age to Christianity: „Vergelijkende 

archeologische onderzoekingen hebben met steeds meerdere duidelijkheid getoond dat bijna al de voornaamste elemen-

ten der Chinese beschaving in verschillende tijdsperioden vanuit het Westen doorgedrongen zijn, zodat de uitnemende 

Sinologist C. W. Bishop met recht de Chinese beschaving kan noemen: „een beschaving door osmose”. En op blz. 6: 

„Archeologische opzoekingen hebben dus, boven allen twijfel, vastgesteld dat er geen brandpunt van beschaving op 

aarde bestaat dat in oudheid en werkzaamheid kan vergeleken worden met het bekken van het oosten der Middellandse 

zee en de streek die zich ten oosten daarvan uitstrekt, namelijk de „vruchtbare halvemaan” van Breasted. Andere be-

schavingen der Oude Wereld waren allen afhankelijk van dit beschavingscentrum, of werden er zeer door beïnvloed; 

alleen de Nieuwe Wereld was volkomen onafhankelijk.” ) 

 

 

Besluit. 

 

We hebben op tamelijk beknopte wijze eerst onderzocht hoe, als men de Schrift door de Schrift 

uitlegt, men tot de conclusie komt dat men in dit Boek niet moet zoeken op welke wijze God de 

mens schiep, en dat er een ruim veld voor de wetenschap overblijft om ons hierover méér te leren. 
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Verder hebben we gezien dat de aanduidingen der Schrift aangaande het begin van het mensdom, 

verre van fabels of legenden zijn, en niettegenstaande de noodzakelijkheid de voornaamste feiten 

voor te stellen op een wijze die gemakkelijk te begrijpen is voor de mensen van goede wil van alle 

tijden, van grote historische betekenis en waarde zijn. In het bijzonder, voor wat betreft het begin 

van het eigenlijke mensdom, bestaat er een volkomen overeenkomst tussen de gegevens der Schrift 

en die der wetenschap. 

We zijn ons zeer goed bewust van het feit dat men ernstige bezwaren kan opwerpen tegen het be-

staan van mensen voor Adam. We willen deze zaak dan ook uitvoerig onderzoeken in het Aanhang-

sel. 

 

Kort verslag van een toespraak van Abram Poljak,  

gehouden te Parijs. 
 

In een paar nummers van Uit de Schriften hebben we een en ander medegedeeld over de Joods-

Christen Gemeenschap en over een van haar vooraanstaande mannen: Abram Poljak. 

 

A. P. heeft een reeks toespraken gehouden in meerdere landen. In Frankrijk sprak hij te Straatsburg 

en te Nancy, en op 4 Juni te Parijs. We hadden het voorrecht hem daar te ontmoeten en aan te ho-

ren, te midden van een 400-tal belangstellenden van allerlei christelijke richting. 

 

De Heer R. Chasles, die een twintigtal jaren geleden, vooral door onze geschriften, tot een visie van 

de leer der bedelingen gekomen is en ze nu zelf door middel van lezingen en geschriften bekend 

maakt, sprak enige inleidende woorden over Israëls herstel en de Joods-Christen Gemeenschap, 

geheel in lijn met ons. 

 

Daarna gaf de Heer P. Diebold, die een der vertegenwoordigers der Gemeenschap is voor Frankrijk, 

enige inlichtingen over het leven van A. P., Geboren in Rusland, ontvluchtte hij de Jodenvervolging 

aldaar en leefde in Duitsland als journalist. Hij werd onder het Hitler-regiem geïnterneerd en ter 

dood veroordeeld. Toen hij in de gevangenis op de uitvoering van het vonnis wachtte, sprak God tot 

hem en hij keerde zich tot zijn Messias. Ondertussen bleek het echter dat, volgens de theorie der 

Nazi’s, de afmetingen van zijn schedel niet toelieten hem aan te merken als behorende tot het Jood-

se „ras”. Hij werd dus niet gedood, maar bleef gevangen. Later kon hij naar Frankrijk vluchten. 

 

Verwijzende naar de woorden van Gamaliël in Hand. 5: 38, 39, zei A. P. dat ook in het geval der 

Joods-Christen Gemeenschap de geschiedenis zou uitwijzen of ze uit God is of niet. Al wat hij doet 

is zijn visie bekend maken. Hij laat het aan ieder over voor zichzelf overtuigd te worden door God. 

Hij zelf is tot de volle overtuiging gekomen dat Israël, als Gods uitverkoren natie, nog een belang-

rijke rol te vervullen heeft, want God verandert zijn voornemen niet om van Israël een koninklijk 

priesterdom te maken. Een Jood moet dus Jood blijven en al de Joodse inzettingen volgen (in een 

nieuwe geest) al gelooft hij in Christus. Hij moet dus niet in een Kerk der volken opgenomen wor-

den. Er is echter, naar de geest, geen scheiding tussen christenen en hij blijft in geestelijke gemeen-

schap met alle ware christenen, zij die geheel Gods Woord aanvaarden. 

 

A. P. (en de Joods-Christen Gemeenschap, die de eerste kern van het bekeerde Israël vormt) komt 

nu in conflict met zowel de Joodse als met de Christelijke theologen. De eerste zeggen dat hij geen 

Jood meer is, de anderen dat hij geen Jood mag blijven. Doch ze kunnen de feiten niet loochenen: er 

bestaat reeds een staat Israël (het grootste politieke wonder) en er is nu ook een nieuwe Joods-

Christen „synagoge”, de voorloper van het bekeerde Israël. Men komt terug tot de toestand van de 

tijd der Handelingen, waar er gedurende lange jaren alleen Christen-Joden waren. De profetieën 

komen tot vervulling. 
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Deze theologen en hun volgelingen komen nu voor de vraag of ze niet tegen God strijden. Poljak 

getuigt, God moet de mensen overtuigen. Het is geen kwestie van discussie, doch van geloof en 

visie, door Gods genade. 

 

Hij steunt op de Schrift, die hij als Gods Woord aanvaardt. Gelooft men niet in de ingeving der ge-

hele Schrift, dan kan men ook geen juiste visie hebben. Hij aanvaardt dus alle wonderen en erkent 

als centraal feit het bloed op Golgotha. Hij gelooft in de opstanding en in Christus’ wederkomst op 

aarde onder dezelfde omstandigheden als tijdens zijn hemelvaart. Paulus is de grootste leraar van 

het christelijk geloof. Op de ruïnen der tegenwoordige wereld wordt het messiaanse Koninkrijk op-

gericht. Hij gelooft zowel in een Koninkrijk in de hemelen als in een Koninkrijk op aarde. Er kan 

geen blijvende wereldheerschappij bestaan van een Hitler of een Stalin, want God wil Christus als 

Koning op aarde. De mensen, inbegrepen de Joden, zijn door hun ongeloof oorzaak van de komst 

van Hitler en Stalin, die God als een oordeel gebruikt, zoals Nebukadnézar, tot op Armageddon. 

Dan zal Israël Christus zien en, zoals Paulus op de weg naar Damascus, zich tot Hem keren, berouw 

hebbende over hun schuld. 

 

Het is nu de taak van de Joods-Christen Gemeenschap te getuigen, het Evangelie van het Koninkrijk 

op aarde te verkondigen en te bidden voor de wederkomst van Christus. Dan komt het einde dezer 

wereld. Of de mensen het geloven of niet, al wordt Israël tot het uiterste vervolgd, God zal zijn Ko-

ninkrijk oprichten. 

 

Als antwoord op sommige vragen, voegde A. P. er nog bij dat hij in water gedoopt werd, maar 

vooral waarde hecht aan de geestesdoop en geloof in de hele Schrift. Hij werkt niet in de Synagoge, 

maar de Joods-Christen Gemeenschap is een nieuwe Joods-Christen Synagoge. 

 

Twee invloedrijke rabbijnen werden door hem tot Christus geleid: Daniël Zion, die nu in de Joodse 

Synagoge werkt, en Zoli, de opperrabbijn te Rome, die in Roomse middens werkt.  

 

De grote meerderheid der toehoorders, reeds door de Heer Chasles voorbereid, toonden hun in-

stemming met A. P, ’s boodschap door langdurige toejuiching. 

 

Men ziet dus dat de feiten de waarheid bevestigen van wat UIT DE SCHRIFTEN nu bijna 25 jaren 

verkondigt inzake Israëls nationaal en godsdienstig herstel: de Christen-Jood moet al de inzettingen 

blijven waarnemen. De natie Israël zal een koninklijk priesterdom zijn. Op nationaal en ceremonieel 

gebied is er scheiding tussen de Christen-Joden en de andere christenen, al is er in Christus geen 

scheiding. 

 

We menen dat onze Schriftuurlijke „theologie” de Joods-Christen Gemeenschap zal kunnen helpen 

in haar zware strijd en we hopen dat menig christen ook geholpen zal worden om door God over-

tuigd te worden dat de richting der Joods- Christen Gemeenschap overeenstemt met Gods Voorne-

men.            S.v.M. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 28. 

 

,,Ik, Paulus, zeg u”. 

 

Wat zegt hij? Dat wie zich onder de Galatiërs laat besnijden, van Christus geen nut zal hebben. Dan 

heeft men aan Christus niets meer. Dit is zijn antwoord aan hen die leerden: „Indien gij niet besne-

den wordt naar de wijze van Mozes, kunt gij niet behouden worden”. Hand. 15: 1. En wie zich laat 

besnijden, is verplicht de gehele wet te onderhouden. Men kan maar niet willekeurig het ene gebod 

houden en het andere terzijde stellen. Wie in één struikelt, is schuldig aan alle. Jak. 2: 10. Als de 



Uit de Schriften 1952 Pagina 87 
 

Galatiërs de besnijdenis aanvaarden, maken ze zich tot Israëlieten. Heidenen konden immers zo bij 

Israël ingelijfd worden. Ex. 12 Num. 9. Willen ze dit, goed, dan betuigen ze hiermee dat ze door de 

wet, door de onderhouding van haar voorschriften, gerechtvaardigd willen worden. Maar dan staan 

ze buiten de genade die Christus aangebracht heeft. Dan vervallen ze daar van. Dan is het alsof zij 

van Christus niets weten. Dan verloochenen zij hun geboorte van Boven en de toegerekende gerech-

tigheid van Christus. 

 

„Christus is u ijdel geworden” zegt St. Vert. IJdel is: leeg, zonder inhoud. Het Griekse woord drukt 

iets anders uit. Er staat: katargeo, letterlijk: neer-werken. Dat is: geheel buiten werking stellen. De 

St. Vert. vertaalt dit vaak door: te niet doen. (Rom. 3: 3, 31; 6: 6; 1 Kor. 1: 26; Ef. 2: 15; 

2 Tim. 1: 10 e.a.). 

 

,,Te niet doen” betekent niet: vernietiging. Rom. 3: 31 luidt: „Doen wij dan de wet te niet door het 

geloof?” Dit wil niet zeggen: Vernietigen we dan de wet. Zo ook in Rom. 6: 6: „opdat het lichaam 

der zonde (d.i. waarmee we de zonde bedrijven) te niet gedaan worde”. Dit lichaam wordt niet 

vernietigd maar de werking der zonde wordt opgeheven; het vervolg luidt dan ook: „opdat wij niet 

meer de zonde dienen”. Er staat niet: opdat we geen lichaam meer zouden hebben. Het sterfelijk 

lichaam wordt immers eenmaal levend gemaakt. Rom. 8: 11. Het ijdel worden van Christus in Gal. 

5 betekent ook niet: Christus is voor u vernietigd, maar Christus is voor u buiten werking gesteld; 

door de besnijdenis te aanvaarden komt u buiten Christus’ werk te staan en staat u buiten Zijn gena-

de. 

 

Los van Christus, buiten de genade. 

 

In de genade zijn sferen, graden zoals die er zijn in het licht, in de warmte. Niet overal is er even-

veel licht en warmte. Zo ook in de genade. Joh. 1:16 zegt dat men ontvangen kan genade voor ge-

nade. Dat is: de ene genade in plaats van de andere. Vs. 17 licht dit toe: „Want de wet is door Mo-

zes gegeven, dit was reeds een genadegave, en de waarheid is door Jezus Christus geworden”,  dit 

was een veel rijkere gave. Als Paulus nu zegt dat de Galatiërs door zich te laten besnijden los van 

Christus worden en buiten de genade komen te staan, kan dit niet betekenen dat zij voor eeuwig 

verloren gingen, want ook de wet, waarin zij wensten te gaan staan of waartoe zij overhelden, was 

een zekere genade. Maar zij vallen dan uit de genade die Christus heeft aangebracht en dit is een 

veel rijkere dan die er door de gave der wet is. 

 

Wie de wet wil gaan houden, komt in een andere sfeer, In die van Israël. Dan deelt hij ook in Israëls 

lot. Houdt hij de wet, dan is hij rechtvaardig en zal hij in de toekomende eeuw de aarde erfelijk be-

zitten. Ps. 37, dat is ook genade maar niet de rijkere genade van Christus die een Vaderhuis geeft en 

een hemels lichaam. En bovenal Zijn gerechtigheid. 

 

Uit een en ander blijkt dat wet en genade samen kunnen gaan. Eenmaal zal Israël begenadigd wor-

den, ontvangt het de Geest der genade en der gebeden, Zach. 10: 10 en zal het Gods wet in het hart 

ingeschreven krijgen. Ez. 36, Jer. 31. Maar ook zal het de wet onderhouden. Ez. 40-46, Jes. 66 enz. 

In de Handelingentijd onderhielden de Apostelen de wet. Ze gaan tempelwaarts, Hand. 2: 46; 3: 1. 

En Paulus was de Joden een Jood. 1 Kor. 9: 20. Wet en genade strijden niet met elkaar. Het is zo dat 

er genade gegeven moet worden om de wet recht te kunnen volbrengen. Maar deze sfeer van gena-

de behoort, als we zo mogen zeggen, tot de gematigde luchtstreek der genade. Buiten en boven haar 

is daar de warme luchtstreek van die genade. Dat is die waarover Paulus in Galaten en Romeinen 

spreekt. Nu kan men niet in twee luchtstreken tegelijk zijn. Wie in de gematigde is, kan niet in de 

warme zijn. En omgekeerd, wie uit de warme uitgaat, komt in de gematigde, is daarmee uit de 

warmte der eerste. Wie de wet wil gaan doen, na eerst de hogere genade gehoord te hebben, vervalt 

van die genade en komt los van Christus. Deze is Hem ijdel geworden, heeft geen vat meer op hem, 

is voor hem buiten werking gesteld. 
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Toekomstige, volle en openbare rechtvaardiging. 

 

Er is een geestelijke en een openbare rechtvaardiging. Nadat we van Boven geboren zijn en er toe 

geleid zijn met Christus gekruisigd te worden, te sterven en met God verzoend te worden, zijn we 

geestelijk gerechtvaardigd. Dan wordt ons Christus’ gerechtigheid als de onze toegerekend. Om 

niet. Rom. 3: 24. Dit alles is in de geest, in het geloof. We vervolgen dan onze levensgang en zullen 

hoewel we der gerechtigheid moeten leven en onze leden tot wapenen van die gerechtigheid moeten 

stellen, nog wel eens, ja, zeker meer dan eens, helaas, zondigen. Wij mogen echter weten dat al on-

ze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus. (Ef. 1: 7)  

Door Rechtvaardiging wil niet zeggen tot rechtvaardige maken, ook niet alleen rechtvaardig verkla-

ren, maar ’t is een positie in Christus verkrijgen die we tot dan toe niet hadden. Rechtvaardiging is 

iets van ’t geloof, van ’t meer omvatten van wat in Christus is, het tot in Christus komen. We kun-

nen ook zeggen: Het is de Geest die ons van de rechtvaardiging een onderpand geeft. Het onder-

pand is de rechtvaardiging zelve nog niet. Deze volgt pas later. Dan worden we publiek en ten volle 

als rechtvaardigen gesteld. 

 

Dat geschiedt bij de meesten in de opstanding, bij anderen door levendmaking van het sterfelijk 

lichaam. Dan valt de oude mens geheel weg en is er alleen de nieuwe mens in gerechtigheid. In 

geest, ziel en lichaam. In deze zin is de rechtvaardiging of de gerechtigheid (zelfde woord in het 

Grieks) toekomstig. Hierop wijst Gal. 4: 5: „Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof 

de gehoopte gerechtigheid”. De geestelijke is er nu, de volle naar geest ziel en lichaam, tevens de 

openbare voor de wereld, is toekomstig.        P. 
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Uit de Schriften 

DEEL XXIV No. 9 SEPTEMBER 1952 

Tot nuttige Stichting 

Nr. 9. 

HEILIGING I 

Want dit is de wil van God, uw heiliging.  1 Thess. 4: 3. 

 

De term „heiligmaking” is door de St. Vert. in gebruik gekomen, maar heeft het Grieks niet. Dit 

spreekt van „heiliging”. zoals men weet betekent dit niet tot zondeloze maken, al zal men door de 

heiliging zeker steeds minder zonden doen, maar: afzondering van het zondige, negatief, en het zich 

steeds meer Gode ten dienste stellen, positief. 

 

Een van Gods methoden tot heiliging des levens is het geven van een hoop. De hoop is gericht op 

een Persoon, op Christus als fundament, maar tevens op een of meer beloften die in Hem hun ver-

werkelijking vinden. Christus behoudt niet alleen, maar openbaart zich in Zijn deugden voor hen die 

niet bij de behoudenis blijven stilstaan en slechts die snaar kunnen tokkelen om hun geestelijke 

blijdschap te uiten. Hij wil meer geven. Zoals Hij Zich nader openbaarde aan de Samaritaanse 

vrouw en aan de blindgeborene, zo belooft Hij ook dat zij die Hem liefhebben en die Zijn woord 

bewaren, door Zijn Vader geliefd zullen worden en Hij en Christus tot hem zullen komen om wo-

ning bij hem te maken, Joh. 14: 23. M.a.w.: zij zullen zich breder en dieper aan zodanige openba-

ren. 

 

Dit beginsel werkt ook door in de Paulinische Brieven. Als men in Christus Jezus is, wordt Deze tot 

wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. 1 Kor. 1: 30. En als men de heerlijkheid des 

Heren aanschouwt die als in een spiegel weerkaatst wordt, wordt men naar datzelfde beeld in ge-

daante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Kor. 3: 18. Dit alles nu geschiedt door het deel 

krijgen aan of vatten van een der hopen of verwachtingen die in Christus gegeven zijn. 

 

Christus is de Hoop in meer dan één opzicht. Hij is de hoop der volken (Jes. 25: 9), de hoop van 

Israël (Hand. 28: 20), de hoop van hen die het Vaderhuis zullen beërven (Joh. 14: 1-3, 2 Kor. 5 en 1 

Thess. 4) en de hoop der roeping van God die Boven is (Fil. 3: 14). God is vrij ons tot deze of die 

hoop te roepen maar als de gegeven hoop eenmaal in het oog gevat is, moet zij de gelovige dringen 

ja als het ware dwingen tot heiliging, dat is zich positief steeds weer Gode ten dienste te stellen door 

in de positie waarin men gesteld is Gode waardig te wandelen en negatief zichzelf te reinigen van 

zonde en al wat de doorwerking belemmert (1 Joh. 3: 3. Hebr. 12: 1). 

 

Ook de bedeling der Verborgenheid kent deze heiliging. Wel komt dit woord niet in de Gevangen-

schapbrieven voor maar de zaak zelf wordt juist in Efeze en Kolossensen zo breedvoerig uiteen 

gezet zoals in de anderen niet gebeurt. Men leze Ef. 4-6 en Kol. 3 en 4 en men zal zien hoe de heili-

ging in de praktijk uitgewerkt moet worden. Ze houdt ten nauwste verband met een wandel waardig 

der roeping waarmede men geroepen is. Wij verwijzen de lezers daarnaar en geven hen in overwe-

ging na het lezen van dit stuk ter inleiding Gods Woord voor zich te nemen en aan de hand daarvan 

de weg ter heiliging opnieuw als in tekening na te gaan en die in de praktijk zich al oefenend te be-

wandelen. Want ,,dit is de wil van God, uw heiliging”.      P. 
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De biddende Zoon Gods 

No. 51. 

3.- Het laatste woord. 
 

Het laatste kruis- het laatste levens- het laatste gebedswoord van de dagen Zijns vleses is het: „Va-

der in Uw handen beveel ik mijn geest.” Dit riep Hij met grote stem. Zijn: „Mij dorst” was zacht 

en klagend, Zijn: „Het is volbracht” klonk in kracht. Maar Zijn „Vader, in uw handen beveel ik 

mijn geest” is een geroep met grote stem Lk. 23: 46. Hij roept Zijn sterven uit. Meestal spreken 

mensen, als zij sterven, in zwakke en gebroken klanken, anderen gaan over in gemurmel der lippen. 

Maar Christus roept Zijn woorden uit. 

 

Het laatste kruiswoord is weer een psalmwoord: Ps. 31: 6. Vlak daarop volgt: „Gij hebt mij verlost, 

Jaweh, Gij God der waarheid.” Welk een verwachting der toekomst. Tot hiertoe is Hij in de han-

den der zondaren geweest. Onuitsprekelijk veel heeft Hij geleden. De kruisdood is een der wreedste 

die men heeft uitgedacht. Naakt daar hangend; zijn de leden pijnlijk uiteengerekt en gespannen; de 

geringste beweging doet pijn aan al de gewonde delen. Het bloed in zijn vrije omloop gestuit, wordt 

in hart en longen samengeperst en klopt zwaar in het neerhangend hoofd. De wonden aan hoofd en 

rug, handen en voeten, bloeden niet meer maar branden als vuur. De aderen zwellen pijnlijk op een 

de koortsgloed doortrekt het gehele lichaam, afgewisseld met koude rillingen des doods. En zo 

kwam, dikwijls pas na meerdere dagen, het einde. Maar bij Christus is dit er reeds na zes uur. Daar-

om verwonderde het Pilatus zo dat Hij reeds gestorven was. 

 

Zijn sterven is een daad, de laatste daad van Zijn leven in het vlees. Hij wil sterven. En ook in dit 

stuk van Zijn wil zijn wij gerechtvaardigd want wie gestorven is, is, gerechtvaardigd van de zonde. 

Hij legt Zijn leven vrijwillig af als gebod des Vaders. Zijn sterven is daarmee reeds een zegepraal 

over de dood. Hij sterft met God. De wil des Vaders en die des Zoons vallen hier volkomen samen, 

De Vader heeft Hem ook hierin lief, omdat Hij zijn leven aflegt om het weder te nemen. Joh. 10: 

17, 18. 

 

Welk een sterven. Geen wonder dat de hoofdman, getroffen door de majesteit er van uitriep: 

,,Waarlijk deze mens was Gods Zoon”. De zon breekt weer door de slagschaduwen heen, maar ’n 

aardbeving doortrilt de grond, steenrotsen scheuren, graven openen zich, het laatste voorspel van 

wat binnenkort met Zijn eigen graf zal geschieden. Hij heeft Zijn levensprogramma vervuld. Als 

jongen van twaalf jaar klonk het: ,,Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns Vaders?” En 

nu Hij sterft is het met de Vadernaam op de lippen en van de Vaderwil ten volle verzekerd. Hij 

sterft zoals Hij geleefd heeft. Hij leefde Gode, Hij stierf Gode. Eerlang zal God de uitnemende 

grootheid Zijner kracht doen inwerken en Hem uitvoeren uit het graf om eindeloos Gode te leven. 

En dan weerklinkt die Vadernaam andermaal. Joh. 20: 17. 

