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Uit de Schriften 
 

DEEL XXV No. 1 JANUARI 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 1. 

PSALM 23. DE HERDER - PSALM I 

 

Onze Administrateur kwam in het bezit van een zeer schoon commentaar van Ps. 23 dat eigenlijk 

geen commentaar is maar dat zeer levendig het schapenhoeden en de daarbij dreigende gevaren 

uitbeeldt. Hij stond dit voor het redactionele gedeelte af. Twee artikelen over Ps. 23 zijn zo niet van 

onze hand, we hebben ze alleen bewerkt naar een Amerikaans wolhandelaar, James K. Wallace, die 

ze weer ontleend heeft aan een van oorsprong Baskisch herder, Ferando D'Alfonso, die later als 

opzichterherder werd aangesteld in de Amerikaanse staat Nevada waar grote schapenfokkerijen 

zijn. Vooraf geven we de structuur van deze psalm, ontleend aan de Companion Bible. Men zal er 

de vierdelige bouw uit kunnen zien. 

 

A 1 – vs. 1-3  Des HEREN voorziening: 

Weide en wateren. “HIJ” 

B 1 – vs. 4 Gevaar:  Dal van doodsschaduw. 

Troost: Stok en Staf. „UW”. 

B 2 – vs. 5 Gevaar:  Vijanden. 

Lafenis: Tafel en beker. „UW”. 

A 2 – vs. 6  Des HEREN voorziening. 

Goedheid en barmhartigheid. „ZIJN”. 

 

Vs. 1. De HERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 

 

De HERE is mijn Herder. De naam „herder” komt meerdere malen t.o.v. Israël voor. In Ps. 80: 2 en 

Jes. 40: 11 heet de HERE de „Herder Israëls”, Hij zelf spreekt van „de schapen zijner weide”, Ps. 

79: 13, 95: 7, 100: 3. In Ez. 34 zegt de HERE dat Hij zijn schapen weiden zal, vs. 12-23. Christus 

noemt zich t.o.v. Israël de goede Herder. 

En nu geven we zo dadelijk het woord aan Ferando D’ Alfonso. Eerst nog dit over hem. Hij is een 

afstammeling uit een ras van Iberische herders dat minstens 20 generaties dat beroep heeft uitgeoe-

fend. Het kent de tradities en geheimen die van geslacht tot geslacht zijn overgegaan. Hij is dan ook 

een patriarch in zijn gilde, en hoewel hij meer dan 30 jaar in Amerika verblijft, is hij nog vol over 

de legenden, de verborgenheden en het godsdienstige vuur van de bewoners van zijn geboorteland. 

Op een avond dat James K. Wallace hem onder een heldere sterrenhemel gezelschap hield, terwijl 

de schapen rustig neer lagen bij een vijver met glinsterend water en zij zich al klaar maakten zich in 

hun wollen dekens te wikkelen, begon D’Alfonso Ps. 23 als herder uit te leggen. 

 

“David en zijn voorvaderen”, zei Alfonso, „kenden de schapen en hun wijze van doen en David 

heeft het schaap als het ware verpersoonlijkt. In eenvoudige woorden wordt hun leven overgebracht 

op hen die de menselijke schapen van ’s Heren weide zijn. 

 

De dagelijkse herhaling van deze psalm vervult de schaapherder met eerbied voor zijn roeping. Ons 

gilde neemt dit gedicht als een lichtbaken om ons te leiden. Het is onze sterkte als de dagen heet of 

stormachtig en de nachten donker zijn, als wilde dieren onze kudden omringen. Vele der versregels 

zijn de opgaven van de eenvoudige vereisten en de werkelijke plichten van de herder in het Heilige 
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Land, hetzij hij nu leeft of enige duizenden jaren geleden. Zin voor zin heeft een welverstane bete-

kenis voor ons”. 

 

“Schapen weten instinctief”, zei D’Alfonso, „dat de herder, voor zij voor de nacht in de schaapskooi 

worden gebracht, hun weide voor de volgende dag al heeft uitgekozen. Het kan zijn dat hij ze over 

dezelfde bergketen weer terugvoert, het kan zijn dat hij naar een nieuwe weide wil gaan. Zij maken 

zich geen zorgen. Zijn leiding is goed geweest in het verleden en zij hebben vertrouwen in de toe-

komst omdat zij weten dat hun welzijn beoogd wordt”. 

 

Vs. 2a. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. 

 

„Schapen grazen van omstreeks half 4 tot ongeveer 10 uur ’s morgens. Dan liggen zij 3 of 4 uur en 

rusten.” zei Alfonso. „Als zij tevreden hun voedsel herkauwen, weet de herder dat zij vet aanzetten. 

Daarom voert de goede herder zijn kudde in de vroege uren naar de plaatsen met ruwer gras, leidt 

hen dan in de morgen naar de rijkere en met zachter gras bedekte plaatsen om ze eindelijk naar een 

beschaduwde plek te brengen voor hun morgenrust, wat de beste weide van de dag is. Schapen die 

in zulke gunstige streken rusten, voelen zich tevreden”. 

 

Vs. 2. Hij leidt mij aan stille wateren. 

 

„Elke herder weet”, zei de Bask.”dat schapen geen stromend water drinken. Er zijn vele kleine 

bronnen hoog op de heuvels van het Heilige Land, waarvan het water slechts naar de dalen vliet om 

door de woestijnzon te verdampen. Hoewel de schapen het water behoeven, willen zij niet uit de 

snelstromende beken drinken. De herder moet een plaats vinden waar rotsen of erosie een kleine 

plas gevormd hebben of met zijn handen een holte vormen die groot genoeg is om een emmervol te 

bevatten. Ze verlangen „stille wateren”. 

 

Vs. 3. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns naams wil. 

 

„De schapen van het Heilige Land gaan in kudde-instinct de Spaanse Merino of de Franse Ram-

bouillet te boven”, vervolgde Alfonso. „Ieder neemt ’s morgens zijn plaats bij het grazen in en loopt 

de hele dag in dezelfde lijn voort. Eens per dag echter, verlaat elk schaap zijn plaats en gaat naar de 

herder toe. Als dan het schaap met een blik van verwachting en zacht geblaat de herder nadert, 

strekt deze de hand uit, wrijft de neus en de oren van het dier, krabt de kin ervan en fluistert gevoel-

vol in zijn oren. Ondertussen wrijft het schaap met zijn poot tegen de herder aan of als deze zit, 

knabbelt het aan diens oor en wrijft zijn kaak tegen diens gezicht. Na enige minuten van gemeen-

schap met zijn meester, keert het naar zijn plaats in de kudde terug en vervolgt de lijn waarin het 

zijn voedsel vindt”. Tot zover D’Alfonso. 

 

Op de mens overgebracht bezingt David wat God voor hem en voor de schapen van Gods weide, de 

Hem vrezende Israëlieten, is. Hij gedenkt met innige dank wat de HERE voor hen allen is. Het ster-

ke geloofsvertrouwen en de diepe afhankelijkheid, spreken ons hierin toe en al is onze verhouding 

tot Hem intiemer, het doet ons goed deze toon te beluisteren, hij streelt ons gemoed en is ons doel-

dienend tot een zegen door de verheerlijking van deze getrouwe God. 

 

Velen zijn ook nu schapen Zijner weide. Zij moeten geheel en al geleid worden. Maar het is rijk als 

zij mogen zeggen dat de Here hun herder is. Zij staan in beginsel op de weg der behoudenis en ver-

heerlijken Hem, die alle lof en eer toekomt.       P. 
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Is Christus een schepsel? 

No. 1. 

HET BEGIN DER SCHEPPING GODS I 

Openbaring 3: 14. 

 

Vele ernstige Schriftonderzoekers menen in alle oprechtheid dat Christus een schepsel is. Hij is 

voor hen het eerste wezen dat door God geschapen is. Zeker, Hij heet in het O.T. ook Jehovah of 

Jahweh, welke naam de naam bij uitnemendheid is voor God maar men verklaart dit dan zo: God 

droeg zoveel van Zijn Godheid aan Hem over als Hij als schepsel kon dragen. Zo openbaarde Hij, 

Christus, voor ons de Godheid, hoewel Hijzelf met deze niet eensluidend was. Hij droeg, om het in 

beeld te brengen, als een Mordechai die het kleed van de Koning droeg (niet zijn kroon) en op het 

paard van de Koning gezeten was, goed zekere attributen der Godheid maar was, evenmin als Mor-

dechai de kroon droeg (Esther 6:11) zelf geen God. Hij was het begin der schepping Gods, een 

schepsel, zeker, hoog in rang en heerlijkheid, ja het hoogste en heerlijkste schepsel, maar niettemin 

een schepsel. Niet meer. Men baseert dit dan hoofdzakelijk op twee teksten, Openb. 3: 14 en Col. 1: 

20. We willen beiden achtereenvolgens bespreken en beginnen met Op. 3: 14. 

 

Of Openb. 3: 14 zegt dat Christus een schepsel is, hangt af van de betekenis van het woord „begin”. 

Men zegt dat dit slechts één betekenis kan hebben: de eerste van een reeks. Het geeft, in die zin 

genomen, een rangorde aan en als dit de betekenis is, dan is Christus een schepsel. Wie echter het 

boek Openbaring grondiger naleest, vindt iets geheel anders. 

 

In hfdst. 1: 8 vinden we: “Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, zegt de HERE, 

Die is en Die was en Die komen zal, de Almachtige”. Eerst een enkel woord over de eerste bena-

mingen. 

 

De Alpha is de eerste, de Omega de laatste letter van het Griekse alfabet. Als deze zinsnede in onze 

taal gesproken zou zijn, zou er gestaan hebben: Ik ben de A en de Z. 

 

Het boek van Johannes werd in het Grieks geschreven. Voor de Joodse lezers voegt hij de He-

breeuwse benaming er bij: “de Eerste en de Laatste”. Deze is aan het O.T. ontleend. Zie Jes. 41: 4; 

44: 6; 48: 12. 

 

De naam „Almachtige” komt in Openbaring negen maal voor. Buiten dit vers 1: 8 nog in 4: 8; 11: 

17; 15: 3; 16: 7 en 14; 19: 6 en 15; 21: 22. In al deze teksten wordt er de Godheid, God de Vader, 

mee aangeduid. 

 

Bij nader Schriftonderzoek vinden we nu iets opmerkelijks n.1. dit, dat de benaming de Eerste en de 

Laatste in Openbaring ook aan Christus wordt gegeven en die van de Almachtige in het O.T. mede 

Hem worden toegekend. Dit zullen we in dit vooronderzoek nader bewijzen. 

 

Toen Johannes in de geest was, geestelijk verlicht en als het ware verplaatst in de dag des Heren, de 

toen en nu nog toekomstige oordeelsdag, hoorde hij achter zich een grote stem als van een bazuin 

en klonken de woorden: Ik ben de Eerste en de Laatste. Openb. 1: 17. (In vers 11 staan de zinsne-

den: “Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste” niet in de oude handschriften; in de 

Nwe Vert. zijn ze dan ook weggelaten). Wie spreekt deze woorden? Een, de Zoon des mensen ge-

lijk. Deze zegt verder: “En die leef, en ik ben dood geweest”, vs. 18: Dat is de verschijning van 

Christus aan Johannes en deze Christus noemt zich de Eerste en de Laatste. Zo spreekt Hij ook als 

Jahweh in Jes. 41: 4; 44: 6 en 48: 12 wat blijkt uit 44: 6, waar Hij zich de Koning Israëls noemt. We 
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vinden dus in Op. 1: 8 dat de Vader zich met deze benamingen noemt, in vs. 17 dat Christus dit 

doet, dus dat aan deze Beiden een gelijke benaming wordt toegekend. 

 

Zo ook met die van de Almachtige. Deze komt in Openbaring in de 9 opgegeven teksten voor, In 

deze wordt er God de Vader mee aangeduid. Maar in het O.T. is deze Almachtige de Zich in mense-

lijke gedaante openbarende Jahweh. Deze verscheen aan Abram, Gen. 17: 2, aan Jakob (op de he-

melladder), 48: 3, zie 28: 12, en aan Mozes Ex. 6: 3. Het is deze Jahweh die als Zoon des mensen 

geboren is en lag in de kribbe; de engel noemt Hem dan ook voor de herders Christus de HERE, wat 

zij niet anders opgevat zullen hebben als Christus - Jahweh. 

 

Zo vinden we dus dat God de Vader en Christus dezelfde benamingen dragen. Ze zijn Beiden Jah-

weh (of Jehovah), Beiden heten: de Eerste en de Laatste, Beiden: de Almachtige. 

 

Dit zijn namen alleen de Godheid eigen.       P. 

 

 

Gods Woord 

door S. van Mierlo. 

Voorafgaande aanmerkingen - ’s Mensen woord 

 

De geest van de mens. De mens is van het dier te onderscheiden door zijn geest, die hem toelaat te 

denken en te redeneren. 

 

Door de geest is hij een “persoon”, die een zekere vrijheid geniet en dus in zekere mate kan weer-

staan aan uitwendige invloeden. Door zijn geest kan hij iets leren kennen van de schepping en zelfs 

van God. 

 

De begrippen van ruimte en tijd behoren tot het domein der zinnen en zijn niet toepasselijk op het 

domein van de geest. 

 

Ruimte. Zo kan dan ook de geest van de mens niet gelokaliseerd worden, b.v. in zijn lichaam of zijn 

hersenen. Er bestaat ook geen ruimtelijke afscheiding tussen geesten. Men is “in de geest” tegen-

woordig bij de persoon waarop men zijn aandacht vestigt. Die tegenwoordigheid is een geestelijke 

gemeenschap. 

 

Tijd. De geest wordt niet beheerst door de tijd. Het verstandelijk geheugen laat ons toe tegenwoor-

dig te zijn in het verleden. Een mens die niet onderworpen is aan de gevolgen van de val, die dus 

een ongeschonden geest heeft en over zijn volle geestesvermogens beschikt, kan tegenwoordig zijn 

in de toekomst, d.w.z. een geestelijke waarneming hebben van gebeurtenissen die in de toekomst 

zullen plaats vinden. De profeten van God werden door Gods Geest tijdelijk in deze toestand ge-

bracht. 

 

Niettegenstaande onze tegenwoordige bestaanswijze, kunnen we soms een werkelijke geestelijke 

gemeenschap hebben met de geestelijke toestand van een andere persoon, een toestand die zich 

misschien, op stoffelijk gebied, in het verleden heeft voorgedaan. 

 

Het Woord. Laat ons nu in het kort nagaan hoe de mensen onderling hun gedachten doen kennen. 

Dat gebeurt door het „woord”, d.w.z. een zekere geesteswerking van hem die “spreekt” en zo zijn 

gedachten uitdrukt. Deze werking kan, in principe, waargenomen worden door de geest van iemand 

die “luistert”. 
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Praktisch kan de mens echter bijna niet meer rechtstreeks „spreken” van geest tot geest, dit ten ge-

volge van zijn gevallen toestand. Daardoor is dan de tussenkomst der zintuigen noodzakelijk ge-

worden. Zijn geest beïnvloedt de piramidale cellen van zijn hersenen en brengt op deze wijze spier-

bewegingen te weeg, die hem toelaten woorden uit te spreken of te schrijven. 

 

Het symbolische woord. Bedoelde woorden zijn gebrekkige symbolen waarmede hij zijn gedachten 

moet uitdrukken. Als een andere persoon min of meer de betekenis van deze symbolen heeft leren 

kennen, kan hij dit gesproken of geschreven woord in zekere mate begrijpen. De luchttrillingen of 

de lichtgolven werken namelijk op zijn zintuigen en geven zo aanleiding tot zenuwsignalen die de 

hersencellen bereiken. De gewaarwordingen die hieruit voortvloeien, probeert hij uit te leggen 

doormiddel van zijn verstand. 

 

Het rechtstreekse woord. De zeer talrijke proeven die in streng wetenschappelijke voorwaarden 

uitgevoerd werden, tonen echter dat de mens toch in geringe mate rechtstreeks kan „spreken” tot 

een ander mens, dus zonder tussenkomst van natuurkundige verschijnselen en zintuigen. 

 

Aangezien het een werking betreft die zich begrenst tot het domein van de geest, en de natuurkun-

dige wereld niet tussenbeide komt, is de afstand tussen die personen niet van belang, De gemeen-

schap heeft plaats op het plan van het onbewuste. Het bewust worden, dus de overgang van het on-

bewuste tot het bewuste, kan gebeuren door een rechtstreekse intuïtie of, ten dele, door zinsindruk-

ken voortgebracht door de zintuigen, Maar zonder dat deze laatste door natuurkundige verschijnse-

len beïnvloed worden. 

 

Dergelijk rechtstreeks “spreken” nu is een uitzondering. Bijna steeds moet het woord de vorm aan-

nemen van een natuurkundige gebeurtenis: het gesproken of geschreven woord. Het menselijke 

woord vernedert zich dus van uit de wereld van de geest tot die van de natuur. 

 

De wijze waarop men het symbolische woord begrijpt hangt veel af van het onderwerp dat behan-

deld wordt. 

 

Begrijpen door de rede. Laat ons veronderstellen dat het een welgekend onderwerp betreft, zonder 

gevoelsinhoud en toegankelijk aan de „redenerende rede”, zoals b.v. de mathesis. Er is dan geen 

gevoelskwestie die tussenbeide treedt en de hoorbare of zichtbare symbolen zijn dan voldoende 

opdat de luisteraar of lezer de gedachte van de auteur zou kunnen vatten. 

 

Begrijpen door geloof. Als er echter een onderwerp behandeld wordt dat niet begrepen kan worden 

door de rede, noch gekend kan worden door waarneming, maar door geloof aanvaard moet worden 

en dat de auteur probeert te doen aannemen in het belang van degene voor wie het bestemd is, het 

gevoel hier een zekere rol spelende, dan wordt alles meer ingewikkeld. 

 

Door de liefde van de auteur en het vertrouwen van de ander, kan er een geestelijke gemeenschap 

ontstaan die aan deze laatste toelaat het gesproken of geschreven woord juist uit te leggen en de 

inhoud te aanvaarden en te begrijpen. 

 

Noodzakelijkheid van het symbool. Maar men lette er goed op dat die geestelijke gemeenschap 

alleen niet voldoende is om de gedachte over te brengen: het gesproken of geschreven symbool is 

absoluut noodzakelijk opdat de inhoud van het woord in al zijn onderdelen begrepen kan worden. 

Het symbool alleen, zonder die geestelijke gemeenschap, zou ook niet voldoende zijn, want het zou 

waarschijnlijk noch begrepen, noch aanvaard worden. Zowel de gemeenschap, de rechtstreekse in-

werking van geest tot geest, als het symbool zijn onontbeerlijk. 
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We hebben, wel te verstaan, twee uiterste gevallen bekeken, waartussen men een oneindig aantal 

gevallen kan plaatsen waar het symbool ten dele door de rede en ten dele door geloof begrepen kan 

worden. 

 

Autoriteit en vrijheid. Het is van belang er op te letten dat, in het geval een waarheid door de rede 

gevat kan worden, zij zich aan ons met autoriteit opdringt. We zijn verplicht ze te aanvaarden, wil-

len we niet onredelijk zijn. Maar een waarheid die noodzakelijkerwijze een onderwerp van geloof 

is, omdat ze niet waargenomen kan worden door de zintuigen of de rede, dringt zich niet op. We 

zijn steeds vrij ze te aanvaarden of niet. Of, beter gezegd, we begrijpen die waarheid slechts in die 

mate waarin we vrij geneigd zijn ze te aanvaarden. Een der eigenaardigheden van het geloof is de 

vrijheid. 

 

De gedachten, die we hierboven in het kort hebben uiteengezet, worden ons geleverd door de on-

dervinding en het nadenken. Ze trachten aan te tonen wat het verschil is tussen het woord in de zin 

van geesteswerking en het gesproken of geschreven woord. Dit laatste is slechts een symbool van 

het eerste, Maar een onontbeerlijk symbool in onze gevallen toestand. Overigens, moet dit symbool 

op onberispelijke wijze het woord weergeven opdat de inhoud van dit woord juist en in alle onder-

delen te begrijpen kan wezen. 

 

We kunnen nu een poging doen om voorgaande begrippen op analogische wijze toe te passen op 

Gods Woord, ons daarbij ook steunende op Gods geschreven Woord. 

 

De openbaring in Jezus-Christus. God is naar zijn Wezen onkenbaar. Maar die God van liefde 

heeft zich aan ons geopenbaard in Christus-Jezus. Deze is Gods Woord bij uitstek. door wiens mid-

delaarschap God ons wenst te leiden tot de volkomen „behoudenis”, namelijk een volledige geeste-

lijke gemeenschap met Hem, een vereenzelviging. 

 

De „natuurlijke mens”. De “natuurlijke” mens, dat is de mens zoals hij geboren wordt, is inderdaad 

„verloren” omdat hij niet in geestelijke gemeenschap staat met God. Daardoor kan hij dan ook de 

dingen „die des Geestes Gods” zijn niet begrijpen (Joh. 3: 3; 1 Kor. 2: 14). Maar die mens is méér 

dan een dier, want hij heeft een geest. In zijn gevallen toestand beschikt hij nog over een overblijf-

sel van rede, genoeg om niet-geestelijke dingen te leren kennen. Maar die kennis is niet rechtstreeks 

en moet verkregen worden door tussenkomst der zintuigen. Van de schepping zijn hem alleen toe-

gankelijk de dingen, die zijn zintuigen (desnoods “verscherpt” door instrumenten) beïnvloeden. Het 

is door dergelijke zintuiglijke symbolen dat zijn geest iets kan kennen van de wereld, Maar noodza-

kelijkerwijze blijft deze kennis steeds zeer oppervlakkig en onvolmaakt. 

 

Geloof in God, als Schepper. Maar, al kan de natuurlijke mens God niet kennen, toch is zijn ge-

brekkig verstand voldoende om in te zien dat de zichtbare dingen het bestaan van een onzichtbare, 

maar krachtige en goddelijke Schepper noodzakelijk maken. Als hij die Schepper niet als God ver-

heerlijkt en dankt, dan is hij ook niet te verontschuldigen.(Rom. 1: 20, 21) 

 

Als de Apostel Paulus tot dergelijke natuurlijke mensen spreekt, wacht hij er zich wel voor over 

geestelijke dingen en over Christus te spreken. Hij handelt dan over zichtbare en tastbare dingen als 

teken van het bestaan van de “levende God” (Hand. 14: 15-17), en op deze wijze opent hij voor hen 

“de deur van het geloof” (Hand 14: 27). 

 

Zo kan dan het bestaan van het scheppende Woord Gods door de natuurlijke mens gekend worden 

door middel van het symbool der zichtbare schepping. Maar daarbij komt dat dit Woord ook een 

kracht is, die in die mens werkt en hem zo toelaat dit symbool enigszins te begrijpen. Zo wordt de 

mens dan geleid tot het geloof “op” (Grieks “epi”) God als Schepper. Volgens Hebr. 6: 1 is dit 

slechts een fundament, een beginsel. Het is nog niet het behoudend geloof. 
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De wedergeboren mens, het kind van God. Als die mens echter geen weerstand biedt aan Gods 

genade, en zich keert „tot” (Grieks “epi”) de levende God (Hand. 14: 15), dan kan hij door Gods 

Geest wedergeboren worden, zodat er een eerste gemeenschap ontstaat tussen de Geest en zijn 

geest. Hij was geestelijk “dood”, nu wordt hij opnieuw (of “van boven”) geboren. Hij is echter nog 

slechts een (klein) kind Gods (Grieks “nèpios”, niet “huios”). 

 

Als deze wedergeboorte geschied is, zal God hem dan niet kunnen toespreken op meer uitvoerige 

wijze dan door het symbool der schepping? Maar hoe kan dat? Al is hij wedergeboren, toch heeft 

die mens nog behoefte aan symbolen die toegankelijk zijn door middel van zijn zintuigen. In de 

regel kan hij God niet rechtstreeks horen spreken. 

 

De profeten. De Schrift geeft ons de oplossing van dit probleem. God heeft zekere personen tijde-

lijk in een zodanige toestand gesteld dat ze Zijn Woord rechtstreeks konden ontvangen. God kon 

zich aan hun geest openbaren. Het zijn de Profeten en Apostelen, zij die door God verkozen werden 

om in Zijn plaats te spreken op een wijze die verstaanbaar is voor de wedergeboren mens. Die pro-

feten hebben onder de leiding van de Heilige Geest opgeschreven wat ze gehoord hebben. 

 

God is dus de primaire auteur, zij de secundaire schrijvers. De Schrift zegt uitdrukkelijk dat God 

spreekt door middel van die profeten. Zij drukken Gods Woord uit op zodanige wijze, dat het ver-

staan kan worden door alle mensen die willen luisteren. 

 

Het is in deze zin, dat de Schrift Gods geschreven Woord is. 

 

Paulus vervolledigt het Woord. Door de bijzondere openbaringen die de Apostel Paulus alleen ont-

vangen heeft, leren we hoe het kind Gods tot zoon (Grieks: “huios”) kan worden, en op deze manier 

gerechtvaardigd kan zijn. En Paulus vervolledigt het geschreven Woord (Kol. 1: 25) als hij de grote 

verborgenheid (d.i. geheim) doet kennen, dat tot dan toe verborgen was geweest in God. 

 

Door deze volledige openbaring, die de hele weg der behoudenis overspant, kan het geloof nu niet 

slechts God als Schepper omvatten, Maar ook als Behouder (de Here Jezus Christus) en als verheer-

lijkte Christus Jezus. 

 

De geestelijke gemeenschap met God in Jezus Christus, kan aldus meer en meer volkomen worden. 

 

We hebben dus nu in de Schrift de totale openbaring voor onze tijd, het volledige geschreven 

Woord Gods. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 1. 

VOORWOORD 

 

De brochure “De Opstanding der Doden” is sinds enige jaren uitverkocht. Ze was een verkorte 

bewerking van het werk „Van Dood en Opstanding”. Omdat de leer der opstanding een der pijlers 

is die de Schrift ons geeft en een der waarheden die “Uit de Schriften” verdedigt maar die bijna al-

gemeen in haar consequenties wordt veronachtzaamd en daarbij vertroebeld door heidense bijmeng-

sels, meenden we er goed aan te doen het bredere, oorspronkelijk het eerst geschreven werk, al 25 

jaar geleden, uit te geven. De lezers die de brochure “De Opstanding der Doden” nog bezitten, 

zullen vele bekende klanken horen maar we hopen dat hun de verbreding en de verdieping van de 

vraagstukken die met de leer over dood en opstanding verband houden, niet onwelgevallig moge 
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wezen. Zo beginnen we dan de nieuwe reeks, die zeker enige jaren zal duren. Wij hopen dat ze alle 

lezers van dienst moge zijn.        G. J. P. 

 

 

I. INLEIDING 

Velerlei mening, enerlei leer. 

 

Algemeen verbreid is de leer van de onsterfelijkheid der ziel, al mag dan over de toestand waarin zij 

zich na de dood bevindt, verschillend worden gedacht. Deze leer is in hoofdzaak in vier richtingen 

ontwikkeld: in het Heidens Animisme, het Westerse Spiritisme, de Theosofie en het Christelijk 

Dualisme. We willen hierover een enkel woord zeggen. 

 

I.  Het Heidens Animisme. 

 

Dit moge meerdere nuanceringen hebben, het is tot één principe terug te voeren. Vele Heidenvolken 

geloven dat de zielen der gestorvenen in andere levensvormen overgaan. Nu eens zijn het bloemen, 

dan weer dieren of vogels. Wie slecht geleefd heeft, gaat in een lelijk dier over en wordt een ver-

schrikkend wezen. Wie goed geleefd heeft, gaat in een schone plant of vreedzaam dier over. Die 

wezens moet men te vriend houden. Bijzonder de boze. Deze kunnen op allerlei wijze kwellen. In 

het algemeen echter moet elk levend wezen ontzien worden; het kan de ziel van een gestorvene in 

zich hebben. Men let dan ook op allerlei verschijnselen om zich te vrijwaren tegen de toorn der 

voortlevende zielen. Vandaar de offers om ze goedgunstig te stemmen, vandaar allerlei gebruiken 

die wij dwaas achten maar voor de Animisten heilig zijn. 

 

Vandaar vroeger (soms nu nog) het koppensnellen: men wilde zielskracht van de vreemde in zich 

opnemen. Zo ontstond de veelal in vreze des doods verkerende Heidenwereld. 

 

Van de vroegste tijden af heeft dit geloof geheerst. De verering van de geesten of zielen der afge-

storvenen bekleedt bij de Heidenvolken een grote plaats. Aan doden geeft men offers mee, aan 

vorsten, onderdanen (vroeger werden er vele slaven gedood bij de begrafenis der vorsten en groten). 

En dit alles omdat het Heidendom gelooft in de leer der zielsverhuizing waarin de zielen in andere 

wezens voortleven en van daaruit hun invloed blijven uitoefenen. 

 

Een bijzondere vorm nam deze leer in China aan. Daar is ze teruggebracht tot de verering der voor-

vaderen. Ook hierin komt men de Heidense leer niet te boven. De Chinees houdt in vazen en potjes 

de zielen der ouders en voorouders in zijn huis en verwacht van hen zegen. 

 

De hele Heidenwereld ligt geboeid in de banden van de leer der onsterfelijkheid. De overledenen 

beheersen de wereld der levenden. Satan heeft dit graag zo. Hij houdt daarmee het mensdom, ten-

minste een groot deel gevangen. Dit behoort mede tot de duisternissen van deze eeuw. Het is door 

zijn leugen: Gij zult de dood niet sterven. Een hele valse cultus (eredienst) is hierop gebouwd en 

daardoor beheerst hij de Heidenvolken in dit opzicht. 

 

II. Het Westerse Spiritisme. 

 

De moderne wereld heet verlicht. Ze verwerpt het Animisme. Satan weet dit. Wat doet hij nu? Hij 

hult de leer van de onsterfelijkheid der ziel niet in de, voor de moderne wereld, armelijke lompen 

van de zielsverhuizing, maar in het sierlijk gewaad van het spiritisme. De afgestorvenen gaan niet 

over in andere wezens, ze leven voort in hogere gewesten. Ze blijven, tenminste lange tijd, in con-

tact met de levenden als men ze tenminste weet op te roepen. Ze leven onsterfelijk voort. Zo is in 

onze naar het heet beschaafde wereld een nieuwe cultus ontstaan. Die telt al miljoenen aanhangers 



Uit de Schriften 1953 Pagina 9 
 

en hun aantal neemt jaarlijks met duizenden toe. Men houdt seances, gebruikt sprekende, schrijven-

de, slapende mediums (tussenpersonen), om toch maar met de gestorvenen contact te houden. Ze 

leven immers voort. En weer blijkt Satans leugen van kracht: Gij zult niet sterven. Hiermee beheerst 

hij ook de moderne wereld. 

 

De Wedergeboorte 

No. 1. 

 

DE GEESTELIJKE GESTELDHEID VAN DE NATUURLIJKE MENS. 

 

Geen enkel godsdienstig boek tekent de mens zo in zijn ware geestelijke gesteldheid als de Heilige 

Schrift. Dat kan ook geen enkel menselijk geschrift doen want niemand kent ten volle het hart van 

de mens zo als God. (1 Kon. 8: 39). We willen in het kort nagaan wat de Schrift ons hierin leert. 

 

Als centraal uitgangspunt van de zonde in de mensenwereld, stelt zij één mens, Adam en leert: 

„Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen”. Rom. 5: 12. Deze zonde werkt in alle men-

sen door. Ze tast alle vermogens van de mens aan, het ken-, het begeer- en het wilsvermogen. 

 

1. Het kenvermogen. 

„Het gedichtsel (d.i. de gedachtewereld) van ’s mensen hart is boos van zijn jeugd af”. 

 Gen. 8: 21.  

„Arglistig is het hart meer dan enig ding”. Jer. 17: 9.  

„Uit het hart des mensen (d.i. uit zijn diepste innerlijk) komen voort kwade gedachten .... 

 onverstand”. Mk. 7: 21. 

“De mens is „verduisterd in het verstand”, Ef. 1: 18, 

„verdorven van verstand” (Grieks: van rede, 2 Tim. 3: 8.  

„Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God”, Rom. 8: 7. 

 

2. Het begeervermogen. 

„Van binnen uit het hart der mensen komen voort overspelen, hoererijen”, Mk. 7: 21.  

“er worden „wellusten gevolgd”, Jak. 5: 5.  

“Velen wandelen „naar hun goddeloze begeerlijkheden”, Jud. 18. 

“De begeerlijkheden des vleses drijft hen”, Ef. 2: 3; 2 Tim. 3: 4. Zie ook Mt. 5: 28. 

“Deze begeerten zijn zondig”, Rom. 7: 7. 

 

3. Het wilsleven. 

“De natuurlijke mens doet „de wil des vleses en der gedachten”, Ef. 2: 3  

„Uit het hart komen voort .... doodslagen, dieverijen”, Mk. 7: 21, 22.  

“Velen geven zich over „om alle onreinheid gieriglijk (d.i. begerig) te bedrijven”. Ef. 4:  

19.  

“Sommigen verkopen zich om kwaad te doen”, 2 Kon. 17: 17. 

 

We noemden zo enkele teksten die in duidelijke taal ’s mensen zonden uitdrukken. Maar op talloze 

bladzijden schildert de Schrift de zondige mens ten voeten uit. Neem Israël in de woestijn, de tijden 

der Rechters, die der Koningen, die der Profeten. Telkens weer laat ze zijn zonden en ongerechtig-

heden uitkomen. 
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De Brits-Israëlleer 

No. 1. 

INLEIDING 

 

De Schriftleer van Israëls herstel en de oprichting van het Koninkrijk der hemelen in de toekomen-

de eeuw, waarvoor Christus’ wederkomst noodzakelijk is en waarbij het z.g. Duizendjarig rijk volgt 

na die wederkomst, vaak Pre-millenialisme genoemd, tegengestaan door de orthodoxiecalvinisti-

sche opvatting, wordt tegenwoordig doorkruist door een andere n.1. deze, dat de 10 stammen nu al 

met God regeren. Ze zetelen in West- en Noordwest Europa en in Noord-Amerika. Dit is de Brits-

Israëlleer. Deze vindt ook in ons land haar aanhangers. We willen nagaan of ze juist is en zo niet 

waar haar fouten liggen. Vooraf geven we om objectief te zijn een uittreksel van deze leer uit een 

geschrift dat door de voorstanders ervan geschreven is. De lezer heeft dan zelf de gegevens van de 

verdedigers van dier leer voor zich. 

 

I. DE BRITS-ISRAËLLEER. 

 

De aanhangers der Brits-Israëlleer geloven: 

 

- “In God en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon. 

 

- In het zoenoffer van Christus, in Zijn dood, opstanding en hemelvaart voor ons. 

 

- In de Heilige Geest en diens kracht. 

 

- Dat de gehele Bijbel, zowel O.T. als het N.T. het onfeilbare Woord van God is. 

 

- In de betrouwbaarheid van de Bijbel met betrekking tot de geschiedenis, de verbonden en de 

profetieën. 

 

- In het Evangelie der liefde en der genade; dat het Evangelie der Zaligmaking tevens het enige 

middel is tot persoonlijke redding voor allen, voor Israëliet, Jood en Heiden (= niet Israëliet) en dat 

ieder herboren moet worden. 

 

- In het Evangelie van het Koninkrijk welk Koninkrijk wij identiek achten met het “Stenen Konink-

rijk” en dat - hoewel niet van deze wereldorde - door ons behalve in geestelijke zin vooral ook ge-

zien wordt in verband met het herstel van Gods Koninkrijk op aarde, waarvan de grondslag al werd 

gelegd ten tijde van Mozes bij de berg Sinaï. Wij achten dit Evangelie zeer belangrijk naast het 

Evangelie der Liefde en der Genade, als een noodzakelijk, door God gegeven aanvulling van het 

Evangelie der persoonlijke Zaligmaking. Immers alleen door de komst van dit Koninkrijk Gods 

wordt de rechtvaardige orde op aarde gebracht. 

 

- Het Evangelie van het Koninkrijk houdt de noodzakelijkheid in van toepassing van het praktische 

christendom bij de nationale leiding en geeft de grondslagen aan, waarop deze nationale toepassing 

moet berusten. 

 

- In de letterlijke Wederkomst van Christus, waarbij Hij de Troon van David in bezit zal nemen en op 

aarde zal regeren gedurende duizend jaren. 

 

- Dat de Bijbel Gods plan bevat voor de genezing van alle menselijk kwaad en dat dit plan uitgevoerd 

wordt door middel van het Bijbelse volk Israël. 
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- Dat dit volk Israël door God werd uitverkoren voor de vervulling van een bepaalde nationale taak, 

n.1. om te zijn: 

 

a-  Gods bijzonder apart gezet volk waardoor alle volken gezegend worden; 

b- getuige voor God en Christus; 

c- Gods instrument ter bescherming van Zijn aardse rijk. 

 

- Dus het van Abraham via Isaac aan Jacob (= Israël) overgedragen Abrahamietische verbond van 

onvoorwaardelijke en altijddurende Goddelijke beloften is overgegaan op Jacobs zonen (en de 

daaruit voortgekomen 12 stammen), van wie speciaal Juda de zegen van de Scepter (= het voort-

brengen van koningen) kreeg en Jozef die van het eerstgeboorterecht ( = o.a. leiderschap en dat dit 

eerstgeboorterecht niet door Jozefs oudste zoon Manasse, (die echter wel tot een groot volk zou 

worden) maar door Jozefs jongere zoon Efraïm werd geërfd op wie bovendien nog de zegeningen 

van een menigte van volkeren overgingen. 

 

- Dat het „Beloofde Land” groter is dan Palestina, zich n.1. uitstrekt van de Nijl tot de Eufraat. 

 

- Dat de volledige vervulling van deze onvoorwaardelijke beloften zal gebeuren in de “latere tijd” of 

„laatste” dagen, d.w.z. de tijd na de Kruisiging en voor de Wederkomst van Christus. 

 

- Dat God Zich in en door Israël heeft geopenbaard sinds de dagen van Mozes, dat God aan Israël na 

de uittocht uit Egypte bij de Sinaï de Wet gaf op het niet nakomen waarvan straf maar geen vernie-

tiging zou volgen (voorwaardelijk Mozaïsche Verbond) en dat Israël van dat tijdstip af een natie 

genoemd mag worden en wel een natie met een theocratische regeringsvorm. 

 

- Dat de geïnspireerde Heilige Schrift tot ons kwam door de profeten van Israël. 

 

- Dat Christus voortkwam uit het geslacht Israël en dat Hij gelijktijdig is Profeet, Priester en Koning, 

dat Zijn apostelen eveneens uit Israël waren, dat het Goddelijk plan nog steeds werkzaam is door 

middel van datzelfde volk. 

 

- Dat God met de stam Juda, zittende op Gods troon, een eeuwigdurend verbond maakte tot onafge-

broken bevestiging van Zijn Koningshuis. Dit Daviedische Verbond was wederom onvoorwaarde-

lijk. 

 

- Dat na Salomo’s dood twee koninkrijken ontstonden, het huis of Koninkrijk Israël (10 stammen) 

ook wel genoemd Rijk Efraïm, (Noordelijk Koninkrijk) en het Huis of Ko- ninkrijk Juda (Zuidelijk 

Koninkrijk). 

 

- Dat het Huis Israël door de Assyriërs in ± 720 v. Chr. in ballingschap naar Noord-Assyrië wegge-

voerd is. Hier is het. tenminste voor wat de Bijbelse geschiedenis betreft, „verloren” gegaan. Echter, 

naast vele Bijbelse profetieën die het voortbestaan verzekeren en het terugvinden aankondigen, zijn 

er ook vele belangrijke niet-Bijbelse getuigenissen en aanwijzingen, dat dit volk; het volk Israël 

dus, later naar het westen trok en zich na enige tijd in de noordwestelijke delen van het vasteland 

van Europa vestigde, van waar de kern verder trok naar de Britse eilanden. 

 

- Het Zuidelijk rijk werd naar Babel gevoerd waar het 70 jaar verblijf hield. 

 

 

- Het regerende Koningshuis van David werd tenminste in de mannelijke linie uitgemoord. Aan het 

einde van de Babylonische ballingschap werd aan het Huis Juda toestemming verleend naar Jeru-

zalem en Juda (Judea) terug te keren. Slechts een deel deed dit. Deze teruggekeerde ballingen (be-
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horende uitsluitend tot de stammen Juda, Benjamin en Levi) werden van toen af, algemeen Joden 

genoemd; de Joodse natie werd uit hen gevormd. In 70 na Chr. ging zij volledig onder. De Joden 

uit de tijd en omgeving van Jezus waren hun nakomelingen, hoewel het Joodse volk al toen in vrij 

sterke mate allerlei niet-Israëlitische elementen (proselieten) in zich had opgenomen. Van belang 

hierbij is, dat in 130 v. Chr. het Israël vijandig gezinde volk der Edomieten bijna geheel in de Jood-

se natie werd geabsorbeerd. Herodes b.v. was een Edomiet. Na de verstrooiing in 70 na Chr. werden 

nog meer proselieten in het Jodendom opgenomen (o.a. het Zuid- Russische Volk der Chazaren). 

Hieruit volgt dat niet alle Joden naar afstamming Israëlieten zijn en dat voor zover zij dit wel zijn, 

zij slechts een zeer klein deel van het oorspronkelijk uit 12 stammen bestaande Israël vertegen-

woordigen. Een Israëliet behoeft dus allerminst een Jood te zijn, (evenmin als b.v. elke Nederlan-

der een Zeeuw is). Verder mogen afstammelingen van Juda van voor de Babylonische ballingschap 

(b.v. David of Salomo) niet tot de Joden worden gerekend; het waren de Judaieten (Israëlieten uit de 

stam Juda). 
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Uit de Schriften 

 

 

DEEL XXV No. 2 FEBRUARI 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 2. 

PSALM 23. DE HERDER - PSALM II. 

 

Vs. 4. Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt 

met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 

 

“Er is”, vervolgde D’Alfonso, “in Palestina een werkelijke vallei van schaduw des doods. En elke 

schaapherder van Spanje tot Dalmatië toe weet er van. Ze ligt ten zuiden van de weg naar Jericho, 

die van Jeruzalem naar de Dode Zee loopt. Het is een nauwe pas over een bergketen. De gesteldheid 

van het klimaat en van de weiden maken het noodzakelijk dat de schapen door deze vallei heen 

trekken om elk jaar op de juiste tijd voedsel te vinden. 

 

De vallei is vier en een halve mijl lang (ongeveer 8 km.). De zijwanden zijn op sommige plaatsen 

meer dan 1500 voet (500 m.) hoog. De breedte van de valleibodem bedraagt slechts 10 a 12 voet (3-

4 m.). De tocht door deze vallei is gevaarlijk omdat de bodem ervan door wolkbreuken sterk is uit-

gespoeld en kloven heeft die zeven of acht voet (2-2,5 m.) diep zijn. 

 

De eigenlijke doortocht op vaste rotsbodem is op vele plaatsen zo nauw dat het schaap niet om kan 

keren; het is daarom een ongeschreven wet van de herders, dat de schapen de pas moeten bestijgen 

in de morgenuren en ze moeten afdalen tegen de avondtijd opdat de kudden er elkaar niet in ont-

moeten. Muilezels zijn de eeuwen door niet in staat geweest de tocht te maken, maar schaapherders 

en geitenhoeders hebben die met hun kudden vanaf de oudste tijden van het O.T. geregeld gedaan. 

 

Ongeveer halverwege de vallei komt men op een plaats die over de gehele breedte doorsneden 

wordt door een 8 voet (dus bijna 3 m.) diepe kloof. Daarbij is het pad aan de ene kant 18 duim (45 

cm.) hoger dan aan de andere, zodat de schapen er niet alleen overheen moeten springen, maar dit 

hetzij naar beneden, hetzij naar boven moeten doen, al naargelang de kant vanwaar zij komen. De 

herder staat bij deze kloof en haalt het schaap door vleiende woorden over tot springen of dwingt 

het daartoe. Als het schaap mist en in de kloof terecht komt, gebruikt de herder zijn staf om het er 

uit te trekken. Deze ouderwetse staf die aan het ene einde rondgebogen is, wordt om de hals van het 

schaap geslagen of bij een klein schaap om de borst en zo wordt het er uit gelicht en in veiligheid 

gebracht. Als er een nieuwerwetse staf wordt gebruikt, wordt het schaap er door bij de hoeven ge-

grepen en weer op het pad gezet. 

 

Vele wilde honden loeren in de schaduw van de vallei op prooi. Zodra een kudde schapen de vallei 

is ingegaan, kan de belhamel een van hun ontmoeten. Niet in staat terug te gaan, stoot het dier een 

waarschuwingskreet uit. De herder, geoefend in het werpen van zijn stok - een soort van knots, ’n 

twee voet lang, met ronde kop, rondom met een groot aantal zware ijzeren spijkers beslagen - slin-

gert deze naar de aanvaller, deze wordt als regel dodelijk getroffen en stort, als hij bij die diepe 

kloof halverwege aanvalt, daarin waarna de herder hem gemakkelijk kan doden. Zo hebben de 

schapen geleerd geen kwaad te vrezen, zelfs niet in de vallei van schaduw des doods, d.i. van zeer 

diepe zware schaduw, want hun meester is daar om hen te beschermen”. 
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Vs. 5a. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. 

 

“De betekenis van Davids woorden is eenvoudig”, zei D’Alfonso, „als men de toestanden kent 

waaronder de schapen in het Heilige Land verkeren. Overal groeien giftige planten die voor de gra-

zende dieren noodlottig zijn. Elke lente moet de herder voortdurend op zijn hoede zijn. Als hij de 

ondeugdelijke planten vindt, neemt hij zijn houweel en gaat voor zijn kudde uit. Elke schadelijke 

plant of wortel die hij kan ontdekken, graaft hij uit. Hij legt ze op kleine hopen stenen enkele waar-

van al door de herders in O.T. zijn gebouwd en als ze dan de andere morgen droog genoeg zijn ge-

worden, verbrandt hij ze. Ondertussen worden de schapen naar de nieuw toebereide weide geleid 

die vrij is van giftige planten en in de nabijheid van de dodelijke planten, in de omgeving van die 

welke nog niet uitgehouwen zijn, „hun vijanden”, eten zij in vrede, is hun tafel toegericht”. 

 

Vs. 56. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 

 

Bij elke schaapskooi is een grote aarden schaal met olijfolie en een grote stenen kruik met water. 

Als de schapen de kooi binnengaan voor de nacht, gaan zij in door de poort, een nauwe opening in 

de stenen omwalling. De herder legt zijn staf dwars over de opening, net iets hoger dan de ruggen 

van zijn schapen. De schapen moeten er een voor een in, breder is de opening niet. De herder on-

derzoekt nu vlug of het dorens in oren of kaken heeft of tranen in de ogen vanwege het stof of door 

krabben. Als dat het geval is, laat hij de staf op de rug van het schaap vallen en dan stapt het uit de 

rij. Als dan de anderen voorbij zijn - als regel zullen er meer door de staf getroffen zijn - wordt het 

met zijn mede bijzonder te verzorgen soortgenoten apart behandeld. Eerst worden de wonden zorg-

vuldig gereinigd, dan doopt de herder zijn hand in de olijfolie en zalft de wondplek. Zijn de ogen 

ontstoken, dan wordt een grote kom in de kruik met water gedompeld en geheel gevuld. Het schaap 

steekt zijn snuit in het zuivere water, dat koel gehouden is door de verdamping van het water dat 

door de niet-geglazuurde kruik heen gedrongen is en verfrist de ontstoken ogen. Tevens drinkt het 

totdat het ten volle verkwikt is. 

 

Als de schapen rustig neerliggen, legt de herder zijn stok en staf op de grond binnen zijn bereik 

voor het geval ze nodig zijn ter bescherming van de kudde gedurende de nacht, wikkelt zichzelf in 

zijn zware wollen mantel en legt zich dwars voor de poortopening, met het gezicht naar de schapen 

om zo de nachtrust te genieten”. 

 

Vs. 6a. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. 

 

„Met voor ogen al wat er in de bovenstaande verzen gegeven is over de trouwe herder, zou een rus-

tig in de schaapskooi neerliggend schaap, als het dit kon, al wat het zo van hem ervaart in leiding en 

verkwikking, in bescherming en verzorging met het oog op zijn verdere leven vol vertrouwen de 

woorden van vs. 6a kan uiten. Al het voorgaande is waarborg voor het volgende. Het goede en de 

weldadigheid zullen volgen in de dagen van dat deel van het leven dat nog voor ligt”. Zo besloot 

D’Alfonso zijn commentaar en overpeinzing.    P. 

 

Is Christus een schepsel? 
No. 2. 

 

HET BEGIN DER SCHEPPING GODS II 

 

Hoe graag we ook de verdere titels die zowel aan God als Christus worden toegekend nagingen, we 

moeten ons hier tot het onderwerp beperken en Op. 3: 14 bespreken. We hopen later in een breder 

werk de verborgenheid van Christus uiteen te kunnen zetten. Hier zij er op gewezen dat veel misop-

vatting aangaande de Persoon en de natuur van Christus voortvloeit uit onbekendheid met het getui-

genis van het O.T. Hij draagt dezelfde titels als de Godheid, de Vader en deelt in dezelfde eer en 
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heerlijkheid. Maar hoe nu met Op. 3: 14 dat toch zegt dat Hij het begin der schepping Gods is? 

 

Het woord „begin” kan betekenen de eerste van een reeks. Dit bewijst Joh. 2: 11: „Dit begin der 

tekenen heeft Jezus gedaan”. Dit begin was het eerste teken: het maken van wijn op de bruiloft te 

Kana. Het Johannes evangelie noemt nog zeven andere tekenen. In Joh. 2: 11 betekent het dus: de 

eerste van een reeks. 

 

Het woord „begin” is tot deze betekenis echter niet beperkt. Het betekent ook: heerschappij. In Lk. 

20: 20 is het zo vertaald „om hem aan de heerschappij en de macht des Stadhouders over te leve-

ren”. Hier heeft het niets met een reeks te maken. 

 

In Hand. 10: 11 en 11: 5 is het vertaald door „hoeken”. Het laken dat Petrus zag, werd aan de vier 

hoeken neergelaten uit de hemel. Ook hier heeft het woord „begin” niets met een reeks te maken. 

 

In Ef. 1: 21 is het vertaald door overheid: “Christus is gezet ver boven alle overheid en macht”. Zo 

ook in Col. 2: 10; daar heet Hij het Hoofd van alle overheid en macht. 

 

In Hebr. 5: 12 is het vertaald door „eerste beginselen”. Hier geeft het een regel aan, de vaste norm 

en geen rangorde. 

 

In het meervoud is het meestal vertaald door „overheden”. 

 

Uit dit alles blijkt, dat het woord archè meer aanduidt dan: de eerste van een reeks. Daartoe is het 

zeker niet beperkt en als men het daartoe wil beperken, verarmt men het begrip. 

 

Nu willen we Openb. 3: 14 nog eens bekijken. In Col. 1: 18 heet Christus: het Begin. Dit Begin heet 

in vs. 16 de Eerstgeborene der creaturen. Beide geven een positie aan. 

 

Hij is hèt Begin, de Overheid der schepping, haar Soeverein, Hij is het Hoofd van alle overheid, 

zegt Col. 2: 10 en is gezet ver boven alle overheid en macht. Alles staat onder Hem. Hij is het Beeld 

Gods, Col. 1: 15. En in dit Beeld woont de volheid der Godheid lichamelijk, Col. 2: 9. 

 

Met dit voor ogen, vertalen we Op. 3: 14 anders. Hiervoor hebben we èn gezien deze dingen èn de 

betekenissen van het woord archè alle recht. We zetten nu niet meer: het Begin der schepping Gods, 

want Hij die een der Jaweh’s is die èn de Eerste en de Laatste is èn die de Almachtige is, heeft geen 

begin der dagen noch einde des levens. Evenmin als Melchizedek dit in de Schrift heeft, zo min 

heeft Christus dit in de realiteit. Hij is Jahweh met Wie niets te vergelijken valt. Daarom zetten we: 

de Overheid der Schepping Gods. Christus, Gods Beeld is niet de eerste van een reeks schepselen. 

Hij is de Soeverein der Schepping, de Machtige door wie ze voortkomt, de Bemiddelaar, die haar 

uit God neemt en vormgevend daar stelt. 

 

Zo keert Op. 3: 14 zich zelf tegen hen die Hem als schepsel beschouwen. Hij is de Overheid, de 

Overste der Schepping Gods. In plaats dat dit vers Hem tot schepsel maakt, stelt het Hem er juist 

boven. Op. 1: 17 in verband met 21: 6 en 22: 14 bewijzen dit. Christus is de Eerste en de Laatste, 

God Zelf is dit eveneens. Christus is de uitbeelding van Gods Wezen. Hij is dit niet geworden door-

dat Hij geschapen werd, Hij is het omdat Hij ook Jahweh is. Hij is de bemiddelende Schepper, door 

wie ze is en daarmee allerhoogste, en almachtige God. De woorden: de Eerste en de Laatste die ook 

geen rangorde aangeven, kunnen alleen gelden van Hem wiens Wezen is, bestaat in Zichzelf. 

 

 

Wie Christus kent, kent God. Men kan niet zeggen: Ik ken Christus en nu moet ik de Vader nog 

leren kennen. Hij zei: „Indien gij Mij kende, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen”. Als het waar 
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was, dat Christus God slechts beperkt afstraalt, dat Hij juist Diens heerlijkheid vertoont voor zover 

God deze aan een schepsel, aan het hoogste schepsel zoals men Hem noemt, geven kan, dan is dit 

woord van Christus niet juist. Neen, Hij beeldt de Vader juist uit zonder Diens heerlijkheid. Hier-

mee vervalt de stelling van de Unitariërs, dergenen die in Hem een schepsel zien. “Die in Mij ge-

looft, gelooft in Mij niet, maar in Degene die Mij gezonden heeft”. Geloof in Christus is geloof in 

God de Vader. De Zoon eren is de Vader eren. Dezelfde eer die we de Vader kunnen geven, kunnen 

we ook aan de Zoon geven. Christus is voor ons maar niet ’n God onder God, maar we belijden 

Hem met Thomas als: Mijn Heer en mijn God. Gij lezer van U.d.S., onderschrijft u dit ook? Mis-

schien zegt u: En Col. 1: 16 dan? Daarover volgende maand.     P. 

 

Gods Woord 

No. 2. 

door S. van Mierlo. 

 

De autoriteit van het Woord, Wat vloeit uit dit alles voort? Dat de Schrift een eenheid vormt, die in 

haar geheel aangenomen moet worden en zichzelf moet verklaren. Dat men haar niet mag beoorde-

len door de menselijke rede, door de wetenschap, de wijsbegeerte of de kerkelijke overlevering. 

Dat al onze gedachten en begrippen voortdurend herzien moeten worden op grond van de Schrift, 

als norm aanvaard. Dit geschreven Woord stelt voor wat eens en voor altijd geopenbaard werd aan 

de Profeten en Apostelen, door middel van dewelke God ook tot ons kan spreken. Ze moet onze 

enige absolute autoriteit zijn als we redelijk willen zijn en God niet weerstaan. 

 

Het symbool. En toch is dit document slechts een symbool, dat op zichzelf krachteloos is. Het is een 

symbolische uitdrukking, in onze spraak, van het levende Woord, en dit laatste alleen is krachtig. 

Het is niet het document dat we moeten aanbidden, als een afgod. Het geschreven Woord is slechts 

een voorwerp. 

 

Zoals K. Barth zegt, bezit men Gods Woord niet als men de Bijbel in handen neemt, maar wel als 

men zich door het Woord laat vatten. En we kennen Gods Woord slechts in de mate waarin we 

Gods kracht kennen. Het is God zelf die, door zijn Geest, ons het vermogen moet geven zijn Woord 

te leren kennen en begrijpen. 

 

Het middelaarschap van de letter. Maar, dit goed begrepen zijnde, blijft het waar dat God niet 

rechtstreeks tot onze geest spreekt, want we zijn niet door Hem geïnspireerd zoals de Profeten. Hij 

bedient zich van de letter als middelaarster, tengevolge van de zwakheid van onze geest. Deze letter 

is absoluut noodzakelijk om ons toe te laten in alle onderdelen te begrijpen al wat God ons wil laten 

kennen voor onze behoudenis en voor Zijn verheerlijking. 

 

De ingeving der Schrift. De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs op zodanige wijze gedreven, 

dat ze juiste uitdrukkingen en woorden gekozen hebben, terwijl ze echter hun eigen persoonlijkheid 

behielden, en dus niet herleid werden tot een mechaniek. We moeten de gedachte van theopneustie 

aanvaarden zoals de Schrift zelf ze ons levert. 

 

Wanneer 2 Tim. 3: 14-17 zegt: “A1 de Schrift (of “Alle Schrift”) is van God ingegeven”, dan be-

treft dit ontegenzeggelijk de heilige Schriften van het vers 15. Deze tekst zegt niet dat de auteurs 

door God geïnspireerd waren, Maar dat de Schrift zelf het is. Want er kan geen twijfel bestaan dat 

„theopneustos” een bijvoeglijk naamwoord is, en een hoedanigheid van de Schrift zelf aanduidt. Dit 

woord zegt niet hoe de Schrift is voortgebracht, namelijk door geïnspireerde mensen. Het zijn de 

woorden die door God ingegeven zijn, zoals door Paulus nog aangegeven in 1 Kor. 2: 12, 13 en 2 

Tim. 1: 13 b.v. Timotheüs had „gezonde woorden” van hem ontvangen. En de Here zelf toont het 
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belang van een juiste woordkeuze als Hij driemaal aan Satan zegt: “Er staat geschreven”. 

 

Elk woord, elke letter van de oorspronkelijke tekst heeft zijn waarde, en een wetenschappelijke stu-

die, ondernomen met al de eerbied aan het geschreven Woord verschuldigd, bevestigt steeds die 

bewering. Men vindt in de Schrift een treffende juistheid in de woordkeuze, die men niet meer te-

rugvindt in de vertalingen. 

 

Zoals in de schepping. Hoe meer men de onderdelen nauwkeurig onderzoekt, hoe meer men de vol-

komenheid ontdekt, in tegenstelling met wat er gebeurt als het menselijke voortbrengselen betreft. 

 

De uitleg. Wil dit zeggen, dat ook de uitleg strikt letterlijk moet zijn? Zeker niet, Aangezien de se-

cundaire auteurs mensen zijn, die zich uitdrukken in een menselijke taal en op zodanige wijze dat ze 

begrepen kunnen worden zowel door hun tijdgenoten als door alle mensen van alle tijden. Men be-

speurt er spraakfiguren, beeldspraak en gelijkenissen; subjectieve en inadequate uitdrukkingen. De-

ze laatste omdat de menselijke taal onmachtig is volkomen uit te drukken wat onze wereld te boven 

gaat. 

 

Legenden? Hier doet zich een belangrijke vraag voor: konden deze geïnspireerde mensen geen ge-

bruik maken van gedachten, legenden, of zelfs mythen, die, al zijn ze geen zuivere uitdrukking der 

waarheid of geen weergave van een historisch feit, toch konden dienen om zekere waarheid te doen 

begrijpen? Zo b.v. de delen die handelen over de „schepping” in zes dagen en over Adam. Horen 

die niet tot het domein der legenden of mythe, al leveren ze ons belangrijke waarheden? 

 

De invloed der menselijke wijsheid. Zelfs de theologen die de Schrift in het algemeen als norm 

aanvaarden, waren onderworpen aan de invloed van rationalistische en pseudowetenschappelijke 

gedachten. Steun vindend in een zekere menselijke opvatting, werden ze er aldus toe gebracht te 

oordelen dat zeker deel der Schrift als legende of mythe beschouwd moest worden. Ze zijn dan niet 

consequent, Want in principe willen ze elke norm, buiten die der Schrift, terzijde laten, en in de 

praktijk steunen ze op een menselijke norm. 

 

Letterlijke uitleg. We hebben, in andere uiteenzettingen, aangetoond dat de Schrift waar mogelijk 

letterlijk aanvaard moet worden en dat de letterlijke uitleg dikwijls veel verder gedreven kan wor-

den dan men dikwijls denkt. En dit, niet alleen zonder in conflict te komen met de zekere gegevens 

der wetenschap of de waardevolle argumenten der rede, Maar juist door dergelijke gegevens te ge-

bruiken. 

 

Overigens komt men tot grote moeilijkheden als men niet aanneemt dat alle legende niet geweerd 

kan worden.  

 

Schreef onze Here de Pentateuch niet toe aan Mozes en sprak Paulus niet van Adam als een histori-

sche persoon? Weten we het beter dan Gods Zoon en zijn Apostel der volken? En als we niet mogen 

steunen op inlichtingen die we kunnen onderzoeken, hoe kunnen we verzekerd zijn van de waarheid 

van beweringen die we niet kunnen controleren en die ons, nochtans, openbaringen van het grootste 

belang geven voor onze behoudenis? 

 

Een norm die de Waarheid juist weergeeft. De werking van de Geest. Als de Schrift onze norm is, 

dan moeten al hare aanduidingen juist zijn. Zou de geschreven uitdrukking der goddelijke openba-

ring fouten en vergissingen bevatten, dan kunnen we niet meer Gods Woord zelf bereiken. Want de 

inwerking van de Heilige Geest, die onontbeerlijk is om ons toe te laten de „letter” te begrijpen, 

verbetert die “fouten” niet. Deze goddelijke werking is globaal, en bestaat in het verlichten van ons 

verstand, in het ons mogelijk maken juist te begrijpen wat geschreven staat. 
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Weliswaar is de tekst zoals hij tot ons gekomen is enigszins verminkt, Maar deze onnauwkeurighe-

den in het overschrijven, enz. zijn van ondergeschikt belang en kunnen steeds hersteld worden door 

het overige van de tekst. 

 

Gods Woord heeft een menselijke vorm aangenomen voor onze behoudenis. Dit is even waar wat 

betreft het geschreven Woord als wat de Here zelf aangaat. 

 

De dienstknechtgestalte. De Zoon Gods is gekomen in de gelijkenis van een mens. Hij heeft een 

dienstknechtgestalte aangenomen. Maar de christen gelooft niettemin dat Hij zonder zonde was. Zo 

doet zich Gods Woord aan ons voor in geschreven vorm, Maar zonder enige fout of tegenstelling. 

 

Als de secundaire schrijvers soms enige menselijke voorstelling hebben weergegeven, die men niet 

letterlijk mag aanvaarden. dan laat het Woord zelf ons toe dit in te zien. 

 

Sommige theologen hebben gebruik gemaakt van die gedachte van dienstknechtgestalte der Schrift 

om er de mogelijkheid uit af te leiden dat ze foutief kan zijn, aangezien ze menselijk is. Zo laten ze 

dan toe aan de afbrekende kritiek een zekere plaats in te nemen. Maar, als ze niet kunnen aanvaar-

den dat een Geschrift, door mensen samengesteld, Maar onder de leiding van Gods Geest, zonder 

fout kan zijn. waarom geloven ze dan dat Jezus zonder zonde was? Voor de „natuurlijke” mens is 

dit een schandaal, maar voor de christen? 

 

Een orakel, een voorwerp. Soms meent men een goede reden te hebben om de volledige ingeving 

van de tekst te verwerpen. Want we zouden dan met een “orakel” te doen hebben, een document dat 

zich aan ons zou opdringen op autoritaire wijze. 

 

Nu zegt men, terecht, dat het karakter van het geloof een zekere vrijheid verlangt. Men kan dus 

geen „papieren Paus” aanvaarden (Lessing). De school van K. Barth legt er de nadruk op dat Gods 

Woord een soevereine ,daad Gods is, die niet aan ons onderworpen is, en niet herleid mag worden 

tot een „voorwerp” dat men zich kan toe-eigenen. 

 

We menen dat dergelijke tegenwerpingen niet gewettigd zijn. Hier ook komt het er op aan onder-

scheid te maken tussen de dingen die verschillen, en Gods Geest te laten werken. 

 

Het is het symbool dat een „voorwerp” is. Het symbool begrepen door de werking van de Geest. 
Om allereerst een antwoord te geven op de laatste tegenwerping, is het voldoende in te zien dat, 

zelfs als de tekst geen enkele ware fout bevat, en ook geen enkele tegenstelling of legende, hij 

slechts een symbool is van Gods Woord in de zin van een daad Gods. Dit boek kan men zich toe-

eigenen. Maar Aangezien dit symbool in het bijzonder over geestelijke zaken handelt, kan het niet 

uitgelegd, begrepen, gevat worden als Gods actief Woord door wie dan ook. Gods Geest moet in de 

wedergeboren lezer werken om hem toe te laten de diepe betekenis te begrijpen van dit symbool. 

Volgens een misschien wat te gewaagde voorstelling, zouden we kunnen zeggen dat Gods Woord 

zich in twee „delen” gesplitst heeft, ten einde zich te doen verstaan door mensen die niet recht-

streeks van Geest tot geest kunnen bereikt worden: aan de ene kant een symbool dat een volkomen 

weergave is der Waarheid, Maar op zichzelf krachteloos; aan de andere kant een globale krachtige 

invloed, Maar die op zichzelf geen enkele inlichting levert. Dit, in tegenstelling met wat bij de pro-

feten geschiedde. Deze twee „delen” zijn dus absoluut noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te 

komen: een tekst die juist en nauwkeurig alle inlichtingen geeft en een kracht die toelaat hem duide-

lijk te begrijpen. Men mag nóch het een, noch het andere beneden zijn waarde schatten. 

 

Een esoterisch boek. De Schrift is dus grotendeels een esoterisch document. De diepe zin der gees-

telijke dingen is verborgen, en kan slechts begrepen worden door een soevereine verlichtende wer-

king van de Heilige Geest. 
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De Waarheid dringt zich niet op. Het geloof. Als men het probleem op deze wijze beschouwt, be-

merkt men ook welk antwoord men kan geven op het argument betreffende de autoriteit van het 

Boek. Deze „letter” is een autoriteit in die zin dat ze de symbolische uitdrukking is der Waarheid. 

Maar de Waarheid dringt zich niet op autoritaire wijze op, Aangezien de tekst begrepen moet wor-

den en we door het geloof alleen die uitleg aanvaarden, die we zelf geven. Het is alleen als we op 

vrije wijze bereid zijn, onder de werking van de Heilige Geest, de juiste uitleg te aanvaarden, dat 

deze uitleg ten volle begrepen zal worden. We geloven een zekere inlichting omdat ze in de Schrift 

staat, Maar deze inlichting wordt niet noodzakelijkerwijze volledig gekend, zelfs door hem die ge-

looft dat de tekst volledig ingegeven is. 

Er bestaat hier een zekere parallel met de natuurwetenschap. Tegenwoordig geven vele geleerden 

zich rekenschap van het feit dat de wetenschap zich bezig houdt met het op rationele wijze in ver-

band brengen van waarnemingen, veeleer dan met de ontdekking van absolute waarheden aangaan-

de de uitwendige wereld. 

 

Van Dood en Opstanding 
No. 2. 

III. De Theosofie. 

Dit stelsel is niet bepaald spiritistisch maar het is spiritualistisch. D.w.z. ook hier leeft de ziel voort. 

Die ziel is een goddelijke vonk, voortgekomen uit het Al. De kern is het ego, het hogere ik. Deze 

moet zelf zijn verlossing bewerken, Daartoe heeft hij vele levens nodig. 

 

Na de dood leeft het ego voort en wordt weer ingeplant in een menselijke kiem. 

 

De Theosofie heeft niets met het Spiritisme te maken. Toch heeft het met Heidendom en Spiritisme 

de onsterfelijkheid der ziel gemeen. Het moge die in vorm wat anders aankleden, het mag er een 

verlossingsleer op bouwen, het grondthema is: de mens is onsterfelijk, is het dan niet naar het li-

chaam, dan toch naar zijn innerlijkste wezen. 

 

Men ziet ook hier de verborgen heerschappij van de overste van deze eeuw. Er is geen God nodig, 

geen verlosser. Men krijgt geen onsterfelijkheid, men is in wezen al onsterfelijk, heeft al leven in 

zichzelf. 

 

Zo kluistert Satan deze moderne wereld. Leugenwinden doorwaaien de wereld naar Oost en West. 

De heidense leer der zielsverhuizing deed in nieuw gewaad haar intrede in de beschaafde wereld. 

Deze ligt ook op deze wijze in de Boze. 

 

IV. Het Christelijk Dualisme. 

Men zou met recht mogen veronderstellen, dat het Christendom tegen deze leer in zou gaan. In de 

vorm doet het dit zeker. Het verwerpt het Animisme, het bestrijdt het Spiritisme en is wars van de 

Theosofie. Maar als men nu zou menen dat het principieel iets anders geeft, dan vergist men zich. 

Het christendom in het algemeen is dualistisch, het leert dat de mens bestaat uit ziel en lichaam. Bij 

de dood sterft het lichaam maar de ziel blijft eeuwig voortleven. Zeker er is nuance. Het Rooms- en 

Grieks-Katholicisme hebben een wat ander idee over de toestand der doden dan het Protestantisme. 

Maar het beginsel is hetzelfde: De doden leven bewust voort. Niet in plant of dier, niet in bos of 

veld, moeras of vlakte, maar in een andere sfeer. Bij het Katholicisme is dat de hemel, de hel of het 

vagevuur, bij het Protestantisme in hemel of hel. Direct na het sterven gaat de ziel naar een dezer 

plaatsen. De beslissing valt in dit leven, bij de dood is het lot onherroepelijk beslist. Later komt “de 

opstanding des vleses” er nog wel bij maar dit brengt geen verandering in het eens gevelde oordeel. 

Volgens het Calvinisme is men bestemd, voorbeschikt, voor de hemel of de hel. Het Katholicisme 

heeft die scherpte niet en de leer van het Vagevuur al vroeg ontwikkeld, een middentoestand waarin 

nog door gebeden en missen verandering kan gebracht worden in het lot der gestorvenen maar in 

principe blijft de zaak gelijk: beide stelsels leren de onsterfelijke, bewust voortlevende ziel. 
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In het bijzonder bij Rome wordt het godsdienstig leven door deze leer beheerst. Vele Roomsen 

worden afvallig maar offeren toch nog voor de zielsrust hunner gestorven ouders, Missen, gebeden 

voor de overledenen, heiligverklaringen, wijdingen van kerkhoven, het is alles een gevolg van de 

leer der onsterfelijkheid. Het Protestantisme kent dit alles niet maar ook daar wordt leven en leer 

beheerst door de onsterfelijke ziel. Rouwadvertenties bewijzen dit. 

 

Dit is in grote ruwe trekken een kort overzicht van de invloed van Satans leugen: Gij zult de dood 

niet sterven. We willen in onze verhandeling daar de leer der opstanding tegenover plaatsen. Deze 

heeft twee pijlers: God alleen heeft onsterfelijkheid en: Ik ben de opstanding en het leven. 

 

Het onderwerp dat we willen behandelen, bestrijkt een breed veld van onderzoek. Bovendien zullen 

we er vele moeilijkheden ontmoeten. Deze zullen echter blijken opgelost te kunnen worden als de 

hoofdlijnen getrokken zijn. Ze worden echter meestal tot uitgangspunt genomen en daarvandaan 

heeft het christendom een leer die op twee gedachten hinkt: het bewust voortleven na de dood en de 

opstanding, niet van de doden, maar van het lichaam, die des vleses. 

 

We willen het volgende nagaan: 

1-         De betekenissen van vlees, ziel, geest en hart. 

2- Vanwaar is de mens. 

3- Waarheen gaat de mens na het sterven. 

4- Wat leert de Schrift over dood en graf. 

5- Bezwaren en moeilijkheden. 

6- De rijke man en Lazarus. 

7- De leer der opstanding. 

 

Aan punt 7 wordt aan de Schrift geen recht gedaan doordat de Christenheid door de Platoiaans - 

Germaanse gedachtegang heidense insluipsels in haar theologie en filosofie heeft opgenomen. P. 

 

De Wedergeboorte 

No. 2. 

 

Waar de mens een eenheid is, zijn de trekken der zonde in de bovengenoemde drie sferen goed te 

onderscheiden maar niet te scheiden. De Schrift scheidt dan ook niet deze zielkundige terreinen. De 

zonde der gedachten kan het volgende ogenblik die der begeerte en weldra of bijna vlak daarop die 

van de wil en van de daad zijn. Het is steeds de mens die zondigt; uit het hart, de inwendige mens, 

komt de zonde in gedachte, begeerte en wil op, en ze is zo met ons wezen verweven dat ze er een 

bestanddeel van schijnt uit te maken. 

 

Het bovenstaande wil niet zeggen, dat de Schrift leert dat ieder mens alle mogelijke dadelijke zonde 

doet. Verre van daar. Er is ook sprake van het doen van goede dingen en het hebben van wettische 

gerechtigheid. Fil. 3: 6. Vele mensen doen van nature, d.i. uit eigen wil, uit eigen wezen, de dingen 

die de wet leert, die God in de wet geboden heeft, Rom. 2: 14. Velen leiden een deugdzaam leven of 

bedwingen tenminste uit vrees voor straf hun zondige begeerten. Velen ook bestrijden het verkeerde 

in zich en hun rede keert zich tegen hun zondig willen. Velen doen tal van goede daden van mens-

lievendheid, opofferingsgezindheid, edelmoedigheid en andere deugden. Er zijn vele Godzoekers en 

vele niet-wedergeborenen trachten door goeddoen, heerlijkheid en eer onverderfelijkheid te verkrij-

gen, Rom. 2: 7. 

 

Ondanks dit alles, leert de Schrift dat de mens met zijn nog betrekkelijk veel goede dingen niet be-

antwoord aan de absolute eis die God hem krachtens schepping stellen mag. De hele wereld is voor 
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God, absoluut genomen, verdoemelijk, d.w.z. veroordelenswaardig. Rom. 3: 19. Dit komt, omdat de 

diepste kern, de inwendige mens, ondanks vele goede daden die hij nog kan doen en doet, in wezen 

van God vervreemd is, dwalend, zondig, d.i. zijn doel missend. 

 

Men moet zonde en het betrekkelijk goede van de mens niet verwarren. Ondanks zijn zonde doet de 

mens nog veel goeds. Maar ondanks dit goede zondigt hij. En dit nu leidt tot zijn veroordeling. De 

mens, hoe goed en edel ook, is vanaf zijn geboorte, God kwijt. Hij is vlees uit vlees. Hij dwaalt zijn 

eigen weg, hij is een onreine uit een onreine, en hij derft de heerlijkheid Gods. 

 

In wezen is de oorzaak deze: Hij heeft God niet lief uit geheel het hart, uit geheel de ziel, uit geheel 

de kracht en uit geheel het verstand. En de naaste niet als zichzelf. Lk. 10: 27. Aan deze wet kan hij 

zich niet meer onderwerpen, hij is daartoe onmachtig, Rom. 8: 7. Zó is er bij hem machteloze wil en 

willige onmacht. Hij kan niet en wil niet. Hij kan niet omdat hij niet wil, hij wil niet omdat hij niet 

kan. Dat is zijn zonde en hieronder heeft God de mens besloten. Gal. 3: 22. 

 

Over zijn verstand en rede ligt een sluier zodat hij de dingen niet juist meer kan onderscheiden; 

daarom wandelt hij “in ijdelheid des gemoeds”, d.i. der rede, Ef. 4: 7.     P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 2. 

 

(Vervolg van een uittreksel van deze leer uit een geschrift dat door de voorstanders ervan geschre-

ven is.) 

Het karakteristieke van de Jood is voornamelijk gelegen in een speciale mentaliteit en bijzondere 

opvattingen, die beide ontstonden tijdens, na en als gevolg van de Babylonische ballingschap. De 

specifiek Joodse opvattingen bevatten dan ook elementen die vreemd zijn aan het oorspronkelijke 

Mozaïsch-Israëlietisch geloof. 

 

Het verschil tussen “Israël” en „Juda” is duidelijk in de Bijbel aangegeven. Het zijn termen die 

onderling niet verwisseld mogen worden. Als men dit goed begrijpt, is men in het bezit van de sleu-

tel van de Israëliwaarheid. 
 

Studie en onderzoek hebben ons de opvatting gegeven: 

 

1. dat het „verloren” Huis Israël der 10 stammen nog steeds bestaat en dat het in nationale zin 

moet worden teruggezocht in de tegenwoordige volken van Noordwest-Europa (waaronder Neder-

land), Maar in het bijzonder Groot-Brittannië en Noord-Amerika; 

 

2. dat de lijn der aardse vorsten uit het Koningshuis van David, waarvan in 584 v. Chr. de manne-

lijke linie was uitgemoord, daarna zonder onderbreking werd voortgezet in de vrouwelijke tak. De-

ze tak is identiek met de tedere twijg van het opperste van de jonge takjes van de opperste tak van 

de stamboomceder waaruit de top of kruin (Zedekia de laatste koning van het Rijk Juda) door een 

arend (Nebukadnezar) was weggenomen. Deze tedere twijg (niet te verwarren met de „scheut uit 

haar wortel” waarmee Christus bedoeld is) werd door Jeremia via Egypte en Spanje in Ierland ge-

bracht om daar te worden „geplant” als het Ierse Koningshuis waaruit ook de koningen van Schot-

land en vervolgens tot op heden die van Groot-Brittannië voortkwamen; de meeste Europese vor-

stenhuizen, waarvan er nog enkele regeren, zijn eveneens aan het zo juist genoemde verwant. Het 

Koninkrijk is daarmee definitief van Juda weggenomen en gegeven aan een ander volk, n.1. aan het 

nu teruggevonden en inmiddels tot het christendom overgegane Efraim-Israël. In deze opvattingen 

worden wij gesteund zowel door historische, etnologische (volkenkundige) filologische (taalkundi-

ge) en heraldische (wapenschildkundige) gegevens als later door datgene wat de Bijbel leert. 
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De profetieën geven duidelijk aan dat het „verloren” Huis Israël na de verbanning naar Assyrië on-

der de heidenen en in verschillende landen zou worden verspreid en daarna weer vergaderd en in de 

„woestijn der volken” gebracht zou worden waar het - om slechts enkele van de vele Bijbelse ken-

merken van Israël te noemen - als machtig en onoverwinnelijk, zeevarend volk, onder andere naam 

en blind voor eigen identiteit op de geïsoleerde, veilige ,.bestelde plaats” van de ,.eilanden der zee” 

onder het Nieuwe Verbond in Christus zou komen waardoor het na een tijd van materiële en geeste-

lijke beproeving (de „tijd van Jacobs benauwdheid”) ten slotte als volk weer geheel tot God zal 

kunnen terug keren. Van groot belang is, dat hierbij een geheel nieuw aspect van Christus’ offer 

naar voren komt, n.1. het nationale aspect, daar Hij behalve de Redder voor ieder individueel, ook 

is de Verlosser van Zijn volk Israël als natie. 

 

Wij verklaren dat de tijd gekomen is, dat het „verloren” Israël (dat immers tot een volk ja een me-

nigte van volken zou uitgroeien) kan en zal worden teruggevonden en geïdentificeerd. De naties die 

niet tot Israël behoren, houden stuk voor stuk op koninkrijk te zijn. De 7 straftijden (7 maal 360 

jaar) voor Israël en Juda zijn voorbij. De „tijden der heidenen” (= niet-Israël) (eveneens 7 maal 360 

jaar) voor Jeruzalem, die begonnen in 604 v. Chr. toen deze stad onder de heerschappij van Babel 

kwam en eindigden in 1917 toen Engeland (Israël) haar aan de Turken ontrukte (het jaar 1917 was 

het jaar 1335 van de Mohammedaanse kalender) liggen achter ons. 

 

Wat allereerst nodig is echter dat alle delen van Israël komen tot een berouwvolle daadwerkelijke 

bekering tot God door Christus en wel in nationale zin, dat zij daarbij tot nauwe samenwerking 

geraken en dat zij zich in alle nederigheid van hun identiteit, hun taak en hun grote verantwoorde-

lijkheid bewust worden. Pas dan zal Israël weer in Gods gunst komen en onder Gods leiding; als 

Zijn dienaar de wereld kunnen tonen op welke wijze de nu ontstane chaotische toestanden kunnen 

worden opgeheven, waardoor Israël inderdaad de andere volken tot zegen zal zijn. 

 

Een nationaal herstel van alleen Juda is niet mogelijk. Dit is een van de redenen waarom wij gelo-

ven dat de huidige Joodse staat „Israël” in Palestina een voorbijgaande zal zijn. Het nationale her-

stel van Israël houdt ook in, dat Juda zal zijn gegaan tot Israël en dat zij tezamen representatief naar 

het Beloofde Land tussen Nijl en Eufraat zullen zijn teruggekeerd”. 

 

Tot zover geciteerd uit: „De Israël-waarheid in vogelvlucht” door A. A. Gips. 

 

De cursiveringen zijn van zijn hand. De teksten waarnaar hij verwijst zijn weggelaten.  P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXV No. 3 MAART 1953 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 3. 

 

PSALM 23. DE HERDER - PSALM III. 

De HERE is mijn herder. vs. 1. Persoonlijk 

 

David bezingt in deze psalm in beelden ontnomen aan het herdersleven dat hij zo uitnemend kende 

wat God voor hem is. Met innige dank gedenkt hij Gods leiding in zijn leven. Ongetwijfeld zal hij 

deze psalm niet gedicht hebben toen hij als jongeling de schapen hoedde maar pas later, toen hij, 

gered van alle vijanden, zijn leven ging overzien. Toen zag hij hoe vaak de HERE hem, als een 

schaap Zijner weide, gehoed had, hoe vele verkwikkingen hij had ontvangen, hoe veel lafenis hem 

was geschonken. Toen begreep hij dat zijn vervolgingen waren het trekken van de ene weide naar 

de andere. Daarbij moesten allerlei moeilijkheden worden overwonnen en allerlei gevaren getrot-

seerd. Daarbij ontbrak het meer dan eens aan het lavende water en het verkwikkende groen. Maar 

het kon niet anders, zou hij het later weer genieten. De ene weide was afgegeten, naar een nieuwe 

moest worden getrokken. Als een goede herder heeft de HERE hem toen geleid. Daarbij heeft Hij 

hem bewaard voor de vijanden en hem gered van hun aanslagen. Denk aan de vervolgingen van 

Saul. Hij heeft hem in de rechte weg geleid en voor dwalen behoed. Zijn vijanden kunnen nu zijn 

voorspoed zien en daaruit leren dat God hem nabij geweest is. 

 

Dit alles heeft God gedaan „om Zijns Naams wil”. Zeker, alles is David ten goede gekomen. Maar 

in wezen ging het om God. Hij was met David begonnen, Hij had hem tot een bekwaam herder 

doen opgroeien, Hij had hem tot koning doen zalven, Hij had voorgenomen hem op de troon te Je-

ruzalem te zetten en ondanks alles werkt Hij dit uit en zet dit door. Geen Saul, geen listen en lagen, 

maar ook geen val in de kloof van het dal van doodsschaduw als het gaan naar het land der Filistij-

nen of struikeling als het willen slaan van Nabal heeft dit kunnen verhinderen. De “staf” deed dienst 

om hem op te trekken uit het eerste en raakte hem aan bij het tweede. De HERE leidde het hart der 

Filistijnse vorsten tegen hem zodat hij uit die nood gered werd en zond hem een Abigail tegemoet 

die de „doorn” van wraakgevoel uit hem wegtrok en zijn door het „stof” van geprikkeld vlees be-

zeerde geestelijke oog schoon wies en verfriste. God veranderde niet en Zijn raad bestond. Zijn eer 

duldde niet dat wie dan ook daarin verandering bracht. 

 

Zo gedenkt David ’s HEREN wegen en overziet hij zijn levensweg. Hiermee is hij uit het eerste 

stadium van de weg des heils naar een verder voortgeschreden. Wie zo staat, is geen „schaap” meer, 

maar kind, ja meer geworden. Hij nadert het zoonschap, het zijn in de dingen des Vaders. 

 

Lezer of lezeres, kunt u ook zo uw weg beschouwen? Ziet u de leidingen van God in uw leven. Het 

behoeven nu niet speciaal uitreddingen uit natuurlijke gevaren te zijn of bevrijding van letterlijke 

vijanden, geen bewaring als voortvluchtige, hoewel dit in de Duitse tijd ook mogelijk geweest kan 

zijn. Maar ziet u hoe God uw weg geleid heeft en u tot het geestelijk goed gebracht ook al had u er 

zo nog geen bewustheid van? Dan zult u naarmate dit meer tot u doordringt, van harte met David 

zeggen: De HERE is mijn herder. Maar daarmee betuigt u dan, mogelijk nog niet zo bewust, dat u 

de weg uwer behoudenis voor een deel overziet, daar achter staat en dus opgewassen zijt in de ken-

nis en de genade. U bent gegroeid, u mag u meer van de dingen des heils bewust zijn. Zo dit het 

geval is, dan zult u zich des te meer laten leiden in het vertrouwen dat alle dingen ten goede moeten 

medewerken voor hen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.     P. 
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Is Christus een schepsel? 

No. 3. 

DE EERSTGEBORENE ALLER CREATUUR  I 

Col. 1: 15. 

 

Col. 1: 15 leert ons, dat Christus is „de Eerstgeborene aller creatuur”. Ook hieruit menen velen op 

te moeten maken dat Hij een schepsel is. Dit woord, zeggen zij, openbaart Zijn oorsprong, zet Hem 

in de rij der geschapen wezens. Eens bestond Hij niet. God schiep Hem. Daarna andere hoge we-

zens zoals tronen, heerschappijen, overheden, machten en nog andere. Hij is geen God in dezelfde 

zin als de Vader, zegt men. Christus, die middelaar is, heeft wat van het Goddelijke en wat van het 

creatuurlijke. Hij is instrument voor de schepping der wereld, een soort opperengel of opperover-

heid. Hiervoor meent men ook steun te vinden in Col. 1: 15. Heet Christus daar niet de Eerstgebo-

rene van alle creatuur. Dus is Hij dan geen schepsel? 

 

Om Col. 1: 15 goed te begrijpen, moet men het verband waarin het voorkomt, vatten. In Col. 1: 15-

19 zet Paulus de alles te boven gaande heerlijkheid van Christus uiteen. Het thema ervan is dus de 

uitnemendheid van de Zoon. Deze uitnemendheid wordt in zeven dingen aangetoond. Hiervan is 

Col. 1: 15 er een. 

 

Christus is de Eerstgeborene in meer dan één opzicht. Allereerst t.o.v. de geschapen wezens. Nu is 

er geen superioriteit of oppermogendheid in het woord „eerstgeborene” als men het alleen betrek-

king ziet hebben op een geboortedag die voor die van anderen van een zeker aantal valt. Maar dit is 

in geen geval de Schriftuurlijke betekenis. „Eerstgeborene” betekent in de Schrift iets anders en iets 

meers. Het geeft een voorrang t.o.v. en een meerderheid boven anderen aan. We willen dit aanto-

nen. 

 

Laat ons eerst opmerken, dat er eigenlijk staat: “de Eerstgeborene van elke schepping”. Er zijn 

eigenlijk meerdere scheppingen dan die waarin wij leven. Van al die scheppingen is Christus de 

Eerstgeborene. 

 

Wat betekent dit nu? Zegt Paulus dat Hij de eerst geschapene van alle schepsel of van elke schep-

ping is? Als hij dit gezegd had, dan was Christus zeker als schepsel aan te merken. Paulus zegt dit 

echter niet. Hij zegt dat Hij de „Eerstgeborene” is. Dit is wat anders dan de „Eestgeschapene”. Wat 

we bewijzen zullen. 

 

In Col. 1 vinden we twee maal het woord „eerstgeborene” Christus heet ook „de Eerstgeborene uit 

de doden” , vs. 18. Dit geeft ons de meest positieve draad in handen voor de verklaring. In Romei-

nen vinden we dat Hij is „de Eerstgeborene onder vele broeders”. (8: 29). 

 

Zo hebben we in Paulus’ Brieven drie verschillende groepen waarvan Christus de Eerstgeborene is. 

Dit feit alleen al is voldoende om te bewijzen dat de term „eerstgeborene” een titel is die een hoog 

ambt aangeeft. Hij houdt in: eigenaar zijn, verantwoordelijkheid, regering, beschikking. 

 

In welk opzicht is Christus nu de Eerstgeborene van elke schepping? “Hierin, dat in Hem alle din-

gen zijn geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn; 

alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”.Vs. 16. 

 

De Schrift leert hier vier dingen: 

1- In Hem is alles geschapen. 

2- Door Hem is alles geschapen. 
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3- Hij is de Eerstgeborene van elke schepping die in de hemelen en op de aarde zijn 

4- Alle dingen zijn tot Hem geschapen. 

 

Alles is in Hem geschapen. In Hem is de norm voor alle schepsel gelegd, de macht om de schepping 

uit God uit te dragen. Daarna is deze door Hem tot stand gekomen. Hij is de Eigenaar, de Bezitter, 

de Beheerder en Regeerder er van. Alle schepping is tevens tot Hem geschapen, op Hem aangelegd, 

tot Zijn bezit daar gesteld, te Zijnen dienste en tot Zijn heerlijkheid geschapen.   P. 

 

Gods Woord 

No. 3.  

door S. van Mierlo. 

 

De vrijheid. Onze vrijheid bestaat, in dit geval, in het feit dat we kunnen weerstaan aan de werking 

van de Geest, aan Gods genade die ons op zulke wijze kan verlichten dat we een Schriftdeel kunnen 

begrijpen. Daarbij kunnen we zo onredelijk zijn de Waarheid niet te aanvaarden, zelfs als ze zich op 

vage wijze aan ons voordoet. 

 

Het feit dat men aan de algemene ingeving geloof hecht is dus niet in tegenstelling met een levend 

geloof, dat ons niet opgedrongen kan worden. 

 

Verwarring. Met reden heeft men de nadruk gelegd op het feit dat het bijzonder karakter van het 

geloof vrijheid vereist, Maar men heeft ongelijk hier een afdoend argument te willen vinden tegen 

de volledige inspiratie der Schrift. Want opdat dit argument enige waarde zou hebben, zou men 

moeten veronderstellen dat alle waarheden die de tekst uitdrukt, onmiddellijk door ons gevat zou-

den kunnen worden, ten hoogste met de hulp onzer rede. Al deze waarheden zouden zich dan aan 

ons opdringen, zoals in het geval der mathesis of der natuurwetenschap. Omdat dit opdringen niet 

aanneembaar is in het geval van geestelijke dingen, stelt men de volgende oplossing voor: er moe-

ten vergissingen, tegenstellingen, legenden en mythen in de Schrift voorkomen, opdat we nooit ze-

ker zouden zijn dat een zeker deel de zuivere waarheid uitdrukt. Voor de subjectivisten zou het de 

getuigenis zijn van ons „godsdienstig geweten” of de„inwendige getuigenis” van de Geest, die ons 

zou toelaten de waarde van een tekst te beoordelen. Maar hoe zouden dergelijke middelen ons kun-

nen helpen in geschiedkundige zaken, zoals die aangaande het begin van het mensdom. In de prak-

tijk is het ten slotte dikwijls op de menselijke wijsheid dat men in dergelijke gevallen steunt om te 

verklaren dat dit of dat gedeelte slechts een legende is. Voor hen die een dergelijk subjectivisme 

verwerpen, zou de Schrift zelf, zonder meer, ons kunnen verlichten. 

 

Gebreken van de methode van de twijfel. Deze houding t.o.v. Gods Woord heeft daarbij het grote 

nadeel de lezer aan te moedigen alles met wantrouwen te lezen en er hem dus aan bloot te stellen te 

verwerpen wat hem niet aanstaat. Deze methode van de twijfel is volkomen in tegenstelling met de 

methode van het geloof, namelijk de wetenschappelijke methode, waar men - al ware het slechts 

vooreerst als „werkhypothese” - a priori veronderstelt dat men met de waarheid te doen heeft, en het 

onderzoek dan die veronderstelling kan bevestigen. De methode van de twijfel is dan alleen nuttig 

en noodzakelijk als het gaat over de uitleg van de tekst. De ondervinding heeft steeds bewezen dat 

de methode van de twijfel, toegepast op de tekst als een geheel, er toe leidt de letter niet met de no-

dige aandacht te onderzoeken en zekere gegevens te verwaarlozen of verkeerd te begrijpen. 

 

De oplossing die we hierboven hebben uiteengezet, laat aan het geloof zijn karakter van vrijheid, 

maakt de inwerking des Geestes noodzakelijk en laat aan ons „godsdienstig geweten” de werking 

die het toekomt. Door het feit, dat men in principe de tekst als absoluut betrouwbaar aanneemt, kan 

men de wetenschappelijke methode toepassen bij het onderzoek van het geschrevene. 



Uit de Schriften 1953 Pagina 26 
 

God verschuilt zich in zijn openbaring. Vooral gedurende de laatste jaren hebben meerdere theolo-

gen de nadruk gelegd op het feit dat, wanneer God zich openbaart, Hij zich ook verschuilt. Het be-

grip van een esoterische tekst stemt hiermee overeen: we hebben weliswaar een juiste uitdrukking 

der Waarheid, in symbolische vorm, Maar dit symbool kan niet volkomen begrepen worden zonder 

„inwijding”, d.w.z. zonder verlichtende werking van de Heilige Geest. 

 

De Schriftuurlijke oplossing. Dit esoterisme der „letter” wordt door de Schrift zelf geleerd. Zo b.v. 

in de zo belangrijke woorden van Jes. 6: 9, 10, welke tweemaal door onze Here en eenmaal door 

Paulus worden aangehaald: 

„Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet; maak het hart dezes volks 

vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn 

oren hore, noch met zijn hart versta”. 

 

Het is inderdaad met het „hart” dat het symbool begrepen moet worden. 

 

Stemt dit, ook niet overeen met de ondervinding van de christen, die het Woord onderzoekt? Tien 

maal zal hij een tekst gelezen hebben zonder hem duidelijk te vatten, en plotseling wordt de zin 

duidelijk. 

 

En bidt de Apostel Paulus niet: „opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heer-

lijkheid, U geve de Geest der wijsheid en der openbaring, in zijn kennis, namelijk verlichte ogen 

uws verstand (Grieks: uws harten), opdat gij moogt weten...” (Ef. 1: 17, 18) 

 

De goede oplossing wordt ons dus door Gods Woord zelf gegeven. 

 

Het is verblijdend te bemerken dat hedendaagse theologen (1953), zoals A. Westphal, K. Barth, O. 

Cullmann geen bezwaar hebben tegen het bestaan van een waarheid „buiten” ons, onder voorwend-

sel dat we onze absolute autonomie moeten bewaren, zoals A. Sabatier deed. 

 

Het begrip „ruimte” niet toepasselijk op de geest. Men heeft zich verzet tegen de gedachte van een 

autoriteit „buiten” de mens. Maar men had juist moeten bepalen wat men verstaat door het woord 

„buiten”. Voor de wedergeboren mens is God niet meer „buiten” hem; er bestaat dan een werkelijke 

geestelijke gemeenschap. De waarheid is dan niet buiten ons. Het boek. het geschreven Woord is 

uitwendig t.o.v. ons lichaam, Maar deze „letter” levert al de gegevens die aan onze geest, in ge-

meenschap met de Heilige Geest, toelaten bewust te worden van de Waarheid die door de tekst is 

uitgedrukt.  

 

De apologie. Sommigen zien alle pogingen van verdediging van het geschreven Woord als nutte-

loos, misplaatst en zelfs schadelijk. Maar veel hangt af van de soort apologie. 

We menen dat de poging die we elders hebben gedaan, waar we trachten aan te tonen dat het ver-

haal der zes „scheppingsdagen”, van de schepping van Adam enz. geschiedkundig zijn, van funda-

menteel belang is. 

 

Geen legenden of mythen. Want, als men spreekt over legenden en mythen, dan is dat omdat men 

oordeelt dat zekere delen der Schrift niet geschiedkundig zijn ter oorzake van zekere besluiten der 

wetenschap of van een andere menselijke norm. We zijn echter overtuigd dat, als men rekening 

houdt van de nagenoeg zekere gegevens der wetenschap, van de resultaten der waarneming en niet 

van onzekere theorieën, deze gegevens, verre van ons te verplichten de historiciteit te loochenen, 

haar bevestigen. 

 

Bewijzen der inspiratie. En tegelijkertijd verkrijgt men dan een redelijk bewijs van de ingeving van 

de tekst, want de auteurs konden deze feiten niet kennen door menselijke wetenschap. Aangezien 
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het in deze verhalen niet gaat over geestelijke zaken, kan zelfs de niet-wedergeboren mens in de 

Schrift, zoals in de natuur, gegevens vinden die het bestaan en de werkzaamheid bewijzen van een 

krachtige en heerlijke God, al kennen ze Hem nog niet als Behouder. Maar waar hij eenmaal ver-

trouwen gekregen heeft in het Boek, zal hij meer geneigd zijn het te onderzoeken en zal hij de gele-

genheid hebben ook de geestelijke waarheden te begrijpen, Gods levende Woord te horen spreken. 

Onze apologie laat dus toe de tekst te behouden als enige norm voor zijn uitleg en de mens van 

goede wil te helpen vertrouwen te krijgen in zijn waarheid. 

 

Het is verblijdend dat, na een periode gedurende dewelke de hogere kritiek het geschreven Woord 

grotendeels afbrak en waar zoveel inspanning der theologen verspilt werd, er een grote verandering 

is ingetreden, vooral sinds de laatste tientallen jaren, en in steeds meerdere mate de autoriteit der 

Schrift weer aanvaard wordt. En men gaat eindelijk ook weer met meer aandacht de inhoud onder-

zoeken. 

 

Laat ons hopen dat men daarbij de wetenschappelijke methode zal toepassen, die, na een fundamen-

teel geloof in de waarheid van wat men onderzoekt, alles zonder menselijk vooroordeel bestudeert. 

Voor de uitleg der Schrift zou men zich dus moeten ontdoen van alle wijsbegerig, weten-

schappelijke, en kerkelijke vooropgezette mening. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 3. 

I ENIGE SCHRIFTTERMEN 

I Vlees 

 

Het woord „vlees” heeft in hoofdzaak vierderlei betekenis: het duidt aan de substantie, de soort stof, 

mens en dier in hun aardse gesteldheid, het lichaam of de zondige levensrichting. 

 

a. De substantie, de stof vlees. 

God nam een deel van Adams lichaam en sloot die plaats toe met vlees. Gen. 2: 21. Toen Adam Eva 

zag, zei hij: Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. vs. 23. Het vlees met zijn 

bloed mocht niet gegeten worden. Gen. 9: 4. Leviticus spreekt van het vlees der offers. (Hoofdstuk 

7 en 8). We behoeven zeker niet meer te citeren. We volstaan met te wijzen op 1 Cor. 15: 39: „Alle 

vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der 

beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen”. Hier wordt dus op meerderlei gesteld-

heid van de substantie vlees gewezen. 

 

„Vlees” staat hier in tegenstelling met andere stoffen, b.v. been of huid (bij de offers). Het is een 

zekere soort substantie. 

 

b. Mens of dier. 

Alle vlees had zijn weg verdorven. Gen. 6: 12. Het einde van alle vlees was gekomen. vs. 13. Alle 

vlees zou de geest geven. vs. 7. Noach moest van alle vlees twee en twee in de ark opnemen. vs. 7: 

15, 16. Alle vlees zal nimmer meer door een watervloed verdelgd worden. 9: 15. Alle vlees is gras. 

Jes. 40: 6. Alle vlees zal komen om te aanbidden. Jes. 66: 23. In Zijn naam loven. Ps. 145: 21. Alle 

vlees zal Gods heerlijkheid zien. Lk. 3: 6. D.i. alle mensen. Geen vlees, d.i. mens zal uit de werken 

der wet gerechtvaardigd worden. Rom. 3:10. Noch roemen voor God. 1 Cor. 1: 29. 

 

„Vlees” duidt hier mens of dier aan in hun geheel. 
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c. Lichaam. 

De genezen melaatse moest zijn vlees d.i. lichaam wassen. Lev. 14: 9. Het vlees kon een vloed 

hebben, 15: 2, 3. Wie zijn vlees aanroerde, was onrein. vs. 7 zie ook vs. 15. Voorts vs. 16 en 19. 

Om een dode mocht men in zijn vlees, in zijn lichaam, geen kervingen maken. Lev. 19: 28, 21: 5. 

De haren van Jobs vlees rezen te berge. Job. 4: 15. Ook dat van de Psalmist 119 :120. Mijn vlees 

zal zeker wonen. Ps. 16: 9. Hart en vlees d.i. lichaam, roepen tot God. Ps. 84: 3. Van de cherubs 

wordt in Ez. 10: 12 gezegd: Hun hele lijf nu, d.i. lichaam. Het Hebr. heeft: hun hele vlees. De 

Egyptenaars heten groot van vlees. Ez. 16: 26; ze waren lichamelijk groot. Het stenen hart van 

Israël wordt eenmaal uit hun vlees weggenomen, Ez. 36: 26. Paulus wilde iemand overgeven tot 

verderving van het vlees. 1 Cor. 5: 5. 

 

In al deze teksten wijst vlees het lichaam aan van een persoon of van een groep personen. 

 

d. De zondige levensrichting. 

Paulus geeft aan het „vlees” (en ook aan de „geest”) een bijzondere betekenis, n.1. de levensrichting 

van de zondige en zondigende mens. 

 

Het vlees is krachteloos. Rom. 8: 3. We moeten niet naar het vlees wandelen, vs. 4. Die naar het 

vlees, d.i. als natuurlijke, ziellijke mensen leven, bedenken was des vleses is, vs. 5. Dat bedenken 

is de dood ,Vs. 6, is vijandschap tegen God, vs. 7. Die in het vlees zijn, d.i. als bloot natuurlijke 

mensen, daarin wandelen, kunnen Gode niet behagen, vs. 8. „Vlees” duidt hier de werkingen des 

lichaams aan die in verkeerde richting voeren. 

 

Samenvatting. 

Het woord „vlees” heeft in hoofdzaak vierderlei betekenis. Een ervan duidt de mens als aards wezen 

in zijn vergankelijkheid aan. Alle vlees is gras, Jes. 40: 6. Alle vlees gaf bij de Zondvloed de geest. 

Daar waren de mensen ook bij inbegrepen. Wel verre dat de Schrift leert dat hij een geest is, hui-

zend in een lichaam, noemt zij hem „vlees”. De Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens 

blijven nu zij zich misgaan hebben: hij is vlees. Gen. 6: 3 Nwe Vert. Bij Paulus heeft het woord in 

enige teksten de betekenis van zondigende mens, maar dat is niet de meest overheersende. Een sterk 

bewijs hiervoor is wat van onze Here staat: „Het Woord is vlees geworden”. Joh. 1: 14. Zo ving Hij 

de dagen Zijns vleses aan. Hebr. 8: 7, d.i. Hij had een aards lichaam van vlees en bloed en was on-

derworpen aan de natuurlijke zwakheden van het vlees zoals honger, dorst, kou, vermoeidheid, enz. 

Maar Hij werd er geen zondig mens door. 

 

Vlees Wijst in het bijzonder de vergankelijkheid aan, tenminste de mogelijkheid daartoe en zo zij-

delings dat de mens niet onsterfelijk is.       P 

 

De Wedergeboorte 

No. 3. 

DE ZIELLIJKE MENS. 

 

Slechts eenmaal wordt de mens een levende ziel genoemd. Dat is vlak na zijn schepping. Adam 

werd een levende ziel, Gen. 2: 7. Nadat door hem, de ene mens, de zonde in de wereld ingekomen 

is, is de mens geworden de „natuurlijke”, Grieks: de ziellijke mens. En hiervan staat: 

“Maar de ziellijke (St. Vert. natuurlijke) mens ontvangt (St. Vert. begrijpt) niet de dingen die des 

Geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid”. 
 

De ziellijke mens staat onder de invloed van zijn zinnen. Hij beoordeelt de dingen naar de indruk-
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ken die hij krijgt uit deze wereld. En wat is in deze wereld? 

 

“Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de 

grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”. 1 Joh. 2: 16. 

 

Dit is het drieërlei terrein waarop de ziellijke mens zich richt: de hartstochten van het lichaam, de 

geneugten van de ziel, de strevingen van het natuurlijk verstand. Al het andere is in zijn diepste 

wezen dwaasheid voor hem. Hij doet de wil des vleses en der gedachten. 

 

Dit komt omdat hij van levende ziel stervende ziel is geworden. Zo kan men hem noemen als men 

Ez. 18: 20 en 32 combineert. In vs. 20 heet hij ziel, in vs. 32 stervende, samen genomen is hij ster-

vende ziel. Dit wil niet alleen zeggen dat hij de natuurlijke dood sterft, ook dat, maar het is aller-

eerst het geestelijk proces der Godvervreemding, dat, als er geen verandering komt, eindigt in alge-

hele verharding t.o.v. God. 

 

Het geestelijke stervensproces veroorzaakt het terrein der zonden. Het is de vloek van de zonde dat 

ze steeds weer nieuwe zonde baart, ja moet baren. Als ze tenminste niet afgebroken wordt door be-

kering. Daartoe roept Gods Woord dan ook telkens op. Maar het weer in beginsel inzetten in het 

hogere geestelijke leven, vordert wedergeboorte. In de ziellijke sfeer worden de dingen die van 

Gods Geest zijn niet ontvangen, kunnen ze dit zelfs niet. Vandaar Christus’ uitspraak: „Gijlieden 

moet weder, Grieks: van Boven, geboren worden”. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 3. 

II WEERLEGGING DER BRITS-ISRAËL AFBUIGINGEN 

1. Het onderscheid tussen Juda en Israël I. 

 

De Brits-Israëlleer maakt niet alleen een onderscheiding tussen Juda en Israël maar zelfs een scherp 

verschil, ja sterke splitsing tussen beide. De wegen van Juda, het tweestammig koninkrijk en Israël, 

het tienstammig koninkrijk gaan bij Israëls ballingschap geheel uiteen. Israël is nimmer weerge-

keerd in het Land, dit deden alleen de ballingen afkomstig uit het Huis Juda, waarbij er dan waren 

uit Benjamin en Levi. Zij werden van toen af Joden genoemd en vormden de Joodse natie. De tien 

stammen zijn een grote tocht begonnen en ten slotte aangeland in Noordwest-Europa en nog verder 

in Amerika. Daar vormen zij aparte volken. 

 

Als dit waar zou zijn, dan zou de vloek die Mozes tot geheel Israël, tot de twaalf stammen, gespro-

ken heeft, voor tien ervan opgeheven zijn. Maar wat zegt de Schrift? Na eerst de veelvoudige zege-

ning over “al het volk”, geheel Israël, uitgesproken te hebben, volgt een nog bredere vloek, vanzelf 

ook over “al het volk”, Deut. 28: 1-14 en 15-68. Met “de kinderen Israëls” wordt daarna boven het 

verbond van Sinaï uit, nog een verbond gemaakt, het z.g. Palestijns verbond op grond waarvan zij in 

het Land kunnen ingaan (dat van Sinaï was al verbroken). Deut. 29. Dan volgt Deut. 30, waarin 

Israëls bekering wordt voorzegd. Daar lezen we: 

„Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u (kinderen Israëls) zullen gekomen 

zijn; deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen on-

der alle volken waarhenen de Here uw God u gedreven heeft”, vs. 2. 

 

Hier lezen we wel van een gedreven zijn tot volken maar niet van een als zelfstandige volken in 

meerdere landen woonachtig zijn. 

„Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de Here Uw God vergaderen 

en van daar zal Hij u nemen. En de Here uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfe-
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lijk bezeten hebben en Hij zal u weldoen en vermenigvuldigen boven uw vaderen”, vs. 4, 5. 

 

Dit is in lijn met Amos 9: 8, waarin gezegd wordt dat het Huis Israëls onder alle heidenen geschud 

zullen worden zoals dit met zaad geschiedt. Ze zijn niet als „volken”, als stammen, verstrooid maar 

onder de Volken. Ze zijn dus in vele landen, niet als een of andere stam, maar als zaad”, d.i. afzon-

derlijk. 

 

Maar, zullen we dan de twee benamingen die later opkomen en de gang der twee Huizen niet in het 

oog houden? Zeer zeker. Maar niet dan nadat we eerst hebben opgemerkt dat de benaming “Huis 

Israëls” op het gehele volk betrekking heeft en vóór de deling meer dan een dozijn keer gebruikt 

wordt. (Ex. 16: 31; 40: 38; Lev. 10: 6; Num. 20: 28; Joz. 21 ; 45; Ruth 4:11; Sam. 7 ; 2, 3; 2 Sam. 1: 

12; 6: 5, 15 12:8; 16:3). Dit is de natuurlijke en gewone betekenis waartoe de Schrift telkens terug-

keert. De naam Israël is de geestelijke titel aan Jakob bij Pniël gegeven (Gen. 32: 28; 35: 10, 21, 

22). Deze betreft al zijn afstammelingen en is slechts tijdelijk beperkt tot de tien stammen. 

 

In Rom. 9 wordt hij beslist voor alle stammen gebruikt duidt dus “geheel Israël” aan. Ondanks de in 

Achabs tijd al bestaande deling, spreekt Elia God aan tegen Israël (waarvoor hij kort te voren het 

altaar op de Karmel met twaalf stenen hersteld heeft, 1 Kon. 18: 30, 31) in zijn eenheid. En van dat 

Israël, waaronder Paulus niet verstaat de twee stammen, of de tien, maar de twaalf geslachten, 

Hand. 26: 7 en Petrus het hele Huis Israëls, Hand. 2: 26, zegt de grote Heiden apostel “En alzo zal 

geheel Israël behouden worden.” En daarmee God dienen. Hoe? Doordat tien stammen het chris-

tendom aannamen, in het nieuwe verbond werden gesteld, tot de christelijke volken werden gere-

kend? Of om G. v. d. Laan in zijn Brits-lsraël Theorie te citeren: Door als Israël Gods instrument te 

zijn tegen de antichristelijke machten van de Satan? Door als Nederland en Engeland Gods instru-

ment te zijn tegen de macht van Filips II in Spanje (die in 1588 zijn Armada tegen deze landen af-

zond)? Door als Engeland en Nederland Gods instrument te zijn tegen de macht van Napoleon in 

Frankrijk (1815, Waterloo)? Door als Engeland en Amerika Gods instrument te zijn tegen de macht 

van Hitler in Duitsland? Door als Amerika en Engeland Gods instrument te zijn tegenover de macht 

van Stalin in Rusland? Geenszins. Alzo spreekt de Schrift niet. Ze zegt wel dit: „Alzo zal geheel 

Israël behouden worden gelijk (zoals) geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en de god-

deloosheden afwenden van Jakob.” Rom. 11: 26. Al zou men dus onder „geheel Israël” niet de 

twaalf, maar alleen de tien stammen willen verstaan, dan nog zou men hiermee niets winnen. Want 

de Verlosser is nog niet uit Sion gekomen. Dit doet Hij pas bij Zijn tweede komst als Hij voor Jeru-

zalem zal strijden, Zach. 14 en daarna andermaal Zijn intocht in Jeruzalem zal houden, Mt. 23: 39. 

Dan zal Hij de tenten van Juda allereerst behouden, de inwoners van Jeruzalem beschutten en over 

hen uitstorten de Geest der genade en der gebeden, dan zullen alle geslachten, dus ook de tien 

stammen, rouw bedrijven, Zach. 12: 7, 14. Want de Meerdere dan Jozef zal dan al zijn broederen 

bekend worden. Dus eerst dan ook aan de tien stammen. En eerst dan, niet eerder maakt de Here het 

nieuwe verbond met het Huis Israëls; Hebr. 8: 10 en zullen allen de Here kennen. 

 

Hoe kan men dan zeggen dat de tien stammen reeds nu in hun totaliteit de Here kennen en Gods 

instrument zijn? Hoe kan men zeggen: „Wat God gezegd heeft door Israël te zullen doen, doet God 

door de Angelsaksische en verwante volken en daarom zijn deze volken Israël”? (G. v. d. Laan). 

P. 

 

De canon der Heilige Schriften 
 

Het Griekse woord „chanoon” komt waarschijnlijk van het Hebreeuwse woord „Kaneh”, dat in 

Ezech. 40: 3 door „meetriet” vertaald wordt. In het N.T. vinden we dit woord in 2 Kor. 10: 13, 15, 

16 en Gal. 6: 16, waar het vertaald wordt door „regel”. 

In verband met de Schrift heeft men aan dit woord later de betekenis gehecht van een verzameling 
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door God geïnspireerde boeken, die dus een regel moeten zijn voor het geloof en de zeden. 

Nu is de vraag: hoe ontstond die canon? 

Voor wat het O.T. betreft is het goed rekening te houden van de joodse (Massoretische) indeling: 

1-         De Wet, omvattende de 5 eerste boeken. 

2-         De Profeten, verdeeld in: 

2.1 De vroegere profeten: Jozua, Richteren, Samuel, Koningen. 

2.2 De latere profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de 12 „kleine” profeten. 

3. De Schriften, verdeeld in: 

3.1             De vroegere schriften: Psalmen, Spreuken, Job. 

3.2  De 5 rollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther. 

3.3  De latere schriften: Daniël, Ezra, Nehemia, Kronieken. 

Zij die door inspiratie, Gods Woord ontvingen en verkondigden, deden dat waarschijnlijk vooral 

mondeling. Maar de Schrift spreekt herhaaldelijk over het opschrijven van die woorden, b.v. in Ex. 

17: 14; 24: 4, 7; 34: 27; Num. 33: 1, 2 enz. Steunende op die geschriften, onderwezen de priesters 

en de geleerden het volk. Langzamerhand vormde zich dus een verzameling geschriften. 

 

We weten echter dat Israël steeds de neiging had zich van God af te wenden en zich te keren tot de 

afgoden. Er waren dus tijden gedurende dewelke de reeds bestaande geschriften verwaarloosd wer-

den en tijden waar ze weer hooggeschat werden. Men herinnert zich meer in het bijzonder dat gedu-

rende de regering van Josia het „wetboek” terug gevonden werd in de Tempel (2 Kon. 22 en 2 

Kron. 34). Of dit boek. de Pentateuch, geheel door Mozes zelf geschreven werd, willen we hier niet 

onderzoeken. Het is zeer waarschijnlijk dat Mozes meerdere schrijvers gebruikt heeft, en dat, na de 

dood van Mozes er enkele dingen bijgevoegd zijn. De finale „uitgave” van de 5 boeken der Wet kan 

dus van latere datum zijn, Maar er is geen goede reden om te twijfelen dat het „boek der Wet van 

Mozes” dat Ezra voorlas (Neh. 8: 1,9) de finale tekst was, die wij bezitten. Een bewijs daarvoor is 

het feit dat de Samaritanen die tekst reeds hadden vóór hun afscheiding van Israël, dus ongeveer 

500 jaren voor Christus. 

 

We zijn minder goed ingelicht aangaande de tweede groep geschriften: de Profeten. Maar het 

schijnt vanzelf te spreken dat alle belangrijke mededelingen van hen die „voor God spraken” on-

middellijk werden opgetekend door mensen die God daartoe gedreven had, zelfs als de massa zich 

van die profeten afkeerde. Die geschriften werden dan geleidelijk verzameld. 

 

In de niet-ingegeven geschriften der Joden vindt men soms verwijzingen naar dit proces. In het 

boek „Wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach”, dat omstreeks 180 vóór Christus geschreven werd, 

verwijst men naar de „Twaalf Profeten”, een verzameling die dus reeds lange tijd bestaan moet heb-

ben. 

 

De vorming van de derde groep, die der „Schriften”, is van latere tijd. Soms denkt men dat het pas 

in de tweede eeuw vóór Christus was, dat ook deze verzameling bij de canon gevoegd werd. In elk 

geval worden de drie groepen vermeld en de voorrede van het niet-ingegeven boek Eccle- siasticus, 

dat men dagtekent van 133 vóór Christus. 

 

In het N.T. vindt men alleen aanhalingen uit de boeken van de O.T. tische canon, nooit van andere 

geschriften. Wel is er soms sprake van dergelijke geschriften (2 Tim. 3: 8; Juda 9, 14) Maar zonder 

ze in hun geheel als betrouwbaar aan te zien. 

 

In latere tijden (middeleeuwen) hebben de Joodse geleerden (b.v. de Massoreten) steeds al de ge-

schriften der drie delen aangezien als door God ingegeven. Ze hebben alleen de rangschikking der 

boeken enigszins veranderd. De „Grote Synagoge” heeft dus alleen officieel de canon van het O.T. 

aangenomen nadat God hem reeds, door middel van allerlei mensen, had samengesteld. 
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Aangezien het O.T. door de Here Jezus en de Apostelen als Gods geschreven Woord aanvaard 

werd, is die canon aanvaard geworden door de christenen. Men heeft steeds onderscheid gemaakt 

tussen de „canonieke” boeken en de „apocriefe” geschriften, dus andere documenten die wel een 

zekere waarde bezitten, Maar niet volkomen geïnspireerd zijn. Die apocriefe boeken werden vooral 

hooggeschat door de Grieks-sprekende Joden van Alexandrië, en werden daarom opgenomen in de 

Septuagint. In het N.T. vindt men meerdere plaatsen die een zekere overeenkomst tonen, met die 

der Apocriefen. Maar deze worden nooit als „Schrift” aangeduid. 

Vooral de oosterse christenen legden de nadruk op het verschil. De apocriefe geschriften waren wel 

belangrijk voor het onderwijs (Athanasius), Maar moesten op de tweede rang geplaatst worden (Cy-

riel van Jeruzalem), ze konden niet dienen voor de bevestiging van het geloof (Rufinus), en zijn niet 

door God ingegeven (Hieronymus). Het Concilie van Laodicea (360) rekent alleen met de canonie-

ke boeken der Joden. 

Maar in het Westen hadden velen de neiging de Apocriefen in de canon op te nemen en zo maken 

ze dan ook deel uit van de Latijnse Vulgata. Maar pas in 1546 beval het Concilie van Trente al de 

boeken der Vulgata aan te zien als door God ingegeven. 

Voor wat het N.T. betreft, werden de geschriften ook afzonderlijk opgesteld, bij verschillende gele-

genheden, en is er geen spoor van samenwerking tot het vormen ener goed bepaalde verzameling. 

De christen-Joden hadden het O.T. en er was in den beginne geen behoefte aan een nieuwe verza-

meling geschriften daar men genoeg had aan de mondelinge mededelingen. Daarbij kwam nog dat 

ze toen rekenden op de spoedige komst van de Here tot het oprichten van het Koninkrijk. Maar 

weldra kwam die behoefte door de verspreiding der leer en begon men dus de voornaamste zaken 

op te schrijven (zie b.v. Luk. 1: 1,4) en de geschriften der Apostelen te verzamelen. Deze laatste 

werden overal gelezen en verspreid en als er toen veel andere geschriften in omloop kwamen, toch 

viel het niet moeilijk hun waarde te controleren door de Apostelen zelf en anderen die ooggetuigen 

waren geweest van wat er gebeurd en gezegd was. 

Het Evangelie van Johannes en het Boek der Openbaring werden later geschreven, maar, aangezien 

ze van de hand van de Apostel waren, werden ze ook als Gods Woord aanvaard. 

Behalve de zuiver menselijke middelen die toelieten een zifting te maken tussen wat door God in-

gegeven en niet ingegeven was, moeten we ook aannemen dat het vormen der verzameling die het 

N.T. zou uitmaken, gebeurde onder de leiding van de Heilige Geest. 

Reeds omstreeks het jaar 60, toen Petrus zijn tweede brief schreef, bestond er een verzameling van 

brieven van Paulus (2 Petr. 3: 16). Door de geschriften der „Apostolische Vaders” weet men dat er 

in het begin der tweede eeuw een algemeen aangenomen verzameling bestond die ze “het Evange-

lie” noemden. Van het midden der tweede eeuw dagtekent de Peshitto, de Syrische vertaling van het 

N.T. en dit boek bevat de gehele canon, behalve 2 en 3 Joh., 2 Petr., Judas en Openbaring. In de 

oude Latijnse vertaling (2e eeuw) ontbreken alleen Hebr. Jak. 2 Petr. Als men dus alleen rekening 

houdt met deze twee vertalingen, ziet men dat alleen 2 Petr. ontbreekt en dat er geen enkel niet-

canonisch geschrift is opgenomen. 

Met Hieronymus, Augustinus en het derde Concilie van Cartagena (397) komt men tot het officieel 

aannemen door de „Kerk van de volledige canon, die reeds toen bestond. 

We besluiten met te zeggen dat God er voor gezorgd heeft dat alle door Hem ingegeven boeken 

behouden zouden blijven en dat Hij daartoe vele mensen gebruikt heeft die afzonderlijk werkten. 

Het feit dat noch het O.T. noch N.T. volgens een door mensen gevormd plan zijn geschreven en dat 

ze ten slotte toch een eenheid vormen, toont duidelijk Gods hand.    S. v. M.
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DEEL XXV No. 4 APRIL 1953 

 

Tot nuttige stichting 

            No.4. 

PSALM 23. DE HERDER-PSALM IV. 

De HERE is mijn Herder. vs. 1. Persoonlijk (vervolg). 

Ik zal in het Huis des HEREN blijven in lengte van dagen. 

 

In deze psalm ligt nog meer besloten, n.1. de hoop der opstanding. 

 

David spreekt van het blijven in het Huis des HEREN. Echter, in zijn dagen was er geen eigenlijk 

Huis des Heren. De tabernakel te Silo was verbrand en de ark stond twintig jaar bij Alimelech. 1 

Sam. 7:1. Toen ze door David naar Jeruzalem werd gevoerd, zette hij haar onder een tent. 2 Sam. 

6:17. Hij mocht er geen huis voor bouwen, 7: 5. Dit zou eerst zijn zoon doen. 7: 13. wel zegt 2 Sam. 