 

4. Het kruis van Christus. 
 

We menen er wel aan te doen het voorafgaande aan te vullen met het onderricht dat de Geest ons 

over de diepere betekenis van Christus’ bloed en dood geeft. Horen we in de Psalmen Christus’ 

uitingen, vooral in Paulus’ Brieven horen we Gods gedachten over het volbrachte werk. We willen 

daar van iets nagaan. 

 

Paulus vermeldt, als we Hebreeën mee rekenen, het kruis 10 maal, (1 Kor. 1: 17, 18; Gal. 5: 11; 6: 

12, 14; Ef. 2: 16; Fil. 2: 8; 3: 18; Kol. 1: 20; 2: 14; Hebr. 12: 2; „kruisigen” 8 maal (1 Kor. 1: 13, 23; 

2: 2, 8; 2 Kor. 13: 4; Gal. 3:1; 5: 24; 6: 14). 

Christus, de Gekruisigde, is de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die 

behouden worden is het kruis een kracht Gods. 2 Kor. 1:18, 23. In Christus was God de wereld met 
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Zichzelf verzoenende, 2 Kor. 5: 19. De wereld was Gode vijandig. Zij verzette zich tegen God, ja 

haatte Hem omdat haar werken boos waren en die van God rechtvaardig. Maar God trad die wereld 

in Zijn liefde tegemoet en ging zo ver dat Hij in Christus Zich onder het recht over de zonde plaats-

te, het oordeel over Zich liet gaan, al de ongerechtigheden op Zich deed aanlopen, in die onge-

rechtigheden geheel werd ondergedompeld maar daarin niet onderging maar de mogelijkheid schiep 

alle zonde uit te wissen als een nevel en ze wit te maken als sneeuw. Aan het kruis werd het hand-

schrift, de schuldbrief der zonden weggenomen, uitgewist, Kol. 2: 14, daar werd Christus tot zonde 

opdat wij rechtvaardigheid Gods in Hem konden worden. Was de vleeswording reeds een ontledi-

ging, het kruis was ’n diepe vernedering. Christus hing daar aan het schandhout. Hij werd door 

zwakheid gekruisigd 2 Kor. 13: 4. Maar er werd ook nog iets anders gekruisigd: de wereld, Gal. 6: 

14. God openbaarde aan het kruis wat de wereld in Zijn oog verdiende: vernederd en veracht, ver-

foeid te worden, onder te gaan. Dit kon alleen het kruis aantonen. 

 

God heeft aan Israël in de woestijn het kruis afgeschaduwd in de koperen slang, opgericht op een 

paal. Deze slang, gelijkend op de vurige slangen, typeert Christus in Zijn reine natuur. Hij werd de 

mensen gelijkend, maar was geen zondaar. Maar deze slang werd verhoogd. Ze is type van het kruis 

waaraan de Zoon des mensen verhoogd is. Joh. 3: 14. Christus’ kruis is een bewijs voor Zijn Messi-

asschap. Geen enkele profeet is gekruisigd. Ze konden gestenigd worden of anderszins gedood, 

maar het kruis was aan Israël onbekend en pas door de Romeinse overheersing was het mogelijk dat 

Christus er aan genageld werd. Daaraan is Christus verhoogd, boven de aarde gehangen. Maar ook 

in figuurlijke, wil men, in geestelijke zin, is Hij er aan verhoogd. Hij werd door zwakheid gekrui-

sigd maar Zijn zwakheid, d.i. Zijn bestaan in de dagen Zijns vleses, is tevens een bewijs van Zijn 

uniekheid: alleen Hij is zo verhoogd in Israël. Want alleen Hij was de zondeloze en alleen Hij kon 

zo verhoogd worden dat Zijn tot vloek making tevens Zijn hoge onderscheiding bewees. Wonderlij-

ke paradox. 

 

Het kruis is in nog meer opzichten een paradox: God in Christus een wereld met Zichzelf verzoe-

nende, kruisigt tegelijk die wereld voor Hem. Dit is omdat hier gerechtigheid en liefde, oordeel en 

genade elkaar ontmoeten. Christus hangt daar niet als een martelaar maar als de wereldzonde waar-

over God terecht toornt. En anderzijds hangt Hij daar als Een door Wie God zijn liefde openbaart, 

omdat dit de enige weg is voor God om vrede te maken en Zijn genade, Zijn onverdiende liefde, te 

doen uitvloeien. Christus draagt onze zonden op het hout volgens 1 Petrus (2: 24) om ze in Zichzelf 

op te heffen. In Hem wordt de nevel der overtredingen en de wolk der zonde opgelost, Jes. 44: 22 

en 43: 25. Het oplossen van nevel en van een wolk kan alleen door de warme zonneschijn. In de 

gloed van Gods toorn die is de liefde tot Zijn gerechtigheid en de handhaving van Zijn heerlijk We-

zen, wordt Christus als verteerd in de Godsverlating. Maar daardoor wordt de zonde opgelost en 

gerechtigheid aangebracht. De nevel der overtredingen, de wolk der zonde, wordt omgezet in helde-

re klare rechtvaardigheid, waardoor de Zon der liefde in heerlijkheid haar stralen doet schijnen. Tot 

zonde gemaakt, worden wij gerechtigheid Gods in Hem. 

 

Die gerechtigheid verkrijgen we als we door de toeleiding des Geestes mogen geloven, dat wij daar 

mede gekruisigd zijn. Gal. 2: 20: dat daar onze oude mens gekruisigd is, Rom. 6: 6. En waar deze in 

ons vlees telkens de kop weer opsteekt doordat we niet voortdurend Christus in ons laten leven (wat 

Paulus deed, Gal. 2: 20), moeten we de leden van die oude mens die nog op aarde zijn doden. In de 

kern is hij gedood door Christus, in zijn leden leeft hij nog in ons vlees. De wortel is dood, de tak-

ken lopen door de kracht die er nog in heerst, wel eens of meermalen uit. Die moeten nu gedood 

worden: ,.Doodt dan uw leden”. 

 

Nu kunnen we iets van Paulus woord verstaan over het roemen in het kruis van onze Here Jezus 

Christus. Dit bevrijdt ons van de wereld al vindt deze dit een ergernis en dwaasheid. Wij zijn der 

wereld gekruisigd. Voor haar hangen wij als het ware mede aan het kruis. Maar ze verstaat niet 

welk heil dit ons toebrengt: het is niet minder dan om hier reeds in beginsel, later in volkomenheid 
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de gerechtigheid Gods te bezitten. Laat ons dan blijven zien op de Overste Leidsman en Voleinder 

des geloofs, die het kruis heeft verdragen, de schande veracht en die nu gezeten is in Gods Rechter-

hand.             P. 

 

Het ontstaan van het Mensdom 

door S. v. M. 

AANHANGSEL 

De Pre-Adamieten. 

 

Als men de oude mensachtige wezens, waarbij de Homo-sapiens, aanziet als behorende tot het men-

senras, in brede zin genomen, dan zijn die wezens „pre-Adamieten”. 

 

Het begrip ,,pre-Adamiet” bestaat sinds lange tijd. Don Calmet verwijst er naar in zijn Dictionnaire 

de la Bible van 1730, en vermeldt dat Clement van Alexandrië er over sprak in zijn boek over de 

Hypotyposes. Juliaan de afvallige geloofde aan hun bestaan. Mohammedaanse schrijvers spreken er 

over, en die gedachte schijnt in het Oosten zeer verspreid te zijn. Ook de joodse geschriften hande-

len er over. 

 

Sommige oude theologen, zoals F. Diekamp, stemden er in toe dat er mensen leefden voor Adam. 

Men weet overigens dat La Peyrère uitvoerig over de pre-Adamieten geschreven heeft, doch zijn 

opvatting, volgens dewelke alleen de Joden zouden afstammen van Adam, (en de Heidenen dus van 

de pre-Adamieten) kan niet aanvaard worden. Het is echter voor ons van meer belang na te gaan 

wat de Schrift over dit onderwerp leert. Daar ze in enkele bladzijden samenvat wat er voor Adam 

gebeurde en daar ze geen leerboek van Antropologie is, mag het ons niet verwonderen er geen uit-

voerige inlichtingen te vinden over de Neanderthalers, CroMagnons enz. Alle aandacht is samenge-

trokken op Adam en zijn nakomelingen, dat wil zeggen op de eigenlijke mensen. 

 

De Schrift zegt echter niets dat in strijd zou zijn met het bestaan der pre-Adamieten. We kunnen 

zelfs verder gaan en volhouden, zoals we dat in de voorafgaande studie gedaan hebben, dat Gen. 1: 

26, 27 betrekking heeft op de mensheid in brede zin verstaan, die ook de pre-Adamieten omvat. 

 

Van af het tweede hoofdstuk spreekt dit Boek alleen over een bijzonder individu, Adam, en over 

zijn nakomelingen, dus over het mensdom in nauwere zin. Uit de Schrift blijkt dat God Adam van 

tussen een bestaand ras heeft uitverkoren, hem bijzondere geestvermogens heeft toebedeeld en hem 

geplaatst heeft in bijzondere levensomstandigheden, ten einde een bijzondere opdracht uit te voeren. 

 

Dit was slechts het begin van een hele reeks uitverkiezingen. Inderdaad, in de groep der Adamieten 

waren het vooral de Sethieten die in aanmerking kwamen, dan Noach en zijn afstammelingen, Sem 

en de Semieten, Abraham en de Abrahamieten, en ten slotte Israël, waaruit Christus, de bij uitne-

mendheid Uitverkorene. We hebben dus de volgende voorstelling: 

De schepping in het algemeen Het mensdom in algemene zin Adam en zijn afstammelingen Seth en 

de Sethieten Noach en de Noachieten Sem en de Semieten De Abrahamieten Israël Stam van Juda 

Huis van David CHRISTUS 

 

Het is zeker van het grootste belang rekening te houden met dit algemene plan als men de Schrift 

wil begrijpen. Dan loopt men geen gevaar meer op het mensdom in het algemeen, de tijdsopgaven 

toe te passen betreffende Adam; dan begrijpt men dat Genesis niet van de Negers of de Mongolen 

spreekt; dan ziet men in dat de Zondvloed slechts een klein deel der aarde en van het mensdom be-

trof (namelijk het deel dat de komst van de Messias in gevaar had kunnen brengen, door de besmet-

ting van zijn voorouders). Verder begrijpt men dan ook dat het de Noachieten waren (en dan nog 

slechts een deel van hen: de kinderen van Heber), die, eerst naar het Oosten uitgeweken, in de vlak-
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te van Shinar terugkwamen en hoopten samen te blijven leven in Babylon. 

 

Het onderscheid tussen pre-Adamieten en Adamieten maakt dus deel uit van een algemene schrift-

beschouwing die alles veel duidelijker maakt. Het levert daarbij nog de volgende voordelen op: 

 

1. Men vermijdt al de biologische en antropologische moeilijkheden, zonder in het minst af te 

wijken van de ingegeven tekst, zelfs voor wat betreft de nauwkeurige chronologische opgaven. 

 

2. Zekere Schriftplaatsen houden op moeilijkheden te geven. Men begrijpt b.v. beter zekere 

dingen die van Kaïn gezegd worden: ,,En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal dood-

slaan” (Gen. 4: 14); „Kaïn bouwde een stad” (Gen. 4: 17). Al bevonden er zich misschien nog niet 

veel afstammelingen van Adam in de streek waarin Kaïn zich ging verschuilen, toch konden er tal-

rijke pre-Adamieten wonen. Het is misschien ook meer normaal aan te nemen dat de vrouw van 

Kaïn van pre-Adamitische oorsprong was, dan te veronderstellen dat ze zijn zuster was. 

 

3. Men kan gemakkelijk zekere veronderstellingen der kritiek verwerpen. 

 

Voor wat dit laatste punt betreft, hebben we inderdaad reeds getoond dat de theologen der kritische 

school wat te haastig geweest zijn met te beweren dat de verhalen van Genesis zeer naïef zijn, geen 

blijk geven van etnische beschouwingen en zeker geen historische waarde hebben. Volgens onze 

zienswijze kan men dergelijke gedachten geheel terzijde zetten. Daarbij neemt men alle grond weg 

voor hun thesis, volgens dewelke Gen. 2 een tweede verhaal der schepping zou geven, dat in strijd 

zou zijn met dat van Gen. 1. Want naar onze opvatting betreft Gen. 2 alleen de streek rondom de 

Hof van Eden, en in een tijdperk waar alles reeds sinds lang geschapen was, uitgezonderd Adam. 

 

Maar, als onze uitlegging dus in vele opzichten uitstekend is, krijgen we dan geen moeilijkheden 

met andere Schriftplaatsen? B.v. met Hand. 17: 26? Ziehier deze tekst, volgens verschillende verta-

lingen: 

 

,,En Hij heeft uit enen bloede het hele geslacht der mensen gemaakt” (Statenvertaling); 

,,Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt” (Ned. Bijbelg.); 

,,En Hij heeft uit één vader alle volken der mensheid gemaakt” (Petrus Canisius); 

,,En uit één man heeft Hij gans het mensengeslacht gemaakt” (Van Tichelen); 

„And hath made of one blood all nations of men” (Authorized version); 

,,And he made of one every nation of men” (Revised version); 

,.Et il a fait d’un seul sang tout le genre humain” (Martin);  

,,Il a fait naïtre d’un seul sang tout le genre humain” (Osterwald); 

,,D’un seul homme il a fait sortir tout le genre humain” (Crampon); 

,,Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang...” (Segond); 

,,Il a fait d’un seul sang toutes les races des hommes” (Dar- bv): 

,,Und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geslechter auf dem ganzen Erdbodem 

wohnen” (Luther); 

 

De Griekse tekst luidt: „Epoièsen te ex enos pan ethnos anthrôpôn”. 

 

Men bemerkt onmiddellijk dat de woorden „bloed” of „mens” niet in de Griekse tekst voorkomen. 

Hij zegt alleen: „uit enen”. Het schijnt meer logisch „één mens” te lezen dan „één bloed”. 

 

Men bemerkt ook dat geen enkele vertaling, behalve de Authorised Version, op nauwkeurige wijze 

het Grieks „pan ethnos anthrôpôn” vertaalt, namelijk: „elk volk der mensen” of „elk menselijk 

volk”. Het blijkt dat de vertalers die uitdrukking aangezien hebben als een pléonasme of woord-

overtolligheid, en bij voorkeur schreven: „het hele menselijk geslacht”. Sommigen laten „ethnos” 
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eenvoudig weg. 

 

Darby en zijn aanhangers, die gewoonlijk zo letterlijk mogelijk vertalen, schrijven: „het hele ge-

slacht der mensen”. Ze hebben dus Hand. 17: 26 niet letterlijk durven vertalen. Dit is des te merk-

waardiger, als men er op let dat het N.T. het woord „ethnos” 163 maal gebruikt (in het enkel- en 

meervoud) en dat Darby dit woord steeds door „volk” vertaalt, uitgezonderd op deze plaats. Hij 

schrijft „geslacht”, hoewel hij in 1 Petr. 2: 9 „ethnos” door volk en „genos” door geslacht vertaalt. 

Het is buiten alle twijfel dat „geslacht” geen juiste vertaling van „ethnos” is. 

 

Als we nu alle plaatsen van het N.T. onderzoeken waar er sprake is van „al de volken”, vinden we 

dat, tussen die 25 teksten, alleen Hand. 17: 26 er bij voegt „der mensen”. Het blijkt dus dat we hier 

te doen hebben met een enige, merkwaardige tekst, die de vertalers in verlegenheid gebracht heeft. 

Uitgaande van de gedachte dat het van zelf spreekt dat al de volken, volken „der mensen” zijn, of 

„menselijke volken”, hebben ze het, op de Engelsen na, niet aangedurfd dit veronderstelde pléo-

nasme letterlijk te vertalen, en ze hebben dan een uitdrukking verkozen die, volgens hun opvatting, 

de zin beter weergaf. Waaruit wederom blijkt dat de vertaling dikwijls reeds een uitlegging is. 

 

De ondervinding leert echter dat, als men ernst maakt met de goddelijke ingeving der Schrift, het 

steeds gevaarlijk is af te wijken van de woorden die onder de leiding van de Heilige Geest gekozen 

werden. Dikwijls loopt men gevaar, in plaats van een belangrijke positieve aanduiding, een mense-

lijke uitlegging te geven, die veel te wensen over laat. De ingegeven tekst maakt nooit gebruik van 

een zeker woord zonder bijzonder doel. 

 

Alvorens dus in deze tekst te besluiten tot de aanwezigheid van een woordovertolligheid, is het no-

dig zeker te zijn dat er geen betere uitleg is. A priori moeten we veronderstellen dat het bijvoegen 

van „der mensen” in dit enig geval, een bijzondere betekenis moet hebben. Welnu, de lezer heeft 

zeker reeds bemerkt dat, volgens onze zienswijze aangaande het mensdom, dit bijvoegen van „der 

mensen” volkomen gewettigd, en zelfs noodzakelijk was. Want alle volken komen niet voort uit 

Adam, uit één (mens). Alleen de volken der mensen (d.w.z. der eigenlijke mensen), alleen de Ada-

mieten, komen uit één mens, namelijk Adam. 

 

In de andere Schriftplaatsen, waar er sprake is van ,,al de volken”, is het onnodig een dergelijk 

voorbehoud te maken, maar in Hand. 17: 26, waar het gaat over de volken die van Adam afstammen 

was het nodig de juiste uitdrukking te kiezen. 

 

Men ziet dus dat die tekst, verre van onze zienswijze tegen te spreken, onze opvatting bevestigt, als 

men slechts getrouw aan de ingegeven woorden vasthoudt. 

 

Men zou ook nog kunnen verwijzen naar Rom. 5: 12: „Gelijk door één mens de zonde in de wereld 

ingekomen is”. We menen dat de Apostel hier alleen spreekt over de wereld der Adamieten. Hij 

handelt hier niet over het vraagstuk hoe de zonde in de pre-Adamitische wereld ingekomen is, een 

wereld waarover de Schrift nagenoeg zwijgt. 

 

Maar, zal men tegenwerpen, richt het Evangelie zich dan alleen tot de Adamieten? Niet tot Negers 

en Mongolen? Dit echter is zeker niet het geval, al richt het zich in de eerste plaats tot de Adamie-

ten. Want na de val stonden de afstammelingen van Adam op geestelijk gebied op dezelfde rang als 

de niet Adamieten en allen hebben behoefte aan behoudenis. Wat uitdrukkelijk tot de Adamieten 

gericht is, kan ook in zekere mate op de anderen toepasselijk zijn. Daarom juist vinden we zovele 

teksten waar „al de volken” staat, zonder enig voorbehoud. Zo b.v.:  

 

„Gaat dan henen, onderwijst al de volken...” Mat. 28: 19:  

„Uwe zaligheid... die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren” Luk. 2: 31. 
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„In u (Abraham) zullen al de volken gezegend worden” Gal. 3: 8. 

 

De vraag of de Schrift zelf niet spreekt over niet-Adamieten zelfs na de Zondvloed, hopen we in een 

andere studie te onderzoeken. 

 

De Schofar 

door E. W. Hiebendaal. 

No. 6. 

 

Wij kunnen ons, voor wat de symboliek betreft, het best door de Jood laten onderwijzen. Zij zijn het 

volk der symbolen, zij hebben het aanschouwelijk onderwijs van God zelf door middel van Mozes 

ontvangen. Met dit aanschouwelijk onderwijs zullen zij in de toekomende eeuw de volken moeten 

leren. Dan worden de volken door Israël onderwezen, totdat van de opgang der zon tot haar on-

dergang, de Naam des Heren zal groot gemaakt worden onder de volken, en aan alle plaatsen 

Zijn Naam reukwerk toegebracht zal worden. (Maleachi 1: 11). 

 

Maar dit alles is pas in de toekomende eeuw, en zover zijn wij nog lang niet. Eerst moet Israël zelf 

nog in de smeltkroes, want door zijn langdurige verharding is het verblind (Hand. 28: 26, 27). Zij 

zien nog niet dat al hun ceremoniën een diepe betekenis hebben, ook die van de Grote Verzoendag. 

Hebreeën 9: 11 zegt: Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, 

is door de meerdere en volmaaktere Tabernakel, niet met handen gemaakt, niet tot deze schep-

ping behorend, eens voor al het Heiligdom binnengegaan; en dat niet door het bloed van bokken 

en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
Christus is ingegaan in de hemel zelve, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons (vs. 

24). 

 

Maar het officiële Jodendom geloofde niet in deze grote Hogepriester, hoewel Petrus het vermaan-

de: „Betert u dan en bekeert u, opdat Hij zenden kan Christus (Messias), welke de Hemel moet 

ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen” (Hand. 3: 19-21). De grote Hogepriester 

kan niet uittreden, want Zijn volk laat Hem nog steeds wachten. En daarom is Hij nog steeds geze-

ten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een 

voetbank Zijner voeten (Hebr. 10: 12, 13). Straks, in hun grootste benauwdheid, zullen de Joden 

vasten en bidden; dan zullen de Priesters zelf het volk oproepen te komen tot de Tempel te Jeruza-

lem. Op die grote dag des Heren zal de held bitterlijk schreeuwen, ’t Is een dag van verbolgenheid, 

van benauwdheid, van angst, van woestheid en verwoesting, van dikke duisternis en donkerheid, 

een dag der bazuin en des geklanks; Zef. 1: 14, 15. 

 

Joël 2: 1, Hos. 8: 1; „Blaast de bazuin te Sion, want de dag des Heren komt. De bazuin aan de 

mond: Hij komt”. Wat is ons hart trots, eer het zich buigt, eindelijk, voor de Eeuwige. Israël, Israël, 

gij, die de profeten doodt, en stenigt die tot U gezonden zijn, zei Uw Heer: Jeruzalem, hoe menig-

maal heb ik U bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. 

 

Matth. 3: 2; Het Koninkrijk was toen nabij gekomen. De bruiloft was bereid, maar de genoden wa-

ren het niet waardig. Maar de steen, door de bouwlieden verworpen, zal worden tot een hoofd des 

hoeks, dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Here ge-

maakt heeft, laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn; Ps. 118: 23, 24. Zo zal het eenmaal 

worden. Dan zal diezelfde Heer weer Zijn intocht doen te Jeruzalem. Dan zal men weer roepen: 

„Gezegend is Hij, die daar komt in de Naam des Heren”. Maar dan zal ook het vervolg gezien 

worden van wat in Psalm 118: 25 voorspeld is nl.: „Wij zegenen U uit het huis des Heren”. Dan 

zal een gelovige Priesterschaar Hem opwachten en met bazuingeschal welkom heten en zingen: 

„Gij zijt Mijn God, daarom zal ik U loven, o mijn God Ik zal U verhogen, Looft den Heer”; Ps. 
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118: 28. 

 

Nu kunnen wij ook beter begrijpen, waarom Jezus weende, toen Hij, op aarde zijnde, Zijn intocht 

deed in Jeruzalem; Luk. 19: 41. De Priesters waren toen met nijd vervuld en zeiden zelfs, dat Hij de 

juichende kinderen zou gebieden te zwijgen. Men verwachtte Hem niet in de Tempel, maar toen Hij 

er binnen trad was er in plaats van bazuingeschal, beestengeloei! Krijsende wisselaars, een moorde-

naarskuil! Hoe kunnen wij ons indenken, dat Hij een gesel van touwtjes nam en allen eruit dreef, 

behalve de duiven. Bij de duivenkooien zei Hij: „Neem deze dingen van hier weg”; Joh. 2: 16. Hei-

lige toorn, gepaard met wondere zachtheid. 