12: 20 dat David, nadat Bathseba’s eerste kind gestorven was, in het Huis des Heren opging, maar 

in wezen was dit geen huis. Het heet slechts zo. Het eigenlijke Huis was de tempel die de HERE 

met Zijn heerlijkheid vervulde. 1 Kon. 8: 10, 11, wat met de tent niet gebeurd was. 

 

In dubbel opzicht ligt in Ps. 23: 6b de opstanding besloten; ten eerste door de woorden: Huis des 

Heren, iets wat een toekomstig Huis betreft, ten tweede door het woord blijven. Het betreft hier een 

voortdurend kunnen zijn in het Huis des Heren, iets wat voor David alleen mogelijk was in de toe-

komst, na het leven zijner dagen. 

 

We weten wel, ook dit woord wordt vergeestelijkt. Men ziet veelal niet de toekomstige strekking in 

en verklaart de woorden dan zo, dat ze Davids hartelijke begeerte uitdrukken om dicht bij de HERE 

te leven, Hem te prijzen en Hem te dienen. Natuurlijk is deze begeerte in David geweest zoals ze is 

in elke ware gelovige. Maar daarmee is Ps. 23: 6b niet verklaard. David spreekt van een verblijven 

in het Huis des Heren. En Huis des Heren heeft steeds betrekking op een tabernakel, Richt. 19: 18, 1 

Sam. 1: 7, 24; 3: 15; een tent met de ark er in, 2 Sam. 12: 20, of een tempel, hetzij die van Salomo, 

1 Kon. 6: 1; 7: 51 enz. of van die na de Ballingschap, Haggaï 1: 2, Zach. 7: 2, 8: 9 of van die welke 

in de toekomst zal verrijzen, Ez. 44: 4, 5, en slaat dus op Israëls eredienst. 

 

David wenst in het Huis des Heren te blijven tot in lengte van dagen. Dat zijn niet de weinige jaren 

van dit leven. „Lengte van dagen” is „eeuwiglijk en altoos” Ps. 21: 5. D.i. in de (toekomende) eeuw 

en nog langer. Wat hij in Ps. 21 over de Koning zegt, geldt allereerst Christus, maar is ook zijn har-

tenwens. Deze zal hem (David) geschonken worden en hij zal het voorrecht smaken in het (toekom-

stige) Huis des Heren, het Tempelpaleis van Ezechiël te mogen verblijven in tegenwoordigheid des 

HEREN. 

 

Davids hart gaat sterk uit naar de HERE. Hij is dan ook de man naar Gods hart. Hij ziet profetisch 

uit naar de tijd, dat de HERE persoonlijk in Jeruzalem in Zijn Huis zal wonen, het tot plaats van 

Zijn troon zal maken. Te midden der kinderen Israëls. Ez. 43: 7. 

 

Dan zal David met de HERE omgaan zoals een man met zijn vriend en Hem in volkomenheid die-

nen. Hij zal verzadigd worden met Gods Beeld Ps. 17: 15, verzadiging der vreugde immers is er bij 

Zijn aangezicht, liefelijkheden in Zijn rechterhand. Ps. 16: 11. 



Uit de Schriften 1953 Pagina 34 
 

 

Het beginsel dat David zo doet spreken, ligt besloten in het nieuwe leven, dat God inplant in het 

hart der gelovigen. Het werkt in elke sfeer. Waartoe men ook geroepen is, bij allen is het verlangen 

naar de God des levens. Voor de O.T. gelovigen was Deze de HERE, voor ons bijzonder Christus 

de Here. Zo wekt dan dit vers de liefde tot de grote God en Behouder ook in ons, als ze sluimerend 

is, weer op en maakt ze krachtiger. Wij staan achter vele heilsfeiten waar David een profetisch ver-

gezicht in gehad kan hebben. Wij weten dat Christus alles volbracht heeft wat nodig was bij God te 

doen ter uitdelging der zonde. Zo kan onze liefde tot Hem des te groter zijn en in hoger tonen dan 

David het uitzong, kan ons lied klinken. 

 

Wat David zich pas in de toekomst zag verwerkelijken, het als bij de HERE inwonen, heeft God nu 

naar het heden verlegd en in omgekeerde zin verwerkelijkt. Hij geeft ons nu reeds de inwoning van 

Christus door het geloof in het hart, Ef. 2:17. Niet wij mogen zo bij Hem inwonen, Hij komt bij ons 

inwonen. En dat niet pas in de toekomst, maar in het heden. Verheugde David zich in de geest, wij 

doen dit ook, maar alles is voor ons veel concreter. David kende geen gekruisigde en opgestane 

Heer, al wist hij van zondevergeving. Voor ons is Gods heil voortgeschreden en ten top gevoerd. 

Het verblijven in het Huis des Heren in de toekomst is voor ons vervangen door eerst geestelijk en 

ras na de dood letterlijk overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Laten wij ons 

dan te allen tijde verblijden in de Here die zulk een groot heil bereid heeft dat wij, in plaats van in 

een letterlijk Huis des Heren te mogen treden, opwassen tot een heilige Tempel en zelf een woon-

stede Gods mogen zijn. 

 

Is Christus een schepsel? 
No. 4. 

DE EERSTGEBORENE ALLER CREATUUR II 

Col. 1:15. 

 

Christus heet niet alleen de Eerstgeborene aller creatuur, Hij wordt door de Apostel onder de leiding 

van de Geest, ook genoemd “de Eerstgeborene uit de doden”. Dit kan ons, zoals we in het voor-

gaande artikel schreven, de sleutel in handen geven tot begrip van de term. Er staat niet dat Christus 

de eerst opgestane uit de doden is. Er waren er al voor Hem opgestaan. Geen hunner was echter uit 

de dood geboren d.w.z. kon van de dood gehouden worden, zoals Petrus zegt in Hand. 3: 24. De 

dood moest Hem als uit een moederschoot voortbrengen. Hiermee wordt tevens Zijn hoge positie 

aangewezen en is dit eerstgeborene zijn een titel van grote eer. Hij is niet de eerstgeborene uit de 

doden omdat Hij het eerst daaruit is opgestaan. Hij is dit omdat Hij veel meer is, iets wat Hij Zelf 

betuigd heeft: “Ik ben de Opstanding en het Leven”. Joh. 11: 25. Of om Paulus’ woord te citeren, 

omdat Hij levendmakende Geest geworden is. 

 

Zijn lichaam kon en kan nimmer tot verderf overgaan. Zo heeft Hij de heerschappij over de dood en 

de voorrang boven allen. De dood is Hem onderworpen. Hij heerst er over en kan allen het onver-

gankelijke leven schenken. Zo heeft Hij in de nieuwe schepping dezelfde voorrang als in de oude. 

 

Uit deze tekst, Col. 1: 18, blijkt o.m. hoe we de term „eerstgeborene” moeten uitleggen. De Eerst-

geborene uit de doden is tweeërlei niet: Hij is niet de eerst opgestane uit de doden en Hij is niet zo-

als de andere doden, want die hebben er geen macht over en Hij wel. Geen hunner is de Opstanding 

en het Leven. Hij staat naar Zijn wezen, ook als we Hem als laatste Adam, d.i. als mens zien, niet 

op een lijn met andere mensen. Hij is de Heer uit de hemel. 

Uit de parallel: „Eerstgeborene aller creatuur” vloeit logisch voort, dat Hij ook geen schepsel is. 

We komen nog nader op de parallel terug. Hier willen we alleen opmerken dat Col. 1: 15 niet 

spreekt over het in het aanzijn komen van Christus evenmin als Col. 1: 18 zegt dat Hij aanzijn ge-

kregen heeft door de opstanding uit de dood. Aan beide ging wat vooraf. 
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Voor Hij uit de doden opstond, was Hij reeds Jezus in de dagen Zijns vleses. Voor Hij eerstgebore-

ne aller creaturen was, bestond Hij reeds als Beeld Gods. Zie hier de parallel: 

 

                       Beeld Gods   -  eerstgeborene aller creatuur. 

  Jezus  - Eerstgeborene uit de doden. 

 

Zij die menen dat Hij een schepsel is, verminken de parallel. 

 

Voor hen is er een leeg en staan de dingen zo: 

 

 [Nog niet bestaande]   -  Eerstgeborene aller creatuur. 

                       Jezus    -  Eerstgeborene uit de doden. 

 

Men voelt wel aan dat dit niet zuiver loopt, geen juiste parallel is. Paulus trekt een zuiver logische 

parallel en geeft die ook aan. Aan het eerstgeborene uit de doden zijn gaat het leven van Jezus voor 

het kruis vooraf. Als men nu aanneemt, dat het Eerstgeborene aller creatuur zijn een aanzijn geven 

is, dan wint men hiermee niets, want dan gaat daaraan vooraf de gesteldheid als Beeld Gods. 

M.a.w.: als men zegt: Jezus is geworden eerstgeborene uit de doden, dan vloeit uit Col. 1: 15 voort: 

Hij was Beeld Gods en is geworden eerstgeborene aller creatuur. Hieruit volgt dus: Hij bestond 

reeds voor Hij het laatste werd en wel als Beeld Gods. 

Maar dan leert Col. 1: 15 niet dat Hij geschapen is, want Hij bestond al eerder. Men kan zich dus op 

deze tekst niet beroepen voor zijn stelling. Men moet dan gaan bewijzen dat het Beeld Gods een 

schepsel is. 

 

Hebr. 1 leert dat Gods Beeld de uitbeelding of afstraling van Zijn Wezen is. Als men meent dat dit 

Beeld Gods een schepsel is, moet men aannemen dat God eens geen Beeld gehad heeft. Dus een 

zon was zonder uitstraling. M.a.w. dat de uitstraling er later bijgekomen is, geen noodzakelijk iets is 

dat erbij behoort. 

 

Wezen en beeld van dat wezen behoren voor ons bij elkaar. , 

Er is voor ons geen wezen zonder uitbeelding. Ze behoren noodzakelijkerwijze bijeen. Een wezen 

zonder uitbeelding bestaat niet. Wezen en uitbeelding zijn niet te scheiden. God en Beeld Gods zijn 

onafscheidelijk. Zij zijn niet hetzelfde, maar wel onscheidbaar. 

 

Wie God later een geschapen Beeld doet krijgen, heeft óf een wordende God óf een God Wiens 

Beeld bijkomstig is, niet essentieel bij Zijn Wezen behorend. In het eerste geval is God van de ene 

gesteldheid tot de andere gekomen. Eerst was Hij zonder, later kreeg Hij een uitbeelding van Zijn 

Wezen. Het Beeld Gods vervolmaakt dan Zijn Wezen. Dit strijdt tegen de Schrift die leert dat God 

is. Niet wordt. In het tweede geval is het Beeld niet tot Gods Wezen behorend, is het slechts een 

uitbeelding, vertoont het mogelijk niet eens alle trekken van God evenmin als een foto of schilderij 

dit van een persoon doen, daar ze niet leven. In dit geval is het Beeld er niet om Gods Wezen uit te 

beelden maar mogelijk alleen om iets van Hem te openbaren. Niet om Hem ten volle uit te beelden. 

Ook dit strijdt met de Schrift die leert dat in Christus, die het Beeld Gods is. (niet werd - in het 

Grieks staat het werkwoord (estin)), al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Col. 2: 9. God 

drukt dus Zijn gehele Wezen uit in Zijn Beeld. Dit is dus onafscheidelijk aan Hem verbonden en 

behoort essentieel, naar het wezen, bij God. 

 

Christus werd niet Gods Beeld, Hij is het ook voor de schepping altijd geweest. God nam geen uit-

beelding aan, Hij had die. Gods Beeld is niet allereerst voor ons, maar voor God. In Zijn Beeld ver-

lustigt God Zichzelf. Het Beeld Gods is niet geschapen, het is inherent, in God in zijnde, onaf-

scheidelijk aan Hem verbonden. We hebben geen wordende, maar een zijnde God. Innerlijk veran-

dert er niets bij Hem. Hij komt niet in het Beeld Gods tot bewustzijn of verdere openbaring of 
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voortschrijding in Zijn ontwikkeling. Het Beeld Gods is voor elke schepping altijd de uitbeelding 

van Gods Wezen geweest. 

 

Wil men het nu zo stellen: Het Beeld Gods werd omgevormd doordat in Hem alles geschapen is, 

dan kunnen we hiermee akkoord gaan. Zo hebben we het vroeger geleerd. Maar ook dan nog geeft 

het „Eerstgeborene” zijn een positie aan. Dit houde men tevens in het oog en dit geven we nu als 

aanvulling van het vroegere. 

 

Tenslotte nog dit. Zij die Christus als schepsel willen blijven aanmerken en het Beeld Gods als iets 

bijkomstigs bij God menen te moeten zien, zullen logisch, met Paulus’ parallel voor ogen, voor de 

vraag komen te staan: Hoe met deze parallel. Voor Christus eerstgeborene uit de doden werd, be-

stond Hij. Voor Hij eerstgeborene aller schepping werd, bestond Hij ook. Hoe? Als schepsel? Dan 

is Hij als schepsel uit een schepsel geboren. Maar dan moet men een andere tekst aanvoeren om 

Zijn als schepsel tot aanzijn komen te bewijzen. Men kan zich dan alleen nog beroepen op Op. 3: 

14: het Begin der schepping Gods. Maar dan moet men bewijzen dat „begin” alleen betekent: de 

eerste van een reeks te zijn. Dat kan men niet. Zo komt de hele bewijsvoering in de nevel te staan of 

aanvaardt men een stelling die men door alles heen wil volhouden. Waarom? 

 

Christus is of een schepsel of behoort tot de Godheid. Als Hij niet het eerste is, is Hij het tweede. 

Hij moge dan andere personele eigenschappen hebben dan God, Hij is daarom nog geen schepsel. 

Het is hier dat men de fout maakt en meent dat Hij slechts ’n God is. In plaats dat men zegt Hij 

heeft al Gods deugden op een wat andere wijze. Maar daarmee wordt Hij geen schepsel. Hij is en 

blijft God te prijzen in de eeuwen. Rom. 9: 5.      P. 

 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 4. 

4. Ziel 

A. - O.T. 

 

Het woord „ziel” komt in het O.T. 754 maal voor. Het Hebr. woord er voor is nèphèsh. Naar de 

betekenis kan men het in 10 groepen plaatsen. 

 

1. Dieren heten zielen: Gen. 1: 20, 24; 2: 19; 9: 10, 12, 15, 16. E.a. Vaak heten ze „levende  

 zielen”. 

 

2. De individuele mens, de persoon op zichzelf heet ziel. Adam werd een levende ziel.  

 Gen. 2: 7. Abram verkreeg in Haran zielen. Gen. 12: 5. De koning van Sodom wilde de  

 zielen, de inwoners, terug hebben. Gen. 14: 21. Ezau had zielen te zijnen dienste.  

 Gen. 36: 6. Jakobs huis telde zielen. Gen. 46: 27. Zo zouden we kunnen doorgaan. Waar we  

 later echter alle teksten in een Aanhangsel willen opgeven, moet men de opgave van enkelen  

 beschouwen als vingerwijzing bij het Bijbellezen. Een paar teksten echter willen we nog  

 vermelden. In Num. 31: 35 is sprake van mensenzielen, Hebr.: zielen der mensen wat vanzelf 

 in tegenstelling staat tot de dieren, die ook zielen heten. In 2 Kon. 12: 4 heeft de St. Vert. het 

 woord door “personen” vertaald. Hiermee geeft ze de eigenlijke betekenis weer. 

 

3. Het woord „ziel” wordt in vele teksten gebruikt als persoonsaanduiding. Wij gebruiken  

 hiervoor persoonlijke of andere b.v. onbepaalde voornaamwoorden (ik, gij, hij, iemand,  

 ikzelf, mijzelf, uzelf, zichzelf). Ook wordt „ziel” in dit verband gebruikt als aangesproken 

 persoon en zou men een naam kunnen invullen. „Ziel” in deze groep wordt meestal gezien 
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 als de handelende persoon. 

 

Opdat mijn ziel, d.i. ik, u zegene. Zo spreekt Isaak tot Ezau. Gen. 27: 4. Jacob zegt tot Isaak: opdat 

uw ziel mij zegene. D.i. opdat gij mij zegent. Zie ook vs. 25 (ik) en 31 (gij).  

In Ex. 12: 16 is „iedere ziel”, elk, in Lev. 2: 1 iemand. Zo ook in 4: 2.  

In vs. 27 vertaalt de St. Vert. „ziel” door „enig mens”, in 22: 6 door: de mens. (Men ziet weer de 

wisselende vertaling).  

In Richt. 5: 21 staat „mijn ziel” als aanspraak tot zichzelf.  

In 2 Sam. 11:11 vindt men een pleonasme, een onnodige herhaling. Uria zegt tot David: Zo waar-

achtig als gij leeft en uw ziel leeft: “als gij leeft” is hetzelfde als „als uw ziel leeft”.  

In Esther 9: 31 vertaalt de St. Vert. „voor hun zielen” door, „voor zichzelven”.  

Job zegt: indien uw ziel ware in mijner ziele plaats. D.i., als gij in mijn plaats waart. 16: 4.   

In Ps. 35: 20 lezen we: „Ha mijn ziel”. Dit is weer een aanspraak tot zichzelf: Ha, wij. 

In Ps. 62: 6 hetzelfde: „Doch gij, o mijn ziel”. Maar gij, David. En in navolging alle verdere namen 

van personen die dit lied tot het hunne maakten. Enz.  

In Hooglied 6: 12 lezen we: „Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens”. D.i. Eer ik het wist, 

zette ik mij op de wagens.   

In Amos 6: 8 zegt het Hebr.: „De Here heeft gezworen bij Zijn Ziel”. De St. Vert. vertaalt zeer 

juist: bij Zichzelven.   

De zeelieden bidden de Here dat zij niet mochten vergaan „om dezes mans (Jona’s) ziel. D.i. om 

zijnentwil. 

 

Dit zijn enige der vele teksten, waarin „ziel” de persoon aanduidt en een Westers voornaamwoord 

vervangt.  

 

De Wedergeboorte 

No. 4. 

HAAR NOODZAKELIJKHEID 

De natuurlijke mens ontvangt de Geest niet. 

 

De wedergeboorte is een noodzakelijkheid ten gevolge van ’s mensen zondeval. 

 

Christus zegt tot Nikodemus: „Tenzij dat iemand van Boven geboren worde, hij kan het Konink-

rijk Gods niet zien”. Joh. 3: 3 en Hij beklemtoont dit met een plechtig: „Voorwaar, voorwaar”. 

Tevens herhaalt Hij dit in iets andere bewoordingen in vs. 5: „Voorwaar, voorwaar, zo iemand niet 

geboren wordt uit Water en Geest (d.i. Geestelijk Water), hij kan in het Koninkrijk Gods niet in-

gaan”. En in vs. 7 is het: „Gijlieden moet van Boven geboren worden”. 

 

Geboorte van Boven is dus absoluut nodig. En dat wegens de ontaarding en zedelijke verwoesting 

door de zonde teweeg gebracht. Ons wezen is centraal vernield. De bron ervan zendt naast zoets 

nog veel meer bitters uit. „Want van binnen, uit het hart des mensen, komen voort: kwade gedach-

ten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, 

een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en 

verontreinigen de mens”. Mk. 7: 21, 23. 

 

De geboorte van Boven is noodzakelijk. Zonder deze is de mens niet in staat met Gods Geest in 

verbinding te treden. Hij moge God al enigszins kennen uit de natuur, hij mist het orgaan naar zijn 

diepste innerlijk van Hem te horen. „De natuurlijke mens begrijpt (lees: ontvangt) niet de dingen 

die des Geestes Gods zijn want zij zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij 

geestelijk onderscheiden worden”. 1 Cor. 3: 14. 
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„De natuurlijke mens”. Dat is naar we reeds zeiden, de ziellijke mens, hij die onder de invloed der 

zinnen staat, die geen hoger orgaan heeft dan deze. Zeker hij heeft ook geest waar deze een zijner 

delen is, algemene levensgeest die in hem tot zeker licht en tot zekere rede opklimt. Maar hij is ver-

duisterd in het verstand, in de rede en afgesneden van de ware Geest. Hij wordt niet door Deze ge-

leid maar hij doet de wil der gedachten en des vleses. Als zodanig heet hij de natuurlijke, de ziellij-

ke, mens en wordt van hem gezegd dat hij de Geest niet heeft. Judas 19. Hij mist het orgaan waar-

mee de Geest Gods aansluiting heeft met zijn geest en deze verlicht en er op in werkt. Om dat te 

verkrijgen, is geboorte van Boven noodzakelijk. 

 

Talloos velen menen dat zij kunnen volstaan met kerkgang, met trouw hun godsdienstplichten na te 

komen, met de instellingen van hun kerk of hun gemeenschap te houden. Zij misleiden zichzelf of 

zijn misleid. Zij menen dat zij zo geschikt worden voor Zijn heil en Zijn koninkrijk. Maar Christus 

zegt dat men van Boven geboren móét worden en Paulus dat de ziellijke mens (die ook in het ziel-

lijke zeer godsdienstig kan zijn - men zie de mannen van Athene, Hand. 17: 22) de dingen van de 

Geest van God nièt ontvangt. Niemand kan verbinding en gemeenschap met God krijgen, zonder 

dat hij eerst het vermogen gekregen heeft de hogere dingen te ontvangen, op te nemen. Hij moet 

eerst centraal worden herboren en zijn verstand moet verlicht, zijn rede vernieuwd, zijn wil van 

richting veranderd, zijn genegenheden op andere, hogere dingen overgebracht worden. Met God en 

Christus kan geen geestelijk contact zijn tenzij daar de nieuwe geboorte tussenbeide komt. Er be-

staat geen verbinding tussen twee partijen die niets gemeen hebben. Een hogere en een lagere na-

tuur kunnen met elkaar verbonden worden. Maar geen tegenstrijdige naturen. En dat zijn de Ada-

mietische en de nieuwe door God verwekte natuur ten volle. 

 

Wij zijn verbonden aan de eerste Adam door gelijkheid van natuur. Adam kreeg een zoon naar zijn 

gelijkenis en zijn evenbeeld. Gen. 4: 3. Dit is naar een gevallen natuur. Adam heet slechts één maal 

een levende ziel en wel in Gen. 2: 7. “De eerste mens is geworden tot een levende ziel”, zegt Pau-

lus in 1 Cor. 15: 45. Nadien wordt deze term nimmer meer van hem noch van een zijner nakomelin-

gen gebruikt. Van Adams zonde af is hij en zijn zij die uit hem geboren worden stervenden. „De 

ziel die zondigt zal sterven”. Ez. 18: 20. En waar er niemand is die niet zondigt, 1 Kon. 8: 46, vallen 

allen onder dit oordeel en spreekt Ez. 18: 32 dan ook van de dood des stervenden. De mens is zon-

daar, is stervende, is in ongerechtigheid geboren, in zonde ontvangen en verwekt en derft daarom de 

heerlijkheid Gods. Van nature heeft hij daar geen kennis van en weet hij niet dat hem dit onge-

schikt, onbekwaam ja zelfs onwillig maakt voor het hogere leven. 

 

Om de geestelijke dingen lief te hebben, moet men in beginsel geestelijk gemaakt zijn. De natuur-

lijke mens moge ervan horen, ze zelfs willen horen, en een juist overzicht van de leer ervan hebben, 

hij mist één ding: de liefde tot God en Zijn innerlijk werk. Hij vindt er zijn hoogste vermaak niet in. 

De geestelijke herborene verlangt er naar, niet door dwang of intellectueel genot maar omdat zijn 

hart vanzelf naar God en Goddelijke zaken uitgaat. “Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U 

lust mij ook niets op aarde”, Ps. 73: 25. God is in wezen zijn diepste verlangen. God is zijn hoogste 

goed. Zijn wil zijn enige regel, Zijn eer zijn hoogste doel. 

 

We moeten de Goddelijke natuur deelachtig worden. 2 Petr. 1: 4. Dit is: uit God geboren worden, 1 

Joh. 3: 19. Christus noemt dit: uit de Geest geboren worden, Joh. 3: 6, 8 (waarmee Hij de Godde-

lijkheid van de Geest uitspreekt). De Heilige Geest is de Bewerker van de nieuwe geboorte. Hoe, 

dat is een mysterie dat Godes is. Dit is de enige wijze om met God in rechtstreekse gemeenschap te 

komen en in beginsel kind Gods te worden. Hiermee wordt de band met God gelegd, een die onver-

brekelijk is. 
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De Brits-Israëlleer 

No. 4. 

1. Het onderscheid tussen Juda en Israël II. 

 

We willen nu meer in bijzonderheden treden. 

 

Wij vinden in de Bijbelboeken tot 1 Koningen nog niet het onderscheid dat later naar voren komt. 

Een ding willen we aangaande Ex., Lev. en Num. opmerken: het groot aantal keren dat de term 

„kinderen Israëls” voorkomt. We vonden die in deze drie boeken zo'n 340 maal, tegenover de be-

naming Israël slechts 70 maal. In Deuteronomium verandert de verhouding opmerkelijk: Kinderen 

Israëls 20 maal, Israël 47 maal. In Jozua zijn de getallen resp. 68, 60, in Richteren 60, 95, in 1 Sam. 

12, 115, in 2 Sam. 4 en 89. 

 

Van het eerste verschil tussen Juda en Israël vinden we sporen in 1 Samuel. Wel is dit nog slechts 

een rimpeling van het oppervlak, maar deze is er dan toch. In 1 Sam. 18:16 vinden we voor het eerst 

Israël en Juda onderscheiden vermeld. Gans Israël en Juda hadden David lief. In vs. 18 echter 

spreekt David van zijn huisgezin in Israël. En Jonathan maakt ook geen onderscheid: 19: 5, 23: 17. 

Zie ook 24: 3, 15, 21. 

 

Nadat David de Amalekieten verslagen heeft, zond hij van de buit aan zijn vrienden, de oudsten van 

Juda. 1 Sam. 30: 26. Israëls mannen, zeker wel uit alle stammen, waren opgetrokken tegen de Filis-

tijnen. 31: 1. 

 

In 2 Samuel komt de rimpeling. David trekt op Gods bevel op naar Hebron en de mannen van Juda 

zalven hem daar tot koning. 2: 1-4. Abner, Sauls generaal, maakt echter Sauls zoon Isboseth tot 

koning over Gilead (in Manasse’s stamgebied ten Oosten van de Jordaan), over de Ashurieten (af-

stammelingen van Dedan, zoon van Abraham, Gen. 25: 3). over Jizreël (gelegen in de stam van 

Issaschar, in het West-Jordaanland) en over Efraïm (eveneens ten W. van de Jordaan), over Benja-

min en over Israël. Als deze term de rest van het land inhoudt, reikt Abner te ver, want, Isboseth 

werd in Juda niet erkend; Het Huis Juda immers volgde David na 2: 8-10. Benjamin, waaruit Saul 

voortgekomen was, had zich niet bij Juda geschaard. Later wil Abner „gans Israël”, het gebied dat 

Isboseth erkende, aan David brengen. Voor hij dit volvoeren kan, wordt hij door Joab vermoord. 

3:17. Ook Isboseth viel door moordenaarshanden. 4: 1-12. 

 

Toen kwamen alle stammen Israëls en zalfden David tot koning over Israël. 5: 12, 17; 6: 1, 19, 

20. 

 

Nu volgt 2 Sam. 7. David wil de Here een huis bouwen, maar de profeet Nathan moet hem zeggen 

dit niet te doen. Niet hij, David, moet de Here een huis bouwen - dat zal zijn zoon doen - maar de 

Here zal hem een huis bouwen. We komen op de belofte aan David nader terug; hier bezien we al-

leen, wat onder Israël in vs. 10, 24 en 26 moet worden verstaan. 

 

De Brits-Israëlleer meent, dat met deze naam alleen de 10 stammen worden aangeduid. De voor 

Israël bestelde plaats van vs. 10 zijn dan de Britse eilanden. Wij menen dat in 2 Sam. 7 onder Israël 

alle stammen begrepen zijn. En wel hierom:  

1. In 5: 5 is sprake van het gehele Israël.  

2. In 6: 19 vertegenwoordigt “de hele gemeente Israëls” niet maar de 10, maar de 12 stammen.  

3. In 7: 7 zegt de Here, dat Hij met “al de Kinderen Israëls gewandeld heeft van de dag af dat Hij 

de Kinderen Israëls uit Egypte opgevoerd heeft”. vs. 6. Aangezien de Here nu geen 10 maar 12 

stammen opgevoerd heeft, kan het „mijn volk” van vs. 10 niet ineens het tienstammig Israël beteke-
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nen. Dit blijkt ook uit vs. 11; dit spreekt van Richters over „mijn volk Israël”. Dit is het twaalf-

stammig Israël want de Richters waren niet alleen uit Juda. 4. Dat geheel 12 stammig Israël bedoeld 

is, blijkt voorts uit vs. 23, dat spreekt over het enige volk dat door God verlost is, vanzelf uit Egypte 

dat in vs. 6 genoemd wordt. 5. Voorts uit vs. 26. waar de Here heet, “de Gods Israëls”. Deze bena-

ming heeft steeds betrekking op het gehele volk. Het eerst wordt hij door Mozes gebruikt voor Fa-

rao. Ex 5:1. Deze titel vinden we verder het hele O.T. door. Hij wordt zowel gebruikt in verband 

met de koningen van het tienstammenrijk, 1 Kon. 11: 31, 16: 13, 26, 33; 12: 54 als in verband met 

die van het tweestammenrijk 2 Kon. 18: 5; 19: 20; 21: 12; 22: 15. De HERE is steeds de God van 

het volk Israël in zijn totaliteit. Het moge gesplitst of gedeeld zijn, Hij blijft dezelfde en verandert 

niet. Hij wordt niet de God van de ene of andere partij. Hij heeft met geheel Israël een verbond ge-

maakt, Jer. 34: 13 en blijft nu de God van dat gehele Israël. De zonde moge verwijdering brengen, 

Hij blijft de Drager van het hele volk. - Om al deze redenen is de bestelde plaats der Brits-Israëlleer 

niet de Britse eilanden en gebied in N.W.- Europa en Amerika. De bestelde plaats is niet voor 10 

maar voor 12 stammen, voor Gods Volk in zijn geheel. 

 

Door Absaloms opstand komt het autagonisme, de wederzijdse tegenstand, ja vijandigheid, scherper 

naar voren. Eerst is er nog eenheid. Absalom zond boden in alle stammen, 2 Sam. 15: 10, Husai 

spreekt van een verzamelen van heel Israël van Dan tot Berseba, d.i. van Noord tot Zuid, Juda dus 

inbegrepen, 17: 11. Maar nadat het volk Israël verslagen is door Davids knechten, kwam er twist 

onder de stammen Israëls over het terughalen van de Koning, 19: 9; Waar ze allen ten dele meege-

daan hebben, schijnen ze niet goed te durven. David neemt dan een beslissing en zendt tot de Oud-

sten van Juda met de vraag of zij de laatsten willen zijn, vs. 11. Zij halen nu de Koning terug. Dit 

zet bij velen kwaad bloed. Seba ziet mannen uit elf stammen achter zich te krijgen; alleen Juda blijft 

trouw. 20: 1, 2. De andersgezinden dempten de burgerstrijd en er kwam rust 20: 14-22. 

 

Aan het eind van Davids regering is het één Israël. 2 Sam. 24 ; 1, 2, 15. Dat blijft het ook onder 

Salomo. Die zat op de troon Israëls. 1 Kon. 2: 4. 

 

Na Salomo’s dood komen er, naar bekend is, twee Rijken, het Rijk Juda, en het Rijk Efraïm. Wil 

men, het Zuider- en Noorderrijk. Van nu af wordt de term Israël nauwer gemaakt. Nu is het; “Naar 

uw tenten o, Israël. Geen erve meer aan David”. 1 Kon. 12: 16. En als Adoram komt om de schat-

ting, de belasting, te innen, stenigt „gans Israël” hem. vs. 18. Hieruit blijkt dat men uit deze term 

niet mag afleiden dat er steeds de 12 stammen mee bedoeld worden. Meermalen geldt hij na de 

scheiding voor de 10 stammen. 

 

„Alzo vielen de Israëlieten den Huize Davids af tot op deze dag”, vs. 19, en van toen af is er sprake 

van de koning (en) van Juda en de koning (en) van Israël. 15 ; 29; 15: 9, 16, 31, enz. 

 

We geloven niet dat het nodig is verder de boeken der Koningen en der Kronieken in dezen na te 

gaan. We kunnen redelijkerwijze de tegenstelling tussen de twee Huizen Israëls toegeven en daar-

mee tevens dat de term Israël vanaf de scheiding in 1 en 2 Kon. en 1 en 2 Kron. gedurig weer voor 

de 10 stammen gebruikt wordt, dus verengd is. Toch is hiermee de zaak niet beslist en is verder 

onderzoek vereist.           P. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXV No. 5 MEI 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 5. 

PSALM 23.    DE HERDER-PSALM V. 

 

De HERE is mijn Herder. vs. 1. 

Nationaal. 

Wij zijn het volk Zijner weide en de 

schapen Zijner Hand. Ps. 95: 7. 

 

Het: “De HERE is mijn Herder” heeft ook betekenis voor het volk Israël. Ps. 23 is maar niet alleen 

een gedicht voor David persoonlijk. Hij was slechts één schaap van Gods weide. Er zijn er meer. Ps. 

80: 2 zegt: „O Herder Israëls! neem ter ore”, Jes. 40: 11 dat Hij Zijn kudde weiden zal gelijk een 

herder en Ez. 34: 31 zegt betreffende het Huis Israëls (van vs. 30): „Gij nu, o Mijn schapen, scha-

pen Mijner weide gij zijt mensen, maar Ik ben uw God, spreekt de Here HERE”. 
 

Israël had de schapen van Gods weide moeten zijn. Maar wat is er gebeurd? De kudde heeft zijn 

Herder verlaten. Ze heeft de Herder Israëls niet gevolgd. (Men weet dat in Israël de herder zijn kud-

de voor ging en deze hem moest volgen). Toen is ze gevallen in de handen van dieven en moorde-

naars, Joh. 10: 8, of terecht gekomen bij herders die zichzelven weidden, en niet de schapen. Ez. 34: 

2, 3. Daardoor zijn de schapen verstrooid en zijn het wild gedierte ten spijze geworden, mede omdat 

ze verstrooid zijn. Ez. 34: 5. “Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel, ja zij zijn 

verstrooid op de hele aardbodem en daar is niemand die er naar vraagt en niemand die ze zoekt”. 

vs. 6. En zolang de omdoling duurt, is daar het wild gedierte, de wilde honden en de hyena’s is daar 

de vervolging en vaak de verslinding, zijn zij overgegeven als schapen tot spijze. Ps. 44: 12. Maar 

de Herder Israëls blijft getrouw. Zijn eer duldt het niet dat Hij de zaak die Hij begonnen is, zou op-

geven. Hij zal naar Zijn schapen vragen, ze opzoeken, ze redden uit alle plaatsen waarhenen zij ver-

strooid zijn, ze vergaderen en weiden. Hij zal het verlorene zoeken, het weggedrevene terugbren-

gen, het gebrokene verbinden, het zieke sterken. vs. 12-16. Hij zal Zijn schapen verlossen, zodat ze 

niet meer ten roof zullen zijn. Dan zal Hij een enige herder over hen verwekken, d.i. opwekken en 

hij zal ze weiden. Wie is deze herder? „Mijn knecht David; die zal ze weiden en die zal hun tot een 

herder zijn”. vs. 22, 23. 

 

Hoe weinig heeft de Christelijke theologie toch 's Heren Woord hierin gezien. Welke belijdenis 

leert nu Israëls herstel. Waar vindt men, al meent men de enige en volkomen leer te hebben, dat 

David zal opstaan om Israëls herder te zijn onder de grote Herder Israëls? Nergens. En toch staat het 

zo duidelijk in Gods Woord. “En Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn en mijn knecht David zal 

vorst zijn in het midden van hen. En Ik zal een verbond des vredes met hen maken”. vs. 24, 25. 

„Zij zullen de Heidenen niet meer tot een roof zijn ... maar zij zullen zeker wonen“. vs. 28. Wan-

neer is dit ooit gebeurd? Waar is David hun herder? De theologie heeft van David Christus ge-

maakt. Maar de Schrift herhaalt: „En mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen 

allen tezamen één herder hebben”. Ez. 37: 24. En dat we dit woord niet vergeestelijken mogen, 

bewijst vs. 25: „En zij zullen wonen in het land dat Ik mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin 

uw vaders gewoond hebben, ja daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinde-

ren tot in eeuwigheid d.i. de duur der (toekomende) eeuw en mijn knecht David zal hun vorst zijn 

tot in eeuwigheid (de toekomende eeuw)” vs. 25. Men leze voor de verdere gewisse kentekenen die 
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in de vervulling te zien zullen zijn, vs. 26-28. 

 

Nog doolt Israël grotendeels als schapen rond. Een kudde is het nog niet, en één kudde evenmin. 

Maar - en dat is de grondslag van Gods trouw - Zijn onveranderlijkheid t.o.v. Zijn beloften, God 

kan niet liegen. Zijn roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. 

 

Eenmaal komt Israël in de Schaapskooi, het Land der vaderen. Daar wordt het veilig verzameld. 

Dan zal David hen weiden. En dan zal Israël de 23ste psalm aan zich ervaren en hem David na gaan 

zingen. 

 

Israëls volk bestaat niet alleen uit schapen. Er zijn ook bokken en rammen bij. Ez. 34: 7. „Vette en 

sterke dieren die de goede weide afweiden, het overige vertrappen en het drinkwater troebel ma-

ken”. vs. 18. Dat zijn Israëls afvalligen. “Maar de doorsnee Israëlieten die hun hart niet verhar-

den, God niet verzoeken, die zich neerbuigen voor de HERE”, Ps. 95: 6, die mogen we tot de 

schapen rekenen, ook al kennen ze Christus nog niet als de Goede Herder. God zal hun dat eenmaal 

tonen. 

 

Als we het zo mogen zien, blijkt hier uit, dat dit een geestelijke gesteldheid is die aan de Wederge-

boorte voorafgaat. Er is zeker vertrouwen in de HERE, de God die zij uit de O.T. Schrift leren ken-

nen in Zijn majesteit en macht, maar tot diepere Geestes openbaring zijn zij nog niet gekomen. Zij 

moeten in alles geleid worden. Christus wordt nog niet gekend, daarvoor is meer nodig. Niettemin 

is er zeker beginsel van vertrouwen. Zij horen gaarne van het goede, willen Gods geboden houden, 

in het houden daarvan is groot loon, Ps. 19: 12, er is een spreken over de wonderen Gods, Ps. 78: 5-

8, een onderhouden van Gods getuigenissen. Veel van wat in Ps. 119 staat is toepasselijk op deze 

staat. En als zij ervan afwijken, voelen zij zich als een verloren schaap. vs. 176. 

 

Voor vele gelovigen gaat dit nog door. Zij betrachten Gods geboden en willen door Hem geleid 

worden. Zij hebben geen oog voor de verdere weg des heils en wat God daarop nog meer geeft, zij 

zijn nog schapen die geleid moeten worden. Voor hen is Ps. 23 dan ook een sterk sprekend woord. 

 

Als we verder geleid mogen zijn, geeft deze psalm ons nog meer aanleiding tot dank. Dan zien we 

dat we opgewassen zijn in de genade van onze Here Jezus en danken we dat God ook ons als een 

schaap heeft willen leiden, en dat we door Hem geleid zijn tot Hem in Wie we volmaakt zijn gesteld 

en Hij wat van het schaap zijn heeft vervangen door volle openbaring en kennis. 

 

Maar dan zullen we ons des te meer verheugen in het heil dat Israël en anderen van gelijke geestes-

gesteldheid beschoren is. 

 

Eenmaal zal, als Israël teruggekeerd is tot de Schaapskooi, Ps. 23 als een nationaal lied klinken. Het 

zal daarbuiten gehoord worden en - weerklank vinden over de hele aard. En veelvoudig zal het re-

frein zich herhalen: De HERE is mijn Herder.      P. 
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Is Christus een schepsel? 

No. 5. 

DE EERSTGEBORENE ONDER VELE BROEDEREN. 

Rom. 8: 29. 

 

De uitspraak „opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” is een positief bewijs 

voor de betekenis van het woord „eerstgeborene”. Hij die reeds de Eerstgeborene was van alle 

schepping en tevens die uit de doden, is hier de Eerstgeborene van een groep van heiligen, broeders. 

Het woord „eerstgeborene” heeft in sommige teksten niet de betekenis van in tijdelijke zin het eerst 

geboren zijn t.o.v. andere kinderen. Zo was Christus Maria’s eerstgeboren zoon wat tijd betreft en 

waren dat de eerstgeborenen in Egypte die stierven. Hebr. 11: 28. Maar dat is niet steeds het geval. 

Israël heet Gods eerstgeboren (volken) zoon. Ex. 4: 22. Het wordt zo genoemd, niet omdat er voor 

Israël geen andere volken waren, (men denke aan de Kanaänietische en andere volken in Abrams 

tijd), maar omdat het een verheven positie van God onder de volken ontvangen zou (en zal). 

 

Isaak werd tot eerstgeborene gesteld, al wordt die benaming nu niet gegeven. Zo ook Jakob. Evenzo 

krijgt Jozef de eerstgeboorte zegen. Gen. 49. Zij waren niet het eerst geboren, zij werden zo gesteld. 

 

In Deut. 21 vinden we een gedeelte dat ons hierin veel licht kan geven. We lezen daar in vs. 15-17: 

 

„Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate (d.i. voor getrokkene en ach-

teruitgestelde) en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben en de eerstgeborene 

van de gehate zal zijn, zo zal het gebeuren ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, 

dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde voor het aangezicht 

van de zoon der gehate die de eerstgeborene is, maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij 

kennen, gevende hem dubbele portie van alles wat bij hem zal worden gevonden want hij is het 

beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is zijn”. 

 

Hier hebben we een onweerlegbaar bewijs dat het woord „eerstgeborene” een tweevoudige beteke-

nis heeft: het eerstgeboren zijn t.o.v. andere kinderen en het erfgenaam zijn van een dubbel deel. 

Dat hield in een leiderspositie verkrijgen in de familie en het erven van twee derde van het bezit. 

 

De Mozaïsche wet verbood elk man en vader zijn tweede zoon tot eerstgeborene te stellen. Hier kan 

het woord niet de betekenis hebben van het naar de tijd het eerst geboren zijn, hier geeft het een 

leiderspositie, een voorrang aan, een stellen boven alle andere zonen èn naar bezit èn naar gezag. 

Het stellen in zodanige positie van een jongere zoon, omdat hij de zoon van een meer beminde 

vrouw was, was verboden. 

 

Ps. 89: 28 zegt duidelijk dat iemand gesteld kon worden tot eerstgeboren zoon. 

 

Hoewel Christus ook in letterlijke zin eerstgeboren zoon is van Maria, is Hij in figuurlijke zin 

Eerstgeborene van alle schepping en Eerstgeborene uit de doden. Hij is daartoe gesteld. Hier vervalt 

ten enenmale het tijdsbegrip, hier is het de positie die verkregen wordt. 

 

Zij die dit in Col. 1: 15 indragen en lezen dat Hij het eerst geschapen is, begaan een meervoudige 

fout. Ten eerste zien zij aan de parallel met vs. 18 voorbij. Daaruit blijkt dat Hij reeds bestond voor 

Hij eerstgeborene uit de doden werd. Zo moet Hij bestaan hebben voor Hij eerstgeborene van elke 

schepping werd. Ten tweede: Zij stellen geboren worden gelijk met scheppen. Maar Christus is niet 

geschapen tot eerstgeborene uit de doden, noch ook tot eerstgeborene van vele broederen. Col. 1: 15 
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kan dus niet op Zijn schepping (als die er geweest zou zijn) zien. Ten derde: Waar Hij er, volgens 

degenen die dat leren, eerst niet was, zou Hij uit God geboren moeten zijn. Scheppend geboren of 

barend geschapen. Dit stelt Hem dan op een lijn met andere schepselen en ontrooft Hem van Zijn 

middelaarschap dat men eerst al aangenomen heeft en waarbij Hij ook iets van God in Zich heeft. 

P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

DE VERBONDEN DIE DOOR GOD GESLOTEN WERDEN. 

1. Het verbond met Noach, zijn zaad en alle levende wezens. 

Dit verbond wordt vermeld in Gen. 6: 18 en 9: 9-16. Het is een onvoorwaardelijk verbond: Noach 

moet niets doen. Dit verbond omvat Gods belofte dat er geen vloed meer zou zijn om de aarde de 

verderven. 

 

Dit verbond is „eeuwig” (aionisch). 

De grondtekst gebruikt het woord „olam”, dat niet „eeuwigheid” betekent, Maar een lange periode 

der wereldgeschiedenis. Het overeenstemmende Griekse woord is „aioon”. Luk. 20: 34, 35 stelt 

„deze” aioon tegenover „die” aioon, d.i. de toekomende. Als men rekening houdt met al de gege-

vens der Schrift, omvat de verwerkelijking van Gods voornemen 5 aionen. (Zie DE TIJDEN DER 

EEUWEN door G. J. P. en Aanhangsel 1 van ons werk HET GODDELIJK VOORNEMEN.)  
We bevinden ons nu in de derde aioon, die Paulus de „boze” aioon noemt (Gal. 1: 4). De profeten 

van het O.T. spreken zeer veel over de opdracht van de natie Israël - op aarde - gedurende de toe-

komende aioon, die van het Koninkrijk. De volgende (vijfde) aioon is die van de nieuwe hemel en 

aarde (of nieuwe schepping) (Op. 21). Zie ook de voorstelling aan het einde van dit epistel. 

 

2. Het verbond met Abram. 

In Gen. 15: 18 lezen we: „Ten zelfden dage maakte de Here een verbond met Abram; zeggende: 

Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de ri-

vier Frath”. 

 

Abram heeft geen voorwaarde te vervullen. Geen aanduiding wordt gegeven aangaande de tijd. 

 

3. Het verbond met Abraham toen hij 99 jaar oud was. 

Verwijzende naar Gen. 17: 4-6 tekenen we de voornaamste punten op: 

“Gij zult tot een vader van menigte der volken worden”. “En ik zal u gans zeer vruchtbaar ma-

ken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen”. 
 

Geen voorwaarde moet vervuld worden. Dit verbond was reeds in Gen. 12: 1-3 aangekondigd. Het 

omvat ook de zegening van alle geslachten van het aardrijk in Abraham. Gen. 13: 15-17 leert ons 

zeer duidelijk dat de belofte het Land betreft, dat Abraham met zijn ogen zag en doorwandelde. De 

bezitting is aionisch, strekt zich dus uit tot de toekomende aioon. 

 

Volgens Gen. 13: 16; 15: 5; 22: 17; 26: 4 zal er een aards zaad en een hemels zaad zijn. In verband 

met dit laatste, wordt Abrahams geloof tot gerechtigheid gerekend. 

 

4. Het verbond met Abraham en zijn zaad. 

Gen. 17: 7-14 zegt: “En ik zal mijn verbond oprichten tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 

geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En ik zal u, en uw 

zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezit-

ting. Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in 
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hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen 

uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde  en mijn verbond zal zijn in ulieder 

vlees, tot een 

eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal be-

sneden worden, dezelve ziel zal uit hare volken uitgeroeid worden: hij heeft mijn verbond gebro-

ken.” 

 

De enige voorwaarde is de besnijdenis des vleses voor Abraham en zijn aardse zaad, ook in de toe-

komende aioon, als het het gehele land Kanaän zal bezitten. 

 

God belooft het gehele land Kanaän als aionische bezitting. Het verbond is aionisch, en blijft dus 

van kracht gedurende de toekomende aioon, als de belofte zal verwezenlijkt worden. 

Hetzelfde verbond wordt bevestigd t.o.v. Izak (Gen. 17: 19) en Jakob (Gen. 48: 4; Ex 6: 4 en vele 

andere Schriftplaatsen verwijzen er naar). 

 

Na het beproeven van Abrahams geloof worden die verbonden met Abraham bevestigd en nog 

nauwer bepaald: „Voorzeker zal ik u grotelijks zegenen, en uw zaad vermenigvuldigen, als de 

sterren des hemels, en als het zand, dat aan de oever der zee is; en uw zaad zal de poorten zijner 

vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde“ (Gen. 22: 

17, 18). Dit verbond zal „tot in de aioon” niet door God verbroken worden (Richt. 2:1). 

 

5. Het verbond met de kinderen Israëls toen God ze uit Egypteland voerde. 

In Ex. 19: 4-6 lezen we: „Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb; hoe ik u op 

vleugelen der arenden gedragen, en u tot mij gebracht Hebr. Nu dan, indien gij naarstiglijk mijn 

stem zult gehoorzamen, en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, 

want de hele aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.” 
 

Nadat Mozes al deze woorden had gesteld voor de oudsten van het volk, antwoordde al het volk 

gelijkelijk: „Al wat de Here gesproken heeft zullen wij doen”. (Ex. 19: 8 en 24: 3, 7). Na deze be-

lofte nam Mozes het bloed van jonge ossen, sprengde het op het volk en zei: “Ziet, dit is het bloed 

des Verbonds, hetwelk de Here met ulieden gemaakt heeft over al die woorden” (Ex. 24: 8 en He-

br. 9: 20). Dit verbond werd later vernieuwd (Deut. 29). 

 

Het is van groot belang er op te letten dat dit verbond geheel verschillend is van de vorige. Dit 

wordt uitdrukkelijk gezegd in Deut. 5: 2, 3: „De Here, onze God, heeft een verbond met ons ge-

maakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Here dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij, die 

hier heden allen levend zijn.” 

De volgende teksten verwijzen naar dit bijzonder verbond:  

Deut. 4: 13: „Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de tien woorden”. 

Jer. 31: 32: „Niet naar het verbond, dat ik met hunne vaderen gemaakt heb, ten dage als ik hunne 

hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben”. 
Zie ook Hebr. 8: 9. Gal. 4: 24: „Hetwelk dingen zijn, die een andere beduiding hebben; want deze 

zijn de twee verbonden, het een van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende”. 
 

Tussen het verbond met Abraham en dat van Sinaï (en het geven der wet) verliepen er 430 jaren 

(Gal. 3: 17). 

 

Nergens wordt gezegd dat het verbond van Sinaï aionisch is. 

 

6. Het verbond des vredes met Pinehas en zijn zaad. 

Pinehas, zoon van Eleazar, zoon van Aaron, de priester, had door zijn goddelijke ijver de kinderen 

Israëls van de afgoderij behouden. Daarom moest Mozes hem zeggen: „Zie, ik geef hem mijn ver-
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bond des vredes. En hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het verbond des eeuwigen (aionische) 

priesterdoms” (Num. 25: 12, 13). 

 

Er is dus sprake van een priesterschap dat de gehele toekomende aioon door zal duren. 

 

7. Het verbond met David. 

In 2 Sam. 23: 5 zegt David: „Nochtans heeft hij mij een eeuwig (aionisch) verbond gesteld”. En in 

Ps. 89 lezen we: „Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene; ik heb mijn knecht David 

gezworen: ik zal uw zaad tot in eeuwigheid (gedurende de duur van de aioon) bevestigen, en uw 

troon opbouwen van geslacht tot geslacht.” 

 

Al kunnen dergelijke profetieën een geestelijke vervulling hebben, dit belet niet dat er in de eerste 

plaats een letterlijke vervulling op aarde is. 

Dit toekomende koningschap wordt nog bevestigd door Schriftplaatsen zoals Jes. 55: 3, 4 (waar 

David een vorst en gebieder der volken genoemd wordt), Ezech. 34: 24 en 37: 24, 25. 

 

Dit verbond zal de Here niet ontheiligen, noch veranderen, zelfs als de kinderen van David de wet 

verlaten en de geboden niet houden. (Ps. 89: 35). 

 

8. Het nieuwe verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda. 

Vooral Jeremia spreekt ons over dit verbond in tegenstelling met het oude verbond met de kinderen 

Israëls gesloten toen God ze uit Egypteland voerde: „Ziet de dagen komen, spreekt de Here, dat ik 

met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken” (Jer. 31: 31). En 

hij voegt er aan toe: „Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken 

zal, spreekt de Here: Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven” (v. 

33 en Ezech. 36: 25, 26). 

 

Dit zal verwezenlijkt worden als het huis Israëls terug in zijn land gebracht zal zijn (Ezech. 36: 24, 

28; 37: 21, 22, 25). De Here zal hen een nieuw hart en een nieuwe geest geven en ze zullen in Gods 

inzettingen wandelen en zijn rechten bewaren en doen (Ezech. 36: 26, 27; 37 ; 24). 

 

Dit verbond, in overeenstemming met dat van Pinehas, zal een verbond van aionische vrede zijn 

(Jes. 55: 3; 61: 8; Jer. 32: 40; Ezech. 16 ; 60; 34: 25; 37: 26). Gods heiligdom (de tempel) zal tot aan 

het einde der aioon in hun midden zijn (Ezech. 37: 26; 41 tot 47). 

 

Laat ons nu bovenstaande samenvatten. 

 

Het blijkt dat al de verbonden met Abraham en zijn zaad, met Pinehas en David, en ook het nieuwe 

verbond met Israël en Juda elkaar aanvullen en dat de volle verwezenlijking der beloften in de toe-

komende aioon plaats zal hebben. Al kunnen vele dingen aangemerkt worden als voorstelling van 

geestelijke en hemelse werkelijkheden, toch moet men ook besluiten tot een aardse vervulling. Men 

lette b.v. op het volgende: 

 

Het gaat over het land dat Abraham bewoond had, Maar dat zal uitgebreid worden tot aan  

De Eufraat. 

 

Een menigte volken zullen onderworpen worden aan één hoofd. 

 

Er is sprake van de besnijdenis des vleses, van een priesterdom, van een tempel en van 

godsdienstige ceremoniën waarvan Ezechiël een nauwkeurige beschrijving geeft. 

 

Deze verbonden zijn aionisch en blijven dus bestaan tot op het einde der toekomende aioon. 
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Maar in contrast met deze groep verbonden, staat het niet-aionisch verbond dat gesloten werd toen 

het; volk Israël Egypte verliet, het verbond van Sinaï. Dit bijzonder, tijdelijk verbond wordt vervan-

gen door het nieuwe verbond, het verbond des vredes, dat ook de vorige aionische verbonden om-

vat. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 5. 

2. Ziel. (Vervolg). 

 

4. Ziel duidt de animale, de lichamelijke lusten en begeerten aan. 

 

Deut. 12: 15 spreekt „naar alle lust uwer ziel zult gij slachten en vlees eten”. De ziel heeft lust 

vlees te eten, vs. 20 en 14 :26. 1 Sam. 2: 16 . “De ziel verfoeit de begeerlijke spijs”. Job 33: 20.  

“De rechtvaardige eet tot verzadiging zijner ziel”. Spr. 13: 25 “Al de arbeid des mensen is voor 

zijn mond, nochtans wordt de begeerlijkheid niet verzadigd”. Zo luidt de St. Vert. in Pred. 6: 7. 

Het Hebr. heeft: wordt de ziel niet verzadigd. “De ziel van een hongerige die droomt dat hij eet, is 

bij het ontwaken ledig. Die van een dorstige begerig”. Jes. 29: 8. “Honden zijn sterk van ziel”; St. 

Vert. begeerte. Jes. 56: 11. Een eigenaardige Hebraïsme vinden we in Jes. 20. Daar is sprake van 

„reukballetjes”. De grondtekst heeft: „huizen der ziel”. 

 

Tot slot de opmerking: de grenzen tussen deze groep en groep twee zijn niet steeds precies aan te 

geven. Waar ziel de betekenis heeft van lichamelijke begeerte van iemand, hebben we het woord 

hier in de vierde groep geplaatst. 

 

5.Ziel duidt ook de geestelijke vermogens, de hogere uitingen, gevoelens en hartstochten aan. 

 

In Gen. 23: 8 zegt Abraham: “Is het met uw wil dat ik mijn dode begraaf”. Het Hebr. heeft hier 

voor wil, ziel. De ziel kan liefde hebben, Gen. 34: 3 en 8. angst, Gen. 42: 21.  De ziel heeft gemoed, 

d.i. gevoelens, Ex 23: 9, kan afkeer hebben, Lev. 26: 11, 15, kwelling, 26: 16, mistroostig worden, 

Num. 21: 4.  “De ziel bewaren”, betekent: in gedachten houden, Deut. 4: 9, hogere begeerte heb-

ben, 18: 6, 21: 14 (begeerte), 24: 15. De ziel kan matheid hebben, d.i. sombere gedachten, 28: 65. 

Mannen van bitter gemoed, Richt. 18: 25, zijn mannen bitter van ziel. Job was bitter bedroefd van 

ziel., Job 3: 20, had rouw der ziel, 14: 22 spreekt van een bittere ziel, 21: 25 en angst der ziel. 30: 

25. De ziel kan verschrikt zijn, Ps. 6: 4, kan zijn wens verkregen zien, 10: 3, kan voornemens heb-

ben, 11:3, gedachten vormen, 24: 3, roemen in de Here, 34: 3, blijdschap in Hem hebben, 35: 9, 

sterk naar Hem verlangen, 42: 2, 3, in zichzelf weeklagen, vs. 5 (zie ook vs. 6, 7 en 12), innerlijk 

verkwikt worden, 94: 19 enz. Ze kan wetenschap begeren, Spr. 2:10, liefelijke redenen zeer aan-

genaam vinden, 16: 24, wijze dingen bedenken, 23: 7. Ze kan ook overmoedig zijn, 28: 25, Hebr.: 

wijd van ziel. Ze kan vreugde in God hebben. Jes. 55: 2, milddadig gezind zijn, 58: 10a, enz. 

 

6. Ziel betekent vaak leven en wel in verschillend opzicht. 

 

God eist het door een moordenaar genomen leven van hem, Gen. 9: 5b. Lot moest zich haasten 

om zijns levens wil 19: 17, Hebr.: om zijner ziele wil. Rachels ziel ging uit, d.i. haar leven vloot 

weg; mogelijk verbloedde zij na de bevalling. De ziel zoeken = het leven zoeken te benemen Ex. 4: 

19. Ziel voor ziel = leven voor leven. Ex. 21: 23. De ziel des vleses is in het bloed, Lev. 17: 11a. 

D.i. het leven des vleses kan niet zonder bloed. De Gibeonieten vreesden voor hun leven, Hebr.: 

ziel, Joz. 9: 24. De uitblazing der ziel is, de uitblazing van de levensadem. Job 11: 20. God trekt de 

ziel uit is: God trekt de levensgeest terug 31: 30. Zo ook in Jer. 15: 9. 
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We wijzen in dit verband op de wisselende vertaling in de Statenbijbel. In 2 Sam. 1: 9 zegt Saul: 

mijn leven is nog gans in mij. Leven is hier in het Hebr.: ziel. Maar in 1 Kon. 17: 21 laat de St. 

Vert. Elia zeggen: Laat toch de ziel dezes kinds in hem wederkeren. Waarom deze inconsequentie? 

Ook in 1 Kon. 17 had ziel door leven vertaald moeten worden. De Nwe Vert. maakt zich aan de-

zelfde inconsequentie schuldig. 

 

7. Ziel duidt ook de mens aan; niet als een onsterfelijke ziel hebbend, maar als sterfelijk wezen, 

blootstaande aan de dood in allerlei vorm; hieruit kan hij verlost worden en daarmee zijn leven ver-

lengd. 

 

Abram wenst dat zijn ziel moge leven Gen. 12: 13. Men kan hier ook leren: opdat ik leve, maar al 

doet men dit, dan ligt er toch de gedachte in, dat die „ik” kan sterven. Zo ook Gen. 19: 19. Jakobs 

ziel bleef behouden in de strijd met de Engel, 32: 30. 

 

Bileam wenste dat zijn ziel stierve de dood der oprechten, Num. 23: 10. De verspieders moesten 

Rachab en haar familie van de dood redden, Joz. 2: 13 (onze zielen). Men kan zijn ziel versmaden 

tot de dood toe, Richt. 5: 18 (zijn leven dus wagen), zijn ziel wegwerpen, 9: 17. De ziel kan geroofd 

worden, Ps. 7: 3 of genomen, 31: 14; men kan zijn ziel bij het leven niet houden, Ps. 22: 30. Chris-

tus heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood, d.i. ontbloot tot de dood. Jes. 53: 10-12. De ziel der kin-

derkens schudt zich uit in de schoot der moeders, d.i., daarin blazen zij de laatste adem uit.  Zielen 

kunnen verdorven worden, Ez. 22: 27  Jona was geheel door water omgeven, tot de ziel toe. 

D.w.z. hij dacht te sterven. Jona 2:5. 

 

In al deze teksten en tevens in hier niet vermelde, zien we ’s mensen vergankelijkheid uitkomen. 

 

8. Ziel is de mens die uitgeroeid, verslagen of gedood kan worden, hetzij door God of door de 

mens zelf. 