 

En zo zien wij dan nu in onze dagen het volk der Joden zich weer verzamelen. Het land wordt weer 

hun eigendom, zij hebben na plm. 2000 jaar zwerven weer een eigen tehuis. Straks zal hun Tempel 

weer worden herbouwd, komen hun stammen en Priesters en Levieten naar voren, zullen er weer 

Profeten in hun midden opstaan en de profetieën betreffende de eindtijd dezer aioon over Israël, in 

vervulling gaan. Zie Dan. 2: 27-45; Dan. 9: 24-27. 

 

Zolang als Israël geen land en geen Tempel had stonden de profetieën aangaande Israël stil. De tijd 

tussen Israëls  verwerping en wederaanneming noemt Paulus de bedeling der Verborgenheid, die 

van alle eeuwen verborgen was in God; Ef. 3: 9. 

 

Vandaar dat Israëls profeten niets gezien hebben van onze periode van plm. 2000 jaren. Israëls pro-

feten zagen Christus’ komst in vernedering en Zijn komst in heerlijkheid in eikaars verlengde, zon-

der onze tussenbedeling. Deze eeuw (aioon) is een tijdsverloop, waarin nog veel profetie betreffen-

de Israël moet worden vervuld in de eindtijd dezer aioon. 

 

Er wacht ons nog meer dan één aioon. Ef. 2: 7 spreekt van toekomende aionen. Het is een voort-

schrijdende wereldontwikkelingsgang. Elke nieuwe aioon begint met een nieuwe wereldorde. Aan 

het einde dezer aioon heeft de opstanding der gelovigen plaats, de opstanding ten laatsten dage; Joh. 

6: 39, 40, 44, 54. Aan het einde van 1000 jaren van de volgende aioon, de opstanding der ongelovi-

gen; Op. 20: 5, Dan. 2: 2. De 1000 jaren zijn maar een gedeelte der volgende aioon; Openbaring 20: 

5. 

 

Joh. 11: 24, Dan. 12: 2. Elke Jood weet dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en on-

rechtvaardigen. Jes. 26: 19 zegt: Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen op-

staan; waakt op en juicht gij, die in het stof woont, het land zal de overlevenden uitwerpen. 

 

Die de Heer verwachten, zullen de aarde „erfelijk bezitten”; Ps. 37: 9, 11, 22. De zachtmoedigen 

zullen het aardrijk beërven. Matth. 5: 5. Beginnende bij Jeruzalem zal heel de aarde het erfdeel 

worden van Israël, in en door zijn Koning. Eis van mij, en Ik zal de heidenen (volken) geven tot 

Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting; Ps. 2: 8. 

 

In Abraham en zijn zaad zullen dan gezegend worden alle geslachten des aardrijks; Gen. 27: 29. 

Want uit Sion, de volkomenheid der schoonheid verschijnt God blinkende. Van Sion gaat de Wet 

uit; Jes. 2: 3. 

 

Onze God zal komen en niet zwijgen; Ps. 50: 2, 3. Hoe staan de Psalmen vol over deze heerlijke 

toekomst. Ja, de werken des Heren zijn groot, zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben; 

Ps. 111: 2. Zalig Hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft! 

Baarn, 14 Sept. 1950. 



Uit de Schriften 1952 Pagina 97 
 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 29. 

 

Bij deze rechtvaardiging komt niet in aanmerking of we al of niet besneden zijn. Voor wie in Chris-

tus is zijn ze niet van waarde. Het in -Christus- zijn toch maakt tot een nieuw schepsel dat staat in 

een sfeer waartoe besnijdenis en voorhuid niet behoren. Maar wel iets anders: geloof dat werkt door 

de liefde. Niet: liefde tot de wet, tot het onderhouden van geboden van een lagere bedeling, maar 

liefde die door God in het hart is uitgestort en geloof dat daaruit opbloeit. Dit is ongetwijfeld dat 

van Jezus, ingewerkt door de Heilige Geest. (Rom. 3: 22). 

 

De loop gestuit. 

 

„Gij waart zo goed aan het lopen; wie heeft u gestuit dat gij aan de waarheid niet (meer) gehoor-

zaamt. Deze overreding is niet uit Hem die u roept.” 

 

Het Griekse werkwoord peithoo is voor de vertaling een lastig woord. Het komt 56 maal voor en is 

in de St. Vert. op 12 verschillende wijzen vertaald. De grondbetekenis is overtuigen, overreden, 

passief: overtuigd of overreed worden. Uit deze grondbetekenis vloeien dan in verschillende rich-

tingen andere betekenissen voort als vertrouwen, verzekerd zijn, bewegen (eigenlijk ook overre-

den), vermanen (beter: door overreding aandringen), tevreden stellen (door overreden met iemand 

tot een overeenkomst komen) geloven (de overreding aanvaarden) aanraden, laten gezeggen enz. In 

enige teksten kan men gehoorzamen zetten. Twee er van vindt men in Gal. n.1. 3: 1 en 5: 7. 

 

De Galatiërs liepen wel. Ze waren goed begonnen: met de Geest. Toen waren ze ineens tot stilstand 

gekomen en dreigden nu om te keren en met het vlees te eindigen, d.w.z. de besnijdenis te aanvaar-

den. Gal. 3: 3. Paulus vraagt nu wie hen in hun goede loop gestuit heeft om de waarheid niet meer 

gehoorzaam te zijn. Deze overreding was niet van Hem die hen geroepen had. 

 

We kunnen Hem of hem zetten. In het eerste geval slaat het op Christus, in het tweede op Paulus als 

Zijn werktuig. We hebben het eerste gekozen: al was Paulus de prediker, het middel, de roeping 

ging feitelijk uit van Christus. 

 

„Een weinig zuurdesem verzuurt al het deeg” is een spreekwijze die Paulus ook in 1 Kor. 5: 6 ge-

bruikt. Zuurdesem is in de Schrift altijd beeld van voortwoekerend kwaad. In Mt. 16: 5-12 en Lk. 

12: 1 is sprake van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Dat is hun verkeerde leer. Zie Mt. 

16: 12. In Mk. 8: 15 wordt hierbij de zuurdesem van Herodes genoemd. Dit is zijn onzuivere poli-

tieke leer. Algemeen is de mening dat men in de gelijkenis van de vrouw die zuurdeeg verborg in 

drie maten meel ( Mt. 13: 33, Lk. 13: 21) onder zuurdesem iets goeds moet verstaan: de gestadige 

doorwerking van het koninkrijk Gods. We achten dit onjuist. De vrouw, Israël, bederft de goede 

leer van Christus’ ambten dusdanig dat men eenmaal een andere profeet, priester en koning zal be-

geren. Dan is het goede meel geheel bedorven. Zuurdeeg is voor ons dus steeds een beeld van een 

kwade werking. 

 

Zo was het in Galatië ook. Paulus’ goede leer werd bedorven door de valse broeders. Toch, Paulus 

hoopt nog. Hij gelooft dat de Galatiërs bij nadere bezinning toch nog op hun dwaling zullen terug 

komen. Zij worden in verwarring gebracht, vooral door één persoon naar het schijnt... Wie die ook 

zij, hij zal zijn straf hebben te dragen. 

 

De schijn tegen. 

 

Die persoon schijnt van Paulus rondgebazuind te hebben dat hij zelf de besnijdenis predikte. Hij had 
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hierbij de schijn mee. Had Paulus te Lystra, een der Galatische gemeenten, Timotheüs niet besne-

den. Hand. 16: 3? En leerde hij de Joden niet dat ze hun kinderen moesten besnijden. Hand. 21? 

Voorts oordeelde hij dat in de gemeente wie besneden was besneden moest blijven, d.w.z. de inzet-

tingen der wet moest volgen en wie onbesneden was, onbesneden moest blijven, dus de wet niet 

behoefde te volgen. 1 Kor. 7: 18. Zo had Paulus de schijn tegen zich. 

 

Maar ziehier het Satanische: door de dingen scheef te trekken, kon men deze dingen verkondigen. 

De waarheid was dat men de gelovigen uit de Heidenen wilde besnijden om zich er op te beroemen 

dat men weer zovelen tot Joden en tot ijveraars der wet had gemaakt. Hier tegen nu verzet Paulus 

zich met al de macht die in hem is. Geen gelovigen uit de Volken onder de wet. 

 

De onwaarheid weerlegd. 

 

Mijn vijanden, zegt Paulus, zeggen u dat ik de besnijdenis predik. Waarom word ik dan, zo vraagt 

hij, vervolgd. Zeker door de Joden. Als ik het prediken van een gekruisigde Christus verzaak, en dat 

zou ik moeten doen indien ik de besnijdenis predik, dus tot het oude Jodendom terugkeerde, zou ik 

dan ook vervolgd worden? Immers neen. Nu ik wel vervolgd word, is dit een bewijs dat ik in mijn 

evangelie volhard. De besnijdenis te leren is tevens te leren dat de mens nog iets doen kan. Het 

kruis te leren is te verkondigen dat niets in de mens kan bijdragen tot zijn behoudenis. De besnijde-

nis en het kruis van Christus, nu genomen als ’s mensen eigen streven en zijn totale onmacht sluiten 

elkaar volkomen uit. 

 

Vs. 12 geeft ook nog enige moeilijkheid. De St. Vert. zet: Och of zij ook afgesneden werden die u 

onrustig maken. Andere vertalingen: zetten de middelvorm waarin het Griekse werkwoord staat in 

wederkerende vorm over, dus zo: „Och mochten zij zich ook versnijden”. Zo de Parallelbibel en de 

Franse Synodale Vert. Ook Bakels. Nog anderen zetten het zo over: Och, mochten zij die u oprui-

en, zich ook maar geheel laten verminken. Zo Brouwer en Menge. Weer anderen hebben: Och dat 

zij zich zelf afsneden. Zo de Herziene Engelse Vert. Men ziet, er is nog wel verschil van opvatting 

in de betekenis. 

 

Ons gevoelen is, op het voetspoor van anderen, dit. Paulus wenst, het is een van die scherpe Pauli-

nische uitvallen, dat zij die zo de besnijdenis voorstaan, zich zelf maar geheel moesten versnijden, 

d.i. zich ontmannen. Dit was, naar de Companion Bible aantekent, de praktijk der Frygiërs in de 

cultus van Cybele. Figuurlijk overgebracht betekent vs. 12: Laten zij die u ontrusten maar verder 

doorgaan met hun dwaalleer, zij schaden daarbij zichzelf, omdat zij zich uit de sfeer der genade 

van Christus verwijderen. 

 

Verontrusten betekent eigenlijk: iemand uit zijn woonstede verdrijven. We vinden dit werkwoord 

ook in Hand. 17: 6: daar is het vertaald door: in beroering brengen. De valse broeders brachten gro-

te onrust, in de gemoederen der Galatiërs, brachten hen uit hun evenwicht, maakten hen geestelijk 

tot verdrevenen uit de woonstede der verkregen rust in Christus.  
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXIV No. 10 OKTOBER 1952 
 

Tot nuttige Stichting 

No. 10. 

HEILIGING II. 

Want dit is de wil van God, uw heiliging.       1 Thess. 4: 3. 

 

We zouden onvolledig zijn als we na de lezer de weg der heiliging gewezen te hebben, niets verder 

zeiden: Hij mocht eens menen dat hij onze raad: die weg nu te gaan, nu uit en door zichzelf kon 

volbrengen. 

 

Velen in onze dagen zoeken een heiliging uit en door zichzelf. Zij vallen in twee groepen uiteen: de 

Humanisten en de Christelijke volmaaktheidstrevers. In wezen komen zij met elkaar overeen en 

men zou de tweede groep evenzo goed Humanisten kunnen noemen maar dan met een Christelijk 

etiket. In wezen is het het uitgangspunt in zichzelf, in de mens te zoeken. Men zegt: Het is ’n zaak 

van zijn eigen wil. Reinig u van alle zonden die ge u bewust zijt. De Christelijke volmaaktheidstre-

vers voegen er dan wel aan toe dat God alles moet doen en dat Christus moet reinigen en de Geest 

ons moet vervullen maar zij gaan uit van de grondstelling dat de natuurlijke wil van de mens zich 

kan heiligen, zich zelf kan reinigen. Dat hebben zij gemeen met de Humanisten. Dit nu is de schei-

dingslijn, ja de scheidsmuur tussen het menselijke Humanisme, hoe edel dit ook is en welke hoge 

strevingen het ook heeft (waarover we ons van menselijk standpunt uit kunnen verheugen en dit ook 

doen) en het ware geestelijke Humanisme, dat door de Heilige Geest bewerkt is, dat het eerste het 

zoekt uit en (of) in zichzelf, het laatste leert en ervaart: De God des vredes zelf heilige u. 1 Thess. 5: 

23. Het is heiliging des Geestes, 2 Thess. 2: 13 en 1 Petr. 1: 2 waartoe men verkoren wordt. 

Het ware geestelijke Humanisme kan niet buiten Christus. 

 

Zeker, velen hunner nemen Hem tot Voorbeeld, dat zij willen navolgen. Op zichzelf is dit niet ver-

keerd. Maar er moet meer zijn: een innerlijke levensband. 

Zonder in Hem te zijn en te blijven kan men niets doen (Joh. 15: 5) en Hij Zelf moet ons worden 

tot heiliging, (1 Kor. Zo vinden we ook in dit opzicht weer dat wondere in de Schrift: God doet het 

en wij moeten het doen, God heiligt en wij moeten ons heiligen. Heiliging is Gods wil voor ons en: 

Christus wordt ons tot heiliging. Beide is waar. Het is de vraag of we deze dingen nog iets dieper in 

hun verhouding kunnen zien. 

 

In het algemeen kan men dit zeggen: 

 

1. Werk uit wat God inwerkt (Fil. 2: 12, 13). [Men weet dat er niet staat: Werk uws zelfs  

 zaligheid, maar werk uit...]. Zonder Gods inwerking kan men niets uitwerken. 

 

2. Het inwerken van Gods Geest in onze geest en in onze persoon in een verborgenheid. Even als  

 een rivier ondergronds kan lopen, zodat haar loop onzichtbaar is, zo is de inwerking Gods in  

 ons hart, een niet nader te omschrijven zaak. 

 

Toch weten we door de Schrift wel niet van die inwerking, maar van de uitwerking iets naders: en 

de inwerking en de uitwerking gaan niet buiten Christus om. De Heilige Geest doet ons Hem inner-

lijk aanschouwen en laat Hem zien als Degene die Zichzelf voor ons geheiligd heeft, 1 Kor. 1: 30, 

dat is de inwerking en Hij overtuigt ons van onze zwakheid tot heiliging waardoor we het van Hem 
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verwachten. Dan wordt Hij voor ons de God des vredes die ons heiligt en dragen we vrucht, dat is 

de uitwerking. De wil van God, ons in de wandel voorgehouden wordt door de erkenning van onze 

onmacht door de Heilige Geest, die ons op Christus doet zien omgezet tot een macht doordat Hij in 

onze wil invloeit en we dan kunnen uitwerken wat God heeft ingewerkt. Zo is het alles uit God en 

keert Zijn werk tot Hem terug, maar verrijkt en verrijkend. Hij is er door verrijkt, verheerlijkt en het 

heeft ons verrijkt daar wij Gods wil volbrengen.       P. 

 

De biddende Zoon Gods 

Nr. 52. 

5. Het bloed van Christus. 

 

Het bloed van Christus betekent Zijn vrijwillige zelfofferande. Hij hoefde deze niet te brengen. Niet 

voor Zichzelf en niet voor ons. Toch deed Hij het uit liefde voor ons. 

 

Er is veel gesmaald over dit bloed; zij die het predikten, werden uitgemaakt voor aanhangers der 

bloedtheologie. Zij die dit deden, aanvaardden echter niet de Schrift in haar rijke ontvouwing over 

de ware betekenis en de kracht van de zelfofferande van onze Here Jezus Christus. Laat ons nagaan 

wat we hiervan in Gods Woord vinden. 

 

Het bloed van Christus is een dierbaar bloed, het is van een zeer grote waarde. Het openbaart ons 

zeker een achtvoudige zijde, een rijke volheid van heilstoebrenging. Men ga slechts na: Het dient: 

 

le tot vergeving der zonden en misdaden;  

2e ter reiniging van dode werken;  

3e ter verkrijging of loskoping der Zijnen;  

4e ter heiliging;  

5e ter inwijding van het Nieuwe Verbond;  

6e ter rechtvaardiging;  

7e ter nabijwording;  

8e ter volle verzoening met God. In één woord: het dient tot wegneming der zonde en tot het maken 

van vrede met God. We willen elk dezer punten uitwerken. 

 

1.- Het bloed dient ter vergeving van zonden en misdaden. Mt. 26: 28, Kol. 1: 14, Ef. 1: 7,  

  Joh. 1: 7. Zonden en misdaden veroorzaken een schuld. Zonde is een meer onwillekeurige  

  afdwaling of voortgedreven worden door de wil des vleses en der gedachten, misdaden zijn  

  het meer opzettelijk ingaan tegen Gods wil. Zo ontstaat niet alleen een afwijken uit het rechte  

  spoor maar tevens een schuld, want door het niet lopen in de lijn van Gods geboden voor het  

  zedelijke en hogere leven, schiet men te kort in de wandel voor God. Dit is van dusdanige  

  aard dat God hiervoor de dood eist. Om hiervan verlost te worden, wordt een offer gevraagd,  

  een vrijwillig offer, maar een offer des levens: zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving  

  van zonde. Hebr. 9: 22. Dit leert Israëls offerdienst, dit leert het kruis. Door vrijwillig de dood  

  te willen ondergaan ten behoeve van anderen, verkrijgt deze vrije wilsdaad zulk een kracht,  

  dat God op grond hiervan alle en aller zonden en misdaden kan en wil vergeven,  

  kwijtschelden, kan handelen alsof zij er niet geweest zijn. De schuld wordt betaald: Eén  

  betaalt voor allen. Zijn offerdood, Zijn bloed, is van oneindige waarde. Het is dierbaar, ja  

  onschatbaar. 

 

2.- Het bloed dient ter reiniging van dode werken. Hebr. 9: 14. Moeten de zonden en misdaden  

  geboet worden door offerbloed, niet minder moeten het de handelingen, waardoor men meent  

  Gode te behagen, maar waarvan men voelt dat zij geen innerlijke reinheid en geen leven voor  
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  God kunnen geven. Tevens dient het ter reiniging van de zonden die men doet op de weg der  

  behoudenis waarop men reeds gekomen is. Hebr. 9: 13, 1 Petr. 1: 2. Ook dit kan men „dode”  

  werken noemen, nu genomen als: werken des doods, van het oude leven. 

 

3.- Het bloed dient ter verkrijging der Zijnen. Hand. 20: 28. 

  Door Christus’ offerdood kon Hij zaad zien. Als Hij Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld had,  

  zou Hij zaad zien. Jes. 53: 10. Hij heeft de Zijnen gekocht door Zijn bloed. Dit bloed heeft de  

  waarde van een schuldoffer. Hierbij moest aan het offer nog een vijfde deel van de schuldprijs  

  worden toegevoegd. Lev. 6: 5. Christus heeft daaraan antitypisch volkomen voldaan. De schuld  

  is ten volle betaald. En nog meer dan dat. De overwaarde is ter verkrijging der Zijnen. 

 

4. - Het bloed dient ter heiliging. Hebr. 13: 12. Heiliging is: allereerst afzondering. Grote  

    godsdienststichters hebben vaak vele volgelingen gekregen. Geen hunner heeft deze geheiligd. 

    Want heiliging houdt vervolgens in afzondering voor God. Geen enkele grote of ook kleine(re)  

    godsdienst heeft afgezonderd voor God, om te kunnen en te doen wat Hij als wil geopenbaard  

    heeft. Men wordt geheiligd in de waarheid. En alleen Gods woord is de waarheid. Indien Christus  

    nu niet Zijn bloed gestort had zoals Hij het nu gedaan heeft, dan was Hij een gewoon natuurlijk  

    mens geweest en had Hij nooit kunnen heiligen, d.i. afzonderen voor God. Nu heeft Hij niet  

    alleen de Zijnen gekocht door Zijn bloed, maar dit heeft nog meer kracht: het heiligt hen ook. 

 

5.- Het bloed dient ter inwijding van het Nieuwe Verbond. Mt. 26: 28; Mk. 14: 24, Lk. 22: 20;  

     1 Kor. 10: 16 en 11: 25; Hebr. 12: 24, 13: 20. Men leze in al deze teksten: verbond, zoals in het  

     Grieks ook staat. Het N.V. is ter vervanging van het Oude, het Sinaitische. Het bevat betere  

     beloften: betere, omdat ze duurzaam zijn, betere, omdat ze hoger zijn. Het zijn de zekere  

     weldadigheden Davids, de beloften van Jer. 31: 31-34 Ez. 36 en 37. Het N.V. kon niet komen,  

     voor eerst het Verbondsoffer, de z.g. ,,testamentmaker” van Hebr. 9: 17, was gebracht. Oudtijds  

     had een verbond eerst rechtskracht door het brengen van een offer. Hebr. 9: 17. Zie ook  

     Ex. 24: 6-8. Welnu, Christus is het Verbondsoffer voor het Nieuwe Verbond. In Hem ligt het  

     vast. En daarmee al Israëls beloften in het O.T. en N.T. Het is symbool, oorsprong en waarborg  

     voor de Goddelijke zegeningen. 

 

6.- Het bloed van Christus dient ook ter rechtvaardiging. We worden gerechtvaardigd in Zijn bloed,  

     zoals er letterlijk staat. Rom. 5: 9. D.i. in de sfeer van Zijn offerande aan het kruis. Christus is  

     een verzoening of zoals er letterlijk staat: een verzoendeksel. Zijn eigen bloed is als het ware op  

     Hem gesprenkeld. Op het verzoendeksel der ark stonden twee cherubs, dragers der Godheid die  

     Zich daar openbaarde. In Christus openbaarde Zich de Vader. De besprenging van Hem zelf  

     door Zijn bloed geeft een bewijs dat het offer is aangenomen. Oud testamentisch kwam dan de  

     hogepriester uit, trok zijn hogepriesterlijk gewaad aan en verscheen daarin dan als symbool van  

     de opstanding en de heerlijkheid er van. Hij was vrij uitgegaan en nu bekleed met de klederen  

     der heerlijkheid. Zo brengt de rechtvaardiging in (de sfeer van) Zijn bloed niet alleen mee de  

     uitdelging van de zonden en de wegneming van de wortel er van, de zonde, de oude mens, maar  

     tevens de toevloeiing van heil en heerlijkheid, eerst in de geest, eenmaal in de opstanding in  

     werkelijkheid. Het bloed is hier een vrijkoping, Ef. 1: 7, Kol. 1: 14. Het is een losprijs om de  

     gevangene onder de wet en het geweten vrij te maken en dit niet alleen, maar om hem op  

     opstandings bodem der nieuwe schepping over te brengen. Door het geloof in Zijn bloed gaat  

     men vrijuit van Gods Rechterstoel en wordt men tot rechtvaardige verklaard. En aan hen geeft  

     God de rijke gunst dat zij mede broeders met Christus mogen zijn. Rom. 8. 

 

7.- Het bloed van Christus is niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken. Ook de Heidenen  

     delen in de waarde er van. Ef. 2: 13. Zij kwamen er door nabij. Ook hun kon het heil gepredikt  

     worden dat het aanbrengt: de rechtvaardiging en nog meer. 
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8.- Het bloed van Christus heeft nog meer kracht. God maakt daardoor vrede. Niet alleen voor hen  

     die Hij rechtvaardigt onder de mensen, maar ook voor allen die de verzoening nodig hebben.  

     Kol. 1: 20. Alle dingen worden ten volle verzoend door Hemzelf. Het heeft universele kracht en  

     betekenis. De sferen die het omspant worden steeds groter. Door één offerande heeft Christus dit  

     alles bereikt, door één bloedstorting verzoent Hij aarde en hemelen, zichtbare en onzichtbare  

     zedelijke wezens. Welk een geweldige kracht heeft het bloed van Christus. Het is voor de  

     individuele zondaar, voor Israël, voor de Volken, voor het Heelal. Het brengt ten eerste negatief  

     heil (kwijtschelding van schuld), dan, en dat in nog rijker mate, positieve heilsgoederen en dat in  

     zulk een mate dat alle dingen ten volle daardoor verzoend zullen worden. Welk een uitwerking.  

     Ja, wel is het dierbaar, dierbaarder dan zilver of goud.       P. 

 

De Schrift en het Geloof 

door S. van Mierlo. 

I 

 

Het is van belang, duidelijk in te zien welk verband er bestaat tussen de Schrift en ons geloof. 

 

De theologen, die de gedachte der volkomen ingeving der Schrift niet aanvaarden, zeggen dat het 

een fundamentele fout is iets te geloven alleen omdat het in de Schrift staat. Ze menen dat een der-

gelijke houding misschien zeer orthodox is, doch niet geestelijk. Ze beweren dat, om ten minste 

twee redenen, het ontoelaatbaar en zelfs schadelijk is het principe der volkomen ingeving te verde-

digen: 

 

1. Omdat,volgens hen, er geen twijfel kan bestaan aangaande het feit dat de Schrift werkelijke  

 vergissingen van historische en wetenschappelijke aard bevat, en dat men nog steeds de kans  

 loopt op nieuwe tegenstrijdigheden met de wetenschap te stuiten. 

 

2. Omdat een boek zonder fouten aangezien zou worden als een afgod, en een ontoelaatbaar gezag  

 zou uitoefenen op ons verstand. We zouden het onderwijs dan op mechanische wijze als  

 waarheid aanvaarden, zonder persoonlijk geloof in Jezus Christus, Die de ware openbaring  

 Gods is. De Bijbel zou dan slechts een verzameling leerstellingen zijn, dus een dode ,.letter”. 

 We zouden dan te doen hebben met een gezagsgodsdienst, die ons zegt wat we moeten geloven  

 en waarvan men in zijn geheel het onderwijs aanvaardt, zonder persoonlijke ondervinding en  

 levend geloof. 

 

We willen hier de eerste reden niet bespreken. We hebben in andere geschriften aangetoond, dat de 

tekst, op getrouwe en tevens op de Schrift zelf steunende wijze uitgelegd, niet in strijd is met enige 

zekere wetenschappelijke kennis. Al wat men kan beweren, is dat zekere uitlegging van de tekst 

niet overeenstemt met de feiten der wetenschap en dat zekere wetenschappelijke theorieën, die niet 

door de feiten bevestigd worden, in strijd zijn met de tekst. 

 

Aangaande de tweede reden, is het onnodig te redetwisten als men niet eerst goed bepaalt waarover 

men spreekt. Vóór alles is het nodig het begrip „geloof” nauwkeurig te omschrijven. De verdeling 

tussen de groepen gelovigen is grotendeels te wijten aan een verschil van opvatting over het begrip 

,,geloof”, in het bijzonder het misverstand tussen het Katholicisme en het Protestantisme. We heb-

ben zekere beschouwingen aangaande het geloof uiteengezet in ons werk DE WEG DER BEHOU-

DENIS, waarin de lezer nadere gegevens zal vinden. We beperken ons nu te verwijzen naar een 

oplossing die misschien voldoening kan geven aan de positieve argumenten der verschillende scho-

len en waarvan we menen dat ze ontsnapt aan gerechtvaardigde kritiek. 
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We nemen aan dat het geloof, in het algemeen, gezien kan worden als een toestemming van het 

verstand betreffende werkelijkheden die aan onze waarneming ontsnappen (2 Kor. 5: 7). Dit geloof 

staat dus tegenover een kennis die steunt op indrukken der zintuigen. Men kan echter de zin van het 

woord geloof meer begrenzen, en hem in het bijzonder toepassen op het aannemen van een geeste-

lijke waarheid die God ons openbaart, maar we willen hier de nadruk niet leggen op dit punt. 

 

Men beweert echter vaak dat het christelijk geloof ook inhoudt: getrouwheid, vertrouwen, liefde, en 

niet alleen een verstandelijke toestemming is. Hier is het dat men goed moet onderscheiden. 

 

Zekere dingen betreffen alleen ons verstand, en niet ons gevoel. Zo b.v. zal een mathematische, 

natuurkundige of geschiedkundige waarheid ons meestal onverschillig laten. Indien iemand, waarin 

we vertrouwen stellen, ons voorstelt een dergelijke zaak te geloven, zullen we in het algemeen be-

reid zijn te aanvaarden wat hij beweert, dus in die zaak te geloven. We zullen allereerst een (voor-

lopig) geloof hebben, dat veroorzaakt wordt door het gezag van de persoon die ons toespreekt. ver-

volgens een persoonlijk geloof als we zelf de zaak onderzoeken waarop hij onze aandacht gevestigd 

heeft. We herhalen, dat dit geloof niets te stellen heeft met onze genegenheid omdat het voorwerp 

van dit geloof ons onverschillig laat. 

 

Maar als het iets betreft wat we lief hebben, en vooral als het een persoon aangaat die iets doet uit 

liefde, dan zal ons geloof begeleid worden door liefde, omdat het voorwerp zowel ons liefdevermo-

gen als ons denkvermogen betreft. Het geloof zelf blijft eenvoudig een toestemming van ons ver-

stand, doch dit geloof blijft niet alleen. Er komt noodzakelijkerwijze liefde bij, het is onafscheidbaar 

van liefde. En dit geloof is alleen mogelijk als de liefde (dus ook trouw, vertrouwen, enz.) het ver-

gezelt. Want zonder liefde zou het geloof alleen feiten omvatten die ons gevoel niet betreffen, of die 

vervormd zouden worden door andere beschouwingen. 

 

Laat ons nu een stap verder gaan. De toestemming van ons verstand omvat des te meer naarmate 

onze kennis meer uitgebreid en meer volledig is. Men kan alleen toestemmen in feiten die gekend 

zijn. Zoals we in DE WEG DER BEHOUDENIS hebben uiteengezet, gebruikt de oorspronkelijke 

tekst der Schrift verschillende voorzetsels die aanduiden in welke mate het „voorwerp” van het ge-

loof gekend wordt en hoever dit geloof zich dus uitstrekt. Zo lezen we over het geloof tot (pros in 

de Griekse tekst), jegens of op (epi), tot in (eis), in (en). Het geloof tot een „voorwerp” is slechts 

een toestemming t.o.v. iets dat van verre en op zeer oppervlakkige wijze bekend is. Het geloof je-

gens (epi) veronderstelt een betere kennis, want men kent reeds van meer nabij. Het geloof tot-in 

betreft een veel vollediger en juistere kennis: men heeft het „voorwerp” bereikt. En het geloof in 

veronderstelt een kennis die het „voorwerp” doordrongen heeft, en die dus zo volmaakt mogelijk is. 

 

Anderzijds, als het gaat over God, dan kan men Hem beschouwen op meerdere wijzen. Bijvoor-

beeld als Schepper, als Behouder en als verheerlijkte Christus-Jezus. Hieruit volgt dat het geloof 

betreffende God een groot aantal schakeringen kan hebben, waarvan we er slechts enkele zullen 

beschouwen in wat volgt. Indien men in de discussies niet juist bepaalt over welk soort geloof men 

het heeft, kan men elkander natuurlijk niet begrijpen. 

 

Het geloof tot God, als Schepper, is ’n toestemming van het verstand, die ons onverschillig kan la-

ten, want het betreft dan een God die nog verre is, alleen uit de natuur gekend. Het onderzoek van 

de zichtbare schepping zou tot dit geloof moeten leiden, want al wat ons omgeeft getuigt van de 

kracht en de goddelijkheid van de Schepper, en indien we redelijk willen zijn, dan moeten we toe-

stemmen in dit feit. Elke mens die gezond van verstand is, kan tot dit geloof komen zonder bij-

zondere inwerking van God. 

 

Maar God heeft zich nog op een andere wijze geopenbaard, namelijk als een God die zijn schepsel 
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wil helpen, behouden en aan zijn heerlijkheid deel wil laten hebben. Hij heeft allereerst de „Wet” 

gegeven, namelijk wat overeenstemt met Zijn wil, wat juist en goed is. Het fundament van deze 

Wet is de liefde. De Schepper, de God die verre van ons was, moet een nabij zijnde God worden, 

die we liefhebben. Hoe kan echter de mens, die geestelijk van God gescheiden, natuurlijk en ego-

centrisch, dus in zekere zin een vijand van God is, van uit zichzelf God liefhebben, Die het Centrum 

van alles wil zijn, een absolute Autoriteit? Dit is onmogelijk. God vraagt dan ook alleen van de 

mens wat in zijn bereik ligt, namelijk, in beginsel, niets positiefs. Door zijn rede en zijn ondervin-

ding kan de mens echter beginnen in te zien dat hij het onderspit delft, zijn onmacht erkennen, en 

zich tot God keren, handelingen die mogelijk zijn door Gods voorkomende genade. De mens kan er 

dus toe besluiten God niet te weerstaan, God in hem te laten werken: de genade wordt dan afdoen-

de en kan hem brengen tot de geestelijke wedergeboorte. Als de mens zich dan beter rekenschap 

geeft van wat hij is voor God, namelijk een zondaar, iemand die Gods wil niet doet, en wat de Here 

Jezus Christus voor hem is, namelijk de Behouder, als de mens dus God beter kent, dan kan hij, 

door de goddelijke inwerking, die zijn wil beweegt zijn toestemming te geven, komen tot het geloof 

tot-in Christus. Die kennis nu, laat hem niet langer onverschillig en hij begint dan in staat te zijn de 

grond der Wet te vervullen, namelijk God en de naaste lief te hebben. 

 

Want het zou hem niet mogelijk zijn er werkelijk mede in te stemmen dat ,Jezus” gestorven is om 

hem te redden, zonder Hem tegelijkertijd ook lief te hebben. Dit geloof tot-in Christus, is dus nood-

zakelijkerwijze begeleid van liefde. Het gaat hier niet meer over een kennis die alleen een historisch 

feit omvat, namelijk dat een zeker mens, Jezus genaamd, aan het kruis gestorven is. Het betreft een 

kennis waarin hij op intieme wijze betrokken is; die, in het kort gezegd, het volgende inhoudt: dat, 

door zuivere liefde de Zoon Gods zich van zijn heerlijkheid ontdaan heeft, een menselijke vorm 

heeft aangenomen en zich zelf vernederd heeft tot de dood des kruises voor allen die door nature of 

geboorte zondaars zijn, vijanden Gods. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 30. 

XIII. GEEN MISBRUIK DER VRIJHEID. 

Gal. 5: 13-26. 

 

13. Zeker broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen; (misbruikt) echter die vrijheid niet om aan uw 

vleselijke neigingen toe te geven maar dient elkander door de liefde. 14. Want de gehele wet 

wordt in één woord vervuld: ,,Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. 15. Maar zo gij elkander 

bijt en opeet, ziet dan toe dat gij door elkander niet wordt verslonden. 

 

16. Ook zeg ik: Wandelt naar de geest, dan zult ge de begeerten van het vlees niet volbrengen. 17. 

Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees - ze staan tegenover elkaar - zo-

dat gij niet doet wat gij zoudt willen. 18. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan staat gij 

niet onder een wet. 

19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: 20 hoererij, onreinheid, losbandigheid, af-

goderij, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarsting van toorn, zelfzucht, tweedracht, sekte-

geest, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. 21. En ik waarschuw u zoals ik het ook 

vroeger deed dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22. 

Maar de vrucht van de geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23. Tegen hen die zulke dingen doen, is de wet niet gericht. 24. 

Zij nu die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekrui-

sigd. 
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25. Indien we door de Geest leven, laten we ook door de Geest het spoor houden. Laten we geen 

zoekers zijn van ijdele eer, elkander tartend, elkander benijdend. 

 

Tot vrijheid geroepen. In de vrijheid staan. 

 

De Apostel legt de nadruk op „Gij”. Gij zijt tot vrijheid geroepen, vrijheid t.o.v. de wet van Mozes, 

die, omdat men hiermee een last op de schouders krijgt die niet te dragen is, tot grote dienstbaarheid 

voert. N.l. zolang ze uiterlijk is. Zodra ze in het hart ingeschreven wordt, wat eenmaal met Israël het 

geval zal zijn, zal ze een deel van het leven worden en zo eveneens tot vrijheid zijn. Dan is ze ge-

worden tot een wet van de Levensgeest. Dan komt de ware vervulling door de Liefde. Maar dat 

heeft hij die met Christus gestorven is, nu reeds. Waarom zich dan uiterlijk binden aan dingen die 

slechts schaduwen zijn, zoals de besnijdenis die het kruislijden symboliseert maar het in wezen niet 

is. 

 

Wie geestelijk met Christus gestorven is, is ook geestelijk met Hem gekruisigd en heeft daarmee de 

ware besnijdenis ondergaan. Deze besnijdenis is er een die zonder handen geschiedt zoals hij ook 

tevens gedoopt is in een doop die zonder handen is, zonder uiterlijk water. Deze ware besnijdenis is 

het uittrekken (of het uitdoen) van het lichaam des vleses, het te niet doen van de oude mens en de 

doop is, het begraven worden in Christus’ dood. Kol. 2: 11, 12. Waartoe is dan de uiterlijke cere-

monie nog nodig? 

 

De valse broeders wilden dit laatste zonder het eerste te prediken of zelfs maar te bezitten. Ze wil-

den een uitwendige besnijdenis maar geen besnijdenis des harten. Hadden ze de laatste ervaren, ze 

zouden de eerste niet voorgestaan hebben. Want ook deze behoort tot de wereld waarvoor men ge-

kruisigd is. De schaduw is voorbij, het wezen is gekomen; de tijd der wet is overgegaan in die der 

nieuwe schepping en nog wel die der nieuwe hemelen. Geestelijk staat men dan in de hogere sfeer 

der vijfde aioon. 

 

De Volken hebben nooit onder de Mozaïsche wet gestaan. Ze hadden echter de wet van het gewe-

ten. Hieronder is elk mens gesteld. Na de bekering wordt deze verscherpt door de kennis van God 

en Zijn wil en komt er een diepere ontdekking aan de zonde. 

 

De ingeschapen eis van God wordt door de verlichting van het Woord scherper en dit voert tot zelf-

veroordeling. Hebr. 4: 12. En verder tot medekruisiging met Christus. Door tot in Christus te gelo-

ven, aanvaarden we een andere Heer dan die we eerst hadden, de oude mens, en ontvangen we een 

nieuwe wet, die van Christus. Hierdoor wordt de oude mens veroordeeld en ontstaat in de gelovige 

strijd tussen geest en vlees. Daarbij veroordeelt ons hart, ons geweten ons; dit is de verte-

genwoordiger van Gods recht. Alleen door met Christus gekruisigd te worden, komt er verzoening 

met God en vrede in het hart. „Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij 

God door onze Here Jezus Christus”. Rom. 5: 1. Zo komt de ware vrijheid die proclameert vrij te 

zijn van de wet des gewetens, vrij van de veroordeling des harten, vrij van de eis Gods tot liefde 

omdat we daaraan beantwoord hebben in Christus, Zijn gerechtigheid ons deel is geworden en de 

liefde Gods in onze harten is uitgestort. In de liefde is de vervulling der wet. Dan staan we in de 

vrijheid om Gode te leven en hebben we een innerlijke Geestes- en levenswet, de wet van Christus, 

de wet der liefde; ingeschreven in de tafelen van ons hart en drang van het nieuwe leven. 

 

Echter, we hebben nog de leden van de oude mens en zij zijn er op uit van de vrijheid misbruik te 

maken en deze om te wenden tot losbandigheid. Indien u inwendig vrij zijt van de wet, dan kunt u 

doen wat u wilt, fluistert het vlees en ook Satan in. Zij willen in de vrijheid een aanleiding nemen 

om de oude lusten ongestraft uit te leven en vergeten dat vrijheid geen losbandigheid is maar ge-

bondenheid aan de ware levensnormen. Nu kan het vlees, de oude mens niet anders dan zondigen. 

Als we naar het vlees, de verkeerd gerichte wil, luisteren, blijven we in de zonde of vallen er op-
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nieuw in en dan zou de genade groter moeten worden. Zullen we dit doen, vraagt Paulus in Rom. 6: 

1. Een krachtig „Dat zij verre” is zijn antwoord. 

 

Tot aan onze dood toe zal er een strijd zijn tussen vlees en geest. Het vlees kan niet verbeterd wor-

den; het kan niet veranderd worden om goed te worden. In ons vlees woont geen goed (al doen we 

van nature op zich zelf goede daden). Het kan alleen beteugeld worden en zijn leden kunnen, zij het 

meestal na veel strijd en mislukkingen, worden gedood. Zoals Israël de oorlogen des Heren moest 

voeren tegen uiterlijke vijanden, zo hebben de gelovigen de strijd met de innerlijke leden die vijan-

den, ja vaak reuzen zijn. Die strijd kan van zeer langdurige aard zijn. Hoeveel moeite kost het niet 

een verkeerde hebbelijkheid meester te worden. Nog moeilijker is het een karakterzonde te over-

winnen, samengeweven als die is met ons bestaan. Zo ervaart de gelovige dat het vlees niet te ver-

beteren is, dat hij het oude Adamskind blijft. Maar het innerlijke door God verwekte leven wordt 

telkens weer opnieuw opgeroepen tot ,,de oorlogen des Heren”. En zoals David die gestreden heeft 

in de laatste beslissende slagen en zo het uitwendige rijk tot rust heeft gebracht, zo moet de gelovige 

worstelen om steeds weer in de vrijheid te staan waartoe Christus hem heeft vrijgemaakt. Dan zal 

ook de aanleiding, de roepstem van het vlees, verzaakt worden, zal men waarlijk vrij zijn en niet 

telkens weer vallen. 

 

De dienst der vrijheid. 

 

De vrijheid waartoe de Apostel oproept, is tevens een dienst. Dient elkander door de liefde. Die 

liefde is de grondwet van het nieuwe leven, maar ze krijgt haar hogere kracht als men met Christus 

gestorven is. De liefde kan des te beter beoefend worden als men vrijgemaakt is van de geestelijke 

gebondenheid. 

 

Paulus heeft ons een mooi voorbeeld gegeven. Van allen vrij heeft hij zich allen dienstbaar ge-

maakt. 1 Kor. 9: 19. 

 

Onze vrijheid is vrijwillige onderwerping aan de naaste in alles waarmee we hem van dienst kunnen 

zijn en in al wat recht is. „Dient elkander door de liefde want de wet wordt in één woord vervuld: 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Rom. 13: 9. De wet, op zichzelf heilig en goed, is niet 

volledig. Ze moet vervuld worden, tot volledigheid gebracht door uitwerking. Dit kan alleen door 

liefdedienst. 

 

De wet.  

 

Paulus doelt hier vanzelf op dat deel der wet dat ziet op de plichten t.o.v. de naaste. Niet op de wet 

in haar strekking als vervulling van de andere eis: Gij zult God liefhebben bovenal. Ook hier is de 

liefde de kern van waaruit de vervulling haar drijfkracht vindt. Over dit deel spreekt Paulus hier 

niet. 

 

De wet vordert dienst. Maar geen dienst voor zichzelf. Men kan de wet trachten te vervullen uit 

vrees, uit angst voor straf bij overtreding, uit eerzucht en hoogmoed (dit laatste deden de Farizeeën) 

of uit plichtsbesef. Als men dan alles gedaan heeft wat bevolen is, is men nog maar een onnutte 

dienstknecht. Lk. 17: 10. Dan heeft men alleen nog maar zichzelf gediend. Niet God, niet de naaste. 

Want de ware vervulling hangt af van iets anders: van de liefde. Mt. 22: 37- 46. Of zo men wil: ze 

wordt volledig gemaakt door de liefde. 

 

Het is zeer eigenaardig dat de tien geboden bijna allen negatief zijn. Het is: „Gij zult niet”. Wat 

moest Israël dan wel? Dit wordt bij Sinaï niet gezegd. De wet is hier niet volledig. God heeft opzet-

telijk iets uitgelaten, iets dat alleen van binnenuit vervuld kon en kan worden. Dit is de liefde. Het is 

hierop dat de Heiland wijst. Mt. 22: 37-40. En Paulus spreekt het duidelijk uit: „Zo is dan de liefde 
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de vervulling der wet.” Rom. 13: 10. 

Wil nu het vlees in de vrijheid een gunstige gelegenheid aangrijpen om het vlees te dienen, de Le-

venswet ziet er een schone gelegenheid in de wet te vervullen en naast God de naaste te dienen. Wat 

dit is, leert 1 Kor. 13 duidelijk. 

 

Zonder de liefde ontstaat er twist en strijd en scheuring. Korinthe is daar het bewijs en het voor-

beeld van en het kan zijn dat dit ook in de Galatische gemeenten het geval is geweest, althans 5: 15 

kan daar op wijzen met zijn elkaar - bijten - en - opeten. In de liefde wil de een de ander dienen, is 

er zelfverloochening, respect voor de ander ja een deze uitnemender achten dan zichzelf. In het 

vlees is het een elkaar bijten en opeten, een van - elkaar - verteerd - worden. 

 

Het dienen van elkander wil niet zeggen, dat men, om des lieven vredes wil, alles maar over zijn 

kant moet laten gaan. Dit zien we bij Paulus wel anders. In de beginselstrijd wijkt hij voor niemand. 

Hij weerstaat Petrus, een der pilaren van de Jeruzalemse gemeente, bestrijdt de dwaalleer te 

Korinthe, in Galatië en te Kolosse. Enzovoort. De waarheid van het evangelie gaat hem boven alles. 

Maar in alle zaken waarbij deze niet in het geding is en in het gedrang raakt, moeten eigen eer, ei-

gen voordeel, enz. wijken voor de wet van Christus: elkaar dienen. Anders kan er strijd ontstaan 

waarbij men vleselijke wapenen gebruikt en waarin men elkander bijt en opeet. Het einde zou kun-

nen zijn dat men elkander verteert, d.i. terneer slaat, dat men elkaar alle dienst der liefde ontzegt, 

elkaar schuwt en alle band verbreekt. 

 

Welk een onnodige strijd is er dikwijls onder de gelovigen niet gevoerd. Zowel vroeger als later. En 

tot in onze dagen ziet men dit doorgaan. En niet steeds, ja vaak niet, ging het om beginselkwesties. 

Wat is men er mee gevorderd? Niets. Men is uit elkaar gegaan en heeft zich van elkaar vervreemd, 

Zo met twisten over kinderdoop en avondmaal, met die over het wezen der „sacramenten” en zo al 

meer. Maar al te vaak ging het buiten de dingen van het Woord om. Men beriep er zich wel op maar 

dat deed de ander ook. En intussen verzuimde men de wet van Christus te betrachten. 

 

Laat het steeds onze vraag zijn: Waarmee kan ik de naaste dienen. God vraagt niet dat we het allen 

eens zijn. Er kunnen verschillen zijn die te ingrijpend zijn om met elkaar op een spreekgestoelte te 

kunnen gaan staan omdat de hoorders dan de sprekers elkaar te scherp zouden horen tegenspreken. 

Maar we kunnen, als het goed is, elkaar trachten te dienen door de liefde. 