 

Een ziel kan uit haar volken uitgeroeid worden, Gen. 17: 14, Ex. 12: 15, 19; 31: 14. Lev. 7: 20b, 

enz. Ruben wilde Jozef niet aan de ziel (St. Vert. leven) slaan, Gen. 37: 21  Zielen kunnen versla-

gen worden, Num. 35: 11 e.v. Joz. 10: 28 e.v. Het leven slaan is, de ziel slaan. Deut. 19:6, Jer. 40: 

14, 15. 

 

9. Ziel betekent ook: dood lichaam. 

 

Om een dood lichaam, Hebr.: om een ziel, mocht Israël zich geen insnijding maken. Lev. 19: 28. 

Over een dode, Hebr : een ziel mochten de priesters zich niet verontreinigen. Lev. 21: 1. Hij mocht 

ook bij geen dode lichamen komen: Hebr. dode zielen of zielen van doden. Lev. 21: 11. Ook de 

Nazireeër mocht dat niet. Num. 6: 6. 

 

10. Ten slotte betekent ziel de mens die naar het dodenrijk, het graf of een put gaat. 

 

Gij zult mijn ziel in de „hel”, Hebr. de sheool, het dodenrijk, niet verlaten, Uw Heilige zal geen 

verderving zien. De ziel is hier de hele persoon; de Heilige is daar van de tegenhanger. Ps. 16: 10. 

Gij hebt mijn ziel uit het graf (de sheool) opgevoerd. Ps. 30: 4. Ruk mijn ziel uit het onderste des 

grafs (der sheool). Ps. 86: 13. Wie zal zijn ziel van het graf (de sheool) bevrijden. Ps. 89: 49. De 

ziel van de „hel” is de ziel van het dodenrijk redden. Spr. 23: 14. De ziel kan in de groeve der ver-

tering komen, Jes. 38: 17 en in de stilte (n.1. van de dood) wonen. Ps. 94: 17 - Hiermee zijn de 

O.T. betekenissen nagegaan. 
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De Wedergeboorte 

No. 5. 

DE NATUUR DER WEDERGEBOORTE 

 

We zullen nu proberen na te gaan wat de natuur der wedergeboorte is. Dat is een moeilijke zaak 

want we moeten hierbij het werk Gods zien te beschouwen. En dat is steeds mysterieus. We kunnen 

er uit ons zelf niets van weten of het uitvinden noch door onderzoek in enig wetenschappelijk labo-

ratorium, noch door tests. Waar reeds het beeld dat we door de mens gebruikt worden om stoffelijke 

zaken of oog- is zeker de nieuwe geboorte niet aan te tonen. We weten er alleen iets van uit het 

Woord. Bij de beschouwing hiervan moeten we ons dan nog voor drie gevaren wachten. Het eerste 

is dat we onze gedachte beperken tot een enkel op zichzelf staand gegeven of tot een figuur waar-

onder de Geest deze zaak beschreven heeft. Het tweede is dat we de figuren niet vervleselijken. God 

gebruikt om geestelijke dingen te beschrijven telkens weer termen die oorspronkelijk door de mens 

gebruikt worden om stoffelijke zaken of oogmerken uit te drukken. Deze mogen niet als zodanig op 

het geestelijke overgedragen worden. Het derde is dat we moeten zien dat de wedergeboorte een 

mijlpaal van de weg des heils is en dat ze als zodanig niet het hoogste heil in Christus geeft. Er is 

nog veel meer. 

 

De natuur der wedergeboorte kan wellicht het best gezien worden door ze te vergelijken, d.i. over-

eenkomst en verschil na te gaan met wat plaats had toen Adam zondigde. 

 

De mens is een drieledig wezen. Beter: hij openbaart zich drieledig, n.1. in geest, ziel en lichaam. 1 

Thess. 5: 23. Achter deze drie ligt zijn diepere wezen verscholen want geest, ziel en lichaam zijn 

bezittingen van de kern van het wezen dat er achter ligt. Daarom staat er: Uw geheel oprechte geest 

en ziel en lichaam. Dit wezen openbaart zich door deze drie sferen heen als persoon of persoonlijk-

heid. 

 

Wat is er nu bij de zonde gebeurd? Geen van deze drie is verloren gegaan. Noch geest, noch ziel, 

noch lichaam hielden op te bestaan. Zeker, de mens zou stervende sterven, maar al wijst dit op een 

proces dat in de dood eindigde, daarom hielden geen van drieën al dadelijk op te bestaan. Wat deed 

de zonde dan. Dit: ze vervreemdde van het leven Gods. Ef. 4: 18. De zonde is een scheiding, een 

afsnijding. Evenals de verloren zoon dood was, afgesneden van zijn vader van huis en land, evenals 

een jonge weduwe die haar wellust volgt, gestorven is, 1 Tim. 5: 6, afgesneden van het hogere leven 

van God, zo werd de eerste mens van levende ziel van God afgesneden en daarmee een stervende 

ziel. Dood is dus afsnijding. Afsnijding van de levensbron, een bij de bron afgedamde stroom, een 

Jordaan die wel leegvloeit maar geen water van Boven meer krijgt, een uitdrogend meer dat geen 

regen meer ontvangt. 

 

Wat plaats vond bij de val was geen vernietiging van enig deel van ’s mensen drievoudig wezen 

maar een bederf ervan, een omslaan in een andere richting. De krachten die met en in God moesten 

samenwerken tot het doel dat God de mens gesteld had, keerden zich nu tegen God. De geest ver-

vreemdde van Hem en het verstand werd verduisterd, de ziel die zich in Hem moest verheugen, 

kreeg tegenzin aan Hem, het lichaam dat een welbehaaglijk offer moest zijn, werd in de dienst ge-

steld van de lusten en begeerlijkheden der ziel. Zo doende werd de zonde, die tevens doelmissing 

was, ongerechtigheid, wetteloosheid. Een machine werkt alleen dan goed als de raderen in elkaar 

grijpen en elk ervan de beweging maakt die de bouwer zich heeft ingedacht. Als dit niet gebeurt, 

blijft de machine de machine maar beantwoordt niet aan het doel en kan vaak ongelukken te weeg 

brengen.             P. 
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De Brits-Israëlleer 

No. 5. 

Ook bij de Profeten wier boeken ons bewaard zijn gebleven en die vanaf Uzzia, koning van Juda, en 

Jerobeam (II), koning van Israël tot na de Ballingschap zijn opgetreden, d.i. gedurende ongeveer 

300 jaar, vinden we de twee Rijken apart vermeld. In tijdrekenkundige volgorde noemen we Hosea 

en Micha; deze zijn uit de eerste periode, d.w.z. vanaf Uzzia tot Hiskia; Jeremia en Joël, deze zijn 

uit de tweede periode, d.i. omstreeks de Ballingschap; Zacharia en Maleachi, deze zijn uit de derde, 

die na de Ballingschap. We noemden hier alleen die welke we voor dit werkje zullen bespreken; de 

andere kan men vinden in onze uitgave Uit Israëls Profetie. 

 

Hosea profeteert tegen het Noordelijke Rijk. Hij noemt dit vaak Efraïm, naar de voornaamste stam 

ervan en vermeldt deze stamnaam meer dan alle andere Profeten samen (37 maal). Hij spreekt ech-

ter ook over Juda (4: 15; 5: 5, 13; 6: 4, 11; 8: 14; 10: 11; 12: 1, 3) of over het Huis Juda (1: 7; 5: 

14). 

 

Amos, de herder uit Tekoa, gelegen in Juda (7: 12), is Hosea’s tijdgenoot geweest en werd geroepen 

tegen Israël, het Noorderrijk, te profeteren (7: 14, 15). Evenals Hosea spreekt hij ook het oordeel 

over Juda uit (2: 4, 5). 

 

Jesaja profeteert bijzonder tegen Juda (1: 1) maar het andere Rijk, ook door hem Efraïm genoemd, 

hoort mede zijn oordeel (7: 8; 17 ; 3; 28: 1-4). 

 

Micha heeft een profetie voor Samaria en Jeruzalem, dat is voor het Noordelijke en het Zuidelijke 

Rijk (1: 1, zie ook vs. 5). 

 

Jeremia profeteert eveneens het oordeel tegen Juda, maar vermeldt naast het Huis van Juda dat van 

Israël (5: 11; 10: 10, 17). Over beide zullen echter ook zegeningen komen (30: 3; 31: 27, 31; 33 ; 

14). 

 

Joël is profeet voor Juda (3: 1, 18, 20), maar als we in de „Kinderen Israëls” het Noorderrijk mogen 

zien (3: 16), heeft zijn woord betekenis voor geheel Israël. 

 

Zacharia spreekt niet alleen over Juda (1: 19, 21; 2: 2; 9: 7, 13; 10: 14; 12: 2, 7; 14: 14, 21) of het 

Huis van Juda (8 ; 13, 15, 19; 10: 3, 6; 12: 4), maar noemt ook daarnaast het Huis Israël (8: 13). Dit 

noemt hij ook Efraïm (9 ; 1). 

 

Maleachi spreekt over Juda (2: 11, 15; 3: 4), maar zijn last is tot Israël (1: 1). Beide worden ge-

noemd in 2: 11. 

 

Uit dit korte overzicht blijkt dat beide Rijken telkens weer apart worden vermeld. Hun oordeel is in 

wezen hetzelfde. Het lot van het Efraïm-rijk werd reeds voorzegd onder zijn eerste koning Jerobe-

am door de profeet Ahia, die tot Jerobeams vrouw zeide dat de Here Israël - het Noordelijke Rijk - 

uit zijn land zou rukken en het volk verstrooien op gene zijde der rivier (de Eufraat). 1 Kon. 14: 15. 

En ten tijde van Manasse zeiden de profeten dat de Here ook over Jeruzalem en Juda het meetsnoer 

van Samaria zou trekken en mede Juda ten roof en plundering zou worden. 2 Kon. 21: 10-15. We 

vinden het oordeel over beiden samengevat in 2 Kon. 17: 18 en 19: „Daarom vertoornde zich de 

Here over Israël (het Noorderrijk), dat Hij ze weg deed van Zijn aangezicht; daar bleef niets over 

behalve de stam van Juda alleen. Zelfs hield Juda de geboden des Heren huns Gods niet, maar 

zij wandelden in de inzettingen Israëls die zij gemaakt hadden. Zo verwierp de Here het hele zaad 

Israëls en verdrukte ze en gaf ze in de hand der rovers totdat Hij ze van Zijn aangezicht wegge-

worpen had”. 
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! 

 

De vraag is nu of de ommekeer, het schenken der zegeningen voor beide Rijken verschillend is. 

M.a.w. of Efraïm - Israël een voorsprong zou krijgen op Juda - Israël en of het eerste nu reeds het 

heil van het Nieuwe Verbond ervaart. Als dit zo is, dan heeft de Brits-Israëlleer gelijk; zo niet, dan 

valt ze. Dit willen we in het verdere van dit werkje bekijken. 

We komen nu tot het N.T. Zien we daar nu ook de onderscheiding Juda - Israël? We gaan de gege-

vens in dezen na. 

De Leidsman zou uit het Volk Israël komen. Mt. 2: 6. Jozef moest weer terug naar het Land Israëls. 

Mt. 2 ; 20, 21. Christus, die in hoofdzaak in Galilea optrad, zei van de hoofdman te Kapernaüm, dat 

hij zo’n groot geloof als deze had zelfs in Israël niet gevonden had. Mt. 8: 10; Lk. 7: 9. Hij zond 

Zijn discipelen uit naar de steden Israëls, Mt. 10:6. Men stond verslagen over zijn genezingen, zo 

iets was in Israël nog nooit gezien. Mt. 9: 33. 

Zacharias spreekt van het opnemen van Zijn knecht Israël, Lk. 1: 54 en gaat terug tot de beloften 

aan Abraham en diens zaad gedaan. Deze betreffen geheel Israël. Johannes de Doper kwam voor 

Israël. Lk. 1: 80. Simeon verwacht de vertroosting van Israël. Lk. 2: 23 en zegt dat de Christus is 

gekomen tot heerlijkheid van Israël, vs. 32 en daarvoor een val of opstanding zal zijn, vs. 34. De 

Emmaüsgangers hoopten dat Jezus de Nazarener Israël zou verlossen. Lk. 24: 21. 

Door de doop werd Christus aan Israël geopenbaard. Joh. 3: 10. 

De discipelen vragen of de Here weldra het Koninkrijk aan Israël zou oprichten. Hand. 1: 6. Zie ook 

vs. 10 en 5: 31. 

In Rom. 9: 27 citeert Paulus een woord van Jes. 10: 22 en 23. Jesaja spreekt daar over Israël als het 

Huis Jakobs, vs. 20. Dit betreft hier Israël in al zijn stammen. En over dit Israël heeft Rom. 9: 31 het 

ook. In Rom. 10: 1 bidt Paulus voor Israël. Is dit alleen Juda - Israël of alleen Efraïm - Israël. Voor 

ons is dit „gans Israël”, zoals blijkt uit vs. 19. Daarin toch citeert de Apostel een woord van Mozes 

en deze sprak tot het lang nog niet gesplitste Israël. Zo ook in Rom. 9: 23, waar Paulus Jes. 65: 2 

aanhaalt. En in Rom. 11, het klassieke schone Rom. 11 heeft hij toch zeker ook het gehele volk in 

het oog. Christus is immers de hope Israëls, Hand. 28: 20 en niet alleen voor Juda of Efraïm - Israël. 

Het zijn de 12 geslachten Israëls van Mt. 19: 28; Lk. 22: 30. 

Petrus spreekt Israël hiermee aan, Hand. 2: 36, het is „het hele Huis Israëls”, 

Het Huis Israëls is in het N.T. steeds „gans Israël”. In de Evangeliën vindt men deze term in Mt. 10: 

6 en 15: 24. Dat hiermee de 12 stammen werden aangeduid blijk uit Hand. 7: 42, waar Amos 5: 25-

27 en deze naar de woestijnreis die toch zeker niet door twee noch door tien, maar door alle twaalf 

stammen is gedaan. 

In Hebr. 8: 8 en 10 vinden we het citaat uit Jer. 31: 31 en 33. In Jer. 31: 31 en Hebr. 8: 8 is het Huis 

Israël alleen het Noorderrijk maar in 31: 33 en 8: 10 verenigt de Geest beide tot de oude staat van 

het ene Israël zoals het in de toekomst weer zal zijn. 

Nu vatten we al het bovenstaande samen. 

Vanaf de scheuring van het rijk wordt de naam Israël vaak beperkt tot het Noorderrijk. De Boeken 

der Koningen en der Kronieken zijn hiervoor het bewijs. Ook de Profeten. Oordeel en straf komt 

over het Huis Israël en het Huis Juda. Maar ook zegening. In het N.T. zijn deze onderscheidingen 

weggevallen. Daarin gaat het over geheel Israël dat in zijn totaal, d.w.z. naar al zijn stammen, in het 

land woonde. Niet massaal. Alle stammen waren echter vertegenwoordigd. Bijzonder het Johannes-

evangelie noemt ze Joden, ook al zijn ze geen Judaieten. Het door de Brits-Israëlleer tot volkomen 

scheiding doorgetrokken onderscheid is met het N.T. voor ogen niet houdbaar en is de eerste afbui-

ging die tot verkeerde conclusies heeft geleid „Geheel Israël” zal behouden worden door de komst 

des Verlossers, Israëls Koning, uit Sion. Niet anders. Niet eerder.     P. 
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Uit de Schriften 

       

DEEL XXV No. 6 JUNI 1953 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 6. 

DE GOEDE HERDER, 

    Ik ben de goede Herder. Joh, 10: 11 

 

Hij die in Ezech. 34 betuigt dat Hij Zijn schapen zal weiden (vs. 14), is tot in de mensenwereld 

neergedaald als Christus de Here en betuigt op aarde: Ik ben de goede Herder. 

 

Een goede Oosterse herder moest aan enige eisen voldoen. Hij moest de kudde voorgaan, weide 

voor haar opsporen, er op letten dat de schapen hem volgden, ze zoeken als ze afgedwaald waren, - 

zo nodig steile hellingen beklimmen of in diepe kloven afdalen om het verlorene te zoeken en het 

terug te dragen - de lammeren, vooral als ze ’s avonds moe waren, in zijn armen naar de stal dragen, 

dan 's nachts waken opdat er geen dieven kwamen, ja zijn leven wagen in een strijd met leeuw of 

beer. 

 

Christus is geestelijk de goede Herder. Hij kent Zijn schapen, roept elk bij name (Joh. 10: 3) en leidt 

hen in grazige weiden aan stille wateren d.i. versterkt de kleinen die in Hem geloven met de spijze 

van het Woord en de drank van de Geest. Hij gaat ze voor, zij hebben slechts te volgen. Hij weidt ze 

en voorziet hen van alles wat zij nodig hebben. In zijn omwandeling gaf Hij ze naast geestelijke 

spijze zelfs stoffelijk levensonderhoud omdat Hij met grote innerlijke barmhartigheid bewogen was. 

 

Maar er is meer. Hij stelde niet alleen zijn leven voor de schapen - dit deed David ook - maar Hij 

legde uit vrije beweging Zijn leven af om daarmee de grote „wolf” een dusdanige slag toe te bren-

gen dat zijn kop vermorzeld werd en er volkomen veiligheid zou ontstaan. Daarna nam Hij het weer 

aan. Joh. 10: 17, 18. Van toen af was Hij de grote Herder der schapen, Hebr. 13: 20. en overtrof Hij 

alle andere geestelijke herders, zodat Hij werd de overste Herder. 1 Petr. 5: 4. Onder Hem kan nu 

een David Israëls herder zijn en verder kunnen andere geestelijke leidslieden, die andere volken 

leiden, onder Hem dienen. Onder Hem kunnen Zijn apostelen stamhoofden zijn en de overwinnaars 

hoofden van een of meer steden. Want God heeft deze wereld lief. Hij ziet haar nood en ellende, 

haar verlorenheid, haar afdwalingen. En Hij maakt alles gereed om de mensheid, ja de gehele 

schepping, te leiden in de effen banen van gerechtigheid, waarheid en vrede. Daarbij schakelt Hij 

vele andere herders in - de uitverkorenen - en in het diepst van het hart verwacht de schepping en 

daarmee ook de mensenwereld Openbaring van de zonen Gods. (Rom. 8). 

 

Ik ben de goede Herder. Vele gelovigen staan oudtestamentisch. Zij zien op tot de HERE die Zich 

in Zijn majesteit en heerlijkheid in het O.T. openbaart en verblijden zich in Hem. Maar zij kwamen 

er nog niet toe goed te zien dat deze majesteitelijke HERE zich ontledigd heeft en de mensen gelijk 

is geworden. Zeker, zij geloven het feit, daar schort het niet aan. Maar de volle overgave aan Hem 

die gekomen is om te zoeken en te behouden wat verloren is, is er nog niet. Dikwijls is dit omdat 

Hij door een dogma verkeerd wordt voorgesteld of dat de predikers Hem niet genoegzaam in Zijn 

schoonheid en beminnelijkheid aan de hoorders voorstellen. Dikwijls is het de innerlijke schroom 

voor Christus’ heiligheid die overwonnen moet worden, het gevoel van onwaardigheid door de zon-

de. Dit alles moet de goede Herder ook overwinnen. Daarom roept Hij ze bij name en leidt ze uit, 

uit hun bevangenheid, uit hun schroom, uit hun vrees, uit hun zonden, uit hun traditie. Bij sommi-

gen gaat dit moeilijk. Die moeten uitgedreven worden, vs. 4. In het Grieks staat als het ware: uit-

geworpen (zelfde woord van Joh. 9: 35 - de Farizeeën wierpen de blindgeborene uit), met kracht 
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uitgedreven uit wat belemmert en dan gaat Hij hun voor. 

 

Wat een werk moet de HERE toch aan ons, mensenkinderen, doen. De hele Bijbel spreekt ervan. In 

allerlei toonaarden laat Hij Zijn stem klinken, in allerlei beeld tekent Hij ons Zijn heil, met allerlei 

drang werkt Hij op ons in. We zijn zo hardleers. Opvoeding, traditie en bovenal onze oude natuur 

binden ons. Daaruit moeten we uitgedreven worden en na onze bekering tot God als beginstadium 

tot de goede Herder komen. Zeker, we behoeven direct niet in al Zijn verborgenheid te worden in-

geleid - het schaap kent de herder alleen door ervaring - maar één ding is nodig: we moeten ons als 

mens voor de Zoon des mensen stellen en in Hem de ware mens her- en erkennen die ons ten her-

der, dan ten vriend, dan ten verlosser en behouder, dan ten verheerlijker wil zijn. 

 

Er zijn ook gelovigen die ineens tot de goede Herder komen. Zij getuigen dan met blijdschap van 

Zijn liefde en goedheid en maken dikwijls vele andere nog zoekenden of schuchteren jaloers. Dat 

zijn zij die dadelijk komen als de Herder hen bij name - genade is particulier - roept. Zij kennen 

Zijn stem en vertrouwen zich aan Hem toe. „Ik ben de goede Herder en Ik ken de mijnen en word 

van de mijnen gekend”. vs. 14. 

 

De goede Herder - de grote Herder - de overste Herder. Drie benamingen om Christus’ werk te 

openbaren. De goede Herder in Zijn toeleiding en weiding, de grote Herder in Zijn overgave in de 

dood om de komst van het blijvende leven te bewerken en de Boze te overwinnen, de overste Her-

der om te doen zien dat men kan opwassen in Hem en mede door Hem gesteld kan worden als gees-

telijke leider voor anderen, hier in beginsel, eenmaal in volle doorwerking. 

 

Hoe teder klinkt het woord uit Jes. 40: 11: „Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder, Hij zal de 

lammerkens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtkens 

leiden”. Laat dit woord ons met vernieuwde kracht toespreken. Niet omdat we nog een schaap Zij-

ner weide zijn - de Here moge ons verder geleid hebben en we mogen opgewassen zijn - maar om-

dat daarin dat diepe innig warme lied der liefde ons weer toe klinkt, dat we in het beginstadium van 

ons dieper geestelijk leven hebben vernomen. Maar nu kunnen we de tonen ervan onderscheiden. 

Ons geestelijk oor is geoefend, we horen niet alleen het thema, maar zien het telkens duidelijker 

uitgewerkt, we gevoelen dat het een oratorium is, dat steeds machtiger wordt en aanzwelt. En we 

moeten er in mee zingen, omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort en de weerklank niet kan uit-

blijven. Het begon met: de HERE, toen werd het de Here is mijn Herder, toen werd Hij de grote 

Herder, toen de overste Herder en toen werd het nog groter en grootser: een liefde die de kennis te 

boven gaat. En zo worden we - het is hier slechts bij ogenblikken, maar eenmaal zal het zijn in vol-

maaktheid - vervuld tot al de volheid Gods.        P. 

 

Is Christus een schepsel? 

No. 6. 

DE ENIGGEBOREN ZOON GODS 

 

Vanaf Arius’ dagen, ongeveer 3 eeuwen na Christus’ geboorte, zijn er verdedigers geweest van de 

leer dat Christus een schepsel is. Zij beriepen en beroepen er zich op dat er staat dat Christus de 

eniggeboren Zoon van God is. Joh, 1: 14 en 18; 3: 16 en 18; 1 Joh. 4: 9. Arius zei: Als de Vader de 

Zoon verwekte, dan heeft Deze een begin gehad. Er was dus een tijd dat Hij er niet was. Dus is Hij 

een schepsel. Dit berust op de verkeerde uitlegging van de woorden dat Christus de eniggeboren 

Zoon van de Vader is. 

 

De Schrift spreekt nergens dat Christus eniggeboren Zoon van God is t.o.v. Zijn bestaan noch t.o.v. 

Zijn menselijke geboorte. Bovendien betekent het Griekse woord “monogènes” niet; eniggeborene. 



Uit de Schriften 1953 Pagina 54 
 

Dit blijkt uit Hebr. 11 ; 17; daar wordt Izaak Abrahams eniggeborene genoemd. Ismaël en Ketura’s 

zonen die er ook waren worden t.o.v. deze term gerekend als niet bestaande. Nu heten de engelen 

ook zonen Gods, Gen. 6 ; 2; Job 1: 6; 2: 1; 38: 7 (vertaald door kinderen Gods). God heeft dus meer 

zonen; dit zijn geschapen zonen. Nochtans heet Christus Gods eniggeboren Zoon. 

 

Laten we dit niet nemen omdat volgens Athanasius God Christus “eeuwig genereert”. Dit hele leer-

stuk dat in de Christelijke dogmatieken is overgegaan, is een grove misvatting en stelt de Zoon 

eeuwig in een ondergeordende positie want als Vader is God eer dan de Zoon. 

 

Hoe dan? We zullen deze term moeten zien als een term die de grote liefde van God tot de Zoon 

uitdrukt. 

 

Izaak was Abrahams eniggeboren zoon, d.v. de zoon waarop al zijn liefde geconcentreerd was, zijn 

dierbare, ja dierbaarste zoon. Zo is Christus Gods eniggeboren Zoon, Hij is de Zoon Zijner liefde, 

zoals Col. 1: 14 dit omschrijft. Het is een term waarmee de grootste en tederste liefde wordt uitge-

drukt, Gods ,.heilig Kind”, Hand. 4: 27. De term „eniggeborene” drukt daarom niet uit dat Christus 

eerst niet bestond en later geschapen is, maar zegt ons wat de Zoon Gods voor de Vader is. Hebr. 

11: 17 bewijst dit menen we. Wat Izaak was voor Abraham, is in nog veel diepere en hogere zin 

Christus voor God, Zijn innig beminde Zoon, de Zoon Zijner meest intense liefde. 

 

Na deze uiteenzettingen willen we het geheel nogmaals overzien en aanvullen. 

 

De term: Eerstgeborene wijst bij Christus op de positie waarin Hij staat, hetzij t.o.v. elke andere 

schepping, hetzij t.o.v. de doden, hetzij t.o.v. een groep heilige broeders. Het Eerstgeborene-zijn uit 

de doden stelt Hem apart. Hij is hunner niet een naar Zijn afstamming uit Adam, is geen loot van 

diens stam. Hoewel mens geworden, is Zijn Ik uit de hemel. Daarbij stelt God Hem in de positie 

van Eerstgeborene wegens Zijn opstanding. Hij had t.o.v. Zijn opstanding een voorbestaan als de 

mens Jezus in de dagen Zijns vleses. Zo heeft Hij ook een voorbestaan t.o.v. het Eerstgeborene-van- 

alle-schepping zijn. Voordien was Hij Beeld Gods. 

 

Men zal bij dieper nadenken zeggen: Goed, Christus Is mens geworden en heeft als zodanig gele-

den, kan Hij nu ook geen schepsel zijn geworden, pas dan loopt toch de parallel zuiver. 

 

We zouden het zo willen stellen. Zoals Hij uit het God- zijn getransformeerd, innerlijk omgezet 

werd tot mens, zo is Hij uit het Gods-Beeld-zijn omgevormd tot Degene in Wie alles geschapen is. 

Men lette er op dat Col. 1: 16a niet heeft “Want door Hem zijn alle dingen geschapen” maar: „in 

Hem”. De St. Vert. is hier onjuist, de Nwe. Vert. en die van Canisius juist, zij hebben “in”. In Hem 

is alles geschapen. Dus bestond Hij voordat dit geschiedde. Hier is niet Hij creatuur-schepsel-

geworden maar is het creatuurlijke in Hem ingelegd. Daarop kan Jes. 43: 10 wijzen in zijn uit-

spraak: „Voor mij is geen God geformeerd”. “Dit “formeren” is in wezen een omvormen. Door 

omvorming van het een wordt het ander. God formeerde de mens uit het stof der aarde. Hij Vormde 

de stof om tot mens. Jeremia werd geformeerd in zijns moeders schoot; haar lichaamssubstantie 

werd omgevormd tot het kind dat tot Jeremia uitgroeide. Zo ook werd God geformeerd, omge-

vormd. Maar dit is steeds weer het verschil bij Christus. Hij werd uit Zichzelf omgevormd. Er werd 

niet iets anders tot Hem geformeerd, maar die formeringen die omvormingen hadden in Hem zelf 

plaats. IN Hem is alles geschapen. Hij zelf is omgevormd. Hij zelf is in wezen God boven allen te 

prijzen, Rom. 9: 5. Maar wat bij God (de Vader) niet kan gebeuren, kan bij God (de Zoon) wel: 

omvorming, scheppen in Hem. En dat opdat door Hem alle dingen geschapen zouden kunnen wor-

den. 
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Als we het geheel nu in schema brengen krijgen we het volgende: 

 

1. Beeld Gods - Jahweh. Deze wordt: 

2. Geformeerde God - in Hem alles geschapen. De Logos. Deze wordt: 

3. Schepper aller dingen. 

    Door Hem alles geschapen. 

    Gesteld tot Eerstgeborene aller schepping. 

 

1. Beeld Gods - Jahweh - de geformeerde God - de Logos - de Eerstgeborene der creaturen 

wordt: 

2. De mens Jezus Christus. Het Woord (de Logos) wordt vlees. Deze wordt: 

       3. Behouder en Verzoener aller dingen. Door het bloed des kruises. Gesteld tot Eerstgeborene 

          uit de doden.  

 

 In wezen is Hij God. Maar Hij doorloopt verschillende stadia, trappen van omvorming, van indaling 

en opstijging. Zijn wezen verandert niet maar Hij wordt omgevormd door de dingen die God (en 

tevens Hem) verheerlijken. Blijft de Vader er boven verheven, de Zoon kan in de omvorming in-

dalen. De Binder, de Omvormer tussen deze is de Geest. Het ingaan in de omvorming is om te 

scheppen en te herscheppen. Na dit gedaan te hebben keert de Zoon tot de ware wezens- staat terug. 

Als zodanig is Hij de Eerste en de Laatste, de Jahweh die in het O.T. verscheen, de Almachtige, in 

een woord: God te prijzen boven alles. 

 

De dogmatiek spreekt van de eeuwige generatie van de Zoon. Dit is, hoe goed ook bedoeld, in we-

zen Christus neerhalen. Christus wordt niet eeuwig gegenereerd, voortgebracht. Hij is in wezen 

Beeld Gods. God en Zijn Beeld zijn niet te scheiden. Het Beeld Gods is altijd de uitdrukking van 

Zijn Wezen. Dit mogen we geen generatie noemen. Hebr. 1 leert anders. Christus heet daar het af-

schijnsel (uitstraling) van Zijn heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid (de 

uitbeelding van Zijn Wezen). Hij wordt eerst Zoon door zekere omvorming of ontlediging. Zo zou 

men Hem Zoon kunnen noemen toen Hij geformeerde God en in Hem alles geschapen werd, toen 

Hij Zich ontledigde en mens werd. Maar dit alles neemt niet weg dat Hij tot de Godheid behoort. 

Hij is geen schepsel. Absoluut niet. Hij is God boven alles. Alle Goddelijke titels en benamingen 

zijn mede de Zijne. 

 

Hoe heerlijk als we met Ps. 48 mogen zeggen: Deze God - en deze psalm ziet Hem als HERE. als 

Jahweh, op de berg Zijner heiligheid, in Sion de stad des groten Konings - is onze God. Hij zal ons 

geleiden. En dat niet alleen tot de dood toe, maar daardoor heen en daarna. Gelukkig als we mogen 

geloven dat Hij God de HERE is, Jahweh, die zeer te prijzen is en wiens grootheid ondoorgronde-

lijk is. Deze HERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Hij is nabij allen die 

Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Ps. 145. 

 

Laten we Christus niet verlagen tot een schepsel. Zelfs het schepsel Christus zou ons nooit gegeven 

kunnen hebben wat de HERE Christus ons toebrengt. Hij zegt: “Ik, Ik ben de HERE en daar is geen 

Heiland behalve Mij”. Jes. 43: 11.         P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

 

We moeten nu de kenmerken van dit „oude verbond” onderzoeken en nagaan waarin het van de 

andere verschilt. 

 

Allereerst, zoals we reeds opmerkten, werd het 430 jaren na dat van Abraham gesloten en betrof 
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het, het volk Israël na zijn uittocht uit Egypte. De andere verbonden spraken niet van voorwaarden 

die zouden vervuld moeten worden (behalve de besnijdenis) opdat de beloften zich zouden verwer-

kelijken. De vervulling is dus zeker. Maar het Sinaitische verbond eiste van de zonen Israëls te luis-

teren naar Gods stem, het houden van het verbond, het waarnemen der geboden. 

 

Lev. 26: 14-39 maakt het duidelijk wat er zou gebeuren als ze de woorden Gods niet zouden ge-

hoorzamen, de wetten zouden verachten, als hun ziel van Gods rechten zou walgen en zijn verbond 

verbreken. De vervulling hing dus af van hun gedrag. 

 

De andere verbonden, en in het bijzonder het nieuwe verbond, legden de nadruk op wat God zou 

doen, dus op zijn genade, Het Sinaitische verbond sprak niet over een werking Gods. Mozes gaf 

slechts een lijst van wat de Here van hen verlangde. 

 

Wat deden nu de kinderen Israëls? Hun onmacht erkennen? Neen, het hele volk antwoordde: „Al 

wat de Here gesproken heeft, zullen we doen”. Door dit verbond nam Israël op zich alles te vol-

brengen, blijkbaar zonder op God te steunen. 

 

Nu moeten we ook onderzoeken of het nieuwe verbond waarover Jeremia handelt, hetzelfde ver-

bond is als dat in het N.T. vermeld wordt. 

 

We vinden de uitdrukking „nieuw verbond” in de volgende Schriftplaatsen: Mat. 26: 28 (en over-

eenstemmende plaatsen Mark. 14: 24; Luk. 22: 20); 1 Kor. 11: 25; 2 Kor. 3: 6; Hebr. 8: 8; 9: 15; 12: 

24. De volgende teksten, die ook over een verbond spreken, moeten ook in aanmerking genomen 

worden; Rom. 11: 22; Gal. 4: 24; Hebr. 7: 22; 8: 6, 10; 10: 16, 29; 13: 20. 

 

Het is duidelijk dat al de teksten uit de brief aan de Hebreeën hetzelfde verbond betreffen, het aio-

nisch verbond (Hebr. 13: 20), en dat het gaat over hetzelfde verbond waarover Jeremia handelt. 

Aangezien deze brief aan Hebreeën gericht is, is er goede overeenstemming met de woorden van 

Jeremia, die zegt dat het gesloten wordt met het huis van Israël en het huis van Juda. 

 

Voor wat betreft het nieuwe verbond van Mat. 26: 28 lezen we dat het gesloten werd door de Here, 

in zijn bloed.  

Het bloed van het nieuwe verbond werd gestort op Golgotha. De Griekse tekst van Hebr. 8: 8 (aan-

haling van Jer. 31) toont, door het gebruik van het werkwoord „sunteleö”, dat dit verbond pa ten 

volle verwezenlijkt wordt wanneer het huis van Israël en het huis Ian Juda weer Gods volk zullen 

vormen. 

Het is dus hetzelfde verbond als dat van de brief aan de Hebreeën. Het oude verbond werd gemaakt 

“ten dage, als ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden” (Hebr. 8: 9), dus bij het 

eerste Pascha, terwijl het nieuwe verbond gesloten werd bij het Pascha waar het Lam Gods geofferd 

werd (Mat. 26: 17-20). Luk. 22: 20 zegt ons dat de drinkbeker, na de maaltijd, het bloed van het 

nieuwe verbond voorstelde. Het was de derde drinkbeker van het Joodse Pascha, de „drinkbeker der 

dankzegging” van 1 Kor. 10: 16. Alle aanwezigen waren Joden, want geen onbesnedene mocht aan 

dit feest deelnemen (Ex. 12: 43-49). Het evangelie van Johannes, vooral gericht tot niet-joden, 

maakt geen melding van het nieuwe verbond. 

 

Laat ons nu de brieven van Paulus nagaan. Rom. 11: 27 is een aanhaling van Jer. 31: 34 en spreekt 

over Israël. Het betreft dus nog steeds hetzelfde nieuwe verbond met het huis van Israël en het huis 

van Juda. In 1 Kor. 11: 25 haalt de apostel de woorden aan van Luk. 22: 20 en verwijst dus ook naar 

het Joodse Pascha en hetzelfde verbond. Hij spreekt in dit schriftdeel tot Christen-Joden zoals 1 

Kor. 10: 1-5 het duidelijk maakt. 
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Er blijft dan nog alleen over 2 Kor. 3: 6, waar het contrast tussen de „letters op stenen gegraveerd” 

(de bediening des doods van Mozes) en de brief van Christus (de bediening des Geestes), ons toont 

dat het ook hier over hetzelfde verbond gaat, tegenover het oude Sinaitische verbond. 

 

Men kan dus zonder aarzelen besluiten dat het N.T. steeds over het nieuwe verbond met het huis 

van Israël en met het huis van Juda spreekt, dat zijn volle uitwerking zal krijgen gedurende de toe-

komende aioon van het Koninkrijk op aarde. 

 

We zien dus dat er hier een grote moeilijkheid is voor de overgeleverde opvatting, volgens dewelke 

het nieuwe verbond de „Kerk” en niet Israël betreft, Aangezien het nieuwe verbond waarvan O.T. 

en N.T. spreken alleen gesloten wordt met het huis van Israël en met het huis van Juda. Deze moei-

lijkheid probeert men te overwinnen door de Schrift te „vergeestelijken”, en door de naam „Israël” 

te geven aan de gezamenlijke christenen. Als men de Schrift zonder vooropgezette mening wil uit-

leggen, kan dit niet aanvaard worden, al was het maar omdat deze groep christenen geen natie 

vormt. En daarbij ontneemt men aan de natie Israël al de uitdrukkelijke, onveranderlijke, aionische 

beloften, die alleen tot haar gericht waren. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk 

(Rom. 11: 29). We hebben ook reeds vermeld waarom we verplicht zijn te geloven in de aardse 

vervulling der profetie. 

 

We behandelen hier niet de vraag welk verband er bestaat tussen het nieuwe verbond en de volken, 

want dit valt buiten het plan van dit geschrift. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 6. 

B.- N.T. 

 

Het woord „ziel” komt in het N.T. 105 maal voor. Het Gr. woord er voor is psuchè. De meeste 

groepen van het O.T. zien wie ook hier. 

 

1. Dieren heten zielen. Op. 16: 3. 

 

2. De individuele mens heet zo. Hand. 2: 41, 43; 3: 23; Rom. 2: 9. Adam werd een levende  

           ziel, 1 Cor. 15: 45. Acht zielen werden behouden, 1 Petr. 3: 20. In het (toekomstige) grote  

 Babylon. zullen zijn lichamen en zielen der mensen, mogelijk slaven voor ruw en fijner  

 werk. Op. 18: 13. Johannes ziet de zielen dergenen die onthoofd waren, Op. 20: 4. D.i.  

 zij die, de personen die. 

 

3. Persoonsaanduiding. 

 

In de verkoren Knecht, Mijn Beminde, heeft Mijn Ziel, d.i. heb Ik (zegt God) een welbehagen. 

Mt. 12: 18. Ik zal tot mijn ziel d.i. tot mijzelf zeggen, Lk. 12: 18a: „Ziel, gij hebt vele goederen”, 

18b. Hier kan men een naam invullen, het woord wijst hier een persoon aan die zichzelf aanspreekt. 

Hoe lang houdt gij onze ziel, d.i. ons, op, vragen de Joden. 

Joh. 10: 24. Uw zielen, d.i. u. Hand. 15: 24. Paulus roept God aan tot een getuige over zijn ziel; 

d.i. over zichzelf, 2 Cor. 1: 13. Mijn ziel d.i. ik. Hebr. 10 :38. 

 

Groep 4 van het O.T., de aanduiding der lagere lichamelijke begeerten ontbreekt in het N.T. 
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4. (5 O.T.). Ziel geeft de hogere werkzaamheden in de persoon aan. 

 

In Christus kan men rust vinden voor de ziel, d.i. in zijn denken, voelen en streven. 

Mt. 11: 29. Een zwaard zou door Maria’s ziel gaan. Diepe smart zou haar gevoelsleven treffen. Lk. 

2: 35. Men moet Gods wil van harte, Gr. van ziele, doen. Ef. 6: 6, Col. 3: 23. Daarbij met één ge-

moed, Gr. met één ziel, strijden, Fil. 1: 27. De ziel, d.i. het gedachten-, gevoels- en wilsleven moet 

gereinigd worden. 1 Petr. 1: 22. Lot heeft zijn ziel, zijn gedachte- en gevoelsleven, gekweld. 2 Petr. 

2: 8. De ziel, het innerlijke leven, kan wèl varen. 3 Joh.: 2. 

 

Een belangrijke tekst is Mt 10: 28. De mensen kunnen het lichaam doden, maar niet de ziel. Hier 

kan „ziel” betekenen de inwendige mens, de diepere kern, de ikheid, de wortel waaruit denken, voe-

len en willen opkomt, of het geheel van de verworven gedachten, de som der levenservaringen, de 

vrucht van het denken en streven, de ontwikkeling van het gevoelsleven. Dit alles wordt door God 

bewaard. Het kan door geen mens weggenomen worden. Hoe, dat is Zijn geheimenis. 

 

5. (O.T. 6.). Ziel betekent leven. 

 

De St. Vert. vertaalt het zo in Mt. 6: 25a. Zijt niet bezorgd voor uw ziel, heeft het Gr. Is het leven, 

Gr.: de ziel, niet meer dan het voedsel. vs. 25b. Die zijn ziel (lees hier: leven) vindt, zal haar (het) 

verliezen en die zijn ziel (leven) zal verloren hebben om Mijnentwil, zal haar (het) vinden. Mt. 10: 

39. D.i. wie hier de dood wil ontgaan door Christus te verloochenen, zal in het oordeel, na de op-

standing sterven. Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het in de opstanding herkrijgen. De 

ziel, d.i. het leven kan afgeëist worden. Lk. 10: 20. Men moet voor Christus zijn eigen leven, Gr. 

ziel, haten. Lk. 14: 26. 

 

6. (O.T. 7). Ziel duidt de mens aan als sterfelijk, vergankelijk wezen, blootstaande aan de  

 dood in allerlei vorm. 

 

De ziel van het kindeke werd gezocht. Mt. 2: 20. Herodes wilde het kindeke doden. „Ziel van het 

kindeke” is een Hebraïsme. Men kan zijner ziele schade lijden, Mt. 16: 26a. De lossing zijner ziel 

is de bevrijding van zijn persoon. vs. 26b. Christus vraagt of hij een mens, Gr.; een ziel, moet be-

houden of doden. Mk. 3: 4. Paulus voorspelde schade van leven, Gr.: van ziel, Hand. 27: 10, door 

nood, ontbering, verwonding, bv. Zielen kunnen onthoofd worden. Op. 20: 4. 

 

We willen niet voorbijgaan aan Joh. 10: 11, 15: De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 

Gr.: stelt zijn ziel. Dit is een Hebraïsme; de ziel stellen is: zijn leven wagen. 

 

Groep 8, ziel als mens die uitgeroeid kan worden komt niet voor in het N.T. 

 

Groep 9, ziel als dood lichaam ook niet. 

 

7. (10 O.T.) Ziel als persoon dalend in de Hades, het N.T.-woord voor sheool. 

 

Hiervoor is allen te vermelden Hand. 2: 27, citaat van Ps. 16 wat we reeds besproken hebben. 

P. 
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De Wedergeboorte 

No. 6. 

 

Het schepsel dat van God is afgesneden, is geen machine, het is een redelijk - zedelijk wezen dat 

zich tegen God keert en met de door Hem geschonken krachten en gaven tegen Hem gaat gebrui-

ken. Dit nu werkt in zijn gevolgen wel vernietigend, tenminste wat eenheid der delen betreft, maar 

is het in wezen niet. In wezen is het wetteloosheid, ontkenning van wet. De liefde tot God werd 

vijandschap tegen God. De liefde tot de naaste werd haat, tegen de naaste. De geestdrift werd drift, 

de moed hoogmoed. De zonde sloeg in wezen de natuur in haar tegendeel om. Zonde is het omslaan 

van wet in wetteloosheid. 

 

Men lette er op dat wat we “natuur” noemen, geen concreet iets is. Ze is hier datgene wat iets karak-

teriseert en aandrijft. Het is de natuur der zwaartekracht iets aan te trekken. Het is de natuur van de 

wind te waaien. Het is de natuur van het vuur te branden. Het is dus geen tastbaar ding. De natuur is 

een beginsel waarnaar iets werkt, een macht die tot werking dringt. Wel spreekt de Bijbel over de 

natuur van de wilde dieren; vogels, van kruipende en zeedieren en van de menselijke natuur. Jak. 3: 

7 in de zin van de verschillende aard dezer wezens maar in de zin waarin wij het woord hier gebrui-

ken heeft het een abstracte betekenis. In de gevallen mens is geen onreine substantie gekomen. Er is 

niets aan hem toegevoegd. Ook niets van hem genomen, zoals Rome wil. De mens heeft zijn wezen 

verkeerd gericht. 

Van theocentrisch werd het egocentrisch, van levende ziel werd het stervende ziel. De zonde is geen 

positief iets, ze is een negatie, een niet meer erkennen van God als de Hoogste met positieve gevol-

gen. Evenals kou gebrek aan warmte is (vermindering van moleculetrilling), en ziekte een tekort 

aan levenskracht maar beide positieve gevolgen hebben, b.v. dat koud water tot ijs maakt of planten 

doodt en dat ziekte een lichaamsdeel verwoest, zo is de zonde een negatie met positieve gevolgen: 

een werken van God af, tot onheil van zichzelf en anderen. De mens verloor door de zonde geen 

vermogens die de Schepper hem oorspronkelijk gegeven had, maar hij verloor de macht zijn volle 

vermogens in dienst van God te gebruiken. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook 

niet. De zonde is het beginsel van werking der krachten in de mens in de verkeerde richting die hij 

zelf niet meer beheerst. De mens is een slaaf der zonde geworden. „Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, 

die de zonde doet, is een dienstknecht (Gr. slaaf) der zonde”. Joh. 8: 34. 

 

Als zodanig is de mens niet meer in staat te doen datgene wat waarlijk goed en aangenaam is voor 

God. Tenminste niet in absolute, in volkomen gerechtigheid. Het betrekkelijk goede is nog een na-

werking van de oorspronkelijke goede staat die niet volkomen in haar tegendeel is omgeslagen maar 

nog geremd wordt in haar bergafwaarts-gaan door tal van machten. Niettemin is de mens gevallen 

uit de staat van levende ziel - zijn en geworden ziellijke mens die de dingen welke des Geestes 

Gods zijn, niet ontvangt. 1 Cor. 2: 14. 

 

Wat gebeurt er nu bij de geboorte van Boven? In beginsel precies het omgekeerde. Dan wordt het 

verkeerd geworden zijnde wezen in kiem herschapen. Hij wordt in eenheid en gemeenschap met 

God gebracht. Hij die eerst van God gescheiden was, komt nu in contact met Hem evenals de verlo-

ren zoon die dood was weer levend werd door het vernieuwen van het contact met de vader. God 

plant een nieuw beginsel in hem. Het is nieuw omdat de mens het te voren niet kende. In wezen is 

het een anders richten van zijn wezen, een omkeren van de krachten en gaven van dat wezen. Er 

worden geen nieuwe vermogens ingeplant. Hij houdt hetzelfde verstand, dezelfde gevoelens, de-

zelfde wilsuitingen, hetzelfde karakter. Wat is dan nieuw? Het vermogen om ze nu voor God te 

gebruiken. Dat kende hij eerst niet. Door de geboorte van Boven verkrijgt hij het. Over de gevolgen 

spreken we nu nog niet, we spreken alleen over wat deze geboorte van Boven is. Ze geeft een heili-

ge gesteldheid, een nieuw geaarde geest, een verlicht verstand. Dat noemen we de nieuwe natuur. 

Men houde de betekenis ervan in het oog en zie in dat niet die nieuwe natuur uit God geboren is 
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maar dat de Schrift de persoon uit God geboren ziet. „Gijlieden moet van Boven worden”, Joh. 3:8. 

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard, Joh. 1: 18. Een iegelijk die uit God geboren is”. Joh. 3:9. 

 

Dezelfde persoon die eerst geestelijk dood was, is nu geestelijk levend gemaakt. Dit moet zo zijn, 

want, als er iets anders gebeurde, als er een andere persoon geschapen werd, verloor deze de identi-

teit, de eigen wezenheid met de oorspronkelijke. Het is dezelfde persoon, hetzelfde ik waarmee iets 

geschiedt, dat van Boven geboren wordt en nu daardoor rechtstreeks gemeenschap kan hebben met 

Gods Geest. Het wezen van de mens wordt niet veranderd: hij is en blijft mens. Hij ontvangt een 

nieuwe kracht in zich, het vermogen naar God uit te gaan en Hem te ontmoeten in de geest. P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 6. 

2- Juda èn Israël. 

 

Volgens de Brits-Israëlleer werd aan het eind der Ballingschap uitsluitend aan hen die behoorden tot 

de stammen Juda, Benjamin en Levi, samengevat in de benaming “Huis Juda”, toestemming gege-

ven naar Jeruzalem en Juda terug te keren. Van toen af werden zij „Joden” genoemd. De Joden uit 

de tijd van Christus waren hun nakomelingen. Zij vertegenwoordigden slechts een klein deel van 

het oorspronkelijke 12 stammige Israël. De speciale mentaliteit en bijzondere opvattingen die 

vreemd zijn aan het Mozaisch-Israëlietisch geloof en die verkregen zijn na en als gevolg van de 

Babylonische Ballingschap vormen het karakteristieke van de Joden vanaf die tijd en gaat door tot 

in onze dagen. 

 

We gaan een en ander aan de Schrift toetsen. 

 

Toen Jerobeam I met zijn kalverdienst te Bethel begon, hebben velen uit het Noorden zich bij Juda 

gevoegd. Niet alleen de priesters en levieten die door Jerobeam en zijn zonen verstoten waren van 

het priesterdom en hun voorsteden en bezittingen verlaten hadden, kwamen naar Juda en Jeruzalem, 

2 Kron. 11: 13, 14, maar ook vele anderen. “Na die kwamen ook uit alle stammen Israëls (de z.g. 

10 stammen) te Jeruzalem die hun hart begaven om de Here, de God Israëls, te zoeken, dat zij de 

Here, de God hunner vaderen, offerande deden. Alzo sterkten zij het Koninkrijk van Juda en be-

krachtigden Rehabeam”. 2 Kron. 11: 16, 17. Zij worden apart vermeld. „Doch aangaande de Kin-

deren Israëls die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook”. 2 Kon. 12: 

17; 2 Kron. 10: 17. De boodschap van Semaja, de man Gods, was gericht tot Rehabeam en gans 

Israël in de (z.g.) 2 stammen. „Zeg tot Rehabeam, de zoon Salomo’s, de Koning van Juda en tot 

het hele Israël in Juda en Benjamin”. 2 Kron. 11:3. Later kwamen er nog meer onder Koning Asa, 

Rehabeams kleinzoon. „En hij (Asa) vergaderde het hele Juda en Benjamin en de vreemdelingen 

met hen uit Efraïm en Manasse en uit Simeon, want uit Israël vielen zij hem in menigte toe als zij 

zagen dat de Here zijn God met hem was”, 2 Kron. 15:9. 

 

Tegen deze uittocht in menigte bouwde Baësa, de koning van Israël, Rama, „opdat hij niemand 

toeliet uit te gaan en te komen tot Asa de koning van Juda”. 1 Kon. 15: 17; 2 Kron. 16: 1. 

 

Na de wegvoering naar Assyrië richtte Koning Hiskia een proclamatie „tot het hele Israël en Juda 

en schreef ook brieven naar Efraïm en Manasse dat zij zouden komen tot het Huis des Heren te 

Jeruzalem om de Here, de God Israëls, pascha te houden”. 2 Kron. 30: 1. De lopers dan gingen 

henen met de brieven des Konings en zijner Vorsten door gans Israël en Juda  zeggende: Gij 

Kinderen Israëls, bekeert ulieden.  
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Deze oproep ging rond, van Berseba (in Zuid-Palestina), tot Dan (in Noord-Palestina) en was buiten 

Juda en Benjamin een boodschap voor de ontkomenen die overgebleven waren uit de hand der Ko-

ningen van Assyrië, 2 Kron. 30: 6. Er wordt ons nog nader vermeld waar de boden heen gingen. 

„Zo gingen de lopers door van stad tot stad, door het land Efraïm en Manasse tot Zebulon toe”. 

30: 10. Veel succes hadden ze niet want „zij belachten ze en bespotten ze”. Toch kwamen er som-

migen van Aser (en van Noord- Palestina) en Manasse (langs de Karmel, in het noordelijk deel van 

het midden) en Zebulon (tussen Manasse en Aser) die zich verootmoedigd hadden, te Jeruzalem. vs. 

11. En uit Issaschar (tussen Manasse en Zebulon) zijn er ook nog gekomen, want er staat: „Want 

een menigte volks, velen van Efraïm en Manasse en Issaschar en Zebulon hadden zich niet ge-

reinigd.” vs. 18. 

 

Ongeveer 80 j. na de wegvoering der Noordstammen naar Assyrië verwoestte Koning Josia altaren 

en beelden van de afgoden in het Noorderrijk. „Daartoe in de steden van Manasse, Efraïm en Si-

meon (in Zuidwest-Palestina), ja tot in Naftali (geheel in het N. van Palestina) brak hij altaren en 

bossen af en stampte de gesmede beelden tot gruis, ook alle zonnebeelden in gans Israël hieuw 

hij af”, 2 Kron. 34: 6, 7 “Josia dan deed alle gruwelen weg uit de landen die der Kinderen Israëls 

waren en maakte allen die in Israël gevonden werden, te dienen, te dienen de Here hun God”. vs. 

33. Dan luidt het slot: “En de priesters en de levieten en sommigen uit het volk, zo de zangers als 

de portiers en de Nethinim (tempelhorigen, zij die het zware ruwe werk in de tempel deden) in 

hun steden en gans Israël in zijn steden”. Ezra 2: 70; Neh. 7: 73; 7: 20. 

 

De eerste inwoners die in hun bezitting, in hun steden kwamen, waren de Israëlieten, de Priesters, 

de Levieten en de Nethinim. Maar te Jeruzalem woonden van de kinderen van Juda en van de 

Kinderen van Efraïm en Manasse” en dan volgen weer wat namen, 2 Kron. 9: 1,4. 

 

Dat Israël in zijn totaal tegenwoordig was, blijkt uit, Ezra 6: 17: “En zij offerden, ter inwijding van 

dit Huis Gods voor gans Israël, naar het getal der stammen Israëls”. Ezra 6: 17. Zij zongen bij 

de inwijding „bij beurten, de Here lovende en dankende dat Hij goed is ... over Israël”. Ezra 3: 11. 

Zij werden geleid door de hoofden der vaderen van Israël, Ezra 4: 3. Ezra moest Israël Gods in-

zettingen en rechten leren. Ezra 7: 10. „Gans Israël had voor de tempelbouw geofferd”. Ezra 8: 

25. Zie ook vs. 29. Toen Ezra als leraar kwam, werd weer voor gans Israël geofferd, o.a. 12 varren. 

Ezra 8: 35. Zie voorts 9: 1; 10: 1, 2, 5, 10 en 25 waar telkens sprake is van Israël. Zo ook in Neh. 7: 

7, 61, 73: 9: 2; 10: 33: 11: 3, 20; 12: 47; 13: 3, 18. Men zegge niet dat zij Judaieten zijn die met de 

algemene naam van Israël woorden aangeduid. Immers, de leiders die Judaieten heten „edelen van 

Juda”, Neh. 13: 17 en „vorsten van Juda”. Neh. 12: 31. 

 

Uit dit alles blijkt duidelijk dat ervan het Noorderrijk genoegzaam overgebleven waren die het ver-

tegenwoordigden. Evenzo bleven er over van het Zuiderrijk. „Van het volk die arm waren, die niet 

met al hadden, liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, over in het land van Juda”. Jer. 39: 

10. Een deel ervan is later naar Egypte gegaan uit vrees voor harde strafoefening door Nebukadne-

zar wegens de moord op Gedalja. Jer. 41, 43: 4-7. 

 

En hoe was nu de terugkeer? Was hij, zoals geleerd wordt, beperkt tot Juda en Benjamin en Levi? 

Zeker, we lezen dat zich opmaakten de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de Priesters 

en de Levieten. Ezra 1: 5. Maar er staat wat bij: „benevens een iegelijk wiens geest God verwekte”. 

1: 5b. En dat waren er velen die niet uit Babel waren gekomen. Ezra 6: 21 en 22 toch zeggen: „Alzo 

aten de Kinderen Israëls die uit de gevangenschap wedergekomen waren ... en zij hielden het 

feest der ongezuurde broden zeven dagen, met blijdschap, want de Here had ze verblijd en het 

hart des Konings van Assur (Assyrië) tot hen gewend om hun handen te sterken en het werk van 

het Huis Gods, des Gods van Israël”. 
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De koning van Assur. Het is door de Goddelijke inspiratie dat dit vers zo is neergeschreven als het 

is. Immers, het Assyrische rijk was reeds lang geleden door het Babylonische overwonnen. En dit 

weer door het Perzische. Er had dus menselijkerwijs moeten staan: de koning van Perzië. Dit staat 

er niet, hoewel Darius Hystaspes, die in dit vers bedoeld is, de kleinzoon was van Cyrus en over 

Perzië regeerde. Om ons nu te doen zien dat ook van de naar Assyrië gevoerde stammen naar hun 

land zijn teruggekeerd, laat Gods Geest schrijven: de koning van Assur. Israël, weggevoerd in As-

syrië, 2 Kon. 17: 6, kreeg van Perzië’s koning Darius verlof mede terug te keren. Zo weerlegt de 

Schrift de mening alsof er alleen uit Juda en Benjamin en Levi teruggekeerd zijn. 

 

Dit doet ze nog nader door verdere uitspraken. Waar ook Ezra en Nehemia het onderscheid tussen 

Juda en Israël volhouden, en wij daaraan nu streng vasthouden, hebben we bewijzen dat geheel Is-

raël, d.w.z. Israël in zijn totaal, na de Ballingschap weer in zijn land vertegenwoordigd was. Ezra 2: 

2 zegt: „Dit is het getal der mannen des volks Israël”. En dan volgt een opsomming van vele fami-

liehoofden met het aantal hunner verwanten. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dit:  

le. Uit de meeste, men kan goed zeggen uit alle stammen, zijn er bij de wegvoering resten achter 

gebleven. Dat waren “de overgeblevenen die van de gevangenschap daar in het landschap zijn 

overgebleven”. Neh. 1: 3. 

2e. Uit alle stammen, zowel die naar Babel waren gevoerd als die naar Assur waren overgebracht, 

zijn er weergekeerd.  

3e. Zij vertegenwoordigden Israël zowel in de dagen van Ezra - Nehemia - Haggai - Zacharia (Ezra 

5: 1), waren het overblijfsel des volks (Haggai 1: 14; 2: 3, 4). Uit dit Israël komt het Israël van het 

N.T. voort, dat we in de vorige paragraaf telkens weer zagen aangegeven. Het overige deel van Is-

raël bleef buiten het oude vaderland in den vreemde wonen. Dit waren de twaalf stammen (zelfde 

woord als in Mt. 19: 28 en Lk. 22: 30 door geslachten is vertaald) die in de Verstrooiing zijn. 
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Uit de Schriften 

 

DEEL XXV No. 7 JULI 1953 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 7. 

LUST IN ’s HEREN WET. 

Maar zijn lust is in des Heren wet Ps. 1: 2a. 

 

Het woord „wet” kan hier een dubbel misverstand wekken. Ten eerste kan degene die niet met het 

Bijbels spraakgebruik is opgevoed denken dat we hier te maken hebben met een stel rechtsregels of 

artikelen ter regeling van menselijke verhoudingen. En voor hen die nader bekend zijn met de 

Schrift kan het schijnen alsof de Mozaïsche wet bedoeld was, want het is hier een O.T. gelovige die 

dit zegt. Beide meningen zijn onjuist. 

 

Het woord „wet” hier gebruikt luidt in het Hebr. „thora”. En „thora” betekent leer, heilige leer, ge-

wijde onderwijzing. Men voelt dat hiermee het gehele beeld verandert. Het zijn geen rechtsregels 

noch ook is het de Mozaïsche wet die hier bedoeld is maar het is het Goddelijk onderricht in zijn 

totale omvang. Hiertoe kan dan vanzelf ook de wet in nauwere zin behoren, maar deze is voor de 

O.T. gelovige maar een deel van Gods onderricht. 

 

Des schrijvers lust was in ’s Heren wet, in al Gods onderricht. Hij genoot van en in alles wat de 

Here hem ter onderwijzing gegeven had. Dat was hem een licht op zijn pad, een lamp voor zijn 

voet, het was zijn vermaak, daarheen ging niet alleen zijn hoofd uit, maar bovenal zijn hart: het was 

zijn lust. 