 

De wet van Christus moet niet alleen maar theorie zijn; ze moet worden beleefd. Ze luidt: De naaste 

liefhebben. Dit is een groot iets en het vlees wil hier niet aan. Maar ook hierin zal het bestreden 

moeten worden en dit is mede een deel van de heilige oorlog des Heren. Zo zullen we in de vrijheid 

staan waartoe we geroepen en vrij gemaakt zijn. 

 

Vlees en Geest. 

 

We komen nu tot een ander onderdeel, de tegenstelling tussen vlees en geest. Wat bedoelt Paulus 

met deze termen? 

 

„Vlees.” Dit woord wordt in meer dan één zin gebruikt. Ten eerste in letterlijke, b.v. het vlees van 

vissen en vogels. 1 Kor. 15. Ten tweede in de zin van verwantschap: Paulus spreekt over zijn maag-

schap naar het vlees. Ten derde duidt het vlees de mens aan naar zijn natuurlijke staat: vier maal 

wordt er „bloed” bijgevoegd om dit te beklemtonen, Mt. 16: 17; 1 Kor. 15: 51; Gal. 1: 16; Ef. 6: 12; 

voeg hierbij Rom. 9: 8 en Gal. 4: 20 waarin het vlees, de natuurlijke mens, staat tegenover de belof-

te. Ook in teksten als de volgende zien we de mens naar zijn natuurlijke staat: ,,De geest is wel ge-

willig maar het vlees is zwak”. Mt. 26: 41; Mk. 14: 38. Vlees is hier de mens naar zijn natuurlijke 

verschijning. Daar tegenover staat dan de inwendige mens met zijn gedachten-, gevoels- en wilsle-

ven. Deze laatste noemt de Schrift ook „geest”. Voorts: Christus is gedood in het vlees, d.i. als mens 
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van vlees en bloed. 1 Petr. 3: 18. Ten vierde betekent vlees de mens naar zijn zondige genegenheid 

en geaardheid, gedachten en begeerlijkheden: „Het bedenken des vleses is de dood” Rom. 8 :6. 

 

Het woord „geest” heeft ook meerdere betekenissen. Het duidt ten eerste de Heilige Geest aan als 

Persoon: Mt. 4:1; Hand. 2: 4 laatste gedeelte. Ten tweede heilige geest als gave. Hand. 2: 4 vervult 

met heilige geest; voorts Mt. 3:11 (de doop in heilige geest). Ten derde de innerlijke levens-

terreinen: de geest is wel gewillig Mt. 26: 41. Ten vierde het opstandinglichaam: Christus is levend 

gemaakt in de geest, in het opstandinglichaam; dit is gebeurd na de opstanding, 1 Kor. 15: 23 (onder 

levend making zullen we hier moeten verstaan het inplanten van lichamelijk onvergankelijk leven). 

Ten vijfde betekent om niet meer te noemen, geest de nieuwe natuur in de gelovige. „Wat uit de 

Geest geboren is, is geest.” Joh. 3: 6. Er zijn nog wel meer betekenissen, maar we sommen ze hier 

niet alle op. 

 

Een mens is in het vlees, wanneer hij leeft naar zijn zinnen en begeerten. Hij is in de geest wanneer 

de Geest Gods, ook geheten de Geest van Christus, in hem woont. Rom. 8: 5, 9 en verder. 

 

„Wandel naar de geest.” De St. Vert. zet: „door de Geest”. Zo ook de Nwe Vert. We geloven dat 

de tekst iets anders uitdrukt en we hier niet aan de Heilige Geest moeten denken al is Hij de auteur 

van de hier bedoelde geest. „Geest” drukt hier o.i. de nieuwe natuur uit, het door de Geest verwekte 

leven. 

 

De bedoeling is: Wandelt geestelijk of „Gedraagt u geestelijk” (Leidse Vert.). In vs. 16 vinden we 

geen lidwoord voor geest maar de derde-naamvalsvorm (pneumati); zo ook in vs. 18. In vs. 17 vin-

den we wel het lidwoord, hiermee wordt echter de Geest niet aangewezen maar dient het ter aanwij-

zing van de in vs. 16 genoemde „geest”. 

 

Vanzelf is een geestelijke wandel naar d.i. in overeenstemming met de Heilige Geest en kan men 

vrij vertaald ook zetten: Wandelt naar de Geest. En het is ook de Heilige Geest die tegen het vlees 

begeert vs. 17 en door Wie men geleid wordt. Zo genomen kan men hoofdletters schrijven. We me-

nen echter dat dit een uitbreiding is van Paulus’ woorden maar dat hij hier met „geest” bedoelt: de 

nieuwe natuur, het nieuwe uit de Geest verwekte leven. 

 

Dit stelt hoge eisen. Want hier wordt een wandel verlangd naar een beginsel dat wel in kiem is 

vastgelegd maar voor iedereen anders wordt uitgewerkt, al naar aanleg, karakter omstandigheden en 

tijden. Het algemene beginsel, de levendmaking, heeft telkens weer aparte verbijzondering. Ieder-

een moet geestelijk wandelen, maar voor een ieder is die wandel niet precies gelijk. Elk moet zich 

dus aan de Geest binden op zijn wijze. Wie echter zo wandelt, zal de begeerten van het vlees niet 

volbrengen. 

 

Men houde in het oog dat leven in het vlees nog niet betekent: puur vleselijk leven, de lagere driften 

en begeerten volgend. Er zijn veel mensen die, hoewel ze in het vlees leven, een voorbeeldige wan-

del hebben, die goed, trouw en eerlijk zijn en nog veel andere schone talenten bezitten. Alleen, zij 

zijn nog geen kinderen Gods. De Geest heeft hen in hun innerlijk, in hun geest, nog niet levend ge-

maakt. 

 

Leven nu alle gelovigen naar de Geest? Neen, velen zijn vleselijk. 1 Kor. 3: 4. Zij zijn nog onder de 

macht der zonde en staan nog niet in de vrijheid. De gelovige leeft vaak alsof hij een natuurlijk 

mens was. Dan vertoont hij niets van het nieuwe dat in hem gewrocht is. In zijn geest is iets nieuws 

gelegd dat nimmer meer vergaat: hij is uit de Geest geboren. Maar hij wordt omringd door de vlese-

lijke werkingen van zijn geest. Evenals Israël een eigen volk was in deze wereld met eigen wetten 

(maar daarnaar veelszins niet leefde) en er omheen andere landen en volken waren met een andere 

geestelijke levenswijze, zo is er in de gelovige eenzelfde maar nu geestelijke toestand. Israëls histo-
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rie is voorbeeldend, symboliseert iets. Het is de uitbeelding van Gods gang in het hart van de mens. 

Zoals God Israël geroepen heeft, roept Hij de gelovige. Zoals er een heilige historie is, is er een 

heilige weg, die der behoudenis. Zoals Israëls heil in de wereld, is er Gods Geest in het hart. Israël 

was echter niet alleen in de wereld. Zo zijn er buiten de werking van de Heilige Geest in het hart 

eigen werkingen van de geest van de mens. En deze botsen telkens weer met het nieuwe leven. De 

levendgemaakte mens is vleselijk en geestelijk. Hij is uit Adam vlees en heeft God ontmoet. Is uit 

de Geest. Nu begeert het vlees tegen de Geest en de Geest tegen het vlees en deze twee staan tegen-

over elkaar. Zo is de toestand van de gelovige, vooral in de eerste tijd van zijn geestelijk leven. God 

trekt wel een spoor in hem, de heilige weg, maar er om heen liggen terreinen die niet heilig zijn. 

Hoe meer hij deze gaat beheersen, des te meer leeft hij naar de Geest. 

 

Wie zo leeft en wandelt, staat niet meer onder een wet. De St. Vert. zet: ,,onder de wet”. Ook dit is 

waar maar, waar het Grieks geen lidwoord heeft, zegt Paulus het algemener. Hij bedoelt: De vrij-

gemaakte gelovige staat onder geen wet, onder geen enkele wet, onder geen wet van Sinaï en ook 

onder geen die mensen hem gaan stellen, b.v. de valse broeders.  
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DEEL XXIV No. 11 NOVEMBER 1952 
 

Tot nuttige Stichting 

No. 11. 

HEILIGING III 

Christus Jezus die ons geworden is tot heiliging     1 Kor. 1: 30. 

 

Er is menselijk en geestelijk Humanisme. Zo men wil: gewoon en Christelijk Humanisme. In hun 

uitwerking zullen beide veel gelijkenissen vertonen. Beide zullen het menswaardige, het de mens 

sierende en het echt menselijk schone voorstaan en uitwerken. Maar innerlijk is er een groot ver-

schil: het eerste vindt zijn maatstaf in de doorsnede goede mens, het tweede in de mens Jezus Chris-

tus. Het eerste zoekt dus zijn norm in wat als door de mens als echt menselijk wordt erkend, het 

tweede wat ons gegeven is in de van God gezonden mens. Het eerste is de weg des mensen, het 

tweede de weg Gods. Het eerste zoekt uit de zondige mens een maatstaf te verkrijgen, het tweede 

zoekt die in wat God als maatstaf gegeven heeft. Het eerste zoekt die in gerechtigheid uit de inge-

schapen wet, het tweede die in de gerechtigheid van God (Fil. 3). 

 

Nu staan beiden in de praktijk niet tegenover elkaar. Beiden gaat het om het ware, goede en schone, 

om al wat waarachtig, eerlijk (eerbaar), rechtvaardig, rein is, wel luidt, om allerlei deugd en lof. 

(Fil. 4: 8). Maar het verschil ligt in het uitgangspunt: het een zoekt rechtvaardiging uit de werken 

der wet, en hieruit zal geen vlees gerechtvaardigd worden, het ander de rechtvaardiging van God en 

wel door het geloof van Christus. 

 

Hiermee houdt de heiliging gelijke tred. Voor het menselijk Humanisme is heiliging zelfverbetering 

uit hoofde van eigen innerlijk streven, het geestelijk Humanisme doet dit door werking van de Hei-

lige Geest uit de verdienste van Christus. Hij is gegeven en voor de geestelijke Humanist geworden 

tot ... heiliging. Zo ziet het laatste af van zichzelf en op tot Christus, nog dieper tot God die in Hem 

Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid ten toon spreidt. 

 

Nu is het aan ons die geloven, het dubbel Humanisme in ons te leren kennen. Van nature kunnen we 

het eerste doen, want de Heidenen die de wet niet hebben, doen van nature de wet, als uitwerking 

van de in Adam ingeschapen wet. Maar door de levendmaking van de Geest komt er een andere 

levenswet in ons, een ander Humanisme, het gevoelen van Christus. Paulus wil dat dit de overhand 

in ons zal hebben. Dit gevoelen zij in u, hetwelk in Christus Jezus was. Niet hebbende mijn gerech-

tigheid ... maar de rechtvaardigheid Gods. Hoe meer Christus onze heiliging wordt, des te meer zal 

Hij wassen, en wij minder worden, des te meer zal het ,,ik” over gaan in het „Hij”, zal het menselijk 

Humanisme dat als de maan in glans verre moet achterstaan of onderdoen voor het geestelijke, 

Goddelijke Humanisme, ons gegeven in Christus Jezus onze Here.    P. 
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De biddende Zoon Gods 

Nr. 53. 

6. De dood van Christus. 

 

Ook de dood van Christus is van grote betekenis. Hij heeft zeker vier betekenissen; hij dient:  

 

le  ter verzoening;  

2e.  ter bevrijding;  

3e.  ter bevestiging van het Nieuwe Verbond;  

4e.  ter overwinning van Satan. 

 

1. Ter verzoening. Rom. 5: 6, 8, 10; 6: 10; Hebr. 9: 15. De verzoening dient om de breuk te 

herstellen tussen God en het vijandige schepsel. Gods Zoon sterft voor de vijanden. Rom. 5: 

10. De uitwerking is niet: rechtvaardiging maar verzoening. En deze brengt vrede. De vijan-

den, de goddelozen vs. 6, de zondaars, vs. 8, wilden Gods recht en gerechtigheid niet aan-

vaarden. God beantwoordde deze geestesgesteldheid door Zijn Zoon in de dood over te ge-

ven. God betuigt hiermee: Ik sta niet op voet van vijandschap jegens u, o mens, want dan 

zou Ik Mijn Zoon niet voor u laten sterven. Ik betuig u door Zijn dood mijn liefde. Zijn dood 

is daarvoor het onweerlegbaar bewijs. Leg nu ook uw vijandschap af, o mens, treed in, in 

Mijn verzoening. Neen, sterker nog, laat U verzoenen. U behoeft dit niet eens zelf te doen. 

Ook dit zal Ik bewerken. Alleen, erken deze Mijn liefdedaad jegens u. Voor u er iets van 

wist, deed Ik dit voor u. Ik heb Mijn liefde voor u bevestigd toen u nog zondaar was, ja god-

deloze. Laat u nu met Mij verzoenen. Ik bid het u. 2 Kor. 5: 19-21. 

 

Welk een liefde. Een God die Zijn Zoon schenkt, Hem zelfs laat sterven om de verzoening te 

bewerken. En dan nog: een biddende God die vraagt om nu wederkerig die verzoening, de 

wegneming der vijandschap die bovendien niet van God uitging, te aanvaarden. In Christus, 

neemt God de Hem vijandige oude mens weg om een nieuwe daar te stellen. 

 

In de verzoening, tot stand gebracht door Christus’ dood, wordt de wegneming der vijand-

schap bezegeld. Zo kan dan de weg gebaand worden tot Christus’ heilsgoederen. God was in 

Hem de wereld met zichzelf verzoenende. Op die basis kan en wil Hij de zonden en misda-

den niet toerekenen indien men in deze verzoening intreedt. 

 

Men lette er op dat in het Grieks niet staat dat God geen zonden en misdaden meer toere-

kent. Er staat voor „niet” niet het absolute ,,ou” maar het betrekkelijke „mè”, d.w.z. God wil 

zonde en misdaad niet toerekenen indien men zich laat verzoenen. Indien men dit niet doet, 

blijven de zonden en de misdaden voor eigen rekening liggen. 

 

2.  Ter bevrijding. Hebr. 9: 15-17. Christus’ dood is ook ter bevrijding der overtredingen. De St.  

 Vert. zet: „verzoening”, maar dit is onjuist; hiervoor bestaat een ander woord. Door Christus’ 

dood sterft de oude mens der zonden af. Wij worden met Hem in Zijn dood begraven; Rom. 6: 

4. Door de doop. Dat is niet de uiterlijke waterdoop, maar Zijn doop in de dood. Door beoefe-

ning der godzaligheid moeten we nu in nieuwheid van geest wandelen, Rom. 6: 4 om later,  

volkomen bevrijd van het lichaam dezes doods, een nieuw zondeloos lichaam te verkrijgen 

door de opstanding. De bevrijding van de zonde komt niet door overwinning er over maar 

door er dood voor te zijn. Dit nu bewerkt Christus’ dood. Men behoeft niet tegen de zonde te 

strijden; ze (laat) zich niet overwinnen. Dan alleen door er zich dood voor te houden. 
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3. Ter bevestiging van het Nieuwe Verbond, Hebr. 9: 16, Christus' dood bevestigde ook het  

Nieuwe Verbond. Bij een verbondssluiting behoorde een offer. En daarmee de dood van een 

levend wezen. Abraham richtte een verbondsoffer toe in Gen. 15. Ook later deed men nog zo. 

Jer. 34: 19. Het N.V. nu moet ook vastliggen door de dood van een offer. Dit offer nu is de 

Heer Jezus geweest. Mozes doodde bij Horeb dieren; dit deed hij als Oudtestamentisch midde-

laar. De Middelaar van het N.V. was tevens offerwezen en offerde Zichzelf door de Geest. Hij 

was de verbondsmaker, het verbondsoffer. Men lette in Hebr. 9 er op dat men overal „ver-

bond” leze en voor „testamentmaker” „verbondsmaker” of „verbondsoffer” zette. 

 

In Christus’ dood ligt het N.V. vast. Vanaf deze dood kon de vervulling doorgang vinden. Nu 

kreeg het kracht van uitvoering. Zo is Zijn dood ook in dit opzicht van bijzonder belang. Het  

N.V. kreeg door die dood zijn basis: bevrijding der overtredingen. 

 

4. Ter overwinning van Satan. Hebr. 2:14. Christus’ dood heeft nog een andere zijde. Er was  

een die het geweld, d.i. de heerschappij, de machtsuitoefening op het terrein van de dood 

had. Hij zwaaide daar de scepter en waande zich onoverwinnelijk, want niemand kon de 

dood overwinnen. Maar Christus kwam en ging in in de dood. Zou Hij er in blijven? Neen, 

Hij kon er niet door gehouden worden, Hand. 2: 24. De dood kreeg weeën en baarde de 

Vorst des levens. Hiermee werd Satans front des doods doorbroken. Door Christus’ opstan-

ding kan nu aller opstanding volgen. Door het vrijwillig ingaan in de dood, door een ster-

vensdaad, werd het stervensproces in beginsel overwonnen en Satans heerschappij verbro-

ken. De dood heerst niet meer over Hem. Rom. 6: 9. Van nu af heerst Hij over levenden en 

doden. Rom. 14: 9. 

 

Christus’ dood opent de weg tot het leven. Hoe vreemd, dit ook klinkt, het is er echter waar om. 

Zijn ingaan in de dood, vrijwillig - Hij legde immers Zijn leven af om het weder te nemen,diende 

om in het huis van de sterke in te gaan en deze te binden. Dan kon Hij diens vaten aan hem ontne-

men. Christus’ dood is dus een noodzakelijke daad om tot de opstanding der doden te komen. 

 

Hoe rijk zijn we indien we dit mogen geloven. Christus zal de doden opwekken. Elk hunner in hun 

eigen orde. Hij leeft nu Gode en Deze zal door Hem de opstanding volvoeren. Joh. 5: 28, 29. Hij is 

niet alleen voor de Zijnen gestorven maar ook opgewekt. 2 Kor. 5: 15. Hij is voor hen opgestaan,  

1 Thess. 5: 9.            P. 

 

De Schrift en het Geloof 

door S. van Mierlo. 

II 

 

We hebben dit alles slechts in het kort vermeld om beter te doen uitkomen welk het verband is tus-

sen de Schrift en ons geloof: het Boek geeft ons de gegevens waarop ons levend geloof gesteund is. 

We voegen hierbij nog dat de liefde ons verenigt met de persoon die men lief heeft, ons in gemeen-

schap met hem brengt. Als we geloof in Christus-Jezus, de verheerlijkte Zoon hebben, dan gaat dit 

geloof gepaard met een liefde, die een geestelijke gemeenschap met Hem tot gevolg heeft. Deze 

werkelijke gemeenschap, een geestelijk feit, omvat ook Zijn dood: in de geest sterft men met Hem 

ten opzichte van de zonde en is men, als gevolg daarvan, ook met Hem gerechtvaardigd. Naar onze 

geestelijke positie zijn we geen zondaar meer. Deze rechtvaardiging is niet eenvoudig een gevolg 

van het sterven van Christus voor ons, maar spruit voort uit het feit dat we, in de geest, zelf werke-

lijk deel gehad hebben aan zijn sterven en dat we dus zelf ook de straf der zonde ondergaan hebben. 

Dat geloof alleen rechtvaardigt, omdat het niet alleen is, doch begeleid van liefde en dus gemeen-

schap met de Behouder. Het zijn niet de werken die rechtvaardigen, maar de werken begeleiden dat 

rechtvaardig makende geloof. Het is ook niet door dat geloof zelf dat we tot de rechtvaardiging ko-
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men, noch ter oorzake van dat geloof (Grieks ,,dia” met de accusatief), doch door middel van (,,dia 

met de genitief) dat geloof, omdat het ons er toe voert deel te hebben aan de straf. We zijn gestor-

ven met Christus. 

 

Laat ons nu terugkeren tot de Schrift. Elk van haar aanwijzingen, afzonderlijk beschouwd, kan een 

voorwerp van geloof zijn, d.w.z. kan onze instemming verwerven. De zuiver historische en natuur-

kundige inlichtingen zullen ons gevoel niet treffen. Doch anderen kunnen liefde tot gevolg hebben. 

Ons geloof zal dus wel of niet begeleid zijn van liefde, naar het geval. Hoe meer het een geestelijke 

zaak betreft, die ons persoonlijk aangaat, hoe meer zal onze liefde er in betrokken zijn, en hoe meer 

zal men kunnen spreken van een geestelijke gemeenschap en een getuigenis van de Heilige Geest. 

Want we zullen slecht volkomen de betekenis der „letter” vatten door de inwerking van Gods Geest 

op onze geest. Men kan dan zeggen dat God zelf ons toespreekt en zich aan ons openbaart. Doch 

Hij doet dat slechts door middel van de letter, die ons de nodige aanwijzingen geeft om te begrijpen 

wat Hij ons wil doen kennen. Zonder deze letter kan dit geloof niet bestaan. Meer nog, opdat onze 

kennis juist zij en ons geloof de volle werkelijkheid omvatte, moet deze letter getrouw de Waarheid 

weergeven. De Schrift is de uitdrukking van een openbaring, welke onder een vorm die begrijpelijk 

is voor onze menselijke, door de Geest verlichte vermogens en door middel van zekere bepaalde 

leerstellingen, die door Gods inwerking tot ons begrip gebracht worden, ons God doet kennen. Elke 

inlichting, zelfs diegene welke uit haar verband genomen, op het eerste zicht van weinig belang 

schijnt te zijn, werkt mede om ons een betere en juistere kennis te leveren van God, die zich in zijn 

Zoon openbaart. Indien we zekere delen uit de Schrift verwijderen, dan zal onze kennis gebrekkig 

of vervormd zijn. Indien men, uit principe, de absolute waarheid van de tekst niet aanvaardt, kan 

men elke gedeeltelijke inlichting in twijfel trekken. Men heeft dan geen kennis meer van wat waar 

is, doch slechts van wat misschien waar kan zijn. Men kan dan slechts hopen dat zekere dingen 

waar mogen zijn. Hieruit volgt, dat het geloof, namelijk de toestemming van ons verstand, alleen 

zekere twijfelachtige dingen kan betreffen en dus dikwijls slechts een voorlopige en aarzelende in-

stemming is, een vage gelovigheid. 

 

Daar de Schrift een eenheid vormt, waar alles met al het andere in verband staat, zal twijfel aan een 

deel, ook twijfel aan andere delen tot gevolg hebben. Het „voorwerp” zal dus op zeer gebrekkige 

wijze gekend worden en het geloof zeer slecht bepaald. God kan ons, niettegenstaande dit alles, nog 

toespreken, doch zijn stem zal zeer onduidelijk tot ons komen, want telkens als Hij iets duidelijker 

zou willen toelichten, zouden we aan de waarheid der letter moeten geloven, wat we in principe niet 

willen doen. 

 

Als men ons dan tegenwerpt: ,,U gelooft dus zekere dingen omdat ze in de Bijbel staan, en niet door 

een levend geloof, door een rechtstreekse openbaring Gods, dan antwoorden we dat we tot een le-

vend en wel bepaald geloof komen, en dat God ons op duidelijke wijze toespreekt juist omdat we 

zijn geschreven Woord aandachtig onderzoeken en rekening houden met al wat het ons wil leren, en 

dat dit een gevolg is van het feit dat we in principe vertrouwen hebben in het geïnspireerd karakter 

van de Schrift. Onze tegenstrevers zouden zoals hebben als het bij een algemeen geloof in de waar-

heid der Schrift zou blijven, daar de Schrift dan slechts een verzameling leerstellingen zou zijn, 

maar door de verlichtende inwerking van de Geest Gods kan God ons persoonlijk toespreken door 

middel van die leerstellingen. Zo kunnen we dan komen tot een geheel, dat ons met grote nauwkeu-

righeid en volledigheid de Here doet kennen en het dus mogelijk maakt een diepgaand, levend ge-

loof te hebben. Dit geloof gaat gepaard met een liefde en een geestelijke gemeenschap, die des te 

inniger zijn, hoe beter we Hem leren kennen. 
 