Onze uiteenzetting heeft doen zien, dat we de „wet” breder kunnen nemen dan de St. Vert. zou 

doen vermoeden en dat ook wij kunnen spreken van ’s Heren wet, d.i. al het onderricht dat Hij ons 

geeft. Dat is veel breder dan de dichter van Ps. 1 had en verspreidt veel meer licht dan het O.T. ge-

tuigenis. 

Wij hopen dat de lust van al onze lezers is „in des Heren wet”, in Zijn onderrichting. Paulus zegt 

in 2 Tim., dat de Schriften wijs kunnen maken tot „zaligheid” (behoudenis). Hoe meer men er in 

afdaalt, des te rijker worden zij, naar vorm, maar nog veel meer naar inhoud. Het Woord wekt 

in verstand, gevoel en wil gevoelens op die het innerlijk strelen en verheffen en tot waar mens Gods 

maken. 

Wie uit God is, hoort de woorden Gods. De lust tot Gods Woord is tevens bewijs voor de geboor-

te uit Hem en zal niet minder Hem meer en meer doen kennen.    P. 

 

Het Woord vlees geworden. 

No. 1. 

De Kerkelijke Theologie. 

 

Als vervolg en tevens aanvulling op de reeks “Is Christus een schepsel” willen we nu enige artike-

len schrijven over de gestalte waarin de Here Jezus Christus op aarde is opgetreden. 

 

De Kerkelijke Theologie, Rooms-katholieke, Lutherse of Calvinistische, belijdt dat Christus op aar-

de een Godmens was, God en mens tegelijk. Hij heeft voor het verlossingswerk de Goddelijke na-

tuur behouden en in haar de menselijke opgenomen. Christus heeft dus tegelijkertijd twee naturen. 

Laten wij dit nader uitwerken. 
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In Bethlehems stal lag de alwetende God en een onbewust kindeke, lag de alomtegenwoordige God 

en een Kind in de kribbe. Later was daar Een die niet in tempels woont maar hemel en aarde vervult 

en een twaalfjarige knaap die naar de tempel ging om te bidden. Bij de doop was daar God die de 

doop door Johannes had ingesteld en een dertigjarige man die gedoopt werd. Bij de verzoekingen 

was daar God die niet verzocht kan worden en de mens Jezus die verzocht werd. Op de berg der 

verheerlijking was daar God die aangebeden wordt en Jezus die bad. Aan Lazarus’ graf staat daar 

God die het leven heeft in Zichzelf en de mens Jezus Christus die God dankt voor de verhoring van 

zijn gebed waarin hij om de terugkeer van het leven van Lazarus gevraagd heeft. Vlak voor Pascha 

is daar de God der heerlijkheid en Jezus die bidt om verheerlijkt te worden. In Gethsemané is daar 

de boven alle lijden verheven God en de mens die ten dode bedroefd is. Even later is daar de Heer 

der hemelse heermachten en hij die zegt dat hij de Vader om twaalf legioenen engelen kan bidden. 

Aan het kruis is een onsterfelijke God en een sterfelijke en stervende Jezus; een God die niet lijden 

kan en een Man der smarten die intens geleden heeft. Dan is daar om het graf de Goddelijke majes-

teit van God de Zoon en er in de Heilige wiens ziel in de Hades neerdaalde en die bij de rijke in zijn 

dood was. En ten slotte is daar tevens de God die levend maakt en de mens Jezus Christus die op-

gewekt wordt. Er zou nog meer aan toe te voegen kunnen worden, maar we menen hiermee te kun-

nen volstaan om uitbeelding te geven aan de Kerkelijke Theologie die leert dat de Persoon van de 

Zoon in de Goddelijke Drie eenheid God blijft en mens wordt en dit dan alleen kan verklaren door 

te zeggen dat het Goddelijk Ik van de Zoon tevens het ik der menselijke natuur werd, dat Hij in Zijn 

Godheid de (onpersoonlijke) menselijke natuur opnam, dat de Goddelijke eigenschappen onver-

mengd bleven en dat Hij naar Zijn Goddelijke natuur alwetend was, naar zijn menselijke niet, dat 

Hij naar Zijn Goddelijke natuur almachtig was, naar zijn menselijke natuur niet, dat Hij naar Zijn 

Goddelijke natuur alomtegenwoordig was, naar Zijn menselijke natuur niet, dat Hij naar Zijn God-

delijke natuur volmaakt heerlijk was, maar naar Zijn menselijke natuur aan de algemene zwakheden 

(als honger, dorst, kou, vermoeidheid) onderworpen. In één woord, dezelfde persoon, de Ikheid van 

de Zoon, was te allen tijde boven alles verheven en te allen tijde in de dagen zijn vleses aan al het 

menselijke (uitgenomen de zonde) onderworpen. We willen nagaan of de Schrift dit zo leert.  

             P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

3. De Wet. 

 

We hebben gezien dat het aionisch verbond met Abraham en zijn zaad de besnijdenis van het vlees 

voorschreef. 

 

Bij het verlaten van Egypte gaf de Here aan het volk Israëls als aionische inzetting het Pascha (Ex. 

12: 14). 

 

Later ontving dat volk een volledig wetboek door bemiddeling van engelen (Deut. 33: 2; Hand. 7: 

53; Gal. 3: 19) en van Mozes. 

 

Deze wet kan men onderverdelen in: 

 

1.De algemene geboden (Ex. 20: 1-26). 

2.De wetten die het sociale leven regelden (Ex. 21:1 - 24: 11) 

3.De godsdienstige inzettingen (Ex. 24: 12-31: 18). 
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Maar de Wet vormt een geheel. Ze werd, in haar eindvorm, gegeven aan een natie, dus een groep 

mensen die in een bepaald land wonen, onder hetzelfde bestuur. 

 

Deze wet, zoals het gehele O.T., hangt aan het grote en eerste gebod: „Zo zult gij de Here, uw God, 

liefhebben met uw hele hart, en met uw hele ziel, en met al uw vermogen” (Deut. 6: 5) en aan het 

tweede, daaraan gelijk: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven” (Lev. 19: 18). 

 

Laat ons nu onderzoeken of de Schrift ergens zegt dat deze Wet eens te niet zal gedaan worden. 

 

Voor wat de algemene geboden betreft, bestaat er geen goede reden om te veronderstellen dat ze 

niet zo lang van kracht zullen zijn als het volk Israël een „heilige natie” zal vormen, die God toebe-

hoort (Ex. 19: 5). De sociale wetten zijn, in het algemeen, slechts toepasselijk als het volk zich in 

hun land bevindt. Zoals andere schriftdelen het ons aantonen, kunnen deze wetten enigszins gewij-

zigd en aangepast worden aan nieuwe levensomstandigheden. Dit zal het geval zijn bij Israëls nati-

onaal herstel, dat volgens de profetieën moet plaats vinden aan het einde der tegenwoordige aioon, 

en ook gedurende de toekomende aioon, als de profetieën vervuld zullen worden. 

 

Het zijn echter vooral de godsdienstige inzettingen die onze aandacht vragen, en allereerst de be-

snijdenis van het vlees, die het houden der hele wet tot gevolg heeft. Maar alvorens dit onderzoek in 

te stellen, is het wenselijk een en ander te zeggen over de reden van het bestaan dezer inzettingen. 

 

In het algemeen gesproken, is het duidelijk dat ze zichtbare voorstellingen zijn van geestelijke wer-

kelijkheden. Zo stelt de besnijdenis van het vlees, die van het hart voor. Deze wordt vereist in Deut. 

10: 16, en Jer. 4: 9; 9: 25, 26 legt er de nadruk op. Israël moest de Here „vrezen”, in zijn wegen 

wandelen, de Here liefhebben en dienen met zijn gehele hart en zijn gehele ziel (Deut. 10: 12-16). 

 

Het Pascha was ter herinnering aan de verlossing van het volk uit Egypte, die zelf een symbool was 

van de geestelijke verlossing door het bloed van het Lam. 

 

De tabernakel sprak in al zijn onderdelen van de weg tot God door middel van een Behouder die 

zichzelf opoffert. Sommige offeranden stelden dit offer voor, andere de overgave van de mens in 

Gods hand of de herstelling van een onrecht, ofwel een losprijs, een verzoening, een gemeenschap, 

een boetedoening, enz. 

 

De profeten hebben er dikwijls op gewezen dat die ceremoniën geen zin hebben, en zelfs voor God 

een afschuw zijn, als ze niet overeenstemmen met een innerlijke gezindheid die zich aan de geeste-

lijke inhoud der wet aanpast, met een grote liefde voor God. Die profeten hebben zich soms zo 

scherp uitgedrukt, dat sommigen hieruit begrepen hebben dat de ceremoniën eigenlijk nooit door 

God voorgeschreven werden en dat de kinderen Israëls zelfs nooit de besnijdenis des vleses hadden 

moeten toepassen. 

 

De godsdienstige feesten stonden in verband met belangrijke gebeurtenissen van geestelijke beteke-

nis in de geschiedenis van Israël. 

 

De brief aan de Hebreeën leert ons dat de ceremoniën zinnebeelden zijn van hemelse werkelijkhe-

den, en dat het met handen gemaakte heiligdom een tegenbeeld is van het ware (Hebr. 9: 23, 24). Zo 

heeft de wet slechts een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der hemelse dingen 

(Hebr. 8: 5; 10: 1). 

 

Men kan goed begrijpen dat dergelijke zichtbare voorstellingen nodig zijn voor mensen die nog niet 

genoeg ontwikkeld zijn, om ze te onderwijzen en Gods wil te doen kennen (Rom. 2: 17, 18). 
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Wat zegt de Schrift nu over het blijven bestaan dezer inzettingen? 

 

De besnijdenis des vleses werd reeds vereist door het verbond met Abraham en zijn zaad, zoals we 

gezien hebben. En dit verbond was aionisch (Gen. 17: 7) d.w.z. zal van kracht blijven gedurende de 

hele toekomende aioon, wanneer de heilige natie Israël het land van Kanaän zal bezitten. Dit ver-

bond werd niet vervangen door het nieuwe verbond. De besnijdenis: van het vlees blijft dus ver-

plicht voor de zonen Israëls, tenminste zolang ze Gods volk zijn. 

 

Het Pascha dat bij de uittocht uit Egypte ingesteld werd, vinden we ook in een aionisch verbond 

(Ex. 12: 14). Toen de Here voor de laatste maal dit feest vierde met de twaalf apostelen der besnij-

denis, zei hij: “En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot 

op die dag, wanneer ik met u ze nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns Vaders”. De Here had 

bevestigd dat dit koninkrijk, van hemelse oorsprong, zou bestaan op aarde. 

 

In Mat. 5: 5 zegt hij dan ook dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. En als de apostelen 

hem vragen, na zijn opstanding en 40 dagen onderwijs over hét koninkrijk Gods, of hij het konink-

rijk voor Israël in die tijd zou wederoprichten, antwoordde de Here hun niet met een terechtwijzing, 

Maar met de opmerking dat het hun niet toekwam de tijden en gelegenheden te weten, die de Vader 

in zijn eigen macht heeft gesteld (Hand. 1: 3-7). 

 

Het Pascha vinden we ook in de lijst der godsdienstige instellingen van Ezech. 45, die door de hei-

lige natie gehouden moeten worden in de toekomende aioon. 

 

Terwijl het Sinaitische verbond niet aionisch is, zegt de Schrift voortdurend dat de inzettingen aio-

nisch zijn: Ex. 27: 21; 28: 43; 29: 28; 30 ; 21; 31: 16; Lev. 6: 18, 22; 7 ; 34, 36; 10: 9, 15; 16 ; 29, 

34; 17: 7; 23 ; 14, 21, 31, 41; 24 ; 3, 8; Num. 10: 8; 15: 15; 18: 8, 11, 19, 23; 19 ; 10. 

 

Ook het koningschap van David en het priesterschap van Aärons zaad zijn aionisch, zoals we reeds 

gezien hebben bij het onderzoek der verbonden. In verband hiermee geeft Jeremia ons het volgende 

woord des Heren: “Alzo zegt de Here: Indien gijlieden mijn verbond van de dag en mijn verbond 

van de nacht kon vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kun-

nen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebbe, die op zijn troon rege-

re; en met de Levieten, de priesteren, mijn dienaren”. (33: 20, 21). 

 

Al de profeten, die zo de nadruk leggen op de geest der wet, spreken over het houden der godsdien-

stige instellingen, Maar het is vooral Ezechiël die ons een nauwkeurige beschrijving geeft van de 

toekomende tempel en zijn dienst. 

 

We zullen ons onderzoek aangaande het van kracht blijven der wet in de volgende delen voortzet-

ten, en dan vooral rekening houden met wat het N.T. ons hierover leert. Maar, het is misschien nut-

tig eerst enige resultaten, die we reeds verkregen hebben, samen te vatten. 

 

Voor alles is het nodig een goed onderscheid te maken tussen verbonden en inzettingen, tussen het 

oude (Sinaitische) verbond en de wet. Een verbond omvat niet noodzakelijk geboden of inzettingen. 

Van een andere kant kunnen dezelfde inzettingen vermeld worden in verband met verschillende 

verbonden, zo b.v. de besnijdenis die we zowel vinden in het verbond met Abraham als in dat van 

Sinaï. Zo stemmen ook de inzettingen die Ezechiël vermeldt in verband met het nieuwe verbond, in 

het algemeen overeen met die van het oude verbond dat met hetzelfde volk Israël gesloten werd. 

Het essentieel verschil tussen die twee verbonden bestaat in de wijze waarop de wet gehouden 

wordt, de wijze waarop men getrouw is aan Gods wil. 

Laat ons dit belangrijk punt van meer dichtbij bekijken. 
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Toen Mozes aan de kinderen Israëls mededeelde al wat God van hen verlangde, verre van te erken-

nen dat ze onmachtig waren in eigen kracht het goede te doen, verklaarden ze dat ze alles zouden 

volbrengen wat de Here gezegd had (Ex. 19: 18; 24: 3, 7). Het is na deze belofte dat Mozes op hen 

het bloed van het verbond sprengde en zeide: “Ziet, het bloed des Verbonds, hetwelk de Here met 

ulieden gemaakt heeft over al die woorden” (Ex. 24: 8). En hij beval dan aan het volk „Amen” te 

zeggen op de woorden: „Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende de-

zelve” (Deut. 27: 26). De hoofdstukken 27 en 29 van Deuteronomium vermelden al de zegeningen 

en vervloekingen die verbonden waren aan het volbrengen of niet doen der wet, en het verbond bij 

Horeb werd vernieuwd. 

 

De wet nu zei wel dat ze de Here moesten liefhebben en dienen, dat hun hart besneden moest wor-

den, Maar zelf gaf ze daartoe geen middel. Zij die beloofden lief te hebben en te dienen, namen op 

zich een taak die ze zelf niet konden volbrengen. Voor hen die dat niet inzagen zou dan de on-

dervinding nodig zijn om hen van hun onmacht te overtuigen, en vooral van hun zonde. Zo konden 

ze dan geleid worden zich tot de Here te wenden opdat Hij hen door zijn genade zou helpen. 

 

Het O.T. spreekt inderdaad dikwijls van Gods genade. Het volk had Mozes horen zeggen dat het de 

Here is die hun hart zou besnijden en dat van hun zaad, en dat ze op deze wijze God zouden kunnen 

liefhebben met geheel hun hart en geheel hun ziel, opdat ze mochten leven (Deut. 30: 6). Na hun 

bekering zouden ze dan al de geboden kunnen houden die ze van Mozes ontvingen (Deut. 30: 8). En 

Jeremia kondigt aan dat het verbond dat de nadruk legt op het volbrengen van Gods wil, Maar niet 

op het middel om het te doen, zal vervangen worden door het nieuwe verbond, waar de wet in hun 

hart geschreven zal zijn (Jer. 31: 33), waar ze enerlei hart en enerlei wet zouden ontvangen (Jer. 32: 

39). Ezechiël bevestigt dat God hen een nieuwe geest en een vlezen hart zou geven (Ezech. 11: 19). 

En men merke er goed op, dat hij er bijvoegt: „Opdat zij wandelen in mijn inzettingen, en mijn 

rechten bewaren, en ze doen” (vs. 20). 

 

We herhalen dus dat het ware verschil tussen oud en nieuw verbond bestaat in de wijze waarop de 

gehele wet gehouden wordt. Ofwel door een zuiver menselijke inspanning en in de gedachte dat 

men door de werken der wet voor God gerechtvaardigd kan worden, ofwel door middel van Gods 

genade en uit liefde tot God. 

 

Het oude verbond wordt vervangen door het nieuwe, Maar de wet blijft voor de kinderen Israëls. 

Beide verbonden worden gesloten met hetzelfde volk Israël, met de heilige natie (Ex. 19: 5, 6). 

 

Nadat Jeremia gesproken heeft over het nieuwe verbond, voegt hij er aan toe: „Indien deze orde-

ningen (de natuurwetten) van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Here, zo zal ook het 

zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Here: 

Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kun-

nen worden, zo zal ik ook het hele zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt 

de Here”. (Jer. 31: 36, 37). Men lette op de nadruk die gelegd wordt op het feit dat dit de woorden 

zijn van God, We vragen ons af hoe men op meer duidelijke en gezaghebbende wijze het blijven 

bestaan van de heilige natie Israël en van de wet zou kunnen uitdrukken. 

 

Laat ons nu onderzoeken wat de Evangeliën ons leren aangaande het houden der wet. 

 

4. Wat de Evangeliën ons leren aangaande het houden der wet. 

 

De vier Evangeliën verwijzen dikwijls naar Mozes en de wet. In verband met ons onderwerp, zal 

het voldoende zijn de volgende delen te behandelen: 

 

Mat. 5: 17-19: „Meent niet dat ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben niet 
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gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u: totdat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch titel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn 

geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 

hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen; maar zo wie ze zal 

gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen”. 

 

Men lette er op dat de Griekse tekst hier de sterkste vorm van ontkenning gebruikt: “ou mè”. Als we 

deze woorden letterlijk aanvaarden, blijkt het dat de wet niet wordt afgeschaft zolang hemel en aar-

de bestaan. Maar het gaat hier over de tegenwoordige hemel en aarde, die een einde zullen hebben. 

Op. 21: 1 en 2 Petr. 3:10 vermelden inderdaad een „nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, die komen 

na het einde van het koninkrijk op aarde, gedurende de toekomende aioon. 

De wet zal dus van kracht blijven tot op het einde van die aioon, d.w.z. gedurende de gehele periode 

waar de heilige natie van Israël op aarde haar opdracht moet volbrengen, het doel van haar uitver-

kiezing. (Ex. 19: 5, 6; 1 Petr. 2: 9). 

 

Het is pas in de vijfde, en laatste, aioon, die der nieuwe schepping (Op. 21), die nu reeds in de geest 

begint voor sommigen (2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 15), dat er noch Jood noch Heiden is. Dan zal er ook 

geen stoffelijke tempel meer zijn, want de Here zelf en zijn Lam zal dan de Tempel zijn (Op. 21: 

22). 

 

Dan pas zullen de symbolen verdwijnen omdat het doel der wet volledig bereikt zal zijn. Dan zullen 

de geestelijke werkelijkheden zelf zich voordoen aan het gehele mensdom. Dat waartoe de indivi-

duele gelovige reeds nu, in de geest, kan komen, zal in de laatste aioon door allen bereikt worden. 

En Israël, dat dan zijn opdracht geheel vervuld zal hebben, zal niet langer een afzonderlijke natie 

vormen. 

 

We hebben reeds gezien dat Jeremia over dezelfde grens spreekt: het ogenblik waarop de tegen-

woordige natuurwetten niet meer van kracht zullen zijn, wat inderdaad het geval zal zijn in de 

nieuwe schepping. Verder zullen we zien dat Hebr. 9: 10 ook hetzelfde tijdstip aanduidt. 

 

Mat. 23: 23: „Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij vertient de mun-

te, en de dille en de komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barm-

hartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten”. 

 

De Here zelf bevestigt hier dus dat ze geen enkele inzetting mogen verwaarlozen. 

 

Joh. 1: 17: „Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus 

geworden”. 

 

Dit betekent niet dat de genade de w|et te niet doet, maar wel dat ze toelaat de voorschriften der wet 

uit te voeren zoals de profeten reeds geleerd hadden. Mozes zei wat ze moesten doen, de Here stelde 

hen in staat het te doen. Dit is het fundamentele verschil met gelijk welke godsdienst of „geeste-

lijke” beweging, die misschien wel ten dele zegt wat goed is, en dus heel verleidelijk kan zijn, Maar 

die Hem niet verkondigt, die ons de vereiste genade geeft om het goede te doen. 

 

Johannes zelf, volgens de getuigenis van de „vaderen der Kerk”, heeft de inzettingen waargenomen 

tot op het einde van zijn leven. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 7. 

3. Geest. 

 

Voor we uit het voorgaande een conclusie trekken, is het nodig eerst nog te spreken over de geest 

en het hart. 

 

Het Hebr. woord voor „geest” is ruach (roeach), het Gr. is „pneuma”. Deze woorden komen elk 

ongeveer 380 maal in de Schrift voor. Het Hebr. woord is veelal door „geest” vertaald, maar ook 

door andere woorden zoals moed, toorn, adem, wind, geblaas. Het Gr. woord is steeds door „geest” 

vertaald behalve in Joh. 3: 8: De wind blaast waarheen hij wil; dit moet zijn: De Geest blaast waar-

heen Hij wil. De grondbetekenis is: onzichtbare blazende kracht. Deze betekenis heeft echter ver-

schillende richtingen gekregen en is overgegaan van het natuurlijke naar het geestelijke terrein. 

Veelal is de betekenis van onzichtbare macht of kracht gaan overheersen. 

 

Betekenissen van geest. 

O.T. 

 

1. Geest wijst de Heilige Geest aan als de „Derde Persoon” van de Drie-eenheid die spreekt tot of 

inwerkt op mensen. De Geest des Heren heeft door David gesproken. 2 Sam. 23: 2. Gods goede 

Geest onderwijst, Neh. 9: 20, betuigt, vs. 30, geleidt, Ps. 143: 10, brengt dingen tot stand, Jes. 34: 

16. Men kan die Geest smart aandoen, Jes. 63: 10. Hij is vol kracht, Mich. 3: 8. Die Geest inspi-

reerde de woorden der profeten, Ez. 11:5, Zach. 7: 12. 

 

2. Geest wijst ook de Geest Gods als „Derde Persoon” aan die zich openbaart als Werker in de 

natuur of in de natuurlijke sfeer. De Geest zweefde op de wateren, Gen. 1: 2. Die Geest heeft de 

hemelen versierd, Job 26: 13, heeft de mens gemaakt, 33: 4, Hij schept, Ps. 104: 30. 

 

3. Geest is Gods kracht als uiting van Zijn Geest, gevolg van Gods werkingen of van de werking 

der verborgen krachten Ps. 33: 6 b spreekt van de geest Zijns monds; dat is het woord (Zijner 

kracht) van vs. 6 a. De wind is volgens Ex. 15: 8 het geblaas (de roeach) van Gods neus. Zo ook 

Job 4: 9. Hij bekrachtigde Ezechiël, Ez. 2: 2; 3: 24; 8: 3; 11: 1; 43: 5. 

 

4. Geest is de kracht van Boven zich openbarend in het geven van natuurlijke of geestelijke gaven. 

Daarvan wordt gezegd dat de geest komt of valt of uitgesloten wordt. Waar geest in de St. Vert. met 

een hoofdletter staat, moet een kleine staan. Het gaat hier niet om de „Persoon” van de Geest, maar 

om Zijn gaven. 

 

De geest Gods in iemand is de verlichting van zijn verstand, Gen. 41: 38. Hij heet ook de geest der 

wijsheid, Ex. 28: 3; in 31: 3 geest Gods. Van de geest die op Mozes was, werd aan anderen gege-

ven, Num. 11: 17, 25, 26, 29. Van de geest Gods was op Bileam, Num. 24: 2. Geest des Heren 

werd vaardig over de Rechters, Richt. 3: 10; 6: 34. Enz. Er is geest der wijsheid, des verstands, des 

raads, der sterkte, der kennis en der vreze des Heren, Jes. 11: 2. Er wordt geest uitgegoten, 44: 3, 

Joel 2: 28, 29. 

 

5. Geest is de adem of de luchtstroom in mens of dier, Job 9: 18, 19: 17, Ps. 104: 29, 135: 17; 

Pred. 3: 19, 21. In Job 27: 3 is geest (adem) vertaald door „geblaas”. 

 

6. „Geest” is ook de onzichtbare organische levenskracht des mensen die in hem werkt vanaf zijn 
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verwekking en terugkeert bij de dood. Dit is de geest des levens. Gen. 7:15, Ps. 31 ; 6 (in Uw han-

den beveel ik mijn geest); hij heet de geest des levens, Gen. 7: 15, de geest van alle vlees des men-

sen, Job 12: 10, het is de geest die weder tot God keert, Pred. 12 ; 7, Ps. 146: 4. 

 

7. Geest duidt ook de onzichtbare eigenschappen en karaktertrekken van de mens aan; deze open-

baren zich in de gesteldheid van de geest en het gevoel. Izaak en Rebecca hadden bitterheid des 

geestes, over Ezaus huwelijken, Gen. 26: 35. Farao’s geest was verslagen, 41: 8. Jakobs geest 

werd levendig, 45: 27. Israël had benauwdheid van geest, Ex. 6: 8. Hanna was bezwaard van 

geest, 1 Sam. 1:15. Jobs geest was verdrietig, 21: 4. Ps. 51 spreekt van een vaste geest, een vrij-

moedige, een gebroken geest, vs. 12, 14, 19. Spr. 16 van hoogheid van geest en van nederig van 

geest, vs. 18, 19. De Prediker heeft het vaak over kwelling des geestes 1: 14, 17. Enz. In al deze 

teksten wordt een gemoedsgesteldheid aangegeven, het gedachten- gevoels- en wilsleven. 

 

In meerdere teksten heeft de St. Vert. deze door andere woorden weergegeven b.v. door moed, Joz. 

2: 11, toorn Richt. 8: 3, gemoed, Spr. 14: 29, lankmoedig, Hebr.: lang van geest, hoogmoedig, hoog 

van geest, Spr. 7: 8. 

 

8. Geest is aanduiding van of werking in onzichtbare geestelijke wezens als engelen, Ps. 104: 4, 

cherubs, Ez. 1: 12, 20, 21, andere geestwezens, Job. 4: 15, boze engelen, Richt. 9: 23, een boze 

geest verschrikte Saul, Sam. 19: 9, een leugengeest, 1 Kon. 22: 21-23. 

 

9. Geest duidt de onzichtbare werkingen in de atmosfeer aan. De St. Vert. vertaalt dan: wind. 

Adam hoorde de Here aan de wind des daags, Hebr. aan de roeach des daags, Zie voorts Ex. 10: 

13, 19; 14: 21; 15: 10. Enz. Waar „wind” staat, heeft het Hebr. roeach. 

 

N.T. 

 

1. Geest duidt hier het Wezen van God aan: God is geest, d.i. Zijn substantie, Zijn wezen is geest. 

Joh. 4: 24. 

 

2. Christus heet „geest”. De Here nu is de Geest, 2 Cor. 3: 17, 18. 

 

3. Geest duidt de Heilige Geest als „Derde Persoon” aan. De Geest leidde Christus in de woestijn, 

Mt. 4:1. Men kan de Geest lasteren, Mt. 12: 31, 32. In Zijn naam zal mede gedoopt worden, Mt. 

28: 19. De Geest blaast waarheen Hij wil (niet: De wind blaast waarheen hij wil; de wind heeft 

geen wil; bovendien is er een ander woord voor wind in het N.T.), Joh. 3: 8. Hij is de Trooster, Joh. 

14: 26, de Geest der waarheid, 15: 26. De Geest gaf gaven, Hand. 2: 4. Men kan Hem liegen, 

Hand. 5: 3. Hij komt onze zwakheden te hulp, Rom. 8: 26. Hij onderzoekt, 1 Cor. 2: 10, leert, vs. 

13. Hij schenkt gaven gelijk Hij wil, 1 Cor. 12: 11. Hij geeft gemeenschap, 2 Cor. 13: 13. Hij in-

spireerde de Schrift, 2 Petr. 1: 21, Hebr. 3: 7. 

 

4. Geest, meestal heilige geest genoemd, vervulde velen, kwam over velen. Men moet deze gaven 

onderscheiden van de Geest, de Gever. Er is een doop in heilige geest, Mt. 3:11 (Evenmin als het 

hier genoemde water persoonlijk is, is het de heilige geest. Zo ook in Joh. 1: 33 b. Met die heilige 

geest, de kracht van Boven, kon men vervuld zijn of worden, Lk. 1: 15; hij kan op iemand komen, 

vs. 35. Met Pinksteren werd hij op velen uitgestort, Hand. 2: 4 a. In Hand. vinden we die heilige 

geest telkens weer: 4: 8, 31; 6 :3, 5; 10: 38, 44-47. Ook in Paulus’ Brieven. Die kracht openbaarde 

zich dan in allerlei gaven, 1 Cor. 12: 7-11. Het waren alle bedelingen, d.i. uitdelingen van heilige 

geest, Hebr. 2: 4, kracht van Boven, zie Lk. 24: 49 en Hand. 1: 4. Enz. 

 

5.  
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6. Geest duidt Satan aan. Satan is een geest, Ef. 2: 2. 

 

7. Engelen heten geesten. Hand. 8: 29, Hebr. 1: 7, 14; 1 Petr. 3: 19 (zie 2 Petr. 2:4); Op. 1: 4. Ook 

demonen, Op. 16: 14 (St. Vert. „duivelen”). 

 

8. Christus’ opstandinglichaam heet geest. Hij is geworden tot een levendmakende geest, 1 Cor. 

15: 45 en heeft in de geest, in het opstandinglichaam, iets aan de geesten, de gevallen engelen in 

de gevangenis, de Tartarus, afgekondigd. 1 Petr. 3: 19. (2 Petr. 2:4). 

 

9. Geest is de levensgeest van de mens. Christus gaf de geest, Mt. 27: 50 dit is: zijn levensgeest 

week van Hem. Zo ook bij Stefanus, Hand. 7: 59. Er kwam geest des levens, d.i. levensgeest in de 

gedode getuigen. Openb. 11: 11. 

 

10. Geest duidt ook de hogere vermogens en onzichtbare eigenschappen in de mens aan die zich 

openbaren in verstand wil, strevingen, geweten en die hem verheffen boven het dier. 

 

Men kan arm van geest zijn, Mt. 5: 3. Johannes werd gesterkt in de geest, Lk. 1: 80. Paulus’ geest 

werd ontstoken, Hand. 17: 16. Hij nam zich iets voor in de geest 14: 21 en was later gebonden in 

de geest, d.i. in zijn voornemen, 20: 22. Hij diende God in zijn geest, Rom. 1: 9. Men kan vurig 

van geest zijn, Hand. 18: 25, heilig naar geest, 1 Cor. 7: 34, bevlekt van geest (onreine gedachten 

koesteren), 2 Cor. 7:1, vernieuwd worden in de geest, Ef. 4: 23. Christus was bewogen in de geest, 

Joh. 11: 33. Al deze sferen behoren tot de geest des mensen die in hem is. 1 Cor. 2: 21. 

 

11. Geest heet ook de inwerking die God geeft in de geboorte van Boven en die staat tegenover de 

werking van het (zondige) vlees. Men kan wandelen naar de geest, Rom. 8: 4, in de geest wande-

len Gal. 5:16. Die geest staat tegenover het (zondige) vlees, vs. 17. Die in deze geest zaait, zal 

daaruit het aionische leven maaien, 6: 8. 

 

We menen hiermee goed de betekenissen van het woord weergegeven te hebben. Men ziet dat ook 

aan dit woord velerlei inhoud wordt toegekend en men wèl een en ander onderscheiden moet. 

 

Voor onze beschouwing moeten de meeste der betekenissen verder onbesproken blijven; het gaat er 

voor ons doel om over de verhouding van ziel en geest te spreken en de vraag te beantwoorden of 

ziel hetzelfde is als geest. Voor we dit doen, moet nog nagegaan worden “wat het hart is.  P. 

 

De Wedergeboorte 

No. 7. 

 

De persoon van de wedergeborene is wat wezen betreft dezelfde als de persoon van de niet-

wedergeborene. Elk hunner heeft geest, ziel en lichaam. Maar waar er in de gevallen mens een be-

ginsel van kwaad werkt dat bewust of onbewust zijn bestaan beheerst of dit tenminste buiten God 

doet voortgaan, zo wordt in de persoon die van Boven geboren wordt een ander en nieuw beginsel 

gegeven, een naar God gekeerde gesteldheid. Dit heet de nieuwe natuur Dit is geen apart iets, geen 

substantie die nog weer onderscheiden zou zijn van lichaam, ziel en geest, de persoon blijft dezelf-

de. En toch is er iets in hem veranderd. Dit willen we nu nagaan. 

 

„Wat uit de Geest geboren is, is geest”, Joh. 3 :6 b. Dit woord staat tegenover dat andere: „Wat uit 

vlees geboren is, is vlees”. vs. 6 a. Wat uit vlees geboren is, vertoont al de kenmerken van het vlees. 

Wat uit de Geest geboren is, zal dus de kenmerken van de Geest moeten vertonen. Voor we hier-

over nog meer zeggen, is het zaak stil te staan bij de tweeërlei betekenis die hier het woord „geest” 

heeft. 
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De eerste is aanduiding van de Heilige Geest, de derde „Persoon” in de Drie-eenheid. Deze is een 

Zelfstandigheid in God met verstand en wil. De tweede is geen aanduiding van een persoon met wil 

en verstand, noch ook een geestwezen dat verwekt is. Het betekent ook niet de levenskracht die de 

mens heeft en die bij de dood wederkeert tot God. Pred. 12: 7, Ps. 146: 4. Ook is het niet te nemen 

in de zin waarvan b.v. in Num. 5: 14 gesproken wordt n.1. dat de ijvergeest over een man komt of 

in die van Hos. 4: 12 dat spreekt van een geest der hoererijen. Hier heeft geest de betekenis van 

gedachte of streven. In Joh. 3: 6 betekent het nog iets anders 

 

Dit wordt duidelijk als we denken aan wat de vader van de verloren zoon zegt: „Deze uw broeder 

was dood, maar is weder levend geworden”. (Lk. 15). We weten dat dood een afsnijding is, een 

privatie, een ontroving, het levend worden is dus een vereniging, een donatie, een begiftiging. Als 

men uit de Geest geboren wordt, is dat dit: De Heilige Geest trekt het hart binnen, zet de ikheid in 

levensgemeenschap met Zich, zet deze ikheid in de Levensbron. Dit is de geboorte uit God, uit de 

Geest. Dit is in wezen echter geen toevoeging aan het wezen van de mens, maar het hem plaatsen in 

zijn ware levenselement. De ikheid wordt gezet in de Geest. De ikheid ervaart dit als een geboorte, 

een treden uit de dood in het leven. Wat verloren is in Adam, wordt hergeven (in beginsel) door de 

Geest: de levensgemeenschap met de God des levens. Deze uit zich nu naar buiten en brengt de 

veranderde richting tot stand.          P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 7. 

Juda en Israël (Vervolg). 

 

Uit zeker vier feiten in het N.T. blijkt dat deze dingen Schriftuurlijk zijn en wel uit de gegevens van 

Hand. 4: 27, 13: 17, uit de benaming „Koning Israëls”, uit die van „de God Abrahams, Izaaks en 

Jakobs”. 

 

Hand. 4: 27. Hierin wordt gesproken over de „volken Israëls”. Dit woord wijst terug naar Ez. 37: 

22. De „volken Israëls” waren Juda en (Noord)-Israël. De hoofdstammen waren Juda en Efraïm. De 

volken Israëls zijn (met Pontius Pilatus en Herodes en de Heidenen) tegen Christus vergaderd ge-

weest. Geheel Israël, in al zijn 12 stammen, heeft Christus veroordeeld. Niet „de Joden” hebben 

Christus gekruisigd, Joden genomen als Judeeërs, Judaieten, zoals de Br. - Israëlleer wil, maar alle 

geslachten, de 12 geslachten Israëls. Al deze geslachten zullen eenmaal rouw bedrijven. Zach. 12: 

12 en 14. Zij vormden het hele Huis Israël tot hetwelk Petrus zich richt. Hand. 2: 36. De term Huis 

Israël, voorkomend in Mt. 10: 6; 15: 24; Hand. 2: 36; 7: 42; Hebr. 8: 8 en 10, duidt, met uitzonde-

ring van Hebr. 8: 8, waarover we reeds spraken, „geheel Israël” aan. Zo blijkt dat de volken Israël - 

en niet het volk der Joden alleen - in Palestina vertegenwoordigd waren. 

 

Hand. 13: 17. Dit is hiervoor mede bewijs. „De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitver-

koren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft ze met 

een hoge arm daaruit geleid”. Zo spreekt Paulus in de synagoge van Antiochië in Pisidië tot hen 

die hij later „Kinderen van het geslacht Abrahams” noemt (Hand. 13: 26). Ze heten in vs. 42 „Jo-

den”, maar dit wil niet zeggen dat het slechts Judeeërs, Judaieten, waren, Paulus spreekt van „Israë-

litische mannen.” vs. 16. „Israëliet” heeft, zoals ook in de overige teksten van het N.T. waarin we 

deze term aantreffen, een algemene betekenis. Zie Joh. 1: 47; Hand. 2 ; 22; 3: 12; 5: 35; 13: 16; 21 ; 

28, Rom. 9: 4; 11: 1; 2 Cor. 11: 22. In het buitenland waren dus ook de 12 stammen. Niet twee, ter-

wijl de andere tien dan weggetrokken zouden zijn. 

 



Uit de Schriften 1953 Pagina 73 
 

Koning Israëls, Christus wordt vier maal zo genoemd, het eerst door Nathanaël (die niet uit Judea 

was, maar zeker wel uit Bethsaida, gelegen aan de zee van Galilea, d.i. in de streek van Naftali). 

Nathanaël ziet in Christus de algemene, over alle stammen heersende Koning, Ook de Farizeeën 

denken daaraan, zij het spottend met Christus. Mt. 27: 42; Mk. 15: 32. Het volk uit Jeruzalem had 

Hem reeds bij de intocht zo genoemd en niet „Koning der Joden”, hoewel ze in Juda woonden. De 

Koning Israëls is dus de Koning over alle stammen. 

 

Dat blijkt zijdelings ook nog uit Mt. 19: 28, waar Christus zegt te zullen zitten op de troon Zijner 

heerlijkheid. Dat is de troon Davids. Lk. 1: 33. De Koning regeert over Jakobs Huis over alle ge-

slachten Israëls (Jer. 2: 4). Israël was dus in zijn totaal in het land. 

 

De God van Abraham, Izaak en Jakob (Israël). Deze benaming, het eerst voorkomend in Ex 3: 6, 

voorts in vs. 15 en 16; 4: 5; 31: 6, is de God der vaderen, 1 Kron. 29: 18 en wijst op het hele Israël, 

1 Kon. 18: 36, 2 Kron. 30: 6. In het N.T. vinden we deze benaming in Mt. 22: 32; Mk. 12 ; 26; Lk. 

20: 37; Hand. 3 ; 13 en 7: 32; Mk. 12: 26; Lk. 20: 37; Hand. 3 ; 13 en 7: 32. (Met het O.T. mee 12 

maal, waaruit de verbondenheid met Israëls 12 stammen spreekt). Petrus noemt Hem dan ook, 

evenals Mozes en David, de God onzer vaderen, wat zeker niet alleen op twee stammen kan slaan. 

 

Met dit als aanvulling en uitbreiding herhalen we de conclusie, waartoe we reeds kwamen, n.1. de-

ze: 

 

Er was een dubbel Israël, een in het Land Israël, het hele Huis Israël, Hand. 2: 36, een daar buiten 

“de twaalf stammen die in de Verstrooiing zijn”, Jak. 1:1. Dit zijn de vreemdelingen verstrooid in 

Pontus, Galatië Cappadocië en Bithynië (alle provincies van Klein-Azië) en zeker ook wel in Baby-

lon. 1 Petr. 1: 1 en 5: 13. 

 

Het niet zien van dit dubbele Israël is de tweede afbuiging die tot een scheefgetrokken inzicht voert. 

P. 
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Uit de Schriften 

 
DEEL XXV No. 8 AUGUSTUS 1953 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 8. 

DE DAGELIJKSE OVERDENKING. 

„Hij overdenkt Zijn wet dag en nacht”. 

Ps. 1: 2 b. 

 

We zagen reeds dat „wet”, “thora” „onderrichting” betekent. In Ps. 119 vinden we meerdere varian-

ten of synoniemen, ongeveer gelijkbetekenende woorden als: getuigenis, gebod, inzetting, weg, 

woord, getrouwe rede, raad, rede. Het overkoepelende woord is thora, onderrichting. 

 

Naast de lust tot de thora is er de overdenking. „Dag en nacht”, dat is: voortdurend. Niet maar eens 

zo nu en dan, maar geregeld. Steeds weer moet het Woord overdacht worden. 

 

Men ziet dat Schriftonderzoek maar niet alleen een zaak is van het „gevoel”, van de „lust”, niet 

maar alleen om gesticht te worden. Er is ook veel overdenking bij nodig, men moet het indenken, 

doordenken, nadenken. Het Woord is onderricht waarin we kunnen leren wat gebeurd is, wat ge-

schiedt, wat gebeuren zal. Tevens welke vermaning ja bestraffing ter harte moet worden genomen, 

welke raad moet worden gevolgd, Welke inwerking moet worden uitgewerkt, in één woord, de lust 

is niet zo maar een zeker aangenaam gevoel maar een liefde die kennen, begeren en willen door-

gloeit tenminste dusdanig doortrilt dat deze overdenking niet alleen maar intellectualistische kennis 

aanbrengt of mystische gevoelens wekt, of tot ijver zonder verstand aanzet, maar een evenwicht 

schept tussen alle vermogens van onze persoon en ons meer en meer tot mensen Gods maakt tot alle 

werk volkomen toegerust. 

 

God vraagt van ons volle verzekerdheid des verstands, Gr.: der rede. Col. 2: 2. Dit eist veel onder-

zoek en overdenking. Het behoort mede tot de „godzaligheid”, het Gode wèl leven en heeft de be-

lofte in zich voor dit en het toekomende leven. Daarom: Onderzoekt de Schriften en overdenkt de 

woorden Gods.          P. 

 

Het Woord vlees geworden. 

No. 2. 

De HERE uit de hemel. 

 

Hoewel we in de voorgaande reeks geleerd hebben dat Christus naar Zijn wezen tot de Godheid 

behoort en we daarnaar zouden kunnen verwijzen, willen we dit in deze reeks door verdere Schrift-

gegevens staven. We willen dit in twee gedeelten doen; ten eerste door te wijzen op enkele teksten 

die van Zijn voorbestaan spreken en ten tweede door enkelen aan te geven die Hem als een der O.T. 

Godsopenbaringen (Jehovah’s) doen zien. 

 

In Mt. 22: 41-45 vraagt de Heer Jezus de Farizeeën wat zij van de Christus denken. Zij noemen 

Hem Davids Zoon. Christus zegt daarop: David noemt Hem zijn Here en dan citeert Hij Ps. 110: 1, 
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hoe is Hij dan zijn Zoon? Die Here van David was er reeds en hiermee wijst Christus Zijn voor-

bestaan aan - Joh. 3: 13 zegt dat niemand in de hemel is opgevaren dan Die uit de hemel is neder-

gedaald - Christus zegt in Joh. 6 meerdere malen dat Hij uit de hemel is nedergedaald. Zie vs. 33, 

38, 41, 51, 58. En Hij zegt in vs. 62 dat de Zoon des mensen te voren in de hemel was. Hij is, vol-

gens Joh. 8: 23 van Boven. Eer Abraham er was, is Hij 8: 58. Hij bidt om een heerlijkheid die Hij 

bij de Vader had eer de wereld was. Joh. 17:5. Door Hem is de wereld (Gr., zijn de aionen) ge-

maakt, Hebr. 1: 2. Van Melchizedek staat dat hij de Zoon van God gelijk is geworden, Hebr. 7: 1-3. 

Als Christus geen voorbestaan had, zou er moeten staan dat Deze Melchizedek gelijk ware gewor-

den. Zo is er veel dat Zijn voorbestaan duidelijk aanwijst. 

 

Nu komen we tot het tweede punt, n.1. de vraag: Wie was Hij in dat voorbestaan? Ook hierin is de 

Schrift duidelijk. 

 

Volgens Mt. 1: 22 heet Christus Immanuël, God met ons, citaat van Jes. 7: 14. In Mt. 22: 42 en 44 

is sprake van de Steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dit is een citaat uit Jes. 8: 14, 15 waar 

staat: “De HERE der heerscharen zult gij heiligen en Hij zij uw vreze en Hij zij uw verschrikking. 

Dan zal Hij ulieden tot een heiligdom zijn, maar tot een Steen des aanstoots en tot een Rots der 

struikeling de twee Huizen Israëls”. De Steen die verworpen is heet in Jes. 8 Jahweh (Jehovah). 

Tweemaal noemt een engel Hem de Here, eens bij Zijn geboorte: Christus de Here, eens bij Zijn 

opstanding: Zie de plaats waar de Here gelegen heeft. We geloven dat deze engelen hiermee de 

O.T. HERE - Jahweh - aanwijzen. Elisabeth spreekt van de moeder haars Heren, met wie zij als 

Israëlitische vrome ook Jahweh aanduidt. Thomas noemt Hem mijn Here en mijn God. 

 

Verder bewijs geeft zeker Hebr. 1: 8, 10: „Maar tot de Zoon zegt Hij: Gij, HERE, hebt in den be-

ginne de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk Uwer handen”. Dit is citaat uit Ps. 102: 26-

28. Wie deze psalm nagaat, zal bemerken dat hier van Jahweh gesproken wordt, vs. 2, 13. Deze heet 

in vs. 25 God (El). Wat Hebr.1: 10 de Zoon noemt, is in Ps. 102 de HERE. Heel duidelijk in dezen 

is Hebr. 12: 25, 26: “Want indien dezen (de Israëlieten) niet zijn ontvloden, die degene (Mozes) 

verwierpen die op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij 

ons van Die af keren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog”. Dit is geweest 

Jahweh die op Sinaï neerdaalde. En als Paulus in 1 Cor. 15: 45 spreekt van de HERE uit de hemel, 

is dit zeker de O.T. Jahweh die zich aan Abraham, Mozes en anderen zichtbaar geopenbaard heeft 

en die bij Lot staande van de HERE uit de hemel vuur en zwavel deed regenen op Sodom. Gen. 19: 

25. De in het vlees gekomen Christus is dus een der O.T. Godsopenbaringen.   P. 

 

 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

 

5. Het onderwijs van de apostelen der besnijdenis aangaande het houden der wet. 

 

Het boek der Handelingen toont ons dat we goed moeten onderscheiden tussen drie groepen Joden: 

 

1.Zij die niet in Christus geloofden. 

 

2.Zij die in Christus geloofden, de instelling der wet van Mozes behielden en meenden dat de  

   christenen uit de volken bij Israël ingelijfd moesten worden door de besnijdenis (en dus de wet  

   volgen). Zie b.v. Hand. 15: 1. Men kan ze „Judaïsten” noemen. 
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3.Zij die in Christus geloofden, de instellingen der wet behielden, Maar er in toestemden dat de 

   christenen uit de volken niet bij Israël ingelijfd moesten worden en dus niet besneden behoefden 

   te worden, noch de godsdienstige instellingen der wet volgen. 

 

We zullen ze „Christen-Joden” noemen. De uitdrukking ,Jodenchristenen” kan men gebruiken voor 

hen die wel van Joodse afkomst zijn, maar menen dat ze geen Jood meer zijn als ze in Christus ge-

loven. 

 

Wat we in Hand. 6 en 7 over Stefanus vernemen, en in het bijzonder Hand. 6: 11 en 14, toont dat hij 

tot groep 3 behoorde en zich richtte tot groep 1. Stefanus bleef getrouw aan de wet, want hij stond 

nog onder de rechtsmacht van het Sanhedrin, het hoogste gerechtshof der Joden. De Twaalf, die ook 

de wet hielden (zoals we verder zullen zien) zouden hem overigens niet gekozen hebben voor de 

„dagelijkse bediening” (Hand. 6:1) als hij niet wetsgetrouw geweest ware. Ook in het opleggen der 

handen (Hand. 6: 6) bleven ze de inzettingen volgen (Zie Num. 27: 18-23). Dat Stefanus wel iets 

over de wet gezegd had, dat niet overeenkwam met de opvattingen van groepen 1 en 2, blijkt uit 

Hand. 6:11 en 14. 

 

Vóór we nagaan of de Twaalf tot groep 2 of 3 behoren, is het wenselijk, om verwarring te voorko-

men, wel in te zien dat, geheel onafhankelijk van de kwestie of de christenen uit de volken de wet 

moesten onderhouden, de christen-Joden, inbegrepen Petrus, zich slechts met een zekere aarzeling 

tot de volken hebben gericht. 

 

Petrus toont zijn getrouwheid aan de geest der wet, door zijn weigering zich te voegen of te gaan tot 

een vreemde, want de niet-besnedene was onrein. Het was eerst na een driemaal herhaald gezicht en 

de tussenkomst van een engel, dat Petrus begreep dat in iedere natie wie God vreest en gerechtig-

heid werkt, Hem aangenaam is. De profeten hadden reeds gezegd dat een ieder die in de Messias 

gelooft, vergeving van zonden ontvangen zou door Zijn naam (Hand. 10: 35, 43). De gelovigen uit 

de besnijdenis waren (10 jaren na Pinksteren !) ontzet dat de gave van de Heilige Geest ook op de 

volken werd uitgestort. 

 

Bewijst het voorval met Cornelius dat van toen af de wet te niet was? Dit mag men er zeker niet uit 

afleiden. Integendeel, de wet wordt bevestigd, want ze moesten nog steeds schuwen wat onrein was. 

Het enige verschil was dat ze nu een nadere bepaling ontvangen hadden van wat ze als rein moes-

ten beschouwen: „Wat God gereinigd heeft zult gij niet gemeen maken” (Hand. 11: 9). Inderdaad, 

de harten der heidenen waren gereinigd door het geloof (Hand. 15: 9). Vroeger waren de mensen in 

twee groepen verdeeld: de uitverkoren natie van Israël en de andere natiën. Deze bestonden, behal-

ve de proselieten, uit heidenen, die dus de ware God niet aanbaden. De heidenen waren onrein. 

Maar nu vormde zich een derde groep: de christenen. Deze waren, door hun geloof, niet meer on-

rein. 

 

Dat het hier een vervollediging der wet betreft, ziet men uit het feit dat deze inlichting gegeven 

werd door een engel (Hand. 10: 3, 19, 30) evenals de Sinaitische wet (Hand. 7: 38, 53; Gal. 3: 19). 

Het onderscheid tussen rein en onrein bleef verplicht, Maar de nieuwe toestand maakte het noodza-

kelijk een nadere aanduiding te geven. 

 

We besluiten dus: 

1.dat Petrus zijn getrouwheid aan de wet bevestigt, 

 

2.dat het geval met Cornelius niet aanduidt dat de wet te niet is, Maar wel dat de Joden nu een  

   zekere gemeenschap mogen hebben met de christenen uit de volken. 

 

Laat ons nu onderzoeken wat we kunnen leren uit Hand. 15: 1-20 betreffende de vergadering der 
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voornaamste apostelen - Petrus, Jakobus, Johannes en Paulus - en van de oudsten te Jeruzalem. Men 

kan niet betwijfelen dat Gal. 2: 1-10 over dezelfde vergadering spreekt, want we vinden hier dezelf-

de personen, op dezelfde plaats en tijd, handelende over dezelfde zaken. Deze twee schriftdelen zijn 

zeer leerzaam en werden natuurlijk met veel aandacht onderzocht door alle historieschrijvers. 

 

In het algemeen is men van oordeel dat door deze vergadering een zeer belangrijke stap gedaan 

werd om van de nationale godsdienst van de natie Israël tot een universele „christelijke godsdienst” 

over te gaan. Toch vindt men deze schriftdelen enigszins duister, want men bemerkt dat het juist 

hier is dat een onderscheid gevormd wordt tussen de „Kerk van Israël” en de „Kerk der volken”, 

tussen de twaalf apostelen der besnijdenis en de apostel Paulus met zijn bijzonder evangelie. 

 

Deze vergadering had plaats te Jeruzalem omstreeks het jaar 50, dus een twintigtal jaren na het 

kruis. Twee vragen moesten behandeld worden: 1. moeten de christenen uit de volken besneden 

worden om tot de behoudenis te komen? 2. heeft de apostel Paulus een bijzondere opdracht? 

 

Het is duidelijk dat het verhaal aangaande deze vergadering niet zegt dat de christen-Joden niet 

meer moeten besneden moeten worden, noch dat ze de voorschriften der wet niet meer moeten hou-

den, want anders zou het redetwisten aangaande de besnijdenis der niet-Joden geen zin gehad heb-

ben. Maar zekere Joden, die Paulus „valse broeders” noemt, beweerden dat niet alleen alle christe-

nen van Joodse geboorte, maar ook de anderen besneden moesten worden om deel te hebben aan de 

behoudenis. Paulus (en Barnabas) protesteerde hiertegen en toonde, door Titus niet te verplichten 

zich te laten besnijden aan, dat hij zich niet onder het juk wou laten brengen. Zij gingen dan, met 

enige anderen, op tot de apostelen en de oudsten te Jeruzalem. 

 

Na veel redetwisten, nam Petrus het woord en besloot met de volgende woorden: „Maar wij gelo-

ven door de genade van de Here Jezus behouden te worden op gelijke wijze als ook zij”. Dit was 

zeer duidelijk voor wat betreft de behoudenis, en stemde geheel overeen met wat Paulus leerde. 

Petrus zei niet dat de christen-Joden zelf de wet niet meer moesten waarnemen. Zeker, als ze op 

deze vergadering ook tot deze conclusie gekomen waren, zou Petrus er iets over gezegd hebben, 

want dit zou een radicale verandering van houding geweest zijn, twintig jaren na het kruis. 

 

Lightfoot heeft er op gewezen dat voor de Joden van Palestina de wet niet alleen godsdienstige, 

Maar ook nationale verplichtingen omvatte. Want de wet was een nationale institutie. Voor de He-

breeër in Palestina „to be a good christian, he was not required to be a bad Citizen” („Om een goede 

christen te zijn moest hij geen slechte burger worden”. Dissertation, blz. 67.). De wet vormt een 

eenheid, ze mag niet ten dele waargenomen worden, en al de voorschriften moeten dus door allen in 

praktijk gebracht worden of ze in Christus geloven of niet. Lightfoot voegt er bij: „Nor is there any 

reason to suppose that St Paul himself took a different point of view of their obligation”. („Er be-

staat ook geen goede reden om te veronderstellen dat Paulus zelf er een andere zienswijze op na-

hield aangaande hunne verplichtingen”. Hij stemt er ook in toe dat de apostel Johannes steeds de 

wet als nationale verplichting heeft gehouden, Maar ze niet als universele aanzag.) 

 

Na de verklaring van Petrus dat alle mensen door genade behouden worden en niet door de werken 

der wet, voegde Jakobus, de rechtvaardige, erbij dat God nooit gezegd had dat de gelovigen uit de 

volken bij de natie Israël ingelijfd moesten worden door de besnijdenis. Simeon had verklaard hoe 

God de natiën had bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Jakobus ziet dit als 

een begin van vervulling van de profetie van Amos 9: 11, 12. Uit de verzen 13 tot 15 (en vele ande-

re delen van het O.T.) blijkt inderdaad dat: 

 

1. er een nationaal herstel zal zijn van het volk Israël, 

2. dat velen uit de volken de naam des Heren zullen aanroepen. 
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De profeten leren ons ook dat de natiën door Israël geleerd en gezegend zullen worden in de toeko-

mende aioon en dat ze dus afzonderlijk van de heilige natie zullen blijven bestaan. 

 

Uit het tweede hoofdstuk van de brief aan de Galaten vernemen we wat er besloten werd aangaande 

de respectievelijke opdrachten der Twaalf en van Paulus. De apostelen der besnijdenis moesten in 

de eerste plaats tot de besnijdenis gaan met het evangelie der besnijdenis, en Paulus, de apostel der 

volken, moest zich vooral richten tot de volken met het evangelie der voorhuid. 

De Twaalf konden zich ook reeds beginnen te richten tot de volken met het evangelie der vergeving 

van zonden, als inleiding tot het volbrengen der opdracht van het volk Israël gedurende de toeko-

mende aioon. Maar dit evangelie ging niet verder dan de nieuwe geboorte. Aan de andere kant kon 

Paulus zich tot allen wenden, want zijn evangelie was volledig: hij nodigt de heidenen uit zich te 

wenden van de ijdele afgoden tot de levende God, Schepper van het heelal; aan Jood en Griek kon-

digt hij de Here Jezus Christus aan, Maar gaat dan verder dan de Twaalf als hij spreekt over de 

rechtvaardiging en de verzoening, en vooral wanneer hij de grote verborgenheid bekend maakt en 

de volmaaktheid in Christus. 

 

Deze scheiding tussen de Twaalf en Paulus komt, ten dele, voort uit het feit dat de natie Israël van 

de andere natiën, afgezonderd moest blijven en steeds de wet moest blijven waarnemen, terwijl de 

volken geen wet hadden. Hun evangeliën hebben vele dingen gemeen, in verband met de geestelijke 

zegeningen die van persoonlijke toepassing zijn. Maar het evangelie der besnijdenis omvatte ook 

elementen die alleen de Joden betroffen, b.v. als het ging over godsdienstige ceremoniën. We kun-

nen dit inzien als we zonder vooropgezette mening de brieven onderzoeken die in het bijzonder tot 

de christen-Joden gericht zijn, zoals die aan de Hebreeën, en die van Jakobus en Petrus aan de 12 

stammen die in de verspreiding zijn. De natie Israël had een godsdienst voor een zichtbare en geor-

ganiseerde gemeenschap en omvatte oversten en inzettingen die door God verordineerd waren, ter-

wijl de andere christenen dergelijke instellingen niet bezaten. Ze vergaderden zoals Gods Geest ze 

leidde. In den beginne hadden ze wel mensen die hun apostelschap bewezen door hun volharding, 

door tekenen en wonderen en krachten (2 Kor. 12: 12), dus mensen die voor God spraken: profe-

ten. Later hadden ze ook nog evangelisten, herders en leraars. Maar dit alles was niet te vergelijken 

met de door God gegeven instellingen voor Israël. 

De natiën hebben de wet niet (Rom. 2: 14). De onbesnedene mocht geen deel hebben aan het 

Pascha (Ex. 12: 43, 48). Zelfs in de toekomende aioon zal geen onbesnedene in het heiligdom mo-

gen ingaan (Ezech. 44: 9). Sinds de eerste eeuw is er steeds strijd, verdeling en wanorde geweest 

door de pogingen om aan de christenen uit de volken de inzettingen der Joden voor te schrijven. 

 

Dit onderscheid tussen de opdrachten en de evangeliën werd goedgekeurd in de vergadering te Je-

ruzalem, en Jakobus, Kefas en Johannes gaven Paulus en Barnabas de „rechterhand der gemeen-

schap”. Er is dus goed onderscheid voor wat betreft het zichtbare, Maar er blijft gemeenschap in 

verband met het geestelijke, onzichtbare. 

 

De valse broeders, die oorzaak waren van deze vergadering, hadden misschien gewezen op enkele 

praktische redenen die het moeilijk maakten, vooral in het begin, enige gemeenschap te verwezen-

lijken tussen Joden en onbesnedenen. In elk geval stelde Jakobus voor dat de christenen uit de vol-

ken zich, uit liefde, zouden onthouden van wat voor de wetsgetrouwen vooral aanleiding kon geven 

tot ergernis (b.v. het vlees dat aan de afgoden geofferd werd, de hoererij, het verstikte en het bloed). 

 

Paulus leert ons verder, in Gal. 2: 11-16, dat Petrus de conclusies der vergadering goed had aange-

nomen in principe, Maar dat het hem niet gemakkelijk viel ze steeds in praktijk te brengen. Aange-

zien de onbesneden christenen niet meer onrein waren, at hij met sommigen te Antiochië. Maar 

toen, er enigen van Jakobus kwamen, die waarschijnlijk de volle waarheid nog niet gevat hadden, 

onttrok hij zich en scheidde zich van hen af. Deze handelwijze kon wederom de indruk geven dat de 

inzettingen der wet waargenomen moesten worden ter behoudenis. Gezien het groot belang dezer 
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zaak, nam Paulus een zeer strenge houding aan, wederstond hem in het aangezicht en beschuldigde 

hem van huichelarij. 

 

De uitdrukking „gij leeft naar de wijze der volken” (ethnikos...zès) mag men niet verstaan als bete-

kenende dat Petrus in alle opzichten leefde zoals die uit de volken. De ware zin wordt ons aange-

duid door wat voorafgaat: „at hij met de natiën”, en dat waren zeker christenen. 

 

Uit al het voorgaande volgt, dat de apostelen en de andere christen-Joden, die geen „valse broeders” 

waren, tot de hierboven vermelde groep 2 behoorden, d.w.z. dat ze zelf de godsdienstige inzettingen 

der wet waarnamen, Maar ze niet aan de andere christenen oplegden. Het waren Christen-Joden. 

Allen waren zich ervan bewust dat, naar Gods wil, Israël een afzonderlijke natie moest blijven, ver-

schillend van de andere natiën, en dat er dus in het dagelijks leven een zekere afscheiding bleef tus-

sen de christenen uit Israël en die uit de natiën. En dit vooral voor wat betreft de zichtbare, aardse 

organisatie en instellingen, niettegenstaande er geen verschil was inzake der behoudenis en, in het 

algemeen, in verband met alles wat hun persoonlijke geestelijke positie betrof t.o.v. God. 

 

Hoe konden ze anders doen dan de gehele wet houden, Aangezien niet alleen de profeten van be-

snijdenis, priesterschap, tempel, godsdienstige instellingen spraken, zelfs in verband met de toeko-

mende aioon, Maar ook hun Meester zelf had aangedrongen op het feit dat de wet zou blijven be-

staan, tot in de kleinste voorschriften, zolang de tegenwoordige hemel en aarde zouden blijven be-

staan? 

 

Als we Schrift door Schrift verklaren, zonder te steunen op zekere overgeleverde begrippen, is het 

duidelijk dat er niet de minste tegenstelling bestaat tussen het onderwijs der profeten, dat van de 

Here zelf en dat van de apostelen. 

 

We moeten nu in het bijzonder de houding van Paulus tegenover de wet onderzoeken. Het is een 

feit dat de overgrote meerderheid der christenen menen dat deze apostel heeft gezegd dat de wet te 

niet werd gedaan door het kruis. Ook hebben meerdere theologen gemeend dat er een zonneklare 

tegenstelling bestaat tussen de opvattingen van Paulus en die van Petrus. 

 

Men zou dus moeten veronderstellen dat de brieven van Paulus zeer duidelijke aanwijzingen bevat-

ten op dewelke de algemene gangbare opvatting van het te niet doen der wet zou steunen. 

 

We zullen eerst in het kort de thesis van de apostel der natiën aangaande de wet samenvatten, en 

vervolgens onderzoeken of er enig verschil is met wat we tot nu toe hebben uiteengezet. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 8. 

4. Hart. 

O.T. 

 

Als we het woord „hart” nagaan, vinden we evenzo dat het in meerdere betekenissen wordt ge-

bruikt. We geven ook die in het kort weer. 

 

1. Hart betekent het in de borstkas liggende lichaamsdeel. In die zin komt het weinig voor. Joab 

stak drie pijlen in Absaloms hart, 2 Sam. 18: 14 a. Joram werd in het hart geschoten, 2 Kon. 9: 24. 

Een gezond hart is het leven des vleses, Spr. 14: 30. 

2.  
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3. Hart betekent: midden. Deut. 4: 21 spreekt van het hart des hemels. (St. Vert.: midden). Ab-

salom hing in het hart (St. Vert. midden) van de eik. D.i. geheel omgeven door de takken van de 

eik. 2 Sam. 18: 14 b. Spr. 30: 19 spreekt van de weg van een schip in het hart der zee. Hier had de 

St. Vert. ook goed midden der zee kunnen zetten, dit is: geheel omgeven door de zee. De betekenis 

van: „geheel omgeven door” heeft het woord hart ook in Mt. 12: 40: De Zoon des mensen zou drie 

dagen en drie nachten zijn in het hart der aarde. Dit is vanzelf niet het middelpunt der aarde, maar: 

geheel omgeven door aarde of haar gesteenten. 

 

4. Hart betekent ook lichaam, deel van het lichaam of geneugte van het lichaam. Abraham zei 

tot de drie mannen dat zij hun hart met brood konden sterken. Gen. 18:5. Zie ook Richt. 19: 5, 8. 

Gods plagen zouden zijn in, Hebr.: op, het hart van Farao. Dit is: over zijn persoon. De hoge-

priester droeg de namen der zonen Israëls op zijn hart, dit is: borst, Ex. 28: 29, 30. In Richt. 19: 8, 

9, 22, Ruth. 3: 7, 1 Sam. 25: 36, 2 Sam. 13: 28 en Esther 1: 10 betekent hart: geneugten des li-

chaams. 

 

5. Hart betekent verstand, gevoel, wil. Verreweg de overgrote meerderheid der meer dan 800 

malen dat het woord hart in het O.T. voorkomt (594 maal in afgekorte en 249 maal in volle vorm) 

heeft het woord een figuurlijke betekenis en wel een der drie die we hierboven aangaven en nu na-

der uitwerken. 

 

a. Verstand.  
Het hart heeft gedachten, overleggingen, meningen, geheugen, wijsheid, in één woord, is centrum, 

der gedachtewereld, heeft dus geesteswerkzaamheden die wij, Westerlingen, aan het hoofd toeken-

nen. 

 

In Gen. 6: 5 is sprake van het gedichtsel der gedachten des harten. Gedichtsel is vormsel; de ge-

dachten nemen dus bepaalde vormen aan en wel in het hart. Het gedichtsel van het hart is boos van 

zijn jeugd aan, Gen. 8: 21. Men kan iets in zijn hart zeggen, d.i. zijn gedachten doen werken, 17: 

17; 24: 45; 27: 41. Enz. Men kan wijs van hart zijn, Ex. 28: 3; 31: 6; 35: 10. Enz. Het hart heeft 

inbeeldingen, Richt. 5: 15 en onderzoekingen, vs. 16. Uit het hart komen redenen voort, Job. 8: 

10. - Spreuken kent aan het hart in dit opzicht veel dingen toe: het kan wijsheid hebben, 2:2, 10; 6: 

18; 10: 8; 14: 33, geheugen, 3: 1; 4: 4, gedachten, 6: 14, 18, bedriegen, 12: 20; dwaasheid, 12: 33, 

18: 2, 22: 15, verstand, 15: 14, overleg, 15: 28; 16: 1, 9, 19: 21 Enz. Het is in dit Boek dat hart ver-

taald is door verstand, 10: 21; 15: 32; 17: 16; 19: 8 (Zie ook Job 34: 10, 34). - Ook in Prediker 

wordt aan het hart, verstand en wijsheid toegeschreven. Het hart onderzoekt wijsheid, 1: 13; 8: 16, 

ziet die, 1: 6, heeft geheugen, 7: 2; 9: 1, oplettendheid, 

7: 21; er zijn wijzen van hart, 8: 5; 10: 2. 

 

Wij geven alleen enkele bewijzen om aan te tonen dat de Israëliet van hart sprak waar wij van ver-

stand zouden spreken. Men kan hiervan zeggen: men wist toen nog heel weinig of niets van de ont-

leedkunde en meende dat het verstand zijn zetel in het hart had. Wij geloven echter dat het hier een 

diepere zaak geldt. Al 's mensen verrichtingen worden tot één centrum herleid. Dit is het hart. Hier 

dekken hart en geest elkaar vaak. 

 

b. Gevoel.  

Het hart heeft zijn gevoelens, genegenheden, blijdschap, droefheid, vrees, gramschap, enz. 

 

Jakob ontstal zich van het hart van Laban, dit is: verloor zijn genegenheid, Gen. 31: 20, 26. Men 

kan naar iemands hart spreken, dit is: zijn genegenheid winnen of iemand troosten, 34: 3; 50: 21. 

Het hart kan blijdschap hebben, Ex. 4: 14, droefheid, Spr. 14: 10, 13, vrolijkheid, 15: 13 a. smart, 

13 b, gramschap, 19: 3, nijdigheid, 23: 17. Enz. 
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Deze sfeer raakt de gevoelens der ziel die we vonden, hart en ziel kunnen hierin elkaar dekken. 

Daarom zijn beide nog niet ten volle gelijk. Dit blijkt uit de uitdrukking: met uw hele hart en met 

uw hele ziel. Hierin heeft het hart zijn sfeer en evenzo de ziel.- Maar een deel van die terreinen valt 

samen. Dit komt omdat ook hier het hart als centrum van alle werkingen wordt gezien. 

 

c. Wil.  
Het hart heeft zijn spontaniteit, zijn wilsuiting, is centrum van wil. Of ook van onwil en verzet. Het 

kan verhard en gebogen worden. 

 

Men kan vrijwillig van hart zijn, Ex. 25: 2; 35: 5, 21, 22, 26, 29. Het kan verstokt worden, 4: 14, 

21; 7: 3, 13, 14, 22, 23; 8: 15, 19, 32. Enz. Het heeft onwil, Deut. 15: 17: 30: 17, heeft hoogmoed, 

Deut. 17: 20; 2 Kon. 14: 10. Enz. Het hart kan vet zijn, dit is: niet willen verstaan, Jes. 6: 10, stijf 

zijn, Jes. 46: 12. Tot deze sfeer kan men ook rekenen het oprecht van hart zijn, Gen. 20: 5, 6; 1 

Kon. 3: 6; Job 33: 3, enz. en boos van hart zijn, Jer. 3: 17; 7: 24; 9: 14, enz. 

 

Bekend is de uitdrukking “met uw hele hart en uw hele ziel”. Deze komt herhaalde malen voor, het 

eerst in Deut. 4: 29. Zie voorts 10: 12; 11: 13; 13: 3; 26: 16; 30: 6, 10; Joz. 22: 5; 23: 14. Enz. 

Hiermee wordt een innerlijke en zich uitende spontaniteit aangegeven die nog weergeven is door: 

met hart en ziel. Hart staat hier voor geest als centrum ervan en ziel voor de gevoelens. 

 

De Wedergeboorte 

No. 8. 

 

De wedergeboorte heeft een positieve en een negatieve zijde. De negatieve is die der nieuwe le-

vensgemeenschap aan de zonde, de doelmissing, een dodelijke wonde toebrengt. De zonde wordt 

weliswaar niet geheel weggenomen of totaal in eens overwonnen. Ze wordt echter in beginsel ont-

daan van haar kracht, de doelmissing verliest haar beginsel en ziet zich neergeworpen door de 

kracht van de nieuwe doelstelling. De gelovige heeft nu de macht verkregen om over de zonde te 

gaan heersen, tot zijn ware bestemming te komen. Niet dat hij deze direct kan uitoefenen, maar ge-

boren uit de Geest, gaat hij leven uit het geloof, wordt zijn hoop een levende hoop, wordt in de kern 

van zijn wezen de liefde heerseres. 

 

Dit noemt de Schrift ook het wegnemen van het stenen en het schenken van het vlezen hart. Ez. 36: 

20. Nikodemus had dit kunnen weten maar wist het niet. De zonde verhardt, de geboorte uit de 

Geest vertedert, maakt geschikt tot het leven Gods. 

 

De positieve zijde die de geboorte uit de Geest bewerkt, is de algehele verandering in geest en ziel 

en de betekenis ervan ook voor het lichaam. Hoewel de van Boven geborene als hij middelmatig in 

verstand is geen uitblinker in knapheid, als hij gevoelsmens is geen wilsmens wordt, enzovoort, hij 

dus dezelfde eigenschappen en vermogens behoudt, is er toch iets nieuws. Zijn verstand wordt met 

Goddelijk licht bestraald, zijn gevoel wordt barmhartig en zachtmoedig, zijn streven richt zich van 

de dingen des vleses naar die welke God wil dat betracht zullen worden. Wat hij eerst niet ont-

vangen kon, dingen des Geestes, ontvangt hij nu wel, omdat hij kind diens Geestes is geworden. Het 

wordt alles in beginsel nieuw. Niet ineens of in volle omvang. Maar het vermogen ervoor is er. Het 

morgenrood is opgegaan, het licht is gaan gloren en als hij de omwolking der zonde door het geloof 

mag doorboren, zal de dageraad in helderheid klimmen. 

 

Sommigen noemen de geestelijke geboorte „de verandering des harten”. Als men daaronder verstaat 

een verandering der oude natuur - vlees geheten - in een andere - geest - dus een omvorming een 

transformering tot iets hogers, alsof wat uit vlees geboren werd zou ophouden vlees te zijn, dan 

moet dit rondweg worden afgewezen. Maar als men er onder verstaat de andere richting die denken, 
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gevoelen en willen, geconcentreerd in het hart, inslaat, dan is de term te aanvaarden. 

 

Hetzelfde geldt de term „wedergeboorte”. Sommige uitleggers trekken hier een onjuiste parallel met 

de natuurlijke geboorte. Zij zeggen: De natuurlijke geboorte is het ter wereld brengen van een we-

zen dat er voor de ontvangenis ervan niet was, maar door de geboorte als volkomen geheel ter we-

reld komt. Zo ontstaat door de geestelijke geboorte een persoon die er als zodanig niet was en zon-

der deze niet zijn zou. Dit nu is niet houdbaar, want er ontstaat geen nieuwe persoon. De geestelijke 

geborene was reeds een volledige persoon. In hem ontstaat geen andere die van hem onderscheiden 

is zoals het kind van de moeder, een die een eigen leven leidt in een ander en alleen door de oude 

gevoed zou worden. De geboorte uit de Geest verwekt geen nieuwe persoon in ons die tot nu toe 

niet aanwezig was, maar ze plaatst die persoon in een andere stand, geeft hem een tot dan toe onge-

kende mogelijkheid, n.1. om met Gods Geest in gemeenschap te treden, stelt hem in staat anders 

over zijn vermogens te beschikken. Dit reddende werk van God in ons heet een geboorte omdat het 

de intrede is in een nieuwe wereld, het begin van een geheel nieuwe ervaring. Is de natuurlijke ge-

boorte het voortkomen uit een plaats van donkerheid en besluiting (de moederschoot) tot een staat 

van licht en vrijheid, zo is de geestelijke geboorte het uitgaan uit de duisternis en de beknelling van 

het vlees tot een staat van licht en vrijheid in de geest. Dit noemt de Schrift ook een overgaan van 

de dood tot het leven. 

 

De gelovige heeft twee naturen, „vlees” en „geest”. Gal. 5:17. Men vatte dit goed op: het zijn twee 

beginselen volgens welke men leeft en handelt. In Rom. 7: 23 noemt Paulus dit twee wetten, de wet 

der zonde en de wet des gemoeds (Gr.: rede, inzicht); deze laatste heeft vermaak in de wet Gods. 

Een wet is een regelmatige wederkeer van verschijnselen. Deze twee wetten nu komen na de geeste-

lijke geboorte met elkaar in botsing. Dan ontstaat er een strijd die uitloopt op een onderwerping van 

de oude natuur (door met Christus te sterven) en een overwinning van het nieuwe leven. Zal het 

goed zijn tenminste en men voorschrijdt op de weg der behoudenis. De volledige overwinning 

wacht tot de opstanding. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 8. 

3. De benamingen „Jood” en „Joden”. 

 

Volgens de Br.-Isr.-leer zijn de benamingen „Jood” en „Joden” pas na de Ballingschap opgekomen 

en duiden zij alleen de mannen van Juda aan, de Judaieten. Deze zijn wel in algemene zin Israëlie-

ten, maar niet alle Israëlieten zijn Joden, (evenals alle Hollanders Nederlanders zijn, maar niet alle 

Nederlanders Hollanders, d.i. mensen uit N.- of Z.-Holland). Zij die tot de 10 stammen behoren zijn 

geen Joden. Laat ons nagaan of dit voor de Schrift houdbaar is. 

 

De naam „Joden” komt het eerst voor in het tweede Boek der Koningen, n.1. in hfdst. 16 en 25. In 2 

Kon. 16: 6 lezen we dat Rezin, de koning van Syrië, de Joden uit Elath (een havenstad aan een der 

zeearmen van de Schelfzee) wierp en in 2 Kon. 25: 25 dat Gedalja, Nebekadnezars stadhouder en de 

bij hem zijnde Joden en Chaldeeën vermoord werd. Voor de Ballingschap was, volgens 2 Kon. 16 

de naam Joden al in zwang. Hij kwam er niet eerst er na in gebruik. En dat hij niet betekent „man 

van Juda” zal het volgende aantonen. 

 

Het woord „Jood” is in het Hebr. Jehudi (uit te spreken als Jehoedi). In Jer. 36: 14, 21, 21 en 23 

komt het als onvertaalde eigennaam voor en vinden we dat Jehudi iets voor de vorsten, van Juda en 

voor de Koning doen moest. Overigens is het woord vertaald door Jood; het meervoud is Jehudim, 

Joden. In het enkelvoud komt het in het O.T. voor in Esther 2: 5 en wordt in dat Boek 7 maal ge-

sproken van Mordechai de Jood (3: 14; 5: 13; 6: 10; 8: 7; 9 ; 29, 31; 10: 3), hoewel Mordechai uit 



Uit de Schriften 1953 Pagina 83 
 

Benjamin was, 2: 5, en geen Judaiet; verder vinden we het woord Jood in Jer. 34: 9, Zach. 8: 23 en 

in het N.T. in Joh. 4: 9; 18: 33, 8 maal in Hand. en 11 maal in Paulus’ brieven. Het meervoud komt 

veel vaker voor in het O.T., behalve in 2 Kon. 16 en 25 in Ezra 8 maal, in Nehemia 10 maal; in Es-

ther 44 maal, in Jer. 9 maal; in het N.T. in Mt. 5 maal, in Mk. 7 maal, in Luc. 5 maal, in Joh. 69 

maal, in Hand. 74 maal, in Rom. 2 maal, in 1 Cor. 7 maal, in Gal. 2 maal en in de Openb. 2 maal. 

 

Jehudi (Jehoedi) betekent „Godlover”. Als we die betekenis in het oog houden, is het ontstaan van 

deze benaming licht te verklaren. Toen Jerobeam de kalverdienst in het Noorderrijk invoerde, ver-

lieten vele Israëlieten dat rijk en voegden zich bij Juda; dat waren zij die de Here trouw wilden blij-

ven. Toen is de naam Jood (Joden) gekomen. Die werd gegeven aan hen die de ware God Israël 

wilden dienen. De naam had een godsdienstige betekenis. Joden waren maar niet „mannen van Ju-

da”, het waren in het begin godsdienstige Israëlieten, mannen (en vrouwen) uit Israël wier gods-

dienstig centrum in Jeruzalem lag. Joden was geen stamnaam, het was een supra-stamnaam, een die 

boven de stammen uitging. Elk die aan ’s Heren wet vasthield en daarom uit Jerobeams rijk uitweek 

naar Juda, werd een Jehoedi genoemd, een betrachter van Mozes’ wet en nog dieper: een Israëliet 

die de Here vreesde. Een man uit Juda kon een Jood zijn, maar niet elke Jood behoefde een man van 

Juda te wezen. We keren de dingen der Br.-Isr.-leer dus om. Deze zegt: de naam Jood is beperkt tot 

mensen uit Juda (de stam Benjamin wil men er dan nog wel bijnemen), terwijl wij beweren: de 

naam Jood is een supra-stamnaam, hij strekt zich uit tot alle Israëlieten die de Here waarlijk wilden 

dienen. Wat we willen bewijzen. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXV No. 9 SEPTEMBER 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 9. 

EEN WACHTENDE GOD. 

                                               En daarom zal de HERE wachten, opdat Hij u genadig zij.  

    Jes. 30: 18a. 

In het voorgaande gedeelte is het schuldregister van Juda gegeven. Het is een wederspannig volk 

dat de waarheid niet wilde horen. Het leunen op Egypte zou hun duur komen te staan. Maar weder 

keren, dat wilde men niet. Daarop kwam straf. Voor een enkele vijand zullen er duizend uit Juda de 

vlucht nemen, voor vijf vluchten allen. Er blijven er echter over. Weinigen. En voor het overblijfsel 

nu is een belofte: het wachten des Heren. 

 

De eeuwen door gold Israël voor de Christenheid totaal verworpen. Rome's Kerk vervolgde ze, 

Luther verfoeide ze. Zeer lang meende men - en men doet het nog, ook onder christelijke voorman-

nen - dat er voor Israël als volk geen enkele straal van hoop meer was. De individuele Jood kon zich 

bekeren, maar een nationaal herstel was uitgesloten. Maar niet voor de HERE. 

 
De HERE is een wachtende God. Ook nu nog. Hij is als de vader van de verloren zoon. Ook deze 

wachtte en wachtte totdat de verloren zoon naar huis kwam. De HERE wacht ook. Maar dit wachten 

gaat gepaard met een Zich verborgen houden. Hij is stil in Zijn woning (Jes. 18: 4). Maar Hij wacht. 

En dat wachten houdt in dat Hij gedachten des vredes heeft. Om het eenmaal door de oordelen heen 

genadig te zijn. Dat is Zijn vaste voornemen . 

 

Het lange wachten des Heren is voor Israël echter een vreselijke kastijding. Hij verbergt Zich voor 

het Huis Jakobs. En de historie leert wat Zijn volk - want dat blijft het in Zijn ogen - al te doorstaan 

heeft. Ook nu nog gaat het door bitterheden heen. Echter - het heeft een wachtende God. 

 

Mochten er onder de lezers vaders of moeders zijn, wier kinderen evenals Israël verre afgedwaald 

zijn, de Geest moge dit woord in hun hart leggen en in de worsteling van het gebed de verzekering 

geven dat de HERE Israëls ook voor hun zoon of dochter een wachtende HERE is. En anders voor 

de zondaars die zij aan de troon der genade opdragen.       P. 

 

Het Woord vlees geworden. 

No. 3. 

3. De mens Jezus Christus. 

 

Nu komen we tot het getuigenis aangaande de Here Jezus in de dagen Zijns vleses, toen Hij in Israël 

rondging. Wat leert de Schrift in dezen? 

 

Zij noemt Hem geboren Lk. 2: 7, een Kindeke, 2: 12 dat besneden wordt, 2: 21. Ze ziet Hem toe-

nemen in grootte (ouderdom) en in genade, Lk. 2: 52. Ze kent Hem jaren toe, Lk. 2: 42, 3: 23, laat 

Hem vervuld worden met heilige geest, Lk. 4: 1 en verzocht worden in de woestijn, 4: 1-13. Ze 

weet van Zijn bidden Lk. 6: 12. We vernemen dat Hij slaap nodig had, Lk. 8: 23, dat Hem honger-

de, Mt. 4: 2 en dorstte, Joh. 19: 28. Hij was niet gesteld tot scheidsrechter, Lk. 12: 14 en in deze 
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wereld als een die dient, Lk. 22: 26. Ten slotte is Hij door zwakheid gekruisigd, 2 Cor. 13: 4, is ge-

storven, dood geweest, Op. 1: 18, begraven. En voor wie dit alles nog niet genoeg ware, vernemen 

we dat er is de mens Jezus Christus, 1 Tim, 2: 5 en is ten slotte alles beslissend Zijn eigen woord: 

„Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft”. Joh. 8: 40. Dit naast 

de vele tientallen malen dat Hij zich genoemd heeft “de Zoon des mensen”. 

 

Welk een tegenstelling tot de Heer der heerlijkheid is deze Man van smarten die als een Rijsje is 

opgeschoten. Welk een contrast tussen Hem Wiens aangezicht (in Zijn heerlijkheid) niemand zien 

zou en leven en Hij die geen gedaante noch heerlijkheid had en met de overtreders is geteld ge-

weest, Jes. 53. 

 

Men kan begrijpen dat velen het voor hun denken onmogelijk vonden in de O.T. Jahweh die op 

Sinaï verborgen en hoog boven het volk verheven bleef en Wiens stem toen de aarde bewoog, de-

zelfde Persoon te zien die zachtmoediger was dan Mozes en geen plek had om het hoofd op neder te 

leggen en zo de mensen is gelijk geworden. 

 

De Kerktheologie heeft dit ook niet aangekund. Ze is toen - en om nog een andere reden - tot de 

oplossing gekomen van de twee naturen van Christus, de een waarin Hij God bleef, de ander waarin 

Hij mens was. De eenheid van die naturen lag dan in de Goddelijke Ikheid. De Ikheid van de twee-

de Persoon, in Gods Wezen, de Zoon, was tevens de Ikheid der onpersoonlijke menselijke natuur. 

 

Deze oplossing lijkt nog velen de enig juiste. Zij lost echter hiermee in wezen de zaak niet op, want 

men kan de Ikheid der heerlijkheid niet losmaken van de Goddelijke deugden of eigenschappen. De 

Ikheid der Godheid kan geen menselijk ik worden terwijl de Goddelijke eigenschappen die onlos-

makelijk met die Ikheid verbonden zijn, in hun heerlijkheid zouden blijven. Als de Ikheid menselij-

ke ikheid wordt, waar blijven dan b.v. Zijn Goddelijke almacht en alwetendheid. Christus getuigt 

dat Hij van Zichzelf niets kan doen - hier is de almacht dus weg - en niet alle dingen weet - hier is 

de alwetendheid er niet. Ikheid en natuur behoren onlosmakelijk bij elkaar. De Ikheid vindt haar 

uitstraling in de natuur, evenals het middelpunt van een cirkel dit doet in zijn stralen. Het onveran-

derd blijvende Goddelijke Ik kan niet in een menselijke natuur gezet worden zonder die natuur tege-

lijkertijd te verheerlijken of te vernietigen wegens zijn Goddelijkheid. Daarom is dit een oplossing 

die niet logisch is en die de Schrift ook niet leert.             P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

6. Het Onderwijs van Paulus aangaande het houden der wet. 

 

Laat ons eerst samenvatten wat Paulus zegt over het doel en het nut der wet. 

 

De Joden hebben het voorrecht dat hun de uitspraken Gods zijn toevertrouwd (Rom. 3: 1). Door de 

wet kennen ze Gods wil, zijn ze onderwezen, hebben de kennis en de waarheid (Rom. 2: 18, 20). 

 

Hij die de eisen der wet volbrengt, zal gerechtvaardigd worden voor God (Rom. 2: 13), zal door 

dezelve leven (Rom. 10: 5; Gal. 3: 12; Lev. 18: 5). De besnijdenis is dus nuttig als men de wet re-

gelmatig doet (Rom. 2: 25), 

 

De wet is heilig, geestelijk en goed; en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed (Rom. 7: 7, 12, 14, 

16), Maar het is door de wet dat de zonde gekend wordt als zodanig (Rom. 7: 7,13). Zo is dan alle 

mond gestopt en de gehele wereld strafschuldig voor God (Rom. 3: 19). Daar niemand in eigen 

kracht kan volbrengen wat de wet vraagt, kan niemand door de werken der wet gerechtvaardigd 
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worden (Rom. 3: 20; Gal. 2: 16). 

 

Maar een andere weg werd geopend: men kan voor God rechtvaardig zijn door het geloof van en in 

Jezus-Christus. Dan is men om niet gerechtvaardigd door Gods genade, door de verlossing die in 

Christus-Jezus is (Rom. 3: 22, 24). De wet is dus niet tegen de beloften Gods, maar de kinderen 

Israëls waren onder de wet in bewaring met het oog op het geloof, ze was een „paidagogos”, die 

hen, als kinderen, tot-in Christus zou leiden (Gal. 3: 21-24). 

 

Paulus zegt vermaak te hebben in de wet, naar de inwendige mens, d.w.z. van harte (Rom. 7: 22), 

hij diende in nieuwheid des geestes (Rom. 7:6). 

 

In verband met het onderwerp van onze studie, kunnen we dit kort overzicht besluiten met de woor-

den van Rom. 3: 31: “Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevesti-

gen de wet”. 
 

De Joden die in Christus geloven, zijn ware Joden (Rom. 2: 29), vormen het Israël Gods (Gal. 6: 

16). Ze hebben een besneden hart, dat hun toelaat Gods wil lief te hebben en te volbrengen. Paulus 

verwijt nooit aan een Jood dat hij zich laat besnijden, noch al de voorschriften der wet volgt. Maar 

wat hij met kracht bestrijdt, is de gedachte dat men door de werken der wet gerechtvaardigd zon 

kunnen worden. Als een christen uit de volken zich liet besnijden, zoekende door de wet tot de 

rechtvaardiging te komen, dan kon Christus hem niets baten, dan was hij van de genade vervallen 

(Gal. 5: 2-4). 

 

We moeten nu meer in het bijzonder de voornaamste Schriftplaatsen onderzoeken, die als steun 

zouden kunnen dienen voor de gedachte dat de wet te niet gedaan is. We herinneren er aan dat het 

volstrekt nodig is die teksten te bestuderen zonder vooropgezette mening en zonder enige men-

selijke norm te aanvaarden, dus ook niet de kerkelijke overlevering, al hebben we nog zo veel ach-

ting voor haar en houden we er zeer ernstig rekening mee. We moeten er ons vooral voor hoeden 

onze eigen mening als norm te aanvaarden. Onze enige absolute autoriteit moet het geschreven 

woord zijn. 

 

We behandelen afzonderlijk de volgende teksten, met aanhaling van de Statenvertaling. 

1. Rom. 3: 21: „Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet”. 

Alles hangt af van de juiste betekenis van het woord „zonder”, dat de vertaling is van het Griekse 

„chóris”. Als de Schriften onze norm zijn, dan moeten we die betekenis uit de Schriften zelf leren. 

We zullen daartoe de eenvoudige, maar zeer afdoende methode gebruiken, die bestaat in het opslaan 

van andere schriftdelen, waar hetzelfde Griekse woord in voorkomt. We vinden het woord „choris” 

b.v. in Mat. 14: 21: „waren omtrent vijf duizend mannen, zonder vrouwen en kinderen”. De 

vrouwen en kinderen waren er wel, Maar waren niet begrepen in de 5000. Ook uit Rom. 3: 28 leert 

men deze betekenis: „door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet”. Er moe-

ten „goede werken” zijn, Maar het is niet door dezen dat we gerechtvaardigd worden. 

 

Het is dus duidelijk dat het woord „chóris” niet de afwezigheid van iets aanduidt, Maar een zekere 

scheiding, en we kunnen Rom. 3: 21 dus alzo lezen: „Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geo-

penbaard geworden buiten de wet om”. (Zie ook de „Nieuwe vertaling”). 

 

 

Welk Grieks woord had Paulus kunnen gebruiken om de afwezigheid, het te niet doen der wet te 

kunnen aanduiden? B.v. het woord „aneu”, zoals in 1 Petr. 4: 9: „zonder murmureren”. Ofwel het 

woord „ater”, zoals in Luk. 22: 6, 35: „om Hem aan hun over te leveren, zonder oproer” en „als ik 

u uitzond, zonder buidel”. 
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2. Rom. 6: 14: „Want gij zijt niet onder de wet”. Dit stemt overeen met wat Paulus zegt in Gal. 

3:10: „Want zo velen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek”. Op deze wijze 

wordt de toestand beschreven waarin de Joden zich geplaatst hadden door het willen volbrengen der 

wet in eigen kracht en om zo behouden te worden. De wet toch, moest door middel van de genade 

volbracht worden. Deden ze dat, dan waren ze nog wel „in” de wet (d.i. in de sfeer der wet), maar 

niet meer „onder” de wet, als een slaaf. Men lette er op dat de Griekse tekst van Rom. 2: 12 en 3: 19 

niet „hupo” (onder) gebruikt, Maar wel „en” (in). De niet-Joden waren niet „in” de wet, maar kon-

den zich „onder” de wet plaatsen als ze op grond van die voorschriften dachten te kunnen komen tot 

de rechtvaardiging en behoudenis. De Joden, zolang ze Gods natie zijn, zijn steeds „in” de wet. 

 

3. Rom. 7: 4-6 „Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus”. Zie ook Gal. 2: 

19: „Maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet, aangezien wij dien gestorven zijn, onder welken wij 

gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter”. 
 

Men merke wel op, dat Paulus hier spreekt „tot degenen, die de wet verstaan” (vs.1.), dat waren, in 

de eerste plaats, de christen-Joden. Toen Mozes aan Israël de wet gaf, meenden ze die te kunnen 

volbrengen in eigen kracht, zoals we reeds gezien hebben. Door deze houding werden ze slaven der 

wet, werden ze „onder” de wet geplaatst, onder de vloek. 

 

Maar als ze niet langer door de werken der wet beweren gerechtvaardigd te worden maar wel uit 

genade, dan zijn ze vrijgemaakt van de wet (Rom. 7: 3; 8: 2) in de zin dat ze geen slaven meer zijn. 

Die verandering van houding is een „der Wet gedood” zijn, een sterven t.o.v. de wet. Nu kunnen ze 

dienen in nieuwheid des geestes. Ze volbrengen nog wel de wet, maar niet meer als middel om ge-

rechtvaardigd te worden. 

 

4. Rom. 10: 4: “Want het einde der wet is Christus”. 

 

Hier hebben we een uitdrukking die men als volkomen afdoende aanziet om te beweren dat de wet 

afgeschaft is door het kruis. Maar welk is de juiste betekenis van het woord „einde”? De Griekse 

tekst gebruikt „telos”, dat niet betekent „einde” in de zin van ophouden, maar wel in die van vol-

brenging, doelbereiking, resultaat. Dit blijkt b.v. uit Mat. 26: 58: „Petrus zat bij de dienaren om het 

einde te zien”, en uit Rom. 6: 21: „want het einde derzelve is de dood”. Nog duidelijker blijkt uit 

Jak. 5:11 dat dit woord niet betekent dat iets verdwijnt: „gij hebt het einde des Heren gezien, dat de 

Here zeer barmhartig is en een ontfermer”. 

 

Steeds moet de strekking van een zin aangepast blijven aan het schriftdeel waarin hij voorkomt. In 

Rom. 10:3 lezen we: „Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerech-

tigheid zoeken op te richten, zo zijn ze der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen”. En dan 

volgt de zin die we hier onderzoeken, die aanduidt dat het doel der wet is tot Christus te leiden, tot 

rechtvaardiging van een iegelijk die gelooft (Gal. 3: 21-24). De rechtvaardiging, om niet, door mid-

del van Gods genade, is mogelijk door de verlossing die in Christus-Jezus is (Rom. 3: 22-24). 

 

Door een tamelijk grof eenvoudige redenering, heeft men soms gezegd: als in Christus de wet haar 

doel bereikt heeft, kan ze dus niet meer bestaan. Men kan hierop antwoorden, dat men toch zeker de 

twee grote geboden niet kan afschaffen, waarop de gehele wet steunt, noch de „tien” algemene ge-

boden. Voor de natie Israël vormt de wet een geheel, en mag men de godsdienstige voorschriften er 

niet van afscheiden. Het is toch zeker niet op het ogenblik dat de Jood, door Gods genade de wet 

kan houden, dat men ze zal afschaffen? Men kan ook nog antwoorden dat het doel der wet, d.i. 

Christus, nog niet bereikt is door de grote meerderheid der mensen, en dat de gehele wet noodzake-

lijk blijft, zowel in de toekomst als in het verleden, om ze tot Christus te leiden. We zullen dit ook 

nog zien in onze commentaar over Gal. 3: 19. De praktijk toont ons dat zelfs de „beschaafde” mens 

in de meeste gevallen zekere zichtbare afbeeldingen van geestelijke dingen niet kan missen. 
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5. Gal. 3: 19: „Zij (de wet) is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou ge-

komen zijn, dien het beloofd was”. 
 

De nadruk die Paulus legt op het gebruik van het enkelvoud „zaad” toont ons dat het vóór alles 

Christus betreft, zoals hij dan ook zelf zegt in vers 16. Maar, daar allen die in Hem geloven „een in 

Christus” zijn, vormen ze ook Abrahams hemelse zaad (vs. 28, 29). De beloofde zegen komt dus 

zowel in het Zaad (d.w.z. Christus) als voor het zaad, dat naar de belofte „erfgenaam” is. Het betreft 

hier het hemelse zaad. 

 

Verder maakt Paulus onderscheid tussen het „kind” (Gal. 4:1) en de „zoon” (Gal. 4: 7). Het kind is 

onder voogden en verzorgers, onder de wet als een slaaf, om tot Christus geleid te worden. Voor 

dat kind is de wet noodzakelijk „om der overtredingen wil”, opdat de zonde openbaar zou worden 

zonde te zijn (Rom. 7: 13) en het op die wijze zijn zondige toestand zou erkennen en dus ook de 

noodzakelijkheid van een Behouder. Toen het Zaad gekomen was, werd het evangelie der verge-

ving der zonden verkondigd en kwam de mogelijkheid van het geloof in Christus ter rechtvaardi-

ging. Het geloof gekomen zijnde bleef het kind niet meer onder de wet, werd dus vrij van het juk 

der wet. Het kon dan dienen in nieuwigheid des geestes. 

 

Hieruit volgt dat zolang er „kinderen” zijn, de wet nodig blijft om ze tot Christus te leiden. Voor 

hen blijft de wet nog „om der overtredingen wil”. Het is slechts als het volledige zaad van Abraham 

gekomen zal zijn en „in Christus-Jezus” zal zijn, dat de instellingen der wet geen nut meer zullen 

hebben en dus kunnen verdwijnen. 

 

Laat ons hier nog aan toevoegen dat men uit vers 28, dat zegt: „Daarin is noch Jood noch Griek”, 

niet mag afleiden dat alle onderscheid tussen Jood en Griek ophoudt door het geloof in Christus. 

Want het gaat hier over de geestelijke positie „in Christus”. Voor wat de aardse verhoudingen be-

treft, zijn er nog steeds dienstbaren en vrijen, mannen en vrouwen. Zo blijft ook Israël, op aarde, 

gescheiden van de overige natiën. En de „zonen” die voor zichzelf de wet niet meer nodig hebben 

om ze van zonde te overtuigen, blijven de inzettingen der wet houden uit liefde tot God en hun 

naaste. 

 

Om aan het belang der wet te herinneren, voegt Paulus erbij dat ze door engelen besteld werd (vs. 

19). 

 

6. Gal. 4: 10: „Gij onderhoudt dagen en maanden ... “ 

 

Het gaat hier niet over het normale waarnemen der wettelijke voorschriften door christen-Joden. Als 

de ingegeven tekst spreekt over het houden der wet naar Gods wil, gebruikt hij het werkwoord „tè-

reö” (Mat. 23: 3; 28: 20) of “phulasso” (Mark. 10: 20; 1 Tim. 5: 21). Maar in Gal. 4: 10 is het „para-

tèreo”, dat betekent: „alle aandacht op iets vestigen” en in het N.T., steeds in een ongunstige zin. 

(Mark. 3: 2; Luk. 6: 7; 14: 1; 20: 20; Hand. 9: 24). Het naamwoord „paratèrèsis” wordt in Luk. 17: 

20 gebruikt. 

De woorden van Gal. 4: 10 zijn gericht tot hen die als slaaf willen dienen, denkende door menselij-

ke voorschriften of door de werken der wet gerechtvaardigd te kunnen worden (vs. 9). 

Soms meent men dat deze tekst parallel loopt met Kol. 2: 16, Maar men moet dan niet vergeten 

dat Paulus in Kol. 2: 22 duidelijk spreekt over geboden en leringen van mensen. 

 

7. Gal. 5: 1-11. 

Zij, van onder de volken, die zich lieten besnijden - en dus de gehele wet moesten waarnemen - 

deden dat om op deze wijze gerechtvaardigd te worden. Dan was Christus hen van geen nut. Ze 

moesten zich dus niet als slaven onder de wet plaatsen, Maar moesten staan in de vrijheid. De chris-
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tenen uit de volken hadden in geen enkel opzicht de sociale en godsdienstige inzettingen van Israël 

te houden. 

 

De christen-Joden, die deze inzettingen moesten behouden, konden dit in vrijheid doen, niet als 

slaven, maar in nieuwigheid des geestes; niet in eigen kracht, Maar door genade.  

 

Nota. Ef. 2: 15 en Kol. 2: 14 behandelen we uitvoerig in het volgende deel. Hoewel de Schrift ons 

niet zegt wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, Maar daar de strekking dezelfde is als die 

van Paulus, voegen we hier nog onze beschouwingen aan toe in verband met de volgende delen van 

die brief. 

 

Van Dood en Opstanding 

No. 9. 

N.T. 

 

In het N.T. komt het woord hart 160 maal voor en is het steeds zo vertaald. We vinden hier voort-

zetting van het gebruik in het O.T. maar uitsluitend van de betekenis in hogere zin. Het hart kan 

overdenken, Mt. 9:4; Mk. 2: 6, 8; Lk. 2: 19, 35. Enz. Uit het hart komen boze bedenkingen voort, 

Mt. 15: 19; Mk. 7: 21. Het kan overvloed van gedachten en gevoelens hebben, Mt. 12: 34. Het kan 

verhard zijn en niet willen, Mt. 13: 15; Mk. 3: 5; 7: 6; 8: 17; Hand. 7: 51. Het kan onverstandig 

zijn, Rom. 1: 21, begeerlijkheden hebben, 1: 24, verhard worden, vs. 25. Het kan doorzocht wor-

den 8: 27, smart hebben, 9: 2, goedwillend zijn t.o.v. anderen, 10: 1. 

 

Bij één tekst willen we nog stilstaan, Lk. 10: 27; „Gij zult de Here uw God liefhebben uit geheel 

uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand”. In Mt. 22: 37 

vinden we: „met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” en 

in Mk. 12: 30: “uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel 

uw kracht”. In Mk. en Lk. hebben we de meest volledige weergave. Luk. verschilt echter van Mk. 

in twee opzichten: allereerst is de volgorde iets anders en dan zijn de voorzetsels niet gelijk („uit” 

en „met”). 

 

Er is hier verschil tussen hart en ziel. Evenmin als de ziel het verstand is, is het hart de ziel. Als we 

Luk. als basis nemen, is het hart de bron en het centrum der andere vermogens; ziel is dan de ge-

voelssfeer, verstand de gedachten sfeer, kracht is de uiting van het lichaam. Dit bevestigt wat we 

reeds aangaven: het hart is het leidende middelpunt, het geestelijk centrum dat zich uit op het drie-

voudig levensterrein. In Mk. 7: 21, 23 worden zonden der drie sferen genoemd, die van verstand 

(boze gedachten, onverstand), van gevoel (hovaardig, een boos oog), van wilsuiting (overspel, hoe-

rerij, doodslag, dieverij, gierigheid, boosheid, bedrog). In ’t hart hebben deze terreinen hun hogere 

middelpunt. Daar zetelt de inwendige mens des harten, de mens achter de uiterlijke mens. 

 

5. Parallelismen of Dubbelteksten. 

 

In meerdere teksten treffen we parallellisme aan tussen ziel en geest, ziel en vlees, geest. 

 

Jes. 26: 9:  „Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht; ook zal ik met mijn geest die in het  

        binnenste van mij is U vroeg zoeken”. 
Job. 7: 4:    „Ik zal spreken in benauwdheid mijns geestes, ik zal klagen in bitterheid mijner 

       ziel”. 
Job 12: 10:  “In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees des mensen”. 

Luk. 1: 46. 47: „Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest verheugt zich in God mijn 
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              Zaligmaker”. 

Zie ook, Sam. 1: 15; Ps. 77: 3, 4. 

Men heeft daaruit willen concluderen dat geest en ziel identiek zijn, maar heeft over het hoofd ge-

zien, dat ook vlees en ziel in parallelvorm staan. 

Ps. 63: 2  „Mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U”. 

Zie ook Spr. 11: 17. 

We vinden ook in parallelvorm hart en ziel, zie Spr. 2: 10; Ps. 13: 3; 78: 18 (lust); Jer. 4: 19 ziel en 

buik, Ps. 44: 26 en hart en geest, Deut. 2: 30; Ps. 34: 19; Jes. 57: 15. Als men nu wil beweren dat 

ziel = geest, moet men consequenterwijze ook aanvaarden dat hart = ziel, dat ziel = vlees, dat hart = 

geest. Uit Ps. 63: 2 vloeit voort dat ziel = vlees, dus precies het tegenovergestelde van wat men wil 

beweren, n.1. dat ziel = geest. 

Niet alle parallellisme is zuiver parallellisme. Er is meer dan een soort. Er is b.v. ook samenstellend 

parallellisme. Hierbij zegt het een wat anders dan het ander. Dit is met de hier gegeven parallelis-

men het geval. Ze geven elk een zijde ener zaak aan, grijpen wel in elkaar in maar vallen nog niet 

samen.      P. 

 

De Wedergeboorte 

No. 9. 

DE UITWERKING DER GEESTELIJKE GEBOORTE. 

 

Gaan we nu na wat de uitwerking der geboorte van boven is: Joh. 3: 8 zegt, naar het Grieks: 

 

1.-De Geest blaast waarheen Hij wil  

2.-en gij hoort Zijn geluid 

2.-maar weet niet vanwaar Hij komt en waar Hij henen gaat; 

1.-alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren (of verwekt) is. 

 

Joh. 3: 8 is de enige tekst in het N.T. waar de St. Vertalers het woord „pneuma” door „wind” ver-

taald hebben (terwijl er een ander Gr. woord voor wind is). De wind heeft geen wil en men weet 

wel vanwaar hij komt. 

 

De Geest blaast waarheen Hij wil. Hierin ligt Gods vrijmacht levend te maken die Hij wil. Volgens 

welk plan Hij hierin te werk gaat, weten we niet. We zien alleen de uitwerking: we horen Zijn ge-

luid. We gaan nu na wat Zijn geluid is in de geboorte van Boven. 

 

1. De verlichting van het verstand. 

 

Bij de geboorte van Boven komt er licht in het verstand. Vlees uit vlees is de mens verduisterd in 

het verstand en de rede. Nu schijnt God in het hart en geeft verlichting van de kennis der heerlijk-

heid Gods in het aangezicht van Christus. 2 Cor. 4: 6. 

Deze Goddelijke verlichting in de geest van de mens heeft niet plaats door dromen of visioenen. 

Ook niet door openbaring aan zijn geest van dingen die al in de Schrift neergeschreven zijn. Er 

komt echter licht over en in Zijn licht ziet men het licht. De opening van Gods Woord geeft licht, de 

Eenvoudigen verstandig makende. Ps. 119: 130. wel kan men tot aan de geboorte van Boven het 

Woord opmerkzaam gelezen en veel van het onderricht ervan verstandelijk opgenomen hebben, 

maar er ontbrak iets aan: gemis om de liefde te zien die er uit spreekt. Daarvoor krijgt men nu oog 

en zo leest men het Woord van God nu met een ander oog. 

 

In het bijzonder geeft de verlichting een ander beeld van Christus te zien. Men gelooft nu niet alleen 

met het hoofd maar ook met het hart dat Jezus de Christus is. Dit is een der kenmerken van de gees-
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telijke geboorte. „Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren” 1 Joh. 

5:1. Eigenlijk: verwekt geworden. Men krijgt oog voor de ware betekenis van Christus’ zending 

omdat ze ook voor onszelf is. Men gaat in de geest tot Hem en hoort naar Zijn woorden. Men wil 

gaarne Zijn juk op zich nemen. Mt. 11: 28-30. Maar dit gebeurt niet, tenzij dat de Vader eerst tot 

Hem getrokken heeft Joh. 6: 44a, en door de verwekking van Boven door de Geest het mogelijk 

maakt om tot Christus te komen. Een geestelijk dode kan niet komen. Het zijn alleen de levenden 

die dit doen. En als zij dan komen, dan zijn zij gegevenen aan de Vader. “Al wat de Vader mij 

geeft, zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen’'. Joh. 6: 37. 

 

2. De blijdschap des harten. 

 

De verwekking van Boven geeft, in het bijzonder in het begin, grote blijdschap. Bij velen straalt dit 

uit naar buiten. Zij getuigen daarbij onophoudelijk van de liefde Gods die hun te beurt gevallen is 

en kunnen er tijden in staan. Toch is het de algemene ervaring dat dit niet steeds zo blijft. Dit 

„Elim” van de reis is geen „Kanaän”. Men moet de woestijn nog door. Toch blijft deze blijdschap 

nawerken. En moet dan soms geklaagd worden: De Here is mij verschenen van verre tijden, dan 

loopt de Geest weer terug op het eerst ervarene en getuigt dat Gods liefde er toen was en dat Zijn 

roeping onberouwelijk is. Op wat God gewerkt heeft, kan steeds worden teruggelopen en dat moet 

niet vergeten worden. Dat kan de blijdschap, nu verdiept tot innerlijke vreugde, weer levendig doen 

worden.            P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 9. 

 

Bewijzen dat de benamingen “Jood” en “Joden” boven alle stamnamen uitgaan. 

 

1. Naast de benamingen „Jood” en „Joden” vinden we in dezelfde Boeken waarin zij voorko-

men andere termen gebruikt om de stam of het rijk van Juda aan te wijzen. Zo vinden we naast 2 

Kon. 16: 6 en 25: 25, waarin sprake is van „Joden” de termen „Huis van Juda” in 2 Kon. 12: 21 en 

19: 30, „Stam van Juda” in 2 Kon. 17: 18, „Mannen van Juda” (d.i. Judaieten) in 2 Kon. 23: 2, 

„Volk van Juda” in 2 Kon. 14: 21. - Naast „Joden” in Jer. 32: 12; 38: 19; 40: 11, 12; 41: 3, 9; 44: 1; 

52: 28, 30; vinden we „Huis van Juda” in 3: 18; 5: 11; 11: 10, 17; 12: 14; 13: 1; 31: 27, 31; 33: 14; 

36: 3, „Mannen van Juda” (Judaieten  in 4: 3, 4; 11: 2, 9; 17: 25; 18: 11; 32: 32; 36: 31; 44: 26, 27; 

„Volk van Juda” in 25: 1, „Kinderen van Juda” in 7: 30; 32 ; 30, 32; 50: 4, 33. Als Joden Judaie-

ten waren, was er geen noodzaak nog weer andere benamingen te gebruiken; de hierboven genoem-

de termen hadden kunnen volstaan. God wil daarom met de namen „Jood” en „Joden” iets anders 

uitdrukken. 

 

2. In het Boek Esther komen uitsluitend de termen „Jood” en „Joden” voor; het meervoud 44 

maal. Niet zonder reden. Het betrof hier een strijd van Amalek (Haman was een afstammeling van 

de Agag uit 1 Sam. 15) tegen Israël en dit bijzonder om godsdienstige redenen. Mordechai wilde 

voor Haman niet buigen omdat hij een Amalekiet was tegen wie de oorlog des Heren gevoerd moest 

worden. Nadat Haman gevallen was en de Joden zich mochten verdedigen, waren er bij de Joden 

blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En daaraan wordt toegevoegd: „En velen uit 

de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen”. Esther 8: 17. 

Werden het Judaieten of Benjaminieten zoals Mordechai was? Of betekent het dat ze op zijn minst 

besneden werden en voorts overgingen tot Israëls godsdienst en Israëls God gingen dienen en in een 

of andere stam werden opgenomen? Wij menen het laatste. 

 

Maar, zeggen de voorstanders der Br.-Israëlleer, er waren in de 127 landschappen die zich uitstrek-

ten van Indië tot aan Morenland (Esther 1: 1) geen Israëlieten meer. Tijdens de overgang van het 
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Babylonische naar het Perzische rijk waren ze bij de bronnen van de Eufraat over de passen van de 

Kaukasus naar Azië ontsnapt; er woonden dus nog alleen Joden, Judaieten. Ahasveros mocht dan 

over die 127 landschappen regeren, hij regeerde niet over Israëlieten uit het Noorderrijk, over Efra-

im-Israëlieten, om ze zo te noemen. 

 

Men is hiermee echter afgegaan op een apocrief boek, Ezra 4: 39-47 en op wat men uit Josephus’ 

Geschriften meent te moeten opmaken. Wat zulke schrijvers ook gezegd mogen hebben of hoe men 

het opvat, voor ons geldt alleen de Schrift. We erkennen geen apocriefe Boeken als bron van gezag. 

We zouden daarmee rooms-katholiek worden. Christus heeft ze ook niet als gezaghebbend aange-

merkt, want Hij onderrichtte alleen uit de Wet - de 5 Boeken van Mozes -, de Profeten - de 8 Boe-

ken van Jozua, Richteren; 1 en 2 Samuel (één boek), 1 en 2 Koningen (één boek), Jesaja, Jeremia, 

Ezechiël en de 12 kleine Profeten (Hosea - Maleachi) en de overige Boeken, Psalmen, genoemd. 

 

In Ezra 6: 14 worden ons 3 Perzische koningen genoemd: Kores, Darius, Artasasta. In het Boek 

Esther vinden we Ahasveros vermeld. Deze gaat aan de genoemde drie vooraf. Zijn zoon (en waar-

schijnlijk mede die van Esther) was Kores of Cyrus. Welnu, als in Ahasveros’ rijk geen Israëlitische 

stammen buiten de 3 (Juda, Benjamin, Levi) waren, hoe is het dan mogelijk dat er na Kores Kinde-

ren Israëls uit de gevangenschap van Assur, het land waarhenen die van het Noorderrijk waren 

overgebracht (2 Kon. 17: 23), wederkeerden? Waarom zouden we nu onder de Kinderen Israëls die 

uit de gevangenschap wederkeerden (Ezra 6: 21) alleen de Judaieten moeten verstaan, terwijl de 

naam Israël 18 maal in Ezra voorkomt en Kinderen Israëls 3 maal (3: 1; 6: 21; 7: 7), en in Nehemia 

Israël 12 maal en Kinderen Israëls 9 maal wordt vermeld? En dat terwijl Ezra en Nehemia daarnaast 

ook de benamingen Jood en joden gebruiken. Zie Ezra 4: 12, 23; 5: 1, 5; 6: 7, 7, 8, 14; Neh. 1: 2; 2 ; 

16; 4: 1, 2, 12; 5:1,8, 17; 6: 6; 13: 23. Als hiermee niet geheel Israël wordt aangeduid, zou dit zeer 

verwarrend zijn. Maar als Joden de supra-stamnaam is om hun godsdienst aan te duiden en de ande-

re termen dienen om er al de stammen onder samen te vatten, is er geen onduidelijkheid of verwar-

ring. 

 

3. Komende tot het N.T. vinden we dat Petrus zich een Joods man noemt, Hand. 10: 28, hoewel 

hij uit de streken van Zebulon en Naftali was, het Galilea der Heidenen (Jes. 8: 23) dat een groot 

licht zou zien (9: 1). Paulus noemt zich ook een Joods man, Hand. 21 ; 39; 22 ; 3, hoewel hij weet 

uit de stam van Benjamin te zijn, Fil. 3: 5. Hij ook noemt Petrus een Jood en zichzelf andermaal zo, 

Gal. 2 ; 14, 15. Dit klopt niet met de Br.-Isr. theorie. 

 

4. Verder vinden we in het N.T. de tegenstelling Jood-Griek, Rom. 1: 16; 2: 9, 10; 3: 9; 10: 12; 1 

Cor. 1: 22, 23, 24; 10: 32; Gal. 2: 3; 3 ; 28; Col. 3:11. Evenmin als „Griek” hier uitsluitend de be-

woners van Griekenland aanwijst, zo wijst „Jood” hier uitsluitend de bewoners van Juda of Judea 

aan. De „Griek” was de cultuurmens van die dagen, het zij deze nu Griek, Romein of Aziaat was; 

het was de mens die wijsheid zocht, de man en (vrouw) van beschaving, van kennis en kunst. De 

„Jood” was de monotheistische, godsdienstige mens die leefde naar Openbaring Gods, die een pro-

fetische hoop had, de hope Israëls en een God, de God Israëls, wiens godsdienst stond tegenover die 

van het Heidendom en die in Jeruzalem zijn godsdienstig centrum had. Ook uit deze tegenstelling 

blijkt, dat Jood niet betekent Judaiet maar een andere betekenis heeft. 

 

5. Dat blijkt andermaal als we die tegenstelling nagaan in 1 Cor. 10. Er waren in die dagen drie 

hoofdstromingen: Joden, Grieken en de Gemeente Gods. 10: 32. Joden en Grieken waren tot een 

lichaam gedoopt, 12: 13. Passen we nu de Br.-Isr. theorie toe, dan zouden dus alleen Judaieten en 

echte Grieken tot een lichaam gedoopt zijn. Wie logisch nadenkt voelt wel, dat de Br.-Isr. leer ook 

hier vastloopt op de onwrikbare feiten van Gods Woord en weer een afbuiging toont. 

 

6. Paulus leert ons in Rom. 2: 28 en 29 wat een „Jood” is. Dat is een Israëliet wiens lof niet is uit 

de mensen maar uit God. Een Godlover. Hij wijst hiermee tevens aan dat het woord een godsdien-
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stige gesteldheid aangeeft en geen stamnaam is. 

 

Dat blijkt ook uit Rom. 3:1. Joden zijn de mensen aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. En 

deze zijn niet alleen aan Judaieten gegeven maar aan de Israëlieten in het algemeen, zonder stamon-

derscheid. Een echte Jood was dan de mens die ze houden wilde en op Gods genade wilde steunen. 

Rom. 2: 28, 29. 

 

7. Bijzonder in het Johannes evangelie dat voor niet-Joden geschreven is, worden de Joden vaak 

aangeduid als vijandige tegenstanders van Christus en in Hand. veelal als die der Apostelen; het zijn 

zij die de Messiaanse prediking verwerpen. Dat waren niet alleen de „mannen van Juda”, maar de 

Israëlieten in het algemeen. Gamaliëls woorden bewijzen dat. Hij spreekt de (Joodse) Raad aan met 

“Gij Israëlitische mannen”. Hand. 5: 35. En hij, de grote leraar der wet, zal zeker geweten hebben 

dat geheel Israël vertegenwoordigd was, nochtans worden zijn hoorders Joden genoemd. 

 

8. Tenslotte nog een duidelijk bewijs. In Zach. 8: 23 staat: “Het zal in die dagen (nl. als het Huis 

Juda en het Huis Israël tot een zegen gesteld wordt, vs. 13 en men ’s Heren aangezicht in Jeruza-

lem zal zoeken, vs. 12) gebeuren dat tien mannen uit allerlei tongen der Heidenen grijpen zullen, 

ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij 

hebben gehoord dat de Here met ulieden is”. Gelooft men nu, dat die Joodse man alleen een man 

uit Juda zal zijn en geen Simo- niet, Benjaminiet, Efraimiet, Massaniet, enz. waar vs. 13 het heeft 

over de beide Huizen Israëls? Zacharia spreekt over de stammen Israëls, 9: 1 en hij voorzegt dat het 

Huis Jozefs en het Huis Juda weer ingezet zullen worden, 10: 6. 

 

We willen nu het voorafgaande samenvatten. 

 

De Jood was eerst de waarlijk vrome Israëliet in Judea woonachtig, later de godsdienstige mens uit 

Israël voor de Heidenwereld (Grieken, Romeinen, enz.). Hij kreeg de naam Jood omdat hij zich in 

Juda gevestigd had waar de tempel stond. Die naam werd toen voor de Heidenen de aanduiding der 

Israëlieten. Dit bewijst de uitspraak van Petrus en Paulus dat zij Joodse mannen zijn. In teksten van 

het evangelie van Johannes en van de Handelingen heeft het de betekenis van mannen uit Israël die 

Christus en Zijn volgelingen tegenstonden. Dat ze niet alleen uit Juda waren blijkt uit de benaming 

Israëlieten, die hun door Petrus, Paulus en Gamaliël gegeven werden en niet minder uit de bena-

mingen Huis Israël, Kinderen Israëls, geslachten Israëls bij de N.T. schrijvers. 

 

Deze namen wijzen op hun uitverkiezing. 

 

We kunnen hier een parallel trekken met de benaming Christenen. De bewoners van Europa en 

Amerika die het Christendom aangenomen hebben, heten naar buiten, d.w.z. t.o.v. Joden, Moham-

medanen en Heidenvolken, Christenen. Of zij echte ware Christenen zijn wordt er niet door uitge-

drukt. Ze wonen in of zijn uit de z.g. christelijke landen, onderscheiden zich, ook al doen zij niets 

aan hun „geloof”, van de andere volken die andere godsdiensten belijden. Deze onderscheiding is 

ontstaan uit het geloof der eerste Christenen. Zo nu ook met de naam Joden. Ontstaan uit de echte 

Godlovers en ware aanbidders werd de naam aanduiding van de godsdienstige mensen uit Israël, de 

dragers van het monotheïsme, het geloof in één God en van de Mozaïsche wet, al of niet in kracht 

verkort. De Jood staat tot de Griek niet als Judaiet tot Helleen, maar als besnedene tot onbesnedene, 

als mens bekend met Gods geopenbaarde wil tot hen die zonder God Jakobs in de wereld waren. 