Waarom handelt de Schrift in meer plaatsen over het geloof dan over de liefde? Het is niet omdat 

deze laatste minder belangrijk is, want ze overtreft, integendeel, alles en vergaat nimmer. Het is 

waarschijnlijk omdat het geloof waarover het hier gaat, noodzakelijkerwijze begeleid is van liefde, 

terwijl een liefde zonder kennis, dus zonder geloof, niet mogelijk is. We kunnen slechts lief hebben 
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in de mate waarin we kennen. Indien men ons tegenwerpt dat „eenvoudige” mensen dikwijls een 

diepgaand geloof hebben, dan stemmen we daarmee in. Want deze personen zijn juist meer geneigd 

alles te aanvaarden wat de Schrift leert, en ze kunnen zo een uitgebreide kennis hebben van Gods 

Woord en van hun Here. Of, ten minste, zouden ze vatbaar zijn voor die kennis, als hun de gelegen-

heid aangeboden zou worden ze te verwerven. Hun geloof kan diep zijn (in kracht), zelfs als het 

slechts, door gebrek aan kennis, een mogelijkheid is en nog geen werkelijkheid. 

 

Waarom hebben we dit voorafgaand vertrouwen in de Schrift? Misschien werd het opgewekt door 

de getuigenis van zekere personen, die we als vertrouwenswaardig aanzien. Misschien omdat zekere 

delen ons persoonlijk getroffen hebben. Zoals de man der wetenschap, die vóór alles de intuïtie 

heeft dat de schepping een begrijpelijk geheel vormt, en die, door dit voorafgaand geloof, er toe 

gedreven wordt aandachtig rekening te houden met alle inlichtingen die het heelal hem geeft, en op 

deze wijze er in slaagt te komen tot een wetenschap die meer en meer omvat en steeds dieper door-

dringt, zo kunnen we ook een voorafgaand vertrouwen hebben dat er ons toe brengt de Schrift van 

zeer nabij te onderzoeken, waarde te hechten aan elk onderdeel, en geen gegeven te verwaarlozen. 

Dit onderzoek zal ons voorafgaand vertrouwen sterken als we werkelijk de waarheid liefhebben, en 

niet onze eigen opvattingen, d.w.z. als we ootmoedig zijn. We kunnen op deze wijze komen tot een 

harmonisch geheel, dat al de aanduidingen de Schrift omvat en ons toelaat op nauwkeurige wijze 

alles te begrijpen wat we tegenwoordig van God kunnen kennen. Zo kunnen we dan tot een diep-

gaand, veel omvattend en wel bepaald geloof komen. 

 

Indien we echter dit voorafgaand vertrouwen niet hebben, worden we er al licht toe gebracht eerst 

dit, dan dat te verwerpen, en aangezien alles samenhangt, blijft er slechts een ruïne over. 

  

De voorstaanders der moderne kritiek zien ook de Schrift aan als samengesteld uit sommige delen 

die ons gevoel niet treffen (geschiedenis, wetenschap, enz.), en andere delen, die een persoonlijke 

indruk op ons maken. Ze menen dat de gegevens der eerste reeks foutief kunnen zijn zonder dat de 

waarde van de Schrift daardoor zou verminderd worden. Nu zijn het echter juist dergelijke gege-

vens die het meest gemakkelijk aanvaard zouden worden door zoals wie, omdat ze hem niet per-

soonlijk treffen, terwijl de gegevens der tweede reeks zijn persoonlijke waarde en autonomie in het 

gedrang kunnen brengen. De natuurlijke mens zoekt naar verontschuldigingen om niet te luisteren 

naar de harde waarheden die God hem voorhoudt. Als men nu aanneemt dat wat ons onverschillig 

laat onzeker of foutief is, welke goede verontschuldiging zal men dan menen te hebben om ook het 

andere in twijfel te trekken, of om te loochenen dat het God is die in die andere delen spreekt! De 

geschiedenis toont ons dat het atheïsme en het anti-christianisme steeds getracht hebben geschied-

kundige of wetenschappelijke fouten te vinden in de Bijbel. Hun aanhangers wisten dat, op deze 

wijze, zijn gezag volkomen ondermijnd zou zijn. Waarom zou men, een schrijver geloven in de 

delen waarvan men de waarheid niet kan onderzoeken, als hij zich heeft vergist in hetgeen we kun-

nen nagaan? 

 

Doch, integendeel, als we geloven dat een boek in alle onderdelen vertrouwenswaardig is, zullen we 

met zeer veel ernst rekening houden zelfs met wat op ons een onaangename indruk maakt. Door een 

oprecht nadenken kunnen we dan misschien ook een dergelijke terechtwijzing aanvaarden. 

 

Wie houdt rekening met de (gewettigde) opmerkingen van een leugenaar? Wie zal de waarschu-

wingen van een ernstig man verwaarlozen? 

 

Misschien zullen we een zeker geloof behouden, doch, indien we consequent willen blijven, zal dit 

geloof zeer vaag zijn en misschien niet verder rijken dan geloof tot God, als Schepper. 

 

In geval we een onderdeel geloven omdat het in de Schrift staat, dan kan dit voorafgaand geloof 

misschien zuiver intellectueel zijn, d.w.z. niet begeleid met liefde. Zo kan het gaan met al wat histo-
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rische feiten betreft, zelfs als ze over „Jezus” handelen: zijn geboorte, zijn leven, zijn opstanding. 

Doch dit onderdeel staat niet alleen. Het maakt deel uit van een geheel, en laat ons toe dit geheel 

beter te leren kennen. En dan zullen we het niet slechts geloven omdat het in de Bijbel staat, maar 

omdat het deel uitmaakt van een geheel dat het voorwerp is van ons levend geloof. Dit onderdeel is 

dan onafscheidbaar van wat God ons, als het ware, persoonlijk openbaart, van Gods Woord. De 

Schrift is in principe een autoriteit. Ze wordt het ook op subjectieve wijze voor ons, als we ze on-

derzoeken en begrijpen door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dan aanvaarden we ook 

dit Woord en bewerkstelligen we, door goddelijke genade, onze gemeenschap met God. Indien we 

echter geneigd zijn elk onderdeel met wantrouwen aan te zien, dan zal het ons onmogelijk zijn tot 

een allesomvattende eenheid te komen, voorwerp van ons levend geloof; ofwel zullen we een mis-

vormd geheel hebben en een gebrekkig geloof. 

 

De weefselkundige, die een levend wezen ontleedt, vindt slechts dode cellen. De Schrift kan aange-

zien worden als een verzameling van woorden, zinnen, leerstellingen. Evenals het levend wezen 

niet volledig geweest zou zijn zonder een zijner onderdelen, zonder een zijner cellen, en we dit le-

vend wezen niet juist en volledig zouden kennen zonder een van zijn deeltjes, zo kunnen we ook 

niet van het geschreven Woord komen tot het volledige en levende Woord Gods als we verwaarlo-

zen wat ons slechts bijzaak schijnt te zijn, en wat, van het overige gescheiden, slechts een dode let-

ter is. Gods Woord is niet eenvoudig een som van zinnen of woorden, een levenloos document, 

doch kan voor ons een levend organisme worden, dat niet volledig is zonder een zijner zinnen of 

zelfs een zijner woorden. 

 

Men zegt ons dat het er weinig toe doet of Adam nu werkelijk bestaan heeft, 6000 jaar geleden, of 

Abraham slechts een mythe is, of Mozes niet verantwoordelijk is voor het opstellen van de Penta-

teuch, enz. dat dit alles ons geloof in Christus niet raakt. We stemmen er in toe, dat geschiedkundi-

ge feiten van deze aard, op zichzelf weinig belang hebben, doch we beweren dat men ze moet aan-

vaarden zoals ze ons voorgesteld worden door de Schrift, om een volledige en juiste kennis te krij-

gen van de Here, dus om ons toe te laten een diep en wel bepaald geloof te hebben in Christus, om-

vattende al wat over Hem geopenbaard is. 

 

Of beter, dat de gehele Schrift noodzakelijk is om ons toe te laten Hem volledig te kennen zoals Hij 

zich openbaart, en om tot een perfecte gemeenschap met Hem te komen. 

 

Het is om redenen van deze aard, redenen die we waarschijnlijk op gebrekkige wijze hebben uit-

eengezet, dat we menen dat de hogere kritiek, zoals ze meestal toegepast geworden is, d.w.z. zonder 

geloof in de volledige inspiratie, niet alleen door de feiten weersproken wordt, doch een zeer kwade 

invloed heeft. 

 

Het is door inconsequentie dat zekere theologen nog een levend geloof behouden, niettegenstaande 

die kritiek. In het algemeen zal de invloed van een dergelijke kritiek de massa der gelovigen er toe 

brengen alle belangstelling voor de Bijbel te laten varen en slechts een vage „godsdienst” over te 

houden, gesteund door „godsdienstige” gewoonten en door de werking van zekere personen, die 

hun autoriteit stellen in de plaats van die der Schrift. 

 

Men zou kunnen begrijpen dat gelovige theologen er in toestemmen dat de Schrift in zekere opzich-

ten foutief is, zonder dat daarom het meest belangrijke daardoor aangetast zou zijn, indien de feiten 

ons zouden verplichten het bestaan van dergelijke fouten te aanvaarden. Maar dat is het juist wat we 

loochenen. Min of meer sceptisch door opvoeding, ingewijd in de wetenschappen, dachten we eerst 

overal fouten en tegenstellingen te zullen vinden. Het was echter, onder meer, de waarheid der de-

len die we konden onderzoeken, die ons een algemeen vertrouwen gegeven heeft in het Boek, en 

ons getoond heeft dat het volkomen verschilt van zoals welk menselijk boek. Ook in deze geschied-

kundige of wetenschappelijke delen hebben we erkend dat God de tekst ingegeven heeft, hetzij door 
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te openbaren wat de mens niet kon kennen door zichzelf, hetzij door op de auteur in te werken op-

dat hij zou kunnen schrijven zonder werkelijke fouten. 

 

Over Hoogmoed en Schriftonderzoek 

door S. van Mierlo. 

 

Hoogmoed bracht niet alleen de gezalfde Cherub en Adam ten val, hij blijft voor ieder verstandelijk 

wezen de meest gevaarlijke oorzaak van zonde. Hoogmoed hangt samen met egoïsme. Men acht 

zichzelf verheven boven anderen, ten minste in zekere opzichten. Men meent zelfs iets te zijn tegen-

over God. Door een hoogmoedige houding scheidt men zich af van God of van de mens, in tegen-

stelling tot wat de liefde bewerkt: gemeenschap en eenheid. Wat mag men verwachten als men zich 

afzondert van de Bron van alle goed? God kan ons wijzen, b.v. door het geschreven “Woord”, op 

het onredelijke en op de kwade gevolgen van een dergelijke houding, Hij kan ons door zijn dienaren 

uitnodigen ons tot Hem te keren en Hem en onze naaste lief te hebben. Doch willen we niet luiste-

ren dan moeten we voelen. 

 

De hoogmoed verblindt. We nemen onze gedachte, onze overtuiging als maatstaf. Iemand kan ja-

renlang met zorg en moeite iets onderzocht hebben; als zijn conclusies niet overeenstemmen met 

onze opvatting, dan verwerpen we ze en geven ons zelfs de moeite niet om zijn argumenten te on-

derzoeken. We zijn misschien om de een of andere reden er toe gekomen een deel der Schrift op 

zekere wijze uit te leggen. Nu menen we de volle waarheid te bezitten en dus juist te weten wat God 

gesproken en bedoeld heeft. Al is onze opvatting gebrekkig, toch nemen we ze als norm en blijven 

dus blind voor de waarheid. 

 

Gewoonlijk zijn we niet alleen individueel hoogmoedig, maar ook als groep. We proberen dan soms 

onze hoogmoed te verbergen door een schijn van persoonlijke ootmoed: ik beweer het niet beter te 

weten, doch mijn groep bezit de waarheid, want hij is zo talrijk, of zo oud, of omvat zulke knappe 

mannen, enz. Hoe zou iemand anders het dan beter willen weten? Dan beweren we juist dat die 

„iemand” zou bewijzen hoogmoedig te zijn, omdat hij die opvatting van onze groep niet aanvaardt. 

 

Als we na ernstig, biddend onderzoek tot een zekere overtuiging komen, zijn we misschien zelf 

bang blijk te geven van hoogmoed als we menen iets beter te begrijpen dan anderen. 

 

Ook in deze dingen is het goed duidelijk te onderscheiden wat verschilt. Dit is niet zo moeilijk als 

men eerst wat nadenkt over wat gebeurt op een terrein waar de behandelde vraagstukken ons niet 

persoonlijk treffen: b.v. op het gebied der natuurwetenschap. 

 

Na lang onderzoek, waaraan duizenden hebben deelgenomen en dat ontelbare waarnemingen om-

vat, is men tot zekere conclusies gekomen die nagenoeg door allen worden aangenomen. Doch de 

geleerden gaan verder met waarneming en onderzoek, en dan gebeurt het telkens dat een hunner in 

een bepaalde zaak tot nieuwe conclusies komt, die de nieuwe waarnemingen beter tot hun recht laat 

komen en dus de waarheid beter benaderen. 

 

Verwerpen de andere geleerden die nieuwe conclusies omdat ze niet overeenstemmen met de vori-

ge? Beschuldigen ze die zoeker van hoogmoed omdat hij het beter wil weten dan Newton, Ampère 

of Einstein? Neen, als het een ernstige werker betreft, dan onderzoekt men de gronden waarop zijn 

conclusies steunen en herhaalt men de waarnemingen. Bestaat er werkelijk een goede reden om tot 

die gevolgtrekking te komen, dan aarzelt men niet ze te aanvaarden. Men is ootmoedig t.o.v. de 

waarheid, en offert de vroegere gebrekkige mening gewillig op. Alleen dan zou men die geleerde 

van hoogmoed kunnen beschuldigen als hij de resultaten van zijn onderzoek te veel aan zichzelf zou 

toeschrijven, als hij op anderen van uit de hoogte zou neerzien en zichzelf zou beschouwen als een 
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mens die boven de natuur, of zelfs boven God staat. Of als hij zou vergeten hoeveel hij bij zijn on-

derzoek aan anderen te danken heeft en dat zijn bestaan, zijn werkmogelijkheden en zijn gaven van 

God komen. 

 

Maar de praktijk bewijst dat in de meeste gevallen de grote natuurkundigen juist door hun onder-

zoek ootmoedig worden, al weten ze sommige dingen beter dan anderen: ze zien ook duidelijker de 

grens van hun kennis. 

 

Men moet dus duidelijk onderscheid maken tussen het beter kennen en de intieme houding van hem 

die kent. 

 

Hierbij komt nog iets anders. De geleerde gaat als volgt te werk: 

 

1. hij maakt allerlei waarnemingen 

2.            hij brengt de resultaten met elkaar in verband 

3.        hij tracht daaruit conclusies te trekken. 

 

Dringt hij dan die conclusies aan anderen op als zuivere, absolute waarheid? Geenszins, hij weet dat 

ze de waarheid slechts min of meer benaderen. Hij verwacht niet dat anderen nu blindelings, op 

grond van zijn autoriteit, die gevolgtrekkingen zullen aanvaarden. Wat hij vooral doet is anderen op 

de hoogte te brengen van wat hij waargenomen heeft, hoe de resultaten in verband gebracht kunnen 

worden en tenslotte waarom men dus tot bepaalde conclusies kan komen. Hij helpt anderen zich een 

eigen overtuiging te vormen. 

 

Welnu, hetzelfde zou moeten gebeuren bij het schriftonderzoek. Nooit zou een man, of een groep, 

zijn gevolgtrekkingen moeten opdringen op grond van zijn autoriteit. Wel kan het vroeger werk van 

die mens of die groep een zeker vertrouwen inboezemen, zodat men veel waarde hecht aan de con-

clusies. Ook in de natuurwetenschap is het niet mogelijk voor iedereen zelf weer alles te onderzoe-

ken, en men is dikwijls verplicht een en ander, al was het maar tijdelijk, op gezag te aanvaarden. 

Doch als het over geestelijke dingen gaat die van overwegend belang zijn voor iedereen, dan moet 

de mens gelegenheid gegeven worden zich een eigen mening te vormen. Hij kan iets voorlopig aan-

nemen, doch tenslotte moet hij God zelf horen spreken. 

 

Wat is dan het werk van de theoloog, van de Schriftonderzoeker, die meer gelegenheid heeft om 

veel te onderzoeken? Allerlei gegevens te verzamelen en met elkaar in verband brengen, met voor-

zichtigheid sommige gevolgtrekkingen voorstellen. Hij moet, in het kort, het anderen gemakkelijker 

maken zelf tot een overtuiging te komen, tot een geloof dat gesteund is op Schriftuurlijke gronden. 

De Schriftgeleerde heeft niet het monopolie juiste conclusies te trekken. Anderen, Eenvoudigen, 

kunnen dat misschien beter dan hij. Want juist op dit gebied is het de nederige, eenvoudige, oot-

moedige die meer ontvankelijk is voor de Waarheid, d.i. Gods Woord. 

 

Aan de andere kant moet de ,,eenvoudige” mens er zich voor wachten het werk van geleerden, theo-

logen en onderzoekers systematisch gering te schatten. Hij moet er in tegendeel ernstig rekening 

mee houden en niet beweren, op grond van een zeer begrensd en gebrekkig onderzoek, alles beter te 

weten. Dan zou hij blijk geven van hoogmoed. Ook de overlevering in het algemeen mag men niet 

stelselmatig verwerpen. Ze vormt een mengsel van opvattingen die de waarheid benaderen en van 

gebrekkige conclusies die herzien moeten worden. Alles moet getoetst worden aan Gods Woord, de 

„waarnemingen” moeten herhaald worden, de gevolgtrekkingen uitgezuiverd. 

 

Als, na lang, ernstig en biddend onderzoek, rekening houdende met het werk van anderen, iemand, 

of een groep, tot een beschouwing komt die een geheel vormt en de Schrift misschien beter tot haar 

recht laat komen, kunnen zekere conclusies in strijd zijn met die van een vroegere beschouwing. 
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Dan mag men de nieuwe zienswijze niet verwerpen omdat de conclusies anders zijn. Men moet de 

gehele vroegere beschouwing vergelijken met de nieuwere, en dan beslissen tussen de twee. Is men 

overtuigd dat de nieuwere Gods Woord beter uitdrukt, dan moet men ook de conclusies aanvaarden. 

 

Dit kan zeer pijnlijk zijn, want men heeft misschien te veel gesteund op die gevolgtrekkingen, men 

heeft er zo veel over gesproken, men meent er zelfs zo zeer door gezegend geweest te zijn. En toch 

moet men de vroegere overtuiging ten offer brengen. 

 

Dit zal dikwijls alleen kunnen als, ten minste in principe hoogmoed en egoïsme overwonnen zijn 

door het „sterven met Christus”, als men niet langer alle waarde hecht aan het ,,ik”, aan eigen voor-

lopige overtuiging, aan wat ons genoegen doet of ons ten zegen schijnt. Als men „der zonde dood” 

is dan houdt men niet vast aan wat ons behaagt, wat ons verheft. Dan zijn we bereid God te horen 

spreken en dan kunnen we Hem ook beter verstaan. En als we dan door een dieper geloof in nauwe-

re geestelijke gemeenschap staan met God en naar die positie wandelen, dan kunnen we ook de 

waarheid vasthouden in liefde. 

 

De Brief aan de Galatiërs 
No. 31. 

 

Onder de wet. 

 

Er is verschil tussen het staan „in” en „onder” een wet. De St. Vert. heeft dit niet steeds juist weer-

gegeven. We vinden meestal in (de) wet (en [to] nomô), maar in de volgende teksten staat „onder”: 

Rom. 6: 14, 15: Gal. 3: 23; 4: 4, 5, 21; 5: 18; Jak. 2: 9. Niet in Rom. 3: 19 waar moet staan: tot de-

genen die in de wet zijn. Afgezien van Jak. 2: 9 betekent „onder” hier: onder een drukkende macht. 

Israël stond onder de wet omdat de wet slechts uiterlijk voor hen stond en het in het rechte doen niet 

leefde. Zo werd de wet een juk dat niet te dragen was. Hand. 15. Eenmaal zal het staan in de wet als 

God deze in hun harten schrijft. Dan wordt het uiterlijke verinnerlijkt. Paulus wil nu dat de Galatiërs 

niet onder enig uiterlijk ge- of verbod zullen staan maar in de wet van de Geest des levens. 

 

De werken des vleses. 

 

Paulus somt er zeventien op. Ze bestaan niet alleen uit lagere hartstochten of louter lichamelijke 

begeerten. De eerste drie vallen onder de lagere begeerten: Hoererij, onreinheid, losbandigheid. 

Onder onreinheid zijn onkuise handelingen sodomie, bestialiteit enz. te verstaan die niet onder 

echtbreuk of hoererij vallen. Komen de eerste en voor een deel ook de tweede bij getrouwde men-

sen voor, de tweede en derde doen het mogelijk meer bij ongetrouwden. Vanzelf zijn de grenzen 

niet zo goed te trekken. Godsdienstige zonden zijn: afgoderij; toverij. Niet lichamelijke: vijand-

schappen, twist, jaloersheid, toorn, twistgierigheid, tweedracht, scheurmakerij, afgunst. Dan daalt 

de reeks weer af tot lichamelijke zonden: dronkenschappen, brasserijen. En dergelijke, voegt Paulus 

er bij, hiermee het gehele terrein van het menselijke leven bestrijkend. 

 

Het is eigenaardig dat Paulus hier de uiterlijke wandel van vele welmenende, rechtschapen en 

deugdzame mensen schijnt te vergeten en alsof alle mensen zich aan een of meer dezer zonden 

schuldig maken of er in zouden leven. Naar het wezen is dit wel zo, want in ieders hart liggen de 

kiemen voor een of meer van deze zonden. Maar hier over gaat het in dit vers niet; het gaat over de 

werken van het vlees, de daden, de uitwerking van de innerlijke gesteldheid. Indien het vlees naar 

zijn begeerten gaat leven, dan volgen een of meer dezer werken. Indien het hierin beteugeld wordt 

door hogere motieven en beheersing, dan behoeft dit niet en kan er een deugdzaam leven zijn, ook 

bij niet-gelovigen. Dan doen ze van nature, uit eigen aandrang, de dingen die der wet zijn. Het gaat 

hier dus over de werken, de daden, de uitwerking der begeerten van het vlees. 
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Al wie zulke werken doen, (prassoo) d.i. geregeld doen, in praktijk brengen, daarin hun vermaak 

vinden of in leven, zullen het koninkrijk Gods niet beërven, d.i. noch in het koninkrijk der hemelen, 

Christus’ rijk op aarde binnengaan, noch in het hemelrijk opgenomen worden. 

Al zijn op zichzelf staande daden van deze reeks droeve zonden, ja misdaden, hiervoor is vergeving 

te verkrijgen. Men denke b.v. aan Noachs dronkenschap, aan Juda’s onreinheid (Thamar, Gen. 38), 

aan Davids moord op Uria en aan zoveel andere zonden waarin gelovigen gevallen zijn, maar waar-

voor vergeving werd verkregen. Zij die Paulus hier op ’t oog heeft, zijn beroepsmisdadigers, afgo-

disten die tegen beter weten in handelen, tovenaars die misleiden, geregelde dronkaards, brassers, 

enz. In één woord, allen die een of meer dezer dingen tot levenspraktijk maken. 