 

In de loop der eeuwen is deze tegenstelling verdwenen. De term Jood is van het godsdienstige ter-

rein op een ander vlak overgegaan. De benaming Joden wordt nu in ethnolo- gische zin gebruikt, 

d.w.z. naar de afstamming uit het volk Israëls. Niet alleen uit Juda. 
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Volgens de Br.-Isr. leer hebben de 10 stammen hun volksidentiteit verloren, weten zij niet eens 

meer dat zij Israëlieten zijn; zij die nu Joden heten, zijn allen uit Juda, dat bovendien verschillende 

vreemde volksdelen in zich opgenomen heeft. Wij voor ons menen dat de “Joden”, d.i. de Israëlie-

ten, hun stamidentiteit verloren hebben. Niet de volksidentiteit. Zij weten niet meer uit welke stam 

ze zijn. God echter weet dit goed en zal het hun, hoe dan ook, te kennen geven. In de eindtijd zullen 

zij het weten; dan gaat God uit alle geslachten er 12.000 verzegelen. Op. 7. Dan zijn alle stammen 

er weer. We geloven echter niet dat er dan 12000 Engelsen, 12000 Nederlanders, 12000 Amerika-

nen uit de VS enz. verzegeld zullen worden, want Israël zal verstrooid zijn onder alle volken tot zijn 

wedervergadering door Christus. 

 

Uit het een en ander blijkt de derde afbuiging.       P. 
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Uit de Schriften 

DEEL XXV No. 10 OCTOBER 1953 

 

Tot nuttige Stichting 

No. 10. 

DE ZICH VERHOGENDE GOD 

Daarom zal Hij zich verhogen om zich over u te ontfermen. 

Jes. 30: 18b 

 

De wachtende HERE is tevens de zich verhogende HERE. De St. Vert. heeft de lijdende vorm: 

„daarom zal Hij verhoogd worden”; de actieve is juister. 

 

Het zich verhogen heeft plaats voor het zich over Israël ontfermen. Het gebeurt immers met het doel 

dit te kunnen doen. We geloven dat hier gedacht moet worden aan de komst van Christus in Zijn 

vernedering en in Zijn verhoging. Het zich verhogen gebeurt niet allereerst door krachtsontplooiing 

in de strijd voor Israël maar door het lijden en de daarop gevolgde heerlijkheid. Na zich verhoogd te 

hebben wacht Hij tot de verloren zoon Israëls tot zichzelf komt, zich bekeert en ontfermd wordt. 

 

De terugkeer gaat langzaam en gebeurt veelal niet met het doel nu weer het oude Verbondsvolk te 

worden. Het is dan ook een weerspannig en hardnekkig volk. Maar komen zal de terugkeer, want 

God heeft zich niet tevergeefs verhoogd noch ook wacht Hij voor niets. De verloren zoon zou we-

derkeren, de vader wist dit en had het kalf laten vetmesten. Zo zal Israël wederkeren en een Zich 

verhoogd hebbende God in Christus vinden. Zullen zij niet de HERE zien die zij als Jezus doorsto-

ken hebben? 

 

Ook nu nog wacht de HERE. Er komt enige aftekening in de houding Zijns volkenzoons. Deze is de 

honger moe geworden. Hij verlangt naar huis, ja hij heeft al enige schreden op de terugweg gezet. 

Hij heeft nog een hele weg voor de boeg. Maar hij zal thuis komen. De wachtende Vader wacht niet 

tevergeefs. Hij wachtte al lang. Zijn verhoging na Zijn lijden is al lang geleden. Nu zullen echter 

nog Zijn deugden op het aller-schoonste schitteren en ook zo zal Hij zich verhogen. 

 

Zo zal elke zondaar terugziende op zijn weg erkennen dat God ook op hem gewacht heeft, zich ver-

hoogd heeft om hem genadig te zijn en zich zijner te ontfermen. Zo is deze weg Israëls ook ons aller 

weg geweest!       P 

 

Het Woord vlees geworden. 

No. 4. 

4. DE ONT LEDIGING. 

 

We zagen dat de Ikheid gekend wordt uit haar natuuruitstraling. Omgekeerd, uit de natuur is te be-

sluiten tot de ikheid. Is de Ikheid een Goddelijk Ik, dan uit ze zich in Goddelijke heerlijkheid en 

deugden; dan is haar uitstraling een gloed waarbij geen mensenkind in zijn aardse verschijning kan 

wonen en zijn deugden ervan Goddelijke eigenschappen als almacht en alwetendheid. Omgekeerd, 

zien we deze deugden, dan kan men daaruit besluiten tot de Goddelijkheid van de Ikheid. We spre-

ken nu over de Persoon des Zoons. 

Men zal zeggen; Maar deze Persoon is aan Abraham, Mozes, Gideon en anderen verschenen en 

heeft met hen gesproken alsof Hij mens was en toen was Zijn heerlijkheid niet te zien. We antwoor-
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den daarop dat dit een tijdelijke omsluiering was, maar daarmee de deugden noch het Goddelijke Ik 

in zijn volheid ophielden er te zijn. Nu is het de vraag of dit dan ook niet, zo gebeurt is bij Christus 

geboorte en in de dagen Zijns vleses. 

 

We antwoorden hierop ten eerste: Bij de O.T. verschijningen was het alleen een inperking der heer-

lijkheid. Niet een van die der Goddelijke deugden, ’s HEREN verschijning aan Abram waarbij Hij 

at en dronk, deed Hem daarom niet minder alwetend en almachtig zijn. Bij de wonderen die Chris-

tus deed, steunde Hij niet op eigen almacht maar op die welke de Vader bezat. Daarom bad Hij en 

dat beleed Hij. 

 

Ten tweede leert de Schrift dat Hij Zich ontledigd heeft. Aldus zegt de grondtekst van Fil. 2: 7 en 

heeft ook de Nwe Vert. Hij was in de gestaltenis Gods, letterlijk: in het bestaan op Goddelijke wij-

ze. Dat heeft hij afgelegd. Hij heeft de gestaltenis van een slaaf aangenomen, is in het bestaan van 

een slaaf ingegaan en de mensen gelijkend geworden, in alle dingen, uitgenomen de zonde. Zo leert 

ons de Heilige Geest. 

 

De HERE der heerlijkheid heeft Zichzelf ontledigd. Hij is van God mens geworden, van Heer slaaf. 

Hier hebben we geen aanneming van de natuur der mensheid in de natuur der Godheid, heeft de 

Godheid niet een menselijke natuur in Zich opgenomen en is tevens in Zijn Godheid gebleven. 

Neen, er heeft een ontlediging plaats gehad t.o.v. die Godheid. De Godheid werd wat ze eerst niet 

was, maar bleef daarbij niet die ze was. Anders was het geen ontlediging geweest. Ze werd vlees. 

 

Die ontlediging is een natuurwisseling geweest. Geen Persoonsverandering. De natuur werd omge-

vormd tot een andere natuur. De Goddelijke bestaanswijze werd nu een menselijke. Hiermee werd 

de Goddelijke Ikheid omgevormd tot een menselijke Ikheid, werd God mens, werd de heerlijkheid 

de mens Jezus Christus. De Ikheid veranderde daarmee in haar openbaring. Het Goddelijk Ik werd 

nu het menselijk Ik van Jezus. 

 

Het Woord werd vlees en trad nu als mens op. Afgelegd werd de alwetendheid, afgelegd de al-

macht, afgelegd de heerlijkheid. Christus was niet als een vorst die in een mijn afdaalt en tijdelijk 

een mijnwerkerspak aantrekt maar vorst blijft en ook onder in de aarde gebieden kan. Neen, Hij 

werd van gebieder dienstknecht, van vorst slaaf. Zijn Ik bleef in wezen tot de Godheid behorend, 

maar werd door indaling een menselijk Ik. De Heer der heerlijkheid is arm geworden daar Hij rijk 

was, is ten volle mens geworden daar Hij God was. Dit is het mysterie van Bethlehem.  P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

 

9. Hebr. 7:18: „Want de vernietiging van het voorgaande gebod (of „instelling”)”.  

Zie ook Hebr. 9: 10: „alleen voor het vlees, tot op de tijd der volledige rechtstelling  

           opgelegd”. 

 

De brief aan de Hebreeën handelt niet over het begin van de weg der behoudenis, maar over een 

meer gevorderde geestelijke positie van de christen. De schrijver gaat verder dan de beginselen van 

het woord van Christus en nodigt uit tot de volmaking voort te varen (Hebr. 6: 1). Deze brief legt er 

de nadruk op dat men niet moet blijven staan bij wat slechts een voorbereiding is, hoe nuttig en no-

dig dan ook de eerste beginselen mogen zijn. De volmaaktheid wordt niet bereikt door het Levieti-

sche priesterschap, hoewel dit toch door God werd ingesteld. Het is Christus zelf die de volmaakte 

Priester is. Hij is het niet geworden „naar de wet van een vleselijk gebod, maar naar de kracht van 

een onvergankelijk leven”. (Hebr. 7: 16). In verband met het volmaakte priesterschap geschiedt er 
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ook verandering der wet (vs. 12) en afschaffing van het voorgaande gebod (v. 18). Want dit was 

zwak en kon niet volmaken (Hebr. 7: 19; 9: 9). Het omvat alleen zichtbare, stoffelijke, voorlopige 

voorstellingen van geestelijke dingen (Hebr. 9: 10). 

 

We hebben dus eindelijk een Schriftplaats gevonden die spreekt over het afschaffen der wet van 

Mozes, wet die slechts diende om tot Christus te leiden en die verdwijnen kan als dat doel ten volle 

bereikt is, dus voor alle natiën der wereld. Het komt er nu op aan te zien wanneer die afschaffing 

plaats heeft. Dit wordt ons aangegeven in Hebr. 9: 10:  

“inzettingen des vleses, tot op de tijd der herstelling opgelegd”. Wanneer is dat? 

 

Het woord „herstelling” is de vertaling van “diorthosis”, dat nergens anders voorkomt in het N.T. 

„Orthos” wil zeggen „recht”, en „Orthos” betekent „op rechte wijze” (zie b.v. Luk. 20: 21). „Dior-

thoma” vinden we, tenminste in zekere handschriften, in Hand. 24: 3 voor de volkomen rechte 

maatregelen die - tenminste naar het oordeel van de redenaar Tertullus - Felix genomen had. „Dior-

thosis” duidt dus aan het „volkomen recht zetten” van alle dingen. 

 

Wat de schrijver met dit volkomen rechtzetten bedoelt, wordt verder bepaald door Hebr. 9: 11. Hier 

stelt hij de volmaakte tabernakel tegenover wat tot de tegenwoordige schepping behoort. Deze ta-

bernakel bestaat ook nu, Maar bevindt zich „in de hemelen” (Hebr. 8: 1). Er komt echter een tijd 

wanneer deze tabernakel, met het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel zal nederdalen en bij de mensen 

zal zijn (Op. 21: 2, 3). Dat is ten tijde van de nieuwe hemel en aarde, dus van de nieuwe schepping, 

na de toekomende aioon. Dan zal er geen tempel meer zijn (vs. 22), noch zonde of dood. Alles zal 

volkomen „recht” zijn. 

 

Maar om hiertoe te komen is de gehele toekomende aioon noodzakelijk, namelijk die van het Ko-

ninkrijk op aarde. En gedurende die lange periode zullen de zichtbare dingen nog steeds nodig zijn 

om de mensen te leiden tot de rechtvaardiging door het geloof in Christus, om van de positie van 

zondaar voor God te komen tot die van rechtvaardige. 

 

We besluiten dus dat de inzettingen voor het vlees slechts afgeschaft zullen worden aan het einde 

der toekomende aioon. En deze gevolgtrekking stemt overeen met onze vorige resultaten, en meer 

in het bijzonder met de woorden van de Here, zeggende dat er absoluut geen enkele jota noch letter-

teken zal verdwijnen zolang de tegenwoordige hemel en aarde bestaan. 

 

9. Hebr. 10: 18: “Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde”. 

 

Inderdaad, er moet geen tweede werkelijke, afdoende offerande komen, zoals die van het  kruis. 

Deze vond eens en voor altijd plaats. Maar het symbool kan blijven, zoals dat nog het geval zal zijn 

in het Koninkrijk op aarde (Ezech. 40-45). De afbeeldingen van vóór het kruis wijzen op de toe-

komst, die van na het kruis, op het verleden. 

 

Dat deze tekst niet leert dat er geen offeranden meer  geofferd moeten worden, blijkt zeer duidelijk 

uit het feit dat Hebr. 10: 5-7 een aanhaling is van Ps. 40: 7-9. Toen deze Psalm geschreven werd 

bestond de offerdienst volgens de goddelijke inzettingen der wet. Deze tekst kan dus geenszins be-

tekenen dat er geen offeranden, als schaduw der werkelijke offerande, geofferd moeten worden. De 

bedoeling van Hebr. 10 is aan te tonen dat de wet slechts een schaduw heeft der toekomende goede-

ren (vs. 1), in contrast met de éne volmaakte offerande. Er kan echter wel een afbeelding en ge-

dachtenis (Hebr. 10: 3) van die offerande zijn, ook in de toekomende aioon. 

 

We besluiten dit deel dus met te zeggen dat noch in de brieven van Paulus, noch in die aan de He-

breeën, een goed argument kan worden gevonden voor de stelling dat Paulus geleerd zou hebben 

dat de wet te niet gedaan werd door het kruis en dat de christen-Joden de inzettingen der wet niet 
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moeten volgen als Israël Gods natie is. 

 

Integendeel, we vinden hier de bevestiging dat de wet pas na het einde der toekomende aioon afge-

schaft zal worden. 

 

In alle tijden waar Israël Gods heilige natie is, zullen de godsdienstige inzettingen evengoed als de 

algemene geboden door de Joden waargenomen moeten worden, of ze in Christus geloven of niet. 

Maar, we kunnen er bijvoegen dat de ceremoniën hun doel bereikt hebben bij hen die gerechtvaar-

digd zijn door hun geloof in Christus, en dat, als ze nog uitgenodigd worden de gehele wet te hou-

den, dit nodig is omdat vele andere Joden die vormen nog niet kunnen ontberen om tot Christus 

geleid te worden en opdat door hen, ten slotte, alle natiën zich zouden bekeren. Het nut en de uni-

versaliteit der symbolen is te wijten aan het feit. dat ieder ze uitlegt in overeenstemming met de 

kennis der waarheid die hij al bezit. Maar men moet er niet bij blijven staan, van het symbool moet 

men komen tot de volle werkelijkheid. 

 

7. De wet der geboden en het handschrift van Ef. 2:15 en Kol. 2: 14. 

 

Deze Schriftplaatsen hebben steeds veel moeite berokkend aan de exegeten. Ze werden dan ook op 

zeer uiteenlopende wijze vertaald. 

 

Voor wat Ef. 2: 15 betreft, is men het in het algemeen er over eens dat hieruit blijkt dat God de wet 

heeft te niet gedaan door het kruis. De oude Griekse exegeten meenden dat de inzettingen (name-

lijk, volgens hen, de „wet” van het Evangelie) de wet der geboden (namelijk de wet van Mozes) 

hadden te niet gedaan. Nu is er echter meer de neiging om te vertalen: “de wet der geboden (be-

staande) in inzettingen.” 

 

Voor wat betreft Kol. 2: 14, is er een groter verschil. Velen zien in het „handschrift” de wet van 

Mozes, die door God is uitgewist en aan het kruis genageld. Hier ook vertaalden de oude Grieken 

dat de inzettingen (de „wet” van het Evangelie) de wet van Mozes hadden uitgewist. Tegenwoordig 

echter vertaalt men dikwijls in de zin dat dit handschrift geschreven was, of bestond, in inzettingen. 

 

Andere delen de opvatting van Origines, die het „handschrift” aanzag als een schuldbrief, die elke 

zondaar schreef door zijn verkeerde gedachten en daden en die nu uitgewist was door hem aan het 

kruis te nagelen. 

 

De vertaling en de uitleg van die twee teksten is vooral daarom niet gemakkelijk omdat ze voorko-

men in brieven waardoor Paulus Gods geschreven Woord voleindigt (Kol. 1: 25) en over dingen 

spreekt die tot dan toe in God verborgen waren (Ef. 3: 9), Maar die toen door Paulus bekend ge-

maakt werden (Ef. 3: 8; Kol. 1: 26). Het is dus nodig eerst goed te begrijpen wat Paulus leerde en 

goed te onderscheiden tussen de dingen die verschillen, namelijk de bedelingen en de sferen van 

zegeningen. We hebben dit alles in andere geschriften ondergebracht en geven hier slechts een kort 

overzicht van enkele resultaten van dit onderzoek, die meer in het bijzonder kunnen dienen om de 

hier behandelde teksten te begrijpen, en dus meer getrouw te vertalen. 

 

A. De drie sferen van zegening. 

 

Er is een weg der behoudenis. Van volledige geestelijke scheiding ten opzichte van God, moet de 

mens komen tot volledige gemeenschap en eenheid met de Here. 

 

Eerst moet de „natuurlijke” mens geloven in het bestaan van God als Schepper en zich tot Hem ke-

ren om door wedergeboorte in geestelijke gemeenschap te komen met God. Dan is hij een „kind” 

Gods. Meer letterlijk: een onmondig kind (Gal. 1: 4). 
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Door Gods inwerking kan hij zich dan bewust worden van zonde, „Jezus” als Christus, als Behou-

der aanvaarden, d.w.z. „in” Christus geloven en zich tot Hem keren. Naar de „oude mens” kan hij 

met Christus gekruisigd worden en sterven, en dus in geestelijke werkelijkheid, niet alleen deel 

hebben aan het oordeel der zonde op het kruis, Maar ook aan de rechtvaardiging. Naar zijn positie 

is hij dan, van zondaar gekomen tot rechtvaardige. Hij is dan een „zoon” Gods in Christus. 

 

De gemeenschap met Christus kan nog verder gaan en voeren tot een volmaaktheid in Christus, tot 

een toestand die al overeenkomt met het einddoel van Gods voornemen: God alles in allen. Dit is de 

positie van „volwassen man”. 

 

De gevangenschapbrieven, geschreven op het einde van de tijd der Handelingen, toen Israël al ver-

worpen was, betreffen in het bijzonder die volmaakte positie, en wat er mee in verband staat. 

 

Terwijl van de „zonen” Rom. 6: 2 gezegd wordt dat ze der zonde gestorven zijn, spreken Ef. 2: 1, 5 

en Kol. 2: 13 over het sterven en dood zijn t.o.v. de misdaden en zonden. Het betreft hier niet meer 

de „wortel”, Maar de. uitwerking, niet meer de positie, Maar de wandel. De ,oude mens” is niet 

alleen gekruisigd, Maar nu met zijn werken volkomen uitgedaan (Kol. 3: 9). Gedachten en hande-

lingen worden in alles onderworpen aan God. 

 

Men kan wel spreken over een geestelijke eenheid van alle wedergeborenen, en dus in zekere zin 

van een universele „gemeente”, Maar in die eenheid moet men onderscheid maken tussen meerdere 

roepingen en sferen van zegening: 

 

1.- De aarde, die niet verder gaat dan de wedergeboorte in haar eerste stadium. 

2.- De hemelse, omvattende de gerechtvaardigde „zonen”. 

3.- De overhemelse (zie „epouraniois” in Ef. 1: 3, 20; 2: 6; 3: 10; 6: 12), omvattende  

     de in-Christus-volmaakten. 

 

Op aarde zal er verder ook onderscheid zijn tussen Israël en de natiën, zodra het weer Gods uitver-

koren natie zal zijn, en vooral in de toekomende aioon van het Koninkrijk op aarde. 

 

Gods natie vormt dan een koninklijk priesterdom (1 Petr. 2: 9; Ex. 19: 6; Jes. 61: 6; 66: 21; Op. 1: 

6) en door haar zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. De sfeer der wedergeboorte strekt 

zich dan uit over de gehele aarde. 

 

Zij die deel uitmaken van de hogere sferen van zegening, hebben een geestelijk opstandinglichaam 

en kunnen in alle opzichten hun opdrachten in hun eigen sfeer (hemelen, overhemelen) en op aarde 

vervullen. 

 

Na de toekomende aioon, begint de nieuwe hemel en aarde, waar deze laatste dan ook in de hemelse 

sfeer is opgenomen. Daarna is God alles in allen (1 Kor. 15: 28). Zo is er dan overeenkomst tussen 

de horizontale verdeling in de tijd en de verticale verdeling naar de geestelijke positie. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 10. 

6. Ziel, geest, hart. 

 

Door al de indelingen in groepen heen willen we t.o.v. de mens een lijn zien te vinden en tot enige 

conclusie zien te komen. 

 

We hebben gezien dat de mens naar zijn gehele persoon ziel heet, maar tevens dat allerlei gedach-

ten, gevoelens en strevingen in hem ook ziel genoemd worden. Daaruit heeft de Christelijke Theo-

logie, besmet met de leer van Plato, een Grieks wijsgeer die ongeveer 400 jaar voor Chr. leefde, de 

conclusie getrokken dat de mens bestaat uit ziel en lichaam. 

 

Volgens Plato is het lichaam de kerker der ziel, de dood is een bevrijding van de ziel, deze keert dan 

weer tot de Algeest en lost daarin na zekere tijd op, verliest m.a.w. haar zelfstandig bestaan. De 

Chr. Theologie ontkent dit laatste; ze kent aan de ziel een eeuwig bestaan toe, bij de dood blijft de 

ziel buiten het lichaam om voortleven. Ze vereenzelvigt ziel en geest. Wel spreekt men soms van 

een animale, d.i. dierlijke ziel waarin de lagere gevoelens vervat zijn en een pneumatische d.i. gees-

telijke ziel, waarin de verstandelijke vermogens en het hogere wilsleven werken, maar uiteindelijk 

verlaat toch weer een ziel het lichaam. Wij voor ons verwerpen èn Plato èn deze theologische 

(jammer genoeg algemeen gangbare) beschouwing. 

 

De Chr. Theologie heeft bij zo goed als al haar voorstanders geen onderscheid gemaakt tussen ziel 

en geest. De geest is voor haar het redelijk deel der ziel, een onderscheiding die al bij Aristoteles, 

ook een Grieks wijsgeer, mede ongeveer 400 jaar voor Chr., voorkomt. Augustinus; ongeveer 400 

jaar na Chr., heeft hieraan voor de Westerse Theologie het zegel gehecht en sindsdien is de Theolo-

gie der algemene Chr. Kerken daarbij blijven staan. Zij leren de dichotomie, der tweeheid van ziel 

en lichaam. Wel hebben meerdere theologen in de loop van de tijd gewezen op de Trichotomie, de 

drieheid van lichaam, ziel en geest, maar geen der Westerse Kerken is de leer van Augustinus te bo-

ven gekomen. Maakte Luther ook al onderscheid, de Reformatorische theologie was weldra weer in 

Augustinus' voetspoor. Calvijn handhaafde de. dichotomie en zo leert men nog grotendeels alge-

meen dat de mens ziel en lichaam heeft; de ziel wordt voor identiek met de geest gehouden, men 

meent dus ziel = geest. 

 

De H.S. leert voor ons een drieheid. De Theologie moge op de parallelismen wijzen om haar me-

ning te staven, wij geloven dat er onderscheid is tussen ziel en geest. 

 

Dat ziel en geest niet hetzelfde zijn volgt uit de andere parallelismen die we gaven. Zo blijkt al in 

het O.T. onderscheid. Dit wordt in het N.T. duidelijk aangegeven in Hebr. 4: 12: “Want Gods 

Woord is levend en krachtig en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, der samenvoeg-

selen en des mergs”. Evenmin als de samenvoegselen (gewrichten) hetzelfde zijn als het merg, 

evenmin is de ziel hetzelfde als de geest. Dit blijkt verder uit 1 Thess. 5: 23: “En de God des vredes 

Zelf heilige u geheel en al (d.i. u in uw totaliteit) en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam 

worde onberispelijk bewaard in de toekomst onzes Heren Jezus Christus”. Evenmin als de ziel nu 

het lichaam is, is de geest de ziel. Het zijn onderscheiden sferen. 

 

Zijdelings vinden we deze ook aangegeven in 1 Cor. 2: 11. “Want wie van de mensen weet wat des 

mensen is, dan de geest des mensen die in hem is’’ vergeleken met vs.14: “Maar de natuurlijke 

mens ontvangt niet de dingen die des Geestes Gods zijn”. Voor “natuurlijk” staat in ’t Grieks: 

„ziellijk”, d.i. de mens onder de invloed der ziel, der zinnen. Hij heeft echter ook geest, vs. 11. De 
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geest des mensen heeft een eigen sfeer, boven de ziel uitgaande. Het is niet de ziel die doorzoekt en 

weet, maar de geest. Deze kan men dan weer niet de redelijke ziel noemen, want dan maakt men 

hem tot een deel der ziel die onderzocht wordt; hij is de onderzoeker, niet het voorwerp Maar het 

onderwerp. We moeten hem dus een eigen sfeer toekennen: in de ziellijke mens, die ziel en lichaam 

heeft, is een geest, die kan onderzoeken. 

 

Van deze drie sferen nu is het hart het centrum. Van daaruit vinden ze hun ontplooiing en daarvan-

daan is het dat de Schrift alles wat ze aan ziel en geest toeschrijft ook aan het hart toekent. Van het 

hart zowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht zijn de uitgangen des levens. Een gezond hart is het 

leven des vleses, Spr. 14: 30, en een nieuw hart leidt tot een opgaan in God naar ziel en geest. 

Als we zo de dingen bezien, komt alles anders te staan. Dan komen de gebruikte voornaamwoorden 

ook tot hun recht en is onze ziel en onze geest de bezitting van een daarachter liggende bezitter, de 

mens achter de mens, de mens die in kiem gegenereerd wordt en eenmaal „naakt” kan nederliggen. 

 

De Wedergeboorte 

No. 10. 

3.- De vrijmaking van de wil. 

 

De wil van de gevallen mens is slechts vrij in een richting: die van God af of die buiten God om. Dit 

is de wil des vleses of der (eigen) gedachten. Ef. 2: 3. De zonde maakt de mens tot slaaf van eigen 

wil of van een ander. Daarom moet de wil vrijgemaakt worden. Men is dienstknecht der zonde; die 

moet men gehoorzamen, Rom. 6: 16. Wordt nu de mens herboren, dan krijgt hij een vrijheid die hij 

eerst niet kende, n.1. om de gerechtigheid te dienen. Daarvan wordt hij dan een dienstknecht. Rom. 

6: 17. Hij kan nu anders gaan wandelen, Dit komt omdat de wil in beginsel vrijgemaakt is van de 

macht der inwonende zonde. Dan wil men de zonde niet meer dienen - haar soldij is niet dan de 

dood - maar de gerechtigheid. 

 

4.- De verandering in de praktijk van het leven. 

 

Een boom wordt gekend uit zijn vruchten en het geloof uit zijn werken. Het openbaart zich in een 

wandel in oprechtheid voor God. “Indien gij weet dat Hij rechtvaardig is, zo weet dat een iegelijk 

die de rechtvaardigheid doet uit Hem geboren is,” 1 Joh, 2: 29. Het diepste verlangen van elk kind 

Gods is zijn hemelse Vader welgevallig te zijn. En al wordt dit verlangen in zijn leven nooit ten 

volle verwerkelijkt, niettemin is het in hem, al kan het in sterkte af- of toe nemen. Zo komt er ver-

andering in het leven van de geestelijk geborene. Hij verliest de lust tot wereldse dingen, wordt 

kieskeuriger in het kiezen van hen met wie hij omgaat, hij vermijdt de gelegenheden tot zondigen 

en houdt zich vrij van alle schijn des kwaads, wetend dat hij een Ander toebehoort en te Zijner ver-

heerlijking moet leven. Hij wil niet dat door zijn houding of gedrag aan Christus’ naam oneer of 

schade wordt toegebracht en betreurt dit, als dit toch geschiedt, ten zeerste. Zijn doel is zijn licht te 

laten schijnen voor de mensen opdat zij daardoor God mogen verheerlijken en tot Hem getrokken 

mogen worden. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid bij anderen, maar betreurt die; hij 

verblijdt zich in de waarheid, in alles wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is en wat wèl 

luidt, Fil. 4: 8. 

 

Het is van groot belang dat de gelovige een duidelijk inzicht heeft in of krijgt van het feit, dat hij 

onderwerp is van zowel zonde als van genade. Hoewel in beginsel vrij van de zonde, is het „vlees” 

nog aanwezig. Dikwijls heeft het, vooral in het begin, grote kracht. Echter: „De zonde zal over u 

niet heersen”, Rom. 6: 14a. „Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam om haar te 

gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam”, vs. 12. Deze vermaning zou geen zin heb-

ben als de inwonende zonde haar macht en kracht verloren had. Dit meent de pas geborene wel 
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maar vroeger of later ervaart hij anders, op smartelijke wijze. Dit wil niet zeggen dat de gelovige 

moet zondigen. Hij kan echter licht in zonde vallen door onervarenheid of zwakheid, doordat zijn 

leden nog niet gedood zijn. Maar - het doet hem veel pijn en er in te blijven liggen kan hij niet. Het 

kan lang duren voor hij er weer uit bevrijd is, maar het nieuwe levensbeginsel overwint. Door het 

geloof. „Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet (d.w.z. doet niet blijvend de 

zonde) want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen (d.i. blijvend zondigen) want hij is 

uit God geboren”, 1 Joh. 3: 9. 

 

Zoals deze woorden er staan, dus zonder onze tussenvoegingen zouden ze aanleiding kunnen geven 

tot de mening dat een kind van God nooit meer zondigt of zondigen kan. De Johannesbrief leert dit 

wel anders. „Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelve”. 1: 8 „Mijn 

kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt”, 2:1. „Indien iemand zijn broeder ziet 

zondigen die zal tot God bidden”. 5: 16. Hfdst. 3: 9 wil zeggen dat het kind van God niet voortdu-

rend de zonde kan doen, niet in de zonde kan leven. Het gaat hier over de geregelde praktijken en 

de gewoonte der zonde. Het nieuwe levensbeginsel gaat hier tegen in. 

 

Paulus’ levenservaring in Rom. 7 bewijst dat na de geboorte van Boven - want Paulus spreekt dit 

niet als een nog niet - herborene - het vlees zijn macht nog niet verloren heeft. Hoewel onder de 

invloed van het nieuwe levensbeginsel, hier „de wet des gemoeds” genoemd, gevoelt hij dat hij met 

zijn vlees een andere wet „de wet der zonde”, dient. Hij is vleselijk, verkocht onder de zonde. Wie 

zal hem verlossen. Slechts één ding: het sterven met Christus. Want wie dit heeft ervaren, is ge-

rechtvaardigd van de zonde, Rom. 6: 7. Rom. 7 is de toestand tussen de geboorte van Boven en de 

rechtvaardiging.           P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 10. 

II. TOETSING VAN DE OPBOUW DER BRITS-ISRAËLLEER. 

1.- De Opbouw. 

 

We gaan nu over tot toetsing van de opbouw der Br.-Isr.- leer. Deze is als volgt: “De profetieën 

leren duidelijk dat het verloren huis Israël na de verbanning naar Assyrië onder de Heidenen en in 

verschillende landen zou worden verspreid (Deut. 4: 27, 28: Ez. 20: 22) en daarna weer vergaderd 

en in de „woestijn der volken” gebracht. (Ez. 20: 33-37) waar het o.a. als machtig en onoverwinne-

lijk (Deut. 15: 6: Jer. 51: 20; Mich. 4: 7: Jes. 54: 15, 17) zeevarend volk (Jes. 42: 10-12; Ps. 89: 26) 

onder andere naam (Jes. 62: 2) en blind voor eigen identiteit (Jes. 42: 16, 18, 19; Rom. 8, 25) op de 

geïsoleerde veilige „bestelde plaats” (Num. 23: 9; Deut. 33: 28; 2 Sam. 7: 10-12) van de „eilanden 

der zee” onder het Nieuwe Verbond in Christus zou komen (Jes. 42; Jes. 49; Jer. 31), waardoor het 

in een tijd van materiële en geestelijke beproeving (de „tijd van Jakobs benauwdheid”), Jer. 31: 7, 

10-12) tenslotte als volk weer geheel tot God zal kunnen terugkeren (Jer. 31: 33, 34).” (Citaat uit: 

De Israël- waarheid van A. A. Gips met tekst opgave). 

 

We willen eerst de genoemde teksten stuk voor stuk nagaan, vervolgens nog enige hier niet ge-

noemde bespreken en daarna enkele punten in aparte hoofdstukken uitwerken. 

 

2.- De verstrooiing onder de Heidenen. 

 

Deut. 4: 27-29, het verstrooien onder de Heidenen, het als klein volksken onder hen overblijven, het 

aldaar andere goden dienen en het zich bekeren tot de Here, is niet los te maken van Deut. 28 en 30. 

Het is er een korte inleiding voor. We moeten vs. 30 erbij leren: „Wanneer gij in angst zult zijn en 

u al deze dingen (van vs. 27 en 28 die uitgewerkt worden in Hfdst. 28 en 30) zullen treffen, in het 
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laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Here, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn”. 
De term „het laatste der dagen” behoeft niet te betekenen: in de eindtijd. Maar, zoals gezegd, Deut. 

4 is niet los te maken van de uitwerking ervan in Deut. 28 en 30, zie 28: 64, daaruit blijkt dat van de 

wederkeer tot de Here nog geen sprake is. Men lette er op dat Deut. 4, 28 en 30 gesproken worden 

tot het gehele volk Israël. Niet tot 10 stammen ervan. vs. 1 luidt immers: „Nu dan, o Israël”. Wel-

nu, dat gehele Israël, heeft zich nog niet bekeerd. Noch de 10, noch de 2 stammen. Bewijs? Als dit 

gebeurd zou zijn, was Christus wedergekomen. Petrus zegt dit immers in Hand. 3: 19-21: „Betert u 

dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden en opdat (Grieks, niet: wanneer) de 

tijden der verkwikking mogen komen van het aangezicht des Heren en Hij u zenden moge Jezus 

Christus die u te voren gepredikt is, Die de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprich-

ting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten vanaf de eeuw 

(grondtekst)”. Hieruit blijkt duidelijk dat Christus’ wederkomst alleen dan daar is als Israël zich 

bekeerd heeft. Daar hangt ze van af. Welnu, dit is niet gebeurd. Israël heeft zich niet bekeerd. De 

dreiging is geschied tot heel Israël, de belofte is ook tot heel Israël. En de bekering geldt ook heel 

Israël. Deut. 30: 1,2. 

 

De bekering betreft niet eerst de 10 stammen, daarna de 2, maar alle 12. Terzelfder tijd.  

Dat Brits-lsraël en Nederlands Israël dus niet Israël is, volgt uit het feit dat Christus niet is wederge-

keerd. 

 

Als men zou zeggen: Zij moeten zich nog bekeren, dan kunnen zij niet in het Nieuwe Verbond 

staan, dan zijn zij nog in hun zonden. Maar dan kunnen zij ook niet weer vergaderd zijn. Deut. 4: 29 

zegt immers duidelijk: „Dan zult gij u vandaar bekeren”. Dat is als ze onder, te midden van de 

Heidenen zijn. Dan kunnen ze echter geen volken op zichzelf zijn. De tekst van Deut. 4 keert zich 

zelf tegen de Br.- Isr.leer. En niet minder het feit, dat Christus niet is weergekeerd. 

 

Hiermee vervalt ook de mening alsof Deut. 15: 16 het lenen aan vele volken en het hen overheersen 

nu plaats kan hebben. Ook deze belofte betreft alle stammen. Niet 10 van de 12. Het is nog toekom-

stig zoals Deut. 30 laat zien. 

 

3.- De afgekeerde Hand. 

 

Ez. 20: 22. Het afkeren van Gods Hand opdat ’s Heren naam niet ontheiligd zou worden onder de 

Heidenen slaat in het geheel niet op de verstrooiing waarin Israël zich nu nog bevindt. Het betreft 

Israël voor het nog in Kanaän was. 

 

Israëls zonen handelden als hun vaderen. Opnieuw dreigt de ondergang. Maar deze wordt nog af-

gewend. De Here gedenkt er aan dat Hij ze heeft uitgevoerd uit Egypte en wil Zijn naam niet ont-

heiligd zien onder de Heidenen. Die zouden zeggen: Israëls God heeft hen wel uitgevoerd maar kan 

ze niet in het land brengen. De dreiging van ondergang blijft echter over Israël hangen. Lev. 26 en 

Deut. 28. 

 

4-. De woestijn der Volken. 

 

De woestijn der volken is voor de Br.-Isr.leer het Britse eilandenrijk. Daarop zou 10-stammig Israël 

onder het Nwe Verbond leven. 

 

Allereerst zij opgemerkt dat „eilanden” in de Schrift nimmer de geheel door de zee omgeven, stuk-

ken land zijn die wij er onder verstaan. Het Hebr. woord betekent „kustlanden”, hetzij van een ei-

land, hetzij van het vasteland. Deze opmerking zou in het voordeel der Br.Isr.leer kunnen zijn, daar 

zij ook over N.W.-Europa spreekt. Maar is dit gebied de „woestijn der volken?” 
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Een woestijn is geen gebied van welvaart. Evenmin als de woestijn van Egypte dat was, waardoor 

de vaderen trokken, vs. 36. Zoals die daar onder het oordeel kwamen en gerecht werden, zo zal dit 

gebeuren met het Huis Israël in de woestijn der volken. Wat deze is, is niet zo gemakkelijk te zeg-

gen. Het is niet Kanaän, want de overtreders zullen in het landschap Israëls niet komen. vs. 38. 

 

Sommigen nemen deze term figuurlijk op. Zij zeggen: Die woestijn der volken is een complex (sa-

menstel) van ervaringen. Een woestijn is een land waar niemand doortrekt en niemand woont, Jer. 

2: 6, een land der beproeving en ellende, Jer. 2: 31. Zo is de woestijn der volken Israëls beproeving 

onder de volken. Maar deze verklaarders lezen niet goed: er staat immers dat de Here ze verzamelen 

zal uit de Volken en vergaderen uit de landen hunner verstrooiing en dan zal brengen in de woestijn 

der volkeren waar ze gericht zullen worden. Het woord heeft dus niet de figuurlijke betekenis van 

beproeving en ellende, maar wijst een plaats, een gebied aan. De ervaring die ze zullen hebben ligt 

niet uitgedrukt in het woord „woestijn”, maar in het werk des Heren, het rechten. Zo blijft de woes-

tijn der volken als een concreet gebied staan. Waar het is? Zeker niet de Britse eilanden. Die zijn 

geen woestijn, die droog is, Zef. 2: 13. 

 

De Here zal het Huis Israëls (zie vers 31) uit de Volken uitvoeren en vergaderen uit de landen waar-

in ze verstrooid zijn en ze brengen in de woestijn der natiën. Wat deze ook mogen zijn, het is niet 

een plaats van welvaart maar van oordeel. „Aldaar zal Ik met u rechten”, vs. 36. Hoe kan dat voor-

spoed zijn onder het Nieuwe Verbond. Dit is er dan nog niet eens, want vs. 37 zegt dat de Here hen 

onder de roede zal doen doorgaan en brengen onder de bond des Verbonds. De roede is de herders-

staf; het er onder doen doorgaan is het tellen van hen. Pas zo kunnen ze in het verbond, het Nieuwe, 

ingeplant worden. Tevens zal er een uitzuivering zijn. De overtreders worden wel uit het land hun-

ner vreemdelingschappen uitgevoerd, maar niet in het land der belofte ingeleid. 

 

Men lette goed op de woorden: „het land der vreemdelingschappen”. Als met dat Huis Israël al-

leen de 10 stammen bedoeld waren, dan nog zouden deze wonen in een land der vreemdelingschap. 

Dus een waarin ze zich geen heer en meester voelden evenmin als Abraham dit deed toen hij oud-

tijds in Kanaän woonde. Dat was voor hem toen het land der vreemdelingschap (Gen. 17: 8), waarin 

hij geen voetstap bezat (Hand. 7:5). Men wint dus niets met zijn leer; waar de z.g. 10 stammen ook 

wonen, het is voor hen een land der vreemdelingschap. Geen eigen land.
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Uit de Schriften 

DEEL XXV No. 11 NOVEMBER 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 11. 

 

GELUKKIG DE HEM VERWACHTENDEN. 

Welzalig allen die op Hem wachten.      Jes. 30: 18 d. 

 

Wanneer men iemand verwacht is er sprake van tweeërlei: men kent hem of heeft van hem gehoord 

en er is gesproken over of tenminste een vermoeden van zijn komst. Men kan niet verwachten als 

een dusdanige afspraak of een vermoeden niet steunt op een te voren gegeven belofte of op zijn 

minst op een zekere afspraak of op een conclusie uit waargenomen feiten. 

 

Zij die de HERE verwachten kennen Hem en weten van Zijn komst. Waar dit Israël betreft, zijn het 

Joden die in de Messias geloven en weten dat Hij dezelfde is als de God die zich aan de vaderen 

heeft geopenbaard. Voor hen is Hij niet alleen de HERE, maar de verhoogde Here Christus die be-

loofd heeft terug te zullen komen. Dat deel van Israël, dat zich bekeerd heeft tot de HERE, bidt: 

„Och dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt”, Jes. 64: 1. Hier is het nog een bede. 

Maar voor hen die weten van 's HEREN verhoging, ligt de zaak nog wat anders: voor hen is het een 

verwachten, een wachten dat steunt op een belofte. Zulken prijst het Woord „welgelukzalig”, d.i. 

gelukkig. 

 

De laatste eeuw is de verwachting van ’s Heren wederkomst onder de Christenen sterker geworden 

en in onze dagen menen meerdere groepen dat deze komst zeer nabij is maar dan tot opname van 

“de” gemeente. Men kent ons standpunt in deze: de Schrift kent geen dubbele wederkomst: een ter 

opname der gemeente en een voor Israël. De wederkomst is één; er is een ontmoeting in de lucht 

waarbij niet Christus van richting verandert maar de groep die Hem tegemoet gaat. En dat is pas als 

Hij wederkomt voor Israël. 

 

Zij die Hem verwachten in Jes. 30 zijn de Christen-Joden. Zijn wederkomst is hun bekend. Deze 

Jezus zal zo wederkomen. Zij verwachten Hem. En hierin prijst de HERE hen gelukkig. Vanzelf 

kunnen ook niet-Israëlieten door bekendheid met het Woord hierin delen. Velen immers zullen ko-

men van Oosten en Westen om aan te zitten in het Koninkrijk der hemelen en een deel hunner zal 

de komende HERE als een erewacht tegemoet gaan en Hem als het ware inhalen. Maar men houde 

in het oog dat dit alles niet buiten Israël om kan gaan. Het is één wederkomst, het is één verwach-

ting. En hiervoor is de tijd nu nog niet aangebroken omdat God nu eerst nog wat hogers uitwerkt. 

 

Het is goed dat men de HERE verwacht, het is beter dat men de hogere verwachting ziet. Hierom 

bidt Paulus in Ef. 1: 15-23, hiervoor heeft hij gestreden, Col, 2: 1, hiertoe is hij gekomen. Laat ons 

zijn medenavolgers zijn.          P. 
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Het Woord vlees geworden. 

No. 5. 

DE VERBORGENHEID VAN CHRISTUS. 

 

Wat we besproken hebben, behoort tot de verborgenheid van Christus. Men moet niet denken dat 

we die niet mogen of kunnen naspeuren. Het woord verborgenheid betekent niet iets dat niet geo-

penbaard is en daarom niet onderzocht mag worden aangezien God het verborgen wil houden, maar 

het is een geheimenis, een geheim. En een geheim wordt wel gekend. Zeker, niet door allen, dan 

zou het geen geheim meer zijn, maar het is wel aan een of meer personen bekend. Het geheimenis 

van Christus wordt gekend door allen die er lust toe hebben het te onderzoeken en na te speuren. 

Het behoort niet tot de onkenbare maar tot de geopenbaarde dingen. 

 

De verborgenheid van Christus is in het O.T. minder geopenbaard dan na Zijn leven op aarde. Toch 

was het geheim in beginsel ontsluierd. De Spruit des Heren is een Man, maar tevens de HERE onze 

gerechtigheid. Zach. 6: 12, Jer. 23: 5, 6. Echter, pas in het N.T. wordt er door de komst in het vlees, 

meer van gezien en spreekt een Thomas het uit: Mijn HERE en mijn God. En dat nog voordat 

Christus weer tot Zijn plaats was teruggekeerd, waarover Micha 1: 3 al spreekt. Voor de wijzen en 

verstandigen was dit geheim echter verborgen en het oude Jodendom kan zich wel de Messias voor-

stellen als een heerlijk mens maar niet als de God van Abraham, Izaak en Jakob. 

 

De Christenheid maakt in wezen een fout in omgekeerde zin: voor haar is Hij veel meer God dan 

waar mens. De Wonderen deed Hij, volgens haar, door Zijn Goddelijke almacht, de toorn Gods kon 

Hij dragen omdat Zijn Goddelijke Zijn menselijke natuur ondersteunde, Zijn voorspellingen deed 

Hij krachtens Goddelijke alwetendheid. Hij stierf eigenlijk ook niet want Zijn Godheid bleef even 

levend als ze altijd geweest was. Die kon immers niet sterven. Dit is de fout in omgekeerde zin. 

 

Het behoort tot de verborgenheid, tot het geheim van Christus, recht te zien dat Hij Zich ontledigd 

heeft. Paulus schrijft hiervan in 1 Tim. 3: 16:  

 

De verborgenheid (het geheimenis) der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees (dit 

is: God openbaarde zich als mens), is gerechtvaardigd in de geest, (dit is toen Hij van menselijk 

wezen weer geestwezen geworden is door de opstanding), is gezien van de engelen, is gepredikt 

onder de Heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.  
(De volgorde is naar de tijd anders maar in Paulinische stijl). 

 

We hopen dat onze lezers ook dit geheimenis mogen zien. Het is groot, ja verheven.  P. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

B. Het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is. 

 

Zij die volmaakt zijn in Christus, vormen het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is en waarover 

alleen Paulus spreekt, in zijn laatste brieven. Het is niet slechts een groep wedergeborenen die sa-

men een „lichaam” vormen dat de Here toebehoort, zoals dat van 1 Kor. 12: 12, 13, 27; Gal. 3: 29, 

waarvan het „hoofd” ook bestaat uit gelovige mensen. De vorming van HET Lichaam wordt om-

schreven in Ef. 2: 11-22: beide, een groep mensen die eertijds heidenen waren en een groep die tot 
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Israël behoorde, worden nu gebruikt om een Lichaam te vormen, waarvan Christus het Hoofd is. 

(Ef. 1: 22, 23; 2: 16; 3: 6; 4: 4; Kol. 3: 15). 

 

Het gaat dus, in Ef. 2: 13-22 niet alleen over het te niet doen van een scheiding tussen Joden en 

Heidenen, alsof de natiën nu deel zouden hebben aan de beloften van Israël, Maar vooral over het 

verbreken van een „scheidsmuur” tussen God en de mensen. De twee (zonen uit Israël en uit de 

volken) worden nu tot één nieuwe Mens geschapen, in één Lichaam verzoend met God. Beide heb-

ben ze nu toegang tot de Vader en worden in Christus in Zijn rechterhand geplaatst. Dit is het on-

derwerp der Grote verborgenheid (Ef. 5: 32). 

 

C. De vijandschap tussen God en de mensen. 

 

De natuurlijke, vleselijke mens is egocentrisch en stelt zijn eigen gedachten en handelingen tegen-

over die van God. Hij denkt, noch handelt naar Gods wil en bevindt zich zo onder de zonde. Het 

bedenken des vleses is dus vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods 

(Rom. 8: 7). Hij is vijand in gezindheid (Kol. 1: 21). 

 

Bij de wedergeboorte weerstaat de mens al in mindere mate God, en de zoon Gods (die der zonde 

gestorven is) wil, in principe, Gods wil doen, de „oude mens” kruisigen. Maar het is pas als men 

ook der zonden dood is, dat men zich volledig, in denken en doen, aan Gods wil onderwerpt. Dan is 

de oude mens met zijn werken uitgedaan (Kol. 3: 9). Er is niet alleen verzoening, Maar volkomen 

verzoening (apokatal-lasso, Ef. 2: 16; Kol. 1: 20-22), niet alleen vergeving van zonde, Maar kwijt-

schelding (charizomai, Ef. 4: 32; Kol. 2: 13; 3: 13), niet alleen verlossing, Maar volkomen verlos-

sing (apo-lutrosis, Ef. 1: 7), niet alleen gemeenschap, Maar volkomen gemeenschap (Ef. 2: 5, 6; 

Kol. 2: 12, 13) en eenheid (Kol. 3: 15; Ef. 2: 15; 3: 6; 4: 4, 5). Nu zijn ze „nabij geworden” (Ef. 2: 

13), zelfs „huisgenoten” Gods” (Ef. 2: 19). 

 

Dan ook houdt de vijandschap geheel op, ze is te niet gedaan. Er is vrede (Ef. 2:17; Kol. 1: 20), 

want ze zijn vereenzelvigd met Christus die onze vrede is (Ef. 2: 14). 

 

Dit alles verklaarde Paulus in Ef. 2, na eerst gesproken te hebben over het doen van de wil des vle-

ses en der gedachten, toen ze kinderen des toorns waren (Vs. 3) en „verre” van God (vs. 13, 17). 

Hier ziet men dus nog vijandschap en gebrek aan gemeenschap door de vleselijke gedachten. Maar 

nu zijn ze niet alleen met Christus gekruisigd en der zonde dood (zoals de „zonen” Gods), Maar 

zelfs doden t.o.v. zonden en misdaden (vs. 5) en hebben dus uit genade geheel afstand gedaan van 

alle vleselijke neiging, die niet overeenstemt met Gods wil. De vijandschap is dan geheel te niet 

gedaan. 

 

Natuurlijk is er dan ook geen scheiding meer, en zeker geen vijandschap, tussen Joden en niet-

Joden, Maar dit is slechts een gevolg van het afbreken van de scheidsmuur en het te niet doen van 

de vijandschap tussen God en de mensen. In elk geval is Paulus’ bedoeling niet dat de christenen uit 

de volken nu deel hebben aan de beloften die aan Israël gedaan waren. Nu hebben ze allen samen 

deel aan de belofte in Christus. (Ef. 3:6). 

 

D. Wat verstaat Paulus onder „dogma” ? 

 

In Ef. 2: 15 en Kol. 2: 14 gebruikt de Griekse tekst het woord ,dogma”, vertaald door „inzetting”. 

Men vindt dit woord alleen in de volgende teksten: 

 

Luk. 2: 1  „Dat er een decreet uitging van de Keizer Augustus”. 

Hand. 16: 4  „Gaven zij hun de decreten over, die door de Apostelen en de ouderlingen te  

Jeruzalem goedgevonden waren”. 
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Hand. 17:7  „en deze allen doen tegen de decreten des Keizers”. 

Ef. 2: 15  „de wet der inzettingen in decreten (bestaande)”. 

Kol. 2: 14  „Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in decreten (bestaande)”. 

 

In de Septuagint komt dit woord voor in Ezech. 20: 26; Dan. 2: 13; 3: 10, 12, 29; 4: 3; 6: 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 26 voor de decreten van de koning. 

 

Het woord „dogmatizomai” vindt men alleen in Kol. 2: 20: „Wat wordt gij, gelijk of gij in de we-

reld leefdet, met decreten belast?” In de Septuagint wordt het in Esther 3: 9 voor een koninklijk 

decreet gebruikt. 

 

De gewone betekenis van „dogma” in de Griekse literatuur is: iets dat men acht waar te zijn, een 

overtuiging. Zo b.v. de conclusies der filosofen. In Luk. 2: 1 en Hand. 17: 7, evenals in de Septua-

gint betreft het een decreet van de keizer, namelijk een verordening die hij meende goed en waar te 

zijn. In Hand. 16:4 wordt het gebruikt voor de besluiten der apostelen te Jeruzalem, die in Hand. 15: 

20 vermeld zijn. Zij meenden dat het goed was aan de christenen uit de volken enige dingen voor te 

schrijven om, zonder te veel aanstoot, met hen een zekere gemeenschap te kunnen hebben. In Kol. 

2: 20 betreft het ook „inzettingen en leringen van mensen” (vs. 22). 

 

Het blijkt dus, dat het woord „dogma” nooit in de Schrift gebruikt wordt voor een door God voorge-

schreven inzetting. Het betreft steeds menselijke gedachten, die min of meer waar kunnen zijn. Wat 

Paulus er mee bedoelt in de brief aan de Kolossensen, en dus ook in de parallel plaats van Efeze, 

maakt hij duidelijk in Kol. 2: 16-23: het is een gebod of een lering van mensen. Ook in Kol. 2: 8 

spreekt hij over de “filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen”, en in Ef. 2: 3 

spreekt hij over de „wil des vleses”. 

 

Door die gedachten, hoe goed en mooi ze ook mogen schijnen, toont de mens dikwijls nog een ze-

kere vijandschap t.o.v. God, want die dogma’s komen gewoonlijk voort het het bedenken des vle-

ses. Alle gedachten zijn nog niet gevangen genomen, tot de gehoorzaamheid van Christus (2 Kor. 

10: 5). Door die dogma’s schrijft de mens als het ware een schuldbrief t.o.v. God. 

 

In geen geval mag men zeggen dat de wet van Mozes bestond uit dogma’s, dus uit menselijke voor-

schriften. 

E. Wat is het handschrift van Kol. 2: 14 ? 

 

Het Griekse woord “cheirographon” komt alleen in deze tekst voor. Het betekent in het algemeen 

„handschrift”, Maar het had de meer bijzondere betekenis van een schrift waarin een schuldenaar 

erkent iets schuldig te zijn. Dit blijkt onder meer uit het apocriefe boek Tobias waar het in die zin 

gebruikt wordt (Tob. 5: 3; 9: 3). 

 

Er bestaan meerdere bezwaren tegen de gedachte dat dit handschrift de wet van Mozes is: 

 

1.Dan kan men de zin van „schuldbrief” niet meer behouden, want God erkent toch niet een  

   schuldenaar te zijn. 

2.Hoe zou Paulus van de heilige en goede wet (Rom. 7: 12; 1 Tim. 1:8) kunnen zeggen dat ze aan 

   het kruis, teken der schande, genageld zou zijn? 

3.Wat heeft de wet van Mozes hier te doen? Het gaat toch ook over christenen uit de volken, en 

   deze waren niet in de wet. 

 

Wat was dan dit handschrift, deze schuldbrief? Dat leren we uit het gebruik van het woord „dogma” 

dat er op volgt. Door de gedachten die niet overeenkomen met Gods wil, bewijzen we onze schuld 

t.o.v. God, schrijven we onze eigen schuldbrief. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 11. 

7. De adem (van de geest des levens). 

 

Over één term moet nog gesproken worden n.1. over de „adem”. Deze wordt één maal genoemd „de 

adem des levens” (Gen. 2: 7) en één maal „de adem van de geest des levens” (Gen. 7: 22). Dit laat-

ste is de meest volledige benaming. 

 

Het woord „adem” is in het Hebr. nashamah - dit woord komt 25 maal voor -, in het Gr. pnoè - dit 

komt 2 maal voor. Het eerste woord laat zich in vier groepen delen, het laatste in twee. We citeren 

alle teksten. 

 

A. Aan God wordt neshamah toegekend. Dit is een mensvormig spreken over Hem. 

 

1.- 2. Sam. 22: 16 de gronden der wereld werden ontdekt door het geblaas (neshamah) des winds 

                         (roeach) van zijn neus. 

 

2.- Ps. 18: 16. Als 2 Sam. 22: 16. 

 

3.- Job 4: 9 van de adem Gods (de wind of storm) vergaan zij (de bozen). 

 

4.- Job 37: 10 door het geblaas (neshamah) geeft God de vorst (dus door de wind [in de winter]). 

 

5.- Jes. 30: 33  zijn brandstapels vuur en hout is veel, de adem des Heren (de wind) zal hen  

                   aansteken als een zwavelstroom. 

 

De neshamah Gods is in al deze teksten de wind. Daardoor werkt God in op de natuur. David ziet in 

2 Sam. 22 terug op de doortocht door de Schelfzee waarbij de wind de zee! terugdreef. Door 

(storm)wind worden de bozen verdelgd, door de (koude) wind komt de vorst; het blazen van de 

wind wakkert het vuur aan. We zien hier werkingen van Gods oordeel of macht. God is hier de ster-

ke God die alleen al door het blazen van Zijn neus de storm doet gieren. De werking van God in de 

natuur wordt hier dichterlijk voorgesteld als werking van Zijn ademhaling. Hij wordt hiermee 

mensvormig voorgesteld. 

 

Aan dit vijftal is toe te voegen een N.T. tekst. 

 

6.- Hand. 2: 2 een geluid van een geweldig gedreven wind (pnoè). 

 

B. Neshamah (dem) in betr. tot de mens. 

 

7.- Gen. 2: 7 en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. 

 

8.- Gen. 7: 22 al wat een adem (neshamah) van de geest (roeach) des levens in zijn neusgaten 

                   had, van alles wat op het droge was, is gestorven. 

 

9.- Deut. 20: 16. Maar van de steden dezer volken zult gij niets laten leven dat adem heeft. 

 

10.- Joz. 10: 40 en hij (Jozua) verbande alles wat adem had. 
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11.- Joz. 11: 14 zij lieten niets overblijven dat adem had. 

 

12.- 1 Kon. 15: 29 hij (Baësa) liet niets overblijven dat adem had. 

 

13.- 1 Kon. 17: 17 zijn krankheid werd sterk totdat geen adem in hem overgebleven was  

                     (of: overbleef). 

 

14.- Jes. 2: 22. Laat gijlieden dan af van de mens wiens adem in zijn neusgaten is, want waarin is  

   hij te achten? 

 

15.- Dan. 5: 23 die God in Wiens hand uw adem is. 

 

16.- Dan. 10: 17 geen adem is nu mij (Daniël) overgebleven. 

 

C. Teksten waarin adem en geest parallel lopen. 

 

17.- Job 27: 3. Zolang mijn adem in mij zal zijn, het geblaas (roeach) Gods in mijn neus. 

 

18.- Job 33: 4. De Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend 

   gemaakt. 

 

19.- Jes. 42: 5. Alzo zegt God de Here Die het volk dat daarop is (n.1. op de aarde) de adem geeft 

                en de geest (roeach) die daarop wandelen. 
 

We komen op deze teksten nog nader terug. Hier wijzen we alleen op tweeërlei: 

 

le dat Job 27: 3 adem en geest verwisselt. Dit kan veroorzaakt zijn door het volgende  

a. Door Job zelf; dan heeft hij zich versproken in gehaastheid van zijn geest.  

b. De overschrijvers hebben een fout gemaakt,  

c. Vroeger lette men minder op nauwkeurige afbakening der begrippen en was verwisseling gebrui-

kelijk. 

 

Het is logischer te lezen: Zolang als mijn geest (roeach) in mij zal zijn, de adem (neshamah) Gods 

in mijn neus. Dan is deze tekst in lijn met de andere twee. 

 

Dat adem en geest nog niet identiek zijn, blijkt uit de volgende tekst: 

 

20.- Job 34: 14. Als Hij Zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem zou Hij tot zich  

     vergaderen. 

 

Hier worden twee dingen genoemd: geest en adem. Beide worden (bij de dood) tot God vergaderd. 

Ook hierop komen wij terug. 

 

Zijdelings vinden we het verschil van geest en adem ook in het N.T. aangegeven. 

21.- Alzo Hij zelf het leven (zoè; zonder geest is er geen leven) en de adem (pnoè) en alle dingen 

       geeft. 
 

Als adem de ziel of de geest zou zijn, had Hand. 17 geen onderscheid gemaakt tussen leven en 

adem, want dan zou het leven de ziel zijn. Er wordt hier dus tweeërlei genoemd: leven of geest 

(pneuma) en adem. 
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D. Neshamah in nog andere betekenis. 

 

In enkele teksten wordt neshamah gebruikt om de hele persoon aan te duiden. Zoals wij spreken 

van: zoveel hoofden of koppen om er de hele mens mee aan te duiden, doet het Hebr. dit met nes-

hamah. 

22.- Jes. 57: 16. Ik zal niet eeuwig twisten, want de geest zou overstelpt worden en de zielen,  

     Hebr. adems, die Ik gemaakt heb. 

 

Hiermee worden niet de ademtochten op zichzelf bedoeld maar de personen die adem hebben. Het 

is een gedeeltelijke aanduiding, adem staat hier voor de hele persoon. 

 

23.- Job 26: 4 en wiens geest (neshamah) is van u uitgegaan? 

 

Job bedoelt: onder wiens beademing d.i. invloed zijt ge geweest. De adem duidt ook hier weer de 

hele persoon aan. 

 

24.- Ps. 150: 6. Alles wat adem heeft love de Here, d.i. alle mensen. 

 

E. In meer dan een tekst wordt de oorzaak voor het gevolg genoemd, de inwerking voor de 

werking. De adem wordt genoemd, maar het gevolg van zijn werking en medewerking 

wordt bedoeld. We noemen: 

 

25.- Job 32: 8. Zekerlijk de geest (roeach) die in mij is en de inblazing (neshamah) des  

Almachtigen maakt hem verstandig. 

 

26.- Spr. 20: 27. De ziel (neshamah) des mensen is een lamp doorzoekende de binnenkamer des 

      buiks. 

 

Zonder adem geen bewust leven, noch verstandelijk, noch zedelijk. In Job 32 wordt de adem nodig 

geacht voor het verstandelijke, in Spr. 20 voor het zedelijke leven. Pas als er adem is, kan het ver-

stand werken en het geweten; dit laatste wordt voorgesteld als een lamp die het binnenste van de 

mens doorzoekt. Als de ademhaling ophoudt, gaat de „lamp” uit. De „binnenkameren” worden dan 

„donker”. Door die adem wordt de mens ook in staat gesteld te denken; zonder deze is hij dood of 

nabij de dood. Het natuurlijke leven is dus drager van het hogere ziellijke en geestelijke leven. 

Deze teksten leren, door de overnoeming: de oorzaak voor het gevolg, dat het verstandelijk en 

geestelijk leven alleen kan werken door middel van de ademhaling.     P. 

 

De Wedergeboorte 

No. 11. 

DE GROEI VAN HET NIEUWE LEVEN 

 

De innerlijke geestelijke verwekking, de eerste ontmoeting van de ikheid met God in Zijn liefde, is 

er om tot de volmaaktheid voort te varen. Dit is een groei in genade. De nieuw geboren kinderen 

zijn als het goed is, zeer begerig naaf de redelijke onvervalste melk om er door op te wassen 1 Petr. 

2: 2. De opgroei is echter beslist geen toenemende zelfvoldaanheid. Des te meer zij in het licht van 

God wandelen, des te meer zij de verdorvenheid in het „vlees”, de oude natuur, ontdekken. Ze gaan 

dit leren: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel 

bij mij, maar het goede te doen (Gr.: uit te voeren, uit te werken), dat vind ik niet”. Rom. 7:18. Dit 

is niet de belijdenis van een nog niet-wedergeborene noch ook zelfs die van een geestelijk pasgebo-

rene, maar van een al tot geestelijke wasdom gekomene. Het enige wat dan in deze verbijsterende 
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ontdekking verlichting brengt, is van zichzelf af te zien en op te zien tot Christus en Zijn volmaakte 

werk. 

Het „zaligmakende geloof” ontledigt van alle zelfgenoegzaamheid en geeft een verheven gevoel 

van God en van Christus. Daardoor kan men opwassen in de genade en kennis van de Here Jezus 

Christus. Het houdt in het groeiend besef van de volmaakte gepastheid van Christus. Zijn gerechtig-

heid moet ons bekleden, alleen door in Zijn geloof te schuilen kunnen we voor God staan. 

 

Het is de Geest die ons openbaart dat alles wat we geestelijk nodig hebben, in Christus is te vinden. 

Zo is het toenemen in de genade een toenemen in het zoeken van het leven buiten zichzelf. In een 

Ander. Hoe meer het hart door Christus wordt ingenomen, des te groter wordt het vertrouwen op 

Hem en des te meer zullen liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid, matigheid (d.i. zelfbeheersing), Gal. 5: 22, in ons opbloeien ter eer van 

God. Dit groeiproces is op zichzelf evenmin als het dit in de natuur is, waarneembaar. Het zijn 

slechts de gevolgen die we waarnemen. Hoe meer we ons aan God vastklemmen en bewust of vaak 

onbewust in Zijn gemeenschap komen en Christus’ deugden als de onze wensen, des te meer rijpen 

de vruchten van de geest. 

 

Het voornaamste bewijs van geestelijke groei in de gelovige is een zich verdiepende haat tegen de 

zonde en een afkeer van zijn zondige „vlees”, een hogere waardering der geestelijke dingen en een 

sterker verlangen ernaar, een scherper inzicht in onze eigen armoede en een grotere afhankelijkheid 

van God, begerend dat Deze alles zal vervullen. 

 

Hoewel de geboorte van Boven in wezen dezelfde daad is in de voorwerpen ervan, n.l. het intreden 

in de liefdesgemeenschap van God, deelt God allen nog niet dezelfde mate van genade uit. Hij deelt 

een ieder de mate des geloofs toe. Rom. 12: 3. Elk deel krijgt zijn maat. Ef. 4: 16. Het aantal talen-

ten is niet bij allen gelijk. Gods kinderen verschillen van elkaar evenals dit met de gewone kinderen 

het geval is. De een is levendiger en krachtiger dan de ander. God geeft de een voller kennis, de 

ander sterker geloof, de derde warmer genegenheid. Het natuurlijke karakter en temperament heeft 

in dezen veel te maken met de vorm en kleur die de openbaring van de Geest in ons aanneemt. Wat 

staat betreft is er geen verschil, hetzelfde werk is in allen geschied: zij zijn allen geestelijk verwekt. 

Maar de uitgroei prijkt in veelvoudige verscheidenheid. 

 

De hoofdtrekken van de geestelijke geboorte zijn wellicht in drieën samen te vatten: verwekking, 

vernieuwing, onderwerping. De eerste bespraken we o.i. uitvoerig genoeg; over de laatste nog een 

enkel woord. 

 

De geestelijke geboorte die, naar we zagen, niet iets aan onze menselijke natuur toevoegt, heeft er 

toch een grote invloed op. Ze vernieuwt „van dag tot dag”. 2 Cor. 4: 16. Dit is: ze stelt steeds meer 

in staat de vermogens te richten op de geestelijke dingen. Daardoor gaat het geloof meer omvatten. 

Begonnen met het horen van de woorden Gods, schrijdt het geloofsleven voort tot de erkenning dat 

Jezus de Christus is en de persoonlijke Behouder. 

 

Er heeft ook een strijd plaats tussen „geest” en „vlees”. De „geest” moge al eens onderliggen, gaan-

deweg staan ze anders tegenover elkaar en heeft de geest de overhand zodat men niet meer doet wat 

het vlees wil. De geest neemt de zonde niet weg, maar onttroont ze zodat ze niet langer de heer-

schappij voert in het hart. In plaats dat de zonde de gelovige beheerst en hem tot slaaf maakt, wordt 

ze door hem beheerst. Het is het geloof dat de wereld overwint. Ook de wereld van het eigen hart. 

De voortgang in de staat der verwekking van boven versterkt het geloof en brengt de zonde steeds 

harder slagen toe. Zo doet het nieuwe levensbeginsel niet alleen de mens zijn rust in God vinden 

maar leidt tevens tot het waarachtig mens zijn die Gode ter eer leeft. 
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We willen nog eenmaal de geestelijke geboorte belichten. We zagen al dat ze is het in gemeenschap 

brengen van de ikheid met de Geest Gods. Dit gaat echter gepaard met een onlosmakelijk element: 

de liefde. De geboren wordende of zijnde ervaart de liefde Gods in het centrum van zijn wezen. 

Deze geeft hem nu in zijn innerlijk een machtig gevoel van ongekende vreugde. Deze vreugde is er 

niet slechts een die ontstaat door de vergeving van een zonde of van zonden, maar het is Openba-

ring der liefde afgezien daarvan, de vrijmachtige liefde Gods. Velen zijn daardoor in een fase ge-

komen waardoor zij niet anders dan uitbundig daarvan konden getuigen, weken, ja tijden lang. An-

deren hebben dit op kalmer wijze ervaren. Het beginsel ervan is in wezen hetzelfde gebleven, God 

past zich aan bij het karakter, bij de geest en de ziel. De liefde Gods in ons innerlijk is het inkeren 

van de Here in het diepst van ons wezen, tot de zondige mens; het zetten in die liefde dat is de ge-

boorte van Boven of haar eerste bewijs ervan. Het is uitstorting van de liefde in het hart. Dan krijgt 

men God lief, „Degene die geboren heeft”, 1 Joh. 5:1. Gods liefde tot ons persoonlijk, maakt ons tot 

kind van God. 1 Joh. 3:1. Deze geboorte is daar door de Geest. 

 

In de geboorte van Boven geeft God zijn Geest in het binnenste van ons wezen, wordt de ikheid 

gesteld in God. Van nu af zijn er twee naturen in ons, „vlees” en „geest”. Gal. 5: 17. Deze ontmoe-

ting Gods doet strijd ontstaan tussen beiden. Deze loopt, als het goed is, uit op een triomferen van 

de nieuwe natuur op de oude door met Christus te sterven. Dan is het vlees gekruisigd en worden 

we een nieuw schepsel in Christus.         P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 11. 

DE WOESTIJN DER VOLKEN (Vervolg). 

 

We geloven dat we deze zaak kunnen oplossen met Hos. 2: 13: „Ik zal ze lokken in de woestijn”. 

We krijgen dan deze parallel: Oud-Israël trok uit Egypte naar het beloofde Land. In de woestijn 

werd het gericht. Nieuw-Israël zal in diezelfde woestijn weer vergaderd worden, daar zal het even-

als Oud-Israël gericht worden. Evenals niet allen die uit Egypte uitgingen in het Land kwamen, zul-

len niet allen die in de toekomst in de woestijn der volken vergaderd zullen worden, in het land-

schap Israëls komen. Het gelovige deel dat al in de eindtijd in het Land woont, zal wegens de 

vervolging van het Beest ook naar de woestijn vluchten. Dit deel heet in Openb. 12: 6 „de Vrouw”. 

Waar met „de Vrouw” geheel Israël wordt aangeduid, zijn dus in die tijd ook de 10 stammen daar 

vertegenwoordigd en kunnen ze dus niet als Europese volken in N.W.-Europa wonen. 

 

Hoe ook anders verklaard, Ez. 20: 33-38 spreekt over een oordeel. Niet over een zegening in het 

Nieuwe Verbond. We nemen woestijn der volkeren concreet op als een woestijn. Niet als een cul-

tuur- of gecultiveerd land. De woestijn van Egypte is concreet, die der volkeren zal het ook zijn. 

Deze woestijn is buiten de landen der volkeren waarheen Israël getrokken is, kan dus al daarom niet 

de Britse eilanden en de kusten van Europa zijn. 

 

5. De verder genoemde teksten. 

 

Jer. 51: 20. Waar Babel nog niet gevallen is - Openb. 18 is immers nog niet vervuld - daar is Israël 

nu geen voorhamer om volken in stukken te slaan. Jakob duidt hier het hele volk aan. 

 

Jer. 50 en 51 zijn veelszins onvervuld. Het gaat hier over de eindtijd. „Ten dage en terzelve tijd 

zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tesamen; wandelende en wenende 

zullen zij henengaan en de Here hun God zoeken”. Jer. 50: 4. „In die dagen en die tijd, zal Israëls 

ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn en de zonden van Juda maar zij zullen 

niet gevonden worden, want Ik zal ze degene vergeven die Ik zal doen overblijven” Jer. 50: 20. 
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Men ziet, beide Huizen gaan gelijk op. Niet de een voor de ander. Daarom kan Jer. 51: 20 niet al 

hebben plaats gehad. 

 

Micha. 4: 7. Dit kan niet losgemaakt worden van Micha 4: 1-4. Is de top van de berg van het Huis 

des Heren al vastgesteld op de top der bergen? Gaan de volken al op naar Jeruzalem om van Hem 

Zijn wegen en paden te leren? Zijn de zwaarden al tot spaden, de spiesen al tot sikkels geslagen? 

Leert men al geen oorlog meer? Welnu, „te dien dage” wordt het hinkende Israël vergaderd en tot 

een machtig volk gemaakt waarover niet het Engelse koningshuis regeert vanuit Londen, maar de 

Here koning is op de berg Sion. Micha 4: 7. 

 

Jes. 54: 15, 17. Jes. 54 gaat over de verlaten vrouw, de huisvrouw der jeugd. vs. 6. Dus over geheel 

Israël. Dan mag men vs. 15 en 17 niet toepassen op een deel. Dat zou zijn de Vrouw verminken. 

 

Jes. 42: 10-12. Dit is de toekomst. „Gij die ter zee vaart” behoeven toch geen Brits-Israëlieten te 

wezen. De „eilanden” zijn geen eilanden maar kustlanden. 

 

Ps. 89: 26. Men leest toch wel zeer slecht. vs. 26 behoort tot een deel dat in vs. 19 begint en loopt 

tot vs. 37. Hierin herinnert Ethan de Here aan Diens verbond met David, vs. 26 zegt, dat Davids 

hand in de zee gezet zal worden en zijn rechterhand in de rivieren. “Zo Ik aan David lieg” heeft de 

Here eens gezworen. Het gaat hier dus helemaal niet over Brits-lsraël en de medestammen, het gaat 

over hem, waarvan vs. 21 zegt: “Ik heb David mijn knecht gevonden.” 

 

Jes. 62: 2. Dit kan in het geheel niet op Brits-lsraël en zijn medegenoten slaan. Al aannemende dat 

hun naam veranderd was, dan nog zou men in deze tekst hiervoor geen bewijs kunnen vinden, want 

dit wordt van Sion en Jeruzalem gezegd en deze zijn geen tien - maar tweestammig Israël ! 

 

Jes. 42: 16, 18, 19. God zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Is dit een 

bewijs dat dat verheidenste tienstammige Israël niets van zijn identiteit weet? Dit is al te naïef. 

Maar, als het blind zijn ziet op het niet weten van eigen identiteit, waarop ziet het doof zijn van vs. 

19 dan? Op het niet willen horen van die identiteit? Dan zal de propaganda der Br.-Isr.leer weinig 

succes hebben. Ze heeft dit wel. Dus deze doven zijn dan toch niet doof ! 

 

Vs. 19 slaat op Israël, dat zij toegegeven. Maar dan op geheel Israël. Mede dus op de Judaieten. Dat 

blijkt ook uit het parallellisme: Jakob ….. Israël van vs. 24. Hfdst. 43: 1 spreekt dan ook met de 

dubbelnaam het hele volk aan. 

 

Het blinde volk - men moet hiervoor niet Jes. 42: 16 maar 43: 8 citeren - heeft ogen en oren. Het is 

niet blind noch doof voor zijn identiteit, anders had de Here het niet kunnen aanspreken met Jakob-

Israël, maar het is blind en doof geweest voor heel wat anders: voor ’s Heren woord: het heeft Hem 

niet aangeroepen, dit Jakob-Israël, Zijn woord en wil niet gedaan, 43: 22-24. Dat is zijn blindheid 

en doofheid. Hiervan zal de Here hen genezen en dan zal dit Jakob- Israël niet zeggen: Ik ben een 

Brits-Israëliet of een Amerikaan-Massaniet of een Hollander-Zebuloniet of een Deen- Daniet, enz, 

maar: Ik ben des Heren. Jes. 44: 5 en zich toenoemen met de naam Israël, dus zeggen: Ik ben des 

Heren Israëliet. 

 

Rom. 11: 8 heeft geen betrekking op Israëls identiteit maar op Israëls verharding van vs. 7. vs. 8 ziet 

niet op de 10 stammen alleen maar op geheel Israël. Het is een citaat van Jes. 29: 10. vs. 13 spreekt 

dan ook van „dit volk”. Maar al zou men het op een deel van Israël willen laten slaan, dan is dit 

zeker niet 10 stammig Israël maar is het Ariël, Jes. 29: 1 en 2, dit is Jeruzalem. (Ariël betekent óf de 

leeuw Gods of de vuurhaard, Ez. 43: 19). 

 

Rom. 11: 25. Dit vers keert zich tegen de Br. Isr.leer. De verharding is over Israël gekomen totdat 
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de volheid der Heidenen (we geloven dat we dit zo moeten lezen: totdat de volheid van de tijden der 

Heidenen) zal zijn ingegaan. Hoe men de laatste zinsnede ook opvat, het gaat hier over Israël. Zelfs 

als 10 stammig Israël hiermee zou zijn aangeduid dan zou er tweeërlei uit blijken.  

1e Israël was er nog, dus niet weggetrokken om rond te zwerven en  

2e het was niet bekeerd, dus stond ook niet in het N. Verbond. Men wint met dit citaat dus niets. 

Num. 23: 9. Dit volk zal alleen wonen. Zeker. Maar niet 10 stammig, maar 12 stammig Israël, het 

Jakob-Israël van vs. 7 en 10. 

Deut. 33: 28. “Israël dan zal zeker alleen wonen en Jacobs oog zal zijn op een land van koren en 

most, ja zijn hemel zal van dauw druipen”. 

Is Engeland en Nederland enz. een land van most? Het parallellisme bewijst te meer dat het over het 

hele volk Israël gaat. Mozes sprak tot de ongedeelde Kinderen Israëls, 33: 1. 

2 Sam. 7: 10-12. We hebben al aangetoond dat de bestelde plaats niet Engeland, enz. is maar Kana-

an. De “plaats”, d.i. het aangewezen Land, is wel besteld, maar God heeft nog niet het tweede ge-

deelte van 2 Sam. 7: 10 vervuld: dat hij aan zijn plaats wone en niet meer heen en weer gedreven 

worde. Israël heeft het Land slechts een weinig tijds bezeten (Jes. 63: 18). Dit is wegens haar onge-

rechtigheid. Evenwel zal God aan Zijn verbond gedenken en hun het Land geven tot een eeuwige 

bezitting, Gen. 17: 8; dan zal het niet meer heen en weer gedreven worden. De tijd zal komen dat 

God zal gedenken aan Zijn verbond met Jakob en aan Zijn verbond met Isaak en ook aan Zijn ver-

bond met Abraham. En dan zal Hij ook aan het Land gedenken. Lev. 26: 42. Men ziet wanneer dat 

is in vs. 41. 

De eilanden der zee zijn, zoals al gezegd is, geen eilanden maar kustlanden, hetzij van het vasteland 

hetzij van een eiland. 

Het Nieuwe Verbond moet nog voleindigd worden. Dit bespreken we apart. 

Jes. 42, 49 en Jer. 31 hebben betrekking op het gehele volk. De stammen Jakobs van Jes. 49: 6 zijn 

zeker niet de 10 stammen. Deze term komt maar een maal voor, maar in 1 Kon. 18: 31 vinden we 

een bijna gelijkluidende: de stammen der Kinderen Jakobs en daaruit blijkt duidelijk dat zij 

geheel Israël omvatten. Er is geen afzonderlijke oprichting van 10 stammen. De dubbelnaam Jakob-

Israël wijst mede op het twaalftal stammen. 

Jer. 31 slaat op heel Israël. vs. 33 vat de in vs. 31 nog afzonderlijk onderscheiden delen als een ge-

heel samen in de benaming „Huis Israëls”. 

Jer. 30: 7, 10-12. De tijd van Jakobs benauwdheid. Ook hier kent men te weinig de eenheid der 

Schrift. De tijd van Jacobs benauwdheid is aan het eind van deze aioon (eeuw). Daniël 12: 1 spreekt 

er over. Dan is het zulk een tijd van benauwdheid als er niet geweest is sinds dat er een volk ge-

weest is tot op die tijd toe. Dan pas zal Israël verlost worden als Michaël, de grote Vorst, zal op-

staan. Wanneer dit is, is te leren in Dan. 11: 45 n.1. dan als de Koning die doen zal naar zijn welge-

vallen, wat voor ons is “de Kleine Hoorn” van Dan. 7 en 8 of om met Paulus te spreken „de mens 

der zonde” (2 Thess. 2) uitgetrokken is en zijn tenten heeft geplaatst tussen de zeeën aan de berg 

des heiligen sieraads, d.i. tussen Middellandse- en Dode Zee aan de tempelberg. „Alsdan zal grote 

verdrukking wezen hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn 

zal” Mt. 24: 21. Nu van tweeën één: deze verdrukking is er geweest, maar dan moeten we Dan. 12 

en Mt. 24 uit onze Bijbels schrappen of ze komt nog. Nu achten we het beter Gods Woord ongebro-

ken te laten staan dan het terwille van welke leer of stelsel ook krachteloos te maken, ja te vermin-

ken. Ook in dezen. Dat daarmee dan ook op dit punt de Br. Isr.leer valt, is onmiskenbaar. We hopen 

echter - al zijn we daarmee al telkens bezig geweest - haar aanhangers een uitnemender weg aan te 

wijzen die tot juister uiteenzetting der Schrift leidt en het geheel ongerept laat staan.  P. 
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Uit de Schriften
 

DEEL XXV No. 12 DECEMBER 1953 

Tot nuttige Stichting 

No. 12. 

CHRISTUS DE HERE 

            En de engel zeide tot hen: Vreest niet geboren is Christus de HERE     Lk. 2: 10, 11. 

 

Welk een merkwaardige samenvoeging staat hier. “Christus” betekent „Gezalfde”. Dit wijst op de 

ambten waarin de Heer Jezus als mens had op te treden. De HERE is voor de engel geen andere dan 

de verheven Jahweh, de God Israëls. 

 

Het Woord is vlees geworden. Dit betuigt de engel door de term „Christus”, Gezalfde, te gebruiken. 

 

In het O.T. vinden we dat profeten, priesters en koningen gezalfd werden. Van sommigen ervan 

wordt ons dit vermeld. Christus verenigde al deze ambten in één persoon. Hij was de profeet door 

Mozes voorzegd, de Priester naar Melchizedeks orde, de Koning op Davids troon. Uit het gebruik 

dat Paulus van deze titel maakt, blijkt dat hij nog breder omvang heeft verkregen. De engel gebruikt 

hem voor het eerst t.o.v. Israël, hij geeft daarmee Christus’ zuiver mens zijn aan. Maar vlak daarop 

zegt hij dat deze Christus de HERE is, Hij die in het O.T. aan de vaderen verschenen is als Jahweh. 

We hebben al uiteengezet hoe wij dit contrast overbrugd zien. Hierover spreken we dus nu niet. wel 

over de rijkdom van de vleeswording. 

 

Christus - de HERE. Welk een liefde heeft God geopenbaard in de menswording van het Woord. 

Wat voor het vlees onmogelijk was, werd door deze weg mogelijk gemaakt. Hierin openbaart God 

Zijn gerechtigheid in de liefde en Zijn liefde in de gerechtigheid. Christus is Gods gave maar Hij is 

Christus de Rechtvaardige, Hij die in alles aan Gods norm beantwoordt, Hij openbaart Gods gerech-

tigheid. In de liefde straalt daar Gods gerechtigheid helder uit. Maar tevens is Hij het beeld der lief-

de Gods. God toont door Hem aan dat Hij in Zijn gerechtigheid niet minder de Liefde is. Liefde en 

gerechtigheid strijden niet met elkaar. Liefde vraagt gerechtigheid, rechtvaardigheid, maar deze 

wordt gedragen door de liefde. Christus is de liefde Gods in gerechtigheid, de HERE is ge-

rechtigheid Gods in liefde. 

 

Zo verkrijgt het engelwoord nog diepere zin. Christus wordt de mensen gelijkend, dat is de liefde. 

Maar zonder zonde, dat is de gerechtigheid. 

 

Hierin ligt dan in wezen ook onze hoop vast. Voor Israëls vromen was Hij geboren, voor ons is Hij 

de hemelen doorgegaan en gezeten. Maar voor beiden blijft Hij Christus - de liefde, de HERE de 

gerechtigheid. In Hem kussen zij elkaar, wordt de tegenstelling opgeheven. En in deze opheffing 

ligt ons behoud. De liefde wordt geopenbaard opdat wij ze zouden liefhebben, de gerechtigheid 

opdat wij tot rechtvaardigen zouden worden gesteld. Het eerste leidt tot doelbereiking, het tweede 

tot verheerlijking. Dit is het ware Christusfeest.       P. 
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Het Woord vlees geworden. 

No. 6. 

DOOR EEN MENS, DIE IS GOD BOVEN ALLEN. 

 

Hoewel het onderwerp verre van uitgeput is en we er, zo de Here wil, later nog breder op hopen 

terug te komen, willen we deze korte reeks met dit artikel besluiten. 

 

De Heidelbergse Catechismus leert, dat Christus God en mens moet zijn, het laatste omdat de men-

selijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen, het eerste omdat Hij uit kracht Zijner 

Godheid de last van de toorn Gods in en naar Zijn mensheid dragen zou. Vr. en Antw. 16 en 17. 

Maar dit is in tweeërlei opzicht onschriftuurlijk. Ten eerste staat er, dat de opstanding der doden 

door een mens is, 1 Cor. 15: 21. Die Mens is Christus. Welnu, dan is ook het kruislijden en sterven 

door een mens. Geen God. Aan het kruis hing niet de God-mens, maar de mens Jezus Christus. De-

ze werd van God verlaten. Als Hij Zelf God was geweest, zou Hij Zichzelf hebben moeten verlaten. 

Dan had Zijn Ikheid zich van zijn (onpersoonlijke) mensheid moeten scheiden. Maar een onper-

soonlijke menselijke natuur, gesteld al dat ze zou kunnen bestaan, kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden en dus ook de zonde niet dragen. 

 

Dit had het hele werk der verlossing vernietigd. Theologisch genomen krijgen we dit: Christus in 

Zijn Godheid voelt Zich van de Godheid verlaten, maar Zijn Godheid verlaat de menselijke natuur 

in Hem niet. Hoe kan deze dan voor de zonde betalen? Zij voelde zich immers niet verlaten van de 

Godheid van Christus, want Diens Goddelijke Ikheid bleef haar nabij. God verliet dan God, maar 

God de Zoon verliet niet de menselijke natuur. Maar dan had deze niet kunnen roepen: Mijn God. 

De ene Godheid, in eer en macht en kracht en alwetendheid en almacht roept toch een soortgelijke 

niet aan als Mijn God. Alles verandert echter als wij zien dat daar hing de mens Jezus Christus die 

als Lam Gods de zonde der wereld droeg in Zijn lichaam op het hout. 

 

Ten tweede wordt door de Kerktheologische beschouwing tekort gedaan aan de “Persoon” des 

Geestes. Hebr. 9: 14 leert dat Christus Zich door de Geest Gode onstraffelijk geofferd heeft. De 

Geest is hier de Offeraar, Christus het Offer. En de verlating van God is als het ware juist het ogen-

blik waarop het zwaard des Geestes Hem trof, het zwaard dat tegen Hem “ontwaakt” was Zach. 13: 

7. Daarin voelde Hij de Godverlating. 

 

Het hele verlossingswerk is het werk des Vaders, des Zoons en des Geestes. Christus’ wonderen 

zijn niet gedaan uit kracht Zijner Godheid, maar uit kracht des Geestes. Uit diezelfde kracht des 

Geestes deden anderen tekenen en wonderen. Zo ook Elia, Elisa, de Apostelen. We kunnen van hen 

toch niet zeggen dat zij dit deden uit kracht der Godheid die zij waren? Zo ook bij Christus. De 

mens Jezus Christus heeft door zijn geloof in God en gedragen door de Geest die Hem geleidde 

(voerde Deze Hem niet naar de woestijn?) al de wonderen en tekenen gedaan. Wie het anders wil 

zien, doet tekort aan de eer van de Geest Gods. 

 

De mens Jezus Christus is het vlees geworden Woord. Dit is: de tot mens omgevormde Here uit de 

hemel. De leer der twee naturen in Christus vindt geen basis in de Schrift, is bedenksel van ont-

spoorde Kerkvaderlijke theologie. Daartegenover stellen wij de leer der omvorming, die der ontledi- 

ging. 

 

Men zal zeggen: Hij heet toch Emanuel, God met ons. Zeer zeker. Maar - dit is nog toekomst. Een-

maal zal Hij dit zijn. Jes. 25: 9 spreekt hiervan. Te dien dage zal men zeggen: Deze is onze God. 
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Christus is door Zijn opstanding en hemelvaart weer omgevormd tot die staat waarvan Hij Zich 

eerst ontledigd heeft. Hij is nu weer God boven allen te prijzen, Rom. 9: 5, Wiens heerlijke ver-

schijning de gelukkige hoop van velen is, Tit. 2: 13. Hij is God de Behouder, Tit. 2: 10, de HERE 

Jezus Christus, Fil. 3: 20. 

 

Christus heeft ter wille van de verlossing der schepping zich ontledigd. Aangepast aan die ontledi-

ging is Zijn aardse lichaam in de dagen Zijns vleses. De her-omvorming geschiedde bij de opstan-

ding: reeds toen was Hij geestwezen (en is toen heengegaan om de geesten in de gevangenis iets te 

proclameren, 1 Petr. 3: 9) en bij de hemelvaart waarbij Hij gezet werd in het Centrum van al Gods 

macht en kracht en heerlijkheid, „Gods Rechterhand”. 

 

Op aarde was Christus mens. Aan het kruis hing de mens Jezus Christus. De geest die Hij stervend 

in ’s Vaders hand aanbeval was de levensadem, waardoor Hij leefde, evenals dit ook met Stefanus 

het geval was en met de dichter van Ps. 31 wiens woorden zij beiden citeerden. De opstanding der 

doden is door een mens 1 Cor. 15: 21. Dan dus ook al de daden van Christus in de dagen zijns vle-

ses. 

 

De oude strijd tussen Orthodoxie en Vrijzinnigheid kan alleen in deze lijn tot een vrede voeren. 

Beide partijen hebben het eensdeels mis, hebben anderdeels gelijk. De Vrijzinnigheid in haar oudste 

vorm loochent Christus’ voorbestaan en daarmee Zijn Godheid, ze ziet Hem als mens. wel niet ge-

heel zuiver maar zij wijst tenminste op Zijn mensheid. Hierin heeft ze dan gelijk. De Orthodoxie 

wijst te veel op Zijn Godheid en ziet aan Zijn ware mensheid op aarde voorbij. Hierin dwaalt ze. Ze 

heeft evenwel gelijk dat Zijn Ik in wezen Goddelijk is, dat is het Ik van Gods Beeld. Zij ziet voorbij 

dat Hij Zich heeft ontledigd en de Ikheid geheel is ingedaald tot op ons menselijk niveau, tot ons 

vlak, dat de Here uit de hemel de mensen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Beide 

richtingen hebben zo een kern van waarheid. Beiden trekken ook het beeld scheef en gaan buiten 

het Woord om, bevangen als zij zijn door menselijke tradities. 

 

Het Beeld Gods heeft Zich ontledigd, is kindeke geworden. Als mens heeft Hij op aarde geleefd, als 

mens is Hij gestorven. Na Zijn opstanding is Hij uitermate verhoogd en Hem is de naam gegeven 

boven alle naam, dat is God boven allen te prijzen. In Hem woont al de volheid Gods lichamelijk. 

 

Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden? 

door S. v. M. 

 

Als de christen der misdaden en der zonden dood is, dan wordt die schuldbrief uitgewist, door hem 

in de geest (met Christus en de zondaar zelf) aan het kruis te nagelen. Alle schuld is dan kwijtge-

scholden (charizomai, Kol. 2: 13). 

 

Nu we in het kort rekening gehouden hebben met wat Paulus leerde, en in het bijzonder met een en 

ander in betrekking tot zijn laatste bekendmakingen, nu we alzo beter kunnen vermijden een ver-

keerde opvatting (dogma!) vast te houden, kunnen we Ef. 2: 15 en Kol. 2: 14 proberen te vertalen. 

We zullen allereerst Kol. 2: 14 bekijken, en bij vs. 13 beginnen: 

 

“En u, doden zijnde ten opzichte van de misdaden en de voorhuid uws vleses, maakt Hij u mede-

levend met Hem, alle misdaden kwijtscheldende; uitgewist hebbende de ons aanklagende schuld-

brief, die door de vleselijke voorschriften (dogma’s), tegen ons was, en heeft hem weggenomen, 

hem aan het kruis nagelende”. 

 

Er is dus niet alleen vergeving van zonden, Maar kwijtschelding en wegname van wat hen beschul-

digde. 
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We komen nu tot Ef. 2: 15, dat algemeen beschouwd wordt als behorende tot een Schriftplaats die 

overeenstemt met die van Kol. 2: 14. 

 

Het komt er vooral op aan in te zien wat de “wet der geboden” (entolè: inzettingen) is. Het Griekse 

„entolè” wordt gebruikt voor de inzettingen der wet van Mozes, b.v. in Luk. 1: 6 „wandelende in al 

de geboden (entolais) en rechten (dikaiomasin) des Heren”. De „wet der inzettingen” van Ef. 2:15 

wordt dan ook algemeen aangezien als zijnde de wet van Mozes. Maar hiertegen bestaan zeer ern-

stige bezwaren: 

 

1.- Men heeft dan heel wat last met de vertaling. 

2.- Men ziet niet, zoals we ook reeds bij Kol. 2: 14 aangemerkt hebben, wat de wet van Mozes hier 

     te stellen heeft, Aangezien ze niet voor de volken was. 

3.- De vertalers moeten dan ongeveer schrijven: de wet der geboden in inzettingen (dogma’s)  

     bestaande. Dit kan echter niet als men rekening houdt met wat we hierboven geschreven hebben  

     over het woord „dogma”, dat menselijke gedachten aanduidt. 

4.-De goede, heilige wet, door engelen besteld, kan geen .„vijandschap” zijn. Ze moest tot-in  

    Christus leiden. Ze verwekte alleen toorn als ze niet gehouden werd (Rom. 4: 15). 

5.-Als men aanneemt dat Kol. 2: 14 niet naar de wet van Mozes verwijst, dan moet dit ook het geval 

    zijn in Ef. 2:15, dat er mee parallel loopt. 

 

Al die moeilijkheden verdwijnen als men de wet der inzettingen hier neemt voor een verzameling 

menselijke voorschriften, namelijk die waarover Paulus het heeft in Kol. 2: 8-23. Het gebruik van 

het woord „dogma” en de betekenis die Paulus er in Kol. 2: 20 aan hecht, zijn hier geheel afdoende. 

De wet die hier bedoeld is, wordt gekenmerkt door dat woord “dogma”, zoals in de brief aan de 

Kolossensen. Het is toch niet omdat het woord „wet” gebruikt wordt, dat we steeds aan de wet van 

Mozes moeten denken? Rom. 3: 27 spreekt over een “wet des geloofs”, Rom. 7: 21, 23 over een 

Wet die Paulus in zich vond, Rom. 7: 23, 25; 8: 2 over de wet der zonde, Rom. 8: 2 over de wet van 

de geest, Gal. 6: 2 over de wet van Christus, Jak. 1: 25; 2:12 over de wet der vrijheid, Jak. 2: 8 over 

de Koninklijke wet. 

 

In Ef. 2:15 hebben we dus te doen met een wet gevormd door menselijke, vleselijke voorschriften, 

die niet overeenstemmen met Gods wil. Dit komt dus overeen met wat Kol. 2 zegt. 

 

Als men verder rekening houdt met onze vorige aanduidingen, komt men ongeveer tot de volgende 

vertaling, beginnende bij vs. 14: 

 

„Want Hij is onze vrede, die beiden één maakt en de tussenmuur der afscheiding verbreekt, in 

zijn vlees de vijandschap - de wet der inzettingen bestaande in vleselijke voorschriften (dogma’s) - 

te niet doende, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, 

en beiden in één Lichaam met God volledig verzoenen zou door het kruis, de vijandschap door 

hetzelve dodende”. 

 

Vers 16 toont dat het in de eerste plaats de vijandschap is die te niet gedaan is aan het kruis. Die 

vijandschap werd veroorzaakt door de „schuldbrief”, namelijk de vleselijke gedachten der mensen. 

Ook deze schuldbrief wordt te niet gedaan, door het kwijtschelden der misdaden. 

 

Wat ons van God scheidt, is wat uit ons zelf komt: vleselijke gedachten en daden. „Want uit het 

hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen“ (Mat. 15: 19). Tevergeefs eert men 

dan God, „lerende leringen die geboden der mensen zijn” (Mat. 15: 9). Alleen als we, door Gods 

genade, dood zijn, niet alleen in principe t.o.v. de zonde, Maar ook ten opzichte der zonden, dus in 

alles volkomen Gods wil lief hebben, dan is ook volkomen vrede en gemeenschap met God moge-



Uit de Schriften 1953 Pagina 120 
 

lijk. De vijandschap is te niet, het Lichaam gevormd. 

 

Zo komt dan Ef. 2: 15 geheel overeen met Kol. 2: 14, en beide passen in alle opzichten in een ge-

heel dat aan Gods Woord zijn volle kracht laat. Alle woorden door de Geest ingegeven, behouden 

hun juiste betekenis en Gods genade kan beter begrepen en geprezen worden. Door de „letter” ko-

men we tot de „geest”. En daarbij laten we alles aan Israël, wat Israël toebehoort en stellen de apos-

telen niet tegenover de Here. 

 

8. Paulus bewijst met daden dat hij de instellingen der wet houdt. 

 

Op al wat we hierboven schreven kan men tegenwerpen dat deze zaak uiterst ingewikkeld is, en ten 

slotte onze mening niet opweegt tegen die van de grote meerderheid. Welnu, dan beroepen we ons 

nog op Paulus zelf, namelijk op wat hij op positieve wijze zegt en doet. 

 

Na zijn betoog in Rom. 3 over de rechtvaardiging door het geloof, voegt hij er bij, om alle misver-

stand te vermijden: “Doen wij dan de wet te niet door het geloof ? dat zij verre; maar wij bevesti-

gen de wet”. In Rom. 7: 12 zegt hij: „Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaar-

dig, en goed.” En in 1 Tim. 1: 8: „Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettiglijk ge-

bruikt.” 

 

Verder verklaart hij in Hand. 24: 17-19; 25: 8 en 28: 17 dat hij de instellingen der wet houdt en 

noch tegen de wet der Joden, noch tegen de tempel gezondigd had. Is dit niet zeer duidelijk? 

 

Maar het bleef niet bij woorden. Niet alleen na de dood van Paulus, Maar in zijn eigen omgeving 

begreep men hem niet. Toen hij in Jeruzalem kwam uit Efeze en verhaalde wat God onder de hei-

denen gedaan had, loofden de broeders de Here, Maar merkten daarbij op, dat er vele duizenden 

Joden waren, die in Christus geloofden, die bericht ontvangen hadden dat Paulus de Joden, die on-

der de heidenen waren, leerde van Mozes afvallen, zeggende dat zij de kinderen niet zouden besnij-

den, noch naar de wijze der wet wandelen. (Hand. 21: 17-21). 

 

De broeders van Jeruzalem wisten wel dat dit een valse beschuldiging was, Maar ze vonden het 

nodig dat Paulus het tegendeel zou bewijzen voor de menigte, namelijk dat hij zelf getrouw al de 

inzettingen der wet hield. Paulus aarzelde niet met een publieke daad die verdachtmaking tegen te 

gaan: 

 

„Toen nam Paulus de mannen met zich, en de dag daarna met hen geheiligd zijnde, ging hij in 

de tempel en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende aldaar totdat voor 

een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was.” (Vs. 26). 

 

 

Deze handelwijze van Paulus staat in volkomen tegenstelling tot de gedachte dat de wet te niet ge-

daan zou zijn door het kruis. Men heeft deze moeilijkheid echter trachten te ontwijken, ofwel door 

Paulus te beschuldigen op verkeerde wijze te hebben gehandeld, ofwel door te verwijzen naar 1 

Kor. 9: 20: „En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden mocht winnen; hun, 

die onder (hupo) de wet zijn, als onder (hupo) de wet, (hoewel ik zelf niet onder (hupo) de wet 

ben,) opdat ik hen, die onder (hupo) de wet zijn, winnen mocht; hun, die zonder wet zijn, als zon-

der wet, (hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), 

opdat ik hen, die zonder wet zijn, winnen mocht.” 
 

Maar als Paulus de inzettingen der wet niet getrouw onderhield, en ze slechts bij gelegenheid waar-

nam om de Joden te winnen, kon hij dan zeggen niet gezondigd te hebben tegen de wet en de tem-

pel?  Kon hij het voorstel der broeders van Jeruzalem aanvaarden en door een daad tonen dat hij 
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zelf getrouw de wet onderhield? Hij, die Petrus een huichelaar noemde, zou hij zelf die naam niet 

veel meer verdiend hebben? 

 

Want men houde er rekening mee dat het woord „onderhouden” in Hand. 21: 24 de vertaling is van 

„stoicheo”, dat we nog vinden in Rom. 4:12; Gal. 5: 25; 6: 16 en Fil. 3: 16. De letterlijke betekenis 

is „in lijn zijn”, de gewone betekenis: getrouw volgen. Rom. 4: 12 moet men vertalen: „En een va-

der der besnijdenis, degenen die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook getrouw volgen 

in de voetstappen van het geloof”. De gelovigen in de voorhuid worden in vs. 11 vermeld. Zie de 

Nieuwe Vertaling. 

 

Voor Paulus kwam het er niet op aan te tonen dat men de wet nog mocht houden als dit nuttig kon 

zijn voor anderen, maar wel dat de beschuldiging van hen die beweerden dat hij leerde dat de kinde-

ren niet meer besneden moesten worden, noch naar de wijze der wet behoefden te wandelen, vals 

was en dat Paulus zelf getrouw de wet onderhield. Ziedaar dus de Schriftuurlijke betekenis van Pau-

lus’ getuigenis. 

 

Laat ons overigens 1 Kor. 9: 20 van meer nabij onderzoeken. Paulus spreekt van drie groepen men-

sen: 

 

1.-Joden die niet in Christus geloven. 

2.-Zij die onder (hupo) de wet zijn, d.w.z. die denken gerechtvaardigd te kunnen worden door 

 de werken der wet. 

3.-Heidenen. 

 

De zin van deze Schriftplaats is dat Paulus die „tegenstanders” niet op brutale wijze aanvalt, Maar 

zich met liefde en veel tact tot hen wendt, vermijdende in de eerste plaats te spreken over wat hen 

scheidt. Hij paste dus toe wat hij Timotheüs op het hart drukte: “de tegenstanders met zachtmoe-

digheid terechtwijzende” (2 Tim. 2: 25). In den beginne kon hij dus de indruk geven als Jood, als 

onder de wet, als zonder de wet te zijn. Maar weldra zouden die mensen zich rekenschap geven dat 

het zo niet was. En niemand zal veronderstellen dat Paulus door een daad zou hebben willen bewij-

zen dat hij niet in Christus geloofde, dat hij onder de wet was, of dat hij zonder wet was. Men ziet 

het verschil met het geval van Handelingen. 

 

In deze lijst van drie groepen mensen, bemerkt men dat de christen-Joden, zoals Petrus, Jakobus en 

Johannes, die getrouw de inzettingen der wet volgen, Maar niet onder de wet waren, niet vertegen-

woordigd zijn. Inderdaad, Paulus had niet als een dezer kunnen zijn, Aangezien hij werkelijk tot 

deze vierde groep behoorde. En dat is het wat hij door zijn daad te Jeruzalem wou bewijzen. 

 

We besluiten dus nogmaals dat Paulus niet leerde dat de wet te niet gedaan was door het kruis, maar 

dat hij zelf de inzettingen getrouw volgde. 

 

Laat ons hier nog bijvoegen, dat, als men het tegendeel wil volhouden, men dan ook moet aanvaar-

den dat: 

 

1.- de Here zich vergist heeft toen Hij zeide dat er niet één jota noch tittel der wet zou voorbijgaan. 

2.- dat de apostelen zich niet hielden aan de leer van hun Meester. 

3.- dat Paulus een huichelaar was. 
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Van Dood en Opstanding 

No. 12. 

8. Geest en Adem. 

 

Bekijken we nu geest en adem nog wat nader in het licht van Gen. 7: 22 (Over Gen. 2: 7 handelen 

we bij de schepping van de mens). 

 

Wie het woord neshamah nagaat, zal zien dat het steeds, na het gebruik t.o.v. God, alleen in betrek-

king tot de mens gebezigd wordt. Nergens staat dat dieren adem hebben. We geloven dat dit is om 

hiermee zijdelings te wijzen op het naar Gods Beeld geschapen zijn. Eén tekst schijnt hierop een 

uitzondering te maken; Gen. 7: 21, 22: 

„Alle vlees dat zich op de aarde roerde gaf de geest gevogelte, vee, wild gedierte, kruipend gedier-

te, en alle mens; al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op 

het droge was, is gestorven”. 

 

Wie deze woorden gewoon leest, zou kunnen menen dat ook van de dieren gezegd wordt dat zij 

„adem” hebben, immers de samenvatting “al wat adem des geestes des levens in zijn neusgaten 

had” zou daartoe kunnen leiden. 

 

Nu geven we toe dat de woorden zoals ze in de St. Vert. staan deze mening in de hand werken. De 

vertaling heeft de tekst echter niet goed weergegeven. Men zie: “En alle vlees gaf de geest, van het 

gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van het kruipend gedierte”. Hier staat voor 

“van” in het Hebr. het voorzetsel “be” dat hier betekent: alles omvattend wat in die groepen is.  

In: „van alles dat op het droge was staat echter niet het voorzetsel “be” maar een ander, „me”, dit 

betekent o.a. „vanaf”. Hier zondert het af en zegt dat wat nu volgt afgescheiden is van het vorige. Er 

was veel op het droge dat de geest des levens in zich had (anders zou het niet leven), maar „vanaf” 

dit alles was er een groep die de adem van de geest des levens in zich had. Eerst wordt nu de dood 

van het eerste vermeld: dat behoorde tot het dierenrijk, dan van datgene wat ervan onderscheiden is 

en de adem had. Dit waren de mensen. Men kan deze verzen daarom iets duidelijker vertalen, aldus: 

„En alle vlees dat zich op de aarde roerde is gestorven, van het gevogelte en van het vee en van 

het (wild) gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En elke mens - (en nu 

leze men het volgende als een tussenzin of samenvatting) al wat een adem van de geest des levens 

(levensgeest) in zijn neusgaten had, buiten al wat op het droge was - is gestorven”. De mens 

wordt hiermee apart gesteld en vermeld. Deze tekst maakt dus geen uitzondering op de regel dat, na 

God, alleen aan de mens “adem” wordt toegekend. Deze wijst niet op iets hogers in de mens maar 

op Gods bijzondere bemoeiing met hem bij zijn daarstelling. 

 

We hebben dus tweeërlei: ten eerste dat de adem des levens de gewone luchtstroom is die door de 

neus gaat en geademd wordt door de werking van de geest des levens in de mens, ten tweede dat er 

toch iets is dat de mens van het dier onderscheidt, aangezien alleen van de Adamietische mens staat 

dat hij adem in zijn neusgaten heeft.         P. 
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f  

De Wedergeboorte 

No. 12. 

GEBOORTE VAN BOVEN EN WEDERGEBOORTE. 

 

Met het voorafgaande hebben we een en ander over de geestelijke geboorte gegeven. Tot besluit is 

het zaak de door de Schrift gebruikte woorden in dezen na te gaan. We hebben als opschrift „De 

Wedergeboorte” genomen omdat het door ons behandelde onderwerp algemeen daarmee wordt 

aangegeven en we anders niet zo verstaanbaar zouden zijn. In onze stukken hebben we echter vaak 

gesproken over de geboorte van Boven. Dit diende om de Schriftwoorden van Joh. 3 aan te geven. 

 

De Schrift spreekt in Joh. 3 niet van „wedergeboren worden” maar van „van Boven geboren wor-

den”. Zo in vs. 3 en 7. Het werkwoord „wedergeboren zijn” gebruikt ze alleen in 1 Petr. 3: 3 en 23. 

Zij tot wie Petrus zich richtte, waren wedergeboren tot een levende hoop en wel uit onvergankelijk 

zaad. Het zelfst. naamwoord „wedergeboorte” vinden we in Mt. 19: 28, waar het wijst op de toeko-

mende eeuw waarin de twaalf apostelen zullen zitten op twaalf tronen oordelende de geslachten 

Israëls en in Tit. 3: 5, 6 waar staat: „Hij heeft ons behouden door het bad der wedergeboorte en 

vernieuwing des heiligen geestes, welke Hij over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus onze 

Behouder”. 

 

In de theologie wordt geleerd dat de wedergeboorte gebeurt in verbinding met het Woord. Men 

maakt dit uit 1 Petr. 1 op en voorts uit Jak. 1: 18: „Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het 

woord der waarheid”. Nu is dit woord baren, dat ook in Jak. 1: 15 voorkomt niet hetzelfde woord 

als dat hetwelk in 1 Petr. 1: 23 voorafgegaan door een voorvoegsel, staat en vertaald is door: we-

dergeboren worden. Beide plaatsen echter spreken over de werking van het Woord en zo rijst de 

vraag: Hoe is het geboren worden uit de Geest in Joh. 3 te zien in verband met het wedergeboren 

worden door het Woord of uit onvergankelijk zaad. 

 

We geloven dat we hier moeten onderscheiden de geboorte van Boven en de wedergeboorte door 

het levende Woord Gods. Deze laatste volgt op de eerste. Als de eerste er niet was - we kunnen die 

de verwekking noemen (Joh. 3: 5 heeft hetzelfde woord als Mt. 1: 2 b.v.) - dan kan ook het voort-

brengen en het baren door het Woord niet plaats hebben. Wie uit God is - dit is de geboorte van 

Boven -, hoort de woorden Gods - dit is de wedergeboorte door het Woord der waarheid. Het een 

volgt op het ander. 

 

In de Paulinische Brieven komt het woord „wedergeboren worden” niet voor. Wedergeboren wor-

den en wedergeboorte is nogmaals geboren worden, het ziet op een ten tweeden male herhaalde 

daad. Dit heeft betrekking op Israël. Door Gods Woord en openbaring werd het Gods eerstgeboren 

volkenzoon Ex. 4: 22. Maar het is voor de latere woorden Gods dood geworden, verhard. De Heer 

der heerlijkheid werd verworpen en Zijn woord vond geen ingang. Daarom moet het nu weer d.i. - 

opnieuw - geboren worden. Waar Petrus aan de Besnijdenis schrijft, kan hij dit woord gebruiken. 

Johannes die vooral voor niet-Joden schrijft - hij verklaart immers vele dingen - spreekt niet over 

wedergeboren worden maar over “van Boven geboren worden”. Dat woord heeft een algemener 

strekking. Maar ook dit gebruikt Paulus niet in zijn Brieven. Hij spreekt van roeping, Rom. 8, van 

openbaring van Gods Zoon in hem. Gal. 1: 16, van de inwoning van Gods Geest, Rom. 8: 9. Dit 

alles veronderstelt de geboorte van Boven. Dit blijkt ook uit 1 Cor. 12: 3: 

“Niemand kan zeggen dat Jezus de Here is dan door de Heilige Geest”. We moeten vóór al Gods 

werk in ons eerst levend gemaakt worden. Dat is: van Boven worden verwekt. Hieraan gaat vooraf 

het zich bekeren tot God, het met Hem gaan rekening houden. 
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Wel gebruikt Paulus het woord „wedergeboorte” n.1. in Tit. 3: 5. Wordt deze dan toch t.o.v. de 

Heidenen gebruikt? We geloven dat dit er niet uit behoeft te volgen. Paulus heeft hiermee o.i. hen 

die uit de Besnijdenis zijn op het oog: hij sluit zich bij hen die „eertijds onwijs waren, ongehoor-

zaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende”, in, gaat naast hen staan 

(hoewel hijzelf voor de uiterlijke wet onberispelijk was) om hen verder te brengen. Dan zegt hij: 

 

„Maar wanneer de goedertierenheid van God onze Behouder en Zijn liefde tot de mensen ver-

schenen is, heeft Hij ons behouden niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan had-

den; maar naar Zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van heilige 

geest dewelke Hij rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze Behouder”. 

 

Eerst enige opmerkingen. 

 

Wedergeboorte en vernieuwing zijn geen twee afzonderlijke dingen maar zijn twee namen voor één 

zaak; dit is een z.g. hendiadès, een twee voor een. Men kan daarom lezen: „der vernieuwende we-

dergeboorte”. Heilige geest is hier niet de „Persoon” van de Heilige Geest, maar Zijn gave. „Wer-

ken der rechtvaardigheid” wijst op Wetswerken. 

 

Paulus zegt dus; Hij behield ons, Joden, niet op grond van werken der rechtvaardigheid die wij (on-

der de wet) hebben gedaan (hieruit blijkt dat hij zich tot de Joden richt, tot hen die uit de Besnijde-

nis zijn, Tit. 1: 10) maar door Zijn barmhartigheid door het bad der vernieuwende wedergeboorte 

van of door heilige geest. 

 

In de term „wedergeboorte” ligt een zinspeling op wat de Joden deden als zij een heiden (door be-

snijdenis) tot proseliet der gerechtigheid hadden gemaakt; zij doopten hem dan en noemden hem 

een wedergeborene. Paulus zet hiertegenover iets anders: de wedergeboorte gebeurt niet door uit-

wendig water (noch ook door besnijdenis), maar door heilige geest. 

 

Dat dit de gave is, volgt uit tweeërlei: 

ten le uit de term zelf,  

ten 2e uit het werkwoord „uitstorten”.  

Met de term „pneuma hagion” wordt in het N.T. steeds de gave aangeduid; als hiermee in deze tekst 

de „Persoon” zou zijn aangegeven, zou dit de enige uitzondering zijn op deze regel. Nu zijn uitzon-

deringen op vaste regels in het algemeen geen zeldzaamheid, maar we geloven dat vaste Schrift-

normen zonder uitzonderingen doorgaan. En dat we hier o.i. niet de Heilige Geest als „Persoon” 

hebben, volgt uit het gebruikte werkwoord: „uitstorten”. Dit werkwoord wordt nooit gebruikt om de 

Persoon van de Geest zelf aan te duiden, maar geldt alleen Zijn gave. Zie Hand. 2: 17, 18, 33; 10: 

45. De Persoon wordt niet uitgestort, die verwekt ten leven of woont in het hart. Om dit alles gelo-

ven we dat het een meegedeelde gave is niet de beginwerking in Joh. 3 bedoeld. 

 

Paulus ziet hier o.i. op de doorwerking van de wedergeboorte; daarom spreekt hij van „vernieu-

wing”; in de enige tekst die mede dit woord heeft, Rom. 12: 2, is dit ook het geval, is er voortgaand 

werk; daar is het de vernieuwing des „gemoeds”, der rede, hier die van de venieuwing die in de we-

dergeboorte door gave van rijkelijk uitgegoten heilige geest tot stand wordt gebracht. Deze voort-

gang loopt uit op het gerechtvaardigd worden door Zijn genade vs. 7; dit is in overeenstemming met 

de Romeinenbrief. 

 

Als men meent het anders te moeten zien, n.1. dat hier sprake is van de Wedergeboorte in het alge-

meen, dus voor alle gelovigen, dan willen wij hierover niet twisten. Maar dan lopen enige lijnen 

niet recht door;  

le niet dat met „pneuma hagion” steeds de gave van de Geest wordt aangeduid, niet Zijn Persoon; 

2e niet dat de Schrift niet leert dat Zijn Persoon wordt uitgestort;  
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3e niet dat de „wedergeboorte” steeds Israël of een deel van Israël betreft en het woord dus in Pau-

lus’ Brieven niet voorkomt t.o.v. de Heidengelovigen (die wel verwekt werden door de Heilige 

Geest, maar niet vernieuwd werden door uitstorten van heilige geest maar door vernieuwing des 

gemoeds bewerkt door inwoning des Geestes). 

 

De nieuwe “natuur”, d.i. de nieuwe richting in het leven als gevolg van de verwekking door de 

Geest, heet in de Schrift “geest”. God gaf aan deze „geest” een grote kracht door in de Handelin-

gentijd, bijzonder aan de Besnijdenis, een uitstorting van heilige geest te geven. Zij waren vervuld 

met, ja vol van heilige geest. Daardoor kon de Wedergeboorte snel door werken; bovendien was 

deze uitstorting een bewijs naar buiten van de vervulling van Gods belofte. In de eerste Paulinische 

bediening gaf God deze gaven ook aan de Heidenen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Het 

wezen der zaak echter, de nieuwe natuur, is niet gebonden aan een dusdanige uitstorting van heilige 

geest; ze kan ook zonder deze werken. Ze doet dit dan ook en bewerkt de vernieuwing van het ge-

moed, de rede (die niet alleen verstandelijk is maar verstand en hart omvat) Rom. 12: 2. Over het 

eerste, de bijzondere begiftiging, spreekt dan Titus 3: 5, de latere gang wijst Rom. 12: 2 en Gal. 5: 

16, 22. Eerst was heilige geest de kracht, later het kruis, Gal. 5: 23. Zo is er een voortschrijding. 

 

Veelal beschouwt men de „wedergeboorte” als het enige geestelijk terrein dat bereikt moet worden 

en heeft men geen oog voor wat er meer is. Vandaar een matheid over ’t geestelijke leven. Het ver-

dere van de weg der behoudenis blijft omhuld door nevelen. We willen door een andere reeks trach-

ten iets van die nevel op te klaren. Als besluit van deze hopen we op een deel ervan enig licht ge-

worpen te hebben. Mogen zij die zich kind van God weten te zijn zich verblijden dat God hen op dit 

deel heeft geleid en zich steeds weer realiseren het woord van Johannes. „Ziet hoe grote liefde ons 

de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God genaamd zouden worden” 1 Joh. 3.  P. 

 

De Brits-Israëlleer 

No. 12. 

6. Nog enkele teksten. 

 

Hos. 1: 9. Hier staat dat Hosea’s tweede zoon Lo-Ammi moest heten: Niet-mijn-volk. De Br. 

Isr.leer wil nu met die naamsverandering bewijzen dat de 10 stammen niet meer de oude stamna-

men dragen! Dit is ongerijmd. Moet men zo een leer verdedigen? 

 

Jes. 24: 15. De eilanden der zee. Dit zijn volgens de leer de Britse eilanden. De voorstanders ervan 

gaan op de St. Vert. af. Deze is onjuist. De Nwe Vert. heeft: kustlanden, wat heel wat anders is. 

 

Jer. 8: 12. Jeremia moest zijn woorden uitroepen tegen het Noorden en zeggen: „Bekeer u gij afge-

keerde Israël”. Dit Noorden is voor de Br. Isr. Engeland en N.W.-Europa ! Waarom niet de streek 

waarheen het Noorderrijk verbannen was en die ten N. van Palestina lag? 

 

Jes. 54: 3. Het uitbreken ter rechter- en ter linkerhand en het erven van de Heidenen geldt geheel 

Israël. Dat wordt vergeleken met een onvruchtbare vrouw. vs. 1. Deze is bovendien verlaten. vs. 6. 

 

Israël is onder het Oude Verbond onvruchtbaar geweest. Het was een afgezonderd volk. Het ging 

niet uit tot de Heidenen, de Volken. Het was daar, zolang het onder de Wet was en zijn Messias nog 

niet was verschenen, ook niet in staat. Door haar zonde werd het een verlaten vrouw. Dat is het nu 

nog. De tijd komt dat het weer getrouwd zal worden. Dan zal het vruchtbaar zijn, dat is, het zal uit-

gaan ter wereldevangelisatie en de Volken tot God leiden. De hele wereld zal zijn zendingsveld zijn 

en dit werk zal overvloedige vrucht dragen. Dit gebeurt onder het Nieuwe Verbond. Meent men dat 

de zendingsarbeid van Engeland het uitbreken in menigte is? Dan moet worden opgemerkt dat er 
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jaarlijks meer heidenen geboren worden dan tot christenen gevormd. Ook Jes. 54 is toekomstig. 

 

Wij menen met al het voorgaande genoegzame aandacht besteed te hebben aan wat de Br. Israëlleer 

aan Bijbelse argumentatie meent te moeten aanvoeren tot staving van haar visie. We gaan niet in op 

al wat zij verder aanvoert op ander terrein als taalkundig, etnologisch, heraldisch en eventueel ander 

gebied. Alleen de Schrift beslist. Niets daarbuiten. Geen apocriefe boeken, geen traditie, geen we-

tenschap. De beslissing moet vallen op het terrein der Schrift en door de Schrift. Is de Br. Israëlleer 

uit de Schriften en naar de Schriften, dan valt al het andere verder toe. Is ze niet naar Gods Woord, 

dan zijn alle verdere z.g. bewijzen de moeite van het onderzoek niet waard. Men heeft daarom met 

de Schrift te weerleggen dat we het verkeerd hebben of zich door de Schrift te laten gezeggen en 

verbeteren. We geven in de volgende hoofdstukken een o.i. uitnemender weg aan die noch tot het 

vergeestelijken der profetie van de Kerk, noch tot het verstaatlijken van haar door de Br. Israëlleer 

leidt, maar aan de letterlijke vervulling vasthoudt, niet nu maar na dezen. Deze oplossing doet de 

Schrift noch de logica ergens geweld aan maar komt tot een harmonisch geheel t.o.v. de eerste en 

tot een bevredigende weergave t.o.v. de laatste.      P. 

 

De twaalf poorten van Jeruzalem. 
Uit Nehemia. 

1.-   De Dalpoort. 2: 13, 3: 13. 

2.-   De Fonteinpoort. 2: 14, 3: 15, 12: 37. 

3.-   De Schaapspoort. 3: 1, 12: 39. 

4.-   De Vispoort. '3:3, 12: 30. 

5.-   De Oudepoort. 3: 6, 12: 39. 

6.-   De Mestpoort. 2: 13, 3: 14, 12: 31. 

7.-   De Waterpoort. 3: 25, 26. 

8.-   De Paardenpoort 3: 28. 

9.-   De Oostpoort. 3: 20. 

10.- De Mifkadpoort. 3: 31. 

11.- De Efraimpoort, 8: 16, 12: 39. 

12.- De Gevangenpoort. 12: 39. 

Companion Bible. 

 

Het Nieuw-Jeruzalem heeft ook 12 poorten; deze dragen echter andere namen, n.l. van de geslach-

ten der Kinderen Israëls. Het zullen paarlen poorten zijn. Op. 21: 12.

 