De vrucht des geestes. De „geest” is hier niet de Heilige Geest maar de nieuwe natuur, het nieuwe 

door de Geest verwekte leven. Die nieuwe natuur, die levendmaking in ’s mensen geest, wordt ver-

geleken met een boom die vruchten voortbrengt. Bij de een zullen er dat vele, bij de andere weinige 

zijn al naarmate de gelovige wandelt naar de geest, in de lijn met de wet van Christus. 

De nieuwe natuur kan velerlei vruchten voortbrengen. De Apostel noemt er negen: liefde, blijd-

schap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. in plaats 

van ,,lankmoedigheid” der St. Vert. dat betekent lang-van-gemoed, d.i. geduld zijn, schreven we 

„geduld”, voor goedertierenheid, d.i. goed-van-aard-zijn. zetten we „vriendelijkheid”; voor „geloof” 

is beter te zetten „trouw”: voor „matigheid” „zelfbeheersing”. Het Gr. woord „pistis”, dat meestal 

„geloof” betekent, kan hier beter door „trouw” vertaald worden; het gaat hier niet over het vertrou-

wen dat men in God en Zijn Woord stelt, dat is geloof, maar over mensen die reeds gelovig zijn en 

niet van hun geloof blijk moeten geven, maar van hun trouw. Het woord matigheid doet nu te veel 

denken aan beperking bij het nuttigen van spijs of drank; het Gr. woord drukt meer uit: zelfbeper-

king in alle opzichten, dat is: zelfbeheersing. 

Tegen zo iets, tegen deze vruchten, is geen wet. zegt Paulus. God heeft hier geen wet gegeven met 

ge- en verboden. Het zijn de vruchten van de nieuwe natuur. 

En al wat hier staat, wordt ons ook niet als wet voorgehouden, dus alsof er stond: Hebt lief, weest 

blij, bewaart vrede, zijt geduldig, betoont u vriendelijk, goed, trouw, zachtmoedig en hebt zelfbe-

heersing. Het zijn vruchten die, als het goed is, vanzelf moeten groeien. Dit kan alleen als men 

geestelijk wandelt. Het nieuwe leven moet gecultiveerd worden, dan bloeit het vanzelf op uit de 

wortel, de nieuwe natuur. Dat is: Ik leef niet meer maar Christus leeft in mij. Dit is het wezen der 

zaak. Al wat we dan verder te doen hebben, is ons steeds voor ogen te houden dat we in de geest 

nieuwe schepselen zijn. ,,Houdt het er voor.” Tenminste als we met Christus opgewekt zijn. 

Maar het vlees is er ook nog. Wat hiermee? Wel: dit moeten we kruisigen. Er staat niet, zoals de St. 

Vert.: „Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd” maar: „Die van Christus zijn, kruisi-

gen het vlees”. Het woord kruisigen staat in het Grieks in de onbepaalde tijdsvorm; deze drukt geen 

tijd maar alleen feit uit. Bij plaatsgehad hebbende gebeurtenissen kan men dan wel de voltooid te-

genwoordige tijd zetten, maar bij geestelijke acties is het beter de onvoltooid tegenwoordige te ver-

talen. We hebben dan dit: We zijn medegekruisigd, zijn mede gestorven, en mede opgewekt in de 

geest. Hier past de voltooide tijd. Maar wij hebben telkens weer het vlees te kruisigen. Dit is een 

doorgaand werk dat we telkens weer moeten herhalen als het vlees zijn kop opsteekt. In Kol. 3: 5 

zegt Paulus: „Doodt dan uw leden die op aarde zijn”. Hier, in Gal. 5, verwijst hij ze naar het kruis. 

Onder „vlees” is de oude mens te verstaan. 

De gelovige moet het vlees telkens weer kruisigen. De mogelijkheid daartoe is gegeven door eerst 

met Christus gekruisigd te worden. Waar het vlees zich weer verheft en te paard wil gaan zitten, 

waardoor het de wandel van de nieuwe mens zou verhinderen, moet het telkens weer naar het kruis. 

D.w.z. de gelovige moet terugzien en weer inleven dat daar met de oude mens in Christus’ vlees is 

afgerekend, en nu hartstochten en begeerten daar gelaten moeten worden. Wie dit niet doet, blijft 

nog vleselijk, wie het doet, zal zich steeds vrijer voelen.  
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXIV No. 12 DECEMBER 1952 
 

Tot nuttige Stichting 
No. 12. 

DE SPRUIT DES HEREN 

 

1. Want ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen. Zach. 3: 8 (Markus Evangelie). 

 

2. Zie een man wiens naam Spruit is, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heren 

tempel bouwen. Zach. 6: 12 (Lukas Evangelie). 

 

3a. Zie de dagen komen, dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal verwekken. Die zal, koning 

zijnde, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen  

zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men  

hem zal noemen: De Here onze gerechtigheid. Jer. 23: 5, 6. (Matth. Evangelie). 

 

      3b. Zie de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik het goede woord verwekken zal dat Ik over  

 het Huis Israëls en over het Huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te van die tijd  

 zal Ik David een Spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en  

gerechtigheid doen op aarde. Jer. 33: 14, 15 (Matth. Evangelie). 

 

3. Te dien dage zal des Heren Spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de Vrucht der 

aarde tot voortreffelijkheid en tot versieringen dengenen die het ontkomen zullen in  
Israël. Jes. 4: 2 (Johannes Evangelie). 

 

’s Heren Spruit is de Messias. Het woord Spruit is niet hetzelfde als Rijsje in Jes. 11: 1. 

 

Van de Spruit des Heren worden meerdere dingen gezegd: Hij zal uit zijn plaats spruiten, uit het 

Huis van David zijn, Hij zal een man zijn, tevens een knecht, Hij zal koning zijn, Hij zal recht en 

gerechtigheid doen op aarde, Hij zal Jahweh zijn. 

 

Merkwaardige tegenstellingen: een knecht en een koning, een man en God. Maar dit alles is Hij niet 

tegelijk, evenals Hij al Zijn werk niet tegelijk zal doen. Er ligt een hele tijd tussen het uit zijn plaats 

spruiten en het bouwen van des Heren tempel, tussen Zijn verwekking en Zijn regering. We hebben 

dit aangegeven door strepen te zetten. Deze geven de tussentijd aan die er achteraf blijkt te liggen 

tussen het een en ander. 

 

Van de vier hoofdzaken, die van koning, knecht, man en God zijn de vier Evangeliën de bredere 

uitwerking Mattheüs van Jer. 23: 5 en 6 en 33: 14 en 15, Markus van Zach. 3: 8, Lukas van Zach. 6: 

12 en Johannes van Jes. 4: 2. 

 

Het Jodendom ziet in de door hen verwachte Messias een mens, een man en een koning. Geen 

knecht. En helemaal geen God. Het Christendom heeft van Hem een Godmens gemaakt die in 

knechtsgestalte optreedt. De Schrift ziet Hem als mens in knechtsgestalte die, verheerlijkt, blijkt te 

zijn Jahweh. Hij is eerst mens, nadat Hij Zich ontledigd heeft, daarna keert Hij tot de Godheid terug 

en is Hij HERE. 

 

Het Jodendom kan Christus niet als de Messias aanmerken want Hij heeft voor hen gefaald: waar is 

Zijn koninkrijk, waar de verlossing van Israël. Het leest zijn Schrifturen slecht; er ligt dan ook een 
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deksel op hun aangezicht. Pas als Hij koning zal zijn zullen Juda en Israël verlost worden. En dat 

zal zijn na de oordelen. Zie Jes. 3 en 4. 

 

Het Christendom in zijn belijdenisschriften ziet Christus als een geestelijk koning en meent dat Juda 

en Israël de Kerk zijn. Dit is inconsequent en is ook bewijs van een deksel dat men over zich heeft. 

 

Zo wendt het Jodendom zich van Christus’ Persoon, het Christendom zich van Zijn reële op aarde 

komende koninkrijk af. Beide zien de tussenbedeling niet. 

 

Eerst knecht, dan koning. 

 

Eerst man, dan God. 

 

De vleeswording van het Woord is gevolgd door het tot levendmakende Geest d.i. God worden van 

Christus. En de knechtsgestalte is vervangen door het alle macht ontvangen in hemel en op aarde. 

Maar de uitwerking van de beloften van wat in beginsel gegeven is, wacht tot de tussenbedeling is 

geëindigd. Des Heren Spruit heeft des Heren tempel nog niet gebouwd, Hij die Knecht was, is nog 

niet teruggekeerd om als Koning te heersen, omdat er nog iets anders voor Hem weggelegd was. 

Dat blijkt uit 1 Kron. 29: 11 en 12. 

 

Verleden. 

 

Uwe, o HERE, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit; 

want alles wat in de hemel en op de aarde is, is Uwe. Uwe, o HERE, is het koninkrijk. (Mij is gege-

ven alle macht in hemel en op aarde). 

 

Heden. 

 

En Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles. (En heeft Hem der Gemeente gegeven tot een 

Hoofd boven alle dingen). 
 

Toekomst. 

 

En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht en Gij heerst over alles en in uw hand is kracht en 

macht; ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. 

 

Christus heeft Zijn macht wel ontvangen maar is tot de uitwerking nog niet gekomen. Rijkdom en 

eer zijn nog niet voor Zijn aangezicht. Hij heerst nog niet over alles. Wij zien dit nog niet. Maar de 

Spruit des Heren, die een knecht was en een man, zal koning zijn en Zich als God openbaren. (Jes. 

25: 8). 

 

Het oog van ons geloof verblijdt zich met David in de grootheid en verhevenheid van de Spruit. 

Maar het ziet meer. Het ziet de tussenbedeling en wat voor rijkdom God daarin schenkt. Het ver-

blijdt zich over wat Hij nog meer gedaan heeft dan David ooit geweten heeft en wat in het Hoofd 

zijn, iets dat boven alle andere ambten uitgaat nog meer geschonken is. En in nog veel vollere zin 

zingen wij Davids woord op verhoogde toon van: 

 

„Nu dan, o God, wij danken en loven de naam uwer heerlijkheid”.    P. 
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De biddende Zoon Gods 

Nr. 54. 

VIII. De pleitende verheerlijkte Christus. 

 

Wie is het die verdoemt? Christus ........  die ook voor ons bidt? Rom. 8: 34. 

 

Alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.  Hebr. 7: 25. 

 

Christus is sinds de Hemelvaartsdag gezet in Gods Rechterhand en wedergekeerd tot de heerlijkheid 

die Hij had. (Joh. 17). Bidt Hij, nu Hem alle macht in beginsel gegeven is en Hij alle dingen Zich-

zelve volkomen kan onderwerpen, nog tot de Vader? De twee teksten die we hierboven plaatsten, 

schijnen dit te zeggen. De grondtekst ook? 

 

Het in deze beide teksten gebruikte werkwoord is: „entugchanô”. Dit betekent iemand: tegenkomen, 

ontmoeten, vervolgens: met iemand spreken, hem over iets of iemand aanspreken; dan: voor iemand 

tussenbeide treden. Of kort gezegd: pleiten, dus voor iemand of iets tussenbeide treden. Het woord 

komt slechts vijfmaal voor: Hand. 25: 24; Rom. 8: 27, 34; 11: 2 en Hebr. 7: 25. In de Oude Eng. 

Vert. lezen we in de laatste vier teksten: tussenbeide treden. Men kan ook lezen: ten voorspraak 

zijn, bemiddelend optreden. 

 

Christus treedt nu pleitend op. Hij kan dit ten volle. Want Hij kan wijzen op Zijn volbrachte werk 

dat de Vader Hem te doen heeft gegeven en dat juist was om te behouden. Hij pleit bij de Vader 

voor ons. In de Hebreeënbrief zien we Hem dit doen voor de Abrahamietische gelovigen uit Israël, 

in Romeinen voor die uit de Heidenen. Christus pleit voor hun toeleiding, voor hun rechtvaardiging, 

hun verder leiding. Hij treedt bij de Vader op, wijzend op Zijn volkomen offer op grond waarvan 

Hij de Vader vraagt het toe te willen passen, door de Geest, aan hen die de eerstelingen zijn. 

 

Dit pleiten deelt Hij met de Geest. Van deze staat een nog sterker woord (huperentugchanô). We 

zouden dit kunnen overzetten door: „pleiten ten beste” of „sterk pleiten”. De zwakheden der gelovi-

gen komt de Geest te hulp en treedt sterk pleitend op, Hem die de harten doorzoekt, God de Vader, 

wijzend op de verdienste van Gods Zoon. Aan dit warme pleidooi zet Christus kracht bij door te 

wijzen op Zijn volbrachte werk dat de Vader aangenaam is. Zo pleiten Christus en de Geest bij 

God. Ze vinden gewillig gehoor bij Hem die op grond van Christus’ offer Zijn heil doet uitvloeien. 

 

Het bewerken van het heil was het werk van de Drie-enige God. Maar ook de toepassing er van. 

Welke machtige pleitbezorgers hebben zij die in beginsel God liefhebben. Een boven hen, in Gods 

Rechterhand, Hij die alle macht heeft. Een in hen die de zwakke zuchtingen en de gebrekkige ge-

beden omzet in heldere pleitwoorden. De Geest die het leven in de gelovigen verwekt en onder-

houdt, en dit door hun pleitbezorger te zijn. En Christus, verre er van dat Hij de Zijnen die hier op 

aarde zijn vergeet, treedt telkens pleitend voor hen op bij de Vader der barmhartigheid. 

 

Welk een aanbiddelijk werk. Hij die op aarde tot de Vader bad en Die God altijd hoorde, omdat Hij 

ten volle bad naar Diens wil, treedt nu pleitend op. En zou de pleitrede, die Hij steunt door Zijn Per-

soon en door Zijn werk, niet verhoord worden? We hoeven hierop geen antwoord te geven. De 

Schrift doet dit. „Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?” God (en nu 

leze men): die rechtvaardigt? Neen, tegen rechtvaardigen kan geen beschuldiging worden inge-

bracht. God stelt ze tot rechtvaardiging. Ja meer. Door Christus en des Geestes pleitrede zijn zij 

meer dan overwinnaars. Want zij overwonnen niet alleen door de liefde van Christus al wat tegen is, 

maar al deze dingen moeten medewerken ten goede. Voorzeker, dat is meer dan overwinnaar zijn. 
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Christus zit in de sfeer van het ontoegankelijk licht. Verhoogd tot in Gods Rechterhand is Hij daar 

in andere gedaante (vorm) en gestalte, dan toen Hij op aarde was. Hij bidt nu niet meer, Hij pleit. 

En dat is niet om der Vaders hart te vermurwen of te vertederen, want de Vader zelf heeft ons lief. 

Joh. 16: 27. Maar toch spreekt Hij daar met de Vader over de Zijnen die Hij op Zijn liefdehart blijft 

dragen opdat God ook nu door Hem en ook de Zijnen verheerlijkt worde. Hij pleit om hun heerlijk-

heid naderbij te brengen. Want bij alle wederwaardigheden pleit Hij er om of de Vader hun door de 

Geest kracht wil doen invloeien om overwinnaar te zijn, om hun te leren dat het lijden van de te-

genwoordige tijd verre in de schaduw gesteld wordt door de toekomstige heerlijkheid en ja, dat alle 

dingen mee moeten werken. Zijn pleiten is dat zij meer dan overwinnaar zullen zijn zoals Hij het 

geweest is. En Hij weet het: Die Hij (God) rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook. „Wat zullen wij 

dan tot deze dingen zeggen?” vraagt de apostel in vs. 31. God is voor ons. God maakt tot overwin-

naar, ja tot meer dan overwinnaar, want Hij verheerlijkt ook en, zal de Zijnen alle dingen met Chris-

tus schenken. 

 

Wat een heerlijke pleitrede is dit. Meer dan overwinnaar zijn door Hem die ons heeft liefgehad. 

 

En nu gaan wij eindigen. Maar hoe vermenigvuldigen zich nu de gedachten van onze harten. Hoe 

verrijst daar de gestalte Zijner heerlijkheid voor onze geest. Zijn hele gebedsleven gaat als in een 

beeld nogmaals aan ons voorbij. Al Zijn gebeden ruisen als hemelklanken om ons heen. Welk een 

heerlijkheid. Welk een bidden. Hoe toont Hij ons in Zijn bidden de heerlijkheid van Zijn innerlijk 

leven. Ook, welk een pleiten. Hoe openbaart ons dit dat Hij, al is Hij nu ten hemel gevaren, dezelfde 

blijft, gisteren en heden en voor altijd. Hoe verheerlijkt Hij door Zijn Gode-leven het gebed der kin-

deren, der zonen en der mannen Gods. 

 

Daar staat Hij, de Mens, aan het hoofd der mensheid. Hij trekt ons tot Zich. Hij toont ons de Vader. 

Hij leidt het allerheiligste binnen. Hij vervult ons met Zijn Gode-leven. Hij verheft tot Zijn eigen 

levenseenheid met God. Hij is Eerstgeborene onder vele broederen, is Hoofd van de nog inniger 

gemeenschap, het Lichaam. Vol van genade en waarheid. Opdat de liefde waarmee God Hem heeft 

liefgehad en Hij God, in ons zij. Christus zal blijven pleiten. Totdat Hij gevonden heeft wat verloren 

is. 

 

En wij allen, met ongedekte aangezichten Zijn heerlijkheid als in een spiegel aanschouwende, wor-

den naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren 

Geest. 2 Kor. 3: 18.           P. 

 

De Brief aan de Galatiërs 

No. 32. 

Vs. 25 hebben we iets anders vertaald. De St. Vert. zet: ,,zo laat ons ook door de Geest wandelen”. 

„Wandelen” is in het Grieks „peripateó”, letterlijk ,,rondstappen”. Dit woord staat hier in Gal. 5: 25 

niet. Er staat ,,stoicheo”. Dit is door de St. Vert. ook steeds door „wandelen” vertaald. Zie Hand. 21: 

24; Rom. 4: 12; Gal. 5 ; 25; 6: 16; Fil. 3: 16. Maar het moet toch iets anders betekenen. Als we het 

in andere teksten nagaan, blijkt dat het in 2 Petr. 3: 10 en 12 vertaald is door „elementen”, in Gal. 4: 

3 en 9, Kol. 2: 8 en 20 en Hebr. 5:12 door „eerste beginselen”. Elementen zijn grondbestanddelen. 

Figuurlijk gebruikt krijgt het de tweede betekenis: „grondbeginselen”. Het werkwoord „stoicheô”, 

betekent dan: „de grondbeginselen houden”, „naar de grondbeginselen leven”. Bij „wandelen” kan 

men nog denken aan het nu eens deze dan die richting inslaan: stoicheô sluit dit uit; het betekent: 

volgens vaste beginselen handelen of wandelen. We leven in de geest, welnu, dan gelden voor de 

wandel de vaste grondbeginselen. Onze wandel is aan vaste paden gebonden, laat ons dan het spoor 

houden. 
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Het gevolg zal zijn dat we geen ijdele eer zullen zoeken, elkaar niet zullen tarten of benijden. Laten 

we ons niets inbeelden of er ons op beroemen. Wat we hebben, is ontvangen; is geen vrucht van het 

vlees, maar van het nieuwe leven uit God. Laten we daarom door onze houding niemand uitdagen 

of prikkelen tot tegenstand en hem aan wie meer gegeven is niet benijden. Dit niet te doen behoort 

ook tot de vaste grondbeginselen van het nieuwe leven en zijn de rechte paden waarop het voort-

schrijdt. 

 

XIV. DE PLICHTEN DER NAASTENLIEFDE 

Gal. 6:1- 10. 

 

1. Broeders, indien ook een mens onverhoopt een misstap heeft begaan, helpt gij die geestelijk  

 zijt hem (dan) terecht in de geest van zachtmoedigheid, toeziende voor uzelve, want ook gij 

 kunt eens in verzoeking komen. 

 

2. Draagt elkanders lasten, zo zult gij de wet van Christus vervullen. 

 

3. Want indien iemand zich inbeeldt iets te zijn en het niet is, die bedriegt zichzelve. leder moet  

zijn eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roemen hebben ten niet ten 

opzichte van een ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. 

 

6. Wie onderricht wordt in het Woord, dele van alle goed mee aan degene die hem onderwijst. 

 

7. Bedriegt u niet: God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook  

 oogsten. 

 

8. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal  

 uit de geest het eeuwige leven oogsten. 

 

9. Laten we niet ontmoedigd worden goed te doen want wanneer we niet verslappen, zullen we  

 op zijn tijd oogsten. 

 

10. Laten we dus, zolang we de gelegenheid hebben, wel doen aan allen, maar het meest aan  

 de huisgenoten des geloofs. 

 

Een mens een misstap begaan. 

 

Het is eigenaardig dat Paulus hier spreekt van „een mens”. Sommigen menen dat hij hiermee een lid 

der gemeente bedoelt. Hij zegt echter niet: een gelovige of: een broeder maar heel in het algemeen: 

een mens. Wie men een misstap ziet begaan, die moet men trachten terecht te brengen. 

Dit terecht brengen moet door hen die geestelijk zijn, d.i. die naar de geest wandelen, gebeuren in 

een geest van zachtmoedigheid. In plaats van zo iemand met hardheid te bejegenen, moet men naast 

hem gaan staan, in zijn nood in komen, met hem mee voelen en met barmhartigheid, zachtheid en 

nederigheid vervuld zijn. Men moet in het oog houden dat men zelf in verzoeking kan komen, in 

een strik kan raken en vallen. 

 

De woorden van vs. 2 zijn merkwaardig. Er staat letterlijk: „Brengt (meervoud d.i. brengen jullie) 

hem terecht opdat je (jezelf, enkelvoud) niet verzocht wordt”. 

 

De wet van Christus. 

 

Wie zo zijn naaste tracht te helpen, vervult iets van de wet van Christus. Dit is een andere dan de 
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Mozaïsche wet. Het is de wet die Christus ten volle heeft uitgeleefd, de wet der innerlijke barmhar-

tigheid, goedheid, ontferming en liefde die Hij had voor de medemens, de wet van de Geest des 

levens, die in Christus ten volle woonde en die door Hem te allen tijd is vervuld. 

 

Inbeelding, misleiding, roem. 

 

Wie hoog van zichzelf denkt en daarbij onmatig streng tegen zijn broeder of medemens is, die in 

zonde is gevallen en zich niet verwaardigt de helpende hand uit te steken, is niets; hij beeldt zich 

iets in en misleidt zichzelf door zich beter te wanen dan hij is. 

 

Iemands waarde moet blijken uit zijn werk. Ieder moet meer zijn eigen werk toetsen aan de wet van 

Christus dan dat van anderen en indien dit zijn werk goed is, zal hij alleen roem hebben in zichzelf 

en niet in een ander die het soms slechter doet. 

 

De St. Vert. zet in vs. 5 terecht een ander woord dan in vs. 2. Daar staat last (barè), hier pak (forti-

on). Een pak is datgene wat men zelf moet dragen, een zeker gewicht dat men zelf kan dragen. Een 

last is iets dat door anderen mee gedragen moet worden, dat op de duur een niet te torsen gewicht is. 

 

We hebben elkanders lasten te dragen, elkanders moeilijkheden te torsen, elkanders gebreken te 

verdragen, elkanders misstappen zachtmoedig te behandelen en beoordelen. Als een of meerderen 

de zwarigheden van de ander mee helpen dragen of zijn tekortkomingen aanvullen (en niet aanval-

len) gaat het gemakkelijker. Voor zichzelf moet hij eigen pak dragen. Dat is de taak die de Heer 

hem heeft opgelegd. Die moet hij niet mede aan anderen te dragen geven, daarvoor moet hij zelf 

staan en een ander niet mee laten helpen of er mede voorspannen. Meent iemand nu dat hij zijn taak 

goed verricht, dat hij flink zijn pak draagt, welnu, hij roeme daarin maar toetse dit tevens aan de 

maat, die de wet van Christus stelt. 

 

Onderricht en betaling. 

 

Wie onderricht wordt in het Woord, dele mede van alle goed aan degene die hem onderwijst. De 

leerling moet zijn onderwijzer betalen. Wie het evangelie verkondigt, moet van het evangelie leven. 

Zo heeft de Heer het verordend toen Hij zijn discipelen uitzond; Mt. 10: 10; Lk. 10 ; 7 en zo zegt 

ook Paulus. 1 Kor. 9: 14. De onderwijzer behoeft dit echter niet of niet steeds te aanvaarden; hij kan 

er van afzien. Zo deed Paulus. Zijn loon was dat hij het evangelie in Korinthe kosteloos stelde en 

met eigen handen in zijn levensonderhoud voorzag. Dit vraagt Paulus niet van anderen. 

 

Toch, we geloven dat we in deze tijd, nu zovelen van de godsdienst een broodwinning zien te ma-

ken (1 Tim. 6:5) iedereen die de Paulinische leer brengt, ook Paulus in zijn houding t.o.v. Korinthe, 

zoveel mogelijk voor ogen moet houden en liever naast zijn evangeliearbeid werken moet in een 

ambt, betrekking of beroep om vrij te staan en t.o.v. zijn leerlingen en t.o.v. degenen die buiten zijn 

om zo aan zijn onderricht meerdere kracht bij te zetten. Dan kan niemand smaden: het is om de heb 

te doen; dan ook behoeft men anderen niet naar de ogen te zien en zich van hun gaven afhankelijk 

te weten. Of misschien, wegens ’n kleine groep van bijdragers, een kommervol bestaan te hebben 

en vrouw en kinderen fatsoenlijke armoede te laten leiden. 

 

Heeft een groep of kerk echter iemand in het evangeliewerk aangesteld, dan is het de plicht hem te 

onderhouden. Men dwale niet hierin, zegt Paulus, God laat Zich niet bespotten. Hij laat de verza-

king eenmaal niet passeren maar zal de nalatigheid thuis zoeken. 

 

Het is er mee als in de natuur: wat men zaait, oogst men. Wie gierigheid zaait, zal op geen prijs 

kunnen rekenen, wie hier te kort schiet, zal geen loon wegdragen 
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De oogst. 

 

Het gaat in de geestelijke wereld zoals in de natuurlijke. De oogst in de laatste is naargelang zaad en 

bodem waren. Zo in het geestelijke. De gelovige kan in het vlees zaaien, in zijn oude natuur. Die is 

dan zijn akker. Wie in die akker in het vlees, zijn tijd verspilt aan zinnelijke begeerten, zal uit dit 

zinnelijke leven verderf maaien. D.i. geen aionisch leven verkrijgen, verloren gaan voor een betere 

opstanding. Hij kan ook streven naar eer en roem en naam bij de mensen om daarmee voldoening 

en zelfvoldaanheid voor zichzelf te oogsten. Hij kan ook opgaan in allerlei, in kunst, wetenschap, 

sport, spel. Ook dan streelt hij zich zelf. Dat alles is zaaien in eigen vlees. Het zal geen vrucht ople-

veren voor het toekomende leven. Eenmaal zal men naakt en arm voor God staan. 

 

Men kan ook zaaien in de geest, in de nieuwe natuur, in het door de Geest gewrochte leven. Hij die 

dit doet, doet goede werken ter ere van God. Hij doodt zijn leden op aarde, hij leeft niet naar de 

gedachten en begeerten van het vlees, hij verzaakt het lagere en hogere leven van de oude mens en 

jaagt naar gerechtigheid, liefde, vrede, blijdschap enz. de werken die God verheerlijken. Het aioni-

sche (eeuwige) leven zal de vrucht zijn. Hier betekent het aionische leven de vrucht, de oogst van 

zijn zaaiing. 

 

Tot Timotheüs zegt Paulus: „Grijp naar het eeuwige leven tot hetwelk gij ook geroepen zijt.”  

1 Tim. 6: 12. Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is de ene zijde. Hij moet er ech-

ter ook naar te grijpen. Dat is de andere. Dit grijpen nu is het zaaien in de geest, de goede strijd strij-

den, zoals in 1 Tim. 6: 12a staat. 

 

Tot het zaaien in de geest behoort ook het goed doen. Laten we hierin niet moe worden of: niet ver-

tragen. Wanneer we niet verslappen, zullen we eenmaal de oogst inhalen. „Te zijner tijd”. We kun-

nen ook schrijven: Te Zijner tijd, Op Gods tijd. Laten we dan niet ontmoedigd maar het goede wer-

ken jegens allen, maar meest t.o.v. de huisgenoten des geloofs. 

 

Een gelovige kan, als hij nu nog de oogst niet ziet, wel eens moedeloos worden. Hij denke dan aan 

wat het hier gegeven beeld verder inhoud. Een zaaier ziet niet direct de oogst: het zaad moet eerst 

tot ontkieming, tot opwassing, tot rijpheid komen. Pas dan kan de sikkel er in en de oogst beginnen. 

Zo ook wij. Laten we zaaien waar we menen een akker te kunnen vinden. Laten we dan wachten. 

Intussen zal het zaad uitspruiten en lang worden; we weten zelf niet hoe. En dan zullen we eenmaal 

met gejuich kunnen oogsten. 

 

Laat ons het goede werken. Er zijn veel mensen om ons heen die we met liefde en hulp met bijstand 

of bemoediging tegemoet moeten treden. Laat ons niet partijdig zijn en alleen „de onzen” goed 

doen. Zo lang we leven zij dit ons werk. Eenmaal zal de oogst gezien worden en de zwoegende 

zaaier van eertijds de juichende en rijke maaier worden in en van het aionische leven. 

 

Deze dingen gelden de hemelse roeping. Al betreffen ze niet rechtstreeks het overhemelse, er zit 

een bijzondere aanwijzing in. De geroepenen voor deze derde sfeer kunnen zeker niet met minder 

toe. Ook hun spreekt dit alles toe en is doeldienend. Ook zij hebben te wandelen als kinderen des 

lichts en in alle goede werken vrucht te dragen. Ef. 4: 30, 32, 5: 8, 10; Kol. 3: 12, 17; Fil. 2: 2, 4; 4: 

8. 

XV LAATSTE VERMANING EN GROET 

Gal. 6: 11 -18. 

11. Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. 

12.     Allen die zich naar het uiterlijk mooi willen voordoen, dwingen u om u te laten besnijden  

 alleen maar om niet ter wille van het kruis van Christus vervolgd te worden. 
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13. Want zij die zich laten besnijden, houden zelve de wet niet maar willen dat gij besneden wordt  

 opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. 

14. Maar wat mij aangaat, het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van  

 onze Here Jezus Christus door Wie de wereld mij een gekruisigde is en ik der wereld. 

15. Want besnijdenis betekent evenmin iets als onbesnedenheid maar wel (of men) een nieuw  

 schepsel (is). 

16. En over zovelen als zich naar deze regel zullen richten, moge vrede en barmhartigheid komen 

  en (ook) over het Israël Gods. 

17. Laat niemand mij meer lastig vallen want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn  

 lichaam. 

18. De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest, broeders, Amen. 

De grote letters. 

Ziet hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. 

De St. Vert. zet: „Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand”. Wat is nu juist? 

Het Gr. woord is „gramma”, meervoud „grammata.” Het komt 15 maal voor en betekent letterlijk 

,,het ingegroefde of ingegrifte”, vervolgens „het geschrevene”. In Lk. 16: 6 en 7 is het vertaald door 

„handschrift”, in Joh. 5: 47; 7: 15 en 2 Tim. 3: 15 door „schriften”, in Hand. 26: 24 door „ge-

leerdheid”, (de kennis van geschriften hebbend), in Hand. 28: 21 moest „brieven” gezet worden. 

Moet nu in Gal. 6:11 „brief” gezet worden? 

Allereerst merken we op dat het Gr. hier het meervoud heeft. Waarom dit door het enkelvoud 

„brief” te vertalen? Dan, Paulus gebruikt voor „brief” of „brieven” 17 maal een ander woord n.1. 

„epistolè”. Zo in Rom. 16: 22 en 2 Cor. 2: 1, 2 en 3 maar nooit dit woord. In 2 Kor. 3: 6 en 7 bezigt 

hij „gramma” (letter) of grammata (letters), terwijl hij in vs. 1-3 „epistolè” gebruikt. We geloven dat 

hij in Gal. 6:11 ook niet bedoelt te zeggen dat hij hun een grote brief geschreven heeft (een grote is 

het niet) maar dat hij wil zeggen: zie met hoe grote letter ik u eigenhandig geschreven heb. 

Het was Paulus gewoonte een schrijver of secretaris te gebruiken aan wie hij zijn brieven dicteerde. 

Aan het eind schreef hij dan met eigen hand de zegengroet. 2 Thess. 3:17. Waarschijnlijk heeft hij 

voor de brief aan de Galatiërs zelf de pen ter hand genomen en die geheel zelf geschreven. Zo niet, 

dan heeft hij dit gedaan met het slot, vs. 12-18 en dat in veel groter, langer en dikker letters dan 

waarmee het overige gedeelte geschreven was. 

Om niet vervolgd te worden en tot eigen roem. 

Aan het eind gaan zijn gedachten nog eens naar de Galatische gemeenten en ziet hij de ingeslopen 

valse broeders weer. Zij willen een schoon gelaat tonen naar het vlees, roemen in het vlees, zeggen 

dat zij de wet onderhouden en dat ieder gelovige dit ook moet doen. Maar het streven om de besnij-

denis ook voor de Heidenen in te voeren, heeft niets geestelijks. Het is vlees, het gaat om de eer bij 

mensen en ook om niet vervolgd te worden. De Joodse godsdienst werd geduld of toegelaten en was 

bekend bij de Heidenen. En een Jood gold voor een godsdienstig mens. Een onbesneden gelovige 

echter gold bij de Heidenen voor een atheïst; hij had de goden verlaten en er niets voor in de plaats 

terug gekregen. Een geestelijke verering zonder enige uitwendige ceremonie, zonder enige uitwen-

dige verering of merkteken kon de Heiden zich niet indenken. Liet men zich nu besnijden, dan kon 

men doorgaan voor een Jood en werd men niet vervolgd. De predikers der besnijdenis beroemden er 

zich nu gaarne op dat zij weer zoveel mensen èn bevrijd hadden van vervolging èn toegebracht tot 

Israël. 

Tot welk Israël? Tot een dat van ganser harte de wet onderhield? Neen. „Want ook die besneden 
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zijn, doen de wet niet”. Waartoe is het dan? Alleen „opdat zij in uw vlees zouden roemen”. Roe-

men dat ge besneden zijt. 

Paulus’ roem. 

Paulus verwerpt dit hartgrondig. Hij heeft een andere roem: het kruis van Christus. Dit is wel vol-

gens het Korinthe woord (1: 23) de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die 

geroepen zijn is het de kracht Gods en de wijsheid Gods (1: 24). 

Het kruis van Christus. Welk een diepe en rijke zin heeft dit. Daarmee heeft God de wereld ten-

toongesteld in al haar zondigheid, waanwijsheid, verderf en onmacht. Daarmee heeft Hij ook de 

weg gebaand tot een nieuwe schepping. Het kruis staat op de grens van twee werelden, de oude en 

de nieuwe schepping. Door zijn onmacht kon de mens de grens niet overschrijden, het zwakke vlees 

vermocht niet er over heen te komen. In Christus volbracht God deze overschrijding wel, de kracht 

Gods. En in Hem heeft God ook de weg der ontkoming gegeven die niemand uit zichzelf ooit ge-

vonden zou hebben, de wijsheid Gods. 

Door mede met Christus gekruisigd te worden, is de wereld Paulus gekruisigd. Ze is in haar schande 

tentoongesteld en het haar toekomende oordeel is aan het kruis voltrokken. Zo ziet de nieuwe mens 

het kruis. Maar Paulus is ook der wereld gekruisigd. Hij is voor haar verworpen als een verachte en 

geschandvlekte. Zo ziet de oude mens de nieuwe. Zo hebben beide niets meer met elkaar te maken 

en staat het kruis als een slagboom tussen hen. 

Door met Christus gekruisigd te worden, komt men in Christus Jezus, de Opgestane. In Deze heeft 

noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid. Beide verliezen in Hem hun betekenis. De zegeningen 

behoren tot een andere sfeer, die der hemelen en Paulus en met hem die ook medegekruisigd zijn 

leven naar de geest al in de sfeer der nieuwe hemelen, in de hogere sfeer der vijfde aioon. Hij (en 

zij) heeft (hebben) hiermee de vierde aioon doorlopen en zijn van de levendmaking voortgeschre-

den tot de rechtvaardiging. 

Vrede en barmhartigheid voor Heiden en Jood. 

Wie zich aan deze beginselen houden, zich naar deze regel richten, wie het Paulinische evangelie 

volgen, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid. Dit betreft degenen die uit de Heidenen, de Vol-

ken zijn. En de vrede en barmhartigheid zal mede deel zijn voor het Israël Gods, dat is voor diege-

nen uit Israël die Paulus volgen. Beiden, Heiden en Jood, hebben Abraham tot geestelijke vader, 

Rom. 4, beiden worden gezegend met de gelovige Abraham. 

Het Israël Gods. 

De Schrift kent niet de term: ,,geestelijk Israël”. Op zichzelf is er geen bezwaar tegen die te gebrui-

ken. Maar dan niet om daarmee aan te geven dat de gelovigen uit de Volken dit zijn, zoals vaak 

gebeurt. De Heiden gelovigen zijn geen geestelijk Israël; deze term mag niet op hen overgedragen 

worden. Paulus leert duidelijk dat er verschil is: er zijn er die naar deze regel, d.i. naar de regel van 

het nieuw-schepsel-zijn, wandelen èn er is het Israël Gods. Beide hebben dezelfde zegening, is er 

vrede en barmhartigheid, de opname en een Huis eeuwig (aionisch) in de hemelen (2 Kor. 5), een 

Jeruzalem dat Boven is (Gal. 4), beide worden der wereld gekruisigd en de wereld hun, maar ze zijn 

verscheiden naar nationaliteit: de een is Heiden, de ander Jood. 

In Paulus’ dagen was er nog de tweestroom en die blijkt ook in Galate. Zo vinden we dan: En aan 

zovelen der gelovende Heidenen die wandelen naar deze regel, n.1. die de aanneming tot zonen bij 

God zoeken en dat niet door de besnijdenis maar door met Christus gekruisigd te worden om zo tot 

nieuwe schepselen te worden, moge vrede en barmhartigheid ten deel vallen en dezelfde zegeningen 

zij het deel der gelovige Joden die in de voetstappen van Abrahams geloof wandelen. 

Paulus de dienstknecht. 

Ten slotte vraagt Paulus aan hen die mogelijk wel in Christus geloofden maar het Paulinische evan-

gelie niet verstonden en tegenstonden met rust te worden gelaten. Niet dat hij bang voor hen is en 
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de strijd vreest, hij is voor hen of hun geestverwanten zelfs geen ogenblik geweken, maar omdat hij 

een dienstknecht, een slaaf van Christus is en ander werk te doen heeft. 

Dat hij een slaaf is, bewijzen zijn merktekenen. Men weet dat de slaven in oude en in latere tijd 

gebrandmerkt werden: de naam of beginletters van de naam van hun meester werden hun inge-

brand. Zo waren ze steeds te herkennen en wist men wie hun heer was. Het hier gebruikte woord 

stygmata wijst op kentekenen door branding aangebracht. Het brandmerken geschiedde ook met de 

dienaars in de heidense tempels die de naam van hun afgod in hun voorhoofd hadden gebrand. 

Paulus is ook een slaaf en draagt daarom ook het brandmerk van zijn Heer en God. Het zijn de spo-

ren van zijn lijden voor Christus’ zaak, de lidtekenen opgelopen door steniging en geseling en van 

mogelijke andere verwondingen. Dit zijn de merktekenen des Heren Jezus in zijn lichaam. Laat men 

dan ’s Heren slaaf, hoe fijn handhaaft hij hiermee zijn apostelschap met rust laten opdat hij het werk 

voor zijn Meester verder zou kunnen doen. 

Slot. 

Met een korte zegen besluit Paulus nu. Het persoonlijke ontbreekt en dit omdat hij aan de gemeen-

ten van Galatië schrijft en zijn brief een soort rondschrijven is, maar bovenal omdat de hele brief er 

een is van scherpe vermaning en bestraffing en hij van het begin tot einde het punt in kwestie in het 

oog houdt: de uiteenzetting van zijn evangelie om de onverstandige Galatiërs tot de geestelijke 

wijsheid terug te leiden. Persoonlijke aangelegenheden en mededelingen moeten hiervoor wijken en 

mogen de aandacht niet afleiden. 

Met dit al, hij schrijft aan broeders. Heeft hij hen in Gal. 3: 1 gewoon Galatiërs genoemd, alsof ze 

buiten alles stonden, aan het slot wenst hij hun toe dat de genade des Heren Jezus zij met hun geest, 

met hun nieuwe levensbeginsel. Hierin spreekt zijn liefde tot hen. En zegenbede en benaming spre-

ken uit dat hij hen als broeders beschouwt en aanmerkt of althans hoopt dat ze het zijn zullen. 

 

Zo gloort aan het eind het licht der hope door en kan het slotwoord zijn het „Amen”. 

 

SLOTBESCHOUWING 

Enkele opmerkingen als slotbeschouwing. 

1. Is een groot deel van de Brief aan de Galatiërs gewijd aan het bewijs van Paulus’  

apostelschap en zijn gezag als zodanig (evenals dit in 2 Kor. het geval is), het hoofddeel is 

geschreven om de leer te verwerpen die de Galatiërs onder de wet wilde brengen. Velen hun-

ner helden daartoe sterk over. Paulus leerde dat dit een overgaan was tot een andersoortig 

evangelie, in wezen een verkrachting van het evangelie van Christus. Hiertegen gaat de 

Apostel fel in. In de Romeinenbrief geeft hij een kalme meer volledige uiteenzetting van 

„zijn” evangelie, in Galate is het slechts een kort overzicht. Wil men: in Galate is het een 

haastig ontworpen schets, in Romeinen, een volledige tekening. 

2. Paulus’ evangelie is een ander dan dat der Twaalf. Zij predikten het evangelie van het  

Koninkrijk der hemelen. Hierin staan Koning en Koninkrijk in het middelpunt, is Israël het 

aangewezen koninklijk priesterdom, het centrum van waaruit en waardoor God het heil tot de 

Volken zal doen afdalen, is Jeruzalem de stad des groten Konings, is de wet de vaste leid-

draad. In dat licht bezie men Hand. 1-12. Zuiver Israëlitisch. Paulus komt echter met een an-

dere evangelie inhoud. Hij predikt vanzelf Christus, dat heeft hij met de Twaalf gemeen. 

Maar hij predikt een Christus in Wie het verschil tussen Jood en Heiden is opgeheven. Hij 

gaat terug op Abram toen hij onbesneden was en zonder besnijdenis in de weg des geloofs 

wandelde. Hij predikt Christus’ kruis, Zijn dood en opstanding. De gekruisigde Christus 

wordt boven-Israëlitisch. Uitgeworpen uit Israël, en uit de Volken mede, openbaart het kruis 

een bovennationaal centrum, een plaats waar met de oude mens hetzij Jood of Griek, hetzij 

besnedene of onbesnedene, wordt afgerekend en men gesteld wordt in een nieuwe schepping. 



Uit de Schriften 1952 Pagina 130 
 

Hierbij vallen alle nationale voorrechten weg. Daarom dan ook geen besnijdenis. Dit is het  

andere in het evangelie 

3. Het kruis omvat nog meer. Het is niet alleen bovennationaal en heft in de opstanding van de  

Mens die noch is Jood, noch is Griek (Heiden) alle verschillen op, een nieuwe Mens daar 

stellend, maar God openbaart daarin een gerechtigheid, welke die waartoe de Mozaïsche wet 

de Jood kon leiden en die waartoe de Heiden kon komen door zich te laten leiden door zijn 

geweten, verre te boven gaat. Dat is de gerechtigheid (of rechtvaardigheid) Gods. 

4. En dit niet alleen, maar voor wie in de geest met Christus gekruisigd wordt, met Hem sterft,  

met Hem opgewekt wordt, wordt deze gerechtigheid Gods hem toegerekend, als had hij zelf 

dit alles bereikt. Eigengerechtigheid staat tot deze toegerekende gerechtigheid als het koude 

maanlicht tot het heerlijke schitterende levenwekkende zonlicht. 

5. Deze gerechtigheid heeft Christus verworven door Zijn geloof. Hij is de Voleinder, de  

Vervolmaker van het geloof. Tevens de Leidsman. Is de Reformatie gekomen met haar: 

,,door het geloof alleen”, dan is dit minstens genomen onvolledig: Wij worden niet gerecht-

vaardigd op grond van ons geloof, zelfs niet door ons geloof, wij verkrijgen de recht-

vaardiging alleen op grond van het geloof van Christus. Het is Gods genade als wij, levend-

gemaakt geworden door de Geest, mogen voortschrijden op de weg des heils (der be-

houdenis) en ons geloof meer mag gaan omvatten, zodat we in de geest met Christus mogen 

sterven en opgewekt worden. In zoverre komt ons geloof er bij. Het is een verbreding en ver-

dieping van wat de Heilige Geest in kiem gegeven heeft in die geboorte van Boven. Deze 

groei vindt zijn rust echter alleen in het geloof van Christus. Wat Paulus in het vlees leefde, 

leefde hij door het geloof van (en niet maar in) de Zoon Gods die zich voor hem had overge-

geven. En zo moet het met ons ook zijn of worden. 

6. Als men de Brief aan de Galatiërs ook recht inzag, zou men beter althans twee delen van de  

weg des heils zien: de Wedergeboorte en de Rechtvaardiging en hiermee veel verschillen en 

geschillen kunnen opheffen en zich tevens het ware ideaal voor ogen stellen en vorderen in 

de kennis en de genade des Heren Jezus Christus. Het zou aanleiding kunnen wezen om ver-

der te komen. Zeker, het is reeds rijk met de gelovige Abraham gezegend te worden en zo een 

erfgenaam der wereld te worden, maar het is uitnemender in Christus met alle geestelijke ze-

geningen gezegend te worden. Dit laatste gaat het eerste verre te boven. Ook hiertoe kan Ga- 

late (met Romeinen) de basis leggen. Voorts kan het de vrijheid geven waartoe Christus vrij-

maakt. 

7. De Brief aan de Galatiërs blijft ook nu nog in hoge mate leerzaam. Paulus’ felle woorden  

kunnen allen wakker schudden die in lauwheid en zelfgenoegzaamheid bij oude tradities 

neerzitten. Laat men ,,zijn” evangelie bestuderen en er zich door laten leiden. Het moge het 

middel zijn om Christus nader te leren kennen en in Zijn gerechtigheid ten volle schuil te 

gaan, en gaarne te willen gaan. 

De genade des Heren Jezus Christus zal dan ook met zijn geest zijn.   P. 


